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Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 03/2018
Cầu cho việc đào tạo để cho biết phân định thiêng liêng
Xin cho toàn thể Giáo hội hiểu rõ sự cần thiết
phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn
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THƯ MỤC TỬ
THÁNG 03/2018
Con không cha như nhà không nóc
Cha quý con như ngọc như ngà
Giuse trụ cột Thánh gia
Chuyên cần, công chính những là mẫu gương
Chu toàn bổn phận yêu thương
Một lòng trung trực kỉ cương siêu phàm.
(Lê Thái Duy)
Kính thưa anh chị em,
Chúng ta đang bước vào tháng ba, tháng của những
khoảnh khắc chênh chao lơ lửng của giao mùa, xuân chưa
hẳn qua, hè chưa hẳn tới với vùng đất Nam Bộ thân yêu
đầy nắng và gió đã mang theo cái hanh hao rát bỏng của
nắng trời. Riêng đối với người công giáo thì tháng ba,
tháng gợi nhớ đến một khuôn mặt rất quen thuộc và gần
gũi với các tín hữu, nhất là với những người đàn ông, đó
là thánh cả Giuse. Vậy thánh Giuse đã đã làm gì để mang
lại sự gần gũi và thân quen đó?
Thứ nhất, thánh Giuse luôn là người chồng mẫu mực
Ngay sau lời đáp “xin vâng” của Mẹ Maria khi nhận lời
cưu mang Ngôi Lời, thánh Giuse đã được Thiên Chúa
chọn làm người bảo hộ, giữ gìn và săn sóc cho Chúa Con
khi bắt đầu hành trình làm người. Ngài tôn trọng đạo hạnh
của Mẹ Maria, không một gây gỗ vì Mẹ mang thai trước
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khi về chung
sống
với
mình, không
đưa Mẹ ra
pháp luật để
đòi lại sự công
bằng
cho
quyền
làm
chồng
của
mình. Ngài chỉ
âm thầm định
rút lui trong kín
đáo trước một
mầu
nhiệm
vượt quá sự
hiểu biết của
ngài. Nhưng
sau lời báo mộng của thiên thần, ngài đã an vui mở lòng
ra đón nhận Mẹ, và chấp nhận đặt cuộc đời mình trong
đường hướng mà Thiên Chúa đang dự liệu.
Thử nhìn lại những công việc âm thầm mà thánh Giuse đã
thực hiện trong những tháng ngày Đức Maria thai nghén,
lúc Ngôi Lời được hạ sinh dọc đường giữa đêm đông, khi
vượt dặm trường đưa Đức Maria và hài nhi qua Ai Cập,
rồi lại đưa gia đình từ Ai Cập trở về… Tất cả, Ngài đã làm
trong sự vâng phục và tín thác, trong đó có đức yêu
thương mà ngài đã dành cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Thứ hai, thánh Giuse luôn là người cha gương mẫu và
nhân từ
Trong vai trò làm cha, thánh Giuse đã chu toàn sứ mạng
thiêng liêng này nơi Chúa Giêsu. Suốt thời ẩn dật của
Chúa, người cha Giuse đầy nhiệt huyết và nhân từ đã
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không quản ngại những hy sinh gian khó, tạo cho con trẻ
Giêsu có một điều kiện tốt nhất để lớn lên và trưởng thành
trong khía cạnh nhân bản. Làm nghề thợ mộc để nuôi
sống gia đình, nhưng hơn thế nữa, Ngài còn thánh hiến
chính công việc lao động hằng ngày trong ý nghĩa âm
thầm góp phần vào công trình cứu độ mà Thiên Chúa
đang thực hiện từ nơi con trẻ Giêsu. Có thể nói, đối với
Chúa Giêsu, trong thánh Giuse luôn có hai tâm trạng đồng
hành: một tâm trạng của người cha đầy gương mẫu, yêu
thương quan tâm đến con và một tâm trạng của một người
trần rất tôn thờ Đấng Uy quyền đang nằm trong một hình
hài bé nhỏ. Do vậy, Ngài nêu cao đức vâng phục, tín thác,
để Thiên Chúa toàn quyền định đoạt trên Ngài trong vai
trò làm cha nuôi Chúa Giêsu.
Kính thưa anh chị em,
Nhìn lại đôi nét về tư cách làm chồng và làm cha của thánh
Giuse, để mỗi chúng ta, đặc biệt là các bậc gia trưởng noi
gương hầu trong nhiệm vụ lèo lái con thuyền gia đình
được đi đến bến bờ yêu thương. Bởi nhìn vào thực trạng
các gia đình hiện nay, như lời nhận định của chuyên gia
tâm lý học Đỗ Quyên: “Tôi nhận ra trong rất nhiều người
làm cha tôi gặp gỡ và tiếp xúc hàng ngày, chỉ có một số ít
người thực sự hiểu biết về trẻ con và cách yêu thương,
giáo dục con cái của mình. Thông thường họ sẽ rơi vào
một trong hai nhóm người sau: Một là gia trưởng, độc
đoán, chuyên quyền và thích áp đặt con cái. Hai là vô tâm,
sao nhãng trong việc giáo dục con, gần như giao toàn bộ
trách nhiệm đó cho vợ. Còn một nhóm thứ ba nhưng ít
hơn, coi con như báu vật, trung tâm của vũ trụ nên luôn
cung phụng và chiều chuộng theo mọi mong muốn của
con”. Và cô nói tiếp: “Để một ông bố trở thành người bố lý
tưởng cho vợ con, ông phải:- Thứ nhất, dành thời gian trò
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chuyện với con. Thứ hai, dành thời gian chơi đùa với con.
Thứ ba, và cũng là điều cực kỳ quan trọng điều tốt nhất
một người cha có thể làm cho đứa con của mình là thực
sự yêu thương mẹ của chúng”.
Tháng kính thánh Giuse, chúng ta hãy đặc biệt cầu xin cho
những người đàn ông, những người cha gia đình luôn là
người mang lại cho vợ con điểm tựa tinh thần lẫn vật chất
như chính thánh Giuse đã làm cho gia đình của Ngài.
Để kết thúc, xin mượn lại câu nói của đạo diễn Quang
Dũng để nói với anh chị em rằng: “Đàn ông nghèo chưa
chắc bất tài, nhưng thường đàn ông bất tài thì chắc sẽ
nghèo”. “Nghèo không phải là tội, nhưng để vợ con khổ là
một tội rất lớn”.
Thân chào anh chị em trong Chúa Kitô
Linh mục Anh Khôi
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TIN GIÁO HỘI HOÀN CẦU

WHĐ (08.03.2018) – Ngày
06-03-2018, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã tiếp kiến
Đức hồng y Angelo Amato,
S.D.B., Bộ trưởng Bộ
Tuyên thánh và đã phê
chuẩn 13 sắc lệnh liên
quan đến các Chân phước
và các vị Tôi tớ Chúa.

Trong các sắc lệnh này, có
hai sắc lệnh công nhận
phép lạ nhờ lời chuyển cầu
của Chân phước giáo
hoàng Phaolô VI và của
Chân phước giám mục
Oscar Romero.
Đức giáo hoàng Phaolô VI
(Giovanni Battista Montini)
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sinh ngày 26-09-1897 tại
Concesio, Italia và qua đời
ngày
6-8-1978
tại
Gandolfo, Italia. Đức giáo
hoàng Phanxicô đã tuyên
phong ngài lên hàng Chân
phước ngày 19 tháng
Mười 2014 tại Vatican.

và một nữ tu người Đức.
Ngoài ra Đức Thánh Cha
còn phê chuẩn phép lạ của
một Đấng đáng kính là nữ
tu người Paraguay; và một
vị Tôi tớ Chúa, giáo dân
nữ, người Slovakia, được
công nhận là tử đạo.

Đức Tổng giám mục Oscar
Arnulfo
Romero
y
Galdámez, Tổng giám
mục Tổng giáo phận San
Salvador, El Salvador,
sinh ngày 15-08-1917 tại
Ciudad
Barrios,
El
Salvador, tử đạo ngày 243-1980 tại San Salvador.
Đức hồng y Angelo Amato,
đại diện Đức giáo hoàng
Phanxicô, đã cử hành lễ
tuyên phong Chân phước
cho ngài vào ngày 23
tháng Năm 2015 tại San
Salvador.

Cuối cùng, 6 sắc lệnh khác
nhìn nhận 6 vị Tôi tớ Chúa
(5 người Ý và 1 người Ba
Lan) đã sống các nhân
đức Kitô giáo một cách
anh hùng.

Cùng với Đức giáo hoàng
Phaolô VI và Đức Tổng
giám mục Oscar Romero,
Đức Thánh Cha Phanxicô
cũng phê chuẩn phép lạ
thứ hai của 3 Chân phước
khác – 2 linh mục người Ý
Minh Đức
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Với các sắc lệnh vừa được
công bố, sắp tới Giáo hội
Công giáo sẽ có thêm 5 vị
thánh, 1 Chân phước, 1 vị
tử đạo và 6 Đấng đáng
kính.
Mặc dù ngày lễ tuyên
thánh cho hai Chân phước
Phaolô VI và Oscar
Romero chưa được công
bố, nhưng có lẽ cả hai vị sẽ
được tuyên thánh trong
dịp Thượng Hội đồng
Giám mục nhóm họp Khoá
thường lệ thứ 15 vào
tháng Mười sắp tới.

WHĐ (19.02.2018) – Như tin đã đưa, Ban Thư ký Thượng
Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15 có một trang
web riêng, giúp mọi người quan tâm, đặc biệt các bạn trẻ,
có thể cập nhật thông tin về Thượng Hội đồng, tại địa chỉ:
http://www.synod2018.va.
Các ngôn ngữ được lưu hành trên trang web này gồm: Ý,
Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.
Đặc biệt, trang web có mục “Người trẻ Chứng nhân”.
Trong số 11 vị đã được giới thiệu, có thánh Têrêsa Lisieux
(Têrêsa Hài đồng Giêsu); thánh Kateri Tekakwitha, Bông
huệ của dân Mohawk; Chân phước Anrê Phú Yên, Việt
Nam…
Sau đây là bài viết về Chân phước Anrê Phú Yên trong
mục “Người trẻ Chứng nhân” trên trang web chính thức
của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ 15.

