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THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG,
MÙA GIÁNG SINH 2015
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (84.8) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian
đến nỗi ban Con Một của Ngài”
(Ga 3,16)

Kính gửi Quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh
và anh chị em giáo dân rất thân mến,
1. Thư mục vụ Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh năm nay gửi
đến anh chị em vào lúc thế giới đang chịu quá nhiều đau
khổ vì các hành vi khủng bố, nhưng thế giới vẫn đang tràn
đầy sức sống, tràn trề hy vọng. Tôi viết cho anh chị em
trong tâm trạng hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào “Lòng
Nhân Từ Thương Xót” của Thiên Chúa, “Đấng đã yêu
thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài” (Ga 3,16).
Mùa Vọng là Mùa của lòng khao khát đón Chúa, yêu mến
Chúa, yêu mến Chúa thật nhiều, yêu mến Chúa mỗi ngày
một nhiều hơn. Khao khát yêu mến, nên chủ động làm
thoả mãn cơn khát của mình và của tha nhân. Chủ động
bằng cách tích cực lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành
trong sự tín thác hoàn toàn vào Chúa.
2. Mùa Vọng năm nay có nhiều điều cần phải chú trọng.
Thứ nhất là đời sống gia đình Kitô giáo: thúc giục các gia
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đình trẻ tham gia làm mục vụ gia đình. Làm sao cho các gia
đình công giáo được bền vững và tràn đầy Tình Thương.
Phổ biến Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người và đưa ra
những ứng dụng thực tế, như giúp đỡ cơm ăn áo mặc,
nhưng quan trọng hơn phải là giúp đỡ về mặt tinh thần:
làm thế nào để mọi người được hưởng nhờ Lòng Chúa
Thương Xót.
Phổ biến thông điệp “Laudato Si” về mục vụ môi trường.
Cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Chung của chúng ta là Trái
Đất thật sạch đẹp. Cần phải góp phần với xã hội và thế giới
giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu tại địa phương
của mình.
3. Một điều quan trọng khác là “ước vọng canh tân đổi
mới đời sống Giáo Hội, đời sống đạo của mỗi người công
giáo”. Như Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh dạn canh tân
giáo triều Rôma, chúng ta hãy mạnh dạn canh tân các đoàn
thể trong giáo phận, mạnh dạn canh tân đường lối mục vụ.
Tôi cũng sẵn sàng canh tân cách làm việc và tiếp xúc của
Toà Tổng Giám mục, xin anh chị em góp ý cho chúng tôi.
4. Mặc dù có một số anh em linh mục trong Tổng giáo
phận và một số Dòng tu, đã tỏ ra quyết liệt và hăng say
trong công việc truyền giáo, tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng
với chính mình. Mục vụ truyền giáo vẫn còn nằm trong
phạm vi lý thuyết và trong trí tưởng tượng nhiều hơn. Có
những đêm tôi nằm mơ thấy mình đi truyền giáo khắp nơi
và lấy làm vui sướng, nhưng sáng hôm sau mới nhận ra
mình chưa làm được điều gì cả!
Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 5

Trước khi về Việt Nam sau lần họp Thượng Hội Đồng vừa
rồi, nửa đêm tôi phải thức dậy vì nhận ra mình chưa làm
tròn trách nhiệm truyền giáo. Và rồi tôi có dự định lá thư
mục vụ Mùa Vọng Năm nay, chỉ đề cập đến việc truyền
giáo thôi. Nhưng hôm nay tôi quyết định nói đến nhiều
điều khác cũng rất quan trong như Mục vụ gia đình, Mục
vụ Lòng Chúa Thương Xót, Mục vụ môi trường.
5. Thư mục vụ năm nay không chỉ hướng anh chị em đến
ngày Chúa Kitô trở lại, mà còn hướng đến ngày Chúa Giáng
Sinh. Tôi muốn cùng với anh chị em suy niệm về Mầu
Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Thiên
Chúa.
Niềm vui và bình an là những hồng ân của thời cứu thế,
trong đó Thiên Chúa “nhân từ và giàu lòng thương xót” đã
sai Con Một của Ngài mang tình thương cứu độ đến cho
nhân loại, đặc biệt cho những người nghèo khổ. Chúa
Giêsu, Con Thiên Chúa, đã không chỉ xoa dịu những vết
thương, những đau khổ của con người, nhưng Ngài còn là
sức mạnh của những người yếu đuối, của những nghèo
khổ; sức mạnh giúp họ đi trên đường đời còn nhiều bất
công, áp bức, khổ đau.
6. Với lễ Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngưỡng Con Thiên
Chúa đã hạ mình, đã chia sẻ thân phận con người, đã sinh
ra trong một gia đình nghèo “không có chỗ trọ” (x. Lc 2,7);
qua đó, chúng ta chiêm ngưỡng Tình yêu và Lòng Thương
xót của Thiên Chúa được trình bày cách sống động nơi
Đấng Emmanuel “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23).
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Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã Nhập Thể và Nhập Thế, đã
làm người, đã vào đời; chúng ta cũng được mời gọi sẵn
sàng nhập cuộc như Ngài. Chúng ta hãy đến với những
người khác, hãy sẵn sàng giao lưu, đối thoại với họ. Hãy
tạo nên những nhịp cầu rất cần thiết cho thế giới chúng ta
hôm nay. Để mọi người có thể đến với nhau , trao đổi với
nhau trong tình huynh đệ, vì tất cả đều là con của một Cha
ở trên Trời. Hãy nối kết với nhau, hãy hợp nhất với nhau,
làm thành một Gia Đình Nhân Loại Duy Nhất.
7. Cuối lá thư mục vụ này, tôi xin viết thêm ít dòng, để
thông báo cho anh chị em đôi điều hết sức quan trọng.
Thứ nhất là vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, chúng ta khai
mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà Thờ Chính
Toà của Tổng Giáo Phận. Xin anh chị em tích cực tham gia,
chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Thứ
hai là Tổng Giáo Phận Saigon dự định đại trùng tu ngôi
nhà thờ đã xây dựng cách đây hơn 135 năm. Cùng với lời
cầu nguyện, xin anh chị em quảng đại đóng góp tích cực
về mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần cho công trình
trùng tu này.
Cầu chúc tất cả anh chị em một Mùa Vọng sốt sắng và một
lễ Giáng Sinh tràn đầy niềm vui, bình an của Con Thiên
Chúa làm người.
Tòa Tổng Giám Mục Tp. HCM, ngày 23-11-2015

