MỤC VỤ
Thông Tin Sinh Hoạt của Giáo Xứ
Tháng 06- 08, 2020

Chúa Giêsu ôm trọn nhân loại bị bệnh dịch và đau khổ, ứa
nước mắt với màu cờ của các quốc gia khác nhau và với khẩu
trang bảo vệ chống lại đại dịch coronavirus

trích từ: https://it.aleteia.org

Mục Vụ Giáo Xứ Tháng 06- 08, 2020
Mục Tử Giáo Xứ
Phaolô Phạm Đình Hiện MHM
Địa chỉ: Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen
Tel: 06-44598832
Email: muctugxhl010318@gmail.com
Linh Mục Việt Nam/Hòa Lan
Đ.Ô. Phêrô Trần Văn Hòa
Lm. Hêrônimus Nguyễn Ngọc Linh
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông
Lm. Giuse Trần Đức Hưng
Lm. Giuse Nguyễn Thanh Tuấn
Lm. Phaolô Tạ Kim Thanh Bình
Lm. Giuse Lê Văn Thắng
Lm. Giacôbê Nguyễn Quốc Thái
Lm Phero Nguyễn Đức Minh
Ban Ðiều Hành
Chủ tịch
Phó chủ tịch nội vụ
Phó chủ tịch ngoại vụ
Thư ký
Thủ quỹ
Thành viên
Thành viên

Tel. 06-53244362
Tel. 0546-873936
Tel. 06-15468251
Tel. 035-6239298
Tel. 06-10264589
Tel. 0316-526111
Tel. 077-3261336
Tel. 06-84367760
Tel. 06 10651088

Lm Phaolo Phạm Ðình Hiện MHM
Trần Ðức Thành
Nguyễn Hữu Phước
Trần Quốc Tuấn
Ðỗ Ngọc Hoàng
Trần Thiện Huy
Nguyễn Minh Cảnh

Ban Mục Vụ:
Thông tin: BĐHGX
Phụng vụ:
Trịnh Hưng
Giúp lễ:
Mai Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Kim Cúc
Lê Thị Thủy
Âm thanh: Phạm Thanh Hùng
Phim ảnh:
Đinh văn Lý
Trật tự:
Nguyễn Thanh Sơn

Website:
Giới trẻ:
Cao niên & Trung
niên:
Tài sản GX:
Cđ. Thánh Linh:
Cđ. Trẻ:

06-44598832
06-20568508
06-11583646
06-34486632
06-52315340
06-23117122
06-47899644

Lê Huy Minh Anh
Trần Phi Hảo
Bùi Năng Phán
Đinh Phước Sơn
Cao Đình Khanh
Vũ Thị Tuyết Nhi

2

Mục Vụ Giáo Xứ Tháng 06- 08, 2020

Mục Lục
Tựa Đề Bài Viết
BIẾN ĐỔI SỰ ÁC THÀNH
NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VÀ
LỢI ÍCH CHUNG
THÔNG TIN CHUNG CỦA
GIÁO XỨ TRONG HOÀN
CẢNH ĐẠI DỊCH CORONA
PHÂN ƯU
5 PHÚT CHO LỜI CHÚA
TÀI CHÁNH
Tri Ân

Trang
4
8
4
12
26
32

Để việc sắp xếp lịch trình
cũng như việc Mụcụ được rõ
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 như:
•
Lễ Rửa tội
•
Lễ Hôn phối
•
Lãnh Bí tích xức dầu
•
Lễ Cầu hồn hoặc lễ an
táng Xin vui lòng liên Liên lạc trực
tiếp với Mục Tử Giáo xứ, ngài sẽ
thu xếp, để quý vị có thánh lễ như
mong muốn.

