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LÁ THƢ MỤC TỬ 

 

 

 

 

 

 

Lm.JB Võ Văn Án  

 

1    hú  Giêsu l  Lòng Thƣơng Xót củ  

Đức  hú   h  nhập thể  Nhập thể 
trƣớc tiên trong cung lòng Đức Trinh 

nữ M ri   Đức Mẹ đã cƣu m ng Lòng 
Thƣơng Xót củ  Thiên  hú   l  Ngôi lời 

hằng sống  nên Mẹ cũng l  Mẹ củ  

Lòng Thƣơng Xót  

 2.  -  Trong Kin  lạy Nữ vƣơng, Giáo 

Hội kêu cầu Đức Mẹ l  Mẹ nhân l nh 
có nghĩ  l  Mẹ Thƣơng Xót  Đức M ri  

l  Nữ vƣơng Lòng Thƣơng Xót  

    - Trong Thông Điệp “Thiên Chúa 

giàu Lòng T ƣơng Xót”   ứ  T án  

Cha Gioan Phaolô II nói:  hỉ có Đức 
Mẹ mới thấu hiểu kế hoạch lòng 

thƣơng củ   hú  v  thật sự chỉ có 

mình Mẹ mới xứng đáng lãnh nhận 
Lòng  hú  Thƣơng Xót v  đƣợc Thiên  hú  đặc biệt kêu gọi 

lo n báo Lòng Thƣơng Xót qu  muôn thế hệ: “Đời nọ tới đời 
ki    hú  hằng thƣơng xót những  i kình sợ Ngƣời” (L  1  50)  

   - Đối với T án  nữ F ustin   Đức Mẹ l  nguồn ơn chắc 
chắn hằng tuôn tr o Lòng  hú  Thƣơng Xót  Thánh nữ viết: 

Mẹ dạy tôi l m thế n o để yêu  hú  trong con tim v  l m s o 
thực thi Thánh ý ng i trong mọi sự (40). 
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 3. Trong kin  tuyên  ứ   ủ   ội viên Legio M ri e có 

câu: “Tim Mẹ và Tim Con là một”: có nghĩ  l  Mẹ yêu  i thì 

con phải yêu ngƣời ấy  Mẹ yêu  hú  v  luôn thƣ  vâng với 
 hú   Mẹ yêu ngƣời có tội v  luôn bầu chữ  cho ngƣời kẻ tội  

 4.   Ngo i r   Mẹ còn yêu những ngƣời bé nhỏ  nên chúng t  có thể 
gọi: 

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những  i bị bỏ rơi  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những ngƣời cùng khổ  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những ngƣời bị áp bức bóc lột  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những th i nhi vô tội bị giết chết  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những em bé l  nạn nhân củ  ly dị  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  nạn nhân bệnh HIV/ AIDS  

  - Đức Mẹ l  Mẹ củ  những  i đ ng th nh tâm tìm  hú   

 5.  Kết luận: L  Mẹ củ  Lòng Thƣơng Xót  Đức M ri  yêu 

ngƣời có tội vì Mẹ đã cùng hợp tác với  on Mẹ cứu chuộc họ  
Mẹ có quả tim chạnh lòng thƣơng củ   hú  Giêsu  on Mẹ  nên 

Mẹ ấp yêu vỗ về tất cả mọi ngƣời bé nhất củ   hú  Giêsu   

        Lạy Mẹ M ri , xin b n   o  on một quả tim giống 
n ƣ Mẹ để  on biết yêu t ƣơng và p ụ  vụ C ú  nơi 
mọi ngƣời.  

 

 

     Năm 1917, Ðứ  Mẹ  iện r  tại F tim , Bồ Ðào N  .         

Tại đây, Mẹ đã b n   o n ân loại 3 mện  lện :  

     - Lần  ạt Mân Côi  

     - Tôn sùng Trái Tim Mẹ  

     - Cải t iện đời sống  

     B  mện  lện  trên   ín  là 3 đòi  ỏi  ăn bản và  ần 

t iết mà n ân loại  ần p ải t ự   iện để t ế giới  ó 

đƣợ   ò  bìn . 
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     Thứ  ảy 14/5/2011  kỷ niệm 43 năm ngày t ụ        

p ong Lin  mụ  củ   h  JB.Võ Văn Án , Tổng 
Linh  Hƣớng  ộng Đo n Lòng Thƣơng Xót Giáo Phận            
To n thể cộng đo n dân  hú  kính chúc mừng  h   

Nguyện xin  hú  b n cho  h  đƣợc tr n đầy Thánh 
ân  dồi d o sức khỏe để  h  ho n th nh nhiệm vụ 
Mục tử củ  mình. 
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   SỐNG LỜI CHÚA  
CHIA SẺ LỜI CHÖA 
 

CHÖA NHẬT II PHỤC SINH  - NĂM A 
(Ga 20, 19-31) 

 

LÕNG THƢƠNG XÓT CỦA CHÖA PHỤC SINH 
 

K ổng T àn  Ngọ  
 

      hú  Nhật II Phục sinh đƣợc Giáo Hội ấn định  từ thời Đức 

cố Giáo Ho ng Gio n Ph olô II  l   hú  Nhật kính Lòng  hú  

Thƣơng Xót  
     Sứ điệp về L TX đƣợc trần thuật qu  h i lần  hú  Giêsu 

hiện r  cùng các tông đồ s u khi sống lại  

C ú  P ụ  Sin  t ƣơng  á  tông đồ đ ng sợ  ãi và  oài 
nghi 

     H i lần hiện r  s u khi sống lại  một v o chiều ng y thứ 

nhất trong tuần  h i v o tám ng y s u đó   hú  Giêsu nhằm 
h i mục đích rõ rệt: giúp các tông đồ vƣợt qu  nỗi sợ hãi v  

chiến thắng sự ho i nghi  

      ấy giờ chỉ có 10 tông đồ  Giuđ  đã r  đi mãi mãi  Tôm  
vắng mặt  

      hú  đến bất ngờ  lúc các tông đồ đóng chặt mọi cử  nẻo  
tránh mọi nhòm ngó  theo dõi củ  ngƣời Do Thái  

     Vắng Thầy  các ông thấy sợ hãi  mất tự tin  Những diễn 

biến từ lúc Thầy bị bắt  chịu đánh đập rồi bị đóng đinh khiến 
các ông vô cùng ho ng m ng  mất phƣơng hƣớng  Kể cả tin 

tức về ngôi mộ củ  Thầy trống trơn cũng chƣ  đủ l m các ông 

vững tin v o lời Kinh Thánh tiên báo Thầy sẽ sống lại  
     Một cuộc quy tụ gần đông đủ các tông đồ nhƣng vẫn không 

thể l m cho các ông trở nên mạnh mẽ  Số lƣợng đông chƣ  

hẳn l  sức mạnh  khi từng th nh viên đều d o động  bất  n  
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     Lúc n y  nhóm tông đồ vẫn e ngại ngƣời Do Thái   ác vị 

biết  các nh  lãnh đạo giáo quyền Do thái không thể không tiếp 

tục r  t y ngăn chặn các môn đệ thân tín củ  Đức Giêsu lo n 
truyền giáo lý mới  

     V   hú  Phục Sinh đã c n thiệp  

      hú  hằng thƣơng những ngƣời đƣợc tuyển chọn   hú  biết 
rõ họ đ ng cần đƣợc b n thêm sức mạnh để vững tin  

      hú  đã hiện đến v  b n cho các tông đồ ơn bình  n v  ân 

sủng cú  Thánh Thần  nguồn sức mạnh giúp các tông đồ mạnh 
dạn mở to ng mọi cánh cử   bƣớc r  khỏi căn phòng  lì  bỏ 

không gi n hạn hẹp  chấm dứt nỗi sợ hãi  kết thúc tâm thế rụt 

rè  không dám dấn thân trên những nẻo đƣờng củ  Thầy đã 
từng đi  

     Tám ng y s u   hú  Phục sinh lại c n thiệp  Lần n y Ngƣời 

kéo một tông đồ  ông Tôm   r  khỏi nỗi ho i nghi  
     Nếu nỗi sợ l  biểu hiện đức tin chƣ  đủ mạnh để có thể dấn 

thân l m chứng cho điều mình tin  thì tâm trạng ho i nghi cho 
thấy niềm Tin đ ng bị thử thách  có nguy cơ sụp đổ  Vì thế ho i 

nghi l  đêm tối củ  tinh thần  Ngƣời ho i nghi bị đặt v o tình 

thế: hoặc thoát khỏi bóng tối  trở về phí  ánh sáng; hoặc vĩnh 
viễn sống trong tăm tối  

      hú  Phục Sinh đã đến với Tôm  đ ng ho i nghi  Ngƣời nói 

với ông “Đƣ  t y r  m  đặt v o cạnh sƣờn”  Ngƣời muốn tỏ 
cho ông thấy chính Ngƣời l  Thầy v  l   hú  đã chịu chết  n y 

sống lại v  đ ng ở trƣớc mặt  hiển nhiên  

     Sự kiên trì thuyết phục củ   hú  Giêsu đã kéo tông đồ 
Tôma ra khỏi nỗi ngờ vực  Tôm  nhận r  to n vẹn các dấu chỉ 

con ngƣời củ  Thầy; từ cách nói năng trò chuyện đến các 

thƣơng tích trong cuộc khổ nạn v  nhất l  tình thƣơng nhẫn nại 
củ   hú   

      ởi vậy  không phải ngẫu nhiên Giáo Hội ấn định  hú  Nhật 

II Phục Sinh cử h nh kính Lòng  hú  Thƣơng Xót  
     Lòng Thƣơng Xót củ   hú  đã b n cho các tông đồ niềm tin 

v o  hú  Phục Sinh  Hƣớng v o niềm tin n y  Hội Thánh đƣợc 
thiết lập v  đƣợc s i đi lo n báo  hú  đã cứu nhân loại khỏi 

mọi nỗi sợ hãi v  nghi n n  vì  hú  l  Đấng Hằng Xót Thƣơng  

Mỗi vết t ƣơng  ủ  C ú  đều là mạ   nguồn ân sủng 
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      hú  hiện r  với các tông đồ qu  thân xác đã đƣợc vinh 

hiển còn m ng nguyên vẹn các vết thƣơng trong cuộc khổ nạn  

      ác tông đồ đƣợc  hú  cho xem các vết thƣơng củ  Ngƣời  
      ác vết thƣơng chắc chắn l m cho hình h i củ   hú  không 

còn nguyên vẹn nhƣ xƣ   trƣớc lúc Ngƣời chịu h nh hình  T y 

v  chân bị đinh xuyên thủng   ạnh sƣờn hở toác vì lƣỡi đòng 
đâm v o  

     Nhƣng nhìn thấy  hú  với một hình h i bị băm nát  các 

tông đồ lại cảm nhận một niềm “vui mừng” v  sự “bình  n” 
khôn tả  

     Vui mừng vì Thầy đã thực sự sống lại  v  nhƣ thế  niềm hy 

vọng đƣợc cùng sống với Thầy sẽ trở th nh hiện thực  
     Đƣợc bình  n  bởi Thầy đã trở lại v  ở bên các ông  

     Hơn nữ   dù chịu chết v  m i táng trong mồ  nhƣng Thầy 

đã đƣợc Thiên  hú  cho sống lại  Sự thật n y khiến các tông 
đồ tr n đầy vui mừng v  hy vọng  Một niềm tin vừ  mới xuất 

hiện: Từ n y con ngƣời đƣợc giải thoát khỏi nỗi lo âu phải chết  
Một nỗi lo sợ gắn liền với thân phận l m ngƣời  kể từ khi 

nguyên tổ bất tuân phục Thiên  hú   

      hính vì thế  các vết thƣơng  dấu tích cuộc khổ nạn củ  
 hú   đã trở nên nguồn ân sủng bình  n v  hy vọng  

     Truyền thống phụng vụ v  kinh nguyện củ  Giáo Hội đã 

d nh một vị trí đáng kể cho việc tôn kính v  cầu xin  hú  b n 
ơn qu  các thƣơng tích củ   hú  Giêsu  

      hẳng hạn  kinh  ầu Xin Đấng  ứu Thế Rất Thánh trong 

Sách lễ Rôm  đƣợc sách Mục Lục Đị  Phận S i Gòn dịch: “Ớ 
Linh hồn  hú  Kitô  xin l m cho con nên thánh - Ớ Xác thánh 

Chúa Kitô, xin cứu lấy con cho rỗi - Ớ Máu thánh  hú  Kitô  xin 

l m cho con s y mến - Ớ Nƣớc nƣơng long  hú  Kitô  xin rử  
con cho trong sạch - Ớ sự Thƣơng Khó  hú  Kitô  xin cho lòng 

con bền vững… 

     Hoặc lời nguyện kết thúc kinh  ầu  hịu Nạn: “… húng con 
hằng kính mến Đức  hú  Giêsu m  tích năm dấu thánh ở trong 

lòng chúng con  Lạy dấu thánh chân tả  Lạy dấu thánh chân 
hữu  Lạy dấu thánh t y tả  Lạy dấu thánh t y hữu  Lạy dấu 

thánh cạnh nƣơng long Đức  hú  Giêsu  Amen”  
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     Lời cầu nguyện củ  các tín hữu xuất phát từ niềm tin hình 

h i bị băm nát củ   hú  Giêsu đã đƣợc vinh hiển trong sự sống 

củ  Thiên  hú   v  mọi hy sinh  khổ nạn vì Tin Mừng đều có 
sức thánh hó  con ngƣời  

     Vì thế  các Kitô hữu bƣớc v o con đƣờng Thập Giá để tiến 

đến nguồn ân sủng  
     V  đón nhận hy sinh  chấp nhận tự hủy  để đƣợc dự phần 

v o công trình cứu độ củ  Thiên  hú   

 

CHÖA NHẬT III PHỤC SINH -  NĂM A 

(Lc 24, 13-35) 
 

HÀNH TRÌNH EMMAU 
 

Antôn Trần t ế P iệt, DCCT 
 

     Nối tiếp ý tƣởng củ   hú  Nhật trƣớc  các b i Kinh thánh 
hôm n y đề cập đến quá trình củng cố v  phát triển niềm tin 

Phục sinh  
I  Trong cuốn Tin Mừng Luc   đoạn Tin Mừng t  vừ  nghe tiếp 

v o câu chuyện Đức  Kitô Phục sinh  hiện r  cho h i môn đệ 

làng Emm u  H i ông đã nhận r  Ng i khi cùng v o quán với 
Ng i v  trông thấy Ng i bẻ bánh  tr o cho các ông  Ng i vừ  

biến mất  h i ông vội trở lại Yêrus lem cốt báo tin vui cho các 

Tông đồ  có lẽ chƣ  biết gì cả  Nhƣng trƣớc khi h i ông nói  các 
Tông đồ ki  đã lên tiếng trƣớc  báo cho h i ông biết Đức 

Yêsu  đã hiện r  cho Phêrô  nghĩ  l  Ng i đã sống lại thật  Kế 

đó  h i ông mới thuật lại sự việc  liên qu n đến mình   hính lúc 
đó  Đức Yêsu  hiện đến  Vậy m  thật đáng ngạc nhiên  các 

Tông đồ lại kinh hồn bạt ví   chẳng một ông n o hồ hởi vui 

mừng  Rõ r ng các ông vẫn chƣ  tin   hú  thấy ng y h i nỗi 
khó củ  các Tông đồ: một l  khó tin có chuyện ngƣời chết sống 

lại 

      ó lẽ  cũng nhƣ nhiều ngƣời Á Đông chúng t   ngƣời Do 
thái v  các Tông đồ chỉ có một niềm tin lờ mờ về đời s u  họ 

qu n niệm khi chết l  con ngƣời đi v o kiếp khác  thỉnh thoảng 
hồn một số ngƣời chết hiện về  Tuyệt nhiên không b o giờ có 
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ngƣời đã chết còn sống lại  Do đó khi Đức Yêsu  hiện r   các 

ông khiếp ví   chỉ tƣởng đó l  hồn củ  Ng i  hoặc đó là ma 

hiện  Để đánh t n nghi ngờ n y củ  các ông  thuyết phục các 
ông v  l m cho các ông tin  Ng i đã dùng những cách cụ thể: 

Ng i cho họ xem chân t y  xem thân mình bằng xƣơng bằng 

thịt củ  Ng i v  ăn thật sự trƣớc mặt các ông  
      Nhƣng Ng i lại thấy nỗi khó thứ h i  các Tông đồ chƣ  hiểu 

vì s o Ng i phải chịu thƣơng khó rồi mới đƣợc phục sinh vinh 

qu ng  Ng i giải toả bằng cách nhắc lại các sách  ựu ƣớc  giúp 
các ông hiểu rằng suốt lịch sử Isr el  Thiên  hú  đã từng d y 

công dạy cho Dân chọn biết con đƣờng hy sinh  chịu gi n khó  

để đƣợc sống v  đạt hạnh phúc   hẳng hạn qu  việc cho dân 
Isr el thấy giữ luật Ngƣời v  trung th nh với Gi o ƣớc thì đƣợc 

hƣởng bình  n thịnh vƣợng  phản bội Gi o ƣớc  ƣ  sự thong 

dong  chiều theo các đ m mê thì gặp khốn đốn h y bị lƣu đầy  
nhất l  qu  khuôn mặt củ  ngƣời Tôi tớ thống khổ  bị bắt bớ  

phải ô nhục nhƣng sẽ đạt vinh qu ng v  thực thi kế hoạch cứu 
thế  

      Vậy  hú  đã cố gắng đánh t n 2 nỗi ho ng m ng nghi ngờ 

củ  các Tông đồ v  ân cần củng cố niềm tin Phục sinh cho các 
ông. 