+
Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám Mục
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THƯ MỤC TỬ
THÁNG 12/2015
Anh chị em thân mến,
Ngày mùng 8 tháng 12 tới đây lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự lễ nghi
trọng thể khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vương
cung thánh đường thánh Phêrô.
Chúng ta vui mừng được bước vào Năm thánh để sống
kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, là Đấng
không mệt mỏi thứ tha. Năm Thánh là dịp để chúng ta có
được kinh nghiệm sống động về sự gần gũi thân tình của
Thiên Chúa Cha, chúng ta hầu như có thể sờ mó được
bàn tay dịu hiền của Người, nhờ đó đức tin của chúng ta
được củng cố mạnh mẽ, và chứng tá của chúng ta trở
thành hữu hiệu hơn.
Để có thể được hưởng ơn toàn xá, chúng ta được mời gọi
làm một cuộc hành hương ngắn hướng về Cửa Thánh, mở
tại mỗi nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ được Giám Mục
giáo phận thiết định. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài
huấn dụ thứ Tư 18.11.2015 đã mở đầu như sau: “Trước
mắt chúng ta là cánh cửa, không phải chỉ là cánh cửa
thánh, mà là cánh cửa khác; cánh cửa lớn của Lòng
Thương Xót Chúa, và đó là cánh cửa đẹp, tiếp đón sự sám
hối của chúng ta bằng cách cống hiến cho chúng ta ơn tha
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thứ của Ngài. Cửa được rộng mở một cách quảng đại,
nhưng chúng ta phải có một chút can đảm để bước qua
ngưỡng cửa. Mỗi một người trong chúng ta có trong chính
mình những điều trĩu nặng, có đúng thế không? Tất cả mọi
người, đúng không? Tất cả chúng ta là những người tội
lỗi! Chúng ta hãy lợi dụng lúc đang đến này, và hãy bước
qua ngưỡng cửa của lòng thương xót này của Thiên Chúa,
là Đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ, không bao giờ mệt
mỏi chờ đợi chúng ta. Ngài nhìn chúng ta, Ngài luôn luôn
ở bên cạnh chúng ta. Hãy can đảm lên! Chúng ta hãy vào
qua cửa này!”
Ngày 13 tháng 12 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phaolô
sẽ chủ sự nghi lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa
Thương Xót tại Nhà Thờ Chính Toà của Tổng Giáo Phận.
Chúng ta sẽ lên lịch để mỗi Xóm giáo cùng đi hành hương
đến Nhà thờ Chính Tòa để biểu lộ ước muốn hoán cải thật
sự sâu xa và lãnh nhận ơn toàn xá. Xin các Hội đoàn trong
năm tới kết hợp việc đi chơi chung hằng năm với việc hành
hương đến một Cửa thánh nào đó của các giáo phận.
Riêng các bệnh nhân và người già cả và neo đơn, thường
không thể ra khỏi nhà, anh chị em có thể sống tình trạng
bệnh tật và khổ đau của mình như kinh nghiệm gần gũi
Chúa. Khi anh chị em được rước lễ hay tham dự Thánh
Lễ, kể cả qua các phương tiện truyền thông, anh chị em
có thể lãnh nhận ơn toàn xá của Năm Thánh.
Đặc biệt trong Năm Thánh này Đức Thánh cha đã xin Giáo
Hội tái khám phá ra sự phong phú chứa đựng trong các
công việc của lòng thương xót thể lý và tinh thần. Mỗi khi
chính tín hữu sống một hay nhiều công việc thương xót
đó, họ sẽ được ơn toàn xá của Năm Thánh.
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Trong tháng 12 này, xin anh chị em tích cực thể hiện lòng
thương xót như đã ghi trong tờ bướm sẽ gởi đến mỗi anh
chị em. Cụ thể là:
Tuần I Mùa Vọng: Xây dựng đời sống gia đình bằng cách
mỗi ngày đem ít là một niềm vui cho người thân trong gia
đình.
Tuần II Mùa Vọng: Canh tân đời sống đạo bằng cách nhận
ra một tật xấu của bản thân và quyết tâm loại bỏ nó.
Tuần III Mùa Vọng: Xây dựng Ngôi nhà chung là trái đất
chúng ta như gợi ý của thông điệp “Laudato Si”, bằng cách
cùng với những người chung quanh đem lại sự sạch sẽ
cho môi trường sống.
Tuần IV Mùa Vọng: Phổ biến lòng Chúa thương xót bằng
cách mỗi ngày đem ít là một niềm vui cho người sống bên
cạnh mình.
Đức Thánh cha cũng cho biết có thể lãnh ơn toàn xá cho
các anh chị em đã qua đời. Chúng ta có thể cầu nguyện
cho họ, để gương mặt thương xót của Thiên Chúa Cha
giải thoát họ khỏi mọi cặn bã của tội lỗi và có thể ôm chặt
họ trong mối phúc vô tận.
Ước gì mỗi Người trong giáo xứ chúng ta cảm nghiệm
được lòng thương xót của Thiên Chúa trong Năm thánh
này.
Cha sở Gioan TC. Nguyễn Phước, OFM.
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TIN GIÁO HỘI

Văn phòng Thư ký HĐGMVN
Năm Thánh Lòng Thương
Xót của Giáo hội Công
giáo sẽ khai mạc vào ngày
8-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô
Nhiễm Nguyên Tội.

bí tích Giao hoà, tha thứ
cho nhau và làm hoà với
nhau, đồng thời biết quan
tâm giúp đỡ những người
bị gạt ra bên lề xã hội và
những ai đang đau khổ về
tinh thần cũng như thể xác.
Mỗi người Công giáo phải
trở thành nhân tố tích cực
trong việc xây đắp nền văn
minh tình thương và văn
hóa sự sống.

Trong Thư mục vụ gửi
Công đồng Dân Chúa
ngày 17/9/2015, sau Hội
nghị thường niên kỳ
II/2015 họp tại Toà Giám
mục Xuân Lộc, các giám
mục Việt Nam nhắc lại
rằng Năm Thánh Lòng
Thương Xót này trùng với
“Năm Tân Phúc-Âm-hóa
đời sống xã hội” của Giáo
hội tại Việt Nam (2016) và
kêu gọi các tín hữu sốt
sắng đón nhận lòng
thương xót của Chúa qua

Để giúp chuẩn bị bước vào
Năm Thánh Lòng Thương
xót –còn đúng hai tháng
nữa sẽ khai mạc– Văn
phòng thư ký Hội đồng
Giám mục Việt Nam đã
biên soạn “Những thông
tin cần biết” sau đây.
***
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Ngày 1-7-2015, Đức hồng y Rino Fisichella, Chủ tịch Hội
đồng Tòa Thánh về Tân Phúc-Âm-hóa, đã gửi đến các
Giáo hội địa phương tập sách hướng dẫn việc cử hành
Năm Thánh. Chúng tôi xin lược tóm những thông tin cần
biết để các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân tham
khảo.
Tông sắc Dung mạo lòng thương xót
(Misericordiae Vultus)
Ngày 13-3-2015, nhân kỷ
niệm hai năm được bầu
làm Đấng kế vị Thánh
Phêrô, Đức Giáo hoàng
Phanxicô đã loan báo Năm
Thánh ngoại thường. Ngày
11-04-2015, ngài ban hành
tông sắc Dung mạo lòng
thương xót, công bố Năm
Thánh Lòng Thương Xót,
kéo dài từ ngày 8-12-2015,
lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội, đến ngày 2011-2016, lễ Chúa Kitô, Vua
vũ trụ. Tông sắc thực sự là
một tổng hợp thần học về
lòng thương xót, đồng thời
trình bày hướng đi của
Năm Thánh. Lòng thương
xót không phải là một từ
ngữ trừu tượng, nhưng là
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từ ngữ diễn tả dung nhan
Thiên Chúa cũng như đời
sống và hành động của
Chúa Giêsu, đồng thời là
phương cách thể hiện tính
khả tín của Giáo Hội.
Về việc tổ chức Năm
Thánh, Đức Giáo hoàng
nhấn mạnh rằng Năm
Thánh cần được cử hành
trước hết trong từng giáo
phận như cơ hội thuận lợi
để canh tân đời sống mục
vụ. Phải quan tâm đặc biệt
đến chiều kích thiêng liêng
của Năm Thánh, cũng như
sự nhất quán giữa việc
loan báo Tin Mừng và đời
sống của những người
mang danh Kitô hữu.

Cửa Thương Xót
Trong Năm Thánh, Đức
Giáo hoàng Phanxicô yêu
cầu mỗi giáo phận mở
Cửa Thương Xót, giúp các
tín hữu cảm nghiệm được
lòng thương xót của Cha
trên trời. Ngài viết: “Vào
Chúa nhật III Mùa Vọng,
tôi tuyên bố rằng trong mọi
Giáo hội địa phương, tại
Nhà thờ chính tòa – nhà
thờ mẹ của các tín hữu
trong miền đó – hoặc, thay
vào đó là nhà thờ đồngchính-tòa hay một nhà thờ
khác có ý nghĩa đặc biệt,
Cửa Thương Xót sẽ được

mở trong suốt Năm Thánh.
Theo sự khôn ngoan của
đấng bản quyền, cũng có
thể mở một cửa như thế tại
đền thánh nào có đông
khách hành hương lui tới”
(Tông sắc Dung mạo lòng
thương xót, số 3).
Về nghi thức mở và đóng
Cửa Thương Xót, cũng
như về những điều kiện
lãnh nhận ơn toàn xá trong
Năm Thánh, xin tham khảo
tại địa chỉ trang web
www.im.va

Khẩu hiệu và logo Năm Thánh
Khẩu hiệu và logo Năm
Thánh đi chung với nhau,
cung cấp một tổng hợp nội
dung Năm Thánh.
Khẩu hiệu Thương xót như
Chúa Cha (x. Lc 6,36) là lời
mời gọi sống lòng thương
xót theo gương Cha trên
trời, dạy chúng ta đừng xét
đoán và kết án, nhưng hãy
tha thứ và yêu thương vô
giới hạn (x. Lc 6,37-38).

