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Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01/2018

Cầu cho các tôn giáo chiếm thiểu số tại Á Châu.
Xin cho các Kitô hữu,
cũng như các tín đồ của các tôn giáo
chỉ chiếm thiểu số tại Á Châu
có thể sống niềm tin của họ trong sự tự do.
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THƯ MỤC TỬ
THÁNG 01/2018
Thế giới hân hoan đón tin vui
Hai nghìn mười tám đã đến rồi.
Muôn người vui vẻ mừng năm mới
Hạnh phúc, hòa bình, sống yên vui.
Kính thưa anh chị em,
Thành phố Sài Gòn vào những ngày cuối năm, trời chợt
se lạnh bởi những cơn gió là lạ xa tít ùa về… Thời tiết
bỗng dưng như được pha trộn thêm chút ít gia vị lãng mạn
từ cái lạnh bất chợt ấy… Thấp thoáng những chiếc áo ấm
xuất hiện trên đường phố Sài Gòn làm cho bầu khi của
những ngày cuối năm trở nên thú vị, dễ chịu và đáng yêu
hơn.
Những ngày cuối năm cũng là những ngày mang lại nhiều
cảm xúc nhất cho con người. Cảm giác hối hả, cập rập
của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng
khi sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều cảm
thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Ta cảm thấy mình cần
được yêu thương, cần được chia sẻ và cần được cống
hiến nhiều hơn nữa cho cuộc sống này. Không bận rộn,
không lo toan, không vương vấn, không còn những suy
nghĩ trái chiều, tôi chỉ muốn được yêu thương. Bản thân
không còn tự ép mình vào những cái vòng luẩn quẩn,
không bắt mình phải nghĩ, phải so đo, tính toán, băn khoăn
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giữa cuộc sống bộn bề, giữa cho đi và nhận lại…Tôi thấy
bình yên vì nhìn đâu cũng thấy yêu thương, yêu thương
trong ánh mắt, trong cái nắm tay thật chặt, trong những
cái ôm khe khẽ nhưng cũng vừa đủ ấm của bạn bè, người
thân.
Kính thưa anh chị em,
Đối với tất cả chúng ta, năm mới tượng trưng cho vận hội
mới, hy vọng mới. Một năm sắp qua dù thành công rực rỡ
hay còn điều dở dang, nuối tiếc, đều sẽ khiến con người
trầm xuống trước sự chảy trôi vô cùng vô tận của dòng
thời gian vô thủy vô chung.
Đứng trước những điều còn chưa đạt được như ý trong
năm cũ, ta có thể tự an ủi mình và người thân rằng còn
một năm mới rất dài ở phía trước để có thể tiếp tục dấn
bước, nỗ lực. Nếu năm cũ làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc,
ta lại càng lạc quan hy vọng rằng năm nay sẽ “bằng năm,
bằng mười” năm ngoái.
Trước một năm mới trải dài phía trước, giống như lời bài
hát “Happy New Year”, ai có thể nói trước được chúng ta
sẽ tìm thấy điều gì trong năm mới? Điều gì đang chờ đợi
chúng ta ở phía trước? Vậy thì trước những điều không
thể đoán định đó, ta hãy tự nhủ cứ lạc quan, cứ tin tưởng
vào những điều tốt đẹp sẽ đến, bởi Thiên Chúa luôn có
cách yêu thương của Ngài.
Để một năm mới 2018, năm mà Giáo Hội mời gọi mỗi gia
đình hãy tiếp tục suy nghĩ và dấn thân xây đắp gia đình
mình trở nên một gia đình thánh thiện và hạnh phúc, tôi
muốn nhắc lại lời khuyên sau đây của vị cha chung của
Giáo Hội khi ngài gặp gỡ những nhân viên phục vụ trong
giáo triều Vatican trước Lễ Giáng Sinh, phần lớn là giáo
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dân đã lập gia đình, ngài đưa ra những điều rất đáng lưu
ý như là một quyết tâm cho Năm Mới:
- Quan tâm đến đời sống tinh thần, tương quan giữa ta
với Chúa, vì đây là trọng tâm của mọi việc ta làm, cốt lõi
của con người ta.
- Chăm sóc đến đời sống gia đình, trao ban cho con cái
tình yêu chứ không chỉ tiền bạc, dành nhều thời giờ cho
con, quan tâm và yêu thương chúng.
- Để ý đến quan hệ của ta với người khác, đặt niềm tin
vào trong cuộc sống, và biến những lời nói thành những
việc làm tốt đẹp, nhất là dành cho người nghèo.
- Cẩn thận trong lời nói, thanh tẩy miệng lưỡi khỏi những
lời xúc phạm, thô tục và đồi bại.
- Chữa lành những vết thương tâm hồn bằng phương
thuốc tha thứ. Tha cho những ai làm ta thương tổn và bù
đắp những thiệt hại ta gây ra cho người khác.
- Quan tâm đến công việc, làm với cả nhiệt tâm, khiêm
tốn, năng nổ, đam mê và với một tinh thần tạ ơn Thiên
Chúa.
- Cẩn thận với lòng ganh ghét, tham lam, hận thù và
những tư tưởng tiêu cực, chúng phá hủy sự bình an nội
tâm và biến ta thành người phá hoại và bị hủy diệt.
- Coi chừng sự giận dữ có thể đưa ta đến việc muốn trả
thù; sự biếng nhác dẫn đến cái chết trên nhung lụa; quen
điều khiển người khác làm cho ta kiêu hãnh; và hay than
vãn sẽ dễ dàng đi đến tuyệt vọng.
- Quan tâm đến anh chị em thiếu thốn, già cả, bệnh tật,
đói nghèo, không nhà cửa và khách lỡ đường… vì
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chúng ta sẽ bị phán xét về cách cư xử với những người
này.
Trước thềm năm mới 2018, tôi luôn mong ước cho những
điều tốt đẹp sẽ đến với mình, với gia đình, với giáo xứ, với
người thân, với thành phố và đất nước này.... Mong cho
những bình yên sẽ rải lối trên mọi nẻo đường ta đi.
Thân mến chào anh chị em
Giáo xứ thánh Phanxico Đakao
Ngày 30 tháng 12 năm 2017
Lm. Giuse Trần Anh Khôi

WHĐ (26.12.2017) – Theo truyền thống vào lễ Chúa Giáng
sinh hằng năm, lúc 12g trưa thứ Hai 25-12-2017, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp Giáng sinh cùng
với Phép lành Urbi et Orbi (cho thành Roma và cho toàn
thế giới), từ ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô.
Năm nay, qua hình ảnh Hài nhi Giêsu, Đức Thánh Cha
đặc biệt nhớ đến các trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới đang
lao đao khốn khổ vì chiến tranh và xung đột, vì khủng
hoảng nhân đạo, vì cha mẹ thất nghiệp, vì tuổi thơ bị cướp
mất, các trẻ em bị cưỡng bức lao động hay cầm súng, và
các trẻ em phải lìa bỏ quê hương làm mồi ngon cho những
kẻ buôn người…
Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người “dấn thân kiến tạo thế
giới trở nên nhân bản hơn, xứng đáng hơn dành cho trẻ
em hôm nay và mai sau”.
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Sau đây là toàn văn Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi 2017
của Đức Thánh Cha:
***

Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em mừng lễ Giáng Sinh trong niềm hân
hoan!
Chúa Giêsu đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra tại
Bêlem. Người đã chào đời, không do ý muốn của nam
nhân, nhưng do tình yêu của Thiên Chúa Cha ban tặng.
Chúa Cha là Đấng “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì không bị hư mất, nhưng
được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Chính hôm nay, biến cố này được tái diễn trong Giáo hội
đang lữ hành. Đức Tin của người Kitô hữu, qua Phụng vụ
lễ Giáng Sinh, làm sống lại mầu nhiệm Chúa đến, nhận
lấy thân xác phải chết của con người, trở nên thấp hèn và
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nghèo khổ để cứu độ chúng ta. Chúng ta xúc động biết
bao trước lòng từ bi lân tuất của Chúa Cha.
Những người đầu tiên nhìn thấy vinh quang khiêm hạ của
Đấng Cứu Thế, sau Đức Mẹ và Thánh Giuse, là các mục
đồng Bêlem. Họ nhận ra dấu chỉ đã được các thiên thần
loan báo và đã thờ lạy Hài nhi. Những người khiêm hạ và
tỉnh thức này là tấm gương cho các tín hữu mọi thời. Đứng
trước mầu nhiệm Chúa Giêsu, niềm tin của họ không bị
chao đảo trước vẻ bần hàn của Người. Trái lại, như Mẹ
Maria, họ tin vào lời Chúa nói và chiêm ngắm vinh quang
của Người với đôi mắt đơn sơ. Trước mầu nhiệm Ngôi Lời
nhập thể, các Kitô hữu khắp nơi đều dùng những lời của
Thánh Gioan Thánh sử mà tuyên xưng: “Chúng tôi đã
được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà
Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và
sự thật” (Ga 1,14).
Ngày nay, giữa lúc những cơn gió chiến tranh thổi khắp
thế giới và mô hình phát triển lỗi thời vẫn tiếp tục gây suy
thoái về nhân bản, xã hội và môi trường, lễ Chúa Giáng
Sinh mời gọi chúng ta tập trung vào dấu chỉ của Hài nhi và
nhận ra Người trên gương mặt các trẻ thơ, nhất là những
trẻ giống như Chúa Giêsu “không tìm được chỗ trong nhà
trọ” (Lc 2,7).
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Chúng ta gặp Chúa Giêsu nơi trẻ em Trung Đông vẫn phải
chịu đau khổ vì những căng thẳng đang gia tăng giữa
Israel và Palestin. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy
nài xin Chúa ban hoà bình cho Giêrusalem và toàn Thánh
Địa. Chúng ta cầu nguyện cho các bên nối lại cuộc đối
thoại và cuối cùng có thể đạt được cách giải quyết thông
qua đàm phán để hai Nhà nước cùng tồn tại trong hoà
bình với đường biên giới được cả hai bên chấp thuận và
được quốc tế công nhận. Cũng xin Chúa nâng đỡ mọi nỗ
lực của tất cả những người trong cộng đồng quốc tế có
thiện chí giúp đỡ vùng đất tang thương này, mặc dù đang
có biết bao trở ngại nghiêm trọng, tìm được sự hoà hợp,
công lý và an ninh được mong đợi đã lâu.
Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trên gương mặt trẻ thơ
Syria còn in hằn dấu vết chiến tranh trong những năm qua,
nay máu vẫn đang đổ trên đất nước này. Xin cho đất nước
Syria thân yêu rồi cũng khôi phục sự tôn trọng phẩm giá
của từng con người qua việc cùng nhau dấn thân tái thiết
cơ cấu xã hội, bất kể thành phần sắc tộc và tôn giáo.
Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi trẻ thơ Iraq đã chịu
thương tích và bầm dập vì những xung đột suốt mười lăm
năm qua trên đất nước này, và nơi những trẻ thơ Yemen,
đất nước vẫn diễn ra cuộc xung đột chẳng mấy ai để ý,
đang đặt ra những vấn đề nhân đạo nghiêm trọng đối với
dân chúng đang chịu đói khổ và dịch bệnh lan tràn.
Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em châu Phi,
nhất là các trẻ đang chịu đau khổ tại Nam Sudan, Somalia,
Burundi, Cộng hoà Dân chủ Congo, Cộng hoà Trung Phi
và Nigeria.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu nơi những trẻ em trên khắp thế
giới, những nơi mà nền hoà bình và an ninh đang bị các
hiểm họa căng thẳng và xung đột mới phát sinh đe dọa.
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Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc giải quyết cuộc đối đầu
trên bán đảo Triều Tiên và cầu nguyện cho toàn thế giới
biết quan tâm đến việc tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta trao
đất nước Venezuela cho Chúa Hài Đồng, xin Người ban
cho cuộc đối thoại giữa các thành phần trong xã hội được
nối lại vì lợi ích của mọi người Venezuela mến yêu. Chúng
ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em và gia đình các
em đang gánh chịu đau khổ vì bạo lực trong cuộc xung đột
tại Ukraina đã gây hậu quả nặng nề về nhân đạo; xin Chúa
sớm ban hoà bình cho đất nước thân yêu này.
Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi các trẻ em có cha mẹ
lâm cảnh thất nghiệp, đang phải nhọc nhằn vất vả với
mong muốn cho con cái mình được một tương lai yên ổn.
Và nhìn thấy Người nơi những trẻ em bị cướp mất tuổi
thơ, những trẻ em dù còn rất nhỏ đã bị cưỡng bức lao
động hay bị những đội quân đánh thuê táng tận lương tâm
cưỡng bức đi lính.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu nơi nhiều trẻ em bị buộc phải
lìa bỏ quê hương, sống trong những điều kiện phi nhân và
dễ dàng trở thành mồi ngon cho những kẻ buôn người.
Qua đôi mắt các em, chúng ta nhìn thấy thảm kịch của tất
cả những người bị buộc phải tản cư, tính mạng bị đe dọa
trong những chuyến hành trình vắt kiệt sức lực, nhiều khi
kết thúc trong bi thảm. Tôi lại gặp Chúa Giêsu nơi những
trẻ thơ trong cuộc tông du mới đây tại Myanmar và
Bangladesh, và tôi mong cộng đồng quốc tế sẽ không
ngừng làm việc để bảo vệ một cách thích đáng phẩm giá
của các nhóm thiểu số tại khu vực này. Chúa Giêsu thấu
hiểu nỗi đau đớn của người không được đón nhận và tình
cảnh cơ cực biết bao khi không có chỗ ngả đầu. Xin cho
lòng chúng ta đừng khép lại như những cõi lòng tại các
ngôi nhà ở Bêlem.
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Anh chị em thân mến,
Chúa Giáng Sinh còn được tỏ cho chúng ta qua dấu chỉ:
“một hài nhi được bọc tã” (Lc 2,12). Như Đức Mẹ và Thánh
Giuse, như các mục đồng Bêlem, chúng ta hãy chào đón
Hài nhi Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa, làm người vì
chúng ta. Đồng thời, nhờ ơn Chúa Hài Đồng trợ giúp,
chúng ta hãy dấn thân kiến tạo thế giới trở nên nhân bản
hơn, xứng đáng hơn dành cho trẻ em hôm nay và mai sau.
Anh chị em thân mến,
Tôi thân ái gửi lời chào anh chị em từ khắp nơi trên thế
giới đang quy tụ tại quảng trường này, và chào tất cả anh
chị em tại các quốc gia khác nhau đang hợp cùng chúng
tôi qua truyền thanh, truyền hình và những phương tiện
truyền thông khác.
Xin cho biến cố giáng sinh của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ,
canh tân tâm hồn, khơi dậy khát vọng kiến tạo một tương
lai ngày càng thắm tình huynh đệ và liên đới, mang lại an
vui và hy vọng cho mọi người. Chúc anh chị em mừng lễ
Giáng Sinh trong niềm hân hoan!
(Nguồn: http://w2.vatican.va)
Thành Thi chuyển ngữ
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TIN GIÁO HỘI HOÀN CẦU

WHĐ (20.11.2017)
VATICAN RADIO – Chúa
nhật 19-11-2017, Chúa
nhật 33 Thường niên,
cũng là Ngày Thế giới
Người Nghèo lần thứ nhất,
Đức Thánh Cha Phanxicô
đã cử hành Thánh lễ tại
Vương cung thánh đường
Thánh Phêrô. Ngày Thế

giới Người Nghèo được
Đức Thánh Cha thành lập
khi bế mạc Năm Thánh
Lòng Thương Xót, và ấn
định cử hành Ngày này
vào Chúa nhật 33 Thường
niên hằng năm, đồng thời
ủy thác cho Hội đồng Toà
Thánh Cổ võ Tân Phúc âm
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hoá trách nhiệm tổ chức
và cổ võ Ngày này.
Khoảng
4.000
người
nghèo tham dự Thánh Lễ,
và sau đó được Đức
Thánh Cha mời dùng bữa
trưa tại Hội trường Phaolô
VI.
Trong bài giảng Thánh lễ,
Đức Thánh Cha nói: “Nơi
người nghèo, Chúa Giêsu
gõ cửa tâm hồn chúng ta,
Người khao khát tình yêu
của chúng ta... Khi chúng
ta vượt lên thói vô cảm, và
nhân danh Chúa Giêsu mà
cho đi chính bản thân mình
14 | B ả n t i n

cho những người bé mọn
nhất trong những anh em
của Người, thì chúng ta là
những người bạn tốt và
trung thành của Chúa, là
những người mà Chúa
yêu thích ở lại với họ”.
Đức Thánh Cha nhắc các
tín hữu nhớ rằng chính nơi
người nghèo mà chúng ta
thấy Chúa Giêsu hiện
diện, Người là Đấng tuy
giàu sang, nhưng lại trở
nên nghèo khó (x. 2 Cr
8,9), và vì thế ở nơi mỗi
người nghèo và mọi người
nghèo đều có một “sức
mạnh cứu rỗi”. “Nếu trong

mắt thế gian, giá trị của họ
không đáng kể, thì họ lại là
những người mở lối cho
chúng ta vào Nước Trời”.
Đức Thánh Cha nói tiếp:
“Đối với chúng ta, Tin
mừng đòi buộc chúng ta
chăm sóc họ như tài sản
thực sự của mình, và
chúng ta làm điều này
không chỉ bằng cách cho
họ cơm bánh, mà còn phải
cùng họ bẻ bánh Lời
Chúa, Lời được nói với họ
trước hết”.

nói, “nghĩa là chiến đấu với
mọi hình thức nghèo đói,
tinh thần cũng như vật
chất: và điều đó sẽ làm
cho chúng ta nên tốt lành.
Việc đến với người nghèo
ở giữa chúng ta sẽ chạm
vào đời sống của chúng ta,
sẽ nhắc chúng ta nhớ điều
gì mới thật sự là quan
trọng: yêu Chúa và yêu
người thân cận. Chỉ điều
này mới tồn tại mãi mãi,
còn mọi sự khác sẽ qua
đi”.