     Sở dĩ Ng i ân cần với các ông  chính vì Ng i ƣu ái các ông  

d nh cho các ông một tình thƣơng đặc biệt  v  Ng i muốn s u 
khi vững tin  các ông sẽ trở nên những chứng nhân kiên cƣờng  

lên đƣờng lo n báo Tin Mừng  để tất cả nhân loại đƣợc biết Tin 

Mừng ấy v  đƣợc cứu độ  Đó l  mục tiêu chủ chốt Ng i nhắm  
 ó điều l  khi h nh động   hú  tỏ r  dịu hiền  tế nhị  không 

rùm beng  không áp đặt  m  tôn trọng sự tự do phí  các Tông 

đồ cũng nhƣ phí  mỗi ngƣời s u n y  
     V  t  thấy  hú  đã th nh công: s u lúc đầu kinh ho ng 

nghi ngờ  các Tông đồ đã tin thật v  ít lâu s u  các ông đƣợc 

đầy Thánh Thần  sẽ ho n to n đổi th y: thánh Phêrô mạnh dạn 
l m chứng v  quả quyết: “Thiên  hú  đã tôn vinh Tôi Trung 

củ  Ngƣời “  Rồi cũng nhƣ Đức Yêsu  Phục sinh  Ngƣời sẽ giải 
thích cho những ngƣời đồng hƣơng Do thái hiểu đƣờng lối lạ 

lùng củ  Thiên  hú   từng khiến họ s i lầm  không nhận r  

Đấng Thiên s i  còn ruồng rẫy Ng i v  đòi đóng đinh Ng i v o 
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thập giá  Nhờ tình thƣơng củ   hú   niềm tin Phục sinh đƣợc 

củng cố v  đƣợc truyền đạt đến chúng t   

     Thái độ củ  chúng t  hôm n y trƣớc hết l  tạ ơn  hú  vì sự 
xác thực củ  niềm tin Phục sinh  Nhờ  hú  hiện r  nhiều lần  

mạc khải ng y c ng rõ hơn v  dùng nhiều cách thức chứng 

minh  thuyết phục  các thánh Tông đồ đã đạt tới một đức tin 
vững v ng  có nền tảng chắc chắn  Do đó t  hãy tin vững, bám 

chắc Mầu nhiệm Phục sinh  Rất nhiều ngƣời thời n y cho l  

niềm tin củ  t  có tính cách mê tín hoặc ho ng đƣờng  t  
không việc gì khủng hoảng v  mặc cảm  T  đã nhận lời chứng 

rõ r ng củ  các thánh Tông đồ rồi  Phí  t  cũng không lý luận 

theo lý sự củ  con ngƣời để nghi ngờ những tín điều trong Hội 
Thánh, đặt lại vấn đề về những điều mình đ ng tin  Trái lại  

trƣớc mọi chê b i  tấn công  thậm chí bách hại nếu có  t  hãy 

cứ vững nhƣ đồng trong niềm tin Phục sinh  
     Thái độ thứ h i l  t  chấp nhận đƣờng lối lạ lùng củ   hú  

đối với  Hội Thánh hoặc đối với cá nhân t   Khi hiện r  với các 
Tông đồ   hú  đã giúp các ông hiểu một điều khó chấp nhận l  

Ng i phải chịu thƣơng khó v  chết nhục nhã trên thập giá rồi 

mới đƣợc phục sinh vinh qu ng   ũng thế  nhiều lúc Hội Thánh 
bị chỉ trích  bị bắt bớ  T  khó hiểu tại s o lại có sự kiện ấy  

Hoặc trong đời t   có khi Thiên  hú  cũng l m những điều khó 

hiểu  ví dụ gởi đến cho t  một cơn bệnh  một thất bại  một 
thu  thiệt  t  khó chấp nhận rằng đó l  những điều do  hú   n 

b i  v  đó chính l  những hồng ân  hú  b n  Rồi t  cũng khó 

chấp nhận  nh chị em bên cạnh t   những ngƣời ăn xin  những 
kẻ nghèo khó  lại chính l  hiện thân củ   hú   Đó l  những 

điều khó chấp nhận  Nhƣng nhìn v o  hú  Yêsu  t  hãy hiểu 

cách h nh động củ  Thiên  hú   hãy nhớ lại Kinh thánh v  lịch 
sử Isr el  trong đó Thiên  hú  đã dạy con ngƣời suốt h ng 

ng n năm trƣờng  đã kiên trì giúp con ngƣời hiểu về con dƣờng 

hẹp  đƣ  đến vinh qu ng  hiểu về tinh thần từ bỏ  khiêm 
nhƣờng  hèn hạ  để t  bình tâm chấp nhận những điều khó 

hiểu do Thiên  hú  gởi đến   
     V  cuối cùng  mỗi gi  đình  ông giáo chúng ta hãy có 

chƣơng trình v  quyết tâm đọc v  tìm hiểu Kinh thánh nhiều 

hơn  lắng nghe các b i Lời  hú  trong các thánh lễ một cách 
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chú ý hơn  cũng nhƣ giúp mọi phần tử trong nh  tập luyện tinh 

thần hãm mình  hy sinh  để:  iểu về C ú ,  iểu gí  tr   ủ  
đƣờng lối và tin  t ần C ú  và để nên   ứng n ân   o 
C ú  trong t ời đại ngày n y. 
     Đó chính l  cách chứng tỏ t  tin v  sống mầu nhiệm Phục 

sinh  t  hiểu v  thể hiện tinh thần củ  Đấng Phục sinh  
 

CHÖA NHẬT IV PHỤC SINH  - NĂM A 
(Ga 10, 1-10) 

 
CỬA DẪN VÀO HỘI THÁNH 

 

Lm. Gi  ôbê P ạm Văn P ƣợng OP 

      
     Hình ảnh chuồng chiên l  một hình ảnh rất quen thuộc đối 

với ngƣời dân sinh sống tại vùng đất P -lét-tin thời  hú  Giêsu  

Đó l  những dải h ng r o bằng gỗ h y bằng cây chắc chắn  
đƣợc quây lại theo hình vuông h y hình chữ nhật với một cử  

r  v o duy nhất  Cứ chiều đến  các chủ chiên lừ  chiên v o 

chuồng qu  cử  duy nhất ấy  rồi gi o phó việc c nh giữ chuồng 
chiên cho những ngƣời đƣợc thuê mƣớn l m công việc n y  

Sáng sớm hôm s u  các chủ đo n chiên lại đến để đƣ  chiên r  

khỏi chuồng đi ăn nơi những đồng cỏ   huồng chiên l  nơi bảo 
vệ  n to n cho đo n chiên  

      hú  Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc n y khi so sánh Ng i 
với cử  chuồng chiên  Ng i tự xƣng mình l  cử  chuồng chiên  

v  Ng i hứ :  i qu  cử  đó sẽ đƣợc cứu rỗi  Nhƣ vậy đoạn Tin 

Mừng hôm n y   hú  Giêsu cho biết; Ng i l  cử  dẫn v o Hội 
thánh  v  điều qu n trọng nhất để thuộc về đo n chiên củ  

Ng i  tức l  thuộc về Hội thánh củ  Ng i  đó l  tin v o Ng i v  

sống theo Ng i  
     Tin v o  hú  Kitô v  sống theo Ng i l  những chân lý rất 

đơn sơ v  trong sáng  Trong thời Giáo Hội sơ kh i  các môn đệ 

 hú  đi r o giảng  thì hầu nhƣ chỉ r o giảng về  hú  Kitô  v  
điều m  các ông thƣờng đòi hỏi những ngƣời muốn theo đạo 

 ông giáo  gi  nhập Hội thánh  cũng chỉ l : Hãy tin v o  hú  

Kitô chịu nạn  chịu chết v  đã sống lại  Ai tin v o  hú  Kitô thì 
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kể nhƣ đã đủ điều kiện để đƣợc rử  tội v  đƣợc th m gi  v o 

cộng đo n củ   hú   Rồi cũng trong thời ấy  những sinh hoạt 

tôn giáo cũng chỉ tập trung v o  hú  Kitô trong b  việc: Thứ 
nhất l  thực hiện lễ nghi bẻ bánh  tức l  th m dự thánh lễ  Thứ 

h i l  học hỏi những điều  hú  Kitô đã giảng dạy  Thứ b  l  

thực hiện giới luật yêu thƣơng m   hú  Kitô đã trối lại  
      ác tín hữu thời ấy tuân giữ b  việc đạo đức trên đây một 

cách xác tín  nghiêm chỉnh v  đầy vui mừng phấn khởi  Nhƣng 

c ng x  thời các thánh tông đồ  thì những việc đạo đức ấy c ng 
bị thêm bớt  đến nỗi có nơi  có thời   hú  Kitô trong phép 

Thánh Thể không còn đƣợc chú ý cho bằng các nghi lễ bề 

ngo i v  việc tôn kính các thánh  Sự tôn kính các thánh v  giữ 
lễ nghi đƣợc tôn trọng hó  một cách quá đáng  đến nỗi  hú  

Kitô trong phép Thánh Thể bị lu mờ đi  Rồi cũng có nơi  có thời  

Lời  hú  Kitô không còn đƣợc chú ý cho bằng lời kinh  lời đấng 
nọ đấng ki   lời Tò  Thánh  Lời các vị ấy đƣợc qu n trọng hó  

một cách quá đáng  l m cho Lời  hú  bị nhạt đi  Rồi cũng có 
nơi  có thời  giới luật yêu thƣơng không còn đƣợc chú ý bằng 

luật Giáo Hội  luật Giáo xứ  luật đo n thể v  các tục lệ… Những 

luật củ  con ngƣời ấy đƣợc qu n trọng hó  một cách quá đáng  
l m nhạt nhò  đi giới luật yêu thƣơng  

     Tình trạng suy thoái  biến chất nhƣ vậy  vẫn còn thấy đó 

đây trong Hội thánh hôm n y  V  khi nhìn thấy tình trạng n y  
những ngƣời có trách nhiệm thực sự lo sợ  nếu không khéo sẽ 

rơi v o nguy cơ x  lì   hú  Kitô  nguy cơ không thực sự thuộc 

về  hú  Kitô  nguy cơ không phải l  ngƣời Kitô hữu thực sự  
      húng t  hãy đặt giả thiết: nếu nhƣ hôm n y  hú  Kitô lại 

xuống thế một lần nữ   sống nhƣ một ngƣời thƣờng  đến thăm 

Tò  thánh  đến thăm các Tò  giám mục  các nh  dòng  các 
Giáo xứ  các gi  đình có đạo v  từng tín hữu  thì không biết 

chúng ta có nhận r  Ng i không? V  nhất l  Ng i có nhận r  

chúng t  l  môn đệ Ng i không? Ng i có nhận r  đạo chúng t  
hôm n y l  đạo củ  Ng i không?  ởi vì có những biến chất m  

ngƣời t  vô tình h y hữu ý đã l m s i đi những điều căn dặn 
củ   hú  Kitô  bởi vì ngƣời t  không tập trung v o  hú  Kitô  l  

cử  dẫn v o Hội Thánh  
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     Mỗi ngƣời chúng t  hãy suy nghĩ xem: Nếu  hú  Kitô đến 

đây  lúc n y  Ng i có nhận r  chúng t  l  những ngƣời thuộc về 

Chúa không? Ng i có thấy chúng t  tôn sùng Mình Thánh  hú   
chăm chỉ học hỏi Lời  hú  v  thực h nh giới luật yêu thƣơng 

không? Trong b  việc đó  thì việc tôn sùng Mình Thánh v  học 

hỏi Lời  hú   có lẽ chúng t  đã thực hiện tốt  bằng chứng l  sự 
có mặt củ  chúng t  ở đây  còn việc thực thi bác ái thì s o? 

Đây l  việc khó hơn   ởi vì chúng t  có thể siêng năng rƣớc lễ 

hoặc có thể quỳ h ng giờ để viếng Mình Thánh  hú   h y 
chúng t  có thể bỏ từng giờ để học hỏi Lời  hú   Những việc 

đó tƣơng đối dễ  nhƣng việc thực thi bác ái  thực thi giới luật 

yêu thƣơng  nhƣ th  thứ cho nh u  nhịn nhục nh u  đi thăm 
viếng những ngƣời bệnh tật  giúp đỡ những ngƣời nghèo túng  

neo đơn  khổ đ u  để ý đến những ngƣời có ho n cảnh khó 

khăn… Đó l  những cái rất khó  Nhƣng nếu vƣợt qu  đƣợc 
những cái khó đó  chúng t  sẽ trở nên một nhân chứng thực sự 

củ   hú  nhƣ  hú  đã nói: “Ngƣời t  cứ dấu n y m  nhận biết 
chúng con l  môn đệ Thầy  l  chúng con yêu thƣơng nh u”  
     Hơn nữ   hiện n y  giới luật yêu thƣơng l  một đòi hỏi  một 

thách đố có tính cách Phúc Âm hó   Phúc Âm hó  có nghĩ  l  
nó có sức truyền giáo v  tái truyền giáo  Nếu chúng t  có 

những công trình xây cất đẹp đẽ  có những công l o tổ chức 

trong Giáo Hội  có những quy tụ đông đảo  linh đình… m  nếu 
thiếu bác ái  thì tất cả các việc chúng t  l m sẽ mất đi rất nhiều 

ý nghĩ  v  giá trị c o đẹp  sẽ không có sức thiêng liêng để 

huấn luyện chúng t  trở nên những ngƣời con đích thực củ  
 hú   m ng dấu ấn củ   hú   v  không có đủ sức mạnh thuyết 

phục đƣợc những ngƣời khác trở về với đạo củ   húa chúng ta. 

      húng t  hãy cầu xin  hú  Thánh Thần  l  ánh sáng chân 
lý  soi dẫn chúng t  biết đi v o cử  đích thực dẫn v o Hội 

Thánh  đó l   hú  Kitô  v  giúp cho chúng t  có sức mạnh thực 

hiện điều qu n trọng nhất để thuộc về đo n chiên củ   hú  
Kitô  đó l  thực hiện giới luật yêu thƣơng  thực thi bác ái ở mọi 

nơi  mọi lúc v  với tất cả mọi ngƣời 
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CHÖA NHẬT V PHỤC SINH 

(Ga 14, 1-12) 
 

CHÖA KITÔ LÀ  ƢỜNG 
 

Lm. Gi  ôbê P ạm Văn P ƣợng OP 
 

    Trong các sách Tin Mừng  chúng t  thấy có một sự khác biệt 
rất lạ lùng v  thú vị về các d nh hiệu m  chính  hú  Giêsu đã 

tự nói  tự định nghĩ  về mình  chẳng hạn Ng i tự xƣng mình l  

Thiên  hú   l  con Thiên  hú   l  ánh sáng  l  bánh hằng 
sống  l  cử  chuồng chiên  l  mục tử tốt l nh  Ngo i r    hú  

còn dùng những hình ảnh để tự ví mình  chẳng hạn Ng i ví 

mình nhƣ kẻ trộm  nhƣ tân l ng  nhƣ ho ng tử… Mỗi d nh 
hiệu  mỗi hình ảnh đó đều có một ý nghĩ  sâu x   độc đáo v  

thú vị  

       i Tin Mừng  hú  nhật tuần trƣớc  chúng t  thấy  hú  
Giêsu tự xƣng mình l  cử  chuồng chiên  l  cử  dẫn v o Hội 

Thánh  l  cử  dẫn v o Nƣớc Trời  Ai muốn v o Nƣớc Trời phải 

đi qu  cử  đó    i Tin mừng  hú  Nhật hôm n y  chúng t  
thấy  hú  Giêsu lại tự xƣng mình l  đƣờng dẫn tới Nƣớc Trời  

Nƣớc Trời l  nh   h   trong đó có đủ chỗ cho hết mọi ngƣời  

Chúa Giêsu lên trời l  để dọn chỗ cho chúng t   Nhƣng  i muốn 
đến với  hú   h   muốn đến chỗ ở củ  mình trên trời  phải đi 

trên con đƣờng đó  
     Tất cả chúng t  đều biết: con đƣờng l  những phƣơng tiện 

để đi lại  để lƣu thông v  vận chuyển  nhờ đó giúp ngƣời t  có 

thể gi o dịch v  liên kết với nh u  Dù l  những con đƣờng mòn 
nhỏ bé  qu nh co xuyên qu  các l ng mạc  dù l  những con 

đƣờng hẻm  chật hẹp chằng chịt trong các th nh phố  cho đến 

những con đƣờng cái qu n  những x  lộ trải đá  trải nhự   đều 
l  những phƣơng tiện để con ngƣời đi lại v  đạt tới mục đích đã 

định   ũng vậy   hú  Kitô l  đƣờng  l  con đƣờng liên kết đất 

với trời  liên kết lo i ngƣời với Thiên  hú   
     Từ khi tổ tông lo i ngƣời phạm tội  con đƣờng dẫn tới Nƣớc 

Trời  dẫn tới hạnh phúc đích thực  dẫn tới Thiên  hú  đã bị phá 

hủy  đã bị đứt quãng   hú  Kitô đã tái lập gi o thông  l m cho 
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con đƣờng về trời đƣợc mở lại nhƣ cũ  Ai muốn đến với Thiên 

 hú   muốn về quê trời  đều phải đi trên con đƣờng đó  nhƣ 

chính  hú  đã quả quyết: “Không  i đến đƣợc với  h  m  
không qu  Thầy”  
     Từ 20 thế kỷ qu   con đƣờng ấy thật d nh tiếng v  luôn 

luôn nổi tiếng   on đƣờng ấy mở r  bằng một tình thƣơng v  
kết thúc bằng một hạnh phúc   on đƣờng ấy trải d i tin yêu  

thắp sáng hy vọng để dẫn tới nh   h  trên trời   on đƣờng ấy 

m ng tên Giêsu  con đƣờng ấy chính l  Ng i  Ng i l  đƣờng  l  
sự thật v  l  sự sống  nghĩ  l  đến với Ng i  tin v o Ng i l  gặp 

đƣợc sự thật v  sự sống đích thực  

     Nói rõ hơn  từ xƣ  cho đến n y  có nhiều tôn giáo hoặc chủ 
nghĩ  nối tiếp nh u đƣ  r  những qu n niệm về vũ trụ  về con 

ngƣời  về hạnh phúc  nhằm giải đáp các thắc mắc v  đề nghị 

những phƣơng thế nhƣ những con đƣờng dẫn tới hạnh phúc  
Mỗi con đƣờng có một giá trị riêng củ  nó v  nhằm dẫn tới thứ 

hạnh phúc nhất định   húng đã góp phần không nhỏ giúp con 
ngƣời sống tƣơng qu n tốt đẹp hơn với nh u qu  dòng lịch sử  

     Tuy nhiên  những vị sáng lập các tôn giáo l  những ngƣời 

có công tìm r  một con đƣờng v  truyền giảng cho ngƣời khác  
rồi họ đều đã chết  họ chỉ l  những ngƣời tìm kiếm v  chỉ 

đƣờng   òn  hú  Giêsu đã ý thức rõ về mình v  tuyên bố rằng: 

“Tôi l  Đƣờng  l  Sự Thật v  l  Sự Sống”  nghĩ  l  Ng i đã biết 
đƣờng  không phải tìm kiếm  Ng i chỉ đƣờng v  còn có khả 

năng giúp ngƣời t  đi trọn đƣờng để đạt tới đích  vì Ng i chính 

l  đƣờng  Ng i không cần phải tịnh niệm để tìm sự thật  vì Ng i 
l  sự thật  Ng i cũng sống v  chết nhƣ mọi ngƣời  nhƣng Ng i 

đã phục sinh v  sống vĩnh hằng  vì Ng i chính l  sự sống   hú  

Giêsu l  Thiên  hú  l m ngƣời  l  đƣờng  l  sự thật v  l  sự 
sống  đó l  cơ sở vững chắc tuyệt đối để chúng t  chọn Ng i l  

đƣờng dẫn tới hạnh phúc đích thực v  to n diện  

     Vì thế   hú  Giêsu dạy bảo v  mời gọi chúng t  bƣớc theo 
Ng i trên con đƣờng đó  Tất cả chúng t  đều biết; trần gi n 

chƣ  phải l  quê hƣơng  v  những ng y chúng t  đ ng sống 
chỉ l  những bƣớc h nh trình trở về quê hƣơng  Rõ r ng đời 

n y chỉ l  cuộc sống tạm bợ  chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu  

Vậy trong cuộc h nh trình n y  trong cuộc sống tạm bợ n y  
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chúng t  phải sống thế n o để đảm bảo về đến quê hƣơng v  

sống hạnh phúc? 