*
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Chân phước Anrê Phú
Yên là người có thể trạng
yếu, nhưng tư chất thông
minh và tính tình nhân
hậu. Mẹ ngài là một quả
phụ, đã xin cha Đắc Lộ,
một giáo sĩ Dòng Tên và là
nhà truyền giáo lừng lẫy,
nhận ngài làm môn sinh.
Năm 1641, lúc 16 tuổi,
ngài cùng mẹ lãnh nhận
phép Rửa. Từ ngày ấy,
ngài quyết đi sâu vào đời
sống thiêng liêng. Ngài trở
thành một trong số cộng
sự viên đắc lực của cha
Đắc Lộ, và một năm sau,
1642, ngài được nhận vào
Hội Thầy giảng do Cha
Đắc Lộ thành lập, gọi là
“Nhà Đức Chúa Trời”.
Theo yêu cầu của Hội,
ngài đã tuyên khấn dâng
mình phục vụ Giáo hội và
loan báo Tin Mừng.
Tháng Bảy 1644, quan
Nghè Bộ từ kinh đô trở về,
được biết có nhiều người
Đàng Trong theo đạo, đã
ra lệnh cấm giảng đạo
trong vùng thuộc quyền
ông (Đàng Trong cũng
12 | B ả n t i n

thuộc vương quốc Đại
Nam). Các Kitô hữu phải
chịu trăm bề khốn khó.
Quan truyền cho cha Đắc
Lộ phải ngưng việc dạy
đạo và buộc ngài phải
quay về Ma Cao (nhượng
địa của Trung Hoa thuộc
quyền Bồ Đào Nha).
Trước hết quan ra tay bắt
bớ các thầy giảng. Ông ta
truyền lệnh cho quân lính
đến nhà cha Đắc Lộ, rồi
bắt thầy Anrê, vì không bắt
được một thầy khác như
đã định. Quân lính lấy gậy
gộc đánh ngài, trói lại rồi
giải xuống thuyền đưa về
dinh quan. Thầy Anrê bị
giải đến trước mặt quan
vào chiều ngày 25 tháng
Bảy 1644. Quan tổng trấn
cố ép ngài từ bỏ sự “mê
muội” và chối bỏ đức Tin.
Thầy Anrê đáp lại ngài sẵn
sàng chịu mọi khổ hình,
chứ không chối bỏ đức
Tin. Ngài nói, chịu mọi đau
đớn, kể cả cái chết, vì đức
Tin, là một niềm vinh dự.
Ngày 26 tháng Bảy,
khoảng 5 giờ chiều, người

ta đưa ngài đến nơi chịu
khổ hình. Dọc đường, ngài
khuyên nhủ các tín hữu
hãy giữ vững đức Tin, xin
mọi người hãy nâng đỡ
ngài bằng lời cầu nguyện
và đừng đau buồn vì ngài
phải chết. Ngài lặp đi lặp
lại: “Hãy lấy tình yêu đáp
lại tình yêu của Thiên
Chúa chúng ta, hãy lấy sự
sống báo đền sự sống”.
Cha Đắc Lộ kể lại, theo
thói quen, người ta đặt một
chiếc chiếu nhỏ để ngài
quỳ, nhưng ngài muốn
máu mình đổ xuống đất
như Chúa Kitô đã làm.
Lính lấy giáo đâm ngài

nhiều nhát xuyên qua cạnh
sườn trái, rồi lấy mã tấu
chém đầu ngài, ngài kêu
lớn: “Lạy Chúa Giêsu”.
“Hơn 350 năm nay, các tín
hữu Công giáo Việt Nam
không bao giờ quên vị
chứng nhân Tin Mừng, vị
tử đạo tiên khởi của đất
nước mình” (Thánh giáo
hoàng Gioan Phaolô II).
Xin Chân phước Anrê giúp
các giáo lý viên có được
“lòng quả cảm” trở thành
chứng nhân đức Tin qua
đời sống tận hiến cho Đức
Kitô và anh chị em mình.
Thành Thi chuyển ngữ
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(Ngày 03.03.2018)

Theo chương trình ngày
thứ Bảy 03/03, vào lúc
8g00 sáng, Hội đồng Giám
mục Việt Nam đến viếng
mộ thánh Phêrô, dâng
Thánh lễ dưới Ngai toà
thánh Phêrô. Sau đó, quý
Đức cha sẽ đến Collegio
san Paolo để gặp Liên tu sĩ
Việt Nam tại Rôma.
Để kịp thời gian dâng
Thánh lễ, quý Đức cha
dùng điểm tâm sớm, từ lúc

5g45. Đúng 6g30, nhà
Foyer Phát Diệm đưa quý
Đức cha đến Đền thờ
thánh Phêrô trên hai chiếc
xe lớn.
Bầu trời Rôma sáng thứ
Bảy khá đẹp. Theo dự báo
thời tiết, nhiệt độ thấp nhất
6 độ và cao nhất 13 độ, trời
nắng và đôi lúc giữa trưa
có mưa rào.
Đến quảng trường thánh
Phêrô khoảng 7g30, quý
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Đức cha xuống xe và tiến
về phía quảng trường
thánh Phêrô, lòng tràn
ngập hân hoan phấn khởi.
Đã 9 năm rồi, hôm nay mới
lại có một đoàn tất cả các
Đức giám mục Việt Nam
có mặt ở Đền thờ thánh
Phêrô để cùng nhau bày tỏ
lòng yêu mến Mẹ Hội
thánh, hiệp thông với Giáo
hội hoàn vũ và trung thành
với Đức giáo hoàng.
Lúc 7g45, quý Đức cha đã
có mặt đông đủ bên trong
Đền thờ thánh Phêrô. Các
ngài đứng vây quanh vành

16 | B ả n t i n

đai trước hầm mộ thánh
Phêrô Tông đồ để viếng
mộ và tuyên xưng đức tin.
Trong Đền thờ lúc này đã
có khá đông quý cha, quý
sơ và giáo dân Việt Nam.
Các vị đã vào trước để
được hiệp thông với Hội
đồng Giám mục Việt Nam
trong lời cầu nguyện và
hiệp dâng Thánh lễ.
Đức
cha
Emmanuel
Nguyễn Hồng Sơn, Chủ
tịch Uỷ ban Phụng tự, cất
lời hát kinh Chúa Thánh
Thần, sau đó Đức Tổng
giám mục Giuse Nguyễn
Chí Linh thay mặt Hội
đồng Giám mục Việt Nam
bày tỏ tâm tình của những
vị mục tử, chủ chăn của tất
cả 26 giáo phận tại Việt
Nam, luôn hiệp thông với
Giáo hội hoàn vũ, yêu mến
và vâng phục Đấng thay
mặt Chúa Giêsu ở trần
gian, là thánh Phêrô và
các đấng kế vị Ngài. Đức
cha Emmanuel đọc bài Tin
Mừng theo thánh Matthêu
(Mt 16,13-19) ghi lại lời
tuyên xưng đức tin của
thánh Phêrô và lời Chúa

Giêsu tuyên bố chọn thánh
Phêrô làm Đá tảng của Hội
thánh. Rồi quý Đức cha
đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin
Kính và hát “Cầu cho Đức
giáo hoàng”.
Quý Đức ông, quý cha,
quý sơ và giáo dân Việt
Nam vây quanh ngay sau
các Đức giám mục Việt
Nam, hiệp thông trong tâm
tình cầu nguyện. Mọi
người đều hết sức xúc
động vì những giây phút
đặc biệt này. Tại đây, bên
mộ thánh Phêrô, họ đang
cùng với các vị chủ chăn

của Giáo hội Việt Nam vẽ
nên hình ảnh của một Giáo
hội hiệp thông tuyệt đẹp.
Sau giây phút thinh lặng,
quý Đức cha vào phòng
thánh mặc lễ phục. Bên
ngoài, quý cha Việt Nam
đã mặc áo lễ và tiến vào
phía trong, nơi có Ngai toà
thánh Phêrô để chuẩn bị
dâng lễ. Các thầy, các sơ
và khá đông giáo dân Việt
Nam tại Rôma và từ Việt
Nam sang cũng tiến vào
các hàng ghế của cộng
đoàn để tham dự Thánh lễ.

G i á o x ứ t h á n h P h a n x i c ô Đ a k a o | 17

Bài hát nhập lễ quen thuộc
“Con nay trở về, trở về
cùng Chúa, Chúa ơi” khơi
lên tâm tình sám hối của
Mùa Chay, dẫn đưa mọi
người bước vào mầu
nhiệm thánh, cùng lúc
đoàn đồng tế tiến vào.
Mở đầu Thánh lễ, vị chủ tế
là Đức Tổng giám mục
Giuse Nguyễn Chí Linh,
Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam, ngỏ lời với
cộng đoàn tham dự:
“Chúng ta hiện diện một
cách đặc biệt tại Đền thờ
thánh Phêrô hôm nay để
cử hành Thánh lễ đầu tiên
trong chương trình Ad
Limina của Hội đồng Giám
mục. Chúng ta dâng
Thánh lễ đầu tiên này để
cầu nguyện cho Giáo hội
hoàn vũ, cầu nguyện cho
Giáo hội tại Việt Nam và
cho quê hương Việt Nam
của chúng ta. Chúng ta
cũng cầu nguyện cho Liên
tu sĩ Việt Nam tại Rôma,
cho cộng đoàn Việt Nam
đang sống tại Rôma và cả
đoàn hành hương đến từ
Việt Nam nữa”. Trong
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phần chia sẻ Lời Chúa,
Đức cha Giuse Nguyễn
Năng, Phó Chủ tịch Hội
đồng Giám mục, dựa vào
tinh thần của chuyến Ad
Limina và của bài Tin
Mừng theo thánh Luca (Lc
15,1-3.11-32), để giúp
cộng đoàn ý thức tầm
quan trọng của Thánh lễ
đang cử hành. Ngài nói:
“Thánh Phêrô đã được
Chúa Giêsu trao phó
nhiệm vụ mục tử hữu hình
tối cao của Hội thánh. Ngài
đã chịu tử đạo tại Rôma, vì
thế, Đức Thánh Cha, trong
tư cách là Giám mục
Rôma, người kế vị thánh
Phêrô, cũng là mục tử của
Hội thánh hoàn vũ. Khi đến
Rôma, tất cả các tín hữu
Công giáo đều cảm nhận
rất rõ sự hiệp thông với
Đức Thánh Cha và Hội
thánh toàn cầu. Chính
trong ý thức về sự hiệp
thông đó mà hôm nay anh
chị em quy tụ bên Hội
đồng Giám mục Việt Nam
dâng thánh lễ tại đây, nơi
phần mộ của thánh
Phêrô”. Tiếp theo, Đức