Kính thông báo,
BĐH GXNVCTTĐVN và Mục Tử GX

3

Mục Vụ Giáo Xứ Tháng 06- 08, 2020

BIẾN ĐỔI SỰ ÁC
THÀNH NHỮNG ĐIỀU
TỐT ĐẸP VÀ LỢI ÍCH
CHUNG
Siêu Vi Corona và Những Ảnh Hưởng
Những người viết về lịch sử trong tương lai sẽ thường nhắc đến tiền corona, thời
corona và hậu corona. Vì có lẽ đây sẽ trở thành mốc thời điểm mà thế giới sẽ phải
nhắc đến nhiều trong tương lai. Vì thời điểm siêu vi corona này đang làm cho cả thế
giới phải điêu đứng vì chúng đã giết hơn 300 ngàn người trên thế giới trong vòng 5
tháng. Loại siêu vi này không cần dùng những vũ khí tối tân như các phản lực cơ
siêu âm, xe tăng, tầu ngầm, và các loại bom, mìn, súng, bom, và cũng không cần
những hàng rào kẽm gai chằng chịt, hầm sâu, chông nhọn v.v... Siêu vi corona này
chỉ tìm cách lây lan từ hơi thở, len lỏi vào bộ phổi con người và làm cho con người
ngộp thở và chết. Ai không đủ sức kháng cự và không cấp cứu kịp thời thì rất dễ
dàng ra đi.
Thời đại khủng hỏang corna đến và làm cho chúng ta quá bàng hoàng về khả năng
tiêu diệt con người một cách quá nhanh chóng và gây cho chúng ta những khó hiểu.
Có lẽ nhiều người, nhiều quốc gia tân tiến quá ỷ y, quá khinh thường vào tiềm năng
sức mạnh của siêu vi corona. Và có thể nhiều người nghĩ siêu vi corona cũng giống
như siêu vi khác như siêu vi Sars, siêu vi ebola và các siêu vi khác đã xẩy ra và đã có
thể ngăn cản tương đối kịp thời và có hiệu quả nhanh chóng chăng? Và nếu các siêu
vi khác dã được ngăn chặn nhanh chóng và hữu hiệu, thì siêu vi corona này cũng sẽ
được ngăn chặn có hiệu quả như vậy. Do đó có thể những quốc gia tân tiến ỷ y,
khinh thường, chậm trễ dùng chính sách lockdown – cô lập và cách ly. Và có lẽ đó
là hậu quả mà những quốc gia đó, hoặc vùng đó có nhiều người bị nhiễm siêu vi và
số tử vong cũng cao chăng? Và nếu những người bị nhiễm, nhất là những quý vị đã
bị yếu sẵn và tuổi cao, thì lại càng có nhiều cơ nguy hơn những người khỏe mạnh
khác? Đó là theo một số những dữ kiện mà chúng ta đã thấy của nhiều quốc gia.
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Nhưng thật, hoặc giả như thế nào thì chúng ta cần nhiều thời gian để học hỏi và tra
cứu thêm. Và trong tương lai gần đây chúng ta cũng sẽ nghe nhiều nhà phê bình và
sử gia sẽ cho biết thêm.
Không cần nói thêm chúng ta cũng đã thấy sức mạnh của siêu vi này vô hình, nhưng
nhẹ nhàng êm dịu đẵ làm cho cả thế giới phải tê liệt; tất cả các sinh hoạt kinh tế, xã
hội, tôn giáo, các công trình vĩ đại cũng phải ngưng lại và đồng thời áp dụng chiến
thuật – “cô lập và cách ly”, tránh giao tiếp gần và tránh thông thương khi không cần
thiết. Mọi người được yêu cầu giữ vệ sinh chung và riêng tối đa, như tất cả đẵ tuân
theo chỉ thị trong những tháng qua để bảo vệ cho riêng cá nhân và cho mọi người.
Hình Phạt hay là Cơ Hội?
Có người đặt câu hỏi đây phải chăng đây là hình phạt của Thiên Chúa gởi đến cho
nhân loại? Cũng có người nhìn xa hơn, suy nghĩ rộng rãi hơn, bao dung hơn cho
rằng có thể đây là dấu chỉ mời gọi nhân loại cần tân tiến lại sự liên đới, mối tương
quan, và cách làm việc liên quan đến công kỹ nghệ, kỹ thuật khoa học và môi trường
sống chung trong tất cả mọi lãnh vực sinh hoạt từ cá nhân, đến từng nhóm, từng
cộng đoàn, từng quốc gia và cả toàn thế giới chăng?
Nếu mỗi sự khủng hoảng được hiểu là một khúc quanh của thời cuộc, của đời người,
của xã hội thì đó cũng là một lời mời gọi đến tất cả cùng suy tư, cùng tìm ra căn
nguyên, hậu quả và ý nghĩa của sự khủng hoảng đó – có thể đó là lời mời gọi của
Trời Cao chăng hoặc cũng có thể đó là lời cảnh cáo hoặc sự đe dọa được gởi đến mời
gọi nhân loại đi sâu vào đời sống tâm linh của mình cùng suy tư, cầu nguyện và lắng
nghe tiếng nói trong tâm hồn mỗi người?
Nếu những người luôn tin tưởng vào Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Đấng giầu lòng
thương xót và luôn tha thứ, chậm bất bình và hết sức khoan nhân mà lại tin rằng đây
là hình phạt của Thiên Chúa gởi đến cho nhân loại thì những người không tin có
Thiên Chúa thì họ sẽ xét đóan thế nào về Thiên Chúa, họ không hiếu biết Thiên
Chúa là ai, làm gì và họ sẽ nói gì về những người tin vào Thiên Chúa? Như thế
chúng ta những người tin vào Thiên Chúa có quái gở không?
Nhưng trong phạm vi của tờ báo giáo xứ này chúng tôi luôn tin tưởng vào quyền
năng, tình thương và lòng bao dung của Thiên Chúa và theo sự hiểu biết và cái nhìn
khách quan của chúng tôi. Chúng tôi có nhận xét như sau. Nếu chúng ta cho siêu vi
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corona/ Covid 19 này là một sự ác vì chúng (siêu vi) đã gây ra những cảnh đau đớn,