     Nhƣ một ngƣời  h  tốt l nh   hú  Giêsu lại chỉ dạy thêm 
cho chúng t  biết con đƣờng chắc chắn đi v o cõi phúc  đó l  

con đƣờng hẹp   hú  nói: “ on đƣờng rộng rãi thênh th ng l  
lối đƣ  đến hƣ mất v  có nhiều kẻ đi lối ấy   òn con đƣờng đƣ  
tới sự sống thì chật hẹp v  ít kẻ đi theo lối ấy”  Nhƣ vậy l  có 
h i con đƣờng  h i con đƣờng tóm kết hết mọi lối sống luân lý 

củ  con ngƣời  Giữ  h i con đƣờng đó  ngƣời t  đƣợc tự do 
chọn lự   v  chịu trách nhiệm về sự chọn lự  củ  mình  

     Tại s o con đƣờng dẫn tới sự sống lại chật hẹp v  ít ngƣời 

đi theo con đƣờng n y  trong khi nhiều ngƣời lại bƣớc theo con 
đƣờng rộng đƣ  đến sự chết?  ởi vì con đƣờng gồ ghề  chật 

hẹp l  con đƣờng phải từ bỏ mình  khép mình theo kỷ luật  

theo giới răn  hú   l  con đƣờng chấp nhận những hy sinh  khó 
khăn  vất vả  đ u khổ… vì thế con ngƣời không muốn đi trên 

con đƣờng đó  Trái lại  con đƣờng rộng rãi thênh th ng  đầy vẻ 
quyến rũ l  con đƣờng sống thoải mái  theo ý riêng  l  con 

đƣờng bất công  kiêu ngạo  ích kỷ  ghen ghét…dẫn tới những 

ngõ cụt  chán chƣờng v  thất vọng  Tóm lại  l  con đƣờng t  
không đƣ  tới đích cuối cùng củ  cuộc sống l  hạnh phúc vĩnh 

cửu  thế m  nhiều ngƣời lại thích đi theo con đƣờng n y  

     Vì vậy  mỗi ngƣời chúng t  hãy xét mình xem  chúng t  có 
đ ng đi v o con đƣờng hẹp củ   hú  Giêsu không h y đi ngo i 

lề  đi chệch đƣờng  đi ngƣợc chiều?  húng t  phải luôn nhớ: 

con đƣờng hẹp n y  có lúc thẳng băng  có lúc qu nh co  có lúc 
bằng phẳng  có lúc gồ ghề đầy ổ g   Đó l  hình ảnh về cuộc 

đời con ngƣời chúng t    uộc đời chúng t  đƣợc ví nhƣ có bốn 

mù  th y đổi nh u  Đừng  i tƣởng rằng đời mình chỉ có một 
mù  xuân  cũng đừng  i cho rằng đời mình chỉ l  một mù  

đông ảm đạm  h y chỉ l  một mù  hè nóng bức oi nồng  Nhƣng 

dù đƣờng đời củ  chúng t  thế n o  chúng t  cũng phải bền 
g n c n trƣờng đi tới đích  vì “kiến th  lâu đầy tổ”  “có công 

m i sắt có ng y nên kim”  v  nhất l  “ i bền đỗ đến cùng mới 
đƣợc cứu rỗi” 
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CHÖA NHẬT VI PHỤC SINH 

(Ga 14. 15-21) 
 

THẦN CHÂN LÝ 
 

 GM Antôn Vũ Huy C ƣơng 
 

     Trƣớc khi về cùng  h    hú  Giêsu Phục Sinh hứ  sẽ xin 

 h  b n cho các môn đệ một “Đấng  ảo Trợ khác” (Ngo i  hú  

Giêsu) để “ở với” họ luôn mãi (x  câu 16)  Lời hứ  đó đã trở 
th nh hiện thực khi  h  v   on b n Thánh Thần cho các môn 

đệ  Tuy nhiên thánh Thần đến từ  h  v   on chỉ ở với những 

môn đệ n o “yêu mến v  giữ các điều răn củ  Thầy” (câu 15)  
Yêu  hú  v  tuân giữ Lời  hú  l  chủ đề chính củ  đoạn Tin 

Mừng n y  

     Trong đoạn Tin Mừng n y  Thầy Giêsu ngỏ lời trực tiếp với 
các môn đệ  Thế gi n không đƣợc hƣởng những điều nhƣ các 

môn đệ vì “ i có v  giữ các điều răn củ  Thầy  ngƣời ấy mới l  

kẻ yêu mến Thầy  M   i yêu mến Thầy  thì sẽ đƣợc ch  Thầy 
yêu mến  Thầy sẽ yêu mến ngƣời ấy  v  sẽ tỏ mình r  cho 

ngƣời ấy” (câu 21)  Tình yêu củ   h  v   on đối với các môn 
đệ đƣợc tỏ hiện qu  việc b n Đấng  ảo Trợ cho các môn đệ  Ở 

đây  nên ghi nhận một chi tiết nói lên tình yêu củ   hú  Giêsu: 

 hú  Giêsu đã bảo các môn đệ lấy d nh Ngƣời m  cầu xin thì 
sẽ đƣợc  nhƣng ở đây chính Ngƣời có sáng kiến trực tiếp xin 

với  hú   h  b n Đấng  ảo Trợ  Việc trợ giúp trƣớc tiên l  ở 

với các môn đệ luôn mãi (x  câu 16)  Việc trợ giúp khác nữ  l  
Đấng  ảo Trợ sẽ dạy dỗ các môn đệ mọi điều v  nhắc nhở cho 

họ những gì  hú  Giêsu đã giảng dạy họ (x  G  14  26; 16  13)  

Vì thế   hú  Thánh Thần còn đƣợc gọi bằng một tên khác l  
Thần  hân Lý (x  G  14  17)   hính nhờ v  với  hú  Thánh 

Thần  các môn đệ sẽ l m chứng cho  hú  Giêsu trƣớc mặt thế 

gian (x. Ga 15, 26-27)  Họ sẽ không hổ thẹn h y sợ bị bắt bớ 
v  khốn khổ vì D nh  hú  Giêsu  Nhƣ thế  sự hiện diện củ  

 hú  Thánh Thần sẽ th y thế sự có mặt hữu hình củ   hú  

Giêsu v  bảo đảm cho các môn đệ sẽ không mồ côi (x  14  
18tt). 
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     Tuy đƣợc b n Đấng  ảo Trợ  Thần  hân Lý  nhƣng điều 

kiện để đƣợc Thiên  hú  ở mãi với các môn đệ l  “yêu mến v  

giữ các điều răn củ  Thầy”  Vậy điều răn n o đƣợc Thầy lƣu ý 
nhất? “Đây l  điều răn củ  Thầy:  nh em hãy thƣơng yêu nh u 

nhƣ Thầy đã yêu thƣơng  nh em” (G  15  12)  Thánh Giê-rô-ni-

mô kể lại một chuyện về thánh Gio n tông đồ: lúc đã về gi   
thánh Gio n vẫn luôn nhắc nhở các kitô hữu l  hãy yêu thƣơng 

nh u  Nghe nhắc mãi phát chán nên ngƣời t  mới hỏi lý do  v  

đã đƣợc trả lời:  ởi vì đó l  điều răn củ   hú    hỉ cần giữ điều 
răn n y l  đủ”  

     “An  em  ãy yêu t ƣơng n  u”.  hú  Giêsu Phục Sinh 
muốn nhắc mãi điều n y cho các Kitô hữu  Giữ  một thế giới bị 
phân hó   Đức Thánh  h  Gio n Ph olô II luôn mời gọi các Kitô 

hữu xây dƣng một nền văn min  tìn  yêu. Giữ  một thế giới 

tiến bộ về kho  học  Đức Thánh  h   ê-nê-đíc-tô XVI đã b n 
h nh thông điệp “Tình yêu trong chân lý”  Giữ  một xã hội đã 

có nhiều mặt đổi mới  Hội Đồng Giám Mục Việt N m  trong năm 
Thánh 2010  đã định hƣớng cho mọi th nh phần Dân  hú  xây 

dựng một Giáo Hội mầu n iệm -  iệp t ông - sứ vụ.  ởi lẽ  
có mầu nhiệm n o c o cả hơn mầu nhiệm Thiên Chúa yêu 
thƣơng lo i ngƣời đến nỗi b n  on Một cho lo i ngƣời để 

những  i tin Ngƣời  on đó thì đƣợc sống v  sống dồi d o?  ó 

cuộc sống n o thực sự đem lại hạnh phúc hơn cuộc sống trong 
tình yêu hiệp thông với Thiên  hú  v  th  nhân?  ó cách n o 

để thi h nh sứ vụ truyền giáo hữu hiệu hơn l  sống yêu 

thƣơng? 
     Nhƣng  thật l  mâu thuẫn khi vừ  nói đo n kết  vừ  gây 

chi  rẽ! Thật l  chói t i khi vừ  nói tôn trọng sự thật vừ  xuyên 

tạc sự thật!  húng t  đã nghe nói đến “Sự thật trong Yêu 
thƣơng” h y “Yêu thƣơng trong Sự thật”; cả h i kiểu nói đều 

phát xuất từ thƣ củ  thánh Ph olô gửi Giáo đo n Ê-phê-sô: 

“Thi h nh sự thật trong yêu thƣơng  chúng t  sẽ lớn lên về mọi 
phƣơng diện  vƣơn tới Đức Kitô vì Ngƣời l  Đầu” (Ep 4  15)  

L m s o thực hiện đƣợc lời mời gọi đó nếu không cậy dự  v o 
“Đấng  ảo Trợ” l  “Thần  hân Lý”? 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO 

 

T om s Aquin s Trầm T iên t u ( huyển ngữ) 

 

(  i giảng củ  ĐGH Gio n-Ph olô II về Lòng Thƣơng Xót  ngày 
17/8/2002) 

     “Hãy tin vào T iên C ú  Toàn năng. Ôi Lòng T ƣơng 
Xót C ú  p i t ƣờng và sâu t ẳm, Ngài đáng đƣợ  tôn 
t ờ và ngợi k en. Ôi t uộ  tín  vĩ đại  ủ  T iên C ú  
Toàn năng, Ngài là niềm  y vọng ngọt ngào  ủ  tội 
n ân”             (NK 951) 

     Anh chị em thân mến! 

1. Hôm n y tôi lặp lại những từ đơn giản v  
thẳng thắn n y củ  thánh nữ F ustin  để 

cùng với thánh nữ v  to n thể  nh chị em 

tôn sùng mầu nhiệm Lòng  hú  Thƣơng 
Xót phi thƣờng v  sâu thẳm   ũng nhƣ 

thánh nữ F ustin   chúng t  muốn tuyên 

xƣng rằng ngo i Lòng  hú  Thƣơng Xót 
không có niềm hy vọng n o cho nhân loại  

 húng t  cùng lặp lại niềm xác tín rằng: Lạy  hú  Giêsu  con 

tín thác vào Ngài! 

     Lời tuyên tín n y  lời tuyên xƣng đức tin v o Thiên  hú  

To n năng  rất cần trong thời đại chúng t   khi lo i ngƣời cảm 
thấy ho ng m ng trƣớc nhiều biểu hiện củ  m  quỷ  Khẩn cầu 

Lòng  hú  Thƣơng Xót cần phát xuất từ đáy lòng đã gặp đ u 

khổ  lo sợ  vô định  v  đồng thời mong mỏi niềm hy vọng chính 
xác  Đó l  cách ng y n y đã có  trƣớc thánh cốt ở L giewniki  

để nhìn lại Thánh Nhan Chúa Cha qua Chúa Giêsu: “ h  củ  
Lòng Thƣơng Xót v   hú  củ  Niềm An ủi”  (2 Cr 1: 3)  Với con 

mắt tâm hồn  chúng t  muốn nhìn v o đôi mắt củ   hú  Giêsu 

nhân từ  để tìm kiếm sâu thẳm trong ánh mắt củ  Ng i sự phản 



                05/2011 

 20 

ánh đời sống nội tâm  cũng nhƣ ánh sáng hồng ân m  chúng t  

thƣờng lãnh nhận  v  Thiên  hú  vẫn tr o b n cho chúng t  

hằng ng y cho đến tận thế  

2.  húng t  sẽ cung hiến thánh đƣờng mới n y dâng kính Lòng 

 hú  Thƣơng Xót  Trƣớc khi l m vậy  tôi muốn chân th nh cảm 
ơn những ngƣời đã góp công sức xây dựng thánh đƣờng n y  

Đặc biệt cảm ơn ĐHY Fr nciszek đã nỗ lực đảm nhiệm công 

việc nhƣ dấu chỉ củ  ng i muốn sùng kính Lòng  hú  Thƣơng 
Xót  Tôi cũng cảm kích các nữ tu dòng Thánh Mẫu Thiên  hú  

Nhân Từ (Sisters of the Merciful Mother of God)  tôi cảm ơn chị 

em đã phổ biến sứ điệp củ  thánh nữ F ustin   Tôi ân ho n 
ch o mừng các ĐHY v  các ĐGM    L n  dẫn đầu l  ĐHY Tổng 

GM  cũng nhƣ các GM đến từ các quốc gi  trên thế giới  Tôi vui 

mừng có sự hiện diện củ  các LM triều  LM dòng   v  các chủng 
sinh. 

    Tôi thân ái ch o mừng những ngƣời 
th m dự thánh lễ hôm n y  đặc biệt 

các vị đại diện củ  Quỹ Đền thờ Lòng 
 hú  Thƣơng Xót (Found tion of the 

Shrine of Divine Mercy) đã giám sát 

việc xây dựng  kể cả các thợ xây có 
liên qu n trong nhiều dự án  Tôi biết 

rằng nhiều ngƣời hiện diện ở đây đã 

rộng lòng góp tiền củ  v o việc xây dựng thánh đƣờng n y  
Nguyện xin Thiên  hú  thƣởng công cho sự đại lƣợng củ  quý 

vị v  chúc l nh cho sự tận tâm củ  quý vị! 

3. Anh chị em thân mến! Khi chúng t  thánh hiến thánh đƣờng 

mới n y  chúng t  cũng có thể hỏi xem điều gì gây rắc rối cho 

Vu  Solomon khi ông thánh hiến Đền thờ Giêrus lem l  Nh  
Chúa: “ ó thật Thiên  hú  cƣ ngụ dƣới đất chăng? N y  trời 
c o thăm thẳm còn không chứ  nổi Ng i  huống chi ngôi nh  
con đã xây đây!” (1V 8: 27)  Thoạt nhìn  để kết hợp những 
“nơi” n o đó với sự hiện diện củ  Thiên  hú  có thể có vẻ 

không thích hợp   húng t  không b o giờ có thể quên rằng thời 
gi n v  không gi n thuộc về Thiên  hú  trong trạng thái 

nguyên vẹn củ  Ng i  Nhƣng cho dù qu  thời gi n v  thế giới 
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có thể đƣợc coi l  “đền thờ” củ  Ng i thì Thiên  hú  cũng đã 

chọn những thời điểm v  những vị trí để l m cho con ngƣời có 

thể trải nghiệm cách hiện hữu đặc biệt củ  Ng i v  ân sủng củ  
Ng i  Đƣợc đức tin thúc đẩy  ngƣời t  đến những nơi nhƣ thế 

n y v  tin rằng họ sẽ tìm thấy sự hiện diện củ  Thiên  hú   

     Trong cùng niềm tin đó  tôi đến 

L giewniki để thánh hiến ngôi thánh đƣờng 

mới n y  Tôi tin rằng đây l  nơi đặc biệt 
đƣợc Thiên  hú  chọn để gieo hạt giống ân 

sủng củ  Lòng Thƣơng Xót  Tôi cầu nguyện 

cho nơi n y luôn l  nơi m  Lòng  hú  
Thƣơng Xót đƣợc tuyên xƣng  l  nơi trở về 

v  sám hối  l  nơi cử h nh  í tích Thánh 

Thể  l  nguồn mạch củ  Lòng Thƣơng Xót  
l  nơi cầu nguyện v  l  nơi cầu xin Lòng 

Thƣơng Xót cho chính chúng t  v  cho thế giới  Tôi cầu nguyện 
theo lời củ  Vu  Solomon: “Lạy ĐỨ   HÚA  Thiên  hú  củ  
con! Xin đoái đến lời tôi tớ  hú  cầu xin khẩn nguyện  m  lắng 
nghe tiếng kêu cầu củ  tôi tớ Ng i dâng trƣớc tôn nh n hôm 
n y  Xin Ng i để mắt nhìn đến ngôi nh  n y đêm ng y  nhìn 
đến nơi n y  vì Ng i đã phán „D nh T  sẽ ở đấy‟; xin Ng i lắng 
nghe lời nguyện tôi tớ Ng i dâng ở nơi đây  Xin nghe lời n i v n 
củ  tôi tớ Ng i v  củ  Ít-ra-en dân Ng i dâng lên ở nơi đây  Từ 
trời  nơi Ng i ngự  xin lắng nghe; xin lắng nghe v  th  thứ” (1V 

8: 28-30). 

4. “Nhƣng giờ đã đến  v  chính l  lúc n y đây  giờ những ngƣời 
thờ phƣợng đích thực sẽ thờ phƣợng  hú   h  trong Thần Khí 
v   hân lý  vì  hú   h  tìm kiếm những  i thờ phƣợng Ng i 
nhƣ thế” (Ga 4: 23)  Khi chúng t  đọc những lời n y củ   hú  

Giêsu trong Đền thờ Lòng Thƣơng Xót (Shrine of Divine Mercy)  
chúng t  biết rằng không  i có thể đến đây ngoại trừ Thần Khí 

v   hân Lý   hính  hú  Thánh Thần  Đấng An Ủi v   hân Lý  
hƣớng dẫn chúng t  đi trên con đƣờng Lòng Thƣơng Xót   ằng 

cách quan tâm thế giới “s i lầm về tội lỗi  về sự công chính v  

việc xét xử” (G  16: 8)  Ng i cũng cho chúng t  biết sự viên 
mãn củ  Ơn  ứu Độ nơi Đức Kitô  Việc thuyết phục qu n tâm 

tội lỗi liên qu n gấp đôi tới Thập giá củ  Đức Kitô  Mặt khác  
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qu  Thập giá củ  Đức Kitô   hú  Thánh Thần l m cho chúng t  

nhận thức tội lỗi bằng chiều kích đầy đủ củ  điều ác m  nó 

chứ  đựng v  che giấu bên trong  Vả lại   hú  Thánh Thần cho 
phép chúng t   cũng nhờ Thập giá củ  Đức Kitô  để thấy tội lỗi 

bằng ánh sáng củ  mysterium pietatis, nghĩ  l  lòng nhân từ v  

sự th  thứ củ  Thiên  hú  (x. Dominum et vivificantem, 32). 

     Do đó  “việc thuyết phục qu n tâm tội lỗi” cũng trở th nh 

việc thuyết phục tội lỗi đó có thể bị gác s ng một bên v  con 
ngƣời có thể đƣợc phục hồi xứng đáng l  con yêu dấu củ  

Thiên  hú   Thật vậy  Thập giá l  “cách hạ mình sâu thẳm nhất 

củ  Thiên  hú  đối với con ngƣời [   ]  Thập giá nhƣ cách tiếp 
xúc củ  tình yêu vĩnh hằng trên những vết thƣơng nhức nhối 

nhất củ  con ngƣời trên trái đất” (Dives in Misericordia, 8). Viên 

đá góc tƣờng củ  Đền thờ n y sẽ luôn luôn nhắc nhớ về sự 
thật n y  vì nó đƣợc đƣ  tới đây từ Đồi   n-vê (Mount 

  lv ry)  nhƣ thể Đức Giêsu Kkitô đã chiến thắng tội lỗi v  sự 
chết từ trên Thập giá vậy  

     Tôi thâm tín rằng ngôi thánh đƣờng mới n y sẽ luôn l  nơi 
ngƣời t  đến gặp Thiên  hú  trong Thần Khí v   hân Lý  Họ sẽ 

đến bằng niềm tin đồng h nh với những ngƣời khiêm nhƣờng 

mở rộng lòng mình với việc l m củ  Lòng  hú  Thƣơng Xót  với 
tình yêu mạnh hơn tội lỗi  Ở đây  trong ngọn lử  củ  tình yêu 

Thiên  hú   trái tim con ngƣời sẽ cháy bùng lử  ƣớc muốn trở 

về  v  những tìm kiếm niềm hy vọng sẽ đƣợc  n ủi  

5. “Lạy  hú   h  hằng hữu  con dâng lên Ng i Mình và Máu, 

Linh hồn v  Thần tính củ   on Yêu Dấu  h   Chúa chúng con, 
đền th y tội lỗi củ  mọi ngƣời trên thế giới  N ờ  uộ  K ổ 

Nạn đ u t ƣơng  ủ  C ú  Giêsu, xin t ƣơng xót   úng 

 on và toàn t ế giới” (Nhật Ký, 476). Trên chúng ta và toàn 
thế giới    Thế giới ng y n y cần Lòng  hú  Thƣơng Xót biết 

b o! Tại mỗi lục đị   từ sâu thẳm đ u khổ củ  con ngƣời  tiếng 

kêu xin Lòng Thƣơng Xót nhƣ đ ng v ng lên  Ở đâu có thù hận 
v  kh o khát trả thù ngự trị thì ở đó chiến tr nh sẽ đem lại đ u 
khổ v  chết chóc cho những ngƣời vô tội  nơi đó cần có Lòng 
 hú  Thƣơng Xót để ổn định trí tuệ v  tâm hồn con ngƣời  v  
để đem lại hò  bình  Nơi n o không tôn trọng sự sống v  sự 
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xứng đáng củ  con ngƣời thì nơi đó cần đến Lòng  hú  
Thƣơng Xót  Trong ánh sáng củ  Lòng Thƣơng Xót  chúng t  
thấy giá trị c o cả củ  mỗi con ngƣời  Lòng Thƣơng Xót cần 
thiết để bảo đảm rằng mọi sự bất công trên thế giới sẽ chấm 

dứt trong ánh sáng chói lọi củ  chân lý  

     Do đó m  hôm n y  tại Đền thờ n y  tôi long trọng phó 

t á  t ế giới   o Lòng C ú  T ƣơng Xót  Tôi l m vậy với 

niềm kh o khát rằng sứ điệp củ  Lòng Thƣơng Xót đƣợc tuyên 
xƣng ở đây qu  thánh nữ F ustin   có thể đƣợc mọi ngƣời trên 

thế giới biết đến v  tâm hồn họ tr n ngập niềm hy vọng  

Nguyện xin sứ điệp n y l n tỏ  từ nơi n y tới quê hƣơng yêu 
dấu củ  chúng t  v  khắp thế giới  Nguyện xin lời hứ  liên kết 

củ   hú  Giêsu đƣợc ho n tất: Từ khắp nơi phải nhận biết 

“ngọn lử  sẽ chuẩn bị cho thế giới về lần đến cuối cùng củ  
Ng i” (x  Nhật Ký  1732)  

     Ngọn lử  n y cần đƣợc thắp lên nhờ Hồng ân Thiên Chúa. 
Ngọn lử  củ  Lòng Thƣơng Xót cần đƣợc chi  sẻ cho thế giới  

Nhờ Lòng Chúa Thƣơng Xót  thế giới sẽ tìm thấy bình  n v  
nhân loại sẽ tìm thấy hạnh phúc! Tôi gi o p ó n iệm vụ này 

  o tất  ả  n      em,   o Giáo  ội ở Kr kow và B  L n, 

  o tất  ả n ững ngƣời sùng kín  Lòng C ú  T ƣơng 
Xót (vot ries of Divine Mercy)  những ngƣời sẽ tới đây từ    

L n v  khắp nơi trên thế giới  Cầu mong  n      em là 

  ứng n ân  ủ  Lòng C ú  T ƣơng Xót! 