cha chia sẻ ý nghĩa của bài
Tin Mừng. Dụ ngôn
“Người cha nhân hậu” là
một dụ ngôn quen thuộc,
nhưng qua những gợi ý
sâu sắc của Đức cha, mọi
người nhận ra rõ hơn
khuôn mặt của Thiên Chúa
giàu lòng thương xót và
khuôn mặt của chính bản
thân, để rồi con người có
thể hoà giải với Thiên
Chúa và với anh chị em
mình. Đức cha nói: “Chúa
Giêsu mời gọi mỗi người
trở về hoà giải với Chúa
Cha. Đó là bước đi tiên
quyết trên con đường tiến
tới hiệp thông. Chỉ khi nào
hoà giải với Thiên Chúa,
con người mới được hiệp
thông với Ngài và được dự
phần sự sống và hạnh
phúc của Ngài”. Đi từ hoà
giải đến hiệp thông, đó
chính là ý thứ hai: “Con
đường của sự hiệp thông
Hội thánh trước hết cũng
phải bắt đầu bằng sự trở
về với Đức Kitô và Tin
Mừng. Nếu không xây
dựng trên nền tảng siêu
nhiên này, sự hiệp thông

Hội thánh chỉ là hời hợt
lỏng lẻo và có nguy cơ dễ
đổ vỡ”. Hoà giải để tiến tới
hiệp thông thúc đẩy chúng
ta ra đi loan báo Tin Mừng.
Đức cha giảng lễ nói: “Bên
phần mộ của thánh Phêrô,
từ dụ ngôn trong bài Tin
Mừng, một lần nữa lệnh
truyền loan báo Tin Mừng
“ad gentes” lại vang lên
mãnh liệt cho Hội Thánh
Việt Nam”. Sau cùng, Đức
cha Giuse hướng về Giáo
hội tại quê hương Việt
Nam và kết luận: “Đến với
Rôma là trở về trung tâm
của Hội thánh, không chỉ
như một không gian địa lý
nhưng còn như một cuộc
trở về nguồn là chính trái
tim kích hoạt sự sống của
toàn thể Hội thánh tại Việt
Nam. Một cuộc trở về
nguồn lúc nào cũng chất
chứa niềm hy vọng cho
một tương lai tươi sáng”.
Thánh lễ tiếp tục trong bầu
khí sốt sắng với những bài
thánh ca bằng tiếng Việt
làm cho cộng đoàn tham
dự cảm thấy thật xúc
động.
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Sau Thánh lễ, quý Đức
cha và mọi người chụp
hình lưu niệm khá lâu,
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cũng vì ngoài trời đang
mưa.

WHĐ (06.03.2018) – Trong cuộc viếng thăm Ad Limina
của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại buổi triều yết Đức
Thánh Cha Phanxicô vào ngày 05 tháng Ba 2018, Đức
Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng
Giám mục, đã thay mặt các Đức giám mục phát biểu chào
mừng Đức Thánh Cha. Vì Đức Thánh Cha muốn buổi tiếp
kiến diễn ra trong bầu khí gần gũi thân mật nên ngài đề
nghị các Đức cha chia sẻ tự do và gửi lại bài diễn từ cho
ngài đọc sau và lưu văn khố của Toà thánh.
Sau đây là bài diễn từ soạn sẵn của Đức Tổng giám mục
Giuse Nguyễn Chí Linh:
***
Kính lạy Đức Thánh Cha,
Hiện diện trước mặt Đức
Thánh Cha sáng hôm nay
là Hội đồng Giám mục Việt
Nam. Toàn bộ ba mươi ba
vị Giám mục đương nhiệm
tại chức đang có mặt đông
đủ tại đây. Điều đó chứng
tỏ tất cả và từng người
chúng con rất quý trọng
Đức Thánh Cha. Từ khi
được Toà Thánh thông
báo về thời điểm cuộc
viếng thăm Ad Limina cách
nay sáu tháng, ai nấy trong
chúng con đều tràn ngập
niềm vui, “ấp ủ trong lòng

giấc mộng hành hương”
và nóng lòng mong đợi
cuộc gặp gỡ này.
Vâng, kính lạy Đức Thánh
Cha, có được cơ hội để
thể hiện tình hiệp thông
Giám mục đoàn cách cụ
thể bên cạnh ngai toà
Thánh Phêrô, đối với
chúng con là cả một hồng
ân lớn lao. Càng hạnh
phúc hơn nữa khi chúng
con được trực tiếp diện
kiến Đức Thánh Cha bằng
xương bằng thịt, điều mà
biết bao Kitô hữu khắp nơi
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trên thế giới ước ao suốt
mà không được.
Trong giây phút lịch sử
này, nhân danh cộng đồng
công giáo Việt Nam, chúng
con xin kính cẩn bái chào
Đức Thánh Cha với tất cả
tình con thảo đối với vị cha
chung Giáo Hội hoàn vũ và
vị lãnh đạo tối cao của
Giáo Hội do Chúa Giêsu
thiết lập trên mặt đất này.
Chúng con xin thân thưa
với Đức Thánh Cha rằng
cho đến nay, nét đặc trưng
nhất của Giáo Hội công
giáo Việt Nam là lòng yêu
mến Đức Thánh Cha và
lòng trung thành đối với
Toà Thánh. Lịch sử của
Giáo Hội và dân tộc Việt
Nam đã trải qua bao nhiêu
thăng trầm bão tố, nhưng
những tình cảm tốt đẹp đó
đã không bao giờ lay
chuyển và phai mờ.
Các vị thừa sai Âu Châu
đã đem Tin Mừng đến Việt
Nam từ thế kỷ XVI. Mãi
đến hơn ba thế kỷ sau đó,
các thế lực thực dân mới
xâm lăng Việt Nam, nhưng
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chính quyền dân sự thời
bấy giờ đã chắp ghép
truyền giáo với thực dân
và tố cáo người công giáo
làm tay sai cho các thế lực
nước ngoài. Hậu quả là
suốt gần hai trăm năm liên
tiếp, Kitô hữu Việt Nam đã
không ngừng bị bách hại.
Lịch sử của dân tộc Việt
Nam là một lịch sử đau
thương, với những cuộc
chiến tranh đẫm máu, hận
thù và liên lỉ. Điều mà sử
gia nào cũng phải nhìn
nhận, đó là trong tất cả
những cuộc chiến đó,
người công giáo luôn luôn
là nạn nhân của phân biệt,
kỳ thị và ngược đãi.
Tuy nhiên, chúng con rất
vui mừng và cảm nhận
được rằng Thiên Chúa đã
biến tất cả những khó
khăn thử thách đó thành
những kho tàng quý giá:
hàng trăm ngàn Kitô hữu
đã được phúc tử đạo.
Trong số đó, 117 vị đã
được Đức Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II
phong hiển thánh ngày
19/06/1988. Biến cố đó đã

trở thành một trong những
kỷ niệm đẹp nhất và là
niềm kiêu hãnh đậm nét
nhất trong lịch sử cận đại
của Giáo Hội chúng con.
Năm 2018 này là năm
chúng con long trọng cử
hành ngày hồng phúc ấy
một cách cụ thể trong mọi
sinh hoạt và ở mọi cấp
cộng đoàn. Quả thật, giữa
khốn khó gian truân, Kitô
hữu Việt Nam chúng con
đã khám phá được phần
nào “Niềm vui Tin Mừng”
như Đức Thánh Cha đã
diễn tả trong tông huấn
này.
Nói như thế không có
nghĩa là chúng con đã
được an thân trong thời
đương đại này. Sau hàng
nửa thế kỷ phải trải qua
những giờ phút đầy thử
thách của cuộc chiến tranh
ý thức hệ, giờ đây chúng
con đang phải đương đầu
với một cuộc chiến mới:
cuộc chiến chống lại tinh
thần cầu an. Những cuộc
bách hại nếu đã tôi luyện
đức tin của chúng con thì
về phương diện nhân loại,

cũng khiến chúng con rơi
vào tình trạng thủ thân
khép kín. Vì thế mà từ khi
chiến tranh chấm dứt năm
1975, con số bảy triệu
người Kitô hữu tại Việt
Nam hầu như không hề
gia tăng.
Trong bối cảnh đó, giáo
huấn của Đức Thánh Cha
là một nhắc nhở vô cùng
quý giá cho Giáo Hội Việt
Nam. Giáo huấn đó đã
được Đức Thánh Cha phát
biểu trong Tông huấn
Niềm vui Tin Mừng: “Phải
ra khỏi thế giới tiện nghi và
phải can đảm tiếp cận tất
cả các vùng ngoại vi đang
cần đến ánh sáng Tin
Mừng” (số 20 ). Chúng con
rất cảm kích khi nhận ra
rằng chúng con cần phải
dứt khoát ra khỏi thói quen
cũ kỹ và những lối sống sợ
hãi, cầu an. Từ khi lên ngôi
Giáo Hoàng, Đức Thánh
Cha luôn luôn lặp đi lặp lai
lời kêu gọi hãy xây dựng
một Giáo Hội sẵn sàng
“lên đường”, một Giáo Hội
hoạt động như một “bệnh
viện lưu động”. Trong chốc
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lát nữa đây, chúng con sẽ
rất phấn khởi nếu Đức
Thánh Cha chia sẻ cho
chúng con cảm hứng, kinh
nghiệm và bí quyết của
Đức Thánh Cha để chúng
con thấm nhuần hơn nữa
nguyện ước của người
cho một Giáo Hội mỗi lúc
một sống đúng sứ mệnh
của mình hơn.
Tại Việt Nam hiện nay,
chúng con cũng đang phải
đối phó với hiện tượng suy
đồi những giá trị nền tảng
của gia đình. Trong một xã
hội càng ngày càng có xu
hướng tiêu thụ và hưởng
lạc, trong một thế giới trào
lưu di dân mỗi lúc một gia
tăng, cuộc sống hôn nhân
đang bị đe doạ cách
nghiêm trọng. Trong ba
năm trước mắt, chúng con
đang phấn đấu tối đa để
đưa tinh thần của tông
huấn Amoris Laetitia của
Đức Thánh Cha soi chiếu
đường đời của những cặp
vợ chồng trẻ trong giai
đoạn nhạy cảm này.
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Kính lạy Đức Thánh Cha,
Như những con nai mong
đợi dòng suối mát, chúng
con muốn trình bày rất
nhiều vấn đề và thách đố
chúng con đang gặp, để
chúng con được uống tận
nguồn nước phát ra từ
đấng thay mặt Chúa Kitô,
nhưng chúng con cũng
biết thời gian dù quý báu
này cũng chỉ giới hạn vì là
thời gian của một vị lãnh
đạo toàn cầu là thời gian
đếm từng giây từng phút.
Chúng con nghe nói Đức
Thánh Cha chỉ điểm tâm
có hai phút… Chỉ phục vụ
một giáo phận thôi mà
nhiều khi chúng con có
cảm tưởng gánh nặng
không thể vác nổi. Chúng
con tự hỏi làm sao tuổi già
sức yếu như Đức Thánh
Cha có thể gánh vác được
công việc của cả một hành
tinh, nhất là một hành tinh
càng ngày càng nhiều vấn
đề đầy thách đố. Chúng
con xin hứa hằng ngày sẽ
cầu nguyện cho Đức
Thánh Cha, điều mà
chúng con thường xuyên

