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Để việc sắp xếp lịch trình cũng như
việc Mục vụ được rõ ràng, thuận
tiện cho mọi người, BĐH giáo xứ
xin thông báo đến quí ông bà anh
chị em:
Qúi vị muốn xin những thánh lễ tại
tư gia như:
•
Lễ Rửa tội
•
Lễ Hôn phối
•
Lãnh Bí tích xức dầu
•
Lễ Cầu hồn hoặc lễ an táng
Xin vui lòng liên hệ với:
Cha Quản nhiệm hoặc các Liên lạc
viên.
Cha Quản nhiệm và các liên lạc
viên chúng tôi sẽ thu xếp, và nếu
cần sẽ mời cha khách để quý vị có
thánh lễ như mong muốn.
Kính thông báo,
BĐH GXNVCTTĐVN
lm. Quản nhiệm
Giuse Trần Đức Hưng
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về Cha Quản Nhiệm
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Trong thời gian gần đây sức khỏe của Cha Quản Nhiệm đã bị suy yếu nhiều.
Cho nên vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 Ngài đã có một buổi họp thân mật với
sự hiện diện của Đức Ông, Quý Cha và Ban Điều Hành Giáo Xứ tại Bussum để
tham khảo và bổ túc thêm về các sinh hoạt cần thiết của Giáo xứ. Đồng thời
cha Quản Nhiệm và Ban Điều Hành Giáo xứ có nhờ Đức Ông và Qúy Cha phụ
giúp vào các mục vụ của giáo xứ trong thời gian Cha Quản Nhiệm dưỡng bệnh
và đã được các ngài đồng ý.
Các mục vụ khi cần thiết phải liên lạc như:
•
•
•

Cử hành các lễ định kỳ tại các giáo khu
Thánh lễ Hôn Phối và Thánh lễ Rửa Tội (với sự cộng tác của Ban Diều
Hành Giáo Xứ NV.CTTĐVN)
Ban phép xức dầu cho người bệnh và dâng lễ An Táng.

xin quí ông bà anh chị em có thể liên lạc những số điện thoại dưới đây:
- Đức ông Trần văn Hòa:
- Cha Nguyễn văn Thông:
- Cha Tạ Thanh Kim Bình:
- Cha Trần Xuân Sang:
- Cha Nguyễn Quốc Thái:

06-53244362
06-15468251
06-12624751
06-84507767
06-42710068

- ông Nguyễn Hữu Phước:
- ông Trần Thiện Huy:

06-11583646
06-23117122
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Vì Cha Quản Nhiệm cần sự tĩnh dưỡng để chóng bình phục, Ban Điều Hành
Giáo Xứ và gia đình kính xin qúy ông bà và anh chị em tạm thời không liên lạc
và thăm viếng cha quản nhiệm trong thời gian này. Những tin tức về sức khỏe
Cha Quản Nhiệm sẽ được thông báo qua website của Giáo Xứ. Tình trạng sức
khỏe của cha Quản Nhiệm sẽ được ban điều hành trình lên địa phận, để khi cần
thiết xin giúp đỡ.
Cha Quản Nhiệm và Ban Diều Hành Giáo Xứ rất vui mừng và cảm kích khi
Đức ông và Quý Cha đã dành tình thương, sắp xếp thời gian và công việc đến
giúp dâng lễ cho Giáo Xứ chúng con. Chúng con xin thay mặt toàn thể Giáo
Xứ xin tri ân cảm tạ Đức Ông và Quý Cha.
Xin quý ông bà và anh chị em cùng chúng tôi và gia đình cầu nguyện cho Cha
Quản Nhiệm được sớm bình phục để trở lại làm chu toàn sứ vụ mục tử mà
Thiên Chúa đã giao phó cho Ngài.

T/m Ban Diều Hành GX.NVCTTÐVN
Nguyễn Hữu Phước
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Thư Mời Tham Dự Đại Lễ
Mừng Chúa Giáng Sinh
Kính gửi quí ông bà và anh chị em,
Kính gửi: quý Cha, quý Tu sĩ, quý ông bà và anh
chị em,
Cùng với toàn thể với nhân loại đang rộn ràng
chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, sống mầu
nhiệm Đấng Cứu Thế xuống trần mặc lấy thân phận
loài nguời và ở cùng nhân loại. Hòa với niềm vui
linh thiêng và cao trọng ấy, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng
ta sẽ hân hoan cử hành đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh

vào lúc: 14 giờ, Thu Hai 25.12.2017 tại nhà
thờ: Heilig Hart van Jezus Kerklaan 2,
3645 EV Vinkeveen
Chuẩn bị cử hành đại lễ là phần thánh ca vọng Giáng Sinh sẽ do “Ca đoàn Trẻ Giáo
xứ “ đảm trách, nhằm giúp chúng ta mừng và sống mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh
thêm sốt sắng và ý nghiã. Kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ và toàn thể quí ông bà anh
chị em sắp xếp thời gian đến hiệp dâng đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh để tạ ơn và
cảm nghiệm hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và cầu cho thế giới
được an bình, đồng thời để chúng ta có dịp gặp gỡ, thăm hỏi và cầu chúc cho nhau,
yêu thương trong thánh
ân Chúa Hài Đồng.