6. Thiên  hú  l   h  nhân từ  nơi  on Ng i l  Đức Giêsu Kitô  

 h  đã mạc khải lòng yêu thƣơng v  tuôn đổ tình yêu ấy trên 
chúng con qu   hú  Thánh Thần  Đấng An Ủi chúng con  Hôm 

n y chúng con phó thác nơi  h  số phận củ  thế giới v  củ  

mọi ngƣời  Xin ghé mắt đoái nhìn chúng con l  những ngƣời tội 
lỗi  xin chữ  l nh sự yếu đuối củ  chúng con  xin chế ngự m  

quỷ  v  b n cho các dân tộc trên thế giới nhận biết Lòng 

Thƣơng Xót củ  Ng i  Nơi Ng i  lạy Thiên  hú     Ngôi  ƣớc gì 
chúng con tìm thấy nguồn cậy trông.  Lạy  hú   h  hằng hữu  

nhờ cuộc Khổ nạn v  Phục sinh củ   hú   on  xin thƣơng xót 
chúng con v  to n thế giới! Amen  
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(B n Biên tập – st) 

 

    Năm 1987  khi nhớ lại cuộc h nh hƣơng F tim  năm 1982 

củ  mình  Đức Gio n Ph olô II đã nói: Với chuỗi Mân  ôi trên 
t y  với thánh d nh M ri  trên môi miệng  v  b i c  Lòng 
Thƣơng Xót trong lòng  tôi cảm tạ vì Mẹ đã cứu tôi khỏi cuộc 
ám sát v o năm trƣớc đó. Những cuộc hiện r  tại F tim  năm 
1917 đƣợc minh chứng bằng nhiều dấu lạ phi thƣờng  tạo nên 

một điểm qui chiếu v  soi sáng cho thế kỷ củ  chúng t   Mẹ 
F tim  đã đến để thức tỉnh lƣơng tâm nhân loại  để chiếu tỏ  ý 

nghĩ  chân thực cho cuộc sống  để kêu gọi nhân loại sám hối 

v  trở về  để đốt nóng các linh hồn bằng ngọn lử  tình yêu 
Thiên  hú  v  bác ái với th  nhân  Mẹ đến giúp đỡ chúng t   vì 

nhiều ngƣời vô phúc đã 

không muốn chấp nhận lời 
mời gọi củ   on Thiên  hú  

để trở về với mái nh  Hiền 

Phụ củ  họ  

     Từ đền thánh tại F tim   

Đức Mẹ hôm n y lại gióng 
lên lời thỉnh nguyện từ mẫu 

v  khẩn thiết: Hãy trở về với 
 hân Lý v  Ân Sủng; hãy trở 
về với đời sống các nhiệm 
tích  nhất l  nhiệm tích Xá 
Giải v  Thánh Thể; hãy tôn 
sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ  
v  sống tinh thần sám hối. 
Hôm n y  chúng t  hãy tự 

hỏi:  húng t  có thƣờng xuyên đáp lại ơn soi sáng củ   hú  
Thánh Thần để th nh tẩy linh hồn chúng t   nhất l  bằng bí 
tích Xá Giải h y chƣ ?  húng t  có thƣờng xuyên l m việc đền 
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tạ vì tội lỗi quá khứ củ  chúng t  v  củ  nhân loại h y chƣ ? 
 húng t  có thƣờng xuyên lần chuỗi Mân  ôi  nhất l  trong 
tháng Năm  tháng kính Đức Mẹ h y chƣ ?  húng t  đã muốn 
đƣ  bạn bè  thân nhân củ  chúng t   nhƣ những ngƣời con 
ho ng đ ng trở về với  hú  Kitô h y chƣ ? 

     Sứ điệp F tim  trên căn bản l  một lời mời gọi sám hối v  

hoán cải nhƣ trong Phúc Âm  Đức Mẹ trong sứ điệp ấy đã ân 

cần mời gọi nhân loại tội lỗi hãy ăn năn sám hối  Một lời mời 
gọi đầy tình từ mẫu  đồng thời cũng mạnh mẽ v  dứt khoát  

 húng t  hãy lắng nghe lời Mẹ  ngọt ng o nhƣng n i nẵng  mời 

gọi từng ngƣời chúng t  hãy h nh động  To n bộ Phúc Âm 
v ng lên những lời hãy sám hối  hãy sám hối   hú  Giêsu bắt 
đầu sứ vụ củ  Ngƣời bằng những lời: Hãy sám hối  vì nƣớc Trời 
đã gần  H i chữ sám hối nói lên thái độ qu y về củ  tội nhân  
biểu lộ một thái độ bên trong lẫn bên ngo i  hƣớng đến việc 

đền tạ vì những tội lỗi đã phạm       

     Mẹ F tim  nhắc cho chúng t : nếu không sám hối  nhân 
loại không thể đón nhận Nƣớc  hú ; nếu không sám hối  con 
ngƣời vẫn ở trong nƣớc tội lỗi  Theo lời  hú   nếu không sám 
hối  tất cả sẽ phải chết  Trong lời r o giảng củ  các Tông Đồ 

cho Giáo Hội non trẻ  
chân lý n y b o giờ 

cũng chiếm một vị trí 

qu n trọng  Mọi ng y 
giờ củ  Giáo Hội lữ 
h nh dƣơng thế l  
một thời gi n sám 
hối  hú  b n để 
đừng  i bị hƣ mất. 
Sám hối cần thiết  
bởi vì tội lỗi vẫn còn 

đó v  chúng t  
không x  lạ với nó   ởi vì chúng t  phải đền tạ về tất cả những 

s i lỗi v  yếu đuối củ  mình cũng nhƣ củ  đồng loại  Hơn nữ   

nếu không có ơn đặc biệt v  ngoại thƣờng  không  i có thể 
đứng vững trong đ ng l nh  Theo lời Đức Gio n Ph olô II: Mục 
tiêu tối hậu củ  sám hối l  l m cho chúng t  yêu mến Thiên 
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 hú  thiết th  v  tận hiến to n thân cho Ngƣời   h  Sở họ Ars 
thƣờng nói: Sám hối cần thiết cho linh hồn giống nhƣ hơi thở 
cần thiết cho sự sống củ  thân xác  Sám hối l  biết thực thi h i 
hò  các bổn phận với Thiên  hú   với th  nhân  v  bản thân  

Sám hối l  trung th nh với việc cầu nguyện  dù mỏi mệt  chán 

chƣờng  hoặc khô lạnh  

     Hãy ăn năn  sám hối v  tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 

M ri   Thực vậy  còn nơi n o nƣơng ẩn  n to n hơn cho bằng 
Trái Tim Mẹ? Tận hiến nghĩ  l  nhờ sự cầu bầu củ  Mẹ m  đến 

gần với chính Suối Nguồn sự sống phát xuất từ đồi Golgoth   

Suối Nguồn n y không ngừng tr o tuôn ơn thánh v  ơn cứu độ  
Nơi đó  chúng t  phải liên lỉ thực hiện đền tạ vì tội lỗi thế giới  

Nơi đó l  một nguồn mạch sự sống v  thánh thiện  Đức Pius 

XII  ngƣời đƣợc tấn phong Giám mục v o đúng ng y 
13/5/1917  ng y Đức Mẹ hiện r  lần đầu tiên tại F tim   đã 

hiến dâng nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ  Đức Gio n 
Ph olô II cũng đã thực hiện h nh vi n y   

       Lạy Mẹ F tim   Mẹ biết tất cả những nỗi đ u khổ v  những 
niềm hy vọng củ  chúng con  Với tình từ mẫu  Mẹ hiểu tất cả 

những cuộc chiến giữ  thiện v  ác  giữ  ánh sáng v  tối tăm 

đ ng đ y đọ  thế giới hiện tại  Xin Mẹ đón nhận lời th n v n 
m  chúng con đƣợc  hú  Thánh Thần thúc đẩy kêu lên Trái 

Tim Mẹ  Với tình yêu củ  Hiền Mẫu  xin Mẹ ấp ủ thế giới nhân 

loại chúng con  thế giới m  chúng con tr o phó v  tận hiến cho 
Mẹ  vì Mẹ trọn niềm lo to n cho số phận đời n y v  đời s u củ  

từng ngƣời v  từng dân tộc  Xin Mẹ luôn lắng nghe những lời 

chúng con n i xin v  cho chúng con đƣợc nƣơng náu nơi Trái 
Tim rất th nh sạch củ  Mẹ    

 

 “ iều tôi ƣớ  nguyện  n      em dấn t ân t ự   iện là 
 iểu biết và đón n ận Lòng T ƣơng Xót  ủ  T iên C ú  
– trƣớ  tiên, nơi gi  đìn , rồi đến mỗi một  àng xóm  ủ  
 n      em”. 

 
(Ý nguyện củ  Đức Thánh  h   ênêđictô XVI) 
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 Therese Borchard 

 

   Tôi rất thích câu Kinh thánh Jn 20  15: “Khi  hú  Giêsu thấy 

M ri  M đ lên  khóc ở cử  mộ thì Ng i hỏi “N y chị  s o chị 
khóc?”  Lúc đó Ng i không hỏi một câu văn ho  bóng bẩy  Ng i 

muốn biết lý do chúng t  lo âu  

khóc lóc v  phiền muộn khi 

niềm hy vọng tiềm ẩn trong 
mọi sự – nếu chúng t  lƣu ý  

   Phục sinh m ng ý nghĩ  giải 

thoát  rất ý nghĩ  đối với một 

ngƣời nhƣ tôi  vì tôi luôn cảm 
thấy buồn sầu v  tiêu cực  

Mừng lễ Phục sinh l  dịp để 

chúng t  nói: “Vâng  lạy  hú  Giêsu  con tin”  Khi l m vậy  hãy 
nắm bắt niềm hy vọng có sẵn đó  

   1. Tiến lên và   ạm vào Ngài. S u khi sống lại   hú  
Giêsu hiện r  với các môn đệ v  nói: “S o  nh em phiền muộn? 

S o  nh em nghi ngờ? Hãy sờ v o Thầy v  xem đây  m  không 

có xƣơng thịt nhƣ  nh em thấy Thầy”  

   Nếu tôi l  một trong số họ  tôi không chỉ phiền muộn m  

chắc rằng tôi sẽ không đến gần sờ thử  Tôi nghi ngại  Nhƣng 
tôi tìm thấy sự  n tâm trong sự bảo đảm củ   hú  Giêsu rằng 

sự Phục sinh củ  Ng i l  thật   hú  Giêsu l  thật  sự Phục sinh 
l  thật  do đó m  các lời hứ  củ  Ng i l  thật  Nghĩ  l  chúng 

t  khả dĩ tin Ng i khi Ng i nói với chúng t  rằng Ng i sẽ ở với 

chúng t  đến tận thế (Mt 28  20)  

   2. T iên C ú  tốt làn . Trƣớc khi chịu chết   hú  Giêsu  

nhắc lại rằng Ng i đƣợc s i đến nhân d nh  hú   h   Thật vậy, 
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qu  nhiều phép lạ  nhất l  việc cho L z rô sống lại  cho thấy 

tính tốt l nh củ  Thiên  hú : “Vì  h  yêu  on v  cho  hú   on 

thấy mọi sự Ngƣời l m  v  Ngƣời sẽ cho  hú   on thấy những 
việc vĩ đại hơn vậy  đến nỗi  nh em có thể ngạc nhiên" (Jn 5  

20). 

    hân phƣớc Angel  Folign   thế kỷ 14  l  ngƣời mẹ v  ngƣời 

vợ  rồi l  ngƣời viết xuất chúng về các điều thần bí  đã viết: 

“ ƣớc đầu tiên m  linh hồn phải có khi đi v o con đƣờng yêu 
thƣơng l  biết Thiên  hú  qu  chân lý  nhờ đó m  muốn đạt tới 

Thiên  hú …  iết  hú  qu  chân lý 

l  biết Ng i nhƣ chính Ng i  hiểu sự 
xứng đáng củ  Ng i  vẻ đẹp củ  

Ng i  sự ngọt ng o củ  Ng i  sự 

tuyệt luân củ  Ng i  sức mạnh củ  
Ng i  sự tốt l nh củ  Ng i  bản chất 

cực tốt l nh củ  Ng i"  

   Tôi nghĩ rằng tin  hú  tốt l nh l  

điểm Phục sinh  Thiên  hú  có tốt 
l nh?  ó   húng t  có thể nói vậy 

với niềm xác tín v o sự Phục sinh  

   3. Phó thác. Hãy phó thác ý 

muốn v  cuộc đời mình cho  hú  qu n phòng  Thánh Thom s 

Tiến sĩ viết: “Tính thánh thiện không gì hơn l  quyết định dứt 
khóat  một h nh động  nh dũng củ  một linh hồn phó thác cho 

Thiên  hú   Nhờ ý muốn thẳng thắn m  chúng t  yêu mến 

 hú   chạy về phí   hú   đạt tới Ng i v  sở hữu Ng i”  

   Mỗi khi chúng t  nói với  hú : “Hãy lấy điều đó khỏi con”  

chúng t  đ ng sống niềm vui Phục sinh  vì chúng t  đ ng nhớ 
lời hứ  củ   hú  rằng Ng i sẽ cung cấp cho chúng t   Ng i 

không bỏ chúng t   v  dù chúng t  nghi ngờ thì Ng i vẫn thực 

sự đáng tin  

   4. Loại bỏ sợ  ãi. Trong trình thuật củ  thánh Mát-thêu, 
Thiên thần  hú  hiện r  với M ri  v  một M ri  khác ở nơi mộ 

trống  rồi nói với họ: “Đừng sợ  vì tôi biết các chị đ ng tìm 

Giêsu bị đóng đinh  Ng i không còn ở đây  Ng i đã sống lại nhƣ 
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Ng i đã nói”  S u đó  hú  Giêsu gặp các chị v  lặp lại: “Đừng 

sợ!”  

    ó thể điều  hú  Giêsu nói ở đây l  đừng sợ  Loại bỏ sợ hãi 

l  điều không dễ l m  Nhƣng nếu chúng t  có thể loại bỏ sợ 

hãi  dù loại bỏ dần dần  chúng t  sẽ tránh x  nỗi buồn thập giá 
v  đến gần sự tuyệt vời củ  ngôi mộ trống  

    ố tu sĩ Thom s Merton  dòng Tr p  viết: “Nỗi sợ hãi thu hẹp 
lối v o trái tim  co rút khả năng yêu thƣơng v  l m đóng băng 

khả năng tr o tặng chính mình”  

   5. Công khai. Mệnh lệnh củ   hú  Giêsu l  r o giảng công 

kh i   ho dù bạn có thể giống nhƣ kẻ khờ dại  cứ nói với ngƣời 

t  rằng sự sống lại đã xảy r  thực sự  không nhất thiết chúng 
t  phải l  ngƣời r o giảng Tin Mừng từ x    húng t  khả dĩ l m 

v  nói mọi thứ  ngôn ngữ v  h nh động củ  chúng t  luôn trở 

lại với sự Phục sinh  truyền niềm hy vọng cho mọi ngƣời chúng 
t  gặp  

   6. K iêm n ƣờng. Nếu  hú  Giêsu l  Thiên  hú   v  chỉ có 

một Thiên  hú   điều đó nghĩ  l  không  i trong chúng t  l  

Thiên  hú   Đó l  sự thật qu n trọng khác về sự sống lại: 
Thiên  hú  trở nên con ngƣời  con ngƣời không thể trở nên 

Thiên  hú   Tôi biết tôi thƣờng lẫn lộn 2 điều đó  nhất l  khi tôi 

nói qu  điện thoại với nhân viên bảo hiểm y tế  vì tôi cảm thấy 
mình có quyền hơn ngƣời đó  

   Thánh nữ   t rin  Sien  viết: “Hãy nhỏ bé v  khiêm nhƣờng  
Hãy nhìn v o Thiên  hú   Ng i tự hạ l m con ngƣời  Đừng l m 

mình bất xứng với những gì Thiên  hú  đã l m cho chúng t ”  

Với sự khiêm nhƣờng  chúng t  sẽ có khả năng hơn nhờ sự 
phục sinh  Điều đó nhƣ sự bù đắp những gì chúng t  không thể 

có  nhƣng Thiên  hú  khả dĩ cung cấp cho chúng t  nếu chúng 

t  tin rằng ngôi mộ trống  

   7. Hành trình Emmaus. Tôi luôn đƣợc đánh động bởi trình 

thuật củ  thánh Luc  về h nh trình Emm us  H i môn đệ trên 
đƣờng đi Emm us   hú  Giêsu đến gần v  hỏi họ đ ng nói 

chuyện gì  Một ngƣời nói: “S o ông hỏi vậy? Ông không nghe 
xôn x o chuyện gì ƣ?”  V  họ chợt nhận r  Ng i khi Ngài cùng 
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ngồi ăn với họ  Nhƣng ng y khi họ nhận r  Ng i thì Ng i biến 

đi  

   Hằng ng y chúng t  có dịp đi Emm us nếu chúng t  đồng ý 

với thánh Leo  ả: “ hi  sẻ sự Phục sinh củ   hú  Kitô l  không 

bị r ng buộc bởi những gì tạm thời  nhƣng chỉ r ng buộc bởi sự 
sống vĩnh hằng m  Ng i tr o b n cho chúng t     Sự Phục sinh 

đã khởi sự nơi Đức Kitô  v  Ng i muốn dẫn chúng t  đến sự 

viên mãn củ  sự sống v  sự chữ  l nh”  

   8. Cầu nguyện liên l . Trong trình thuật củ  thánh Luc   tôi 

thích câu 24  32: “Họ hỏi nh u: Lòng chúng t  không sốt sáng 
khi Ng i nói chuyện với chúng t  trên đƣờng đi v  giải nghĩ  

Kinh thánh cho chúng t  s o?”  