thực hiện mỗi khi có cộng
đoàn chầu Thánh Thể.
Chúng con phải dừng lại ở
đây và phó thác hiện tại
cũng như tương lai của hai
mươi sáu giáo phận, với
bốn ngàn ba trăm giáo xứ,
hơn bốn ngàn linh mục,
trên dưới hai chục ngàn
nam nữ tu sĩ của hai trăm
bốn mươi hội dòng chúng
con cho Đức Thánh Cha.
Xin Đức Thánh Cha chúc
lành và cầu nguyện cho
Giáo Hội nhỏ bé của
chúng con.
Kính lạy Đức Thánh Cha.
Một trong những món quà
đẹp và đẳng cấp nhất
chúng con nhận được
trong cuộc hành hương Ad
Limina này, đó là cuộc gặp
gỡ thân mật Đức Thánh
Cha đã dành cho chúng
con hôm nay. Chỉ trong
chốc lát nữa chúng con sẽ

trở về mang theo và ấp ủ
trong lòng kỷ niệm không
bao giờ phai này. Nhưng
chúng con cũng đành phải
xa cách về thể lý đối với
người Cha khả kính nhất
của chúng con. Chúng con
chạnh nghĩ, nhiều quốc gia
trên thế giới, kể cả những
nước đa số không công
giáo, đã được Đức Thánh
Cha viếng thăm. Chúng
con tự hỏi không biết đến
bao giờ mới đến lượt quê
hương đất nước Việt Nam
của chúng con được cái
diễm phúc tuyệt vời ấy.
Điều chắc chắn là trong khi
chờ đợi, một lần nữa
chúng con xin đoan hứa
với Đức Thánh Cha rằng
chúng con, mọi thành
phần Dân Chúa Giáo hội
Việt Nam sẽ tiếp tục yêu
mến và cầu nguyện cho
Đức Thánh Cha. Ad
multos annos!

Chúng con xin hết lòng bái tạ Đức Thánh Cha.
Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
Giám quản Tông toà Giáo phận Thanh Hoá
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
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(Ngày 05.03.2018)
Từ sáng sớm ngày 5 tháng
Ba các Giám mục Việt
Nam đã có mặt tại khán
phòng Sala Consistorium
của Phủ Giáo hoàng, chờ
đợi giờ yết kiến vị Cha
chung của Giáo hội hoàn
vũ. Đúng 10g15 Đức giáo
hoàng đến. Sau khi từng
Đức cha đến bắt tay và tự
giới thiệu về mình, Đức
giáo hoàng chào mừng
toàn thể đoàn 33 giám
mục Việt Nam, và trong
tâm tình đơn sơ thân ái,
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ngài nói rất vui mừng được
gặp gỡ và mời mọi người
phát biểu tự do về mọi sự.
Đầu tiên, Đức Tổng giám
mục Giuse Nguyễn Chí
Linh, Chủ tịch Hội đồng
Giám mục Việt Nam, thay
mặt các Đức giám mục nói
lời chào mừng Đức Thánh
Cha. Thay vì đọc diễn văn,
Đức cha Giuse cũng đơn
sơ và kính trọng nói lên
cảm tưởng đầu tiên rất vui
mừng và ngưỡng mộ Đức
Thánh Cha khi được trực

tiếp diện kiến ngài rất vui
vẻ tự nhiên, đơn sơ và gần
gũi. Đức cha giới thiệu với
Đức Thánh Cha dung mạo
của Giáo hội Việt Nam qua
vài con số. Giáo hội Việt
Nam với ba giáo tỉnh Huế,
Sài Gòn và Hà Nội, gồm
26 giáo phận, có 33 giám
mục tại chức hôm nay
đang hiện diện đầy đủ
trước mặt Đức Thánh
Cha, khoảng 4500 giáo xứ
với hơn 4000 linh mục, 22
ngàn tu sĩ nam nữ thuộc
hơn 240 dòng tu, hơn
2400 đại chủng sinh, 7
triệu giáo dân, tỉ lệ khoảng
gần 8% dân số cả nước.
Giáo hội Việt Nam năm
nay mừng kỷ niệm 30 năm
tuyên thánh cho 117 vị tử
đạo, thêm một chân
phước tử đạo Anrê Phú
Yên mà đúng ngày 5/3
hôm nay mừng kính ngài.
Đức cha chủ tịch cũng ngỏ
ý mong đợi một ngày Đức
Thánh Cha sẽ đến thăm
đất nước và Giáo hội Việt
Nam.
Đức Thánh Cha đáp lời
cũng trong tâm tình đơn

sơ, vui vẻ tự nhiên, ngài
nói một trong những hoa
trái từ các vị tử đạo là ơn
gọi vẫn còn dồi dào ở Việt
Nam hôm nay. Ngài ngỏ ý
muốn nghe các giám mục
nói thay vì ngài nói cho các
Đức cha nghe vì các Đức
cha đã nghe ngài nói nhiều
qua phương tiện truyền
thông hằng ngày rồi.
Qua sự điều phối của Đức
cha Tổng thư ký, các Đức
cha lần lượt tự do nói và
hỏi Đức Thánh Cha.
Một vị hỏi Đức Thánh Cha,
vốn là người trước đây nổi
tiếng bình dị, gần gũi dân
chúng và từng khuyên các
mục tử cần phải mang
“mùi chiên”, về kinh
nghiệm điều hành một
giáo phận: đâu là điều
quan trọng nhất? Đức
Thánh Cha trả lời, một
mục tử cần có hai điều:
không những con người
mục tử cần có “mùi chiên”
tức là trở nên gần gũi với
dân, mà còn trước hết cần
gần gũi Thiên Chúa nữa,
nghĩa là mục tử phải là một
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con người của cầu nguyện
và luôn lắng nghe Lời
Chúa. Các giám mục cũng
cần giúp các linh mục của
mình như thế. Ngài nhấn
mạnh, các giám mục cần
gần gũi thăm hỏi các linh
mục của mình để mọi
người có thể cảm thấy
“mình có một người cha”.
Giám mục giúp các linh
mục để các linh mục có thể
giúp giám mục của mình
trong việc chăn dắt đoàn
chiên. Ngài chia sẻ gần
đây ngài có bổ nhiệm một
giám mục. Trong thư mục
vụ của mình, Đức cha còn
ghi cả số điện thoại của
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mình nữa. Quả là một sự
liều lĩnh nhưng thật tốt
đẹp.
Một Đức cha khác chia sẻ:
Hội đồng Giám mục Việt
Nam hôm nay đến gặp gỡ
Đức Thánh Cha như là
dấu hiệu tỏ tình hiệp thông
với Giáo hội toàn cầu.
Mừng kỷ niệm 5 năm Đức
Thánh Cha được lên ngôi
Giáo hoàng, tất cả giáo
dân, tu sĩ, linh mục, giám
mục yêu mến và cầu
nguyện luôn cho Đức
Thánh Cha và xin ngài bày
tỏ điều ước muốn nhất về
Giáo hội của Chúa hôm

nay. Đức Thánh Cha nói,
như đã bày tỏ trong Tông
huấn Evangelii Gaudium
(Niềm vui Tin Mừng), Giáo
hội của Chúa phải là Giáo
hội loan báo Tin Mừng,
cần phải “đi ra” dù có gặp
muôn vàn khó khăn, trở
ngại và rủi ro. Trong cách
nói vui, ngài dùng hình ảnh
diễn tả trong sách Khải
Huyền để nói về một Chúa
Giêsu đứng trước cửa nhà
đóng kín của ta và gõ cửa,
mà có nhiều khi Người
đứng gõ cửa vì bị nhốt kín
từ bên trong. Giáo hội
“đóng kín” thì đau yếu,