Trân trọng kính mời,
Ban điều hành
GX.NVCTTĐVN
và Lm. Quản Nhiệm
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Thư mời tham dự
Đại lễ trọng thể mừng Tân Niên Mậu Tuất
và chương trình Văn nghệ Vui Xuân
Kính gửi qúy cha, qúy tu sĩ, qúy ông bà và anh
chị em,
Xuân lại về trên quê hương Việt Nam thân yêu, Xuân mang yêu thương, vui
tươi và hy vọng tốt đẹp trong tương lai một lần nữa bừng lên trong tâm hồn
dân Việt nơi quê nhà cũng như ly hương. Trong kết hợp linh thiêng với quê
hương, dân tộc, với văn hóa ngàn đời, Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cũng sẽ hân hoan chào đón Năm Mới với
Đại lễ trọng thể mừng Tân Niên Mậu Tuất và chương trình Văn nghệ Vui
Xuân
vào lúc: 14 giờ - Chúa Nhật 11.02.2018
tại: Sporthal Sportcampus
Maartvlinder 11, 3544 DA UTRECHT
Kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ và toàn thể quí ông bà anh chị em cùng đến
hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho năm
qua và dâng lời nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam chúc lành cho chúng ta năm mới được muôn vàn ơn phúc lành,
thăng tiến trong cuộc sống.
Hợp với tâm tình thiêng liêng, quê hương dân
tộc, chúng ta cùng vui xuân qua ly rượu mừng,
lì xì đầu năm, thưởng thức các món ăn hương vị
quê hương dân tộc và chương trình văn nghệ
đặc biệt.
Hân hoan chúc mừng Năm Mới và trân trọng
kính mời,
Ban điều hành GX.NVCTTĐVN
và Lm Quản nhiệm.
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Thông Báo Hành Hương Roma
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Vatican là thủ đô của Giáo Hội Công Giáo
Hoàn Vũ, để nâng cao đời sống tâm linh và
bồi dưỡng đức tin của người Kitô Hữu. Qua
tinh thần đó Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức
chuyến Hành Hương, có thể viếng thăm các
Đại Giáo Đường và Thánh Địa Roma như: Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,
Vương cung thánh đường Thánh Laterano, Vương cung thánh đường Thánh Phaolô
ngoại thành, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Nhà thờ Đức Bà Aracoeli, Bảo
tàng viện Vatican, Hang Toại Đạo v.v.
Từ ngày thứ Sáu 27-04-2018 cho đến ngày thứ Hai 30-04-2018
Phần chi phí khách sạn Foyer Phát Diệm, tiền ăn và xe buýt sẽ được thông báo sau (tối
đa 50 người).
Xin lưu ý: vé máy bay và bảo hiểm du lịch phải tự lo.
Nếu quí vị muốn ghi danh hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua:
website Giáo Xứ: info@giaoxuvietnam.nl
Ông Nguyễn Hữu Phước: 06-11583646 - email: phuu@gmail.com
Ông Trần Thiện Huy: 06-23117122 - email:huytranthien@gmail.com
Chương trình chi tiết cuộc Hành Hương Roma Ban điều hành Giáo xứ sẽ đăng trên
website và báo LLCD tháng 1-3, 2018.
Kính mời qúy ông bà và anh chị em tham dự chuyến hành hương đầy ý nghĩa này.
Trân trọng kính mời,
Lm. Quản Nhiệm và
BDH. GX.NVCTTĐVN
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GIA ĐÌNH
MỘT MÁI ẤM YÊU THƯƠNG
Một chút tản mạn về gia đình
Tháng 10 sắp tới đây, gia đình lòng Chúa Thương Xót tại Hòa Lan mừng lễ
Thánh nữ Faustina- Tông đồ lòng Chúa Thương Xót, có nhã ý mời chúng tôi
chia sẻ về đề tài Hôn Nhân và gia đình, một trong những đề tài rất gần gũi, thân
quen nhưng cũng khá hóc búa và phức tạp vì nó liên quan rất nhiều khía cạnh
trong cuộc sống. Chúng tôi thiết nghĩ nhân dịp này cũng chia sẻ để mọi thành
viên trong gia đình sống trách nhiệm với vai trò của mình trong gia đình.
Cách đây hai năm, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, các giám mục
trên thế giới cùng với các chuyên viên đã tề tựu về Roma theo lời mời của vị
Cha Chung để tham dự thượng hội đồng giám mục về gia đình, để rồi từ đó
Đức Thánh Cha Phanxico đã đúc kết và ra Tông Huấn Amoris Laetitia “Niềm
vui của Tình Yêu” trong dịp kết thúc
năm Thánh Lòng Thương Xót. Tiếp
nối giáo huấn của Đức Thánh Cha,
trong Thư Chung đầu tháng 10 năm
2016, Hội Đồng Giám mục Việt Nam
đã đưa ra một bức tâm thư cho một lộ
trình mục vụ gia đình trong 3 năm
(2017-2019). Năm 2016-2017: Chuẩn
bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn
nhân; Năm 2017-2018: Đồng hành với
các gia đình trẻ; Năm 2018-2019:
Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.
Chính vì thế, gia đình là một trong những đề tài ưu tiên mà Giáo Hội luôn
muốn đề cao trước sự khủng hoảng nghiêm trọng của những giá trị gia đình
trong thế kỷ XXI này. Là một linh mục truyền giáo, chúng tôi cũng phải đào
sâu rất nhiều trong khi dọn bài chia sẻ khi được mời trong các cuộc hội thảo
của các đoàn thể, của các giáo họ, giáo xứ khi họ chuẩn bị lễ bổn mạng hay
8
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trong các dịp kỷ niệm hôn phối để mọi người ý thức hơn về vai trò và trách
nhiệm của một thành viên trong gia đình, trong giáo xứ và trong xã hội.
Theo Wikipedia tiếng Việt, thì gia đình là một cộng đồng người sống chung và
gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ
huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử
từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Thực tế, gia đình có
những ảnh hưởng và những tác động mạnh mẽ đến xã hội.
Chúng tôi rất thích bài hát nhí nhảnh “Ba Ngọn Nến Lung Linh” của nhạc sĩ
Ngọc Lễ khi anh cùng người vợ là ca sĩ Phương Thảo và đứa con gái bé bỏng
của họ hát bài gia đình : “Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây
nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, á à á a a thắp sáng một gia đình gia đình…”.
Bài hát này nói lên sự gắn bó mật thiết trong gia đình gồm có người chồng
(cha), người vợ (mẹ) và đứa con và cả ba đều có nghĩa vụ “thắp sáng” ngọn
nến trong gia đình.
Vậy gia đình đích thực là gì? Gia đình là một từ Hán-Việt được cấu tạo từ 2
thành tố “gia” và “đình”, dùng để chỉ đơn vị sinh sống của một cặp đàn ông,
đàn bà sinh con đẻ cái dưới một mái nhà. Có lẽ chúng ta có nhiều cách hiểu và
định nghĩa khác nhau về gia đình, nhưng theo chúng tôi thì gia đình là cái nôi
của tình yêu thương, là nơi mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong vòng
tay ấm áp của cha và mẹ. Gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng trong
lòng chúng ta. Gia đình là mái ấm, dù mái ấm đó to hay nhỏ, đó vẫn là mái ấm
của riêng chúng ta. Tiếng Anh khi
nói về gia đình họ dùng từ FAMILY.
Chúng tôi đã đọc ở đâu đó người ta
chiết từ FAMILY là F(Father) –
A(And) – M(Mother) – I(I) –
L(Love) – Y(You). Tạm dịch là
FAMILY : Father And Mother, I
Love You (Cha và Mẹ, Con yêu Cha
Mẹ).
Tuy nhiên, để hiểu thêm về gia đình,
chúng tôi mạo muội chia sẻ những gì
mình tích lũy được từ ngày được sai
đi truyền giáo tại Nam Mỹ và thỉnh thoảng có dịp đi nghiên cứu ở một số nước
về phong tục, tập quán cũng như đồng hành với các phong trào và đoàn thể
Công giáo để làm rõ những nét đẹp về gia đình.
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Gia đình truyền thống
Như đã trình bày ở trên, một gia đình truyền thống là gồm cho cha mẹ và
con cái cùng sống chung dưới một mái nhà. Người xưa thường nói nếu một gia
đình tam đại đồng đường (gồm ba thế hệ) là có phúc vì ở đó ông bà, cha mẹ và
con cái sống chung với nhau, mọi người cùng chia sẻ và học hỏi và răn dạy
nhau. Ngày nay nhờ phương tiện y tế tốt, có những đại gia đình có đến bốn hay
năm thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà và gọi là tứ đại đồng đồng hay
ngũ đại đồng đường. Nhiều người Á Châu và người Nam Mỹ còn giữ những
tập tục này và khi có dịp đại lễ hay ma chay họ thường quay quần bên nhau
chia sẻ và giúp đỡ nhau. Là một nhà truyền giáo sống ở Paraguay hơn 10 năm
qua, không ít lần chúng tôi dâng lễ kỉ niệm ngân khánh, kim khánh, ngọc
khánh hôn phối cho những gia đình cũng như đi thăm và trò chuyện với những
đại gia đình tứ đại hay ngũ đại đồng đường này. Nhiều người cho đây là những
gia đình cổ hũ vì chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI rồi, nhưng chúng tôi
nhận thấy những gia đình truyền thống có những nét đẹp khi ông bà, con cháu
biết yêu thương và kính trọng lẫn nhau.
Với những phương tiện kỹ thuật hiện đại
ngày nay cũng như lối sống “mì ăn liền”,
người trẻ hiện nay không muốn bị gò bó
và ràng buộc trong các gia đình truyền
thống vì đối với họ như thế là mất tự do.
Cũng vì đòi hỏi quyền tự do quá đáng mà
không biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ.
Cũng vì thiếu tôn trọng các đấng sinh
thành mà con cái đã xem nhẹ chữ hiếu
khi đâm đơn kiện cha mẹ và ngược đãi
cha mẹ, ông bà. Cũng chỉ vì mảnh đất tổ
tiên không được chia đều nên anh em ruột thịt kiện tụng, chém giết nhau. Cũng
vì không biết gìn giữ thuần phong mỹ tục nên những người cùng huyết thống
lấy nhau dẫn đến tình trạng loạn luân tràn lan. Có thể nói luân lý ngày nay bị
suy đồi nghiêm trọng vì người ta đã không coi gia đình truyền thống là nền
tảng của xã hội. Ở các nước Âu-Mỹ, con cái từ nhỏ đã được dạy là nếu cha mẹ
có mắng chửi thì phải gọi 911 ngay để tố giác cha mẹ. Và bọn trẻ luôn mong
tròn 18 tuổi để được sống tự lập hoàn toàn với cha mẹ ruột mình.
Trước tình trạng đó, Giáo Hội luôn canh cánh trong lòng và mời gọi những
người có trách nhiệm trong Giáo Hội là các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và các
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Đoàn thể Công giáo làm sống lại các giá trị truyền thống gia đình qua các
thông điệp, các kỳ đại hội gia đình hay đề ra những năm canh tân đời sống gia
đình nhằm thức tỉnh lương tâm của những người con trong Giáo hội biết dấn
thân và sống đúng với vai trò và trách nhiệm của những thành viên trong gia
đình.
Gia đình thiêng liêng
Ngoài gia đình truyền thống của những người cùng huyết thống, dòng
họ, người ta còn có một gia đình khác nữa gọi là gia đình thiêng liêng. Gia đình
thiêng liêng ở đây còn có thể hiểu là những người có cùng chung chí hướng, lý
tưởng và mục đích sống. Gia đình này rộng lớn hơn gia đình truyền thống và
không hề bị ràng buộc bởi mối giây huyết thống nhưng chỉ cam kết với nhau
qua những lời khấn hứa, những luật bất thành văn nhưng mọi người đều tôn
trọng. Đó là gia đình Hội Dòng, gia đình Giáo xứ, gia đình linh tông, gia đình
các đoàn thế tiến hành… Các gia đình này tự nguyện đến với nhau và cam kết
sống trung thành với gia đình mình lựa chọn. Là một tu sĩ hay linh mục, dĩ
nhiên người đó không từ bỏ gia đình huyết thống của mình nhưng họ có thêm
một gia đình thứ hai là gia đình Hội Dòng, và nơi đó vị tu sĩ hay linh mục này
có thêm những người anh em cùng chí hướng để làm vinh danh Nước Chúa.
Gia đình giáo xứ là nơi mà tất cả mọi người trong một giáo xứ đều là anh chị
em với nhau và cha xứ là vị cha chung về thiêng liêng cùng đồng hành và nâng
đỡ con cái mình để sống đạo tốt và cùng nhau thăng tiến con đường nên thánh.
Gia đình các đoàn thể cũng vậy, họ cũng trực thuộc một giáo xứ nào đó nhưng
họ có những đặc sủng riêng và muốn mọi người cùng chung chí hướng với
nhau lập nên một đoàn thể, một phong trào để làm phong phú thêm bộ mặt giáo
xứ. Đó là gia đình Legio Maria, gia đình Lòng Chúa Thương Xót, Các Bà Mẹ
Công giáo, Ca đoàn, Giáo Lý Viên, Gia Đình La Vang, Huynh Đoàn
Đaminh,… Các gia đình đoàn thể này như là những bông hoa muôn sắc trong
một vườn hoa gia đình giáo xứ nếu biết nở hoa đúng lúc. Đây có thể gọi là đại
gia đình bách đại đồng đường trong đại gia đình giáo xứ vì có nhiều gia đình
chung sống và làm việc chung với nhau. Nếu các gia đình này không biết
nhường nhịn nhau mà mỗi đoàn thể, mỗi nhóm làm theo kiểu cách riêng của
mình thì gia đình giáo xứ rất dễ tan nát, đỗ vỡ.
Các gia đình đoàn thể như đã nói trên không hề bị ràng buộc về điều gì
ngoại trừ những lời cam kết khi gia nhập. Tuy nhiên, ngay nội bộ của các gia
đình đoàn thể nào cũng có những mâu thuẫn, những bất đồng khó tránh khỏi
mà nếu những anh chị cả trong các gia đình này không biết giàn xếp những
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mâu thuẫn nội bộ này thì sẽ nảy sinh những hậu quả khó lường. Xét cho cùng,
những người đứng mũi chịu sào trong các gia đình luôn cần có một cái tâm và
cái tầm, cũng như sự khiêm nhường đúng mức trong các vấn đề chung vì nếu ai
cũng giành phần thắng về mình thì ai sẽ là người thua thiệt.
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI với nhiều đổi thay, và đặc biệt ở
Hà Lan nơi mà chúng ta đang sống là một đất nước có thể nói là rất thế tục
nhiều lúc khiến chúng ta quên mất chúng ta là người Công giáo. Bởi thế, mỗi
khi chúng ta tham dự một thánh lễ hôn phối hay lễ kỷ niệm Ngân Khánh, Kim
Khánh hay Ngọc Khánh hôn phối là dịp để mỗi thành viên trong gia đình có
dịp nhìn lại bản thân mình xem mình đã thực hành Lời Chúa đến đâu hay mình
chỉ đi tham dự với những bộ đồ thật đẹp, ngó qua ngó lại để gièm pha chỉ trích
người khác, ăn uống thật no say và hát hò thật hoành tráng rồi đâu lại vào đó
mà không hề có chút thay đổi nào về tư cách của mình thì xem như thất bại.
Tuy nhiên, nếu mỗi thành viên trong gia đình Công giáo biết xây dựng hôn
nhân bằng tình yêu kính trọng, tình yêu hy sinh; xây dựng gia đình như Hội
Thánh tại gia, thì gia đình sẽ trở thành cái nôi của sự sống, mái ấm của tình
thương và sẽ là ngôi trường đào tạo con người toàn diện. Khi hôn nhân được
xây dựng như thế, thì chắc chắn gia đình sẽ bền vững, sẽ trổ sinh hoa trái thánh
thiện cho Giáo hội và những con người tốt cho xã hội tương lai.
Đức Gioan Phao-lô II được mệnh danh là vị Giáo Hoàng của Gia đình
đã từng nói : “Gia đình có sứ mạng xây dựng nền văn minh tình thương”.
Chúng ta phải có nghĩa vụ xây dựng một nền văn mình tình thương như Chúa
Giê-su đã từng nhắn nhủ với các Tông Đồ : “Thầy ban cho anh em một điều
răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Xc. Ga13,34). Vì “yêu thương là chu
toàn lề luật” (Xc. Rm 13, 8-10). Trong một gia đình, một đoàn thể không thể
tránh khỏi những phê bình, chỉ trích nhưng nếu mọi người thật sự đến với nhau
và cùng vì phục vụ lợi ích chung thì nên tránh những hình thức cá nhân chủ
nghĩa, những “cái tôi” đáng ghét và sẵn sàng đối thoại chân thành để tìm ra
chân lý vì sự thật sẽ giải phóng chúng ta.
Sự bất hòa hay bình an là do chúng ta tạo ra. Những khác biệt về giới
tính, sinh lí, tâm tính, văn hóa hay lập trường chính kiến đương nhiên khó tránh
khỏi trong các gia đình, trong các đoàn thể. Nếu không biết dung hòa thì ắt sẽ
bùng nổ bất hòa, rồi sẽ xảy ra những cuộc chiến không khoan nhượng. Chúng
ta hãy biết noi gương Gia Đình Thánh Gia Giêsu-Maria-Giuse là Hội thánh tại
gia nguyên thủy, là mẫu gương của sự hài hòa trong gia đình. Đức Maria và
thánh Giuse đã sống một cuộc hôn nhân đích thực là nền tảng mở ra cho gia
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đình và thực hiện theo luật Môsê. Các đoàn thể trong giáo xứ cũng nên học hỏi
Cộng Đoàn Tiên Khởi Giê-ru-sa-lem dù có những bất đồng đôi lúc tưởng
chừng khó vượt qua nhưng nhờ ơn Chúa họ đã chiến thắng vì đã biết thực hành
Lời Chúa.
Viết tại Schiedam – Hòa Lan, tháng 9/2017
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
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Bài thánh ca Giáng Sinh phổ thông nhất ở Việt Nam bắt đầu bằng những lời
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”. Có phải Chúa ra đời vào mùa Đông hay
không? Nói khác đi Chúa ra đời vào ngày nào?
Tân ước cho ta biết về ngày Chúa Giêsu chịu tử nạn, đó là vào dịp lễ Vượt
Qua của dân Do Thái. Nhưng Tân ước lại im lặng về ngày tháng Chúa ra
đời. Vì vậy ta không thể nói được chính xác Chúa ra đời vào mùa Xuân, Hạ,
Thu, hay Đông. Những bài thánh ca về Giáng sinh nói đến sương tuyết lạnh
lẽo, ắt là nghĩ đến lễ Giáng Sinh cử hành vào ngày 25 tháng Chạp dương
lịch. Ở Âu Châu thì quả thật là mùa Đông lạnh lẽo. Ở Việt Nam tỉ như một
số vùng núi cao như Đà Lạt cũng khá lạnh lẽo, nên bài thánh ca ấy không có
chi trái mùa. Nhưng chúng ta thử nghĩ đến các vùng ở miền Nam bán cầu,
như Australia, Tân-tây-lan, thì ngày 25 tháng 12 rơi vào chính giữa mùa hè.
Lễ xong là họ nhào ra biển để tắm mát. Tại sao phụng vụ cử hành lễ Giáng
Sinh vào ngày 25 tháng 12? Có lẽ vì Giáo Hội muốn thánh hoá một ngày lễ
ngoại đạo ở Rôma. Thực vậy, người Rôma cử hành ngày sinh nhật của mặt
trời (Natale solis invicti) vào ngày này. Như chúng ta biết rằng trong năm,
ngày đông chí là ngắn nhất: xem ra đêm tối đã lấn át mặt trời. Thế nhưng
sau đó ngày lại bắt đầu dài ra từ từ; vì vậy mà người ta mừng lễ hồi sinh của
mặt trời. Sau khi đế quốc Rôma trở lại Kitô giáo, Giáo Hội muốn thay thế
thần mặt trời bằng Đức Kitô, mặt trời soi đường công chính. Chứng tích đầu
tiên về việc cử hành lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 là một cuốn
lịch vào năm 354, tức là giữa thế kỷ IV. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ này thì
hầu như các Giáo Hội Kitô đều mừng lễ vào ngày ấy. Tưởng cũng nên biết
rằng các Giáo Hội Đông Phương mừng ngày lễ Giáng Sinh vào ngày 6
14