sự ngộp thở, cách ly những người thân yêu, và chết trong cô đơn thì chúng ta cũng
được mời gọi là hãy cùng góp bàn tay, chung lòng chung sức và giúp biến đổi sự ác
corona này thành những gì tốt đẹp và hữu ích cho chúng ta và toàn thế giới.
Tình Liên Đới được Thiên Chúa Chúc Phúc (Mt 25, 31-39)
Nhìn lại những tháng qua chúng ta sống trong hoàn cảnh cách ly xã hội – không
được bắt tay, không được ngồi gần nhau nói chuyện vui bên ly cafe, không được
sum họp trong nhà thờ, hoặc trong những buổi cầu nguyện và hội họp bàn thảo công
việc cũng không. Các em bé không được chạy nhảy vui chơi thỏa thích, không được
đến lớp học, v.v…. Nói tóm lại, tất cả những sinh hoạt to lớn từ ngoài xã hội đến các
việc đạo đức thờ phượng trong nhà thờ tại các giáo khu, giáo xứ đều giảm xuống
thành số không. Tất cả trở thành tê liệt chỉ vì siêu vi corona.
Nhưng thế giới và nhân loại lại tìm đến với nhau bằng nhiều hình thức khác. Những
sự liên đới và kết hợp với nhau qua nhiều hình thức khác trong thời gian qua rất đáng
được khích lệ, cảm tạ và nhớ mãi. Mặc dù nhiều ông bà, cha mẹ già yếu không được
đón tiếp con, cháu vào thăm viếng tại các viện dưỡng lão. Nhưng nhiều người con
cháu đã dùng sáng kiến và phương tiện như thang máy đưa họ lên cao để gặp và nhìn
thấy ông bà cha mẹ mình trong căn phòng cô đơn. Có người dùng cả cái máy quay
của hội chợ (kermis) đưa nguyên cả gia đình lên cao thăm bà ở trên lầu 4; người bên
trong nhà và người bên ngoài nhìn nhau, thăm hỏi và nói cười vui vẻ. Những cuộc
gặp gỡ và thăm viếng trong hoàn cảnh cách ly đã trở thành những cuộc gặp gỡ kỳ
diệu do nhiều sáng kiến và sự quan tâm đến những người sống trong cảnh cô đơn vì
sự cách ly sẽ được nhớ đến mãi trong nhiều thập niên tới. Có người nói “chẳng thà
nhìn thấy cha, mẹ già yếu đau bệnh chết vì “corona” còn hơn là để cha, mẹ mình
chết trong cảnh cô đơn!” Nhiều con cháu đẵ đến viện dưỡng lão mang cha, mẹ về
nhà ở với mình chứ nhất định không để cha, mẹ phải sống chết cô đơn trong căn
phòng một mình. Tòan quốc gia và nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã biểu tỏ
nhiều hình thức bằng những tràng vỗ tay và các tiếng chuông vang ngân trên các
đỉnh tháp nhà thờ vang tiếng tri ân và cảm tạ các nhân viên y tế, bác sĩ, nhân viên săn
sóc các bệnh nhân và nhân viên làm vệ sinh, các nhân viên phục vụ nơi công cộng và
rất nhiều người khác đã phải xông pha vào những nơi dầy đặc siêu vi corona để cứu
giúp những người khác. Nhiều qúy vị trong giáo xứ chúng ta cũng đẵ bớt ăn, bớt tiêu
dùng, bớt sắm sửa để cùng đóng góp chén gạo, chút muối, thìa đường với những anh
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chị em nghèo lazadro khác đang ngửa tay xin ăn. Số tiền quyên góp được là 22.730.
euro và đã gởi đến và cùng tiếp tay với 8 giáo điểm bao gồm 3 nhà Dòng Nữ để giúp
những người đói và giúp công việc từ thiện cần thiết khác. Tình liên đới nhân loại,
với tấm lòng quảng đại và sự sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khốn cùng là
trách nhiệm chung của nhân loại. Nhiều người đẵ xả thân quên mình, quên tất cả
những nguy hiểm, sợ hãi và dấn thân đứng bên cạnh, giúp những người đang gặp
những sự nguy khốn.
Biến đổi sự ác thành những điều tốt, việc làm tốt đẹp là nghĩa cử cao thượng và nhân
ái và chỉ những ai có tình yêu chân thật, không một chút lợi danh mới dám xả thân vì
bạn hữu vì ‘Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hiến mạng
sống mình cho người khác’ (Gioan 15, 13). Chúng ta không là những anh hùng tài
giỏi biến đổi thời cuộc. Nhưng thời thế hiện nay đã giúp chúng ta biết khai triển tất
cả những cái-không-thể trở thành những cái-có-thể, để cùng giúp nhau và mọi người
trên thế giới sống đúng ý nghĩa là một nhân vị với phẩm cách của mình. Và thật hạnh
phúc cho chúng ta hơn là khi chúng ta đã làm với hết sức lực, hết khả năng, và với
tất cả tấm lòng ngay thẳng cho những gì chúng ta phải làm, chúng ta quỳ xuống và
thưa với Chuá rằng: “Lạy Chúa, chúng con chỉ là những những đầy tớ vô dụng.
Chúng con phải chu toàn những bổn phận của chúng con.” (Lc 17, 10).
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cho thế giới được mau thoát khỏi đại dịch
siêu vi corona nguy hiểm này. Xin qúy vị cũng thêm lời cầu nguyện cho kẻ mục tử
hèn mọn và vô dụng này.
Mục tử GXVN-HL
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm
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THÔNG TIN CHUNG CỦA
GIÁO XỨ TRONG HOÀN CẢNH
ĐẠI DỊCH CORONA