“Yêu
thương
người
nghèo”, Đức Thánh Cha
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Ngỏ lời với các thực khách
trong bữa ăn, Đức Thánh
Cha phát biểu ứng khẩu:
“Chúng ta hãy xin Thiên
Chúa chúc lành cho chúng
ta, chúc lành cho bữa ăn
này, chúc lành cho những
người dọn bữa ăn, chúc
lành cho tất cả chúng ta,
cho tâm hồn chúng ta, cho
các gia đình, cho những
mong ước của chúng ta,

16 | B ả n t i n

cuộc đời chúng ta và ban
cho chúng ta khỏe mạnh”.
Rồi Đức Thánh Cha xin
Chúa chúc lành cho tất cả
mọi người dùng bữa và
phục vụ các bữa ăn bác ái
trong khắp thành phố.
Ngài nói: “Ngày hôm nay,
Roma có đầy bác ái và
thiện chí như thế này”.
Minh Đức

WHĐ (27.11.2017) – Hôm
thứ Bảy 25-11-2017, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã
tiếp kiến các tham dự viên
khóa huấn luyện dành cho
giáo sĩ và giáo dân do Toà
Thượng thẩm Rota tổ
chức.
Trong bài huấn từ soạn
sẵn, Đức Thánh Cha
Phanxicô tập trung nói đến
các quy tắc mới về hôn

nhân và các thủ tục Super
Rato (phép chuẩn hôn
nhân chưa hoàn hợp).
Đặc biệt, Đức Thánh Cha
nói, “cần phải lưu tâm
nhiều hơn và phân tích
đúng đắn hai Tự sắc: Mitis
Iudex Dominus Iesus và
Mitis et misericors Iesus,
để áp dụng các thủ tục mới
đã được thiết lập”.
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Tinh thần của Thượng Hội đồng
Đức Thánh Cha nói, hai
giải pháp này xuất phát từ
bối cảnh của Thượng Hội
đồng, và thể hiện đường
lối của Thượng Hội đồng”.
Ngài giải thích rằng mục
đích của Thượng Hội đồng
là cổ võ và bảo vệ hôn
nhân và gia đình Kitô hữu.
Đức Thánh Cha cũng kêu
gọi các tham dự viên cố
gắng trở thành những nhà
thừa sai và chứng nhân
của tinh thần Thượng Hội
đồng Giám mục khi họ trở
về các cộng đoàn của
mình. Ngài nhấn mạnh
tầm quan trọng của “sự an
ủi mục vụ”, là mục tiêu của
các quy tắc mới về hôn
nhân.

Đức Thánh Cha nói: “Hãy
để tinh thần Thượng Hội
đồng ấy trở thành nền tảng
cho hành động của anh chị
em trong Giáo hội, đặc biệt
trong lĩnh vực tế nhị như
hôn nhân và gia đình”.
Đức Thánh Cha nói với
các tham dự viên rằng họ
được mời gọi “gần gũi với
nỗi cô đơn và đau khổ của
các tín hữu đang chờ đợi
công lý của Giáo hội và
đem lại sự nâng đỡ cần
thiết để giúp những người
ấy tìm lại được bình an
trong lương tâm và ý Chúa
về việc lại được chấp nhận
cho rước lễ”.

Vai trò của Giám mục Giáo phận
Trong bài huấn từ, Đức
Thánh Cha nói ngài đã
quyết định làm sáng tỏ một
số khía cạnh căn bản của
hai Tự sắc gần đây, đặc
biệt là về vai trò của giám
mục giáo phận.
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Trong những điểm được
Đức Thánh Cha nói tới,
ngài khẳng định giám mục
giáo phận đương nhiên là
thẩm phán trong “thủ tục
ngắn gọn”. Đức Thánh
Cha nói thêm, thủ tục ngắn
gọn không đơn giản là một

lựa chọn khác mà giám
mục có thể tuỳ nghi lựa
chọn; nhưng đúng hơn, đó
là một nghĩa vụ do việc
được truyền chức và sứ vụ
đã được trao cho ngài.
Đức Thánh Cha cũng
nhấn mạnh một số tiêu chí

cơ bản của thủ tục ngắn
gọn này: trước hết là lòng
thương xót, rồi đến sự gần
gũi và miễn phí, mà Đức
Thánh Cha ví như “hai
viên ngọc mà người nghèo
cần đến, và Giáo hội phải
quý trọng hơn hết”.

(Vatican Radio)
Minh Đức
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WHĐ (11.12.2017) – “Kể
từ nay, các giáo phận và
các hội đoàn khác có thể
tổ chức các cuộc hành
hương chính thức đến Mễ
Du. Mễ Du không còn là
một vấn đề”. Đó là tuyên
bố của Đức Tổng giám
mục Henryk Hoser, đặc sứ
của Đức Thánh Cha
Phanxicô tại Mễ Du, vào
thứ Năm 07-12 vừa qua,
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ngày hôm trước lễ Đức Mẹ
Vô nhiểm nguyên tội.
Đức Tổng giám mục
Henryk Hoser 75 tuổi,
người Ba Lan, nguyên
Tổng giám mục Tổng giáo
phận Warsaw-Praga –mới
được Đức Thánh Cha
chấp thuận cho nghỉ hưu
từ ngày 8-12 vừa qua–
được Đức Thánh Cha
Phanxicô bổ nhiệm làm

Đặc sứ của ngài tại
Medjugorje
(Mễ
Du),
Bosnia-Herzegovina,
từ
ngày 11-02-2017. Nhiệm
vụ của Đức Tổng giám
mục Hoser là “tìm hiểu
thấu đáo tình hình mục vụ”
ở Medjugorje, đặc biệt
quan tâm đến “nhu cầu
của các tín hữu hành
hương”, và dựa trên cơ sở
này, “đề ra các sáng kiến
mục vụ có thể thực hiện
trong tương lai”. Do đó,
nhiệm vụ của ngài “chỉ có
tính mục vụ mà thôi”.
Cho đến nay, các nhóm
chính thức của Giáo hội
không được phép tổ chức
hành hương đến Mễ Du,
mặc dù các tín hữu Công
giáo vẫn có thể đến đó với
tư cách cá nhân hoặc qua
các tổ chức độc lập.
Đức Tổng giám mục Hoser
xác định: “Văn kiện của
Hội đồng Giám mục Nam
Tư cũ (Yugoslavia), trước
khi xảy ra cuộc chiến tranh
vùng Balkan, đề nghị các
giám mục không tổ chức
hành hương đến Mễ Du,

nay không còn phù hợp
nữa”.
Đức Tổng giám mục Hoser
cũng nói rằng mới đây
Đức Thánh Cha Phanxicô
đã chúc lành cho Ngày hội
Giới trẻ Quốc tế lần thứ 28
ở Mễ Du, qua Đức hồng y
Ernest
Simoni
người
Albani.
Về mặt mục vụ, Đức Tổng
giám mục Hoser nói rằng
ngài “rất khâm phục” các
tu sĩ Dòng Phanxicô đang
làm việc tại Đền thánh Đức
Mẹ Mễ Du.
“Với một đội ngũ tương đối
nhỏ – chỉ có khoảng 10
người – họ làm rất nhiều
việc để đón tiếp những
người hành hương. Mỗi
mùa hè họ tổ chức Ngày
hội giới trẻ. Năm nay, có
50.000 bạn trẻ đến từ
nhiều nơi trên thế giới, với
hơn 700 linh mục”.
Đức Tổng giám mục đặc
sứ cho biết có rất đông
khách hành hương đến
đây để lãnh nhận bí tích
Hòa giải. “Có khoảng 50
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toà giải tội, nhưng vẫn
không đủ. Đó là những
cuộc hoán cải rộng lớn”.

tượng (linh mục, bác sĩ,
cha mẹ, người trẻ, các đôi
vợ chồng...)”.

“Đây là một hiện tượng. Và
điều chứng thực cho tính
xác thực của nơi này là có
rất nhiều tổ chức bác ái
hiện diện chung quanh
Đền thánh. Một khía cạnh
khác nữa: những người
phụ trách rất chú trọng đến
việc huấn luyện các Kitô
hữu. Mỗi năm đều có các
hội nghị ở những cấp độ
khác nhau, cho nhiều đối

Tuy nhiên, còn phải chờ
quyết định cuối cùng của
Đức Thánh Cha về tính
xác thực của những lần
hiện ra.
Đức Tổng giám mục Hoser
kết luận: “Hồ sơ hiện đang
lưu giữ tại Phủ Quốc vụ
khanh Toà Thánh. Tôi tin
rằng quyết định cuối cùng
sẽ được đưa ra”.