Liên Lạc Cộng Đoàn – Báo Tháng 10-12

tháng 1, ngày mà Giáo Hội La-tinh mừng lễ Hiển Linh. Chúng ta không biết
Chúa sinh ra ngày nào, còn chị có biết Chúa sinh ra năm nào không? Năm
thứ I theo kỷ nguyên Kitô giáo? Đúng một phần, quả thực, lịch mà chúng
ta đang dùng, dựa trên ngày Chúa Giáng Sinh, coi như là năm thứ I, cho đến
ngày nay là năm 1991. Tuy nhiên khi bắt đầu soạn ra lịch ấy, tu sĩ Điônisô
Exiguus (sống vào thế kỷ VI) đã tính lầm: ông cho rằng Chúa ra đời vào
ngày 25 tháng 12 năm 753 của lịch Rôma, tức là 4 năm trước kỷ nguyên
Kitô giáo. Chúng ta phải thụt lùi thêm 2 năm nữa, xét vì khi Hêrôđê hay biết
việc Chúa ra đời, đã ra lệnh giết các trẻ em
dưới hai tuổi, vì đoán rằng Ngài đã sinh ra
trong khoảng thời gian đó. Tóm lại, Chúa
Giêsu đã ra đời ít là vào năm thứ VI hay năm
thứ V trước kỷ nguyên hiện tại, nghĩa là vào
khoảng 1996 năm nay.
Để kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh, các nhà
thờ cũng như tư gia làm một hang đá với các nhân
vật có mặt tại Bêlem lúc Chúa ra đời. Có phải Chúa ra đời
trong hang đá nơi máng lừa hay không? Theo thánh Luca, vào thời ấy có
một cuộc kiểm tra dân số trong toàn đế quốc Rôma, ai nấy phải về nguyên
quán của mình để kê khai. Hoàng đế Rôma không chỉ muốn biết con số
nhân đinh của mình, nhưng là muốn biết có bao nhiêu người sẵn sàng thi
hành quân sự, cũng như tài sản của họ để đánh thuế. Từ Nazarét có lẽ là quê
quán của Maria, Giuse dẫn bạn mình trở về nhà của song thân mình ở
Bêlem, một quãng đường dài khoảng 150 cây số. Bêlem (theo nguyên ngữ
Do Thái Bethlehem) có nghĩa là “nhà của bánh”. Nhưng theo một số học
giả hiện đại, có lẽ phải tìm nguyên ngữ Bit-ilulahama (tiếng Canaan, có
nghĩa là nhà của thần Lajamu). Bêlem là một thôn làng nhỏ bé, cách
Giêrusalem độ chừng 8 cây số về phiá Nam. Vào thời ấy dĩ nhiên là không
có khách sạn hay quán trọ. Luca nói rằng Giuse không tìm được một chỗ
trong một gian phòng dành cho khách. Có lẽ là một gian nhà xép như cái
chái, mở ra làm gian dành cho súc vật. Vì vậy mà sau khi hết chỗ, có lẽ ông
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chủ đưa ra ngoài hiên, nơi dành cho súc vật chăng? Từ thế kỷ II mới có
truyền thống do thánh Giustinô kể lại (Dialogo cum Triphone 78,5 viết vào
khoảng năm 150) là Chúa Giêsu sinh ra trong một hang đá. Từ đó lưu
truyền ấy được tiếp tục như chúng ta thấy trong chứng tích của Origène
(Contra Celsum I, 51 viết vào khoảng năm 248) ở thế kỷ sau đó. Ấy là chưa
kể đến các Nguỵ Phúc Âm Thư. Vào thế kỷ IV hoàng đế Constantinô đã
xây một thánh đường tại hang đá mà theo tục truyền là nơi Chúa ra đời. Tuy
nhiên tục lệ cất hang đá trong các nhà thờ và tư gia để tưởng niệm biến cố
Chúa giáng sinh mới có từ thế kỷ XIII, do thánh Phanxicô khó khăn khởi
xướng. Còn hai con bò lừa ở đâu tới vậy? Phúc Âm không nói đến. Chi
tiết này xuất hiện ở Nguỵ Phúc
Âm theo thánh Matthêu. Tác
giả này muốn chứng minh rằng
việc Chúa ra đời trong hang bò
lừa ứng nghiệm lời ngôn sứ
Isaia 1,3: “Con bò đã biết chủ
mình, và con lừa nhận biết
máng của chủ mình”. Bên
cạnh hang đá, không thể nào
thiếu ngôi sao. Có phải đó là
sao chổi dẫn đường cho Ba Vua đến thờ lạy Chúa Cứu Thế không? Đúng
vậy, ngôi sao đặt bên cạnh hang đá tưởng nhớ đến ngôi sao đã dẫn đưa các
nhà đạo sĩ đến thờ lạy Hài Nhi ở Belem. Tuy nhiên thánh Matthêu không
nói rõ ràng đó là ngôi sao chổi. Dù sao theo các học giả Kinh Thánh, sao
chổi hay sao nào khác không quan hệ cho bằng ý nghĩa thần học: trong Cựu
ước (Ds 24,7) Balaam tiên báo ngày vị cứu tinh ra đời dưới hình ảnh của
một ngôi sao chỗi dậy từ nhà Giacóp. Lưu truyền bình dân ở Israel đều nói
đến một ngôi sao xuất hiện vào lúc một hoàng đế hay vĩ nhân ra đời. Một
ngôi sao đã dẫn đường cho Ba Vua thờ lạy Chúa, họ có phải là Vua hay các
nhà đạo sĩ, nhà chiêm tinh? Tại sao lại có ông da trắng, da vàng và da đen?
Thánh Matthêu nói là có các “magoi”. Từ này có ý nghĩa hàm hồ: ở Ba
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Tư, họ thuộc hàng giáo sĩ, nhưng không phải lo chuyện tư tế mà còn lo
chuyện bói toán, thiên văn và y khoa nữa. Nhưng khó có thể nói là các nhân
vật mà thánh Matthêu nói tới thực sự từ Ba Tư mà đến. Đối với người thời
đó, “Phương Đông” không hẳn là Trung Hoa, Nhật Bản nhưng chỉ là xứ ở
phía Đông của bờ sông Hoà Giang, có thể là chính từ miền Ảrập. Về sau
các vị ấy được gọi là vua có lẽ vì người Kitô hữu liên tưởng tới thánh vịnh
72: “ Các vua Tharsis và hải đảo sẽ mang lễ phẩm; các vua Ảrập và Saba sẽ
mang cống vật …”. Con số “ba” xuất hiện có lẽ vì gắn liền với ba phẩm vật:
vàng, trầm hương, mộc dược. Ba lễ phẩm có ý nghĩa tượng trưng. Vàng là
biểu hiệu của vua chúa; trầm hương là biểu biệu của thần linh; mộc dược
dùng để tẩm liệm ước xác, biểu hiệu của thân phận con người. Các Giáo
Hội Syria và Armeni đếm hơn một chục vị, chứ không phải chỉ có ba vị.
Dầu là ba hay là bốn đi nữa, ta vẫn có thể nghĩ rằng họ đều cùng một xứ với
nhau. Về sau, vì muốn làm nổi bật tính cách phổ quát của ơn cứu chuộc,
người ta đặt ba vị tượng trưng mầu da của ba đại lục lớn nhất: da trắng (Âu
châu), da vàng (Á châu), da đen (Phi châu). Mỹ châu mới được khám phá
cách đây 500 năm thôi. Dù sao đi nữa vấn đề chính mà Matthêu muốn nêu
lên là vào lúc Chúa ra đời, trong khi những người ở chính quê hương của
Ngài thuộc làu Sách Thánh, nhưng không nhận biết thời giờ cứu độ; còn
những người ngoại đạo từ xa xăm đã nhận ra Chúa Cứu Thế và đến thờ lạy
Ngài. Biết đâu đó cũng là lối trách móc dành cho chúng ta, những người
Kitô hữu? Bên cạnh hang đá, người ta còn đặt thêm cây thông nữa. Tại
sao đặt cây thông? Ở Việt Nam đâu dễ gì kiếm được cây thông, sao không
đặt cây chuối, cây cam, cây dừa? Trong Tân ước không có chỗ nào nói
Chúa Giêsu sinh ra gần cây thông. Mặt khác tục lệ làm hang đá để tưởng
niệm Chúa ra đời đã có từ thế kỷ XIII, còn tục lệ đặt cây thông thì mới trở
nên phổ thông từ thế kỷ XIX, phát xuất từ bên Đức. Tại những nước Bắc
Âu, trong mùa Đông, các cây đều trụi lá hết, chỉ trừ cây thông là giữ được
vẻ tươi xanh. Vì thế không lạ gì người ta dùng cây thông để trang hoàng
vào dịp lễ. Điều quan trọng là tìm hiểu ý nghĩa của nó. Cây thông với những
cành lá luôn xanh tươi, tượng trưng cho sự sống. Cây thông dựng lên trong
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mùa Giáng Sinh gọi là cây trường sinh ở vườn địa đàng. Nguyên tổ chúng
ta đã phạm tội, bị trục xuất khỏi nơi hạnh phúc ấy và bị lên án tử. Nay Chúa
Cứu Thế giáng trần, Ngài mở lại cửa thiên đàng cho chúng ta, trả lại cho
chúng ta cây trường sinh. Thiết tưởng một khi hiểu được ý nghĩa như vậy,
ta có thể dùng bất cứ cây nào đặt bên cạnh hang đá cũng được.

Nhân dịp Giáng Sinh về, Ban điều hành GX NVCTTĐVN tại
HL xin kính chúc cho quý cha, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân

Qua hồng ân của Chúa Hài Đồng

18

Liên Lạc Cộng Đoàn – Báo Tháng 10-12

TÂM TÌNH TRONG THÁNG 11 LÀ THÁNG
CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Giáo Hội Công Giáo dành trọn tháng Mười Một để cầu
nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Họ là những người
thân của chúng ta, hoặc cũng có thể là những người mà
chúng ta không biết. Nhưng mọi người đều có chung bổn
phận là cầu nguyện cho những người đã qua đời. Những linh
hồn nơi Luyện Ngục là những linh hồn thánh thiện, nhưng để
được vào Thiên Đàng, họ còn cần phải thanh tẩy cho trong sạch vẹn tuyền.
1. Các linh hồn cần phải thanh luyện
Thiên Chúa là Đấng Thánh (Tv 99,5), nên những người đến với Chúa cũng
phải thánh thiện cách trọn vẹn. Những linh hồn mà chúng ta cầu nguyện
hôm nay là những người sống trong ơn nghĩa Chúa và chết trong ơn nghĩa
Chúa. Nhưng vì là con người yếu đuối nên không tránh khỏi những khiếm
khuyết, cho nên các ngài cần phải tẩy rửa trước khi vào hưởng Tôn Nhan
Chúa. Sau khi lìa khỏi xác, linh hồn không còn lập công được nữa, mà chỉ
còn cách trông chờ những người trên trần gian cầu nguyện cho mà thôi.
Nhờ việc lành phúc đức của Giáo Hội tại thế, các linh hồn “nơi” luyện ngục
mới mau chóng nên tinh tuyền để diện kiến Tôn Nhan ( Ga 5,37 ). Tức là
các ngài đã mặc áo cưới (Mt 22, 12) để dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19,8-9).
Về việc phải thanh luyện nơi luyện ngục, có lẽ không ai tránh khỏi - trừ
Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm. Nói như thế có người thắc mắc : trong bài Tin
Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu hứa với anh trộm lành : Ngay hôm nay, anh sẽ
ở trên Thiên Đàng với tôi (c. 43).
Vậy ta phải hiểu câu này như thế nào? Theo quan niệm của người Do Thái
thời Chúa Giêsu thì Thiên Đàng là nơi những người công chính chờ ngày
phục sinh. Tương tự như La-da-rô sau khi chết được các thiên thần đem vào
lòng Áp-ra-ham (Lc 16,22). Phải chăng Thiên Đàng theo quan niệm của
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người Do Thái tương tự như “Luyện Ngục” mà những người công chính
cần phải thanh luyện? Dù thế nào chăng nữa, linh hồn nào chưa xứng đáng
thì cần phải thanh tẩy. Vì cần phải thanh tẩy, nên các linh hồn cần những lời
cầu nguyện của Hội Thánh.
2. Hội Thánh cùng thông công
Đây là điều mà chúng ta hằng tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Có nghĩa là
các thành phần của Hội Thánh: những người Tại Thế, những người trong
Luyện Ngục, các thánh ở trên Thiên Quốc đều liên đới với nhau. Liên đới
trong hạnh phúc cũng như trong đau khổ. Quan trọng là ta có cảm nhận
được hay không!
Những linh hồn trong Luyện Ngục ngày đêm họ đang trông chờ lời cầu
nguyện của chúng ta. Chúng ta có luôn ý thức điều này không? Những việc
lành chúng ta làm sẽ giúp họ đền tội, thanh tẩy tâm hồn để chóng vào hưởng
Tôn Nhan Chúa. Khi đã được vào Thiên Đàng, các ngài lại cầu bầu cho
chúng ta. Việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục là một việc
thánh thiện, như Công Đồng Vaticanô trong hiến chế Mầu Nhiệm Giáo Hội
đã viết: “Giáo Hội Lữ Hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho
những người đã chết, và cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là
một việc lành thánh...” Với Mầu nhiệm Hội Thánh Cùng Thông Công, việc
cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục là một bổn phận của mỗi
người chúng ta. Hơn nữa, đối với người Công Giáo Việt Nam nói riêng, và
với người Công Giáo Á Châu nói chung còn là việc thi hành chữ “Hiếu” với
ông bà tổ tiên.
3. Tháng 11 là tháng hiếu thảo
Trong một lớp Dự Tòng, có một anh bạn học viên theo đạo Ông Bà tỏ ra rất
băn khoăn, lo lắng. Hỏi ra mới biết. Anh ta sợ rằng, khi theo đạo Công Giáo
thì bất hiếu với tổ tiên. Vì người Công Giáo không cúng cho tổ tiên, nên ở
dưới Suối Vàng ông bà tổ tiên bị bỏ đói!Phải chăng người Công Giáo bất
hiếu với những người đã qua đời?
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Ta có thể trả lời ngay rằng, người Công Giáo không những không bất hiếu
với tổ tiên, mà trái lại còn rất có hiếu với những người đã qua đời. Nhưng
cách hiếu thảo của người Công Giáo thì khác. Trong một năm, Giáo Hội
dành hẳn một tháng để cầu cho những người quá cố. Rồi hằng ngày người
Công Giáo đều cầu nguyện cho những người đã khuất.
Ta cứ thử làm một phép tính xem, trên Thế giới mỗi ngày có bao nhiêu
Thánh Lễ được cử hành. Mà trong mỗi thánh lễ đều cầu nguyện cho những
linh hồn nơi Luyện Ngục! Ngoài Thánh Lễ ra, còn bao nhiêu việc Phụng Vụ
và các việc đạo đức khác. Những việc này đều thông công với các linh hồn
nơi Luyện Ngục.Không còn nghi ngờ gì nữa, người Công Giáo rất có hiếu
với những người đã khuất.
Đặc biệt trong ngày lễ cầu cho các linh hồn, chúng ta càng ý thức hơn về
việc cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, trong đó có thể có cả
người thân của chúng ta. Xin Chúa, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, cùng
với lời bầu cử của Đức Mẹ và các thánh, giúp cho các linh hồn nơi Luyện
Ngục được tinh tuyền để các ngài mặc áo cưới mà vào dự tiệc cưới của Con
Chiên. Amen.
Con người trong một góc khuất nào đó của tâm hồn luôn muốn xóa nhòa đi
sự cách biệt âm dương, muốn xóa đi sự cách ngăn bởi cái chết, và trong nội
tâm sâu thẳm của tâm hồn luôn là khát khao gắn bó mãi mãi không chia lìa.
Halloween được tổ chức vào vọng Lễ Chư Thánh, với sự hóa trang rùng rợn
như muốn chế diễu cái chết, muốn xóa nhòa đi khoảng cách âm dương cách
biệt để rồi bước vào tháng các linh hồn với đại Lễ Chư Thánh và tâm tình
cầu nguyện, sống chứng nhân niềm tin kito giáo để cầu nguyện cho các linh
hồn đã qua đời.
Với đức tin mãnh liệt vào Đấng chiến thắng sự chết là Chúa Kitô, các tín
hữu lại quây quần trong sự liên kết thiêng liêng với những linh hồn anh chị
em đã đi trước trong niềm tin vào sự sẽ phục sinh khải hoàn mai hậu. Giáo
Hội đã dành riêng tháng 11 hằng năm để tôn nên sự cao quí của sự kết hiệp
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thiêng liêng này bằng sự kêu gọi tín hữu dương thế hãy trở về trong tâm
tình cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời; bằng cách tham dự các thánh lễ,
xin lễ; bằng tâm tình nguyện cầu khi viếng đất thánh - nơi an nghỉ tạm bợ
chờ ngày phục sinh của những anh chị em đã qua đời.