Logo là công trình của linh
mục dòng Tên, cha Marko
I. Rupnik. Tự nó, logo là
một tổng luận thần học về
lòng thương xót. Thật vậy,
logo trình bày một hình
ảnh rất thân quen với Giáo
Hội sơ khai, nghĩa là trình
bày tình yêu của Chúa
Kitô, Đấng đã đưa mầu
nhiệm Nhập thể (hai bản
tính, thiên tính và nhân
tính) đến chỗ hoàn thành
Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 13

Đấng chăn chiên
lành và cặp mắt của
Adam trở nên một,
để Chúa Kitô nhìn
mọi sự bằng cặp mắt
của Adam và Adam
nhìn mọi sự bằng
cặp mắt của Chúa
Kitô. Nơi Chúa Kitô,
Adam
mới,
mọi
người nam nữ đều
khám phá nhân tính
của chính mình và
tương lai sẽ đến, khi
chiêm ngắm tình yêu
của Chúa Cha qua
cặp mắt của Chúa
Kitô.

bằng ơn cứu chuộc
(những dấu đinh trên hai
tay và hai chân). Đấng
chăn chiên lành đã chạm
đến xác thịt nhân loại cách
sâu xa và tràn đầy tình yêu
đến nỗi mang lại sự thay
đổi tận gốc. Người đã
mang nhân loại trên vai
Người với tất cả lòng
thương xót, cặp mắt của
14 | Bản tin

Nền của hình ảnh
trên là ba hình bầu
dục đồng tâm, càng
đi ra bên ngoài thì
mầu sắc càng nhạt đi, diễn
tả hành động của Chúa
Kitô đưa nhân loại ra khỏi
đêm tối của tội lỗi và sự
chết. Ngược lại, khi nhìn từ
ngoài vào, chiều sâu của
mảng màu tối lại diễn tả
tính khôn dò của tình yêu
Thiên Chúa, Đấng tha thứ
tất cả.

Những vấn đề liên quan đến việc sử dụng logo
Hội đồng Tòa Thánh về
Tân Phúc-Âm-hóa giữ bản
quyền về việc sử dụng
logo trong Năm Thánh. Hội
đồng cho phép các tổ chức
trong Giáo Hội Công giáo
sử dụng logo với mục đích
mục vụ, nhưng không cho
phép làm thương mại.
Không được phép thay đổi
logo, cho dù lấy lý do phải
thích nghi với văn hóa địa
phương. Tuy nhiên, được
phép dịch câu khẩu hiệu từ
tiếng La tinh Misericordes
sicut Pater, vốn là thành
phần gắn liền với logo.
Các giáo phận muốn dịch
khẩu hiệu trên sang ngôn
ngữ khác, xin vui lòng liên
hệ với Ban Tổ chức qua
địa chỉ email: info@im.va

để cung cấp cho Ban Tổ
chức biết cách đánh vần
chính xác khẩu hiệu trong
ngôn ngữ của mình. Sau
đó, Ban Tổ chức sẽ lo việc
đưa câu khẩu hiệu đã
được dịch vào logo và gửi
lại cho giáo phận đó. Theo
đó, tất cả các câu khẩu
hiệu bằng các ngôn ngữ sẽ
được liệt kê trên trang web
của Năm Thánh.
Câu khẩu hiệu trong tiếng
Việt: Thương xót như
Chúa Cha.
Quy định này cũng được
áp dụng cho việc chuyển
ngữ Thánh thi chính thức
của Năm Thánh và Kinh
Năm Thánh do Đức Giáo
hoàng Phanxicô soạn.
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Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,
và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa
và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Dakêu
và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;
cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.
Xin cho chúng con được nghe
những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,
như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:
“Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”
Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài
trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:
Xin làm cho Hội Thánh
phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.
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Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa
cũng mặc lấy sự yếu đuối
để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,
xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa
quan tâm, yêu mến và thứ tha.
Xin sai Thần Khí Chúa đến
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này
trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.
Lạy Chúa Giêsu,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,
xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Đức giáo hoàng Phanxicô

Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 17

Trong một thông cáo liên
quan đến việc tổ chức
Năm Thánh Lòng Thương
Xót, bắt đầu vào ngày 8
tháng 12 tới đây, cha
Lombardi khẳng định bạo
lực khủng bố gây chết
chóc điên loạn và vô nghĩa
trong các ngày này nhằm
mục đích gieo vãi kinh
hoàng. Nếu chúng ta để
cho mình sợ hãi là chúng
đã đạt được mục đích đầu
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tiên. Đây là một lý do khác
để cương quyết chống lại
cám dỗ sợ hãi. Dĩ nhiên
cần phải thận trọng, có tinh
thần trách nhiệm và đề
phòng hợp lý, nhưng phải
tiếp tục sống, xây dựng
hòa bình và tin tưởng lẫn
nhau. Do đó Năm Thánh
Lòng Thương Xót lại càng
cần thiết hơn nữa. Sứ điệp
của lòng thương xót, nghiã
là của tình yêu của Thiên

Chúa đem lại yêu thương
và hòa giải chính là câu trả
lời cho các thời điểm cám
dỗ mất tin tưởng. Đức
Gioan Phaolô II đã nói
rằng sứ điệp của lòng
thương xót đã là câu trả lời
lớn lao của Thiên Chúa và
các tín hữu trong thời khắc
đen tối và kinh hoàng của
đệ nhị thế chiến, của
những vụ tàn sát do các
chế độ độc tài gây ra, của
việc phổ biến thù hận giữa
các dân tộc và con người.
Hôm nay, khi Đức Thánh
Cha Phanxicô nói tới đệ
tam thế chiến từng mảnh,
cần có sứ điệp của lòng

thương xót để khiến cho
chúng ta có khả năng hòa
giải, xây dựng các cây cầu
mặc cho tất cả, và có can
đảm yêu thương. Đây
không phải là thời điểm
khước từ Năm Thánh hay
sợ hãi. Nhưng chúng ta
cần Năm Thánh hơn bao
giờ hết. Chúng ta phải
sống khôn ngoan, cũng
như can đảm và với tinh
thần hăng say, tiếp tục tiến
tới, mặc dù có các tấn kích
của thù hận. Đức Thánh
Cha Phanxicô hướng dẫn
chúng ta và mời gọi chúng
ta tin tưởng nơi Chúa
Thánh Thần là Đấng đồng
hành với chúng ta.
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Vietcatholic 20/11/2015
Ký giả Mazur của catholicnews.org.uk, ngày 19 tháng 11,
cho đăng thư ngỏ sau đây của một sinh viên Công Giáo
Paris gửi người khủng bố:
Tôi 18 tuổi và là một người
Công Giáo. Giống mọi
ngày thứ Hai, hôm nay,
sau khi rời lớp, tôi đi uống
cà phê tại một quán ven
đường. Không có gì ngạc
nhiên cả, thực vậy. Cà phê
không có vị gì khác tuần
trước, nụ cười của cô
chiêu đã viên vẫn thế và
các khách hàng thường
xuyên vẫn ngồi tại cùng
những chiếc bàn quen
Tôi phải làm gì?
Hình một người đàn ông
khóc ròng trước một bó
hoa, những cây nến và lá
cờ Pháp tạo ra các tựa đề.
Một người đàn ông, đau
buồn, uất hận, chết chóc,
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thuộc. Giống mọi ngày thứ
Hai, tôi lấy tờ báo hôm
trước ra khỏi túi xách, gần
như máy móc, và lật coi
các tựa đề.
Nhưng tôi không nhận ra
tờ bào mình vốn mở ra đọc
hàng tuần. Huy hiệu nửa
cột cờ, và chỉ duy nhất một
tựa lớn: “Đau buồn và Uất
Hận”.

những người vô tội, các
thương tích; tôi không
muốn đọc tiếp. Tôi để tờ
báo xuống, nuốt vội tách
cà phê rồi trả tiền. Lần đầu
tiên trong năm nay, tôi rời
quán này nơi tôi vốn có
thói quen đọc hết tờ báo
trong an bình.
Vậy tôi phải làm gì đây? Về
nhà như nhà chức trách
khuyên chăng? Không. Tôi
quyết định thả bộ tới nơi
rất quen thuộc và rất qúy
giá đối với trái tim tôi. Sau

năm phút cuốc bộ, tôi có
mặt tại đây.
Nơi này chính là nhà thờ
giáo xứ của tôi, tổ ấm thứ
hai của tôi, Nhà Chúa. Tôi
đi vào. Bên trong có rất
nhiều người. Tôi im lặng
lách tới bàn thờ dâng kính
Đức Mẹ. Không còn chỗ
trống. Chỗ duy nhất còn lại
là một bàn qùy trước bàn
thờ kính Thánh Nữ Rita,
quan thầy những chính
nghĩa thất bại và những
điều bất khả.
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Một đoạn Tin Mừng theo
Thánh Mátthêu bỗng xuất
hiện trong đầu óc tôi:
“Nhưng Thầy nói với các
con, các con hãy yêu
thương kẻ thù của các
con, hãy chúc phúc cho
những người nguyền rủa

các con, hãy làm điều tốt
cho những người ghét bỏ
các con, và hãy cầu
nguyện cho những người
ác ý lợi dụng các con và
bách hại các con” (Mt
5:44).