   H nh trình tới Emm us l  lời cầu 

nguyện  các nhiệm vụ nhỏ mọn củ  

chúng t  hằng ng y cũng l  những lời 
cầu nguyện  Thánh bổn mạng củ  tôi  

Têrês  H i đồng  đã định nghĩ : “Lời 
cầu nguyện l  điều bộc phát từ đáy 

lòng  l  ánh mắt hƣớng về trời c o  l  

lời tạ ơn  l  tình yêu giữ  cơn thử thách 
v  giữ  niềm vui”  Đó l  cách cầu 

nguyện khi chúng t  sống niềm vui 

Phục sinh  

   9. N ận biết C ú  trong mọi sự. Nếu mù   h y l  sống 

tĩnh lặng để lắng nghe tiếng  hú  thì lễ Phục sinh l  c  v ng 
Allelui  với Ng i  V  nếu 40 ng y bắt đầu bằng thứ tƣ lễ Tro l  

tách mình r  khỏi  i đó  nơi n o đó v  thƣơng mình hơn thì lễ 

Phục sinh l  đón nhận mọi ngƣời  mọi nơi  mọi thứ gì thúc đẩy 
sự tốt l nh  vẻ đẹp v  tình yêu thƣơng   ố Giáo Hòang Gioan-

Ph olô II đã viết: “ húng t  có thể tìm thấy  hú  trong mọi sự  

 húng t  có thể hiệp thông với Ng i trong mọi sự v  qu  mọi 
sự”  Thiên  hú  hằng sống v  hiện hữu khắp nơi  

   Hãy sống niềm vui Phục sinh ở mọi nơi v  mọi lúc  Hãy  ầm 

lấy, tạ ơn, bẻ r  và trao cho ngƣời khác chính cuộc đời mình! 

BBT ( huyển ngữ từ  eliefnet com) 
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      Xin Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót cùng hiệp thông 
cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót đón 

nhận và ban ơn cho những ý nguyện sau:  

 130 người xin tạ ơn Ba Đấng đã ban muôn hồng ân và xin 
được ơn luôn biết tín thác và trông cậy vào Chúa.  

 343 người xin Chúa ban bình an trong gia đình.  

 178 người xin Chúa ban ơn chữa lành những bệnh tật, 
đau đớn cả phần hồn lẫn phần xác.   

 240 người xin như ý nguyện.   

 4 người xin Chúa cho tai qua nạn khỏi.  

 84 người xin Chúa thánh hóa bản thân và gia đình.  

 21 người xin Chúa cho các con được ơn hoán cải, từ bỏ 
những thói hư tật xấu.  

 60 người xin ơn cho người thân biết quay về với Chúa.  

 93 người xin Chúa cho có công việc làm ăn ổn định, may 
mắn, xin Chúa thánh hóa việc làm.  

 42 người xin Chúa cho anh chị em trong gia đình biết yêu 
thương hòa thuận với nhau.  

 18 người xin Chúa cho có điều kiện để trả được nợ.  

 15 người xin Chúa cho bán được nhà đất để trả nợ.  

 15 người xin Chúa ban ơn mạnh đức tin.  

 33 người xin tín thác mọi sự vào Chúa.  

 12 người xin Chúa giúp giải quyết những khó khăn trong 
gia đình.  

 25 người xin Chúa giải thoát cho chồng khỏi đam mê số 
đề, ma túy, cá độ đá banh, ăn chơi trác táng, đam mê sắc 
dục biết quay về với Chúa.  

 34 người xin Chúa ban ơn được thi đậu đại học. 

 ( òn tiếp) 
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TIN  ẠI LỄ KÍNH LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT 2011  

  
     Ng y 01 05 2011 ( hú  Nhật II Phục sinh)  Tại Trung Tâm 

Mục Vụ Tổng Giáo Phận TPH M  hơn 15 000 ngƣời trong v  

ngo i Giáo Phận đã đến th m dự Đại Lễ Kính Lòng  hú  
Thƣơng Xót do Đức  h  Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế   ùng 

đồng tế còn có  h  Tổng Linh Hƣớng  Đ L TX TGP J   Võ Văn 

Ánh và 9 Quý Cha. 

     Đây l  lần thứ 4  Đ L TX TGP tổ  hức Đại Lễ  Đặc biệt Đại 

lễ năm n y  niềm vui đƣợc nhân lên nhiều lần do lễ Tôn Phong 
 hân Phƣớc cho Đức  ố GH Gio n Ph olô II cũng đƣợc tổ chức 

long trọng tại Quảng Trƣờng Thánh Phêrô cùng ng y  

     Trƣớc Thánh lễ   ộng Đo n hân hạnh đƣợc đón tiếp Đức 

 h  Giuse Nguyễn  hí Linh  GM Th nh Hó   Phó  hủ Tịch 
HĐGMVN  Nhƣ để hò  cùng niềm vui chung củ  Giáo Hội ho n 

vũ  Đức  h  đã  d nh 30 phút để chi  sẻ về cuộc đời củ  Tân Á 

Thánh Gio n Ph olô II  một Tông Đồ mẫu mực củ  L TX  

     Trong b i giảng lễ  Đức  h  Phêrô còn m ng đến cho  ộng 

đo n một niềm vui nữ   HĐGMVN đã chọn ng y Đại lễ Kính 
L TX hôm n y để giới thiệu đến  ộng Đồng Dân  hú  Việt 

N m “Thƣ  hung hậu Đại Hội Dân  hú  2010” với tự  đề 

“ ùng nh u bồi đắp nền văn minh tình thƣơng v  sự sống”  

     Đƣợc biết Thƣ  hung n y gồm 36 tr ng (khổ giấy A5) nội 

dung chính và 8 trang chú thích. 

 

C  LCTX TGP xin   ân t àn   ám ơn: 

-  ứ  C   Giuse Nguyễn C í Lin  

-  ứ  C   P ụ tá P êrô 

- Quý C   đồng tế 

- C   Giáo TTMV P.X Bảo Lộ  

- Quý C   và quý t ầy  ại C ủng viện 

- Quý Sơ dòng P  olô 
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- Quý T ừ  Tá  viên T án  T ể Tân   n  

- Hƣớng  ạo, T iếu N i T án  t ể, Gi   ìn  K ôi 
Bìn , Cursillo, Legio M ri , Giới Trẻ, Bà Mẹ Công 

Giáo, Gi   ìn  P ạt Tạ T án  Tâm, Giới C  sĩ Công 

Giáo 

- Cá  Giáo Hạt Tân Sơn N ì, Gi    n , Gò Vấp, C í Hò  

- Quý Ân nhân, N à  àng  ông P ƣơng, Cty Việt 

T ƣơng, Cty Tân Hiệp P át, Cty Trƣờng An 

- N à t ơ  ìn  Bảng 

- Cùng tất  ả Quý Ông, Bà, An  C   Em t  m dự  ại Lễ 

      ã đóng góp vào sự t àn   ông  ủ   ại Lễ Kín  

Lòng C ú  T ƣơng Xót. 

 

MỘT S  H NH ẢNH  ẠI LỄ KÍNH LCTX 2011 
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T om s Aquin s TRẦM THIÊN THU 
Tƣờng thuật từ TTMV TGP S igon – 1/5/2011 

 

     Hò  chung niềm vui củ  Giáo hội ho n vũ có thêm một Tân 

 hân phƣớc Gio n-Ph olô II  tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận 

TPH M đã 
long trọng cử 

h nh Đại lễ 

Lòng Chúa 
Thƣơng Xót 

chiều ng y 1-

5-2011 do 
ĐGM Phêrô 

Nguyễn Văn 

Khảm chủ tế 
với 10 linh 

mục  cũng l  
lúc tại Quảng 

trƣờng Thánh Phêrô  ĐGH  iển Đức XVI chủ tế Thánh lễ Tôn 

phong  hân phƣớc cho cố GH Gio n Ph olô II  Rất tiếc l  Đức 
TGM Leopoldo Girelli  Đại diện không thƣờng trú tại Việt N m  

đã không thể th m dự vì không đổi đƣợc vé máy b y   

     Phong tr o tôn kính L TX l n rộng to n cầu l  “công lớn” 

củ   hân phƣớc Gio n Ph olô II  Ng i còn l  ngƣời sáng lập 

Ng y Giới Trẻ v  Ng y  ệnh Nhân  Đặc biệt l  ng y s u khi vừ  
l m Giáo ho ng  ng i b n h nh Thông điệp Dives in 

Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Thƣơng Xót)  Ngƣời vui 

nhất hẳn phải l   hú  Giêsu  vì c ng ng y ngƣời t  c ng cảm 
nghiệm đƣợc Tình Yêu b o l  v  vô điều kiện củ  Ng i  đến nỗi 

Ng i đã chết th y cho chúng t  l  những tội nhân! 

     Dù chỉ chừng 7-8 triệu giáo dân nhƣng Việt N m có tỷ lệ 

ngƣời  ông giáo đông thứ nhì châu Á  chỉ s u Philippines  
Trong các hoạt động tôn giáo  ngƣời  ông giáo Việt N m đã v  

đ ng thể hiện đức tin mạnh mẽ  Đặc biệt chỉ trong v i năm 
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qu   cộng đo n L TX c ng ng y c ng lớn mạnh trên to n quốc 

Việt N m  từ thôn quê tới thị th nh  từ giáo dân tới giáo sĩ  

 ằng chứng l  dịp Đại lễ Lòng  hú  Thƣơng Xót chiều  hú  
nhật II PS vừ  qu  tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP 

HCM.  

     Dƣới cái 

nắng oi ả mù  

hè  từ lúc 13 
giờ  h ng ng n 

ngƣời khắp nơi 

tấp nập đổ về 
TTMV. 14g20 

bắt đầu lần 

chuỗi Mân  ôi 
v   huỗi LTX  

rất nhiều ngƣời 
vẫn ngồi “phơi 

nắng” cùng cầu nguyện  Nhìn từ trên c o  những chiếc quạt 

phe phẩy nhịp nh ng nhƣ những cánh bƣớm  vừ  đọc kinh vừ  
quạt khiến ngƣời t  có cảm giác nhƣ một vũ điệu thánh thiện  

Đƣợc một lúc thì trời chuyển mƣ  nhỏ nhƣng d y hạt  nhƣng 

ngƣời t  vẫn “đội mƣ ” m  đọc kinh  Những hạt mƣ  nhƣ Ơn 
 hú  tƣới gội  Mƣ  thử thách nhƣng không át đƣợc lòng đạo 

đức củ  những tâm hồn s y mê L TX  Tiếng kinh vẫn nhịp 

nh ng v  còn đều hơn những giọt mƣ   Khi trời chuyển mƣ  
nặng hạt hơn thì ngƣời t  phải giạt v o các mái hiên  Rất m y 

chỉ mƣ  nặng hạt khoảng 5 phút rồi tạnh hẳn  

       ng lúc c ng đông  ƣớc tính khoảng hơn 15 000 ngƣời  

không chỉ các cộng đo n L TX củ  Tổng giáo phận TPH M m  

còn cả các Giáo phận phụ cận cũng về th m dự  Kẻ x   ngƣời 
gần; kẻ lạ ngƣời quen; không phân biệt gi  h y trẻ  gi u h y 

nghèo  gi i cấp hoặc chức sắc … mọi ngƣời đều lộ vẻ thánh 
thiện trên khuôn mặt v  hò  đồng với nh u  

     S u phần Kinh Nguyện l  phần chi  sẻ củ  ĐGM Giuse 
Nguyễn  hí Linh  Phó  hủ Tịch HĐGMVN  GM Th nh Hó   Ng i 

chi  sẻ về những cái “nhất” củ   hân phƣớc Gio n Ph olô II 
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khi còn sinh thời  S u đó l  phần chi  sẻ củ   h  giáo TTMV 

TGP P X   ảo Lộc về L TX  Mọi ngƣời s y sƣ  lắng nghe v  vỗ 

t y rầm trời  Xen kẽ l  những tiết mục văn nghệ thánh củ  c  sĩ 
Gi  Ân v  Diệu Hiền cùng đo n mú   v  có những nhịp trống 

v ng rền l m cho không khí thánh thiện thêm vẻ long trọng   

      17g20 đo n rƣớc kiệu ảnh L TX bắt đầu tiến về lễ đ i  

Trong b i giảng  ĐGM Phêrô Khảm đã “đánh động” mọi ngƣời 

bằng những điểm nhấn nhá trong từng ý nghĩ  về L TX  Ng i 
xin mọi ngƣời hô to 3 lần câu: “Ho n hô  hân phƣớc Gio n 
Ph olô II”  Đồng thời ng i nói về cách thể hiện L TX đơn giản 
chỉ l  nhƣờng nhịn nh u trong cuộc sống thƣờng nhật  từ 
những cái v  chạm nhỏ  đó l  thể hiện “văn hó  tình thƣơng” 

vậy  ĐGM Phêrô Khảm cho biết rằng các ĐGM Việt N m vừ  

họp xong khó  họp thƣờng niên I tại TTMV v  đã chọn chính 
ng y 1/5/2011 để công bố Thƣ  hung hậu Đại Hội Dân  hú  

2010 với tự  đề “ ùng nh u bồi đắp nền văn minh tình thƣơng 
v  sự sống”  

     Kết thúc 
Thánh lễ l  b i 

thánh ca Tán 

Tụng Hồng Ân 
củ  cố nhạc sƣ 

Hải Linh  với lời 

kết điệp khúc 
thật ý nghĩ : 

“ on sẽ c  ngợi 
Lòng Chúa 
Thƣơng Xót 
muôn muôn 

đời”  Khi viết b i thánh c  n y  chƣ  có phong tr o tôn kính 
L TX nhƣ hiện n y  nhƣng NS Hải Linh đã cảm nhận v  viết 

đƣợc một thánh c  nhƣ vậy  khiến ngƣời t  có cảm giác nhƣ 
một lời tiên tri vậy  

     Lạy C ú  Giêsu,   úng  on tín t á  vào Ngài! Vì  uộ  
K ổ Nạn   u T ƣơng  ủ  C ú  Giêsu, xin  ứu   úng 
 on và toàn t ế giới. Amen. 
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GX Hò  Bìn  Gò Vấp, ngày 01.05.2011 
(M ri  Mỹ Án  lƣợ  g i) 

 
     Nh  thơ Nguyên S  có 2 câu thơ tả về nắng S i Gòn: 

                “Nắng S i Gòn  nh đi m  chợt mát 
                  ởi vì em mặc áo lụ  H  Đông” 
      ái nắng SG hôm trƣ  ng y 01 05 2011 nhƣ đổ lử  xuống 

mặt nhự  những con đƣờng đến Trung Tâm Mục Vụ số 06  is 

Tôn Đức 
Thắng  

Quận 1  
nhƣng cũng 

không ngăn 

đƣợc dòng 
ngƣời mặc 

áo trắng 

tú  về đây 
để mừng 

Đại lễ 

LCTX. Tuy 
không phải 

“áo lụ  H  

Đông” nhƣng vẫn khiến ánh nắng g y gắt  không khí ngột ngạt 
báo hiệu có nguy cơ mƣ  chiều n y “chợt mát” vì những chiếc 

áo d i trắng th  thƣớt trên đƣờng phố Sài Gòn. 

     Đúng 2 giờ chiều đón tiếp “khách thập phƣơng”, vì không 
chỉ có những ngƣời TP Sài Gòn m  còn rất nhiều ngƣời ở vùng 

phụ cận cũng đến đây th m dự   húng tôi thấy có:  
   - Quý ch   quý Tu sĩ n m  nữ 

   - Quý ân nhân 

   - Thiếu nhi Thánh Thể 
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   - Hƣớng Đạo Sinh 

   -  ác    Mẹ  ông Giáo 

     V  nhiều hội 
đo n khác  

      14 giờ 10 

bắt đầu xƣớng 
kinh  Đọc chuỗi 

50 Mầu Nhiệm 

Mừng  Mới đọc 
xong chục kinh 

đầu  trời đổ 

mƣ   Tuy không 
lớn nhƣng cũng 

l m mọi ngƣời 

lo lắng  Tuy nhiên  dƣới cơn mƣ  v  dƣới những chiếc dù, lời 
kinh vẫn v ng lên v  b n t y vẫn cứ lần từng hạt… Hết chuỗi 

Mân  ôi đến chuỗi LTX  Trời vẫn mƣ   nhƣng thật lạ lùng, còn 
khoảng 10 kinh cuối củ  chuỗi LTX thì trời hết mƣ   Không khí 

dịu hẳn đi  dù trên t y nhiều ngƣời vẫn phe phẩy cây quạt giấy 

(Đức  h  Phêro nói có lẽ l  phép lạ  hú  d nh cho  ộng đo n 
chăng?)  ây giờ thì t  biết “Trời chợt mƣ   chợt nắng bởi vì 

đâu” rồi? 