Tạm hoãn lại các sinh hoạt chung
Vì đại dịch corona vẫn còn rất nguy hiểm và đe dọa mạng sống từng giờ và cản trở
mọi sinh hoạt về mọi phương diện, nên mọi sinh họat về tinh thần và đạo đức của
giáo xứ VN chúng ta cũng bị ảnh hưởng và phải áp dụng theo hoàn cảnh hiện tại. Do
đó Ban Điều Hành Giáo Xứ (BĐH-GX) muốn thông báo tiếp theo những sinh hoạt
đạo đức trong những tháng vừa qua đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, những sinh hoạt lớn
vào những tháng tới cũng đành phải hủy bỏ hoặc hoãn lại cho khi hoàn cảnh cho
phép:
-

Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (31.05): hủy bỏ.
Hành hương Roma (27.06 - 01.07.’20) hoãn lại chờ dịp khác.
Legacy (sinh hoạt thanh niên (04.07): hủy bỏ.
Trại hè (zomerkamp) (26. 07.’20 - 01.08.’20): hủy bỏ
Lễ Bổn Mạng GX năm nay sẽ mừng kính theo hoàn cảnh cho phép.

Nếu trong những tháng tới tình hình dịch corona biến đổỉ tốt hơn và được phép của
Chính Phủ và Giáo Hội Hòa Lan thì chúng ta hy vọng sẽ có thể tiếp tục có thánh lễ
tại các giáo khu và mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2020 chung.
Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu tích cực đang xuất hiện, vì số người nhiễm bệnh
và tử vong tại HL có phần thuyên giảm. Chính phủ và RIVM của Hòa Lan cũng
đang từ từ mở rộng và cho phép sinh hoạt trong khoảng cách 1-mét rưỡi người với
người cho các nơi công cộng như các quán ăn, càfe, sinh hoạt trong nhà thờ v.v…
Nhưng tất cả vẫn còn trong sự e dè, thận trọng và quan sát từng ngày. Hội Đồng
Giám Mục Hòa lan (HĐGM-HL) cũng suy nghĩ trong hướng đó và quan tâm đến sự
an toàn cho những quý vị có rủi ro cao – dễ bị nhiễm bệnh. Do đó HĐGM-HL chưa
quyết định. Chúng ta phải tuân theo sự chỉ thị của các ngài.
Vì báo chỉ ra 3 tháng một lần, nên có khi có những quyết định cấp thời, BĐH-GX và
mục tử giáo xứ phải gửi thông tin qua email của các trưởng giáo khu, qua website và
trang facebook của giáo xứ. Xin quý vị đại diện giáo khu tiếp tay chuyển các thông
tin này đến cho quý giáo dân trong giáo khu.
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Rước Lễ Thiêng Liêng và các Ơn Lành của Chúa
Mặc dù chúng ta không có thánh lễ chung của GX vào các dịp đại lễ, cũng như
không có các thánh lễ vào mỗi cuối tuần của các GK, và nhất là chúng ta cũng không
có thánh lễ an táng tại nhà thờ chung với tang gia và cộng đoàn khi một người trong
những anh chị em của chúng ta nằm xuống vì hoàn cảnh siêu vi corona, nhưng
chúng ta vẫn luôn kết hợp mật thiết trong sự hiệp nhất chung với tất cả mọi người
trong GX và Giáo Hội Hoàn Vũ và linh hồn của những người nằm xuống cũng vẫn
được hưởng tất cả những ơn lành của Chúa ban. Chỉ có mỗi sự khác biệt là số lượng
người tham dự bị giới hạn. Những thánh lễ do vị linh mục dâng lên Chúa cầu cho
các linh hồn của người qua đời trong khung cảnh ít người, hoặc qua trực tuyến và
những lời kinh do mọi tín hữu và tình liên đới thông cảm, chia sẻ niềm thương nhớ
và biết ơn người qua đời vẫn không khác biệt, và cũng không giảm đi ơn lành của
Chúa. Những ơn lành của Chúa vẫn tuân đổ dạt dào xuống cho những tâm hồn thành
tâm tin tưởng, phó thác và cầu khấn với lòng sám hối, ăn chay, cộng thêm những hy
sinh và việc làm bác ái. Trong hoàn cảnh đại dịch và chiến tranh tình thương Chúa
vượt trội hơn tất cả những sự ràng buộc khác. Chúng ta hãy vững tâm vào lòng nhân
từ và giầu lòng thương xót của Chúa.
Thánh Lễ Trực Tuyến
Để có sự liên kết tình thân và tinh thần cầu nguyện trong gia đình Giáo xứ, BĐH-GX
được sự giúp đỡ của các anh trong Ban Phim Ảnh (BPA), Ban Âm Thanh (BAT), và
Ban Thông Tin (BTT) nói chung ban Kỹ Thuật (BKT) dùng phương tiện vi tính để
liên kết với tất cả mọi người trong GX. Chúng tôi vẫn biết rằng nhiều giáo phận và
giáo xứ ở VN hoặc các nơi khác có những thánh lễ TT rất tuyệt vời, và nhiều vị
trong chúng ta muốn thích tham dự thánh lễ nơi những website đó. Xin quý vị cứ
tiếp tục. Nhưng từ phía giáo xứ chúng ta, chúng tôi cũng nghĩ rằng, chúng ta là một
gia đình giáo xứ. Vậy chúng ta cũng nên có sự liên kết và hiệp thông trong lời cầu
nguyện và thánh lễ.
Qua hình thức thánh lễ trực tuyến, chúng ta cùng liên kết cầu nguyện cho mọi người
trong GX; cho người còn sống, những người đau bệnh và những người đã qua đời.
BĐH và anh em trong ban kỹ thuật cố gắng làm tốt hơn với khả năng của mình. Bời
vì nhiều người trong anh em không phải là chuyên môn về trực tuyến phim ảnh. Hơn
nữa chúng ta cũng cần nhiều dụng cụ tốt hơn. Kính mong qúy vị kiên nhẫn, giúp đỡ
và chỉ bảo thêm.
Mục Vụ
Công việc Muc Vụ của GX vẫn sống động trong những tháng qua và trong những
ngày và tháng tới. Cha Hiện vẫn luôn sẵn sàng, vì trách nhiệm và bổn phận của ngài,
và nếu quý vị muốn được thăm viếng, trong hoàn cảnh nào cũng được, và những
người đau bệnh muốn đón nhận bí tích Hòa Giải và Mình Thánh Chúa, miễn sao
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chúng ta cố gắng giữ vệ sinh và khoảng cách an toàn cho nhau, xin quý vị cứ an tâm
gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin cho ngài. Quý vị sẽ nhận được sự phúc đáp
mau chóng nhất, khi có thể.
Kết hợp trong Đức Giêsu Kitô Mục Tử Tối Cao và Nhân Lành,
BĐH và Mục Tử GX
Lm Phaolô Phạm Đình Hiện, mhm.