Tôi đã không cầu nguyện cho các nạn nhân…
Do đó, tôi nẩy ra một ý
nghĩ. Tôi không cầu
nguyện cho các nạn nhân
hay cho những người
đang khóc thương họ hoặc
cho quê hương tươi đẹp
của tôi được cứu thoát.
Hôm nay, tôi cầu nguyện
cho anh. Tôi xin Thánh Nữ
Rita giúp chúng tôi tha thứ.
Tôi xin ngài giúp người
Pháp tha thứ cho anh. Tôi
cầu nguyện cho các gia
đình nạn nhân để một
ngày kia họ có thể tha thứ
cho anh, tha thứ cho cái
hành động man rợ không
thể nào biện minh được
của anh. Tôi xin Chúa,
cùng với sự trợ giúp của
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đức tin tôi, đến giúp tôi,
đến giúp chúng tôi tha thứ.
Tôi xin Thánh Nữ Rita
chúc lành cho anh và kéo
ơn Chúa Thánh Thần
xuống trên anh.
Tôi xin Đức Mẹ săn sóc
anh. Tôi xin ngài ấp ủ anh
trong tình yêu của ngài. Để
giúp anh hiểu rằng chúng
ta ở trên trái đất này để yêu
thương chứ không để giết
chóc. Để giúp anh hiểu
rằng không một người
nào, bất kể họ là ai, phát
xuất từ đâu, tin gì và ý nghĩ
nào thúc đẩy họ, lại đáng
chết chỉ vì họ muốn có thì
giờ vui chơi với bạn bè.

“Nếu hai người đồng lòng muốn xin gì…”
Rồi tôi nhớ một đoạn thứ
hai trích từ Tin Mừng theo
Thánh Mátthêu: “Nếu hai
người trong anh em ở trên
mặt đất đồng lòng xin điều
gì, điều ấy sẽ được Cha
Thầy ở trên trời ban cho
họ. Vì nơi đâu có hai hay
ba người tụ họp nhân danh
Thầy, Thầy sẽ ở đó với họ”
(Mt 18:20).
Và tôi cầu nguyện để tôi
không phải là người Công
Giáo duy nhất cầu xin sự
tha thứ cho anh. Tôi cầu
nguyện để anh học cách
chấp nhận sự tha thứ của
người khác, một điều mà ý
thức hệ của anh không

chịu dạy dỗ anh. Giống
như tôi, anh đang sống tại
Pháp, có một gia đình, xin
Chúa Giêsu Kitô đặt anh
vào con đường đúng. Xin
Người dạy anh ý nghĩa của
tình yêu và tình anh em
vốn thắt chặt tất cả chúng
ta.
Vì anh đã không xé nát
được xã hội Pháp, anh
tăng sức cho nó. Anh đã
không gia tăng được chủ
nghĩa kỳ thị sắc tộc, anh sẽ
tận diệt nó. Anh đã không
giết được đức tin của
chúng tôi, anh phục sinh
nó.

Sau cùng, tôi xin trích lại mấy lời của Mẹ Têrêxa:
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Đời là tươi đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó,
Đời là hạnh phước, hãy nếm mùi nó,
Đời là giấc mơ, hãy thực hiện nó,
Đời là thách đố, hãy đương đầu nó,
Đời là bổn phận, hãy chu toàn nó,
Đời là trò chơi, hãy chơi trò đó,
Đời là qúy giá, hãy chăm sóc nó,
Đời là giầu có, hãy giữ lấy nó,
Đời là yêu thương, hãy vui hưởng nó,
Đời là mầu nhiệm, hãy tìm biết nó,
Đời là hứa hẹn, hãy thể hiện nó,
Đời là sầu khổ, hãy lướt thắng nó,
Đời là bài ca, hãy xướng hát nó,
Đời là tranh đấu, hãy chấp nhận nó,
Đời là thảm kịch, hãy đối đầu nó,
Đời là phiêu lưu, hãy dám với nó,
Đời là hạnh phúc, hãy đáng với nó,
Đời là sự sống, hãy bảo vệ nó.
Anh khủng bố thân mến, tôi hy vọng những lời trên đến tai
anh để anh hiểu rằng hận thù và chết chóc không phải là
giải pháp.
Một người Công Giao trẻ muốn tha thứ.
Theo bản tiếng Anh của Liliane Stevenson.
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Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hằng năm,
luân phiên tại các giáo phận trong Giáo tỉnh. Năm nay
2015, Đại hội lần thứ XIII diễn ra tại Tổng giáo phận Hà
Nội trong hai ngày 17 và 18 tháng Mười Một với chủ đề
“Anh em là muối và là ánh sáng trần gian” (Mt 5,13-14).

Ngày thứ nhất
Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh
Hà Nội lần thứ XIII chính
thức khai mạc với nghi
thức cung nghinh Thánh
giá vào lúc 15g00 thứ Ba
17-11-2015
tại
Tiểu
Vương cung thánh đường
Sở Kiện. Tham dự nghi lễ
cung nghinh Thánh giá có
sự hiện diện của Đức hồng

y Phêrô Nguyễn Văn
Nhơn, quý Đức giám mục
của 10 giáo phận trong
Giáo tỉnh Hà Nội, đại diện
ban Tuyên giáo Trung
ương, các ban ngành sở
tại và hơn 21.000 bạn trẻ.
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Sau phần mở đầu với
những bài hát có cử điệu
sôi động, các tham dự viên
lắng đọng tâm hồn hướng
về đoàn rước Thánh giá do
Đức cha Tôma Vũ Đình
Hiệu, Giám mục giáo phận
Bùi Chu, chủ sự.
Thánh giá được cung
nghinh từ cung thánh nhà
thờ Sở Kiện ra ngoài lễ đài
trong tiếng kèn trống và lời
hát vang của các bạn trẻ:
“Lạy Chúa xin cho con
bước đi theo Ngài, xin cho
con cùng vác với Ngài thập
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giá trên đường đời con
đi…”, “Chỉ vì tình yêu Chúa
chịu nhục thân chết cho
trần gian. Vì Ngài chỉ đến
sống cho tình yêu, chết
cho tình yêu…”

Sau nghi thức xông
hương, Đức cha chủ sự
giải thích ý nghĩa của cử
hành tôn vinh Thánh giá:
Hôm nay chúng ta tham
dự cử hành này với ý thức
lời Thánh giáo hoàng
Gioan Phaolô II nhắn nhủ
tất cả chúng ta: ‘Các con
hãy mang cây Thánh giá
này đi qua mọi đất nước
trên địa cầu, cây Thánh giá
là dấu hỉệu tình yêu chúa
Giêsu Kitô cho con người
và hãy loan truyền: chỉ qua
sự chết và sự sống lại của
Chúa Giêsu Kitô chúng ta
mới tìm được ơn cứu độ’.