     15 giờ 15 tiếng trống v ng lên dòn giã khiến không khí buổi 
lễ “nóng lên” cùng với h ng ng n lƣợt giáo dân tuôn đến c ng 

lúc c ng đông    o nhiêu ghế cũng hết  không gi n rộng lớn 

củ  TT hầu nhƣ không con chỗ trống  Hồi trống vừ  dứt  giọng 
ngƣời hƣớng dẫn chƣơng trình ấm v  hóm hĩnh giới thiệu h i 

c  sĩ  ông Giáo quen thuộc l  Gi  Hân v  Diệu Hiền cùng c  

đo n  é-ci-lia Tân Phú giúp vui văn nghệ  
     S u phần thƣ giãn   ộng đo n đón ch o h i vị Giám mục l  

Đức  h  Phụ tá Phê-rô Nguyễn văn Khảm TGP TPH M v  Đức 

 h  Giuse Nguyễn  hí Linh GP Th nh Hó   Đ  Giuse trình b y 
sơ lƣợc tiểu sử củ  Đức cố Giáo Ho ng Gio n Phaolo II vì hôm 

n y ng y 01 05 2011 mừng Đại Lễ L TX cũng l  ng y Đức Giáo 
Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI phong  hân Phƣớc cho ng i   ố GH có 

rất nhiều cái nhất trong lịch sử GH v  Đ  nói tóm lại con ngƣời 

tuyệt vời ấy một câu m  Đức Đạt L i Lạt M  c  tụng “Một trí 
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tuệ vƣợt trên mọi trí tuệ”   hỉ với 30 phút nhƣng Đ  đã cố 

gắng giúp  Đ hiểu nhiều điều về Đức cố GH thƣơng mến củ  

chúng t    h   ảo Lộc đƣợc giới thiệu s u đó  nhƣng rất tiếc 
chúng tôi phải r  xếp h ng cung nghinh Linh Ảnh L TX lên lễ 

đ i nên không đƣợc “diện kiến tôn nh n” Linh mục mà chúng 

tôi “ái mộ” qu  những b i báo củ  ng i   
     Đo n rƣớc Linh Ảnh thật tr ng nghiêm với đèn sáng trên 

t y v  cờ hiệu củ  từng đơn vị  

     Đúng 5 giờ 30  Đ đón  hủ Tế Đ  Phê-rô, Cha Gioan 
  otixit   Tổng Linh hƣớng  Đ L TXGP  v  quí  h  Đồng Tế 

dâng Thánh Lễ  

        i giảng củ  Đ  Phê-rô thỏ  lòng b o ngƣời ngƣỡng mộ  
Ng i nhắc lại b i giảng năm trƣớc v  ý nghĩ  trong ngôn ngữ 

Do-thái LTX là Dạ  ủ  Mẹ v  ng i hỏi mọi b  mẹ  G có đủ c n 

đảm phá bỏ những b o th i khi hiểu đƣợc ý nghĩ  củ  LTX? 
 húng tôi thấy có nhiều ngƣời đã lặng lẽ lấy khăn chậm mắt… 

     Đ  Phê-rô 
nói về Đức cố 

GH GPII: Cách 

đây 25 năm  
chính cố GH đã 

mở lại Nhật ký 

củ  chị 
F ustin  (đã bị 

Giáo Hội cấm 

vì cho l  lạc 
giáo)   ho phổ 

biến nhật ký 

củ  chị v  ng y 30-04-2000 Đức cố GH đã Phong Thánh cho 
chị  v  s u đó ng i có Tông Thƣ truyền bá kinh L TX v o lúc 3 

giờ chiều  Thật lạ lùng  ng y hôm n y  ng y 01 05 2011 mừng 

Đại Lễ L TX cũng l  ng y Đức GH  ê-nê-đic-tô XVI phong Chân 
Phƣớc cho Đức cố GH  Mọi việc diễn r  cứ nhƣ định mệnh đƣợc 

sắp đặt bởi Thánh Thần –  uộc đời củ  Đức cố GH gắn liền với 
Thánh nữ F ustin  v  L TX  
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     Đúng 18 giờ VN l  12 giờ ở Rô-m   Đ  nói: Giờ n y h ng 

triệu ngƣời đ ng th m dự buổi lễ Phong  hân Phƣớc cho Đức 

cố GH vừ  
xong  có thể 

họ đang hô to: 

Hoan hô Chân 
Phƣớc Gio n 

Phaolo II, anh 

chị em có 
muốn chúng t  

cùng hợp ý 

tung hô nhƣ 
thế không? Thế 

l  cả hội 

trƣờng nhƣ vỡ r  khi  ộng đo n hô to 3 lần: Hoan hô Chân 
Phƣớc Gio n Ph olo II   
     Trƣớc khi   n Phép L nh To n Xá  Đ  Phê-rô đã l m phép 
các ảnh L TX cho mọi ngƣời  Lời nhắn nhủ s u cùng củ   hủ 

 hiên l  Thông Điệp: Văn Hó  Yêu Thƣơng thể hiện bằng việc 

r  về trong trật tự  nhƣờng nh u một bƣớc  nếu không với ƣớc 
chừng hơn 15 ng n ngƣời thì không thể r  về bình  n tốt đẹp 

đƣợc   

     Mọi ngƣời r  về trong trật tự   ầu trời thật đẹp v  không khí 
dịu mát  Văn hó  yêu thƣơng đƣợc triễn nở qu  việc xếp ghế 

v  thu lƣợm rác bỏ v o thùng để  T  đỡ nhọc nhằn  Ngo i 

cổng các bạn Hƣớng Đạo đã giúp mọi ngƣời qu  đƣờng  n to n 
-  ác bạn đã l m rất tốt mọi công tác đƣợc gi o   uổi lễ đƣợc 

tốt đẹp cũng nhờ các bạn không ít   ám ơn các bạn – Trên 

gƣơng mặt mọi ngƣời nét mệt mỏi nhƣ t n biến dù đã phải 5 
tiếng đồng hồ vật lộn với với cái nóng củ  khí hậu SG  hơi 

ngƣời v  mồ hôi   Đ đƣợc phục vụ nƣớc uống v  lƣơng thực 

đầy đủ   
     Mọi ngƣời đều thấy vui dù mồ hôi ƣớt đẫm áo  

            Lòng tự hỏi cớ s o vui quá vậy? 
             ó phải l      ( ác bạn hãy điền v o chỗ trống cho hợp 

nghĩ  nhé)  
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 ẠI LỄ KÍNH LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT 

TẠI HỌ LONG MỸ, GP VĨNH LONG 
 

C  LCTX GP VĨNH LONG 

 
     V o ng y 01 05 2011 ( hú  nhật II Phục Sinh)  lúc 16 giờ  

tại Giáo Xứ Long Mỹ  Giáo Phận Vĩnh Long đã diễn r  Thánh lễ 

đồng tế mừng kính Lòng  hú  Thƣơng Xót v  b n ơn to n xá 
do Đức  h  Tôm  Nguyễn Văn Tân chủ tế cùng 12 Linh mục  

     Mặc dù dƣới cái nắng g y gắt nhƣ đổ lử  củ  Miền tây vẫn 
không ngăn đƣợc dòng ngƣời đổ về đây  Khoảng 2000 ngƣời 

đã đến th m dự Đại lễ trong tinh thần sốt sáng v  tr ng 

nghiêm.  

     Mở đầu buổi lễ  lúc 12 giờ l  Kiệu Mình Thánh  hú  v   hầu 

Thánh Thể  do ch  Phêrô Hồ Ho ng Vũ  Đặc trách  hủng sinh 
Tiểu chủng viện Vĩnh Long hƣớng dẫn  

     Kế đến  l  phần hƣớng dẫn  ộng Đo n đọc chuỗi Kinh 
Thƣơng Xót củ  ch  Phê rô Nguyễn Văn Tƣờng   hánh Xứ Long 

Thắng   

     Tiếp theo chƣơng trình  b i chi  sẻ củ  ch  Ph nxico X vier 

Nguyễn Văn Việt  ch  sở họ Long Mỹ  Thƣ ký Tò  Giám Mục về 
cuộc đời Thánh nữ F ustin  đã l m cho nhiều ngƣời xúc động  

     Để hƣớng về Lễ Phong  hân Phƣớc cho Đức  ố Gio n 
Ph olô II cũng diễn r  v o chiều hôm n y tại Quảng Trƣờng 

Thánh Phêrô  ch  Gio n   otixit  Lê Đình  ạch   hánh xứ  ầu 

Vòng đã có b i chi  sẻ về “L TX với Đức GH Gio n Ph olô II”  
một nhân chứng mẫu mực củ  L TX  

     Trƣớc Thánh lễ  l  phần Lời  hú  trong cuộc sống  đƣợc 
trình b y qu  những b i Thánh c  v  vở diễn nguyện dụ ngôn 

“Ngƣời con ho ng đ ng” với phần giảng minh họ  củ  ch  Phê 

rô Nguyễn Văn tƣờng   hánh xứ Long Thắng  

      hƣơng trình bế mạc lúc 17g30  Mọi ngƣời đƣợc mời ở lại 

dùng bữ  cơm thân mật với  h  sở v  Quý cha.  
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MỘT S  H NH ẢNH  ẠI LỄ LCTX HỌ  ẠO LONG MỸ 
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K    ông An  

 

      Tình yêu n o tiết r  chất hy sinh mới l  tình yêu chân 

chính  Đức Kitô so sánh: “Không có tình yêu n o c o cả hơn 
tình yêu củ  ngƣời đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu củ  mình” 
(G  15  13)  Quá tuyệt vời  tuyệt vời đến nỗi chúng t  thấy có 
gì đó “bất ổn”  l  điên rồ  l  “không giống  i”  l  ngƣợc đời quá  

không hiểu nổi! Thật vậy   hú  Giêsu đã yêu thƣơng chúng t  

đến nỗi chấp nhận chết treo trên Thập giá  

      Đại văn h o Sh kespe re có truyện Romeo v  Juliet  Đôi 

tình nhân n y yêu nh u chân th nh th  thiết đến nỗi đã dám 
chết để bảo vệ tình yêu củ  nh u  dù ch  mẹ đôi bên cấm cản 

do mối thù h i dòng tộc  Tình yêu củ  họ l m chúng t  khâm 

phục  Nhƣng tình yêu đó vẫn ích kỷ – vì chính mình hơn vì 
ngƣời khác  

        Thiên  hú  l  tình yêu (1 G  4  8 & 16) nên Ng i yêu trọn 
vẹn  ho n to n vì chúng t  – dù chúng t  l  những con ngƣời 

tội lỗi v  xấu x  vô cùng   húng t  không xứng đáng v  

không có quyền đòi hỏi gì ở Ng i  nhƣng Ng i vẫn d nh cho 
chúng t  tình yêu c o cả  ho n to n l  “tình cho không biếu 

không”  vô điều kiện  Không dễ cảm nghiệm hết nỗi kh o khát 

yêu thƣơng cháy bỏng củ  Đức Kitô đã  đ ng v  mãi mãi đợi 
chờ chúng t  đáp lại  

        Tôi có  nh bạn có đứ  con bị khuyết tật từ nhỏ  Thời gi n 

gần đây bệnh trở nặng  nó quằn quại trong những cơn đ u thể 

lý  L  ngƣời ch    nh thấy con đ u một thì mình đ u mƣời   ất 
chợt  nh cầu nguyện với  hú : “Lạy  hú   xin xót thƣơng con 
củ  con  Nếu con phải mất một phần cơ thể hoặc phải chết để 
con củ  con khỏi bệnh thì con xin chấp nhận  chỉ xin  hú  cho 
con củ  con đƣợc khỏe mạnh”  Anh chi  sẻ với tôi rằng có vậy 
mới khả dĩ hiểu Tình  hú  đƣợc phần n o  
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         ó lẽ không nhiều ngƣời trong chúng t  chƣ  có dịp để 

cảm nhận nên có thể chƣ  đủ để hiểu hết Lòng  hú  Thƣơng 

Xót  nhƣng với ngƣời ch  nói trên có thể phần n o cảm nhận 
“việc hy sinh vì ngƣời mình yêu thƣơng”  Đứ  con dù tật 

nguyền thì ch  mẹ vẫn hết mực yêu thƣơng v  d nh cho nó 

những gì tốt đẹp nhất  không nỡ chối bỏ nó dù nó không trọn 
vẹn hoặc hƣ hỏng   ó con thì mới hiểu đƣợc tình ch  mẹ d nh 

cho con cái. 

         René Bazin nói: “Những trái tim đ u khổ v  dũng cảm l  
những tâm hồn c o thƣợng”  Đ u khổ có nhiều mức độ  nhƣng 

chắc hẳn chƣ   i đ u khổ tột độ nhƣ  hú  Giêsu  Ng i không 
chỉ đ u khổ về thể lý (toát mồ hôi lẫn máu trong vƣờn  ây 

Dầu  bị đánh đòn  bị sỉ nhục  bị đóng đinh  bị đâm cạnh sƣờn 

để chảy r  hết đến giọt máu v  giọt nƣớc cuối cùng), Ngài còn 
đ u khổ về tinh thần vì ng y đêm bị lo i ngƣời sỉ nhục  bỏ rơi  

khinh miệt  l m ngơ … Thánh Thể hằng ng y ở thánh đƣờng 
nhƣng mấy  i đến chuyện vãn với Ng i? Hằng ng y Ng i hiến 

tế trên b n thờ l m thần lƣơng nuôi dƣỡng chúng t  nhƣng 

mấy  i đón nhận Ng i qu  việc rƣớc lễ? Vậy thì s o Ng i không 
đ u khổ chứ? 

        Dụ ngôn “Đứ  con ho ng đ ng” h y “Ngƣời  h  nhân 
hậu” (Lc 15  11-32) cho thấy Tình  hú  vƣợt quá tầm hiểu biết 

củ  lo i ngƣời   húng t  dù tội lỗi thế n o thì  hú  vẫn không 

từ bỏ  sẵn s ng th  thứ ng y nếu chúng t  biết hồi tâm sám 
hối  Ng i luôn chờ đợi chúng t  nói lời xin lỗi th nh tâm  V  lúc 

đó  Ng i phục hồi nguyên trạng thái v  cƣơng vị cho chúng t   

Hồng ân  hú  luôn đủ cho chúng t   không b o giờ thiếu  chỉ 
tại chúng t  không m ng sử dụng thôi  vì “ở đâu có nhiều tội lỗi 

thì ở đó có nhiều ân sủng” (Rm 5  20)  

        Đạo  hú  l  đạo yêu thƣơng  Tình yêu chỉ có thể đƣợc 

đáp lại bằng tình yêu  Thật vậy  “ i giữ lời Ngƣời dạy thì tình 

yêu Thiên  hú  đã thực sự nên ho n hảo nơi kẻ ấy” (1 G  2  
5)  Thánh Ph olô đã xác định: “Đức Tin  Đức  ậy  Đức Mến 
đều tồn tại  nhƣng Đức Mến l  c o trọng nhất” (1 Cr 13, 13). 
Yêu  hú  thì dễ nhƣng yêu ngƣời thì không dễ  m  t ƣớ  đo 

lòng mến C ú  lại   ín  là lòng yêu ngƣời. Không yêu 
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thƣơng thì đừng nói mình l  môn đệ Ng i  vì nhƣ vậy – nói theo 

cố Hồng y P X  Nguyễn Văn Thuận – chỉ l  “đạo nhãn hiệu”  

Qu n yếu hơn  chính Đức Giêsu đã cho “kiểu” đó l  giả hình  l  
mồ mả tô vôi (x  Mt 23  13-29). 

         Lạy  hú   xin thƣơng xót v  th  thứ chúng con đã lầm 
đƣờng lạc lối lâu n y  Xin cho chúng con biết sẵn s ng v  m u 

mắn đáp lại Tình  hú   thật lòng với th  nhân  Vâng  chỉ có 

Tình Ng i tuyệt đối v  l  “đệ nhất tình yêu” vậy! 

 

 

 

 

 
Viễn  ông 

 

Dù  i nói ngả nói nghiêng 

Thì tôi vẫn vững nhƣ kiềng b  chân 

Ca dao xác định rõ r ng 

 huyện đời  chuyện đạo tỏ tƣờng chẳng s i 

Lòng Thƣơng Xót  hú  rạch ròi 

   T l m chuẩn cho ngƣời ngƣời theo 

 hữ T thứ nhất: T  n   ầu 

Thứ h i: Tín thác vững v o Giêsu 

Thứ b : Sớm tối chăm lo 

T ự   àn  Luật  hú  sớm khuy  chân tình 

Lòng Thƣơng Xót  hú  công minh 

 hú  hứ  r nh r nh  chẳng chút gì s i 
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Maria Mỹ Án  

                                                                 C LCTX- GX Hòa Bình- GV 
 

       ách đây khá lâu  lần đầu tiên tôi lên  ảo Lộc bằng xe 

máy  Lên tới đỉnh đèo cũng l  lúc chiếc xe c  t ng củ  cô cháu 
hết cả nhớt nên phải dừng lại  Lo lắng vì trời đã xế chiều  Trong 

lúc chờ chiếc xe nguội máy  tôi đi dọc theo triền núi  Dễ  dầu gì 

có đƣợc một cuộc dạo chơi nhƣ thế! Phí  bên ki  l  thung lũng 
sâu hun hút  x nh ngút ng n  Gió đã bắt đầu thổi m ng theo 

một chút se lạnh củ  khí hậu  ảo Lộc lúc về chiều  Sƣơng mù 

giăng giăng phí  dƣới thung lũng nhƣ khói nhƣ mây  Đẹp tuyệt! 
Bên này là vách đá sừng sững  cây cối thƣ  thớt mọc xen kẽ 

giữ  những tảng đá to  Tầm nhìn củ  tôi dừng lại ở một tảng 

đá nhô c o  trơ trọi  Thật lạ lùng! Từ tảng đá ấy  ở giữ  một 
vết nứt nhỏ  mọc lên một bông ho   Nhỏ bé  dịu d ng  rung 

nhẹ dƣới l n gió chiều  M u ho  thật dễ chịu  hồng ph  tím  

cánh nhỏ  mỏng nhƣ cánh chuồn  Hƣơng chiều n y nhiều quá  
không biết có hƣơng củ  lo i ho  ấy h y không?   

     Tôi đứng ngắm thật lâu  Không gi n thật tĩnh mịch  thỉnh 

thoảng mới có tiếng xe chạy qu  rồi lại chìm v o yên lặng  Quả 
l  một điều kì diệu!  ông ho  nhỏ bé n y sống bằng gì ngo i 

chút bụi đá v  hơi sƣơng buổi sáng? v  cánh chim n o m ng 
hạt giống củ  lo i ho  dại n y đặt v o khe nứt chật chội  thiếu 

nƣớc v  đất nhƣ thế n y? Sức sống củ  nó phải mãnh liệt lắm 

mới có thể sinh tồn trong ho n cảnh ngặt nghèo giữ  đại ng n 
bát ngát, mênh mông. 

     Ngắm nhìn đó  ho  nhỏ bé khoe sắc khiêm tốn giữ  ngọn 

đèo heo hút  tôi nghĩ đến ở nơi đất nƣớc Isr el nhỏ bé khô cằn 
cũng có một lo i ho   mọc lên từ đỉnh núi   rmel m  hƣơng 

ho  tỏ  l n từ đời nọ đến đời ki   Thẳng đứng  uy nghi  trắng 

ngần tinh tuyền v  hƣơng thơm ng o ngạt   
     MẸ MARIA đƣợc ngƣời đời c  tụng l  HOA HUỆ NÚI  ARMEL 

v  nhiều lo i ho  c o s ng khác  Mẹ có rất nhiều d nh xƣng 

tuyệt mỹ vì Mẹ diễm phúc hơn mọi phụ nữ trên thế gi n  l  
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ngƣời PHỤ NỮ  ỦA MỌI THỜI ĐẠI  l  EVA MỚI  Mẹ l m tƣơi 

mát mảnh đất trần gi n khô cằn  sỏi đá vì thiếu vắng tình 

ngƣời  Mẹ l  ánh trăng th nh ng y rằm vừ  qu  (15  02 AL) tỏ  
xuống th nh phố Miy gi nát t n vì sóng thần v  động đất ở 

Nhật  ản ng y 11  03  2011 một m u x nh củ  hy vọng v  tình 

ngƣời “Mẹ l  suối mát trinh nguyên giữ  s  mạc ho ng  Mẹ l  
trăng th nh đêm về chiếu sáng mênh m ng…” (T   )   
     Mẹ l  Nữ Vƣơng trời đất v  Mẹ cũng l  ngƣời mẹ nghèo ở 

l ng quê N z reth  Mẹ đã chịu biết b o đ u khổ qu  từng bƣớc 
đƣờng cứu độ củ   ON  Đằng s u những chiếc mề đ y  huy 

chƣơng lấp lánh  l  cái sù sì  thô ráp củ  chính chiếc huy 

chƣơng m  ngƣời có nó phải đánh đổi cả sức lực  tuổi trẻ  máu 
v  nƣớc mắt  Mẹ không phải l  vận động viên  Mẹ không đánh 

đổi  Mẹ chỉ XIN VÂNG! “Vâng  tôi đây l  nữ tỳ củ   hú   xin 
 hú  cứ l m cho tôi nhƣ lời Sứ thần nói” (Lc 1  38)  
      Tháng Ho   để con cái dâng lên Mẹ những đó  ho  xinh 

tƣơi  thắm đƣợm hƣơng ho  củ  lòng tạ ơn v  yêu mến  Nhìn 
các em nhỏ rộn r ng  xúng xính trong chiếc đầm trắng tinh  

vừ  mú  vừ  cầm những c nh ho  xinh xắn  nhẹ nh ng đặt 

dƣới chân Mẹ  lòng mọi ngƣời cũng thấy nôn n o   (Giáo Xứ 
Hòa Bình, tháng Hoa 2009 - Năm gi  đình)   ùng với các em 

nhỏ còn có các đôi vợ chồng t y trong t y  đứng trƣớc tò  mẹ  

không những dâng những c nh ho  tƣơi đẹp m  còn dâng cả 
những lo to n  phiền muộn  hạnh phúc lứ  đôi củ  từng gi  

đình lên ngƣời mẹ củ  gi  đình N z reth  với ƣớc mong tìm 

thấy ở Mẹ sự  n ủi  lòng cậy trông v  cùng nh u vững bƣớc 
theo Mẹ cho đến cuối cuộc đời  Ôi! Những đó  ho  đời  những 