Phân Ưu
Giáo xứ NVCTTDVN chân thành
phân ưu cùng quý tang quyến và
cùng hiêp thông trong niềm đau
buồn vì sự ra đi của người thân yêu,
qua đời tại Hòa Lan hay tại nơi khác.
Giáo xứ kính mời Quý Cha và tất cả
Quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục
cầu nguyện cho các linh hồn đã qua
đời trong những tháng vừa qua:
Bà Maria Nguyễn thị Qùy qua đời ngày 07.05.2020 tại Bà Rịa, Việt Nam.
Hưởng thọ 84 tuổi.
Bà Maria Nguyễn Thị Nhiên qua đời ngày 29.04.2020 tại Helmond. Hưởng
thọ 67 tuổi.
Ông Giuse Nguyễn văn Miễn qua đời ngày 18.04.2020 tại Arnhem.Hưởng
thọ 86 tuổi.
Ông Giuse Lê Ngọc Bích qua đời ngày 17.04.2020 tại Delft. Hưởng thọ 66
tuổi.
Bà Têrêsa Vũ Thị Phi qua đời ngày 14.04.2020 tại Xuân Lộc Việt
Nam.Hưởng thọ 82 tuổi.
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Bà Maria Đoàn Kim Anh qua đời ngày 10.04.2020 tại IJsselstein Hưởng
Thọ 83 tuổi.
Đức ông Antonie Maria CASSEE qua đời ngày 30.03.2020 tại Heemskerk.
Hưởng thọ 75 tuổi.
Ông Giuse Trần Ngọc Am qua đời ngày 12.05.2020 tại Gia Yên, Việt
Nam. Hưởng thọ 64 tuổi
Ông Andre Nguyễn Đức Tinh qua đời ngày 20.04.2020 tại Nijmgen.
Hưởng thọ 72 tuổi.
Nguyện xin Thiên Chúa ban thưởng các linh hồn này sự sống muôn đời trên Thiên
Quốc.
Thành thật kính nhớ,
BĐH và Mục Tử Giáo Xứ
Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và
kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” (Ga
11, 25-26).
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"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt
người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó
trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự
trên trời. Còn ai chối Thầy trước
mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó
trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự
trên trời".
21/6 CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG
NIÊN
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,2638.
Phúc Âm: Mt 10, 26-33
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ
những người đó, vì không có gì che
giấu mà không bị thố lộ; và không
có gì kín nhiệm mà không hề hay
biết. Ðiều Thầy nói với các con
trong bóng tối, hãy nói nơi ánh
sáng; và điều các con nghe rỉ tai,
hãy rao giảng trên mái nhà.
"Các con đừng sợ những kẻ giết
được thân xác, nhưng không thể giết
được linh hồn: Các con hãy sợ
Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn
xuống địa ngục. Nào người ta không
bán hai chim sẻ với một đồng tiền
đó sao? Thế mà không con nào rơi
xuống đất mà Cha các con không
biết đến. Phần các con, tóc trên đầu
các con đã được đếm cả rồi. Vậy
các con đừng sợ: các con còn đáng
giá hơn chim sẻ bội phần.