(Theo Catholic Herald - Giuse Tuấn)
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TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

Văn phòng HĐGMVN
Sau khi “Chuẩn bị cho các
bạn trẻ bước vào ơn gọi
hôn nhân” năm vừa qua,
Hội Thánh tại Việt Nam,
theo định hướng của Hội
đồng Giám mục, hướng
tới điểm nhấn “Đồng Hành
với các Gia đình trẻ” cho
Năm Mục vụ 2018. Đồng
hành để hiểu biết, yêu
thương, hướng dẫn các
gia đình sống ơn gọi và sứ
mạng hôn nhân của mình
như lòng Chúa mong ước
và thực hiện lời hứa của
Đấng Phục sinh “Thầy ở
cùng các con mọi ngày
cho đến tận thế” (Mt
28,20). Trong năm sắp tới
này, các linh mục được
HĐGM nhắc lại một lần
nữa: “Chúng tôi cũng xin
anh em hãy coi mục vụ gia
đình là thành phần chính

yếu trong công tác mục vụ
của mình, vì gia đình là
con đường Hội Thánh phải
đi và mọi chương trình
mục vụ của Hội Thánh
phải đi qua gia đình” (Thư
Chung của HĐGMVN
2016, 6). Mục vụ Gia đình
phải làm sao để giúp các
gia đình kitô hữu sống và
biểu lộ “vẻ đẹp và tầm
quan trọng của hôn nhân
và gia đình trong chương
trình của Thiên Chúa”.
Hướng tới mục đích đó,
các mục tử giúp các gia
đình ý thức thường xuyên
và sống ơn gọi Hôn nhân
Kitô giáo vốn “phản ánh sự
kết hợp giữa Đức Kitô và
Hội Thánh của Người,
được thể hiện trọn vẹn
trong sự kết hợp giữa
người nam và người nữ,
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họ hiến thân cho nhau
trong một tình yêu độc hữu
và sự trung thành trong tự
do, để thuộc trọn về nhau
cho đến chết và mở ra cho
việc truyền sinh. Họ được
thánh hiến nhờ bí tích trao
ban ân sủng để xây dựng
một Hội Thánh tại gia và là
men của đời sống mới cho
xã hội” (ĐGH Phanxicô,
Niềm vui của tình yêu,
292).

Để giúp các gia đình trẻ
sống ơn gọi và sứ vụ hôn
nhân mà họ đã thưa trong
lời ưng thuận ngày kết
ước, các mục tử cần giúp,
bằng nhiều cách khác
nhau, các đôi bạn và gia
đình ý thức lại và sống, cụ
thể là, các đề tài sau đây,
lần lượt qua từng tháng
trong năm 2018:

1. Chuyện một ngày và chuyện một đời
2. Lời hứa kết hôn
3. Khi hôn nhân thất bại
4. Một hôn nhân hạnh phúc
5. Nguyên nhân sâu xa của một cuộc hôn nhân thất bại
6. Hôn nhân thực sự là gì?
7. “Anh nhận Em làm vợ …”
8. Tự do chứ không bị ép buộc
9. Trước mặt Chúa
10. “Để Yêu thương và tôn trọng Em…”
11. Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ
ban
12. Hứa sẽ giữ lòng chung thủy đến suốt đời.
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Bài: Maria Loan-Phượng
WGPSG -- “Đức cha rất
thương các con, xin Chúa
ban muôn ơn lành và hạnh
phúc tràn ngập yêu
thương cho chúng con.
Chúa đến đem vui tươi và
hạnh phúc”. Trên đây là
những lời chúc tốt đẹp
nhất và tràn đầy sự yêu
thương của Đức Tổng
Giám mục (TGM) và hai
Đức cha Phụ tá dành cho
các em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn đến tham dự

Lễ hội Giáng Sinh năm
2017.
Lễ hội Giáng sinh “Đến để
yêu thương năm 2017”
dành cho các em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn do
Hội Caritas Tổng Giáo
phận (TGP) Sàigòn tổ
chức tại Trung tâm Mục
vụ: số 6 bis Tôn Đức
Thắng, Quận 1 bắt đầu từ
lúc 12g00 thứ Bảy 16-122017.
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Tham dự lễ hội có cha
Giám đốc Caritas TGP
Sàigòn Vinh Sơn Vũ Ngọc
Đồng, các thành viên
Caritas TGP và tình
nguyện viên, đại diện các
giáo hạt, giáo xứ có cửa
hàng tham gia. Gồm có 23
gian hàng ẩm thực, 13
gian hàng trò chơi, 10 gian
hàng quà lưu niệm, 7 gian
hàng cho các em vận động
kém và khiếm thị. Các gian
hàng tham gia khá đa
dạng như: gian hàng có
nhiều loại bánh ngọt tự
chọn của nhà thờ Đức Bà,
gian hàng trò chơi của các
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thầy trong ĐCV Thánh
Giuse Sàigòn, đặc biệt có
gian hàng hát karaoke cho
các trẻ khiếm thị rất sôi
động và thu hút sự quan
tâm của các em và phụ
huynh. Ngoài ra, còn có sự
quan tâm hỗ trợ của công
ty Mina, Nước ngọt Coca
Cola, Công ty Long Kim,
Công ty Ánh Hồng cùng
với cả tình yêu thương của
cả cộng đồng dành cho
các em.
Tổng số trẻ em tham gia lễ
hội năm nay cũng có sự
hạn chế vì một số diện tích
mặt bằng Trung tâm Mục

vụ đang dùng để ngói sửa
chữa nhà thờ Chánh Tòa
nên sức chứa chỉ còn
2.980 em của 48 đơn vị
cùng 361 người phụ trách
đi theo trẻ, trên 1500 thành
viên Caritas và tình
nguyện viên tham gia.

cách chân tình đầy lòng
thương yêu trong đại gia
đình TGP. Đáp lại, các em
rất hồn nhiên, vui tươi;
mặc dù đi xa, nắng nóng
đã không làm vơi bớt phần
háo hức của các em đến
với lễ hội.

Thành phần tham dự lễ
hội gồm có: các nhà mở,
các cơ sở nuôi dạy trẻ
khiếm thính, khiếm thị, mái
ấm, trường học tình
thương các em có hoàn
cảnh khó khăn không phân
biệt tôn giáo, dân tộc…
các anh chị tình nguyện
viên đón tiếp các trẻ một

Sau khi nhận được túi balô kèm 17 thẻ ẩm thực và
trò chơi, các em tiến đến
khu vực vệ sinh tay trước
khi vào khu ẩm thực, tiếp
đến các em sang khu trò
chơi và hàng lưu niệm.
Các gian hàng phục vụ
đón tiếp các “thượng đế”
bé nhỏ kém may mắn, thiệt
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thòi trong xã hội một cách
ân cần và chu đáo.
Vệ sinh an toàn thực phẩm
và vệ sinh môi trường là
ưu tiên hàng đầu trong lễ
hội; các em tình nguyện
viên là sinh viên ở các lưu
xá và các em đệ tử dòng
Đức Bà Truyền Giáo, các
em học sinh trong ban
công tác xã hội trường
THPT Võ Trường Toản…
luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp
đỡ và hướng dẫn các em
khi cần, cũng như thu gom
và phân loại rác thải ngay
trong lúc diễn ra lễ hội nên
môi trường luôn sạch sẽ.
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Ban Tổ chức cũng rất chu
đáo, chuẩn bị một đội ngũ
y tế chuyên nghiệp và xe
cứu thương chia thành 3
điểm để kịp thời chăm sóc
sức khỏe cho các em khi
cần để các em vui chơi,
cũng như dự phòng để các
đường thoát hiểm nếu có
xảy ra sự cố.
Vào lúc 15g00, cộng đoàn
và các em vui mừng đón
tiếp Đức Hồng y Gioan Bt.
đến tham quan khu ẩm
thực, khu quà lưu niệm và
trò chơi. Mặc dù sức khỏe
của ngài đã suy giảm

nhưng vì tình yêu các em
có hoàn cảnh đặc biệt nên
ngài đã không quản ngại
đến thăm hỏi và chúc các
em ăn ngon miệng.
Trước giờ khai mạc lễ hội,
Cha Giam đốc bộc bạch
nói: “Mỗi năm, lễ hội qua
đi, cha cùng Ban Tổ chức
họp lại để lượng giá những
mặt tốt và những gì chưa
tốt, nhất là lắng nghe ý
kiến của các đơn vị cùng
các em đã tham gia lễ hội
để dần dần cải thiện cách
làm việc cho phù hợp với
nhu cầu của các đơn vị và
của các em, cụ thể thay
đổi phần quà cho các em
như sách vở, quần áo, đồ
dùng có giá trị thiết thực,
để dần hoàn thiện hơn
trong những năm tiếp
theo.
Đúng 17g00, cộng đoàn
cùng các em hân hoan
chào đón Đức TGM
Phaolô Bùi Văn Đọc, hai
Đức cha Phụ tá Giuse và
Luy đến chia sẻ niềm vui
với các em trong lễ hội