đó  ho  lòng  không chỉ có hƣơng thơm v  mật ngọt  m  giấu 

trong đó b o đắng c y  chu  xót  thống khổ củ  một đời ngƣời  
Tất cả  tất cả đặt dƣới chân Mẹ hiền  

     “Mẹ l  tiếng hát ru êm giữ  đêm hè vắng  Mãi mãi Mẹ l  
mây trời  biển rộng mênh m ng” (Tc )      
      Mẹ chỉ l  bông ho  nhỏ bé  đơn sơ đƣợc mọc lên nơi đèo 

heo hút gió  giữ  đỉnh đồi   rmel khô cằn  cũng có thể bông 
ho  ấy từ kẽ nứt củ  một tảng đá nhƣ bông ho  dại nơi đèo 

 ảo Lộc năm n o  Nhƣng qu  b n t y củ  Thiên  hú  bông 

ho  nhỏ bé ấy đã nhƣ có phép m u  vƣơn mình lên bầu trời 
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x nh thẳm m  hƣơng thơm xuyên qu  chín tầng trời b y đến 

trƣớc Ng i Uy Linh  “Vì đối với Thiên  hú   không có gì l  
không thể l m đƣợc” (Lc 1  37). Thiên Chúa đã ƣ  thích hƣơng 
ho  n y  Ngƣời đã chọn  UNG LÒNG củ  cô thiếu nữ Th nh 

N z reth m  Thiên  hú  đã khoác cho cô m u trắng trinh 

nguyên  ƣớp hồn cô trong hƣơng ho  diệu kì mãi mãi không 
ph i ấy  Ngƣời đã ĐẶT  ON MỘT củ  Ngƣời  Mẹ đã XIN VÂNG 

v  âu yếm đón nhận  on Thiên  hú   cƣu m ng  dƣỡng dục v  

theo con qu  vạn nẻo đƣờng trong yêu thƣơng v  vâng phục 
Thiên ý  Lịch sử ƠN  ỨU ĐỘ từ đó mở r  tr ng mới với triều 

đại Giêsu  một triều đại với biết b o điều mới lạ  diệu kì về 

TÌNH YÊU.  
      Xin đặt dƣới chân Mẹ những đó  ho  dại không tên  không 

tuổi mọc ở ven đƣờng  mọi ngƣời đi qu  v  không  i buồn ngó 

lại   húng vẫn mọc lên bất chấp cả những b n chân bƣớc qu  
chúng lấy lối m  đi   húng không đƣợc ngƣời đời tr ng trọng 

cắm v o lọ thủy tinh chƣng giữ  phòng khách cho mọi ngƣời 
chiêm ngắm để trầm trồ khen ngợi  Trong giỏ ho  củ  cuộc 

đời  chúng chỉ âm thầm đệm v o những khoảng trống l m nền 

để những cánh ho  vƣơng giả  quý tộc thêm phần c o s ng  
Nhƣng chúng vẫn tin rằng Thiên  hú  sẽ gọi tên chúng v  âu 
yếm đặt chúng v o lòng b n t y củ  Ngƣời   
    Tôi tự hỏi có biết b o bông ho  ở Nhật v  nhiều nơi khác 
trên thế giới hôm n y t n tác trong đất  nƣớc  chiến tr nh h y 

dƣới b n t y củ  bọn buôn ngƣời?  áo Th nh Niên ng y 15  03 

đăng hình một cô gái ngồi bó gối thẩn thờ với cái nhìn vô hồn 
giữ  ho ng t n đổ nát xung qu nh – Hình ảnh bông ho  mọc 

trên tảng đá giữ  núi rừng - Tôi vẫn tin cô v  những ngƣời phụ 

nữ khác sẽ vững v ng đứng lên s u những đ u thƣơng mất 
mát – Dù không dễ d ng gì - Theo gƣơng Mẹ Nhân Loại đứng 
dƣới chân Thập Giá chiều thứ Sáu năm n o trên đồi Gôn-gô-
tha  VỮNG VÀNG TRONG ĐAU KHỔ  Một bông ho  còn lại giữ  
mất mát nhƣng vẫn cho đời sắc m u v  hƣơng ho  trong chịu 

đựng v  gi n khó l  tính chất c o quý củ  ngƣời phụ nữ  Họ 
nhỏ bé  mỏng m nh nhƣ một c nh ho  nhƣng không quỵ ngã 

trƣớc phong b  bão tố củ  cuộc đời  
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Viễn  ông 

     Nhƣ mọi ng y  Kiều Miên thả bộ dọc con đƣờng quen thuộc 

về nh  từ khách sạn  nơi cô vừ  l m tiếp viên chƣ  đầy một 
tháng  Ng ng qu  quán Không Tên cạnh ngôi trƣờng cấp III cô 

đã học   ô ghé v o nhƣ một thói quen hồi trƣớc  Một ly sod  

ch nh nhƣ thƣờng  Mảng c  khúc ò  xuống l m cô choáng 
ngợp  nhƣ một phép lạ giữ cô ngồi lại nhƣ tƣợng đá  Uống 

ngụm nƣớc m  chợt đắng lòng khi uống nhằm giọt c  khúc: Ta 
tiếc cho em  t  tiếc cho em… nhƣ một lời trách móc đ ng xé 

nát lòng cô nữ sinh Kiều Miên ng y n o còn dịu d ng dễ 

thƣơng trong đôi t  áo trắng th nh khiết  

     Tuổi đôi mƣơi bồng bột  bất chấp mọi ngăn cản củ  gi  

đình v  bạn bè  Kiều Miên đã đánh mất hồn nhiên v  chính 
mình trong cạm bẫy vô hình củ  cuộc đời  Nghệ thuật l m đẹp 

lòng ngƣời l  nghệ thuật lừ  dối nh u  D nh chính ngôn thuận  

những lời đƣờng mật mặc nghĩ  công chính lại chỉ l  lƣỡi hái 
củ  điều xấu  V  chính đồng 

tiền l  tòng phạm khiến ngƣời 

t  mờ mắt m  ho n cảnh 
thƣờng bị o n khi phải nhận lỗi  

    Ƣớc vọng v o đại học 
không th nh vì ch  mẹ lần lƣợt 

về bên ki  thế giới  Anh  chị đã 
có gi  đình riêng   ô phải nhờ 

v o sự đùm bọc củ  họ   uộc 

sống đẩy đƣ   Kiều Miên chƣ  
biết định liệu ng y m i r  s o thì ngƣời bạn cũ rủ cô đi l m tiếp 

viên ở một khách sạn mới kh i trƣơng  lƣơng hậu hĩnh   ô đắn 

đo mãi  rồi cuối cùng cô cũng đi l m  Nhờ có chút nh n sắc v  
nói năng “dễ nghe” nên  i cũng thƣơng  nhất l  khi biết ho n 

cảnh sống khó khăn hiện tại củ  cô  Vốn tính thật th   không 

ch nh chu   v  tƣởng mọi ngƣời có tấm lòng “hỉ xả” với mình  
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n o ngờ chỉ l  những “chiêu b i”  những “trò ảo thuật” củ  

cuộc đời  Tất nhiên  hối hận luôn đồng nghĩ  với muộn m ng! 

    Kiều Miên ngồi bất động nhìn ngôi trƣờng đã mòn dấu chân 

với b o kỷ niệm thời học sinh n y trở th nh x  lạ  Nắng t  

dƣơng còn sót lại v i mảng nhỏ v ng võ đọng lại trên chóp 
vách những c o tầng  V  rồi phố cũng lên đèn  Ánh sáng đèn 

điện trong trẻo m  s o không thể soi sáng cõi lòng một ngƣời 

con gái? Ôi một ly rƣợu mạnh v  những gì xảy r  tiếp theo s u 
đó…! Phũ ph ng  G i lại nút áo cuối cùng  cô ù chạy r  cổng 

khách sạn nhƣ bị m  rƣợt  Nƣớc mắt tự do lăn d i dù cô cố 

nuốt v o    y đắng  R y rứt  Nghị lực hầu nhƣ t n biến  Sóng 
đời vỗ mạnh   hợt cô thấy mình nhƣ cánh bèo trôi  Thế l  sụp 

đổ b o lâu đ i mơ ƣớc th nh xuân bấy n y! Đôi v i Kiều Miên 

lại rung lên… rung lên… cô bật tiếng nấc  Giá cuộc đời “đắt” 
quá vậy s o?  hiếc xe tải chạy ng ng nhấn kèn inh ỏi l m cô 

sực tỉnh   ô chợt nhớ nh  thơ n o đó đã viết: 

     hỉ l  tờ giấy nhỏ 

    In hình những con số 

    Ai cho nó phép mầu 

    L m cho đời sƣớng  khổ 

    Ai gọi nó l  tiền 

    Để đời hó  bạc đen 

     hỉ một lần lầm lỡ 

    Phải suốt đời ăn năn! 

o0o 

     Một cái đập v i nhẹ  tiếp theo l  tiếng gọi: 

     –  hị gì ơi  về đi thôi  Muộn rồi  

     Kiều Miên giật thót nhƣ điện giật  Tiếng cô chủ quán đều 
đều: 

     – Hôm n y quán nghỉ sớm  em phải đi công chuyện  Phiền 
chị về cho em đóng cử   

   Kiều Miên khẽ gật đầu: 
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     – Không có chi. 

   Kiều Miên lặng lẽ đứng dậy với dáng vẻ mỏi mệt bƣớc đi  
Phố vẫn nhộn nhịp  Những đôi tình nhân chở nh u chạy vút 

qu   bỏ lại mùi son phấn  Không dƣng Kiều Miên “hận” mùi vị 

đ i các  Nó chỉ l  hiện thân củ  lọc lừ   m n trá   ô bƣớc vội đi 
về… 

     Vừ  v o phòng  cô gieo mình xuống giƣờng  Nức nở  Nƣớc 
mắt lại chảy r  nhƣ máu từ một vết cắt   ứ khóc đi  cô thầm 

nhủ  chỉ có nƣớc mắt mới khả dĩ rử  sạch phần n o bụi trần 

bám v o con tim non nớt nhƣng đ ng cằn cỗi nơi cô m  thôi  
Điệu nhạc quen thuộc dự báo thời tiết đ ng vọng s ng từ nh  

bên   ô vẫn khóc  Đôi khi khóc lại l  hạnh phúc  l  niềm  n ủi 

con tim phiền muộn  m ng những vị mặn khác nh u  

     Kiều Miên nghe văng vẳng 

b i thánh c  êm đềm m  d  
diết: “ on n y trở về  trở về 
cùng  hú    hú  ơi!  on n y trở 
về lòng sầu thống hối ăn năn…”. 
 ô chợt nhớ đã gần cuối mù  

Chay. 

      ô vẫn đi lễ  hú  nhật  

nhƣng xác cô đi m  hồn cô ở 
đâu đâu  Giờ n y cô chợt nhận r  mình l  tội nhân  l  đứ  con 

ho ng  l  con chiên lạc   ô đã lãng phí tình yêu Thiên  hú    ô 

nhớ m ng máng về thánh nữ M ri  M đ lên   cô ngƣớc nhìn 
lên tƣợng  hú  chịu nạn v  hứ  từ n y sẽ sống xứng d nh 

ngƣời  ông giáo   ô tin  hú  rất nhân từ v  đ ng chờ đợi cô  

Ở đâu nhiều tội lỗi thì ở đó nhiều ân sủng (Rm 5: 20)   ô cảm 
thấy  n tâm khi nhận r   hú  vẫn yêu thƣơng mình hết lòng  

dù cô không xứng đáng  Điều trƣớc tiên cô thầm nhủ l  xin lỗi 

 hú   xin Mẹ M ri  v  Đức Thánh Giuse phù hộ   ô quyết định 
ng y m i đi xƣng tội  cô muốn cùng phục sinh với Đức Kitô  

Đấng đã yêu thƣơng cô đến cùng v  chết vì cô  Dù đời sống 
đạo khô kh n nhƣng Kiều Miên còn nhớ trong các thánh lễ mùa 

 h y h y đọc câu: “Đây l  lúc thuận tiện  đây l  ng y cứu độ”. 
 ô buột miệng: “Lạy  hú  Giêsu  con tín thác v o Ng i! 
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CẢM NGHĨ CỦA KHÁCH HÀNH HƢƠNG 

VỀ TƢỢNG ĐỨC MẸ FATIMA 
 

Mi  e Nguyễn Văn T ông  
Giáo xứ Bìn  Triệu 

 
     Phần đông những ngƣời đến trung tâm Đức Mẹ F tim   ình 

Triệu đều công nhận rằng tƣợng Đức Mẹ F tim  có hình dáng 

rất lôi cuốn  có những nét đặc trƣng sống động m  chúng t  
không tìm thấy đƣợc ở các 

tƣợng ảnh nơi khác  Vì 
c ng nhìn ngắm  c ng in 

sâu vào tâm trí cảm mến 

s y sƣ   chúng t  nhìn lên 
tƣợng nhƣ một ngƣời đ ng 

sống   ác ông b  đạo đức  

các trẻ nhỏ ngây thơ khi 
nhìn ngắm tƣợng Đức Mẹ 

thì dƣờng nhƣ Đức Mẹ 

đ ng mỉm cƣời  trò chuyện 
với mình  cũng nhƣ có cảm 

tƣởng l  Đức Mẹ muốn 

nhắn nhủ một điều gì cần 
thiết cho đời sống thƣờng 

ng y củ  mình  

      ó những ngƣời h nh 

hƣơng  khi đến đây cầu 
nguyện v  suy niệm trƣớc 

tƣợng Đức Mẹ  họ có cảm 

nghĩ l  Đức Mẹ luôn tƣơi cƣời với đo n con cái  chẳng khác n o 
b  mẹ hiền thƣơng yêu con cái đƣ  nh u từ bốn phƣơng trời về 

đây xin ơn v  tạ ơn  

     Lúc bấy giờ  ngƣời t  thuật lại câu chuyện đã xảy r  khoảng 

tháng 5 năm 1962  khi phái đo n tháp tùng Thánh tƣợng Đức 

Mẹ F tim  đã đƣợc  h  Tổng đại diện Ph nxicô X viê Trần 
Th nh Khâm l m phép tại Vƣơng  ung Thánh Đƣờng S i Gòn 
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v  tr o cho phái đo n cung nghinh lên Thủ Dầu Một ( ình 

Dƣơng)  Khi đo n xe chạy tới cổng (vùng đất F tim  ng y n y) 

l  sở hữu củ  thƣơng 
gi  Trƣơng Minh Phú  

bỗng nhiên xe chết 

máy  Mọi ngƣời trên 
xe xuống đƣờng   i 

nấy đều cố sức đẩy 

tới  kéo lui mãi mà xe 
không s o nổ máy để 

tiếp tục trên đƣờng 

d i gần 30 cây số   
Những ngƣời có t y 

nghề về máy nổ  

động cơ kiểm tr  lại 
các bộ phận chủ yếu  

xo y sở điều chỉnh 
công tắc máy  nhƣng 

vẫn vô hiệu… Lúc bấy 

giờ phái đo n bắt đầu 
lần chuỗi cầu khẩn 

Đức Mẹ  nếu Mẹ đã 

chọn nơi n y l  điểm 
dừng chân  thì xin cho xe nổ máy để tiếp tục cuộc h nh trình 

v  mọi ngƣời sốt sắng đọc kinh lần hạt  Khi lần xong b  chuỗi 

hạt thì ô tô nổ máy ngon l nh  mọi ngƣời hết lòng cảm tạ ơn 
Đức mẹ  lên xe để tiếp tục cuộc Thánh du Đức mẹ đến các xứ 

đạo ở Thủ Dầu Một v  các vùng phụ cận  Thế l  Trung Tâm 

F tim   ình Triệu đƣợc th nh lập từ đó đến n y, có nhiều giáo 
dân nhiều nơi đến đây cầu nguyện v  nơi n y đã trở th nh một 

Giáo xứ   

     Muốn biết những ơn l nh Đức Mẹ thƣơng b n cho con cái 

khi đến trung tâm n y cầu khẩn Đức Mẹ  chúng t  cứ nhìn lên 
những tấm bảng tạ ơn gắn trên những vách tƣờng thì biết  Đó 

l  sự thật sống động m  chúng t  có thể thấy đƣợc khi đi h nh 

hƣơng đến Đức Mẹ F tim   ình Triệu 
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CẢM NGHIỆM H NG ÂN 

 

GIÁO XỨ LÀNG TRUÔNG  
VÀ NGU N MẠCH LÕNG THƢƠNG XÓT CHÖA 

 
   min  Nguyên K ôi 

 
  ách đây đúng một 

năm  tại giáo xứ l ng 

Truông thuộc giáo hạt 
Ng n Sâu  Giáo phận Vinh  

nơi đƣợc cho l  hạt giống 
Tin Mừng gieo rắc đầu tiên 

trên miền quê huyện 

Hƣơng Khê  tỉnh H  Tĩnh  
Linh mục Giuse Nguyễn 

Văn Thắng đã khơi mạch 
Niềm tin v  Lòng Tín thác 

v o tình yêu thƣơng củ  

 hú  v  tr ng trọng tổ chức "Tuần  ửu Nhật Kính Lòng Thƣơng 
Xót  hú " để mở r  việc Sùng Kính Lòng Thƣơng Xót trên vùng 

quê này. 

 Một năm trôi qu  theo thời gi n  những dấu ấn về tình yêu 

thƣơng củ   hú  đã đọng lại sâu thẳm trong cõi lòng những  i 

biết Sùng Kính v  Tín thác v o Lòng Thƣơng Xót củ   hú   Quả 
thật "Anh em cứ xin thì sẽ đƣợc  cứ tìm sẽ thấy  cứ gõ cử  thì 

sẽ đƣợc mở cho" (Mt 7  7); (Lc 11  9). Từ niềm tin v  việc Sùng 

Kính Lòng Thƣơng Xót nơi Giáo xứ đã đƣợc  hú  thƣơng b n 
nhiều ơn đặc biệt v  những ơn trọng đại đó đã sớm trở th nh 

ngọn đèn sáng để soi đƣờng chỉ lối cho nguồn mạch Đức tin v  

v ng vọng hơn mọi lời mời gọi dẫn dắt h ng ng n con tim  
h ng trăm tâm hồn đ u khổ về đây dâng lời cầu xin v  phó 

thác mọi sự cho  hú  qu  Lòng Thƣơng Xót củ  Ng i  Nhƣ lời 
Ng i nhắn nhủ: “C   muốn nói với tất  ả  á   on:  ãy tín 

Giờ chầu dành cho các bệnh nhân  

trong Tuần Cửu Nhật tại GX Làng 

Truông 
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t á  nơi C ú ! Hãy trở nên n ững Tông  ồ  ủ  Lòng 
T ƣơng Xót…” (Lễ Kính Lòng Thƣơng Xót  hú  23-04-1994).  