bệnh tật, giống như người
đàn bà bị còng lưng, một
hình ảnh trong Phúc Âm.
Một Hội Thánh “đi ra” có
thể gặp nhiều rủi ro tai nạn
nhưng như thế mới là
mình. Đi ra đến với dân,
phục vụ dân với lòng
thương xót của Chúa, nhất
là biết giúp người ta cầu
nguyện. Ngài bảo tôi tò mò
không biết các Đức cha
huấn luyện các chủng sinh
của mình như thế nào.
Các chủng sinh có cầu
nguyện nhiều không.
Một số giám mục vốn
trước đây trực tiếp phụ
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trách đào tạo chủng sinh
chia sẻ về công tác đào
tạo linh mục tại các Đại
chủng viện. Các ngài nhấn
mạnh đến chiều kích
thiêng liêng và mục vụ, để
ứng sinh tập sống kết hợp
mật thiết với Chúa và sống
yêu thương gần gũi với
dân, nhất là với người
nghèo và những người bị
gạt ra bên lề xã hội. Các
ngài bận tâm đến việc giáo
dục động lực ơn gọi nơi
các ứng sinh. Đức Thánh
Cha nói động lực và ý
ngay lành của các chủng
sinh rất quan trọng, nhưng
chúng ta không mong đợi
tất cả các chủng sinh có
động lực tốt hoàn hảo
ngay từ đầu mà cần kiên
nhẫn đào tạo và để Chúa
thanh luyện dần trong thời
gian. Ngài nhấn mạnh:
Gương mẫu đời sống của
các linh mục rất có ý
nghĩa, là yếu tố quan trọng
ảnh hưởng đến các ứng
viên linh mục tương lai. Từ
đó, Đức Thánh Cha lưu ý
các giám mục phải chăm
lo đến việc thường huấn
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linh mục trong giáo phận.
Ngài nói cám dỗ tinh khôn
nhất của ma quỷ là làm
cho các linh mục chỉ chấp
nhận một đời sống tầm
thường, “sống hâm hẩm”
nghĩa là không nóng mà
cũng không lạnh và từ đó
dễ xa rời Chúa và anh em.
Ngài nói mạnh, các Đức
cha không nên gửi các
chủng sinh đến thực tập
với những người hâm hẩm
như thế.
Về tình hình quan hệ với
các nước, đặc biệt, như
các giám mục quan tâm,
với Cuba, Trung Quốc và
Việt Nam, Đức Thánh Cha
diễn tả với tinh thần lạc
quan và cho biết tình hình
vẫn tiến triển tốt nhưng
phải kiên nhẫn và tin
tưởng vào sự Quan Phòng
của Thiên Chúa. Điều
quan trọng là vẫn giữ
được mối liên lạc thông
giao, xây dựng được một
cầu nối.
Bận tâm đến đời sống
thánh hiến, một Đức cha
chia sẻ về nỗi khó khăn

sống khổ chế hy sinh của
con người sống trong xã
hội ngày nay và xin Đức
Thánh Cha hướng dẫn
việc giúp đỡ cho các tu sĩ
sống ơn gọi và sứ mạng
của mình. Đức Thánh Cha
nói khổ chế có nhiều hình
thức thích hợp khác nhau
tùy theo vùng miền, văn
hóa và thời đại, nhưng gốc
rễ của nó là biết “từ bỏ
chính mình” trong cuộc
sống hằng ngày, trong
những việc nhỏ nhặt. Tập
từ bỏ chính mình có một
giá trị Kitô giáo rất ý nghĩa.
Trong đời sống cộng đoàn,
ta cần tập từ bỏ ý riêng và
tìm thi hành thánh ý Chúa.
Ngài lưu ý cần dạy và sống
khổ chế ngày nay nhiều
hơn nơi những môi trường
thế tục hóa. Ngài nói tới
hai kẻ thù của Kitô giáo
ngày nay là chủ nghĩa tân
Pêlagiô (neo-Pelagianism)
đề cao sức riêng con
người đến độ ân sủng
không còn ý nghĩa trong
sự cứu độ và thuyết tân
Ngộ đạo (neo-Gnosticism)
chủ xướng coi trọng nội

tâm chủ quan coi nhẹ thực
tại cứu độ. Hai điều này,
Ngài sẽ đề cập tới trong
Tông thư “Sự Thánh
Thiện” ngày 19 tháng Ba
sắp tới.
Các Đức cha khác còn
chia sẻ với Đức Thánh
Cha về khó khăn mục vụ
và truyền giáo trong tình
trạng di dân phổ biến ngày
nay tại Việt Nam và trên
thế giới, nhất là khó khăn
chủ quan do thiếu nhiệt
huyết tông đồ nơi con
người Kitô hữu hôm nay.
Đức Thánh Cha nhắc đến
vấn đề này gợi lại số cuối
cùng của Tông huấn
“Evangelii
Nuntiandi”
(Loan báo Tin Mừng),
Chân phước giáo hoàng
Phaolô VI nói khó khăn
của sự thiếu hăng say tông
đồ đến từ trong “lòng con
người”. Ngài sẽ đề cập
đến vấn đề này trong Tông
thư “Sự Thánh Thiện” sắp
tới: nguội lạnh, sự ngã
lòng, nản chí hay thiếu hy
vọng là cám dỗ của ngày
hôm nay.
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Sau hơn một giờ rưỡi
đồng hồ, Đức Thánh Cha
kết thúc bằng một lời nhắn
nhủ hãy vui lên, sống niềm
vui loan báo Tin Mừng.
Ngài nói, nếu có ai trong
anh em mình không vui,
hãy tự hỏi tại sao, vì mục
tử không thể dẫn dắt một
Giáo hội địa phương mà
không có niềm vui. Xin anh
em giám mục nhớ trách
nhiệm mục vụ rất quan
trọng này: không thể chu
toàn mà thiếu cầu nguyện
và rao giảng Lời Chúa.
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Buổi yết kiến Đức Thánh
Cha kết thúc với lời cám
ơn của Đức cha Tổng thư
ký và chụp hình chung lưu
niệm. Khi chia tay, Đức
Thánh Cha ân cần vui vẻ
bắt tay và tặng quà cho
từng người.
Lúc 13g30, các Đức cha
và các cha đồng hành với
phái đoàn cùng dùng bữa
trưa tại nhà ăn của Nhà
Santa Martha.

TIN GIÁO XỨ PHANXICÔ

Bản tin giáo xứ xin ghi lại đây chia sẻ của một nhà trí thức
đang trên đường tìm kiếm Thiên Chúa. Xin cầu nguyện
cho anh để anh được ơn trở nên con cái của Chúa Cha
trong Đức Giêsu Kitô.
Evanston, ngày 1 tháng 3 năm 2018
Thưa Cha,
Con viết thư kính báo với
Cha là con đã về đến nhà.
Con đã về đến thành phố
Evanston sau chuyến bay
dài 24 giờ. Nơi này có gia
đình, có công việc, có biển
hồ Michigan rộng lớn,
nước trong xanh và đẹp.
Con đã về nhà với Thiên
Chúa, sau 40 năm lạc lối,
không định hướng, không
đức tin, với bao lỗi lầm đã
phạm. Nơi đây có sự hằng
sống, có tình yêu vĩnh cửu.
Lần đầu tiên con đi nhà
Thờ với chị của con. Chị
bảo, em ơi, mình về nhà
với Cha, rằng cửa nhà

Cha luôn rộng mở cho các
con. Con xúc động nước
mắt tuôn trào. Con là một
đứa trẻ lầm lạc, nay đến
trung niên mệt mỏi mới
biết quay đầu trở về nhà.
Trở về với Đức Chúa Trời,
con tự thấy thực ra từ bao
lâu, ngài vẫn chỉ dẫn con
qua tiếng nói của Lương
Tâm, cho con biết điều
Hay, cái Đúng, chỉ cho con
cái Thiện, cái Mỹ.
Trở về với Đấng Tạo hóa,
con mới biết mình luôn
nhận được ơn tự bao lâu
nay. Bao nhiêu thành
công, bao nhiêu công trình
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nghiên cứu của bản thân,
thực ra chúng chỉ được
làm ra bởi vật thụ tạo. Dạ
vâng, con bây giờ mới biết
mình là vật thụ tạo. Vậy
mà xưa nay vật thụ tạo này
chỉ biết sống với bản ngã,
với cái tôi lầm lẫn của
mình, cho mình là trên hết.
Trở về với Chúa tể càn
khôn, con mới biết tự lâu
nay Ngài vẫn chỉ dạy cho
con, hướng cho con đi về
con đường Thiên Chúa.
Bao hành trình đi tìm kiếm,
bao thực hành công phu,
từ Pháp sang Việt Nam, rồi
trở lại Mỹ, con giờ mới
hiểu ý Chúa đã bắt con
phải chịu khó nhọc, đau
khổ, sai lầm và cả mất mát
để hôm nay mới nhìn thấy
Ngài, biết được ý Ngài.
Từ ngày nhận ra Đấng
Toàn năng, cuộc đời con
không còn như xưa. Con
nhận được sự bình an, khi
biết rằng Chúa luôn dõi
theo và quan phòng cho
Linh hồn con. Con nhận
được ơn Chúa, học để
hiểu ý Chúa muốn qua tạo
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tác của Ngài. Con nhận
được tình thương yêu từ
Chúa và các ngôn sứ của
Ngài. Con đọc Thánh kinh
với lòng thành kính và với
ý niệm của Khoa học siêu
nhiên và siêu siêu nhiên,
nơi linh thiêng và màu
nhiệm được xác tín. Con
bắt đầu biết sống theo ý
Chúa, bắt đầu biết sống
với yêu thương mà không
toan tính.
Con mang ơn Cha nhiều,
đã tận tâm dạy dỗ con
hằng ngày lúc con còn ở
Việt Nam. Con biết ơn đại
gia đình bố VH đã cho con
tình thương yêu ruột thịt,
chỉ cho con đường về với
Thiên Chúa.
Lộc Thánh của con xin
được năm nay là lời Chúa
dạy: ”Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình mà theo” (Mt
16,24). Dạ thưa Cha, con
muốn theo Ngài, con sẽ từ
bỏ chính mình, con sẽ xin
vác thập giá con mà theo
Ngài.

Con mong lắm một ngày
gần đây được trở về Việt
Nam, được Cha làm phép
rửa, được bố VH đỡ đầu,
để được chính thức trở lại
làm con Chúa, để chính
thức trở lại nhà của Cha,
với Cha.

Con xin tạ ơn Chúa mọi lúc
mọi nơi, trên sự sống và
sức sống của con.
Con xin kính chúc Cha
nhiều sức khỏe, tâm hồn
được bình an, để tiếp tục
dẫn dắt chúng con.
Con

Nguyễn Thế Quyền, Tiến sĩ Quang học
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Trong giây phút linh thiêng
của năm cũ bước qua năm
mới, tôi xin giới thiệu với
anh chị em một nhân vật.
Hy vọng nhân vật này có
điều gì nói với chúng ta để
chúng ta sống giây phút
linh thiêng này và xây
dựng một năm mới tràn trề
hạnh phúc.
Nhân vật đó là một diễn
viên điện ảnh nổi tiếng trên
thế giới: Anh đã đoạt giải
thưởng Oscar dành cho
Nam Diễn viên chính xuất
sắc nhất trong buổi lễ tối
ngày 02/03/2014, lễ trao
giải thường niên Oscar lần
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thứ 86 diễn ra tại Los
Angeles.
Nhân vật đó có một đời
sống gia đình hạnh phúc.
Hai năm trước đây, các
nhiếp ảnh gia đã chụp hình
anh và vị hiền thê của anh
khi họ từ nhà thờ bước ra
với hai con trong kỳ Đại
Hội Điện Ảnh tại Cannes.
Tờ The Daily Mail hồi ấy
chạy hàng tít: “Vợ chồng
cầu nguyện với nhau, sẽ
ở lại với nhau”.
Và nhân vật đó là một
người công giáo: anh
Matthew McConaughey.