Hôm nay Đại hội giới trẻ
giáo tỉnh Hà Nội lần thứ
XIII; trong những ngày
này, với đức tin chúng ta
hãy tôn thờ quyết định đời
đời của Thiên Chúa muốn
dùng mầu nhiệm Thánh
giá làm bí tích về lòng
thương xót của Chúa. Khi
nhìn ngắm Thánh giá,
chúng ta hãy nhớ đó là nơi
đã hoàn tất bí tích tình yêu
của Đức Kitô đối với Hội
Thánh Người. Khi chào
kính Thánh giá, chúng ta
hãy nhớ Đức Kitô đã huỷ
bỏ mọi chia rẽ trong máu
Người, làm cho dân Chúa

Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 27

từ khắp các dân tộc được
duy nhất. Khi kính thờ
Thánh giá, chúng ta hãy
suy nghĩ mình vừa là môn
đệ Đức Kitô vừa tuyên
xưng mình là môn đệ của
Người, và hằng ngày
mang lấy thánh giá riêng
của mình, chúng ta phải
quảng đại đi theo Người”.
Sau Tin mừng theo Thánh
Gioan (Ga 3,13-17) và lời
nguyện chung, các bạn trẻ
cùng giơ cao mũ và cành
lá, hân hoan ca ngợi cây
Thánh giá là biểu tượng
của tình yêu: “Thập Giá là
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chữ tình, Giêsu là chữ yêu:
hai chữ nói lên điều Thiên
Chúa là tình yêu...”
Nghi lễ cung nghinh Thánh
giá kết thúc lúc15g30 với
lời nguyện chung và phép
lành của Đức cha chủ sự.
Sau nghi lễ cung nghinh
Thánh giá là phần rước cờ
Đại hội, theo sau có các
đoàn thuộc 10 giáo phận
trong Giáo tỉnh. Trong khi
đó mọi người được nghe
lại lược sử các kỳ Đại hội
giới trẻ Giáo tỉnh đã qua và
giới thiệu những nét chính

yếu, tiêu biểu về đời sống
văn hoá và đức tin của
từng giáo phận trong Giáo
tỉnh.
Lúc 16g00, lá cờ của Đại
hội được kéo lên và tung
bay trong lời nhạc vui tươi
phấn khởi của bài hát “Tôn
vinh Ba Ngôi”.
Sau đó, Đức hồng y Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn, Tổng
giám mục Tổng giáo phận
Hà Nội đọc diễn văn chào
mừng và có đôi lời tâm
tình với các tham dự viên.
Ngài nhấn mạnh với các
bạn trẻ rằng họ không chỉ
là đối tượng để Giáo Hội
phục vụ mà còn phải là
những người làm chủ và đi
phục vụ người khác. Ngài
cũng gợi lại lịch sử hào
hùng của mảnh đất Sở
Kiện, nơi diễn ra Đại hội,
đồng thời mời gọi các bạn
trẻ hãy kín múc ánh sáng
của Chúa Thánh Thần và
bước đi trên con đường
của Đức Kitô đề xây dựng
Hội Thánh và quê hương
Việt Nam.

Sau khi đại diện các cấp
chính quyền lên tặng hoa
cho Đại hội, Đức hồng y
Phêrô đã tuyên bố chính
thức khai mạc Đại hội.
Tiếp theo một hoạt cảnh
ngắn diễn tả ý nghĩa của
chủ đề Đại hội “Anh em là
muối và ánh sáng trần
gian”, các bạn trẻ cùng với
bốn ca sĩ và hơn 300 linh
hoạt viên cùng nhau hát
vang bài ca chủ đề với cử
điệu đầy quyết tâm: “Anh
em là muối cho đời, muối
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cho đời mặn nồng tươi
mới; hãy là ánh sáng trần
gian, ánh sáng cho đời
nhận biết Chúa là Cha…”
Đến 16g30, Đại hội bước
vào phần hội thảo với bài
thuyết trình của Đức cha
Phêrô Nguyễn Văn Đệ,
Giám mục giáo phận Thái
Bình, có đề tài “Người trẻ
sống và làm chứng cho
đức tin trong bối cảnh tục
hoá và đa phương diện
hôm nay”.
Buổi tối, Đêm văn nghệ và
diễn nguyện của Đại hội đã
được Đức hồng y Phêrô
khai mạc vào lúc 19g45.
Chương trình văn nghệ và
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diễn nguyện gồm 9 tiết
mục của các giáo phận Hà
Nội, Hưng Hoá, Lạng Sơn,
Hải Phòng, Bắc Ninh và
Phát Diệm. Thông qua các
tiết mục được chuẩn bị
công phu, mang đậm sắc
màu văn hoá đa dạng của
các địa phương, các bạn
trẻ đã mang đến những
thông điệp đẹp trong cuộc
sống, những chứng nhân
để ca tụng tình yêu Thiên
Chúa.
Ngày Đại hội đầu tiên kết
thúc với buổi cung nghinh
Thánh Thể và cầu nguyện
trước Thánh Thể, đến tận
23g30.

Ngày thứ hai
Bước sang ngày thứ hai,
lúc 7g30 sáng, Đại hội đã
nghe Đức cha Giuse
Nguyễn Chí Linh, Giám
mục giáo phận Thanh Hoá,
thuyết trình đề tài “Giáo
huấn của Đức Thánh Cha
Phanxicô trong Đại hội thế
giới các Gia đình”. Trước
khi đi vào chi tiết, Đức cha
Giuse cũng trình bày sơ
lược lịch sử của Đại hội thế
giới các Gia đình. Mười bài
giáo lý của Đại hội này đã
được Đức cha chia sẻ với
phong cách dí dỏm và trẻ

trung, thu hút sự quan tâm
của các bạn trẻ.
Xen giữa bài thuyết trình
là những bài hát với cử
điệu theo đề tài gia đình:
“Thắp sáng tình yêu gia
đình”, ‘Nên một tình yêu”.
Trước khi kết thúc, Đức
cha Giuse nhắc lại những
giáo huấn của Đức Thánh
Cha trong Đại hội thế giới
các Gia đình dành cho giới
trẻ, để giúp các bạn ý thức
hơn tầm quan trọng của
gia đình, ý thức phẩm giá

con người trong sinh hoạt
tính dục, sự chung thủy
trong hôn nhân và sứ
mệnh làm ngôn sứ loan
báo niềm vui Tin Mừng.
Kết thúc phần thuyết trình,
Đức cha Giuse đã cùng
với các linh hoạt viên giáo
phận Thanh Hoá hát và
làm cử điệu bài hát “Ra
khơi cùng Đức Kitô”.
Cao điểm của Đại hội là
Thánh lễ đại triều bế mạc
Đại hội được cử hành lúc
9g30 do Đức hồng y Phêrô
chủ sự. Thánh lễ để tạ ơn
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Thiên Chúa và cầu nguyện
cho việc truyền giáo, đặc
biệt cho người trẻ. Đồng tế
với Đức hồng y có Đức
Tổng giám mục Leopoldo
Girelli, quý Đức cha và
hơn 300 linh mục.
Mở đầu thánh lễ, Đức
hồng y Phêrô nói lên mối
tương quan giữa Đại hội
giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội
với Đại hội giới trẻ thế giới
mà Thánh giáo hoàng
Gioan Phaolô II thiết lập và
ngài cũng mời gọi các bạn
trẻ lên đường, để làm muối
và ánh sáng cho thế gian.

Trong bài chia sẻ Lời
Chúa, Đức cha Giuse Vũ
Văn Thiên, Giám mục giáo
phận Hải Phòng và là Chủ
tịch Uỷ ban giới trẻ của
HĐGMVN đã nói về sứ
mạng truyền giáo mà Thầy
Giêsu để lại cho các môn
đệ: các ông đã đón nhận
và can đảm lên đường,
mạnh mẽ làm chứng cho
Chúa. Ngày hôm nay,
Chúa Giêsu cũng trao cho
người trẻ sứ mạng truyền
giáo, đi đến mọi ngõ ngách
của cuộc đời, biến đổi tối
tăm thành ánh sáng, làm
cho cuộc đời đang nhạt
phai niềm tin trở nên mặn

nồng, và các bạn trẻ được
mời gọi dùng tuổi thanh
xuân, nghị lực, sức khỏe,
lòng hăng say của mình,
để diễn tả một hình ảnh
Giáo hội trẻ trung, năng
động và đầy sức sống.
Sau phép lành cuối lễ là
nghi thức trao cờ và Thánh
giá Đại hội Giới trẻ cho
giáo phận Vinh. Các bạn
trẻ chia tay nhau trong lưu
luyến, hẹn gặp lại ở Đại hội
năm sau. Họ hân hoan trở
về nhà như những chứng
nhân của Tin Mừng, như là
muối và ánh sáng cho trần
gian.