 Năm n y  "Tuần  ửu Nhật Kính Lòng Thƣơng Xót Chúa" 

đến với giáo xứ L ng Truông nhƣ một nguồn ân sủng đƣợc 

 hú  b n phát v  đã trở nên 
nhƣ mù  hội lớn  một "Tuần 

Đại Phúc" đặc biệt để muôn 

dân khắp nơi tìm về  Không 
đặt mục tiêu  không tìm mục 

đích gì khác ngo i việc đƣ  

mọi ngƣời hợp nh u dâng lời 
cầu nguyện để phó thác  gửi 

gắm mọi nỗi âu lo  buồn phiền  

những cơn đ u đớn tật nguyền 
cả về tâm hồn v  thể xác cho 

 hú  qu  Lòng Thƣơng Xót củ  
Ng i  Từ suy nghĩ đó  Linh mục quản xứ   h  Giu se Nguyễn 

Văn Thắng đƣ  r  chƣơng trình l m Tuần  ửu Nhật để cầu 

nguyện cho bệnh nhân  với một mong muốn giản đơn l  khi về 
đây họ (bệnh nhân) sẽ nhận đƣợc niềm vui  trong lòng họ sẽ 

đƣợc nhẹ nhõm hơn  vì  i đ u ốm  tật nguyền cũng đều phải 

trải qu  những tháng ng y u uất Từ lời mời gọi củ   hú  qu  
Thánh nữ Faustina rằng: " h  ƣớc  o trong chín ng y n y  

con  đem các linh hồn đến với nguồn mạch thƣơng xót củ  

 h   để họ có thể kín múc sức mạnh  sự bồi bổ v  bất kỳ ân 
sủng n o cần thiết cho họ trong những gi n truân cuộc sống  

v  đặc biệt trong giờ lâm tử"  Lời mời gọi đó đã đƣợc giáo xứ 

đáp lại v  thực hiện bổn phận củ  mình qu  từng ng y  từng 
giờ củ  Tuần  ửu Nhật  Ng y từ ng y kh i mạc  một không khí 

rạo rực đã đến với giáo xứ L ng Truông khi h ng nghìn ngƣời 

từ khắp nơi  không kể lƣơng - giáo  gi  trẻ lũ lƣợt đổ về để 
th m dự Tuần  ửu Nhật Kính Lòng Thƣơng Xót  hú  cùng giáo 

xứ  trong đó có 570 bệnh nhân  tật nguyền đăng ký xin ở lại tại 
đây để đƣợc th m dự đầy đủ chƣơng trình cầu nguyện xin ơn 

chữ  l nh bệnh tật  Ngo i r  còn có h ng chục ngƣời về th m 

gi  với mục đích hầu giúp công sức cho chƣơng trình v  giúp 
đỡ các bệnh nhân trong quá trình xin ơn chữ  bệnh. 

Bàn tiếp đón các bệnh nhân đăng ký 

xin ơn chữa bệnh  
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 Nhƣ đƣợc báo trƣớc   h  quản xứ cùng Hội đồng giáo xứ 

v   nh chị em Hội dòng Lòng Thƣơng Xót  hú  củ  giáo xứ đã 

có sự chuẩn bị khá chu đáo  Từ việc xây dựng chƣơng trình  giờ 
kinh cầu nguyện đến việc tiếp đón  bố trí nơi ăn nghỉ  tắm giặt 

cho bệnh nhân nặng đều đƣợc bố trí sít s o  sắp xếp khá logic 

v  có tính kho  học nên mọi công việc hằng ng y đều diễn r  
rất tốt đẹp  mặc dù với số lƣợng ngƣời về th m dự v  số bệnh 

nhân đến ăn ở tại đây để xin ơn quá đông so với dự tính  Hiện 

n y 8 phòng học trong ngôi trƣờng giáo lý củ  giáo xứ đã trở 
th nh những phòng nghỉ tạm cho bệnh nhân v  luôn chật kín 

ngƣời  một lán tạm l m nh  ăn cho bệnh nhân v  khách đến 

giúp với h ng trăm ngƣời luôn đáp ứng đủ nhu cầu cho ngƣời 
sử dụng  những giờ kinh  giờ chầu v  Thánh lễ đƣợc sắp xếp 

luân phiên nh u kín thời gi n từ 4 giờ 30 sáng cho đến 22 giờ 

đêm  trong nh  thờ giáo xứ thƣờng xuyên có h ng trăm ngƣời 
đọc kinh cầu nguyện cho bệnh nhân  cầu nguyện cho mọi nhu 

cầu củ  cuộc sống  cho các linh hồn theo chủ đích củ  Lòng 
Thƣơng Xót  hú    

 Thiết nghĩ s u Tuần 
Thánh số ngƣời th m gi   số 

bệnh nhân sẽ giảm dần nhƣng 

ho n to n ngƣợc lại  Theo báo 
cáo củ  b n tổ chức thì số 

bệnh nhân về đăng ký xin ơn 

v  hiệp thông với Tuần  ửu 
Nhật củ  Giáo xứ ng y c ng 

tăng  Hiện tại con số thống kê 

hằng ng y chƣ  đầy đủ  nhƣng 
cho đến hôm n y  ng y thứ 6 

củ  Tuần  ửu Nhật (tức ng y 28/4/2011) số bệnh nhân đăng 

ký ở tại đây cầu nguyện xin ơn đã lên hơn 1 200 ngƣời  với đủ 
thứ bệnh tật  Tất cả họ đều đƣợc giáo xứ tiếp đón  chăm sóc 

chu đáo  đƣợc ăn ở miễn phí  có ngƣời chăm sóc tắm giặt cho 
bệnh nhân bị bệnh nặng   ũng theo báo cáo sơ bộ củ    n tổ 

chức thì đã có h ng chục ngƣời có dấu hiệu khả qu n  nhiều 

ngƣời đón nhận đƣợc niềm vui từ lòng Tín thác  

Những bữa cơm cho hàng trăm bệnh 

nhân hằng ngày trong Tuần Cửu Nhật 

tại giáo xứ 
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  Quả thật  lời Kinh Thánh "Ai khát hãy đến với Tôi, ai tin 

vào Tôi hãy đến m  uống v  từ lòng Ngƣời sẽ tuôn chảy những 

dòng nƣớc hằng sống" (G  7  38) đ ng đƣợc thực hiện nơi giáo 
xứ L ng Truông trong Tuần  ửu nhật Kính Lòng Thƣơng Xót 

 hú  n y một cách rộng rãi v  hữu hiệu  Niềm tin yêu v  lòng 

phó thác  cậy trông v o  hú  đ ng đƣợc nhân lên v  sâu thẳm 
trong tâm hồn củ  mỗi con ngƣời  ngọn lử  Đức tin đ ng đƣợc 

thắp sáng v  bùng cháy khắp trên miền quê sơn cƣớc  Dƣờng 

nhƣ  "Lòng tin củ  con đã cứu chữ  con   on hãy về bình  n v  
khỏi hẳn bệnh" (Mc 5  34) đã v  đ ng đƣợc  hú  b n phát 

từng ng y cho những  i có niềm tin v  lòng tín thác qu  việc 

Sùng Kính Lòng Thƣơng Xót m  giáo xứ đã v  đ ng thực hiện 
nơi đây  nhất l  trong những ng y n y  

 Đây qủ  l  điều đáng mừng  một việc l m đáng khích lệ 
m  giáo xứ L ng Truông đã v  đ ng thực hiện để m ng lại 

hƣơng thơm cho Giáo hội  vị ngọt cho những  i tìm đến  hú  
v  l  nguồn phù s  trù phú cho hạt giống Tin Mừng phát triển 

nh nh trên cánh đồng truyền giáo   

 Hãy tin v o  hú   hãy đến với Lòng Thƣơng Xót  hú   hãy 

Tín thác mọi nỗi lo âu  mọi cơn đ u đớn  mọi tật nguyền v  cả 

niềm vui cho  hú   Hãy đến với  hú  bằng tình yêu thƣơng  sự 
hi sinh v  những việc l m bác ái  Tuần  ửu Nhật Kính Lòng 

Thƣơng Xót  hú  đ ng đi về ng y cuối  Đại lễ Kính Lòng 

Thƣơng Xót  hú  đ ng đến gần  nguồn mạch thƣơng yêu củ  
 hú  đ ng tuôn đổ cho những  i biết cậy trông v  Tín thác v o 

Ngài.  

Nếu  i đó âu lo sầu khổ 

 hƣ  biết tìm nƣơng tự  v o đâu 

Nếu  i đó bệnh tật hằn đ u 

 ơn vật vã ch n đầy nƣớc mắt 

Hãy về đây, về đem lòng tín t á  

C ú  n ân làn  sẽ b n p át  ồng ân. 
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MỘT S  H NH ẢNH BỆNH NHÂN VỀ XIN ƠN CHỮA 

LÀNH BỆNH TẬT TẠI GIÁO XỨ LÀNG TRUÔNG 
 

 
Nơi ng   tạm   o  á  bện  n ân 

 

 
Hàng trăm ngƣời k ắp nơi về t  m 

dự Tuần Cửu N ật  

 

 
Nơi ăn dàn    o  á  bện  n ân 
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 TH C THI L NG THƢƠNG X T 

 
 

 
 
 
 

Matta GX Thánh Giuse GV 

      

     Thánh nữ Faustin  đƣợc  hú  mạc khải qu  thị kiến: “Ta 
xin con hãy l m những việc thƣơng xót  và  phát xuất từ tấm 
lòng yêu mến T , con có bổn phận thi h nh Lòng Thƣơng Xót 
đối với những ngƣời lân cận   ”, vì “ nh em hãy có lòng nhân từ 
nhƣ  h   nh em l  đấng nhân từ”  L  tông đồ LTXC, anh em 
chúng tôi muốn thể hiện tinh thần Đức Ái trong tâm tình chia 

sẻ với họ đạo Long Thắng  Hạt S  Đéc  Giáo Phận Vĩnh Long. 
Đồng h nh với chúng tôi có  h  Đ  Minh Trần Văn Dũng, Dòng 

Thánh Thể. 

      uổi sáng thật đẹp  Th y trò chúng tôi rời th nh phố tiến về 

miền Tây  mọi ngƣời cầu xin  hú  v  Mẹ M ri  đồng h nh v  

b n bình  n cho chuyến đi  

     Đã nhiều năm không có dịp về miền Tây  n y trở lại cảnh 

vật th y đổi nhiều quá, nh  cử  phố xá kh ng tr ng hơn  thế 
nhƣng biệt d nh “vùng sông nƣớc” vẫn đƣợm vẻ th nh thản, 

 n bình với đồng lú  x nh  sông nƣớc mênh mông với những 

cây cầu vắt ng ng đã đƣợc nâng cấp  dòng sông Tiền đầy phù 
sa, bến ph  Mỹ Thuận đƣợc th y v o chiếc cầu thật ho nh 

tráng v  đẹp tuyệt. Nhìn cảnh vật n y tôi cảm thấy cuộc sống 

ngƣời dân ở đây thật êm đềm  không ồn  o náo nhiệt nhƣ ở 
th nh phố  Chúa đã b n cho họ một tuyệt tác thiên nhiên, Ngài 

nâng niu từng đọt cây ngọn cỏ … 

     Trên đồng cỏ x nh tƣơi ngƣời cho con nằm nghỉ,      

 Ngƣời đƣ  con đến dòng nƣớc x nh trong lành (Tv 23, 2). 

     Trên xe, không khí vui hẳn lên khi những chuyện vui đƣợc 
kể lại  chen vào là những câu đố vui Kinh thánh l m cho mọi 

ngƣời quên đoạn đƣờng d i. Cảm thấy đói bụng  bác t i đƣ  
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mọi ngƣời ghé ăn bữ  trƣ  với những món ăn dân dã thật thoải 

mái để đủ sức tiếp tục vƣợt đƣờng d i  Gió thoảng  nắng nhẹ  

     Đến giờ tôn kính LTX . Ngợi c  Lòng Thƣơng Xót.  hú  đã 
b n tặng con  Hỡi trái tim từ nhân  con tín thác nơi Ngài. Lời c  

cùng những câu kinh củ  mọi ngƣời, kể cả bác t i, nhịp nhàng 
đều đặn nhƣ ho  quyện v o Đại dƣơng Lòng Thƣơng Xót bao 

l  củ  Thầy Chí Thánh. Hình dung  hú  đ ng âu yếm nhìn từng 

đứ  con củ  Ng i, hẳn là Ngài rất h i lòng  

     Xin ch o miền đất Long Thắng thân yêu! 

     Khoảng chục ngƣời đón đoàn chúng tôi, nổi bật nhất l  một 

chàng thanh niên dáng cao, nƣớc d  ngăm đen với mái tóc hơi 

dài, trong trang phục quần je n và áo thun đỏ, thật ấn tƣợng, 
đó chính là LM Phêrô Nguyễn Văn Tƣờng  hánh xứ Long 

Thắng  v  các  nh chị trong HĐMV củ  Giáo xứ  Họ t y bắt mặt 

mừng dẫn đo n chúng tôi tiến v o nh  khách củ  Giáo xứ.  

     Ngôi Giáo đƣờng nổi bật trên nền trời nhờ m u x nh lá củ  
một vƣờn cây ăn trái đã tô điểm cho Gx Long Thắng có một 

khung cảnh thật ấn tƣợng. Qủ  thật,  hú  đã chọn v  gửi đến 

Gx Long Thắng một tặng phẩm thật quí giá, vì ch  Tƣờng khả 
ái rất niềm nở v  hiếu khách  Tuy chỉ mới lần đầu tiên gặp  ha, 

tôi có cảm giác nhƣ ch  con đã gặp nhiều lần. Qu  chi  sẻ, tôi 

biết  h  đƣợc gi o trách nhiệm quản xứ với số giáo dân “khiêm 
tốn”  đ  số l  dân nghèo sống giữ  các th nh phần đ  tôn giáo. 

Nh  thờ cũ có cây cối um tùm bao quanh, ch  xứ v  giáo dân 

đã trùng tu lại ngôi nh  thờ kh ng tr ng hơn  Sống khiêm tốn 
nhƣng ho  đồng, ch  đã giúp đỡ v  cảm hoá đƣợc nhiều ngƣời 

ngoại giáo qu  tinh thần đối thoại liên tôn, sự thân thiện v  cởi 

mở nơi ch  Tƣờng đã khiến chúng tôi rất thán phục  Tôi chợt 
nghĩ đến lời Thánh c : 

     “Tình yêu không trên môi miệng  nhƣng bằng thực hiện dấn 
thân. Tuy không mơ hồ nhƣng bằng Đức Ái theo Thánh ý 
Chúa”. 

            Sau khi hàn huyên, ch  dẫn chúng tôi đến kính viếng 

Thánh Thể  chào kính Mẹ M ri  và Thánh Giuse. Trang trí cung 
thánh v  nội thất tuy đơn giản nhƣng không kém phần uy nghi 



                05/2011 

 62 

cung kính   i nấy đều trầm lắng để tâm sự với  hú  rằng tình 

yêu  hú  ch n ho  khắp mặt đất  dù ở vùng xa xôi hẻo lánh  

 hú  vẫn có những ngƣời con luôn thực thi bác ái theo gƣơng 
Chúa Giêsu   ữ  cơm thân mật tình huynh đệ với các món đặc 

sản, tình thân ái thêm thắm thiết giữ  ch  xứ cùng các  nh chị 

trong Giáo xứ. Anh Sáu, anh Mông, anh Ba Tâm, chị Thuỷ  chị 
Phƣợng... đã phục vụ bữ  ăn thật chu đáo khiến chúng tôi cảm 

kích. 

     Thánh lễ chiều, ch  xứ mời ch  Dũng chủ tế, cũng l  buổi 

tĩnh tâm cho khoảng 50  nh chị em chuẩn bị r  mắt v  tuyên 

thệ   H  Đ LTX  củ  Giáo xứ  Trong b i chi  sẻ, ch  chủ tế đã 
dùng hình ảnh ngƣời ch  nhân hậu đầy lòng thƣơng xót v  th  
thứ (Lc 15), nhấn mạnh v o lòng cậy trông v  tín thác v o 

LTXC theo tinh thần Thông Điệp LTX  đƣợc tr o cho Thánh 
Faustina, nói lên tình yêu Thiên  hú  lớn hơn tội lỗi củ  nhân 

loại  Để hò  mình v o Đại dƣơng Tình yêu, con ngƣời cần thực 
hiện các việc cơ bản để đƣợc đón nhận v  ngụp lặn trong biển 

yêu ấy: Tình yêu vĩ đại có thể biến đổi những điều nhỏ mọn 
th nh vĩ đại  v  chỉ có tình yêu mới đem lại giá trị cho các hành 
động củ  chúng ta (NK 303). 

      Hãy thỉnh cầu LTX  hằng ng y nhất l  v o lúc 3giờ chiều 

     Thực h nh LTX  đối với th  nhân  năng xƣng tội và rƣớc 

lễ. 

      Tín thác v  trông cậy v o LTX . 

     S u thánh lễ chúng tôi giúp cho tân   H tập nghi thức 

tuyên hứ   

     Sáng hôm sau, Thánh lễ tạ ơn v  nghi thức tuyên hứ  đƣợc 

cử h nh long trọng v  tr ng nghiêm  nét hân ho n hiện rõ trên 
từng khuôn mặt vì đã chính thức có các thành viên trong đại 

gi  đình LTXC. Chúng tôi cũng vui mừng vì đƣợc đồng h nh với 
họ  Gi o lƣu và ăn sáng xong, ch  Tƣờng dẫn chúng tôi đi 

thăm khu nh  có bộ phận máy nƣớc uống đóng ch i  trải qu  

nhiều vất vả mà ƣớc mong củ   h  nhờ thánh ý  hú  đã hiện 
thực. Tâm sự với chúng tôi  ng i cho biết nƣớc uống n y đã 

cung cấp cho to n đị  b n chung qu nh giáo xứ, không phân 
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biệt lƣơng hay giáo, một thực hiện không mấy dễ d ng đối với 

một linh mục  tất  ả là  ồng ân (Rm 4:16). Nhãn hiệu trên 

ch i nƣớc m ng ý nghĩ  thật thâm sâu thể hiện tâm tình củ  
ngƣời môn đệ  hú : “ iều đẹp ý Ngài, xin dạy  on t ự  
 iện”. 

     Vâng, tâm tình ấy đối với tôi cũng l  “kim chỉ n m” nhắc tôi 

phải luôn nghĩ đến  hú  mỗi khi l m bất cứ việc gì đều trông 

cậy v  tuân phục Thánh Ý Chúa. 

      hi  t y ch  v  các  nh chị, tôi cảm nhận đƣợc tình cảm 

dạt d o qu  những lời chúc thân thƣơng  quyến luyến, đậm đ  
hơn nữ  l  những món qu   củ  ch  v  các  nh chị gửi cho 

từng ngƣời đem về th nh phố l m qu  cho ngƣời thân: từng 

chùm nhãn mọng chín  từng nải chuối căng mọng củ  mảnh 
đất thân yêu củ  giáo xứ  những trái trứng vịt đƣợc gửi đến từ 

gi  đình các  nh chị trong b n phục vụ. 

     Xin cảm ơn những ngƣời con nơi miền đất Long Thắng. Xin 

cảm ơn ch  xứ đã tạo cho  nh chị em có cơ hội gặp gỡ  chi  sẻ 
và nối kết tình huynh đệ đƣợc b o phủ h o qu ng củ  LTXC. 

     Xin chúc cha và các anh chị luôn l  đuốc sáng  là men và là 
muối nơi vùng đất Long Thắng, đồng thời toả sáng thêm nơi 

những vùng chƣ  có ánh sáng  hú  Kitô. 

     Từ chuyến đi n y, tôi cảm nghiệm đƣợc  hú  đã chọn v  

dùng môn đệ củ  Ng i thật xứng đáng, cũng l  gƣơng mẫu cho 

ngƣời theo  hú  luôn phục vụ  l  ngọn đèn thắp sáng Chân Lý 
giữ  cuộc sống v  đem Lời  hú  đến với tha nhân. 

      Lạy  hú  Giêsu  con biết ở đâu có tình yêu thì nơi đó có 
Chúa, ở đâu có từ bi thì ở đó có ân sủng  hú   ở đâu có bác ái 

thì nơi đó đƣợc  hú  chúc lành, ở đâu ý hợp tâm đầu thì nơi đó 

chứ  ch n nguồn vui  nhƣng con vẫn chƣ  thể vẹn tròn ý  hú . 
Nguyện xin Chúa luôn nuôi dƣỡng v  đánh thức tâm hồn con 

còn ngủ mê trong dục vọng  để con biết qu n tâm đến ngƣời 

khác  biết dùng đức tin, cậy, mến để d nh phần phúc cho con 
là đƣợc cứu rỗi khi r  trình diện  hú   Amen 
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