Bài phát biểu của anh sau
khi nhận giải thưởng
Oscar đã được nhiều tờ
báo thuật lại. Anh nói:
“Trong cuộc đời có vài
điều thôi, cụ thể là có 3
điều mà tôi cần đến mỗi
ngày: cần một điều gì đó
để tôi hướng nhìn lên; cần
một điều gì đó để tôi
hướng về; và cần một điều
gì đó để tôi theo đuổi.
Trước hết, tôi muốn tạ ơn
Thiên Chúa, bởi vì chính
Người là Đấng tôi luôn
hướng nhìn lên. Người đã
ban cho đời tôi biết bao cơ
may mà tôi biết chắc

không do tay tôi hay tay
bất cứ bàn tay nhân loại
nào. Người chỉ cho tôi hay
rằng lòng biết ơn chuyển
động qua lại là một sự kiện
khoa học. Nói theo lời của
cố tài tử Anh Charlie
Laughton, thì “khi bạn có
Thiên Chúa, thì bạn có một
người bạn và người bạn
ấy là chính bạn”.
Gia đình tôi, đó là những
người mà tôi hướng về.
Hướng về cha tôi, ông đã
dạy tôi làm một con người
có ý nghĩa như thế nào;
hướng về mẹ tôi, bà đã
dạy tôi và hai em trai biết
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tôn trọng lẫn nhau. Nhờ đó
chúng tôi biết tôn trọng
người khác tốt hơn.
Hướng về vợ và ba con.
Sự dũng cảm và ý nghĩa
mà họ trao ban cho tôi mỗi
khi tôi ra khỏi nhà thì
không gì sánh kịp. Đó là 4
người trong cuộc đời tôi
mà tôi rất đỗi tự hào.
Và người hùng của tôi mà
tôi muốn theo đuổi. Lúc tôi
15 tuổi, tôi quyết định rằng
người anh hùng này phải
là chính tôi trong 10 năm
sau. Mười năm ấy qua đi,
tôi phải đẩy thời hạn thêm
10 năm nữa. Rồi lại mười
1. Hướng nhìn lên Chúa
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năm nữa. Người anh hùng
của tôi luôn cách tôi 10
năm đằng đẵng. Tôi như
chẳng bao giờ đạt được.
Và điều đó tốt đẹp đối với
tôi vì nó khiến tôi có một lý
tưởng để theo đuổi.”
Lời phát biểu của anh
Matthew
McConaughey
gợi ý cho chúng ta rằng,
trong Năm Mới này, chúng
ta:
* Cần một điều gì đó để
hướng nhìn lên.
* Cần một điều gì đó để
hướng về.
* Cần một điều gì đó để
theo đuổi.

Chút nữa đây trong thánh
lễ vị chủ tế sẽ mời gọi
chúng ta: - Hãy nâng tâm
hồn lên. Và chúng ta đáp
lại: - Chúng con đang
hướng về Chúa.
Chúng ta hướng nhìn lên
Chúa để thực hiện lời
khuyên nhủ của thánh
Phaolô trong bài đọc thứ
hai: “Anh em hãy vui mừng
luôn mãi và cầu nguyện
không ngừng. Hãy tạ ơn
trong mọi hoàn cảnh.”
Chúng ta hướng nhìn lên
Chúa để nói lên ước
nguyện
chính
đáng:
“Nguyện ĐỨC CHÚA chúc
lành và gìn giữ anh em!
Nguyện ĐỨC CHÚA tươi
nét mặt nhìn đến anh em

và dủ lòng thương anh em!
Nguyện ĐỨC CHÚA ghé
mắt nhìn và ban bình an
cho anh em!'
Thiên Chúa là Chúa của
muôn loài muôn vật, là chủ
của thời gian. Người luôn
yêu thương gìn giữ gia
đình và mỗi người chúng
ta trong sự quan phòng
diệu kỳ của Người. Trong
tâm tình tạ ơn và tín thác,
chúng ta cùng phó dâng
từng người và cả gia đình
trong tay Chúa là Cha tình
thương và nhân hậu, xin
Người che chở và chúc
phúc giúp mỗi người
chúng ta luôn biết sống
đẹp lòng Chúa trong mọi
hoàn cảnh.

2. Hướng về gia đình
Dịp tết là dịp gia đình
chúng ta xum họp. Trong
giây phút linh thiêng của
giao thừa, quả là hạnh
phúc khi gia đình chúng ta
có cơ hội ngồi quây quần
bên nhau.
Cây có cội, nước có
nguồn, con người sinh ra
có cha có mẹ và ông bà tổ

tiên. Trước bàn thờ gia
tiên, chúng ta nhớ lại công
ơn của những người đã có
công bảo vệ và vun đắp nề
nếp gia phong trong gia
tộc mà nay đã yên nghỉ
trong Chúa. Xin Chúa ân
thưởng bội hậu cho các
ngài.

Thừa hưởng di sản của
tiền nhân, chúng ta phải
luôn trân trọng gìn giữ và
tiếp tục phát huy những gì
các ngài đã dầy công gầy
dựng. Trong thời khắc
thiêng liêng này, mỗi
người chúng ta hãy quyết
tâm tùy theo bổn phận của
mình mà sống cho phải
đạo với cha ông.
Trầu cau vốn chuyện dân
gian,
Khen thay tình nghĩa nồng
nàn, sáng trong.
Tình anh em, nghĩa vợ
chồng,
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Vẹn toàn, son sắt, tấc
lòng trung trinh.
Tạ ơn Ba Đấng uy linh
Dạy con mẫu mực của
Tình Trời Cao.
Yêu thương mãi, chẳng
mòn hao
Yêu là tha thứ, yêu là thủy
chung.
Chúng ta hướng về gia
đình để quyết tâm thực
hiện trong năm mới này
những lời dặn dò của Hội
đồng Giám mục Việt Nam:
“Mặc dù có nhiều thách đố
và khó khăn trong đời sống
gia đình, vẫn có những
chứng từ tốt đẹp nơi nhiều

cặp vợ chồng trẻ Công
giáo. Họ chấp nhận những
hy sinh lớn lao, vượt qua
mọi khó khăn thử thách để
sống trung thành với giao
ước hôn nhân. Nhiều cặp
vợ chồng đã can đảm giữ
mầm sống trong mọi hoàn
cảnh. Có những đôi bạn
chấp nhận tình trạng son
sẻ suốt đời, vượt qua cám
dỗ muốn sử dụng những
phương pháp trợ giúp Giáo

Hội không cho phép, đồng
thời đón nhận và thực thi
tình phụ mẫu thiêng liêng
qua việc đảm nhận những
hoạt động tông đồ, bác ái
xã hội với lòng nhiệt thành
hân hoan. Nhiều bậc cha
mẹ dù nghèo về kinh tế,
vẫn cố gắng chu toàn bổn
phận chăm lo cho con cái
được giáo dục toàn diện về
thể dục, trí dục, cũng như
đức dục và tâm linh.”

3. Có một lý tưởng để theo đuổi
Lý tưởng mà chúng ta theo
đuổi trong Năm Mới này là
Tám mối phúc thật.
Tám mối phúc thật là Bản
Hiến Chương của Nước
Trời, là lời mời gọi mỗi
người tín hữu phải biết
vươn lên trong đời sống
của mình. Tất cả những ai
đi theo Chúa Giêsu và
muốn vào Nước Trời thì
không thể không đi qua
con đường của Tám mối
phúc thật.
Theo Chúa Giêsu dạy
trong Tám mối phúc thì
hạnh phúc chính là dám

sống nghèo, sống hiền
hòa, sống ngay thẳng,
sống yêu thương, xây
dựng hòa bình, và có thể
vì Chúa mà chịu khổ đau.
Tám mối phúc thật mà
Chúa Giêsu hôm nay mời
gọi chúng ta sống theo
không phải là một lý thuyết
suông hay không phải là
điều không thể thực hiện
mà đó là việc cần làm ngay
trong năm mới tới đây.
Chính khi sống theo
những điều ấy chúng ta lại
tìm được hạnh phúc đích
thực.
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Hướng về Chúa, hướng
về gia đình và theo đuổi lý
tưởng Tám Mối Phúc thật,

đó là bí quyết hạnh phúc
của chúng ta trong Năm
mới này.