“Đến để yêu thương năm
2017”.
Cha Giám đốc Vinh Sơn
có lời chia sẻ với các em.
Có rất nhiều người quan
tâm đến các con, trong đó
có Đức TGM và hai Đức
cha. Hơn 3 tháng trước,
cha và Ban Caritas TGP
đã họp bàn để chuẩn bị
cho Lễ hội Giáng sinh hôm
nay, đó là làm thế nào cho
niềm vui của các con được
trọn vẹn, mang nhiều ý
nghĩa yêu thương của cả
cộng đồng dành cho các
con. Thay mặt cho các em
tham dự lễ hội, cha Vinh
Sơn dâng lên Đức TGM và
hai ĐGM phụ tá những bó
hoa tươi thắm, chan chứa
tình thương yêu với các vị
cha chung của TGP.
Tiếp theo sau lời khai mạc
của cha Vinh Sơn là tiết
mục hòa tấu của đội kèn
đồng Đồng Hương Quần
Cống với bài “Tiếng Hát
Thiên Thần”.
Xen kẽ trong chương trình
văn nghệ có phần quay số
may mắn với 3 đợt trúng
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thưởng, mỗi đợt có 4 phần
quà khuyến khích và 1 giải
loại 3, loại 2 và Giải đặc
biệt là 1 TV Panasonic. Đó
cũng là những món quà
của các ân nhân tài trợ
trong lễ hội này thông qua
cha giám đốc và Ban Tổ
chức.
Trước khi lễ hội kết thúc,
em Nguyễn Thị Bé Hiền,
học sinh lớp tình thương
Hướng Tâm, thay cho các
bạn có lời cảm ơn Cha
Giám đốc và quý ân nhân
đã cho chúng con được ăn
uống vui chơi thỏa thích
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trong dịp Lễ hội Giáng
sinh, cũng như chuẩn bị
tâm hồn mừng đón Chúa
sinh ra đời một cách trọn
vẹn.
Tiễn các em ra về có cả đội
ngũ hàng 100 ông bà già
Noel vui nhộn tràn đầy
niềm tin yêu và hy vọng,
hẹn gặp lại các em trong lễ
hội năm sau.
Lễ hội Giáng sinh “Đến Để
Yêu Thương 2017” kết
thúc lúc19g30 trong niềm
vui, hạnh phúc lan tỏa đến
tất cả mọi người “cho và
nhận”

Hồng Tuyến
“Xin Chúa cho chúng ta
hiểu nhau và chơi với nhau
trong tinh thần huynh đệ
tốt đẹp…”. Đó là nguyện
ước của Cha Giám đốc
Đại Chủng viện (ĐCV) Sài
Gòn trong Đại hội Thể
Thao (ĐHTT), do hạt Sài
Gòn – Chợ Quán và ĐCV
đồng tổ chức vào sáng
Chúa nhật 10.12.2017, tại
ĐCV, với chủ đề “Sống
khỏe”.

Tham dự Đại hội có Cha
Giám đốc (GĐ) ĐCV
Thánh Giuse Sài Gòn
Giuse Bùi Công Trác; Cha
Đặc trách Giới trẻ hạt Sài
Gòn – Chợ Quán Giuse
Nguyễn Văn Tuyên; Cha
chánh
xứ
giáo
xứ
Phanxicô Đakao Gioan
Nguyễn Phước, OFM; Ban
Tổ chức (BTC); cùng tham
dự viên là các cổ động
viên, quý Chủng sinh ĐCV,
Dự bị Chủng sinh, vận
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động viên đến từ các giáo
xứ:
Chánh Tòa, Bình
Phước, Mai Khôi, Chợ
Quán, Đức Bà Fatima,
Mạctynho,
Phanxicô
Đakao. Ngoài ra, còn có

Cha Gioan Lê Quang Việt,
đặc trách Mục vụ Giới Trẻ
và một số cha trong hạt
Sài Gòn - Chợ Quán cũng
đã ghé thăm Đại hội.

Diễn tiến
Vào lúc 7g30, trong giai
điệu hân hoan của bài hát
“Hành trang người trẻ”, tất
cả tham dự viên tập trung
về lễ đài ĐCV để tham dự
nghi thức khai mạc.
Sau khi người dẫn chương
trình giới thiệu mục đích
của ngày hội và các thành
phần tham dự, Cha GĐ
ĐCV đã chủ sự thức nghi
thức cầu nguyện thánh
hóa ngày hội. Cha cũng
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cám ơn Cha Hạt trưởng và
BTC đã tạo cơ hội để ĐCV
được tham gia vào sinh
hoạt chung của hạt Sài
Gòn - Chợ Quán. Và cha
nhắn nhủ các tham dự
viên: “Chúng ta đến đây là
để giao lưu với nhau, để
vui với nhau nên không đặt
nặng vấn đề thắng thua.
Xin Chúa cho chúng ta
hiểu nhau và chơi với nhau
trong tinh thần huynh đệ
tốt đẹp…”

Tiếp theo là phần tuyên bố
khai mạc của Cha Giuse
Nguyễn Văn Tuyên. Sau
đó, BTC đã trao kỷ niêm
chương cho quý cha, tổ
trọng tài và đại diện các
đội tham dự Đại hội. Kết
thúc phần khai mạc, các
tham dự viên cùng tiến lên
lễ đài chụp hình lưu niệm
với quý cha và BTC, rồi
nhanh chóng vào vị trí thi
đấu.
Đại hội lần này có khoảng
200 tham dự viên, tham
gia thi đấu 7 bộ môn: Bóng
bàn, Bóng đá, Cầu lông,
Cờ tướng, Cờ vua, Nhảy
bao bố, Kéo co. BTC đã

mời các chuyên viên của
từng bộ môn làm trọng tài.
Trong quá trình thi đấu,
các đội đã nhanh chóng
nhập cuộc. Các “vận động
viên” đã cháy hết mình vì
màu cờ, sắc áo trong tinh
thần fairplay, và các cổ
động viên rất nhiệt tình cổ
vũ cho các đội.
Ở một góc sân, bên trái lễ
đài, Cha GĐ ĐCV cũng rất
nhiệt tình trong vai trò cổ
động viên kiêm bình luận
viên cho bộ môn Kéo co và
Nhảy bao bố. Không chỉ cổ
động cho học trò của mình
là các chủng sinh, ngài còn
ủng hộ các đội của các
giáo xứ. Những câu bình
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luận dí dỏm của ngài đã
tạo nên một bầu khí thân
thiện, cởi mở và vui tươi.
Sau khi các bộ môn kết
thúc thi đấu, BTC đã tổng
kết và công bố kết quả. Lễ
trao thưởng diễn ra liền đó
với các huy chương Vàng,
Bạc, Đồng (I, II, III) cho
từng nội dung thi đấu.
Trong ĐHTT kỳ này, một
lần nữa, Giải I toàn đoàn
lại thuộc về giáo xứ Bình
Phước với 04 huy chương

Vàng, 01 huy chương Bạc,
01 huy chương Đồng; Giải
I Bộ môn Bóng đá thuộc về
giáo xứ Chợ Quán. Hai
chiếc cúp vô địch đã được
trao cho Gx. Bình Phước
và Gx. Chợ Quán trong
tiếng vỗ tay chúc mừng
của toàn thể Đại hội. Kết
thúc phần trao giải
thưởng, Cha GĐ ĐCV
cũng đã trao tặng quà lưu
niệm đến BTC, tổ trọng tài
và đại diện các đội.

Thay lời kết
Đại hội Thể thao hạt Sài
Gòn – Chợ Quán đã khép
lại vào lúc 11g00 trong tâm
tình tạ ơn Chúa và biết ơn
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BTC của toàn thể tham dự
viên .