22

Liên Lạc Cộng Đoàn – Báo Tháng 10-12

Suy Niệm Lời Chúa - Tháng 10
10.1.2017, Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A (Mt 21,28-32)
“Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi”
Suy niệm: Hình ảnh Chúa Giêsu dùng để trình bày giáo lý của Ngài trong Chúa Nhật
hôm nay vẫn là vườn nho. Tư tưởng của Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng Mt
21,28-32 tiếp nối hình ảnh vườn nho, nghĩa là nước trời, Chúa Giêsu muốn giới thiệu
cho nhân loại. Câu chuyện thánh Matthêô tường thuật có tính cách dí dỏm, thú vị,
giúp mọi người hiểu được ý Chúa muốn nói. Người Cha trong trích đoạn Mt 21,2832 là Thiên Chúa nhân từ, giàu lòng thương xót, luôn chạnh lòng xót thương đối với
con người, nhất là những con người tội lỗi, yếu đuối. Người cha một hôm nói với
đứa con cả: "Con ơi, nay ra làm vườn nho giúp cha nhé ". Đây không phải là một
lệnh truyền,một lời bắt buộc, nhưng chỉ là một lời mời gọi.
Câu chuyện ngắn gọn, nhưng nói lên tất cả ý nghĩa của sứ điệp Tin Mừng muốn đề
cập tới. Thái độ của hai người con quả thực trái ngược nhau. Cái nghịch lý ở đây là
người con cả nói "không", nhưng sau đó nghĩ lại và đi làm vườn nho theo lợi ích
chung của gia đình. Người con cả đã biết hy sinh lợi ích riêng để sống quảng đại, cởi
mở và đặt ích lợi chung của gia đình lên trên. Còn người con thứ nhanh nhảu đáp lại
lời mời của cha "vâng, con sẽ đi ". Lời đáp trả hết sức mạnh mẽ và quả quyết ấy chỉ
là một lời lừa dối cha. Người con thứ thưa "vâng" để nhằm mập mờ đánh lận con
đen. Vâng, nhưng không làm, sẽ đi, nhưng không đi. Thái độ của người con thứ thật
ích kỷ, anh ta không hề thương yêu cha chứ đừng nói đến yêu thương anh em trong
gia đình và người ở ngoài xã hội. Người con cả xác định lập trường của mình, nói
lên sự tự do của con người mình, nhưng cuối cùng người con cả đã biết vượt lên tất
cả để chọn lựa điều có ích nhất. Hành động của người con cả là cả một sự chọn lựa
giằng co, đòi hỏi sự quả cảm và tình thương. Chính vì có lòng tốt, con tim nhậy cảm,
ánh mắt biết nói, nên người con cả đã làm theo ý cha của mình. Còn người con thứ
chỉ sống trên đầu môi chóp lưỡi, giả bộ nói vâng,nhưng trong tận đáy lòng của anh
đã hàm chứa lời từ khước rất quyết liệt: không. Người con cả đã biểu lộ thái độ của
mình ra bằng hành động. Người con thứ nói nhưng không làm. Điều này rất phù hợp
với lời Chúa Giêsu: "Không phải tất cả những ai kêu lạy Chúa!, lạy Chúa! mà được
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vào nước trời, nhưng chỉ những ai làm theo thánh ý Chúa". Thánh ý Chúa phải được
thể hiện qua thái độ vâng phục, tuân theo đường lối Chúa. Nói cách khác là chấp
nhận Chúa Giêsu là cùng đích, là gia nghiệp của mình.
Chúa Giêsu không phân biệt bất cứ người nào dù họ là Do Thái, Hy Lạp, La Mã, dù
họ là ở trong hay ngoại giáo. Chúa Giêsu khẳng định: Những người đĩ điếm và thu
thuế sẽ vào nước trời trước các ngươi. Chúa Giêsu đã nói: "Không phải những người
lành mạnh cần thầy thuốc,nhưng là những kẻ ốm đau". Thiên Chúa của Đức Kitô là
một Thiên Chúa nhân hậu hay thương xót, thứ tha, cảm thông, chia sẻ khác với quan
niệm của những người biệt phái, luật sĩ, kỳ mục, thượng tế đã quan niệm Thiên Chúa
như một vị quan tòa ác nghiệt, thích trừng phạt và áp đặt những mệnh lệnh độc đoán.
Thái độ của bọn biệt phái, Pharisiêu, tư tế, thông luật là thái độ ích kỷ, giả hình, làm
bộ. Họ thích khoe khoang, tự mãn về một thứ đạo bề ngoài mà họ nghĩ ra. Cái đạo
được họ áp đặt bởi trăm ngàn lề luật, nhưng lề luật do họ nặn ra, bày đặt để bắt buộc
người khác làm, thực hiện chứ họ thì hoàn toàn không làm gì hết như Chúa Giêsu đã
từng nói : một ngón tay họ cũng không muốn lay thử. Thái độ của họ là thái độ tự
kiêu, tự mãn, phô trương: ra đường ưa thích người khác tung hô, chào hỏi. Áo thênh
thang, tua áo dài, thẻ kinh rổn rẻn...Đạo như thế là đạo bề ngoài, đạo nông cạn, hời
hợt. Chúa Giêsu đã không dựa trên công đức của con người, dựa trên địa vị, chức vụ
của con người để thưởng phạt, tất cả đều do tình thương nhưng không của Chúa.
Chìa khóa dẫn vào nước trời là sự vâng phục Thiên Chúa và hoán cải, thống hối, ăn
năn.
- Có hai tiếng người ta thường nói nhiều nhất, đó là "Vâng" và "Không". Nhưng giá
trị của chúng không tùy vào lúc chúng vừa được nói ra, mà tùy theo sau đó người ta
có thực hiện hay không. Nói "vâng" mà không làm đâu có giá trị bằng nói "không"
mà lại làm.
- Lời hứa không tạo nên uy tín cho con người; lời nói tốt không thể thay thế cho
những việc làm tốt.
- Con người chúng ta có thể thay đổi từ "vâng" sang "không" và từ "không" sang
"vâng". Vì thế, cả hai người con trong dụ ngôn này đều có thể là bài học cho chúng
ta: nếu chúng ta giống người con thứ nhất đã lỡ nói "không" với Chúa bấy lâu nay
thì bây giờ chúng ta có thể nói lại "xin vâng" ; còn nếu chúng ta giống người con thứ
hai đã thưa "xin vâng" thì đừng để cho mình bị thay đổi mà sửa lại thành "không".
- Trong lịch sử Giáo Hội, rất nhiều vị thánh lớn đã từng là những kẻ tội lỗi ban đầu
đã nói "không" với Chúa nhưng về sau đã sửa đổi và thưa "xin vâng". Thánh
Augustinô là một thí dụ điển hình.
8.10.2017, Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A. Mt 21, 33-43
“Sinh hoa lợi”
Suy niệm: Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền. Những tá
điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình, để đến mùa hái nho họ giao
lại cho ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan tâm săn sóc. Ông đã
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trồng, đã rào giậu, khoét bồn đạp nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai
các đầy tớ đến để thu hoa lợi các tá điền chẳng những không nộp, mà còn hành hạ họ
và giết đi. Nhóm đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận. Nhưng ông chủ vẫn không
thất vọng trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình
đến với họ. Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết
đi.
Khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói mình chính là người con ấy, người Con của
ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tiên báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay
những tá điền sát nhân là các nhà lãnh đạo Do thái giáo đương thời. Cái chết của
Đức Giêsu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ là các đầy tớ đã được
Thiên Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt
cao quý vì là cái chết của chính Người Con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là
một dấu chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử, không phải chỉ
là lịch sử của dân tộc Israel, mà còn của cả nhân loại.“Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại
trở nên viên đá đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt
chúng ta”. Giáo Hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của thánh vịnh để nói về
việc Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh. Bị loại bỏ là việc độc ác của con người,
còn trở nên viên đá góc là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa.“Thu hoa lợi”, “nộp hoa
lợi”, “sinh hoa lợi”. Hoa lợi là điều mà ông chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn
nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những tá điền độc ác, bởi đó ông đã lấy
vườn nho lại, cho người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn nho bây giờ được hiểu là
Nước Thiên Chúa. Nước này không còn nằm trong tay giới lãnh đạo dân Do Thái
nữa, nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi. Dân mới ấy chính là Giáo Hội
phổ quát, trong đó gồm cả dân ngoại và những người Do Thái tin Đức Giêsu. Chúng
ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó
vườn nho là Nước Thiên Chúa,
và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho xứng ở đời này. Làm thế nào để
Giáo Hội nộp hoa lợi đúng mùa cho Chủ? Làm thế nào để chúng ta không rơi vào tội
của các tá điền đi trước?.
15.10.2017, Chúa nhật 28 Thường niên, Năm A, Mt 22, 1-10
“Nhà vua sai đầy tớ đi thết các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc
cưới, nhưng họ không chịu đến”
Suy Niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa cho ta thấy Ngài luôn sẵn
sàng tất cả và mời chúng ta đến với Ngài cách tha thiết. Nhưng còn chúng ta, chúng
ta có mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa để vào dự tiệc hay không, hay chúng ta thờ
ơ, xem nhẹ vinh dự này như những khách đã được mời trong dụ ngôn tiệc cưới hôm
nay. Vì thế, chúng ta đừng ỷ lại, không phải sống trong ơn cứu độ là chúng ta được
cứu độ, cũng như không phải được mời có nghĩa là bảo đảm cho ơn cứu rỗi. Kẻ được
mời phải có điều kiện tối thiểu là từ nay phải sống sứng đáng với Tin Mừng. Nếp
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sống ấy chính là chiếc áo cưới chúng ta sẽ mặc trong ngày gặp Thiên Chúa. Nếu
không có áo cưới chúng ta sẽ bị loại như người dự tiệc cưới trong dụ ngôn hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu mà Chúa đã mời gọi, mở cửa cho chúng con đến bàn
tiệc thánh. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp trả và đến với Ngài. Amen.
22.10.2017, Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A, Mt 22,15-21
“Của Xêda, trả cho Xêda. Của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa”.
Suy niệm: Bài Tin Mừng, thánh Matthêu tường thuật lại việc những người Pharisêu
gài bẫy bắt bí nhằm hãm hại Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một bất ngờ đã xảy ra: không
những Chúa Giêsu lột trần được bộ mặt gian xảo và tà tâm của họ, mà còn dạy cho
họ một khuôn vàng thước ngọc làm định hướng và là điều chính yếu của cuộc đời.
“Xêda”: Chính là tên gọi hoàng đế La Mã Cêsarê Tibêriô đang đô hộ nước Do Thái
và gây nhiều nhiễu thương cho dân chúng.Đối với bối cảnh lịch sử thời Đức Giêsu
thì “Xêda” nhằm chỉ chính quyền đang đô hộ đất nước Do thái. Còn đối với hoàn
cảnh chung của mọi thời và nhất là đối với chúng ta ngày nay thì “Xêda” được hiểu
theo nghĩa rộng: chỉ quyền lực, tiền tài, danh vọng, hay những gì thuộc về thế gian.
Câu kết của đoạn Tin Mừng như mời gọi mỗi chúng ta hãy tự vấn lương tâm của
chúng ta: đâu là điều chính yếu, đâu là cái phụ tùy; đâu là sự thánh thiêng thường
tồn, đâu là những phương tiện hữu dụng nhưng chóng qua; đâu là nền tảng là thang
giá trị là ý nghĩa cuộc đời, còn đâu là những yếu tố phụ thuộc giúp cuộc sống sinh
động và đáng yêu?
Dưới lăng kính niềm tin Kitô giáo thì chẳng có một cái gì hay vật gì trong hoàn vũ
này mà lại không thuộc về Thiên Chúa? Không do Thiên Chúa dựng nên. Ngay
chính thân xác linh hồn của mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho. Mỗi
người chúng ta đã lãnh nhận sự sống từ Ngài, và không có gì chúng ta đang sử dụng
mà lại không đến từ Thiên Chúa.
Như thế, Thiên Chúa chính là cứu cánh, là nguồn cội, là hạnh phúc, là cùng đích của
mỗi chúng ta. Qui hướng cả cuộc đời chúng ta về Thiên Chúa và làm theo thánh ý
Ngài là điều chính yếu chúng ta phải thực thi suốt cuộc đời, trong mọi phút giây của
cuộc sống.