(Nguồn: WHĐ biên tập từ www.tonggiaophanhanoi.org)
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TIN GIÁO XỨ

Được thành lập từ năm
1975, gần bốn mươi năm
qua, chúng tôi được gọi
với nhiều tên khác nhau
như Thanh nữ Phan Sinh,
lớp giáo lý Phan Sinh, Ca
đòan Phan Sinh, Tình
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Phan Sinh. Tuy tên gọi
khác nhau theo từng thời
điểm nhưng chúng tôi vẫn
luôn thống nhất lấy linh
đạo của Cha Thánh
Phanxicô làm lý tưởng
sống và chọn Bổn mạng là

Agnès d’Assisi (19/11).
Cha Benoit Trần Minh
Phương là Cha linh hướng
của chúng tôi, giai đọan
này Phan Sinh chỉ tuyền là
nữ với các chị đầu tiên là
chị Ngoại, chị Chiêu Loan,
chị Thiên Đường … Sau
đó, Phan Sinh đã phát
triển, nhân rộng, thu hút
các thanh nữ trong Giáo
xứ. Đây là lớp đàn chị
được huấn luyện rất kỹ,
sau này chính họ đã
hướng dẫn lại cho các lớp
đàn em như chị Bạch
Hồng, Minh Ngà, Tuyết
Vân, Mai Hương, Thu

Vang, Mỹ Dung, Thiên
Nga, Kim Quý… Hiện nay,
các chị này đã lập gia đình,
không còn sinh họat với
lớp nhưng vẫn thường
xuyên liên lạc, giúp đỡ và
nhớ về Phan Sinh.
Những năm 1980 – 1985
vấn đề sinh hoạt tôn giáo
khó khăn, Phan Sinh vẫn
duy trì sinh họat và hát lễ;
vẫn gặp gỡ, chia sẻ học
hỏi theo nhóm nhưng tại
nhà của các thành viên
trong nhóm. Ngoài ra, các
bạn vẫn được nuôi dưỡng
tinh thần bằng thời gian
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linh thao hàng tháng rất sốt
sắng.
Từ năm 1985 đến năm
1998, giai đọan này Cha
linh hướng với tâm nguyện
của mình là muốn trang bị
cho các bạn trẻ niềm tin
vững vàng cũng như
những đức tính nhân bản
để vào đời. Và đó là lý do
xuất hiện những “đấng
mày râu” trong Phan Sinh.
Lứa tuổi của các bạn cũng
khá chênh lệch, từ 16 – 40
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tuổi, nhưng mỗi thành viên
vẫn hội nhập trong tinh
thần hiệp nhất và huynh
đệ.
Thời gian này, ngoài ngày
thứ năm tập hát ; chiều
Chúa nhật, chúng tôi lại
háo hức đến Nhà thờ
Phanxicô, để cùng nhau
sinh hoạt – chia sẻ - học
hỏi, sau đó cùng nhau
tham dự Thánh lễ trong
bầu khí huynh đệ yêu
thương, cùng cầu nguyện

cho nhau và cho gia đình
của nhau.
Bên cạnh những giờ học
hỏi, Phan Sinh còn tham
gia công tác xã hội vào
những dịp lễ Tết hoặc kết
hợp trong trại hè. Những
nơi mà chúng tôi thường
hay đến là Viện dưỡng lão
Thị Nghè, Trại cùi Thanh
Bình, Trường Thiếu niên 3
Gò Vấp hoặc kết nghĩa với
nhóm Mái ấm Thiên Ân…
Trong những dịp này, các
bạn Phan Sinh thật sự hòa
nhập với những anh chị

em bất hạnh qua sinh họat
vui chơi ca hát, thăm hỏi,
cắt móng tay, đút cơm cho
các cụ già ăn, chuyện trò
với các em nhỏ, tâm thần
nhẹ… Thích nhất là đợt đi
thăm đồng bào Thượng ở
vùng rừng núi Lang-Biang
– Đà Lạt: Phan Sinh đã
cùng vào cầu nguyện trong
nhà thờ đơn sơ của họ,
nghe ca đoàn hát thánh ca
bằng tiếng dân tộc, hát bộ
lễ bằng tiếng La-tinh, bầu
khí thật ấm cúng và hiệp
thông. Sau đó, chúng tôi
đã cùng nhau nhảy múa
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với tiếng cồng, tiếng
chiêng và cùng uống rượu
cần với họ.
Với Phan sinh không gì thú
vị bằng những trại hè hằng
năm vào tháng bảy (Nha
Trang hay Đà Lạt) với mục
đích tạo môi trường sống
chung để các bạn biết đón
nhận nhau trong mọi tình
huống với những khác biệt
của họ, tập làm chủ được
“cái tôi” để đến với người
khác. Trong những dịp
này, các bạn được tham
quan, ngắm cảnh, chơi với
nhau. Qua đó, khám phá
thêm nhiều kỳ bí của thiên
nhiên cũng như con người
ở mỗi nơi để cùng nhau ca
tụng Thiên Chúa. Vào các
buổi chiều của những ngày
trại, các bạn được tham dự
Thánh lễ do chính Cha linh
hướng chủ tế, sau này do
tuổi già mắt yếu Cha chỉ
đồng tế mà thôi. Có lẽ, đây
là giây phút cao đẹp nhất,
tình cha – con thiêng liêng
hòa hợp trong Tình yêu
của vị Cha chung. Tối đến,
các bạn cùng nhau học
hỏi, chia sẻ và sinh hoạt
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vòng tròn. Kết thúc kỳ trại,
bao giờ cũng là một tối văn
nghệ cây nhà lá vườn “vui
hết ý”. Kết quả các kỳ trại
thật tốt đẹp, ai cũng cảm
thấy mình được bồi bổ tâm
hồn lẫn thể xác.
Đó là dấu ấn của Phan
Sinh, để rồi có những
thành viên phải từ giã lớp
vì lập gia đình, vì công việc
hay xuất cảnh… đều luôn
nhớ về lớp Phan Sinh.
Hiện nay, các bạn Phan
Sinh ở nước ngòai đã lập
thành nhóm “Phan Sinh
hải ngọai” và thường
xuyên “chat”, “email”, thư
từ liên lạc, chia sẻ kinh
nghiệm sống của mình với
Phan Sinh Việt Nam.
… Tập thể Phan Sinh đông
vui, sôi nổi, nhưng cũng
không phải không có
những đợt sóng ngầm
không kém phần dữ dội…
Đó là lúc các bạn đi họp
ngày Chúa nhật không
đúng giờ, họp hành lơ
đễnh, tập hát “vắng hoe”
hay “ồn như cái chợ vỡ”
khiến chị Mai ca trưởng
phải làm “mặt hình sự” liên

tục, rồi những bất hòa
trong công việc giữa các
thành viên với nhau nữa…
Cho phép chúng tôi được
nói đôi lời về Bố Phương
của mình : Bố thật sự là
chỗ dựa vững chắc cho
chúng tôi. Không dễ gì
quên được hình ảnh Bố
quét từng cái bàn, cái ghế
cho Phan Sinh ngồi học
trước mỗi buổi họp, rồi rửa
từng cái ly, hứng đầy ấm
nước sạch để các bạn
không phải khát trong
những buổi trưa hè. Ở tuổi

80, Bố vẫn hăng say, vẫn
“nóng” như thời trai trẻ.
Không gì “thú vị” cho bằng
Bố thường “mắng” Phan
Sinh với những thanh niên
trai tráng rằng: “lình xình
như quần thầy đồ”; trong
công việc Bố thường nói:
“chết bỏ trẻ nhỏ không
cần”. Bố lo cho từng Phan
sinh viên, khi “được dịp
đau ốm” thế nào cũng có
quà của Bố gửi đến, hoặc
khi thấy ai “bất ổn” về tinh
thần là Bố đốc thúc Nhóm
trưởng hoặc Ban Thường
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Vụ chạy đến “điều tra“ xem
“hắn có chuyện gì không,
thi rớt hay là bị bò đá ?”…
thật cảm động! Thế đó, Bố
đã đi vào từng thành viên
từ lúc nào không biết, thân
thiết với tiếng gọi “BỐ
GIÀ”. Vâng rất nhiều và
nhiều hơn thế nữa những
gì Bố đã làm cho chúng tôi,
mà tự đáy lòng mỗi thành
viên Phan Sinh đều ghi
nhớ, và không thể diễn tả
hết bằng lời. Chúng tôi vẫn
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thường nói với nhau: “có
Bố đời con sướng vui, có
Bố đời con ấm lòng”.
Năm 1998, Bố chuyển về
Cầu Muối (Giáo xứ Antôn),
chúng tôi nhớ mãi ngày
hôm đó, sau khi tham dự
Thánh lễ với Bố tại
Phanxicô Đakao, chúng tôi
đã cùng tiễn Bố về nhà
mới, thật đầm ấm và cảm
động. Lúc bấy giờ, cứ mỗi
Chúa nhật tuần thứ IV
trong tháng, chúng tôi lại
hẹn nhau xuống Cầu Muối