Kết quả thắng hay thua
trong các cuộc thi đấu hôm
nay không quan trọng cho
bằng tinh thần fairplay và
sự năng động, vui tươi của
những người trẻ đang dấn
thân phục vụ Giáo hội
trong ơn gọi riêng của mỗi
người. Sự hiểu biết nhau
với tinh thần đoàn kết cùng
tình huynh đệ hiệp nhất
chính là dư âm mà ĐHTT
lần này đã để lại trong lòng
người tham dự. Điều đó
được minh chứng qua
nhận xét của bạn Giuse
Nguyễn Vĩnh Phúc, Gx.
Bình Phước: “Sự tham gia
của quý Thầy trong ĐHTT
lần này đã làm cho tinh

thần thi đấu của các bạn
trẻ thêm nhiệt tình và tạo
nên bầu khí sinh động hơn
so với những lần trước.
Đồng thời, đây cũng là cơ
hội hun đúc thêm tinh thần
phục vụ Giáo hội của các
bạn trẻ nơi các giáo xứ”.
Còn Thầy Phaolô Nguyễn
Văn Đông, Chủng sinh
ĐCV thì chia sẻ: “Khi cánh
cửa ĐCV mở ra đón tiếp
các bạn trẻ ở các giáo xứ
đến tham dự thi đấu thể
thao cùng với Chủng sinh
thì một phần nào đó đã
diễn tả được chiều kích ‘Đi
ra’ của Giáo hội, theo lời
mời
gọi
của
ĐTC
Phanxicô. Các cuộc thi

G i á o x ứ t h á n h P h a n x i c ô Đ a k a o | 35

đấu giữa các bạn trẻ và
Chủng sinh trong ĐCV đã
diễn tả được sức sống của
Giáo hội, một Giáo hội
năng động, trẻ trung, vui
tươi…”

Vâng! Đây quả thật là một
hoạt động giao lưu ý
nghĩa, để các bạn trẻ hạt
Sài Gòn - Chợ Quán và
quý chủng sinh cùng được
vui chơi với nhau trong tinh
thần huynh đệ tốt đẹp.

THỨ NHÌ TOÀN ĐỘI
HUY
CHƯƠNG

MÔN

VẬN ĐỘNG VIÊN

VÀNG

CỜ VUA

VÀNG

BÓNG BÀN

BẠC

BÓNG BÀN CHUNG TẤN ANH KIỆT

ĐỒNG

BÓNG BÀN
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NGUYỄN PHÚ HUY
TRẦN BÁ PHÚC
PHẠM THỊ KIM LAN

VŨ LIÊN MINH
NGUYỄN TRƯỜNG NGUYÊN

Giuse Nguyễn Hữu Lộc
Trong Chuyến công du
của Đức Phanxicô đến
Myanmar, một đất nước
Đông Nam Á chỉ cách Việt
Nam chưa đến hai giờ
bay. Đoàn Hành hương do
Ủy Ban Mục vụ Di dân
tổng Giáo phận Sài Gòn tổ
chức đã đưa chúng tôi đến
Tp Yangon để Chào đón
Đức Thánh Cha. Mỗi
Thành viên trong Đoàn
đều có những tâm tình và

cảm xúc riêng của Người
con đất Việt đối với Vị Cha
chung của Giáo hội Toàn
cầu về chuyến đi này đã
gợi lên nhiều xúc cảm và
những niềm hy vọng.
Sau khi đáp chuyến bay từ
Sân bay Tân sơn nhất đến
Tp Yangon vào buổi trưa,
cùng với Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Khảm – Giám
mục Giáo phận Mỹ Tho và
Sơ Têrêsa Duyên Sa –

Ban truyền thông tổng giáo
phận Sài Gòn. Chiều
28.11, bà con giáo dân
hành hương đến Yangon
nhân chuyến tông du của
Ðức Phanxicô đã dự thánh
lễ cùng cộng đoàn di dân
người Việt tại Myanmar,
do Ủy ban Mục vụ Di dân HÐGM Việt Nam tổ chức
tại nhà thờ Thánh Gioan
Tẩy Giả.
Dù rằng đến 18g30 Thánh
lễ mới bắt đầu, nhưng
Ðoàn của chúng tôi rời
khách sạn khoảng một
tiếng trước khi diễn ra
thánh lễ để tránh kẹt xe, vì
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những ngày này có rất
đông khách hành hương
của Việt Nam và các nước
lân cận như: Thái Lan; Ấn
Độ; Campuchia, Lào…. Và
nhất là bà con Giáo dân từ
khắp nơi trên đất nước
Myanmar đến với Tp
Yangon, do Nhà thờ
Thánh Gioan Tẩy Giả nằm
gần Tòa Tổng Giám mục
Yangon, nơi Ðức Giáo
Hoàng lưu trú trong
chuyến viếng thăm, nên
thuộc khu vực được bảo
vệ nghiêm ngặt, cứ cách
khoản lại thấy một nhóm
cảnh sát đứng trực bảo vệ.

Khi chúng tôi đến nơi,
nhiều anh chị em đã có
mặt. Càng đến gần giờ lễ,
thánh đường càng đông
người và sau cùng thì chật
kín. Những người đến sau
phải ngồi ở bên ngoài, có
hơn 800 tín hữu tham dự,
hơn xa so với ước lượng
ban đầu. Ngoài khách
hành hương đến từ khắp
Việt Nam, cộng đoàn di
dân người Việt ở Myanmar
có mặt cũng khá đông. Có
người còn rủ cả gia đình
cùng dự lễ nên không khí
rất ấm áp, thân tình. Ðối
với anh chị em kiều bào,
được tham dự một thánh
lễ “như ở nhà” ngay tại
Yangon là một điều vô

cùng đặc biệt. Còn với
khách hành hương, được
nghe lời kinh và những bài
thánh ca quen thuộc bằng
tiếng Việt vang lên nơi xứ
người thật sự là kỷ niệm
khó quên. Nhất là được vui
mừng được Hiệp Thông
cùng với Đức Thánh Cha
Phanxicô đến với Anh em
Giáo dân Nghèo khó ở đất
nước Myanmar như lời
chia sẽ của Đức Cha
Phêrô trong bài giảng
trong Thánh lễ.
Thánh lễ do Ðức cha
Emmanuel Nguyễn Hồng
Sơn, Giám mục GP Bà Rịa
chủ tế, đồng tế có Ðức cha
Phêrô Nguyễn Văn Khảm,
Giám mục GP Mỹ Tho và
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các linh mục Việt Nam
tham gia chuyến hành
hương lần này. Trong
phần giảng lễ, Ðức cha
Phêrô dí dỏm: “Ðang ở
Myanmar mà cứ ngỡ đâu
là Việt Nam, chưa bao giờ
có cộng đoàn Việt Nam
đông như thế “xâm lăng”
nhà thờ Myanmar”. Và
cũng trong bài chia sẽ của
mình. Đức Cha Phêrô
cũng đã nói lên được niềm
ao ước của khách hành
hương là: “ai cũng ao ước
được nhìn tận mắt Đức
Thánh Cha bằng xương;
bằng thịt và ai cũng mong
được chạm vào chiếc áo
của Ngài, như là người
Phụ nữ bệnh tật ao ước
được chạm vào áo của
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Chúa Giêsu để được hết
bệnh”. Cũng nhân chuyến
tông du của Ðức Giáo
Hoàng, ngài kêu gọi cộng
đoàn hiệp thông với Ðức
Thánh Cha, cùng cầu xin
Chúa cho việc loan báo
Tin Mừng tại Myanmar trổ
sinh hoa trái.
Niềm vui của Bà con được
dâng trào khi được diện
kiến và nhìn thấy Đức
Thánh Cha bằng xương;
bằng thịt khi Đức Thánh
Cha di chuyễn trên chiếc
xe mui trần chào đón các
con của Ngài trước Thánh
lễ Đại trào vào sáng ngày
29.11.2017 tại sân vận
động trung tâm Tp
Yangon.

Và như lời tâm tình của
Anh Alphonso Nguyễn Tấn
Tài; Giáo xứ Kiên Long;
giáo hạt Tây Ninh, đã nói
lên được niềm sung
sướng và hạnh phúc của
tất cả: “Ðã từ lâu tôi ao
ước một lần được tận mắt
diện kiến Ðức Giáo
Hoàng, dù là chỉ từ xa. Khi
nghe tin ngài thăm
Myanmar, xứ sở rất gần
Việt Nam, chúng tôi quyết
định phải hành hương đến
đây và ngày hôm nay
được diện kiến tận mắt
Ðức
Phanxicô
bằng
xương bằng thịt, dù từ xa.
Tôi cảm thấy rất hân hoan
với chuyến hành hương

lần này của mình. Ðây thật
là một phép màu Chúa
ban. Nói thật, nếu không
có sự kiện Ðức Thánh Cha
ghé thăm Myanmar, có lẽ
chúng tôi sẽ không nghĩ có
ngày đến tham quan nước
này.”
Việt Nam cũng là quốc gia
Ðông
Nam
Á
như
Myanmar và có rất đông
người Công Giáo, tôi ao
ước sẽ có ngày không xa,
ngài cũng đến với đất
nước thân yêu của chúng
ta. Nếu được như vậy thì
thật là vinh dự cho Giáo
Hội Việt Nam chúng ta.
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TIN GIÁO XỨ

Mục tiêu của chuyến đi là
tĩnh tâm chuẩn bị Mùa
Vọng đồng thời bước vào
đời sống gia đình Giáo
Hội. Đoàn đã đến với một
Mái Ấm Trẻ Mồ Côi và có
hoàn cảnh đặc biệt tại Cần
Giờ.
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Đoàn chúng con đã tập
trung tại giáo xứ lúc 6g30.
Đoàn gồm một số tân tòng
của các khoá trước, các
dự tòng và thân nhân của
khoá 2/2017, gia đình của
chị Thu, ân nhân của giáo

xứ, thường xuyên tặng
300 bánh tét chay mỗi năm
Tết đến, cùng 4 cháu của
chị Thu (cả gia đình chị
đều là lương dân). Sau khi
nhận phép lành của Cha
Sở, đoàn lên xe cùng tiến
về Cần Giờ.
Đến nơi chúng con được
dâng thánh lễ Chúa Nhật
tại giáo xứ Thánh Giuse Cần Giờ. Bạn Hương
trong đoàn đã tập hát cho
chúng con. Thánh lễ đơn
sơ nhưng không kém phần
ấm cúng.