Để kết thúc, tôi xin mượn lời một thi sĩ người Pháp để cầu
chúc cho mọi người:
"Nhân dịp năm mới đang đến,
Tôi xin chúc bạn
không phải là sự thành công trong công ăn việc làm,
nhưng là đón nhận trong trái tim và trong cuộc sống,
Tình yêu của Chúa
đang mang đến ý nghĩa cho sự hiện hữu của bạn.
Tôi chúc bạn không phải là không gặp những thất bại,
nhưng biết đón nhận như một món quà bất xứng
sức mạnh giúp bạn đứng vững,
dù cho những gian lao nặng nề.
Tôi chúc bạn không phải những ngày êm ả,
nhưng là khả năng để cho người khác quấy rầy,
và đón nhận người khác biệt với mình
như một sứ giả của Chúa.
Tôi chúc bạn không phải là có câu trả lời cho mọi vấn nạn,
nhưng là biết đón nhận những câu hỏi của người khác,
biết mang trong lòng bạn
những khó khăn âu lo, những xung đột, bế tắc của họ,
để được gần gũi họ
như một người chị, một người anh em biết liên đới,
như một người biết chia sẻ và reo rắc an bình".
Cha Sở Gioan TC.
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Tết là thời gian bận rộn,
người lớn bận rộn mua
sắm, sửa sang dọn dẹp
nhà cửa, con nít bận rộn
vui chơi giải trí, nói chung
ai cũng có nhiều hoạt động
và tất cả đều có chung
niềm vui hân hoan đón
chào một năm mới. Vậy thì
đối với người Công giáo
chúng ta, Tết có là thời
gian dành cho Chúa
không, có hoạt động nào
ta dành cho Chúa không?
Có hay không, đó là sự lựa
chọn của mỗi người chúng

ta trong cách tư duy về
khái niệm thời gian đó là
gì.
Thời khắc đêm giao thừa,
cái thời khắc chuyển giao
giữa cái cũ – cái mới ấy
linh thiêng và ý nghĩa biết
bao. Ở thời khắc đó,
chúng ta nhận biết một
năm cũ 365 ngày đã được
mỗi người trong chúng ta
hưởng dùng từng ngày
cách trọn vẹn và một năm
mới chúng ta được trao
ban để bắt đầu việc hưởng
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dùng tiếp. Vậy thì sự trao
ban ấy do đâu mà có, đó là
ân sủng thời gian Chúa
ban cho cuộc đời mỗi
người chúng ta, đó là món
quà quý giá mà một khi
được lãnh nhận, ta sẽ có
cơ hội được lãnh nhận
thêm những ân sủng khác
trong cuộc sống trần gian
này. Vậy thì hiển nhiên
chúng ta phải tạ ơn Chúa.
Tham dự thánh lễ đêm
giao thừa là hiệp thông
cùng Giáo hội và cộng
đoàn dân Chúa dâng lên
Ngài lời tạ ơn vì đã được
ban tràn đầy phúc lành.
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Khi con người biết nuôi
dưỡng lòng biết ơn dành
cho Thiên Chúa thì cuộc
sống này ý nghĩa đến từng
phút giây. Một cuộc sống
có dồi dào hay không tùy
thuộc vào mức độ biết ơn
ta nuôi dưỡng trong tâm
hồn mình.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa
nhân từ, muôn ngàn đời
Chúa vẫn trọn tình thương”
(Tv 107,1).
Lễ minh niên, thánh lễ
sáng mồng Một, ai sẽ thức
dậy sớm để tham dự thánh
lễ sáng ngày mồng một

này? Ắt hẳn là những
người ý thức được lời cầu
bình an cho năm mới với
lòng tín thác vào Thiên
Chúa là điều cần làm trên
hết khi khởi đầu một năm
mới. Cuộc sống chúng ta
có những lo toan vất vả,
nặng lòng nặng gánh,
nhưng cuộc sống thì luôn
là vậy và điều cần trên hết
vẫn là tín thác để được
hưởng ơn bình an trong
tay Chúa quan phòng từng
và mỗi ngày trong năm.
Sáng mồng Một cũng là
thời khắc ta tranh thủ gửi
gắm đến nhau những lời

cầu chúc bình an, vì là rất
thân thương nên phải rất
tranh thủ, phải gặp nhau từ
rất sớm để trao nhau
những lời chúc tốt đẹp. Ấm
áp tình thân sau thánh lễ
minh niên nơi sân nhà thờ
có đoàn con cái xếp hàng
dài chờ nhận bao lì xì từ
các cha kính mến và xúm
xít tranh thủ chụp hình với
các ngài, ta thấy hân hoan
và tin tưởng.
“Ơn phù trợ tôi đến từ Đức
Chúa. Là Đấng dựng nên
cả đất với trời” (Tv.120, 12).
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Lễ sáng ngày mồng Hai,
cầu cho ông bà tổ tiên, lời
cầu giúp chúng ta nhớ đến
cội nguồn, nhớ đến những
người thân yêu đã về với
Chúa. Chúng ta sẽ là
những con người có trước
có sau, có tương lai có quá
khứ nếu luôn biết tưởng
nhớ và cầu nguyện cho
những người đã khuất.
Việc tưởng nhớ và cầu
nguyện này không chỉ
dành cho những người đã
khuất mà còn là hành động
ta nêu gương cho con cái
mình sau này, một nghĩa
cử đẹp giúp ta sống trọn
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tình trọn nghĩa với tha
nhân, và là hành động nói
lên lòng tin tưởng và phó
thác linh hồn của những
người thân yêu vào lòng
thương xót của Chúa. Di
ảnh những người thân
trong gia đình trên tay của
những người đi tham dự
thánh lễ, ta thấy nhớ
thương và cầu nguyện.
“Ngươi hãy thờ cha kính
mẹ, để được sống lâu trên
đất mà Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, ban cho
ngươi” (Xuất hành 20,12).

Ngày mồng Ba, thánh lễ
thánh hóa công ăn việc
làm. Đây là thánh lễ có sự
quan tâm nhiều nhất của
những người trong độ tuổi
lao động, vì phản ánh thiết
thực nhu cầu của con
người trong đời sống thế
gian này. Lao động là
thánh thiêng và là một
phần trong ơn gọi làm
người. Ý nghĩa thánh
thiêng nằm ở nghi thức
“thánh hóa”, vì sao phải
“thánh hóa”, là vì con
người rất dễ chạy theo của
cải vật chất, địa vị, quyền
lực… những thứ cám dỗ

của thế gian và thường có
ham muốn đi xa hơn cái
giới hạn giữ ta trong sự tốt
lành mà quên mất Thiên
Chúa. Thánh hóa” là để
giữ cho việc lao động của
con người luôn nằm trong
ý hướng tốt lành của Thiên
Chúa khi Ngài đặt con cái
mình vào vườn E-den. Lao
động là cộng tác vào công
trình sáng tạo của Thiên
Chúa, là làm sinh hoa kết
quả dồi dào và cùng chia
sẻ cho anh chị em vì tất cả
chúng ta đều là con một
Cha trên trời. Vậy nên cần
thánh hóa để ai lao động
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thì cũng nhận biết được
những gì ta làm ra đều là
nhờ vào những nén bạc
Chúa ban cho mình, vậy
nên hãy ra sức làm việc,
tạo thêm của cải và chia sẻ
cho tha nhân để tất cả đều
vui hưởng dùng, đó là điều
làm đẹp lòng Chúa, và ắt
hẳn khi ấy Ngài sẽ ban
thêm cho. Ai biết cho đi thì
sẽ luôn được dư đầy.
"Bao lâu đất này còn, thì
mùa gieo mùa gặt, trời lạnh
và trời nóng, tiết hạ và tiết
đông, ban ngày và ban
đêm, sẽ không ngừng đắp
đổi" (St 8,22).
Khi nhận biết những điều
cần cầu xin Chúa trong
những ngày Tết, chúng ta
sẽ hiểu ra việc dành thời
gian cho Chúa vào những
ngày Tết là việc làm mang
lại cho ta phúc lành để vui
sống và hưởng dùng
những ân huệ Chúa ban
cho mình thông qua những
đợt 365 ngày.
“Bốn mùa Chúa đổ hồng
ân, Ngài gieo màu mỡ
48 | B ả n t i n

ngập tràn lối đi” (Tv 65,
12).
Tôi đã từng bỏ qua nhiều
năm không tham dự thánh
lễ sốt sắng vào những
ngày đầu năm mới và mặc
dù đã nhận biết và cảm
nghiệm được ý nghĩa tốt
lành và sự lựa chọn dành
thời gian vào những ngày
đầu năm này cho Chúa là
điều làm đẹp lòng Ngài từ
nhiều năm rồi nhưng vẫn
không thể nào không tiếc
nuối về những năm còn
mải mê luẩn quẩn trong cái
thứ tự ưu tiên rất “thế gian”
của mình. Vậy nên với tất
cả sự chân thành của một
đứa con muộn màng trong
nhận thức, xin gửi gắm
vào bài chia sẻ này lời cảm
kích và khen ngợi dành
cho những bạn trẻ mà
trong thánh lễ của mỗi
ngày Tết tôi đều có dịp gặp
gỡ, tươi cười, bắt tay chúc
nhau những lời tốt đẹp, đó
là những bạn tuy trẻ tuổi
đời nhưng khôn ngoan
trong nhận thức và chọn
lựa cùng lời nhắn gửi đến
những ai chưa dành trọn

vẹn thời gian của những
ngày đầu năm mới để tạ
ơn Chúa trong các thánh
lễ hãy trở về và lãnh nhận
thêm hãy ơn lành Chúa
ban cho cuộc đời mình.
Tôi là đứa con của giáo xứ
này, giáo xứ thánh
Phanxicô Đakao thân
thương, đối với tôi, những
ngày Tết là những ngày
đầy ắp tình yêu thương vì
bên cạnh tình yêu của
những người cha người
mẹ đã sinh thành dưỡng
dục nên mình còn là tình
yêu của những người cha
thiêng liêng nuôi dưỡng
đời sống đức tin cho mình

thêm vững bước, thêm
vững tin trên đường đời,
còn là tình yêu thương từ
các cô chú anh chị em
trong giáo xứ, tình yêu lan
tỏa khi ta biết yêu thương
nhau và nhớ đến nhau
trong những lời cầu
nguyện đầu năm mới.
Nguyện xin Thiên Chúa
luôn gìn gữ và ban ơn
nâng đỡ chúng con trong
tình yêu và lòng thương
xót của Ngài. Xin ban
nhiều ơn lành trên những
người cha và anh chị em
trong giáo xứ thân thương
của chúng con.