để tham dự thánh lễ chung
với Bố, và hơn bao giờ hết
chúng tôi vẫn được Bố
thương yêu như bữa nào
qua từng cái bánh, quả lê,
quả táo… mà Bố vẫn dành
dụm để chờ chúng tôi

chúng tôi phải cố gắng.
Đây cũng là giai đọan mà
đa số các bạn bận rộn
nhiều vì phải đi làm ca, học
nghề…, phải có trách
nhiệm “cơm áo gạo tiền”
với gia đình nên rất ít thời

xuống.

gian. Vì thế, sĩ số lớp
không còn lý tưởng như
trước đây, Tuy nhiên, mỗi
thành viên trong lớp vẫn
luôn ý thức và truyền đến
cho nhau nội lực của mình
chính là sự nhiệt thành,

Từ năm 1998 - 2005, vắng
Bố, mọi sự chúng tôi phải
tự quản, phải lớn lên bằng
chính sức mình và chắc
hẳn chúng tôi sẽ gặp nhiều
khó khăn. Nhưng dẫu sao,
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yêu thương và phục vụ.
Đặc biệt, chính lý tưởng
mà chúng tôi đã cùng sống
với nhau suốt một thời gian
dài trong sinh họat và phục
vụ, một số bạn đã nhận ra
“một nửa” của mình đang
ở ngay cạnh bên mình. Họ
đã đến với nhau và nên
một gia đình mới. Đó là
những gia đình nhỏ : Liêm
– Luyến, Sơn – Lan, Dũng
– Hoá, Cường - Khanh,
Huy – Quan, Dũng – Mai,
Hùng – Hạnh, Ngọc –
Phong, Minh – Hương,
Thẩm – Hạnh, Thời – An,
Lộc – Hương, Lộc – Trang,
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Bình - Thảo, Chương –
Hoà,... và đặc biệt có hai
thành viên sống ơn gọi
Thánh hiến là: Cha Giuse
Đặng Thanh Phong, hiện
là Cha phó Nhà thờ Huyện
Sĩ và Soeur Mỹ Bình.
Từ 2006 - 2014, Tình Phan
Sinh vui mừng đón tiếp
một số thành viên nhí chào
đời và đến nay thành viên
nhí đã trên 20 em.
Chặng đường hôm nay
không như chặng đường
ngày trước. Không ồn ào,
không sôi nổi như "khi ta
20". Bận bịu với công việc

đời thường, việc gia đình,
nên thời gian sinh hoạt,
gặp nhau của chúng tôi lại
bị giới hạn. Hiện nay, mỗi
tuần, chúng tôi gặp nhau
vào ngày Chúa nhật từ 16g
– 19g (16g – 17g ôn lại bài
hát cho Thánh lễ ; 17g –
18g cùng nhau tham dự
Thánh lễ ; 18g – 19g tập
hát). Tình Phan Sinh đã
liên kết chúng tôi bằng lời
cầu nguyện, mời gọi nhau
nhiệt thành phục vụ, luôn
chia sẻ niềm vui, nỗi buồn
của bản thân và gia đình
với nhau (bổn mạng, sinh
nhật, đau bệnh, tang chế,

...). Ngày xưa chúng tôi
như ngọn lửa cháy bùng,
lan toả dữ dội để hôm nay
có được những tàn tro âm
ỉ. Tuy âm ỉ nhưng cũng đủ
ấm áp cho nhau và cho
những người chúng tôi
phục vụ. Mong sao ngọn
lửa này vẫn còn âm ỉ mãi
trong lòng mỗi người để
chúng tôi đủ hăng say, đủ
niềm tin đi tiếp chặng
đường dù có lúc phải gặp
thử thách, khó khăn.
Tình Phan Sinh của chúng
tôi là thế đó !

“Làm sao quên nơi đây chúng ta quây quần thân ái nắm
tay cùng vui,
Tình anh em luôn luôn có trong tinh thần gắn bó với nhau
lâu bên.
Phan Sinh nhớ nhé! Chúng ta anh em một Cha.
Và từ đây anh em chúng ta lên đường hăng hái dấn thân
phục vụ”
(TB : Thân mời các bạn trẻ cùng đến với chúng tôi để cùng
hát vang lời ca tụng Chúa)
TÌNH PHAN SINH
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ĐỨC BÀ CỒN TRÊN
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DỰ TÒNG TĨNH TÂM
TẠI LÁI THIÊU 14.11.2015
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Tạ ơn Chúa đã ban cho
chúng con một chuyến đi
đầy ý nghĩa và nhiều niềm
vui như vậy. Cảm ơn Cha
Sở đã tạo điều kiện cho

đích chính của chuyến đi
này là được đến thăm Bà
Cố của Cha Sở. Nhiều
thành viên trong bếp ăn cố
gắng thu xếp công việc

Bếp ăn Anton chúng con
có cơ hội thư giãn trong
những ngày vừa qua.

của mình để có thể cùng
tham dự. Qua đó mới thấy
được mọi người đều tạo
niềm vui cho nhau. Bà Cố
vui và dường như khỏe
hơn vì có Cha Sở về thăm
cùng với đoàn con của

Nghỉ mát tại Đà Lạt thì
chắc nhiều người cũng
không còn lạ gì, nhưng lần
này thì khác khi biết mục
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Cha; Cha Sở vui vì lại có
dịp về thăm Bà; chúng con
vui vì thấy Bà vui và mạnh
khỏe hơn để Cha an tâm
hơn trên con đường thực
hiện sứ vụ mà Chúa đã
trao cho Ngài. Lúc chia tay
với Bà mọi người cứ lưu
luyến mãi. Nguyện xin
Chúa ban nhiều sức khỏe
cho Bà Cố để hai năm nữa
chúng con lại có dịp về
thăm và dự ngày Bà
thượng thọ 100 tuổi.
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Suốt chuyến đi Cha Sở
luôn dẫn dắt chúng con về
đời sống tâm linh, đọc Kinh
Chuỗi Mân Côi, Lòng
Thương Xót Chúa, cử
hành thánh lễ cho gia đình
và cả đoàn trong dịp đến
thăm Bà Cố và lễ sáng tại
dòng Phanxicô, viếng
thăm và dâng lời nguyện
tại các nhà thờ: Damri,
Dân tộc Cam Ly, Du Sinh,
Trung tâm Mục Vụ Đà
Lạt… Nhờ vậy chúng con

biết dùng thời gian Chúa
ban có ý nghĩa hơn và
chúng con được gần Chúa
hơn. Việc được cùng nhau

hiệp thông trong lời
nguyện giúp các thành
viên Bếp Antôn chúng con
biết sống yêu thương chan
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hòa hơn trong chuyến đi,
và điều quan trọng hơn là
sau này sẽ liên kết và yêu
thương nhau hơn trong
công việc bác ái.
Người mới vào hoặc do
phục vụ ở các bộ phận vào
những giờ khác nhau nên
có một số thành viên ở Bếp
Antôn còn chưa biết nhau,
ban đầu còn e ngại nhưng
càng về sau càng thấy
thân thiết hơn và vui hơn
trong chuyến đi này. Thật
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là có những kỷ niệm sẽ
làm chúng con nhớ mãi:
hồi hộp như lúc Mama
“đóng phim” ở cầu treo tại
“phim trường Thác Damri”,
cười đau bụng vì lạc mất
một chị ở “ngôi nhà nhỏ”
của các Cha tại Trung Tâm
Mục Vụ do không biết
đường ra, vất vả đội mưa
đi ăn cháo vịt cũng thật thú
vị và khó quên, tối hôm đó
cũng nhờ Chúa thương
cho trời ráo để mọi người

được cùng nhau tản bộ
chợ đêm, thưởng thức
món khoái khẩu nào là bắp
nướng, khoai lang nướng,
bánh tráng nướng nóng
hổi trong khí trời mát lạnh
của Đà Lạt.
Rồi cũng phải tạm biệt Đà
Lạt về lại Sài Gòn, may là
bác tài xế phục vụ món
karaoke trên đường về,
mọi người cùng nhau hát
vui vẻ, hăng say nên các
chị quên cả “hò” nên cả
nhà về đều khỏe mạnh và
bình an. Vui là thế nhưng

chúng con không khỏi lặng
người lúc đến thăm nghĩa
trang thai nhi tại Bảo Lộc,
góp một phần nhỏ để giúp
cho công việc của các chú
nơi đây và đọc kinh cầu
nguyện cho các em trong
tháng 11 này làm cho
chuyến đi của chúng con
thêm ý nghĩa.
Chúng con xin tạ ơn Chúa,
tri ân Cha Sở và cảm ơn
nhau vì những điều tốt đẹp
chúng con đã có được
trong chuyến đi vừa qua.