Nếu không trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, không hướng về Ngài tất
cả những gì trong vũ trụ hay tất cả những gì ta đang hưởng dùng thì đó là thái độ
phản loạn của con người. Con người muốn chiếm hữu lấy chỗ của Thiên Chúa và qui
mọi sự về chính mình, lấy mình làm chủ, làm tiêu chuẩn cho mọi sự, những thái độ
kiêu ngạo sai lầm này chính là nguyên nhân gây ra những tranh chấp, hận thù, bạo
lực, xa rời sự thiện, xa rời hạnh phúc đích thực mà thôi. Bài học của ông bà nguyên
tổ là một minh chứng.
Vì thế, bao lâu mỗi người chúng ta không nhìn nhận Thiên Chúa là chủ tể của mình,
không trả lại cho Ngài và không qui hướng về Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài,
không để cho Thiên Chúa chiếm chỗ nhất trong cuộc sống của mình, thì bấy lâu con
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người không thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng với bản chất con người là
“hình ảnh Thiên Chúa”; không thể nào xây dựng một xã hội hoà hợp, trong đó mọi
người nhìn nhận nhau như là anh chị em trong đại gia đình có Thiên Chúa là Cha.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét mình. Chúng ta nhớ đến
Chúa khi thức dậy, trước khi đi ngủ; có dâng ngày, dâng giấc ngủ, dâng công việc,
dâng những vui buồn thành công thất bại cho Thiên Chúa và để Ngài hướng dẫn hay
không? Hay chúng ta để cho mọi công việc làm ăn, những tính toán vun vén đời
thường, những đam mê kiếm tìm hưởng thụ đã giăng kín toàn bộ thời gian và không
gian sống của chúng ta. Chúng ta gạt Chúa sang bên lề, để chúng ta làm chủ và quyết
định mọi thứ theo khả năng đầy giới hạn bất toàn của kiếp người? Những người
Pharisêu trong Tin Mừng cũng tính toán và hoạch định kế hoạch thật chi li kỹ càng
dựa trên lòng ích kỷ và tham vọng cá nhân mà quên đi điều cốt yếu nền tảng là chính
Thiên Chúa Tình Yêu. Bởi thế họ thất bại và bị lột mặt nạ là bọn gian xảo.
29.10.2017, Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A, Mt 22,34-40
“Giới Răn Yêu Thương"
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta ơn gọi cao cả của con người.
Trả lời cho thắc mắc của luật sĩ, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả lề luật thành một giới
răn duy nhất là mến Chúa và yêu người. Hai mệnh lệnh này là một giới răn duy nhất,
bởi vì không thể kính mến Chúa mà lại ghét bỏ hình ảnh của Ngài là con người, cũng
như không thể yêu thương con người mà lại không nhận ra và yêu mến Thiên Chúa
là nguồn mạch tình yêu chân thật. Tách biệt hai mệnh lệnh ấy là chối bỏ tình yêu.
Các luật sĩ và các biệt phái thời Chúa Giêsu quả là những người đạo đức: họ ăn chay,
cầu nguyện và tỏ ra yêu mến Thiên Chúa hơn ai hết; thế nhưng Chúa Giêsu đã điểm
mặt họ là những kẻ giả hình, bởi vì lòng yêu mến Chúa nơi họ không được thể hiện
bằng tình yêu đối với tha nhân. Chúa Giêsu còn gọi họ là những mồ mả tô vôi, bên
ngoài thì bóng loáng, nhưng bên trong thì thối rữa. Có thể so sánh thái độ giả hình ấy
với một người máy: người máy có thể làm được nhiều cử chỉ ngoạn mục, nhưng
không có một tâm hồn để yêu thương thực sự.
Yêu thương là kiện toàn lề luật; yêu thương là cốt lõi, là linh hồn của Ðạo. đi Ðạo,
sống Ðạo, giữ Ðạo, xét cho cùng chính là yêu thương; không yêu thương thì con
người chỉ còn là một thứ người máy vô hồn. Thánh Gioan Tông đồ, người đã suốt
đời sống và suy tư về tình yêu, vào cuối đời, ngài đã tóm gọn tất cả thành một công
thức: "Thiên Chúa là Tình Yêu", và ngài dẫn giải: "Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa
mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi vì kẻ không yêu thương người anh em nó
thấy trước mắt, tất không thể yêu mến Ðấng nó không thấy". Nguyện xin cho cuộc
sống của chúng ta ngày càng được thanh luyện và gần gũi hơn với cốt lõi của Ðạo là
Yêu Thương.
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Suy Niệm Lời Chúa Tháng 11
Chúa nhựt 5.11: thường niên 31
Mt. 23,1-12: Phục vụ là cao trọng
Lời Chúa: “Trong anh em, ai làm lớn phải là kẻ phục vụ người khác”(Mt.23,11).
Suy niệm: Giữa lời nói và việc làm luôn luôn có một khoảng cách rất lớn như giữa lí
thuyết và thực hành, giữa lí tưởng và thực tế, giữa ước mơ và hiện thực. Nói thì dễ
thôi, nhưng làm thì khó hơn nhiều. Con đường dài nhất là từ miệng đến tay. Người
ta dễ rơi vào thói quen nói thì nhiều lắm nhưng làm thì ít, nói suông thôi chứ không
làm gì cả, tệ hơn nữa là việc làm lại ngược với lời nói… nhất là khi nói vể việc đạo
mà sống sống đạo, thì làm cho người nghe không chấp nhận được, lúc đó kẻ nói lại
trở nên người phản chứng. Vậy thì đừng nên nói nhiều, nhưng hãy làm trước đi như
tấm gương tốt lành cho kẻ khác noi theo. Vì việc làm cụ thể mới minh chứng đạo
thật, sống thật mới là đạo, đạo thật thì phải sống, thì mới có sức thuyết phục kẻ khác
được. Cho nên lí thuyết dù có hay có đẹp đến đâu đi nữa, nếu không có thực hành đi
theo thì cũng vô ích mà thôi. Và khi thi hành thì đừng nên khoe khoang việc mình
làm. Vì thói phô trương sẽ trở thành tự phụ kiêu ngạo. Làm việc lành cách kín đáo là
dấu chỉ lòng mến Chúa yêu người cách chân thực, sẽ dẫn đến thái độ khiêm tốn, biết
tôn trọng kẻ khác. Người đạo đức thật nhận biết vị trí của mình trước mặt Chúa và
tha nhân. Dù họ ở trong địa vị nào, họ nhận biết mình là kẻ phục vụ tha nhân trong
mỗi vai trò của họ.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho các thừa tác viên của giáo hội biết phuc vụ dân Chúa
qua việc lắng nghe và tìm hiểu, biết rao giảng lời Chúa, chăm lo và thương xót mọi
người. Xin cho họ được khôn ngoan và can đảm loan báo tin mừng giải thoát của
Chúa và trung tín trong việc phục vụ con người.
Chúa nhựt 12.11: thường niên 32
Mt. 25,1-13: Hãy canh thức
Lời Chúa: “Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày giờ nào”(Mt.25,13).
Suy niệm: Trong khi chờ đợi Chúa đón chúng ta về quê trời, thì cuộc sống ở trần
gian này trở nên một cuộc chờ đợi. Chờ đợi nên chúng ta phải luôn biết tỉnh thức và
khôn ngoan. Kẻ khôn là biết sẵn sàng coi cuộc sống chỉ là hôm nay, là lúc này. Hôm
nay như là ngày cuối cùng của tôi, kẻ tôi gặp hôm nay là lần chót. Biết sống từng
phút hiện tại của đời mình một cách có ý nghĩa là cách chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình
huống có thể bất ngờ xảy ra cho mình. Vua quỉ hỏi các quỉ cố vấn: “làm sao để
người ta thua bọn mình?”. Các quỉ trả lời: “Hãy nói gạt họ là không có Chúa, không
có phạt đời sau”. Quỉ nhí góp ý: “Hãy nói với họ là thời giờ còn dài lâu, cứ thoải mái
đi, rồi từ từ tính sau”. Câu chuyện 10 cô gái đi đón chú rể là như vậy. 5 cô khôn
ngoan biết trữ dầu khi đem theo đèn. Khi chú rể đến bất cứ lúc nào, thì 5 cô khôn
ngoan đều có thể ra đón chú rề. Chúa đến bất ngờ như chú rề. Vì không biết Chúa
ngày giờ của Chúa đến, nên chúng ta phải luôn biết sẵn sàng đợi chờ. Như đèn phải
có dầu. Dầu là đức mến, đèn là đức tin. Dầu có thể cạn do danh vọng và quyền lợi.
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Nếu chúng ta mê ngủ trong đời sống vật chất hưởng thụ, thì dầu sẽ hết và đèn sẽ tắt
đi. Cuộc gặp Chúa vào cuối cuộc đời của chúng ta là hạnh phúc trường sinh trên
nước trời.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan của Thánh Thần bằng việc
noi theo gương lời nói và việc làm của Chú trong phúc âm. Trong niềm hi vọng và
chờ đợi Chúa đến, xin cho chúng con biết tỉnh thức và sẵn sáng luôn để được gặp
ngài. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chào đón “ngay cảa Chúa” ngay hôm nay và
lúc này.
Chúa nhựt 19.11: thường niên 33
Mt.25, 14-21: Người trung tín
Lời Chúa: “Giao cho ít mà anh trung thành, hãy vào hưởng niềm vui của
chủ”(Mt.25,21).
Suy niệm: Có vốn thì phải sinh lời, có đầu tư thì phải có lợi, ai cũng mong đợi như
vậy. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái và đầu tư cho con cái vào việc học thì đều mong
muốn cho con cái được thành đạt tốt nhất. Chúa cũng mong muốn điều tốt nhất cho
chúng ta. Kẻ thì ngài giao cho 5 nén bạc, kẻ thì 2 nén bạc, kẻ chỉ 1 nén bạc thôi.
Chúng ta làm gì với tài năng ngài trao cho mỗi người? Chúng ta sử dùng như thế nào
về thời gian, sức lực, khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người? Như người
nhận 5 nén làm lời được 5, người 2 nén cũng làm ra 2 nén… hay là kẻ luời biếng
không làm lợi từ 1 nén được giao cho? Và kẻ có lại được cho thêm, còn kẻ có ít lại
bị lấy đi mất. Không sinh lời, thì cái vốn ít oi cũng sẽ mất đi thôi. Như người biêt
chăm học tiếng hollands thì từ học được 1 chữ sẽ biết thêm 2 chữ…còn kẻ lười
biếng không chịu khó học thì biết 1 chữ rồi nhưng sẽ quên mất đi. Chúa đã ban ơn
cho mỗi người theo ý định của ngài, ngài cũng mong chờ chúng ta đón nhận và đáp
lại bằng việc sử dụng nó sinh lợi cho mình và tha nhân, để chúng ta được ban phần
thưởng lớn lao hơn nữa là nước trời vào cuối cuộc đời của mỗi người. “Người trung
tín và tốt lành sẽ vào hưởng niềm vui nước trời”. Chớ gì chúng ta nghe được lời này
của Chúa nói với chúng ta.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết dám liều lĩnh đóng góp phần tài năng nhỏ bé
của mình vào việc xây dựng nước Chúa tại trần gian này. Chúng con phài là ánh
sáng, là muối đất, là men trong bột của cuộc đời. Khi Chúa đến, xin cho chúng con
sẵn sàng trình diện với ngài với các công việc phúc lành chúng con làm được.
Chúa nhựt 26.11: thường niên 34
Mt.25,31-46: Nước sự sống
Lời Chúa: “Kẻ Cha chúc phúc đến hưởng thiên quốc dọn cho các ngươi từ thuở tạo
dựng” (Mt.25,34).
Suy niệm: Thế giới này sẽ chấm dứt, mọi sự sẽ qua đi ở đời này, cát bụi trở về bụi
tro, mọi sự là hư vô, phù vân, con người cũng không còn… nhưng sẽ có một trời mới
xuất hiện. Chúa đưa nhân loại vào thế giới mới vĩnh cửu của Thiên Chúa, hạnh phúc
viên mãn, sự sống tràn đầy, an bình vô tận, không có giới hạn và kết thúc: vương
quốc của tình yêu và sự sống muôn đời. Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời, sống 1 đời,
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chết 1 lần. Thế giới mới được xây dựng từ đời này, tuy ngắn ngủi chóng qua đi,
nhưng là cơ hội duy nhất để tạo dựng nước trời. Ai sống trong yêu thương qua các
công việc phục vụ tha nhân thì thuộc về nước của Chúa. Chủ nhựt cuyối năm phụng
vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua tình yêu và sự sống. Ngài là vua vũ trụ trời đất,
myôn loài muôn vật, mọi dân mọi nước. Vương quyền của ngài không lệ thuộc vào
trần gian này, Ngài làm chứng cho sự thật về tình yêu của Thiên Chúa dành cho
chúng ta. Với tự do Chúa ban và ơn trợ giúp của ngài, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội
và chọn làm công dân nước trời ngay từ trần gian này, để ngày sau chúng ta được
thuộc về vương quốc của Chúa: là nước của sự thật và sự sống, thánh thiện và ân
sủng, công chính, yêu thương và an bình.
Cầu nguyện: Tương lai của nước Chúa đã bắt đầu từ trần thế hôm nay và hướng về
sự hoàn thành vào mai sau. Xin cho chúng con biết cộng tác vào công trình xây dựng
nước của ngài ngay từ bây giờ qua cuộc sống yêu thương và phục vụ mọi người, để
hưởng hạnh phúc