Sau Thánh lễ cả đoàn
sang Cộng Thể Mái Ấm
soạn bữa ăn trưa, cùng
xuống bếp nấu, cùng dọn
bàn ăn, cùng sắp xếp chén
tô, muỗng đũa… cùng đón
các em đi học giáo lý về
(khoảng 40 em). Nhìn các
em đen nhẽm, tóc tai nhễ
nhại mồ hôi, quần áo đồng
phục, nghiêm chỉnh xếp
hàng đi vào nhà: trông thật
dễ thương! Các em này là
những trẻ mồ côi hay
thuộc gia cảnh quá khó
khăn, gia đình không lo
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cho các em đi học được,
và được các giáo xứ gửi
về đây cho các cha và các
thầy lo chăm sóc.
Bữa ăn trưa ngồi chung,
hoà lẫn già trẻ, lớn bé,
khách và chủ nhà, các trẻ
em cùng các dự tòng: bầu
khí hoà đồng, vui vẻ và
hạnh phúc của một đại gia
đình (8 bàn). Bữa ăn rất
thịnh soạn, đủ các món
canh chua cá bớp, dưa
xào, nghêu ốc luộc gừng
xả, đậu xào càrốt, thịt kho
hột vịt…
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Đoàn chúng con được
nghỉ trưa trong phòng của
các trẻ, còn các trẻ
nhường chỗ cho đoàn và
ra nằm ngoài hiên, lấy cớ
mát hơn vì gió thổi hiu hiu.
Điều gây ấn tượng cho
chúng con là các em đã
nhường chỗ nghỉ trưa, biết
làm vệ sinh rất sạch sẽ kỹ
lưỡng, có nhân cách cao
quý lúc ăn cũng lúc lao
động.
Nghỉ trưa xong là sinh hoạt
theo nhóm. Chúng con

được chia thành 4 nhóm
và trò chơi đố vui bắt
đầu: “Tìm hiểu các thánh
Phanxicô, Clara, Don
Bosco, Dominicô Saviô”.
Các bạn đã thi nhau nói về
Đấng Thánh mà nhóm
mình bắt thăm được sau
khi dò tìm với sự trợ giúp
đắc lực của “Mr Google”…
Các nhóm được trao giải
thưởng theo tiêu chuẩn:
biết đồng hành, nâng đỡ
nhau khi tìm hiểu chủ đề;

biết liên đới với các nhóm
khác. Kết thúc chương
trình bằng phút hồi tâm cầu nguyện – và quyết tâm
sống thánh thiện. Các bạn
công giáo có nhu cầu lãnh
nhận bí tích Hoà Giải cũng
được cha ban phép.
Trưởng đoàn yêu cầu các
bạn phải thi hành luật yêu
thương của Chúa trên
đường về. Để thi hành
Lệnh Yêu Thương này,
chúng con tranh nhau đi
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mua quà và bánh mì ăn
chiều cho nhau, ngồi tâm
sự, lắng nghe những tâm
tư tình cảm của nhau, chia
sẻ kinh nghiệm học giáo lý
và thi hành bác ái cho
nhau. Em Đại đã cõng Linh
ra tới Phà – lên xe - xuống
xe …
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria!
Nhiều niềm vui và hạnh
phúc tràn đầy trong con
tim, trên môi miệng nhờ
việc chia sẻ với các trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt.
Chúng con chỉ biết hát
khúc cảm tạ vì muôn ơn
lành Chúa trao cho chúng
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con! Lời của bài hát nhập
lễ như âm vang trong mỗi
chúng con suốt hành trình
sáng đến chiều hôm ấy:
“Từ khi Ngài đến với tôi,
loài hoa biết nhoẻn miệng
cười.Từ khi Ngài đến với
tôi, chim hót líu lo thật vui,
nghe như mùa xuân đến
rồi, trời hồng tươi mới, gió
xuân nhẹ lơi. Từ khi Ngài
đến với tôi, đời dâng khúc
ca đầy vơi. Tình yêu nồng
ấm hiến dâng, xinh thắm
nét môi cười vui. Nghe
trong hồn xuân sáng ngời
tuổi đời yêu dấu mến
thương lên màu.“

Truyền thống họp mặt những anh chị em tân tòng thân
thương của giáo xứ thánh Phanxicô Đakao, đã theo học
các khoá giáo lý Dự Tòng tại giáo xứ, năm nay, được cha
Sở Gioan Thiên Chúa đặt tên là Hướng Dương 1.
Ngày lễ thánh Phanxicô Xavie 3/12/2017, anh chị em đã
tụ tập lại bên nhau, bên Cha Sở, bên các giáo lý viên đồng
hành với anh chị em từ giây phút ngơ ngác bước vào giáo
xứ tìm hiểu về Đạo, để chia sẻ những niềm vui, những
bước tăng trưởng của đức tin.
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Trong không khí rộn ràng
những ngày cận Giáng
Sinh, ca đoàn Phanxicô đã
chuẩn bị một kế hoạch
mang tên “Giáng Sinh yêu
thương”. Một chuyến đi đã
được đề ra và chuẩn bị
khá chi tiết, được sự ủng
hộ của nhiều người cả về
vật chất lẫn tinh thần.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ
thăm mái ấm Phan Sinh
nằm ở Thôn Tây Lạc - ấp
An Chu – xã Bắc Sơn –
huyện Trảng Bom – tỉnh
Đồng Nai. Đây là một Mái
ấm được thành lập cách
đây khoảng 20 năm do
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một thầy Dòng Gioan
Thiên Chúa tu xuất. Mái
ấm có khoảng 80 em nhỏ
bị bại não, bị bỏ rơi,
khoảng 20 người lớn bị
tâm thần, và 33 cụ già neo
đơn, không nơi nương
tựa. Mỗi thành viên trong
ca đoàn ai ai cũng chuẩn
bị cho mình những phần
quà ý nghĩa nhất để mang
đến cho những người ở
mái ấm, cả những anh chị
ca viên đã định cư nước
ngoài cũng gửi những
phần quà về ủng hộ, hòa
chung với ca đoàn trong
công việc bác ái này.

Sáng 17/12/2017 ca đoàn
hát lễ sáng Chúa nhật như
thường lệ. Khoảng 7g30
Cha Sở và đoàn cầu
nguyện trước đài Đức Mẹ
xin ơn bình an và cầu cho
chuyến đi được tốt đẹp.
Đặc biệt trong đoàn có 2
sơ đến từ nước Nhật. Sau
khi khởi hành hơn 2 tiếng,
đoàn đã đến nơi và được
đón tiếp nồng nhiệt bởi
người Quản lý Mái Ấm và
các thầy Đại Chủng viện
Xuân Lộc. Đã 5 tháng qua,
mỗi sáng Chúa nhật, các
thầy Đại chủng viện Xuân
Lộc đã đến đây để sinh
hoạt và giúp đỡ các em.

Đoàn chúng tôi thật may
mắn được dự một buổi
sinh hoạt văn nghệ Giáng
sinh do các thầy Đại chủng
viện tổ chức tại hội trường.
Những bài thánh ca mà
các chủng sinh trình diễn
liên tục được anh chị em
ca đoàn Phanxicô hưởng
ứng, cùng hát với nhau
thật ăn ý. Các câu đố vui
nhanh chóng được các
thành viên trong đoàn giải
đáp. Sự nhiệt tình này đã
đem lại bầu khí vui tươi,
nhộn nhịp cho mái ấm.
Những ánh mắt, nụ cười
rạng rỡ trên khuôn mặt
của những cụ già neo đơn,
những em nhỏ sống trong
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mái ấm, làm cho mọi
người cảm thấy sự yêu
thương dâng trào và lan
tỏa nơi đây.
Sau phần văn nghệ đến
phần đi thăm các bệnh
nhân và phục vụ giờ ăn
trưa cho các em nhỏ bại
não. Những giọt nước mắt
của một số anh chị em
trong đoàn đã lăn dài trên
má, biểu lộ sự xót xa hay
yêu thương đồng cảm. Ôi
những cảnh đời bất
hạnh… Biết bao là công
việc phải làm cho các em,
biết bao là khó khăn mà
những người phục vụ phải
cố gắng giải quyết. Lắng
nghe chia sẻ của họ mới
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biết họ cần gì. Cảm ơn
Chúa đã đưa chúng con
đến để nhìn thấy những
cảnh đời bất hạnh, rất cần
những tấm lòng sẻ chia.
Chúng con tự hỏi liệu mình
sẽ làm được gì để giúp họ.
Xin chúc các bác, các dì,
các thầy cùng anh chị em
phục vụ mái ấm được tràn
đầy hồng ân Chúa, thêm
lòng hy sinh và kiên nhẫn.
Xin Chúa hài đồng luôn
che chở, chữa trị cho các
bệnh nhân.
Tiếp tục hành trình, đoàn
di chuyển tới Đức Mẹ Núi
Cúi. Thật bất ngờ, khung
cảnh nơi đây thật đẹp và
hữu tình biết bao, có đồi