Sài Gòn 23.11.2015
Trs.P
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GIUSE TRỊNH HỒNG THÁI
ROSA LÝ KIM LOAN
MATTA NGUYỄN THỊ KIM CHI
TÊRÊXA NGUYỄN THỊ HOA
TÊRÊXA NGUYỄN THỊ HOA
PHAOLÔ VŨ ANH TUẤN
6. ĐÁNH BÀI HÁT:
MARIA VĂN VŨ KIM TUYẾN
MARIA T. PHẠM H. BẢO KHANH
7. QUẢN LÝ SÁCH HÁT: ĐẶNG THÙY DƯƠNG
1.
2.
3.
4.
5.

CA TRƯỞNG:
ĐOÀN TRƯỞNG:
THƯ KÝ:
THỦ QUỸ:
ĐÀN:
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TRANG GIÁO DỤC

Một bài học ý nghĩa cho tình bạn: đừng bao giờ bỏ
rơi bạn bè vì sự ích kỷ bản thân. Nếu bạn làm được
như vậy, Thiên Đàng chứ không phải Địa Ngục,
chính là nơi dành cho bạn.
Một người cùng đi với
con chó trên đường.
Anh ta vui thích
thưởng ngoạn phong
cảnh, rồi bỗng nhiên
anh ta ý thức được
rằng mình đã chết.
Anh nhớ rằng anh đã
chết và con chó đang
đi bên cạnh anh đã
chết nhiều năm trước
đó. Anh ta tự hỏi không
biết con đường này sẽ
dẫn đưa anh tới đâu.
Sau một lát, anh tới
một bức tường đá
trắng dường như là
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cẩm thạch chạy dọc
theo con đường. Ở
đỉnh một ngọn đồi cao,
bức tường được mở ra
với một cái cổng tuyệt
đẹp hình vòng cung
trông như bằng ngọc
trai, và con đường dẫn
đến cái cổng trông
giống như bằng vàng
nguyên chất. Anh ta và
con chó bước tới cái
cổng, và khi đến gần
hơn, anh thấy có một
người ngồi sau một cái
bàn giấy ở một bên.

Khi đã đến khá gần,
anh gọi to, “Xin lỗi ông,
tôi đang ở đâu?”
Người đàn ông trả lời,
“Thưa ông, đây là
Thiên Ðàng.”
“Tốt quá! Ông có nước
uống không? Du khách
hỏi.
“Có chứ, mời ông
bước vào, tôi sẽ cho
người mang nước có
đá lạnh tới ngay.”
Người đàn ông giơ tay
làm hiệu và cái cổng
bắt đầu mở ra.
Du khách hỏi trong khi
chỉ con chó, “Bạn tôi
cũng có thể vào được
không?”
“Thưa ông, tôi rất tiếc,
ở đây chúng tôi không
chấp nhận thú vật nuôi
trong nhà.”
Du khách suy nghĩ một
lát rồi quay trở lại con

đường và tiếp tục đi
với con chó.
Sau một thời gian đi
khá lâu, tại đỉnh của
một ngọn đồi khác, du
khách tới một con
đường đất dẫn tới
cổng của một nông
trại, trông như chưa
bao giờ đóng kín.
Cũng không có hàng
rào bao quanh.
Khi đến gần cổng, du
khách thấy một người
đàn ông ở bên trong,
đang đứng tựa gốc cây
và đọc sách.
Du khách kêu lên, ”Xin
lỗi ông!, ông có nước
uống không?”
“Có chứ, có bơm nước
ở đàng kia, mời ông
vào.”
Du khách chỉ con chó,
“Thế còn bạn của tôi
thì sao?”
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“Ông sẽ thấy có một
cái bát, bên cạnh cái
bơm nước.”
Họ đi qua cái cổng, và
đúng thế, có một cái
bơm nước bằng tay
kiểu cổ với một cái bát
bên cạnh.
Du khách đổ đầy nước
vào cái bát, uống một
hơi dài rồi cho con chó
uống.
Khi cả hai đã hết khát,
du khách và con chó
trở lại chỗ người đàn
ông đang đứng tựa
gốc cây.
Du khách hỏi, “Thưa
ông nơi này được gọi
là gì?”
Ông ấy trả lời, “Ðây là
Thiên Ðàng.”
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Du khách nói, “Thật là
khó hiểu. Người đàn
ông ở phía dưới kia
cũng nói ở đó là Thiên
Ðàng. ”
“À ông muốn nói cái
chỗ có con đường
bằng vàng và cái cổng
bằng ngọc ấy hả ?
Không phải đâu. Nơi
đó là Hỏa Ngục.”
“Ông không tức giận
khi thấy họ dùng cái
tên như thế sao?”
“Không đâu, chúng tôi
sung sướng vì họ gạn
lọc dùm chúng tôi
những ai bỏ bạn bè
thân thuộc của họ ở lại
đằng sau.”

14. Người Kitô hữu có bổn phận
rao giảng Tin Mừng cho mọi người,
không loại trừ bất kỳ ai.
Thay vì có vẻ như muốn áp đặt những bó buộc mới,
người Kitô hữu phải tỏ ra như là những người
muốn chia sẻ niềm vui của mình,
chỉ ra một chân trời của cái đẹp,
và mời gọi người khác tới dự bữa tiệc ngon lành.
Hội Thánh tăng trưởng
không phải bằng việc chiêu dụ,
nhưng “bằng sức thu hút”.
15. Chúng ta “không thể thụ động và thản nhiên
ngồi đợi trong các nhà thờ của chúng ta”;
chúng ta cần phải chuyển đổi
“từ một nền mục vụ thuần tuý bảo tồn
sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo”.
Nhiệm vụ này tiếp tục
là một nguồn vui vô biên cho Hội Thánh:
“Quả thật, tôi bảo anh em, trên trời sẽ vui mừng
vì một người tội lỗi ăn năn hối cải
hơn chín mươi chín người công chính
không cần ăn năn hối cải” (Lc 15:7).

Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao | 59

NHỮNG NGÀY GHI NHỚ

NGÀY

GIỜ

SỰ KIỆN

04.12.2015 19g00

Họp Hội đồng Mục vụ mới

08.12.2015

KHAI MẠC NĂM THÁNH
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

09.12.2015

Kỷ niệm cung hiến Vương cung
Đức Bà Sài Gòn

10 đến
17g30
12.12.2015

Tĩnh tâm Mùa Vọng

13.12.2015 17g15

KHAI MẠC NĂM THÁNH
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA SÀI GÒN

16.12.2015 19g00

Bí tích Sám hối cho người lớn

17.12.2015 19g00

Bí tích Sám hối cho trẻ em

19.12.2015 19g00

Diễn nguyện Giáng Sinh

20.12.2015 10g00

HÔN PHỐI
Vincente Trần Trung Kiên &
Anna Nguyễn thị Thùy Linh

24.12.2015 20g00

CANH THỨC VÀ LỄ VỌNG
GIÁNG SINH

25.12.2015

LỄ GIÁNG SINH

26.12.2015 17g30

Bổn mạng HĐĐ Thánh Gia

27.12.2015

LỄ THÁNH GIA THẤT
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