Anna Minh Thùy
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Thế là chị ấy đã đi rồi!
Thế là vắng bóng một người quen!
Dáng ai nhỏ nhắn, làn da trắng,
Con mắt biết cười, xinh rất xinh.
Hai mươi mốt tuổi bước theo chồng
Sớm khuya tần tảo trọn một lòng.
Cùng chồng gánh vác: con năm đứa
Hạnh phúc chung xây chữ mặn nồng.
Con gái, con trai, cháu… đủ đầy
Ba lăm năm lẻ được sum vầy.
Bỗng sớm mai này, con mất mẹ
Đau lòng con nhớ: Biển sâu ơi!
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Mấy chục năm qua vợ với chồng
Lặn lội cùng nhau một chữ đồng.
Tạ ơn Thiên Chúa: Thương cho đủ
Con quyết cho lòng con đi thôi.
Lặng lẽ từng giờ, ngày, tháng, năm,
Tha thiết làm sao tấm lòng nhân,
Lúc thì vá áo, khi cân gạo,
Đầu tuần phát sữa, giữa lo cơm.
Quyên góp phần quà từ các nơi
Xếp soạn đóng thùng nhanh tay thôi.
Mai này chị chuyển lên Đak-Lắc
Bữa nọ lại nghe đến Măng Đen .
Cho đi, cho mãi thời gian sống
Làm việc không ngừng, không nghỉ ngơi.
Cứ đến nhà thờ là thấy chị
Tiếng nói nhỏ, thanh: quen lắm rồi.
Bệnh tật không làm chùng bước chân
Không lời than thở, không tiếc thân.
Ôi sức mạnh nào ôm lấy chị
Mấy chục năm qua: một tấm lòng.
Đầu năm Xuân đến: người lo Tết
Giáo xứ một màu trắng tiễn đưa.
Người con gái ấy nay đã vắng
Thương nhớ đong đầy kỷ niệm xưa.
Ôi chị đã sống: Đời đáng sống!
Nghĩ đến đời mình là Chúa ban
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Nên chị không sống như người sống
Chị muốn cho đi cả thời gian.
Phục vụ tha nhân: giúp người nghèo
Những lời Chúa dạy quyết lòng theo.
Để lại cho đời gương ngời sáng
Hạnh phúc cho đi: Cả đời mình.
Đẹp làm sao cô gái có chồng
Trọn phận đời riêng: Cô cảm thông
Biết bao phận bạc còn lo đói
Cô đắp chăn “yêu” để (họ) ấm lòng
Hôm nay tôi tiễn THỚI THANH LOAN
Như tiễn một linh mục không áo dòng.
Xin Chúa giang tay ôm chị ấy
An lành bên Chúa mãi muôn năm.
Một người quen
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Nằm trên giường bệnh, chị
Anna đã xin Chúa điều gì?
Chị đã chia sẻ với tôi: “Con
không xin được khỏi bệnh,
con không xin Chúa bất cứ
điều gì khác, con chỉ xin
Chúa, nếu đẹp lòng Chúa,
cho chân con được cứng
cáp trở lại để mỗi ngày con
đến nhà thờ tham dự
thánh lễ.”
Điều chị Loan xin, nay
Chúa đã nhậm lời.
Hôm nay chị đã có thể đến
nhà thờ, cùng với cộng
đoàn giáo xứ thân yêu của
chị, để hiệp dâng Thánh lễ.
Thiên Chúa đã thực hiện
lời cầu xin khiêm tốn của
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chị, và Ngài đã thực hiện
theo cách thức của Ngài.
Mà Thiên Chúa còn ban
cho chị hơn thế nữa: Đây
là điều mà chị Anna Loan
đã nhận được. Trong giây
phút này chị đã thấy:
Núi Nhà ĐỨC CHÚA
đứng kiên cường vượt đỉnh
các non cao,
vươn mình trên hết mọi
ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau
tới,
nước nước dập dìu kéo nhau
đi.
Chị đã được đưa tới thành
thánh Giêrusalem mới, nơi

tất cả chúng ta đều quy tụ
về.
Đã là người, ai lại chẳng
phạm tội, ai lại chẳng có
lần làm mích lòng người
khác.
“Ôi lạy Chúa, nếu như
Ngài chấp tội
nào có ai đứng vững được
chăng?” Tv 129

Trong giây phút này,
chúng ta phó dâng chị cho
lòng thương xót của Thiên
Chúa là Cha giàu tình
thương.
Tuy nhiên, khi nhìn lại
cuộc đời của chị Anna, tôi
nhận ra một vài bài học từ
cuộc đời của chị. Hy vọng
nhiều người trong anh chị
em cũng đồng cảm với tôi
như vậy.

Bài học thứ nhất: Bài học đức tin
Làm sao ta có thể thấy
được đức tin của một con
người nếu không nhờ
những dấu chỉ bên ngoài.
Đức tin của chị được thể
hiện qua một đời sống cầu
nguyện.
Mỗi buổi chiều, người ta
thường không hề thấy
thiếu vắng chị đi tham dự
Thánh lễ. Chỉ 2 năm sau
này khi không thể đi đứng
bình thường được nữa,
người ta mới không thấy
chị tới tham dự thánh lễ
mỗi buổi chiều.
Khi mới phát bệnh cách
đây 8 năm, chị đã xin Chúa

cho chị sống thêm vài năm
để lo cho con cái còn nhỏ
dại. Chị đã Thiên Chúa
được nhậm lời. Con cái chị
đều đã vào đại học. Chị đã
lo gia đình cho đứa con trai
duy nhất và đã nhìn thấy
cháu nội.
Năm 2016 chị ước ao
được đi Đất Thánh, để
cảm nghiệm cụ thể tình
thương làm người của
Con Một Thiên Chúa, khi
bệnh đã tái phát, khi chân
đã yếu liệt, bước đi không
vững. Chị đã được Thiên
Chúa cho toại nguyện, lại
còn được ban cho sức
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khoẻ để đi lại con đường
Thánh giá tại Giêrusalem
như mọi người mà lại còn
sốt sắng hơn mọi người, vì
chị cảm nghiệm được
những đau khổ của Chúa
hơn bao người khác.
Chắc chắn trong giây phút
này, chị đang cùng với
Đức Giêsu cất tiếng nói:
“Lạy Cha là Chúa Tể trời
đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã giấu không cho
bậc khôn ngoan thông thái
biết những điều này, nhưng
lại mặc khải cho những

người bé mọn. Vâng, lạy
Cha, vì đó là điều đẹp ý
Cha.”
Được biết Đức Giêsu,
được đi theo Đức Giêsu,
quả thực là ơn huệ cao cả
mà ta phải ngợi khen Chúa
hằng ngày.
Điều mà chị hằng bận tâm
đó là làm sao con cháu có
được đức tin để tự nguyện
và hăng hái đến với Chúa
mỗi ngày như chị đã cảm
nghiệm: Chúa là hạnh
phúc đời con.

Bài học thứ hai: đó là niềm vui
Có lẽ nhiều người trong
anh chị em đã có cảm
nghiệm như tôi: mỗi lần
đến gặp chị đều thấy nụ
cười nở trên môi của chị,
cho dù chị đang bị cơn đau
dày vặt, cho dù đầu không
còn sợi tóc, cho dù phải
nằm liệt giường. Nhiều
người đến với chị, e ngại
cho chị, đau đớn vì bệnh
tình của chị, muốn khích lệ
chị, nhưng thay vào đó
không hề nghe chị than
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van, kêu trách Chúa, lại
được niềm vui của chị lan
toả…
Làm sao chị lại có thể có
niềm vui trong những cơn
đau đớn, bệnh tật đó?
Thưa vì chị có Chúa, chị
biết sống với Chúa.
Vì nếu chúng ta được liên
kết
trong cùng một cái chết
giống như Người,

thì cũng vậy, chúng ta
được hợp nhất
trong sự sống lại giống
như Người.
Chị đã có thể vượt thắng
những đau đớn của cơn
bệnh tật, khi chị có một cái
nhìn mới của đức tin: xem
bệnh tật là một ơn huệ, là
một cơ hội để cảm nghiệm
những đau đớn của Chúa
trên thập giá. Chính những
đau đớn của bệnh tật đã
giúp chị cảm nghiệm
những lằn roi, những xỉ vả
Chúa chịu trên con đường
khổ giá. Chị vui vì cùng

được vác thánh giá với
Chúa. Chị đã chia sẻ, khi
bị đau đớn quá, chịu hết
xiết, chị cầu xin Chúa và
Chúa đã gảm bớt cơn đau
cho chị.
Chị có được niềm vui vì
chính nhờ cơn bệnh mà
Người chồng đã biết yêu
thương vợ hơn, hy sinh
cho vợ nhiều hơn. Chị có
niềm vui vì chính nhờ cơn
bệnh mà nhiều người
quan tâm đến chị nhiều
hơn, cầu nguyện cho chị
nhiều hơn.

Bài học thứ ba: Đức ái
Chị là thành viên của
Caritas giáo phận, chị là
một trong những người
khởi xướng bếp ăn thánh
Antôn mỗi ngày thứ năm
và đã là người điều hành
chính. Chính đức ái làm
cho chị biết sống cho kẻ
khác. Khi còn khoẻ mạnh,
cứ ngày thứ tư là thấy hai
vợ chồng bàn tính món ăn,
đi chợ đầu mối cho rẻ, cho
nhiều, lo bữa cơm cho hơn

100 người. Điều đó cần
thật nhiều hy sinh trong
hơn 4 năm qua và không
phải ai cũng có thể kiên trì
thực hiện như vậy.
Cái chết của chị cũng thể
hiện đức ái: chị chấp nhận
ra đi vào ngày 30 tết, nằm
trong phòng lạnh, để
chồng con không phải vất
vả lo lắng cho chị trong
những ngày tết. Chị được
an táng trong ngày hôm
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nay để không làm xáo trộn
chương trình đi dịp tết của
tôi. Xin cám ơn chị.

Một người thân của chúng
ta đã ra đi. Chúng ta cảm
tạ Chúa vì một cuộc đời
phong phú, tràn ngập đức
tin, đức ái như thế.

Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không
bến.
Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời.
Và này con đến, Chúa ơi xin bước theo Ngài
Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu con không lùi bước.

Cha Sở Gioan TC.
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NGÀY

GIỜ

SỰ KIỆN

08/03/2018

17g30

THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA
Bổn mạng Cha Sở

09/03/2018

17g30

THÁNH ĐAMINH SAVIO
Bổn mạng cha Savio Nguyễn Chí
Chức, cựu Quản xứ & Ban Giúp lễ

15/03/2018

19g00

GIẢI TỘI NGƯỜI LỚN

16/03/2018

17g30

17/03/2018

17g30

18/03/2018

17g00

19/03/2018

17g30

TĨNH TÂM MÙA CHAY
CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÀNH
THÁNH GIUSE
Bổn mạng cha Phó G. Đình Khôi &
cựu Quản xứ G. Bình

25/03/2018

LỄ LÁ

29/03/2018

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

30/03/2018

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ăn chay & kiêng thịt

31/03/2018

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
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