Suy Niệm Lời Chúa - Tháng 12
3.12.2017, Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B, Mc 13, 33-37
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về"
Suy niệm: Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu chuẩn bị tâm
hồn để đón chờ Đấng Cứu Thế bằng một thái độ sống tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ.
Tại sao phải tỉnh thức? Vì sợ chủ về bất ngờ và bản thân mình sẽ bị phạt vì không
chu toàn nhiệm vụ được giao sao? Hay tỉnh thức là vì muốn đón tiếp chủ một cách
xứng đáng và trân trọng? Mỗi người chúng ta ai cũng có một người để yêu thương,
để mong chờ. Khi người ấy đi xa, dù không biết rõ giờ giấc người mình nhớ thương
quay trở về, chúng ta vẫn luôn mong ngóng, chờ đợi với hi vọng mình là người đầu
tiên người ấy gặp khi trở về; chúng ta sẽ thắp điện thật sáng, nhìn về hướng cửa thật
nhiều lần trong ngày để có thể kịp ôm chầm và nở nụ cười với người đi xa. Vậy thì
với Thiên Chúa, Đấng hết mực yêu thương mỗi chúng ta là những « người tôi tớ vô
dụng », tại sao chúng ta lại không tỉnh thức để chào đón Người ? Và khi ấy, tỉnh thức
không còn là một nghĩa vụ nhưng lại là một hành động xuất phát từ trái tim đầy tình
thương.
Cũng như các tông đồ khi xưa, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy luôn tỉnh thức.
Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là nhìn nhận con người yếu đuối, mọn hèn và tội lỗi của
mình với một thái độ khiêm nhường và phó thác vào lòng từ bi, nhân hậu của Chúa.
Tỉnh thức để tạ ơn Chúa về mỗi ngày sống như một món quà của ân sủng và sự quan
phòng của Đấng Tối Cao. Tỉnh thức để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong
mọi việc chúng ta làm, qua những người chúng ta gặp. Tỉnh thức cũng là để nhìn ra
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và thấu hiểu những nỗi đau khổ của anh chị em xung quanh, của thế giới tràn ngập
những bất biến và tai ương. Tỉnh thức để đem tất cả những điều ấy vào lời cầu
nguyện, là mở rộng cánh cửa trái tim để Chúa bước vào biến đổi chúng ta, biến đổi
thế giới.
10.12.2017, Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B, Mc 1, 1-8
"Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép
cho Người.”
Suy niệm: Thánh Gio-an Tẩy Giả được xem như bản lề của thời Cựu Ước và Tân
Ước. Cựu Ước loan báo về ông: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con… Có
tiếng người hô trong hoang địa…” Tân Ước giới thiệu ông là vị Tiền Hô, đi trước
dọn đường cho Đức Kitô qua việc “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối
để được tha tội.” Ông làm phép rửa bằng nước, nhận chìm hối nhân trong nước;
đồng thời cũng loan báo phép rửa của Đức Ki-tô sẽ nhận chìm hối nhân trong ân huệ
của Chúa Thánh Thần. Vị Tiền Hô xuất hiện với hình ảnh ấn tượng: mặc áo lông lạc
đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Với cuộc sống khắc khổ,
lời rao giảng thẳng thắn, thái độ khiêm tốn, ông đã hoàn thành sứ vụ của mình: dọn
lòng dân Chúa và rồi giới thiệu Đấng Cứu Thế cho dân.
“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Dọn sẵn
con đường cho Chúa đến với chúng ta bằng cách làm chủ các khuynh hướng xấu của
bản năng như tránh chè chén say sưa, phóng túng trong đời sống luân lý, thái độ vụ
lợi trong tương quan với người khác. Tích cực hơn, chúng ta hãy siêng năng cầu
nguyện, gặp gỡ Chúa qua các giờ phụng vụ, đọc Lời Chúa. Sống Lời Chúa là ý
thức mình phải chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh qua việc dọn đường trên đây.
17.12.2017, Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B, Ga 1, 6-8. 19-28
"Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết"
Suy Niệm: Trong bài Tin mừng,Thánh sử Gioan thuật cho ta một chứng nhân,
chứng nhân của Ánh Sáng: ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm
chứng về ánh sáng. Nhân chứng đó chính là ông Gioan Tẩy Giả.
Những câu hỏi đặt ra cho ông Gioan cho ta thấy dân Do thái đang chờ đợi Đấng Kitô
đến trong tương lai rất gần. Nhưng với tất cả các câu hỏi : ông có phải là Đấng
Kitô?, ông có phải là Êlia? ông có phải là một vị ngôn sứ ?, Gioan Tẩy Giả đều trả
lời bằng một phủ định : « không ». Khi được yêu cầu nói về chính mình, ông chỉ nói
: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.
Gioan Tẩy Giả chính là người kêu gọi dân hãy thay đổi cách sống cũ, hãy đón nhận
phép rửa thống hối và sẵn sàng đón nhận Đấng Messia đang sống một cách kín đáo

31

Liên Lạc Cộng Đoàn – Báo Tháng 10-12

giữa họ: có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi
và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
Gioan Tẩy Giả chính là vị nhân chứng khiêm nhường, trung thực, không kheo
khoang, khoác loác. Ông đã từ bỏ tất cả những danh hoa phú quí để trở nên tiếng kêu
trong sa mạc, để trở nên người mở đường cho Con Thiên Chúa đến.
Theo gương Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy trở nên những ngôn sứ cho thời đại hôm
nay, hãy là người dọn đường khiêm hạ cho nhiều người đến gặp Chúa. Ước mong
mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng để đón nhận niềm vui và trở nên những chứng
nhân của niềm vui, của niềm hy vọng về Đấng sẽ đến trong vinh quang. Hãy vui lên
vì Chúa sắp đến gần!
24.12.2017, Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B, Lc 1, 26-38
"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai"
Suy Niệm: Nhân vật chủ yếu mà thánh Luca muốn trình bày trong bài Tin Mừng
hôm nay là chính Ðức Giêsu.Ngài là Con Ðấng Tối Cao, là Vua Mêsia. Ngài là Ðấng
Thánh, là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn Con Ngài vào đời làm người, nên đã
chuẩn bị cho Con một người mẹ tuyệt hảo. Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt
mến thương. Thiên thần gọi cô là Ðấng đầy ân sủng, là người được Ðức Chúa ở cùng
,là người đẹp lòng Thiên Chúa. Maria đã là một thụ tạo tuyệt vời ngay từ trước khi
làm mẹ Ðức Giêsu. Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của cô Maria. Ngài cần
sự ưng thuận của một thụ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria chức vụ làm Mẹ Ðấng
Cứu Thế. "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp
bóng trên cô". Maria hẳn đã phải suy nghĩ trước khi chấp nhận làm mẹ theo một cách
thức lạ lùng đến thế. Lời mời gọi nào của Thiên Chúa cũng gây xáo trộn những dự
định và tính toán riêng tư.Nếu Maria đã khấn sống khiết tịnh, thì nay Thiên Chúa lại
muốn cô làm mẹ và sinh con.
Nếu Maria đã muốn sống bậc hôn nhân một cách bình thường với ông Giuse, thì nay
Thiên Chúa lại muốn cô có một người con, không phải với Giuse, và tương quan
giữa cô với Giuse hẳn phải thay đổi. Maria không hiểu hết con đường mình sắp đi.
Có biết bao trắc trở, khó khăn, mờ tối. Nhưng cô tin vào Thiên Chúa đang mời gọi.
Cô buông mình để tay Chúa dẫn đưa, vì xác tín rằng chẳng có gì Ngài không làm
được. Maria đã xin vâng trong niềm tin yêu phó thác. Tiếng xin vâng này mở đầu
cho một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa. Lắm khi chúng ta
thấy Ðức Maria quá cao xa vì tràn đầy những ơn chúng ta không hề có. Chúng ta
quên rằng Mẹ cũng là một tín hữu bước những bước gập ghềnh qua sa mạc cuộc đời.
Nói tiếng xin vâng khi mọi sự dường như sụp đổ,chuyện đó cần đến lòng tin. "Phúc
cho em là kẻ đã tin...". Tiếng xin vâng khó khăn nhất của Mẹ Maria là tiếng xin vâng
dưới chân thập giá. Những lời thiên thần nói ngày xưa có còn đáng tin không? Chỉ
khi Ðức Giêsu Phục Sinh hiện ra với Mẹ tất cả những tiếng xin vâng trong đời mới
bừng sáng trọn vẹn và rực rỡ ý nghĩa. Chúng ta có dám liều xin vâng như Mẹ không?
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Lễ Giáng Sinh
25.12.2017, Thứ Hai Mùa Giáng Sinh Năm B, Mt 1, 18-25
" Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu
dân Người khỏi tội lỗi của họ."
Suy niệm: Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để làm gì? – Phải chăng Ngài đến trần
gian để mang cơm bánh cho loài người? Không, vì trước khi Ngài sinh ra, loài người
đã có cơm bánh, và sau khi Ngài sinh ra, hơn 2000 năm nay, con người vẫn thiếu
cơm bánh. – Phải chăng Ngài mang văn minh và khoa học kỹ thuật đến cho nhân
loại? Cũng không, vì trước đó, một số quốc gia đã có khoa học kỹ thuật cao như Ai
Cập với những kỳ quan Kim Tự Tháp, hay nền văn hóa rực rỡ như Ấn Độ, Trung
Quốc. Vậy thì Con Thiên Chúa đến trần gian để đem lại một điều mà con người
không thể tự mình làm được, đó là ơn cứu độ, sự giải thoát. Tội lỗi, sự chết, sự dữ là
những xiềng xích trói tay cột chân con người, chỉ có Thiên Chúa mới giải phóng cho
con người, đem lại hạnh phúc bất tận cho con nguời.
Nhớ rằng Con Thiên Chúa không nhọc công làm người để đem lại điều con người tự
mình có thể làm được. Ghi nhớ điều này sẽ giúp chúng ta trân trọng Chúa Giêsu và
ơn cứu độ Ngài ban tặng cho chúng ta. Năm 1995, người ta đã dựng một cây Noel
bằng bạc khối, treo 153 viên kim cương, trị giá 3 triệu đô la. Mừng lễ Giáng Sinh,
chúng ta không cần cây Noel, chúng ta có thể dâng lên Chúa Hài Đồng điều gì đẹp
lòng Ngài hơn cả? Phải chăng đó là tâm hồn chúng ta và nỗ lực mỗi ngày trở thành
máng cỏ Chúa ngự. Chia sẻ món quà vật chất cụ thể cho người nghèo với tâm tình
yêu mến Chúa hiện diện nơi họ.
Lễ Gia Thất
31.12.2017, Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh Năm B, Lc 2, 22-40
"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan"
Suy niệm: Phần cuối trong Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu gồm hai giai đoạn
có chung một bối cảnh là Đền thờ. Đây không phải là ngẫu nhiên. Tin Mừng Luca
khai mào bằng trình thuật truyền tin cho Dacaria trong Đền thờ. Mặt khác, nếu
Gioan Tẩy giả được loan báo trong Đền thờ giữa một khung cảnh phụng vụ mà
không bao giờ trở lại đền thờ nữa, thì Đức Giêsu được loan báo tại miền Nazaret vô
danh rồi Ngài lại xuất hiện tại đây, trong Đền thờ, nơi các ngôn sứ tiếp đón Ngài, và
Ngài sẽ còn trở lại đây nhiều lần nữa.
Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Maria và thánh Giuse đã chấp hành mọi đòi hỏi
của lề luật Môsê, các ngài còn dâng con đầu lòng nơi Đền thánh dù luật không dạy
mà đây chỉ là thói quen đạo đức. Các ngài không chấp hành luật cách miễn cưỡng
nhưng thực thi với trọn tình yêu mến.
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Ông cụ Simeon và bà Anna đã suốt đời chờ đợi giờ để được xem thấy Đức Kitô. Họ
là tấm gương hy vọng và ttrung tín để ta noi theo.
Đức Maria và thánh Giuse ngạc nhiên sững sờ khi nghe ông cụ Simeon nói về Con
của các ngài. Cho dù được sống gần gũi Đức Giêsu, các ngài cũng phải triển nở
trong đức tin. Đức tin không ngừng được đào sâu nhờ việc “hằng suy đi nghĩ lại
trong lòng”. Cho nên, ta không hiểu hết mầu nhiệm về Thiên Chúa thì ấy là việc
thường tình. Đức tin của ta phải được lớn lên, triển nở trong sức mạnh và ân sủng
theo dòng thời gian.
Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, chúng ta đến từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở lại với
Ngài. Nếu cuộc sống của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, vậy chúng ta cần phải sống
theo thánh ý Ngài. Hãy dâng cho Chúa con người và trọn vẹn cuộc sống của chúng
ta để được Ngài hướng dẫn từng bước đi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm sống thánh ý Chúa, dám tín thác đời
mình cho Chúa. Việc dâng Chúa trong Đền thờ là khởi điểm và tiên báo việc dâng
hiến trọn vẹn của Chúa trên thập giá. Nơi đó Chúa vừa là Tư tế, vừa là của lễ. Xin
cho mỗi chúng con cũng biết biến đời mình thành của lễ dâng lên Chúa mỗi ngày.
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Sức Khoẻ và Đời Sống