cao có hồ rộng. Một quãng
trường có thể chứa cả vạn
người. Trên ngọn đồi cao
nhất có nhà thờ để khách
hành hương dừng chân và
dâng lễ. Anh chị em trong
đoàn ghi lại những khoảnh
khắc đáng nhớ này bằng
những tấm hình đẹp. Đến
khoảng 14g30, Cha Sở
dâng lễ cầu nguyện cho
đoàn, đặc biệt cầu nguyện
cho một anh tân tòng đang
cùng đi với đoàn, hiện
đang gặp thử thách trong
đời sống gia đình. Làn gió
nhẹ thổi qua làm tươi mát
tâm hồn mỗi người. Một
cảm giác khó tả là sự yêu

thương, sự sẻ chia thôi
thúc mỗi người sống bác
ái yêu thương như Cha
trên trời.
Khoảng 16g00 xe khởi
hành trở về Sài Gòn, kết
thúc một chuyến đi ý nghĩa
và tốt đẹp. Xin cảm Cha
Sở, xin cám ơn Ban điều
hành ca đoàn Phanxicô đã
lên chương trình, xin cám
ơn những người bạn đồng
hành, xin cám ơn tất cả
các ân nhân và cuối cùng
xin cám ơn Chúa đã cho
chúng con có một trãi
nghiệm thật ý nghĩa để
chuẩn bị đón Giáng Sinh.

Maria Phương Thảo - Antôn Phạm Hồng Sơn
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Đến 11 giờ mọi người chia
ra phụ giúp đút cơm cho
các em bại liệt. Các cô,
các chị khéo léo, dịu dàng
dỗ dành đút cơm cho các
cháu bé. Một em gái 12
tuổi mớm thức ăn cho một
em bị bại não. Từng
muỗng súp loãng nhỏ
được mớm một cách cẩn
thận. Một công việc mà từ
trước đến nay em chưa
từng làm. Tại đây tôi cũng
gặp lại cháu Yên, bị liệt,
ngồi trong cũi nhưng lúc
nào cũng tươi cười. Một
bé trai 7 tuổi nhưng nhỏ
nhắn như một bé 2 tuổi.
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Chợt thấy một bé gái ngồi
một mình trên băng đá,
mặt buồn buồn, hỏi
chuyện em không nói. Tôi
được cho biết là em 2 tuổi,
cha mẹ câm, bỏ rơi em và
mái ấm đã đón nhận. Em
đang tập nói nhưng rất
“lười” nói. Sau một hồi vỗ
về em đã cho tôi bế. Vẫn
một mình tôi độc thoại, em
vẫn không nói gì rồi từ từ
em ngủ thiếp đi trên tay tôi.
Nhìn em ngủ gương mặt
ngây thơ thật dễ thương.
Bế em ngủ không bao lâu
thì tới giờ phải rời mái ấm.

Tôi lúng túng không biết
làm sao. Một phần vì thấy
em đang ngủ ngon, một
phần vì tôi vẫn còn muốn
bế em thêm chút nữa. Tôi
nhẹ nhàng đặt em xuống
một chiếc nôi gần đấy
nhưng em khóc thét và ôm
chặt lấy tôi. Tôi lại bồng lên
vỗ nhè nhẹ cho em ngủ
lại, rồi lại đặt xuống và nói
rằng lần sau sẽ tới thăm
nữa, nhưng em vẫn ôm
chặt và thốt lên: ”KHÔNG”.
Mọi người nói: Đấy, nó nói
đấy. Cuối cùng tôi đành
phải ra về. Bước đi mà
nghe tiếng cháu khóc la,
nhìn lại thấy cháu đang

giẫy giụa trên tay anh Vũ,
một chủng sinh.
Lên xe về với tâm trạng xót
xa, bồi hồi, rươm rướm
nước mắt. Tôi tự hỏi
không biết có phải vì tình
thương con mà cha mẹ em
đành lòng rời xa con
mình? Họ sợ rằng sống
chung với họ em sẽ không
có nhiều cơ hội giao tiếp
để tập nói và điều đó sẽ
ảnh hưởng tới khả năng
phát âm của em? Nếu như
thế thì họ thật là cao cả và
đáng khâm phục vì không
cha mẹ nào có thể đành
lòng dứt bỏ núm ruột của
mình.

Nguyễn Bạch Điệp
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Mùa Vọng mở đầu cho
một năm phụng vụ mới, và
cũng chính là thời gian
chuẩn bị tâm hồn và sửa
soạn các món quà dâng
Chúa Hài nhi.
Cũng như mọi năm, các
em học sinh giáo xứ
Phanxicô Đakao được các
thầy cô hướng dẫn cách
chuẩn bị những món quà
cho Chúa Hài Đồng. Các
em đã cùng nhau viết nên
những tấm thiệp nhỏ xinh,
nhiều màu sắc để trang trí
nên máng cỏ cho Chúa.
Mỗi màu xanh, tím, trắng,
vàng, đỏ là đại diện cho
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những hi sinh nhỏ bé của
các em, là những món
quà: ngoan ngoãn, nghe
lời, không chọc phá bạn,
biết xin lỗi, nhớ cảm ơn...
Tất cả gom lại thành món
quà lớn dâng lên Hài Nhi
Giê-su.
Bên cạnh đó, không thể
không nói đến những bạn
nhỏ tham gia múa giáng
sinh năm nay. Hơn 20 bạn
bao gồm đủ độ tuổi, từ em
nhỏ mới vào lớp 1 đến các
bạn vừa sang lớp 6. Các
bạn đã quy tụ lại, dưới sự
hướng dẫn của cô Khánh
Linh và chị Thiên Hương,

các bạn đã trở thành
những ông già noel, cô
công chúa tuyết, cũng như

thiên thần để đón Chúa
Hài Nhi, và dâng cho Chúa
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những điệu múa vui tươi
và thật dễ thương.
Thánh Lễ Giáng Sinh
mừng đón Chúa mở đầu
bằng hoạt cảnh của các
thầy cô giáo lý. Với chủ đề
hướng về các gia đình trẻ,
các thầy cô đã đem đến
cho mọi người những giây
phút nhìn lại hình ảnh gia
đình nhỏ của Hài Nhi Giêsu, gia đình gương mẫu
của mọi gia đình.
Têrêxa Trần Thị Mỹ Uyên
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Giây phút Thánh Lễ bắt
đầu, mọi buồn phiền và lo
lắng chuẩn bị cho ngày
Giáng Sinh cũng được
Chúa cất đi để đón chờ
một niềm vui lớn. Thiết
nghĩ rằng Bé Giê-su đã rất
vui với tất cả món quà mà
mọi người trong giáo xứ
nhỏ chúng con chuẩn bị
cho Người. Một năm mới
sắp bắt đầu, nguyện xin
Ngài đồng hành trong mọi
việc chúng con làm.
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LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

NGÀY LÃNH

1

MARIA Nguyễn Ngọc
Mai Phương

09.11.2017

03.12.2017

2

MARIA Nguyễn Ngọc
Khánh Ngân

12.09.2017

03.12.2017

3

GIOAN B. Thái Hoàng Bảo

15.11.2017

23.12.2017

4

PHANXICÔ ASSISI Huỳnh Ngọc
Bảo Hưng

02.05.1977

28.12.2017
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LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

NGÀY LÃNH

1

Phêrô Tô Nhật Duy
Maria Nguyễn Thị Thuỳ Dung

16/10/1991
16/11/1988

09/12/2017

2

Martin Porres Nguyễn Bảo Huy
Anna Nguyễn Thuỵ Hoàng Lam

20/10/1989
20/10/1993

16/12/2017

G i á o x ứ t h á n h P h a n x i c ô Đ a k a o | 59

NGÀY

GIỜ

SỰ KIỆN

01/01/2018

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

07/01/2018

LỄ HIỂN LINH
LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN

18/01/2018
25/01/2018

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO
SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

25/01/2018

THÁNH PHAOLÔ,
TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.

26/01/2018

19g15

31/01/2018
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CẦU NGUYỆN TAIZE
THÁNH GIOAN BOSCO
Bổn mạng cha cựu Quản xứ B. Đình