Gà ác - “Thần dược” của chị em

Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 13:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:
Bài thuốc dân gian Sống khỏe

Gà ác xưa kia được xếp vào hàng “tứ linh hội” (dái dê, rắn, rùa, gà ác) dùng cho bậc quân
vương, thế gia để bồi bổ sức khỏe, làm đẹp...
Gà ác xưa kia được xếp vào hàng “tứ linh hội” (dái dê, rắn, rùa, gà ác) dùng cho bậc quân
vương, thế gia để bồi bổ sức khỏe, làm đẹp... Theo danh y Hải Thượng Lãn Ông, gà ác đặc
biệt có công dụng với phụ nữ mang thai, sản phụ, trẻ em còi xương, người gầy yếu, ốm dậy,
chán ăn...

Gà ác còn gọi gà chân chì, gà đen, gà ngũ trảo, ô kê,... Gà ác thân nhỏ, lông trắng không mượt
nhưng mắt, da, thịt, xương và chân đều đen. Đây là loại gà phát triển chậm, trên 12 tháng tuổi
mới nặng 1 - 1,5kg. Thịt và trứng thơm hơn gà khác. Bộ phận làm thuốc là thịt gà (ô kê nhục)
và xương gà (ô kê cốt).
Theo Đông y, thịt gà ác vị ngọt, tính ấm, không độc. Có tác dụng bổ tỳ, điều hòa khí huyết,
chữa thận yếu, phong thấp và bồi dưỡng phụ nữ sau khi đẻ.
Xin giới thiệu một số món ăn thuốc có gà ác:
Gà hầm sâm quy:
Gà ác 1 con; nhân sâm, đương quy, mỗi thứ đều 15g; bột gia vị vừa đủ. Hầm chín nhừ, ăn hết
trong ngày. Thích hợp cho phụ nữ sau nạo thai, sau đẻ, người bệnh viêm gan.
Gà hấp hoàng kỳ:
Gà 1 con, hoàng kỳ 60g. Gà làm sạch, cho vào nồi hấp cùng hoàng kỳ, thêm gừng, hành, bột
gia vị, hầm trong 3 giờ. Dùng tốt cho người sa dạ dày, sa thận, sa trực tràng, sa tử cung, kinh
nguyệt không đều.
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Gà hầm bách hợp:
Gà 1 con, gạo trắng 100g và bách hợp 30g. Gà làm sạch bỏ ruột, cho bách hợp vào bụng gà
khâu lại, thêm gạo vo sạch, nước, gia vị. Hầm nhừ. Thích hợp cho người suy nhược gầy còm,
huyết hư sau đẻ.
Gà trống hầm rượu:
Gà ác trống 1 con làm sạch, cho rượu vào hầm chín. Dùng tốt cho người thận hư ù tai chóng
mặt.
Gà hầm sâm hồi xuyên tiêu:
Gà ác 1 con, nhân sâm 10g, tiểu hồi 10g, xuyên tiêu 6g. Gà làm sạch, cho các vị thuốc cùng
với chút rượu, đường, dầu, mắm, gia vị vào bụng gà buộc lại, thêm nước, hầm cách thủy, ăn
khi đói. Dùng tốt cho người đau bụng, đầy hơi, mệt mỏi.
Gà hầm thảo quả bột nghệ hồ tiêu vỏ quýt:
Gà ác 1 con, thảo quả 2 quả, bột nghệ 3g (hoặc nghệ tươi), hồ tiêu 6g, vỏ quýt 3g, thêm hành,
dấm, nước mắm và lượng nước thích hợp, nấu nhừ, ăn khi đói. Dùng cho người suy nhược cơ
thể, đầy bụng không tiêu.
Gà hầm xích tiểu đậu:
Gà ác 1 con, xích tiểu đậu 30g, thảo quả 3g. Gà làm sạch, tất cả cho vào nồi; đun to lửa cho sôi
sau đun nhỏ lửa cho chín nhừ, chia ăn nhiều lần. Thích hợp cho người thiểu dưỡng gây phù
mặt và chân tay.
Gà hầm ngũ vị:
Gà ác 1 con, sinh địa 15g, đương quy 15g, bạch thược 10g, xuyên khung 8g, đổ thêm nửa cốc
rượu. Hầm nhừ, ăn hết trong ngày. Chữa thiếu máu.
Cách làm gà: Bóp chết gà, không cắt tiết, làm sạch lông, mổ bỏ ruột và phổi, để lại tim, gan,
cật và mề đã làm sạch.
Lưu ý: Xương gà ác là loại thuốc quý nên các món ăn có gà ác thường được hầm nhừ.

Bài thuốc trị chứng bứt rứt, khó ngủ
Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 11:30 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Sống khỏe

Tâm hỏa nóng bứt dứt thường gặp ở tuổi trung niên trở lên, nhất là người tiền sử tăng huyết
áp. Người bệnh thường cảm giác bốc nóng ở vùng đầu...
Tâm hỏa nóng bứt dứt thường gặp ở tuổi trung niên trở lên, nhất là người tiền sử tăng huyết
áp. Người bệnh thường cảm giác bốc nóng ở vùng đầu, mặt, trán và ngực, tiểu tiện vàng gắt
khó đi, đầu lưỡi đỏ. Nguyên nhân phần nhiều do can huyết nhiệt ăn uống không phù hợp hoặc
tình chí tức giận thái quá khiến hỏa bốc lên gây bệnh. Sau đây, xin giới thiệu một số bài thuốc
trị hiệu quả chứng bệnh này.
Người bệnh nóng trong bứt dứt, khó ngủ do tâm âm hư: dùng bài Thiên vương bổ tâm đơn gia
giảm: huyền sâm 12g, sinh địa 20g, đẳng sâm 14g, bạch thược 14g, viễn chí 12g, hoàng kỳ
14g, bạch linh 14g, đương qui 14g, bá tử nhân 14g, bạch truật 12g, táo nhân 12g, mạch môn
12g, thiên môn 8g, đan sâm 12g, ngũ vị tử 10g, cát cánh 8g. Làm hoàn hoặc sắc uống. Tác
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dụng tư âm thanh nhiệt, bổ tâm, an thần... Trị chứng tâm thận âm hư, hỏa bốc lên sinh ra hư
phiền mất ngủ, mộng tinh, ra mồ hôi trộm, mồm lưỡi lở, tim hồi hộp, hay quên.
Gia giảm: nếu nóng bứt dứt nhiều, gia liên tử tâm 12g; miệng khô khát, gia cát căn 14g, thiên
hoa phấn 14g.
Người mập thừa cân, khi gặp lạnh tâm hồi hộp khó ngủ, chứng tâm dương hư, đàm thấp, bụng
đầy chậm tiêu, hay tiêu chảy không được dùng.
Người bệnh sau cảm sốt bệnh lui mà người vẫn nóng bứt dứt khó ngủ do tâm âm hư có tà còn
lưu lại: phối hợp bài Đạo xích thanh tâm thang gia giảm: đạm trúc diệp 18g, đăng tâm 4g, đơn
bì 12g, liên tâm 12g, mạch môn 12g, mộc thông 12g, phục thần 12g, sinh địa 24g. Sắc uống,
có thể thêm 12g ích trí nhân. Tác dụng bổ âm dưỡng tâm, thanh nhiệt, an thần… Trị nhiệt tà
hãm vào kinh tâm, tâm bào khó ngủ.
Gia giảm: nếu có đờm nhiệt, gia qua lâu nhân 12g; bứt dứt khó ngủ, gia thanh tâm thảo 16g,
táo nhân 12g; nóng bứt dứt, gia chi tử 12g, huyền sâm 12g. Người khi gặp lạnh tim hồi hộp
khó ngủ, hay sợ sệt do tâm dương hư không dùng.
Người gầy ốm nóng trong bứt dứt khó ngủ do tâm thận âm hư tâm hỏa vượng, dùng bài: sinh
địa 20g, bạch thược 12g, đan sâm 10g, đăng tâm 10g, mạch môn 12g, đơn bì 6g, ngũ vị 8g,
ngưu tất 12g, phục thần 6g, viễn chí 8g, liên nhục 14g, táo nhân 12g. Sắc hoặc làm thuốc hoàn
uống. Tác dụng trị phần âm, âm huyết hư suy, cô dương không liễm tàng dương. Trị chứng
tâm thận âm hư, hỏa bốc lên sinh ra hư phiền mất ngủ. Người tỳ yếu chậm tiêu, bụng đầy hay
tiêu chảy không được dùng.
Người bệnh đêm ngủ người nóng, mê sảng khó ngủ do tâm hỏa, dùng bài An thần hoàn gia
giảm: hoàng liên 12g, sinh địa 20g, qui thân16g, chích thảo 8g, đăng tâm 12g, liên tâm 12g.
Sắc hoặc làm thuốc hoàn uống. Tác dụng thanh nhiệt, dưỡng huyết an thần… Trị tâm phiền hư
nhược sợ hãi mất ngủ…
Gia giảm: nếu có đờm nhiệt, gia qua lâu nhân; bứt dứt khó ngủ nhiều, gia lạc tiên 12g, toan táo
nhân 12g; tâm bứt dứt nhiều, gia lá tre 20g. Người da xanh, môi nhợt, tay chân lạnh không
dùng.
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Tài Chánh
Cuối tuần cao niên 12-5 tới 15-5- 2017 tại Banneux
Bội thu
Tổng chi

€
€

4.030,00
-3.354,82

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 4-6-2017 tại Vinkeveen
Quyên tiền lễ đợt 1
€ 1.183,00
Quyên tiền lễ đợt 2
€ 729,00
Bội thu tạp hóa
€ 2.200,00
Tổng chi
€ 3.166,00

Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ 17-9-2017 tại Vinkeveen
Quyên tiền lễ
€ 1.352,00
Tiền xin Lễ
€ 1.061,00
Bội thu tạp hóa
€ 5.857,00
Tổng chi
€ 3.580,00

Tiền Xe
Tháng 6 - 2017
Ngày
Giáo Khu
11-6-2017

Deventer

Tháng 7 - 2017
Ngày
Giáo Khu
2-jul Ede

Tiền Xe
Tiền Mặt Ngân Hàng
Ghi chú
€ 105,00 tháng 2-4-6

Tiền Xe
Tiền Mặt Ngân Hàng
€
€
35,00

Ghi chú
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Niên Liễm

Tháng 6 - 2017

Ngày
1-jun
2-jun
4-jun
5-jun

8-jun
10-jun
12-jun
13-jun
15-jun
16-jun
17-jun
19-jun
20-jun
21-jun
22-jun
23-jun
26-jun
27-jun
29-jun
30-jun

Họ và Tên
Nguyễn Duy Minh
Phạm Văn An
Phạm Khắc Đông
Vũ Thị Lụa
Đinh Thế Dân
Đinh Văn Thành
Ta Duc Tru
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Thụy Giang
Nguyễn Xuân Hoàn
Nguyễn Văn Nguyên
M H Nguyen
Lê Văn Chúc
Trần Văn Thâm
H A Nguyen
T.D.H. Tran
Go Asian
Nguyễn Văn Kỳ
Bùi Uyên
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Thị Kiều
Trương Minh Mười
Nguyễn Văn Xuyến
D.H. Dao
Nguyễn Văn Cấp
Nguyễn Tất Thanh

Niên liễmTiền mặt Địa chỉ
€
100,00 Helmond
€
300,00 Alkmaar
€
100,00 Helmond
€
100,00 Hoorn
€
100,00 Hoorn
€
50,00 Deventer
€
100,00 Etten-Leur
€
100,00 Hoogvliet
€
60,00 Nijmegen
€
100,00 Helmond
€
100,00 Hoogvliet
€
10,00
€
100,00 Nieuwegein
€
100,00 Sprangcappele
€
150,00
€
10,00
€
250,00
€
100,00 Tilburg
€
100,00 Zeewolde
€
100,00 Spijkenisse
€
100,00 Leeuwarden
€
50,00 Woerden
€
100,00 Lelystad
€
100,00
€
100,00 Tilburg
€
100,00 Hoorn
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Tháng 7 - 2017

Ngày
Họ và Tên
1-jul Bà Đinh Thị Hồng
Bà Nguyễn Văn Tại
Nguyễn Cao Khởi
Phạm Văn Đính
3-jul Vũ Thị Minh Châu
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Tuyến
Lai Kim Lien
5-jul Phạm Văn Tự
10-jul Nguyễn Văn Toàn
12-jul Đỗ Trung Khể
14-jul Phạm Văn Bình
17-jul Hoang Manh Phat
M H Nguyen
20-jul T.D.H. Tran
31-jul Đỗ Phi Hùng

Niên liễmTiền mặt Địa chỉ
€
100,00 Deventer
€
50,00 Deventer
€ 1.000,00 Rotterdam
€
200,00 Heino
€
100,00 Delft
€
100,00 Maarssen
€
100,00 Hoogvliet
€
30,00
€
100,00 Nijverdal
€
100,00 Helmond
€
100,00 Anna Pauwlowna
€
200,00 Bergen op Zoom
€
120,00
€
10,00
€
10,00
€
100,00 Hoorn

Tháng 8 - 2017

Niên liễmTiền mặt Địa chỉ

Ngày

3-aug
9-aug
10-aug
14-aug
15-aug
18-aug
20-aug
29-aug

Họ và Tên

H.P. Ly
€
Ho-Truong Amersfoort €
Trần Van Nam
€
Lê Anh Tuấn
€
M H Nguyen
€
Nguyễn Ngọc Thùy
€
T.D.H. Tran
€
Nguyễn Tấn Lực
€
Phạm Thị Hằng Nga
€

100,00
50,00
50,00
100,00
10,00
100,00
10,00
100,00
100,00

Drunen
Arnhem
Ede

Zwaag
Groningen
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Lịch Lễ Cộng Đòan
OKTOBER - THÁNG 10
zondag 01-10

zaterdag 07-10
zondag 08-10

zaterdag 14-10
zondag 15-10
zaterdag 21-10
zondag 22-10
zaterdag 28-10
zondag 29-10

Lisse
Ede
Nieuwegein
Alkmaar
Delft
Spijkenisse
Bergen Op Zoom

10g00
14g00
16g30
19g00
11g00
15g00
18g30

Đ.ô Hòa
C. Sang
C. Sang
Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa

Helmond
Den Bosch
Leeuwarden
Vinkeveen

12g30 C. Thắng
17g30 C. Sang
14g00 C. Thông
BĐH

Purmerend
Hoorn
Almere
Houten

10g30
14g30
17g30
16g30

C. Sang
C. Thái
C. Thái
C. Sang

C.Sang
C.Sang
C. Sang
C.Thông

NOVEMBER - THÁNG 11
zaterdag 04-11
zondag 05-11

Alkmaar
Lisse
H.I.Ambacht
Nieuwegein
Arnhem,Ede
Nijmegen

Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
chung Nijmegen
Lễ Các linh hồn

17g30
10g00
14g00
16g30

zaterdag 11-11
zondag 12-11

Delft

Lễ Các linh hồn

11g00 C.Sang

Lễ Các linh hồn
chung Zwolle
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn

15g00 C.Sang

zaterdag 18-11

Spijkenisse
Deventer
Zwolle
Goes

13g30 C. Thái

15g30 C. Bình
14g00 C.Thái
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zondag 19-11

zaterdag 25-11
zondag 26-11

Helmond
Den Bosch
Heerlen
Purmerend
Hoorn
Almere
Maarssen
Roosendaal

Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn chung Helmond
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Các linh hồn
Lễ Quan thầy
Lễ Các linh hồn

12g30 C. Thông
18g00
11g30
10g30
14g00
17g00
14g00
15g00

C.Thái
C. Thái
C.Sang
Đ.ô Hòa
C.Thông
C. Sang
C.Thái

Alkmaar
Lisse
Nieuwegein
Deventer
Leeuwarden
Delft
Spijkenisse
Bergen Op Zoom

19g00
10g00
16g30
13g00
14g00
11g00
15g00
18g30

Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa
C.Thông
C.Thắng
C.Thông
Đ.ô Hòa
Đ.ô Hòa

Helmond
Den Bosch

12g30 Đ.ô Hòa
17g30 C. Thông

DECEMBER - THÁNG 12
zaterdag 02-12
zondag 03-12

zaterdag 09-12
zondag 10-12

zaterdag 16-12
zondag 17-12
zaterdag 23-12
zondag 24-12
maandag 25-12
zaterdag 30-12
zondag 31-12

Vinkeveen
Purmerend
Hoorn

Đại Lễ Giáng Sinh

14g00 Đồng tế
10g30 Đ.ô Hòa
14g00 Đ.ô Hòa
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JANUARI - THÁNG 1
zaterdag 06-01
zondag 07-01

zaterdag 13-01
zondag 14-01

zaterdag 20-01
zondag 21-01

zaterdag 27-01
zondag 28-01

Alkmaar
Lisse
H.I.Ambacht
Nieuwegein
Heerlen
Delft
Spijkenisse
Rosendaal

19g00
10g00
14g00
16g30
11g30
11g00
15g00
18g30

Đ.ô. Hòa
Đ.ô. Hòa
Đ.ô. Hòa
C. Sang
C. Khách
Đ.ô. Hòa
C. Thái
C. Thái

Helmond
Rotterdam & Capelle
Den Bosch
Goes
Purmerend
Hoorn
Almere
Ede

12g30
14g00
17g30
19g00
10g30
14g00
17g00
13g30

Đ.ô. Hòa
C. Sang
Đ.ô. Hòa
Đ.ô. Hòa
Đ.ô. Hòa
Đ.ô. Hòa
C. Thông
C. Sang
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Chương Trình Mục Vụ Năm 2017-2018
Thứ hai 25.12.2017
: Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh tại Vinkeveen
Winterdriedaagse jongeren
: Từ 27.12 tới 29.12.2017
Chúa nhật 11.02.2018
: Mừng Lễ Tân Niên Mậu Tuất tại Utrecht
Tĩnh tâm Giới trẻ Phục Sinh
: Từ 29.03 tới 31.03.2018
Chúa nhật 1.04.2018
: Mừng Lễ Chúa Phục Sinh tại Vinkeveen
Chúa nhật 8.04.2018
: Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
Hành Hương Roma
: Từ ngày 27.4.2018 tới 30.4.2018 tại Roma
Cuối tuần Ban Ngành Banneux : xin thông báo sau
Chúa nhật 13.05.2018
: Hành Hương Banneux tại Bỉ Quốc
Chúa nhật 20.05.2018
: Mừng Lễ Chúa Thánh Hiện Xuống tại Vinkeveen
Trại hè Hòa Lan
: Từ ngày 29.07 tới 4.08.2018, tại Lunteren
Hành Hương Israel
: xin thông báo sau
Chúa nhật 26.08.2018
: Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ La Vang
Chúa nhật 16.09.2018
: Mừng Lễ Bổn mạng Giáo xứ, Thêm Sức & RLLĐ
Thứ ba 25.12.2018
: Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh
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Đóng góp tài chánh
Xin kính mời quí ông bà anh chị em, rộng tay đóng góp và
ủng hộ tài chánh. Để giáo xứ Việt Nam của chúng ta có
thểtồn tại và phát triển, ngày càng tốt đẹp hơn.
Niên liễm gia đình €100/năm.
Ân nhân: tùy lòng hảo tâm.

*Khi chuyển tiền xin quí vị ghi rõ tên họ, địa chỉ để
tránh mọi nhầm lẫn.
Trương mục số:

NL21RABO 0111 847 370

Ngày
1-1-2015
25-12-2014
24-12-2015
24-05-15
12-06-16
18-09-16
19-11-16
20-11-16

Tên

Saldo còn lại của năm 2014
lễ Giáng Sinh 2014

Gk. Zwolle
GX đóng góp sự việc truyền giáo cha Hiện nước Oeganda
Lien Khu Rotterdam, Delft, Spijkenisse
Lể BM- GX 2016
Giáo Khu Spijkenisse (giúp bão lụt miền Trung VN)
Ca Đoàn Helmond (giúp bão lụt Miền Trung VN)
Tổng kết

€
€
€

Nhận vào
104,12
1.586,65
1.000,00

Chuyển ra
€

€
€
€
€
€

925,00
1.165,00
360,00
150,00
5.290,77 €

Qũy còn lại

-500,00

-500,00 €

4.790,77
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Lời Tri Ân
Ban điều hành Giáo xứ chúng con,
xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì
những ơn lành Chúa đã ban cho
Giáo xứ trong suốt năm qua. Đặc
biệt nhìn lại chặng đường gần 7 năm
qua Giáo xứ được mọi sự bình an,
êm ấm, thuận hòa và hiệp nhất trong
tình yêu thương. Tinh thần sống đạo
vững mạnh và luôn thăng tiến về mọi mặt sinh hoạt.
Kính thưa Đức ông, Quý cha và Quý tu sĩ,
Ban điều hành Giáo xứ xin cảm ơn đến Đức ông, Quý cha và Quý tu
sĩ đã đồng hành, dìu dắt chúng con trong những sinh hoạt, cũng như
giúp dâng các thánh lễ cho Giáo xứ và những chuyến Hành hương
v.v..
Đồng thời cũng xin cảm ơn ca đoàn Thánh Linh và ca đoàn trẻ Giáo
xứ đã góp phần Thánh ca không nhỏ, cất cao lời ca tiếng hát, giúp
cộng đoàn phụng vụ trong các đại lễ thật sốt sắng và thánh thiện để
hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa.
Trong các phần sinh hoạt của Giáo xứ không thể thiếu sự đóng góp
của các em, đặc biệt nhất là Ban trại hè đã nhiệt thành hy sinh và bỏ
công sức rất nhiều để giúp cho các em thiếu nhi, các em thiếu niên
được tham dự vào sự sống thánh linh của Ba Ngôi Thiên Chúa, đã dạy
cho các em bài học yêu thương và tha thứ, bài học cảm thông và
khoan dung, bài học của sẻ chia và đón nhận.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý anh chị em lo ẩm thực, đã
rất nhiệt thành, vất vả lo liệu cho những bữa ăn, thức uống rất thuần
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túy cũng như đã phụ giúp buôn bán gây quỹ Giáo xứ trong những tổ
chức trong năm qua.
Đặc biệt xin biết ơn đến các ban ngành đoàn thể và ông bà anh chị em
đã luôn đồng hành với Giáo xứ suốt thời gian qua. Nhất là đã cầu
nguyện và đóng góp vật chất, công sức, để xây dựng Giáo xứ trong
tình yêu thương và hiệp nhất.
Xin Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi ân sủng, nhờ lời chuyển cầu
cuả Mẹ Maria và các Thánh tử đạo Việt Nam, xin gìn giữ, ban bình an
và tuôn đổ hồng ân xuống trên Đức ông, Quý Cha, Quý tu sĩ, các ban
ngành đoàn thể và ông bà anh chị em.
Tuy có sự chuẩn bị trước mặc dù đã cố gắng nhưng với tài hèn sức
mọn, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn. Xin quý vị
niệm tình tha thứ. Ban điều hành chúng con rất mong muốn và hy
vọng tiếp tục nhận được những sự giúp đỡ và ủng hộ của Quý cha và
quý vị, để xây dựng Giáo xứ nơi tha hương mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Lm Quản nhiệm và
Ban điều hành GX.NVCTTĐVN
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Quý vị có thể đọc báo LLCĐ qua mạng Giáo Xứ
www.giaoxuvietnam.nl
Nếu quý vị không muốn nhận báo qua bưu điện xin gửi về cho chúng tôi qua
điện thư
info@giaoxuvietnam.nl

Ban biên tập và các cộng sự viên:
•
•
•
•
•

Ban điều hành GXNVCTTĐVN HL
Lm. Giuse Trần Đức Hưng
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông
Lm. Anton Trần Xuân Sang
Trích đoạn
www.hdgmvietnam.org;
www.tinmung.net
www.vietcatholics.con
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Tháng cầu nguyện cho các linh hồn