Suy Niệm
Tại sao chúng ta hay sợ hãi về nhiều
việc? Có nhiều lý do. Có lẽ một
trong những lý do, đó là vì ta chưa
có đời sống thật sự gắn bó với Chúa.
Giữa vô vàn khó khăn và chống đối,
tiên tri Jeremia, trong bài đọc một,
vẫn vững tin nơi Chúa, vì ngài biết
Chúa luôn gìn giữ mình. Và thật sự
là như thế.
Vậy là, ai càng sống gần Chúa, càng
ít sợ hãi. Đúng hơn, ai sống gần
Chúa, thì dường như chỉ có một nỗi
sợ duy nhất: sợ phạm tội.
Đây là một phương thức đơn giản để
ta kiểm tra đời sống thiêng liêng của
mình: ai càng sống gần Chúa, thì
thường sợ. Sợ thế gian ư? Không!
Nhưng là sợ phạm tội. Amen.
28/6 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG
NIÊN
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11;
Mt 10,37-42
Phúc Âm: Mt 10, 37-42
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Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha
mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng
với Thầy, và kẻ nào yêu mến con
trai, con gái hơn Thầy, thì không
xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm
mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ
nào đành mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp
Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là
đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào
đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa
là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng
của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp
người công chính với danh nghĩa
người công chính, thì sẽ lãnh phần
thưởng của người công chính. Kẻ
nào cho một trong những người bé
mọn này uống chỉ một bát nước lã
mà thôi với danh nghĩa là môn đệ,
thì quả thật, Thầy nói với các con,
người ấy không mất phần thưởng
đâu".
Suy Niệm
Người đàn bà không có con ở
Sumen được Chúa cho có con vì bà
đã nhiệt tình giúp đỡ tiên tri Elisa
(bài đọc một). Là Linh mục, con
cảm nghiệm cách ứng xử này của
Chúa gần như hàng ngày: mỗi khi
dâng cho Chúa những cái rất nhỏ
nhoi, tầm thường. Con thấy Chúa
bằng cách này, cách khác ban lại
cho còn đầy tràn, dư vật.

Về điểm này, con thấy Chúa đúng là
“hào hoa hết cỡ”! Ngài không bao
giờ để ai hơn Ngài về lòng quảng
đại. Ai cho một trong những kẻ bé
nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước
lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,
thì Thầy bảo thật anh em, người đó
sẽ không mất phần thưởng đâu (Mt.
10,42). Amen.
05/07 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG
NIÊN
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt
11,25-30
Phúc Âm: Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói
rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất,
Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu
không cho những người hiền triết và
khôn ngoan biết những điều ấy, mà
lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.
Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như
vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao
phó cho Ta. Và không ai biết Con,
trừ ra Cha. Và cũng không ai biết
Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn
mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ
nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy
mang lấy ách của Ta và hãy học
cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm
nhượng trong lòng, và tâm hồn các
ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách
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của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì
nhẹ nhàng".
Suy Niệm
Điều tiên tri Dacharia, khoảng năm
trăm năm trước Chúa Giêsu ra đời,
tiên báo, đã thành hiện thực: Chúa
Giêsu đã đến trong cuộc đời này rất
khiêm nhu:
Hỡi thiếu nữ Jeruzalem hãy vui
sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến
với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng
Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
(Dar. 9,9)
Đó cũng là cách mà mỗi ngày Ngài
đến với chúng ta quá Tấm Bánh nhỏ
bé trong Thánh Lễ: rất nhỏ bé, mỏng
manh, đến độ ta khó nhận ra Người.
Đó cũng là cách mà mỗi ngày Ngài
đến với chúng ta qua những sự kiện,
những con người: rất bình thường,
thậm chí là rất tầm thường. Có lẽ vì
vậy mà thường khi ta không nhận ra
Người.
Nhưng bên trong cái tầm thường đó,
chính là kho tàng vô giá. Và bởi vì
Ngài đến trong cuộc đời này mỗi
ngày rất bình thường và tầm thuờng,
nên chỉ có những người bình thường
và tầm thường, mới nhận ra Ngài.
Nói cách khác: chỉ có người khiêm
nhường và nhỏ bé mới được Ngài tỏ
mình ra. Lạy Cha là Chúa Tể trời

đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha
đã giấu không cho bậc khôn ngoan
thông thái biết những điều này,
nhưng lại mặc khải cho những
người bé mọn (Mt. 11,25)
Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái.
12.07 CHÚA NHẬT 15
THƯỜNG NIÊN.
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,123.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và
đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân
chúng tụ tập quanh Người đông đảo
đến nỗi Người phải xuống thuyền
mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì
đứng trên bờ. Và Người dùng dụ
ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: “Này đây, có người gieo
giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có
hạt rơi xuống vệ đường, chim trời
bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống
trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền
mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi
mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì
không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.
Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um
tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi
xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có
hạt được một trăm, có hạt được sáu
mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để
nghe, thì hãy nghe”.
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Suy niệm:
* Đầu tiên, hạt giống gieo xuống
bên vệ đường, thì bị chim chóc đến
ăn mất. Trường hợp này do Satan
phá. Vì chim, tượng trưng cho thế
lực bên ngoài đến cướp. CHÁN
NẢN.
* Đi sang vùng đất khác gieo, thì lại
đụng phải nơi sỏi đá, chỗ đất không
có nhiều nên hạt giống mọc ngay.
Nhưng vì đất không sâu nên khi
nắng lên, nó bị đốt cháy. THẤT
VỌNG. Trường hợp này là của
những con người có tính nông nổi
nhất thời, không kiên trì thực hiện
Lời Chúa trong lúc gian nan hay bị
ngược đãi.
* Đi sang vùng đất thứ ba, đó là
vùng đất có nhiều bụi gai, gai mọc
lên làm cho hạt giống chết nghẹt.
TUYỆT VỌNG. Đó là trường hợp
lời Chúa gieo vào loại người luôn để
mình lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú
quý cùng những đam mê khác.
* Vùng đất tốt, nên hạt giống sẽ sinh
hoa kết quả. Đây là trường hợp Lời
Chúa được gieo vào người sẵn sàng
đón nhận và thực thi Lời Chúa. Kết
quả cuộc đời của họ được biến đổi
toàn diện. Nếu ta dám để cho một
câu Lời Chúa tự do lớn lên, thì đời
ta sẽ thay đổi hoàn toàn.
19.07 CHÚA NHẬT 16
THƯỜNG NIÊN.

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt
13,24-43.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ
ngôn khác cùng dân chúng rằng:
Nước trời giống như người kia gieo
giống tốt trong ruộng mình. Trong
lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của
ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa
lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ
bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ
chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa
ông, thế ông đã không gieo giống tốt
trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ
đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù
của ta đã làm như thế”. Đầy tớ nói
với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng
tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp:
“Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng,
các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng.
Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến
mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ
gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước,
rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới
thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.
Suy niệm:
Số phận của cỏ lùng và lúa được
phân định là sự công bằng của Thiên
Chúa. Không còn ai than trách: Tại
sao Chúa lại đối xử bất công với tôi,
vì tôi có quá nhiều thời gian để
chuẩn bị, nhưng tôi lại không chuẩn
bị. Qua dụ ngôn cỏ lùng, Chúa
Giêsu nói đến một thảm kịch của
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lòng người. Trong đáy thẳm tâm
hồn, ai trong chúng ta cũng cảm
nghiệm được sự giằng co, giữa một
bên là khả năng hướng thiện và một
bên là sức mạnh của tối tăm. Cỏ
lùng vẫn cố vươn lên trong tâm hồn
chúng ta. Sức mạnh của tội ác, của
ma quỉ, của sự dữ trong tâm hồn
chúng ta là một thực tại không thể
chối cãi được. Trong Kinh Lạy Cha,
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu
nguyện: Xin cứu chúng con khỏi
mọi sự dữ. Xin Chúa cho chúng con
đừng chiều theo những cám dỗ,
nhưng biết làm chủ lấy mình. Mỗi
ngày con tập luyện một tính tốt và
loại trừ tật xấu, để trở nên lúa tốt và
có thể giúp cỏ lùng biến đổi thành
lúa trong thửa ruộng của Ngài.
26.07 CHÚA NHẬT 17
THƯỜNG NIÊN.
1V 3,5.7-12; Rm 8,18-30;Mt 13,4452.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân
chúng rằng: “Nước trời giống như
kho tàng chôn giấu trong ruộng,
người kia tìm được, vội chôn vùi
xuống, vui mừng trở về bán tất cả
những gì anh có mà mua thửa ruộng
ấy. Nước trời cũng giống như người
buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được
một viên ngọc quý, anh trở về bán

mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
Nước Trời lại còn giống như chuyện
chiếc lưới thả xuống biển, gom được
đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta
kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho
vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra
như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện
và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ
người công chính. Rồi quăng chúng
vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc
lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất
cả những điều ấy không? “Họ đáp:
Thưa hiểu”. Người bảo họ: “Bởi
vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học
hỏi về Nước Trời, thì cũng giống
như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho
tàng của mình cả cái mới lẫn cái
cũ”.
Suy niệm:
Kho báu và viên ngọc quý trở thành
động lực thôi thúc người ta sẵn sàng
hy sinh những gì mình đang có, để
chiếm hữu được nó. Các tín hữu tìm
kiếm Nước Trời cũng phải sẵn sàng
từ bỏ mọi giá trị trần gian và sống
tốt lành, để có Nước Trời làm của
mình. Nhiều người coi Nước Trời
chỉ là một thứ kho báu thiêng liêng
không thực tế, nên họ không muốn
từ bỏ của cải đang chiếm hữu. Khi
xác tín được như thế, chúng ta mới
dám hy sinh từ bỏ của cải vật chất,
chỉ có giá trị tương đối ở đời này, để
đổi lấy kho báu thiêng liêng có giá
trị vĩnh hằng ở đời sau. Chúng con
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thường bị các thế lực trần gian như
sự giàu sang, danh vọng, sắc dục
trói buộc. Chúng kéo ghì để ngăn
cản chúng con nâng tâm hồn lên gặp
Chúa là nguồn chân thiện mỹ và sau
này đạt tới hạnh phúc đời đời. Xin
giải thoát chúng con khỏi những
ham mê của cải vật chất trần gian,
để tìm kiếm kho báu thiêng liêng
trên trời. Xin cho chúng con luôn
biết đến với tha nhân, quên mình
phục vụ. Nhờ đó, chúng con chắc
chắn sẽ tìm thấy kho báu đích thực
là Nước Trời đời sau.
02.08 CHÚA NHẬT 18
THƯỜNG NIÊN.
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,1321.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan
Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ
nơi đó xuống thuyền đi đến nơi
hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe
biết, thì từ các thành phố đi bộ theo
Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy
dân chúng đông đảo, thì thương xót
họ và chữa những người bệnh tật
trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến
gần thưa Người rằng: “Đây là nơi
hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin
Thầy giải tán dân chúng, để họ vào
các làng mạc mà mua thức ăn”.
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông

rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các
con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa
lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có
năm chiếc bánh và hai con cá”.
Người bảo các ông rằng: “Hãy đem
lại cho Thầy”. Khi Người đã truyền
cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người
cầm lấy năm chiếc bánh và hai con
cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ,
các ông này phân phát cho dân
chúng. Mọi người đều ăn no. Và
người ta thu lượm được mười hai
thúng đầy những miếng bánh vụn.
Số người ăn là năm ngàn người đàn
ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Suy niệm:
+ Đầu tiên NGƯỚC MẮT LÊN
TRỜI, ĐỌC LỜI CHÚC TỤNG, vì
mọi sự là của Chúa, tất cả đều là
hồng ân Chúa ban. Phải chúc tụng
Chúa trong mọi sự, đó là thái độ
khôn ngoan và đúng đắn của con
người. Vì thử hỏi cái gì ta đang có,
mà không do Chúa ban.
+ BẺ RA, tấm bánh phải được bẻ ra,
để nó được nhân lên. Nếu không bẻ
ra thì chiếc bánh vẫn là chiếc bánh,
nhưng khi được bẻ ra nó sẽ được
nhân lên. Cuộc đời chúng ta phải
được bẻ ra như thế. Khi ta biết cho
đi, đó là lúc ta trở nên phong phú.
+ TRAO CHO CÁC MÔN ĐỆ, để
các ông trao lại cho dân chúng.
Chúa đã ban cho chúng ta cách
nhưng không, thì ta cũng phải biết
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cho lại người khác cách nhưng
không. Cuộc đời chúng ta phải như
chiếc máng thông truyền ơn Chúa
cho người khác. Các cử chỉ Chúa
Giêsu thực hiện, sẽ được các linh
mục Chúa lặp lại trong thánh lễ:
NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI, ĐỌC
LỜI CHÚC TỤNG, BẺ RA VÀ
TRAO CHO CÁC MÔN ĐỆ.
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông.
09.08 CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG
NIÊN
1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt
14,22-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ
xuống thuyền qua bờ bên kia trước,
trong lúc Người giải tán dân chúng.
Giải tán họ xong, Người lên núi một
mình mà cầu nguyện. Tối đến Người
vẫn ở đó một mình. Còn chiếc
thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy
cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
Vào khoảng canh tư, Người đi trên
mặt biển mà đến với các môn đệ.
Thấy Người đi trên mặt biển, các
ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!
", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền
bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính
Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô
liền thưa với Người: "Thưa Ngài,
nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho

con đi trên mặt nước mà đến với
Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ
đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước
xuống, đi trên mặt nước, và đến với
Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì
ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm,
ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con
với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm
lấy ông và nói: "Người đâu mà kém
tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy
trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
Những kẻ ở trong thuyền bái lạy
Người và nói: "Quả thật Ngài là
Con Thiên Chúa!"
Suy Niệm
Cuộc đời lắm thăng trầm. Khi bị
bỏng bô, lúc bẹp bóp. Không phải
thường xuyên êm như nhung, nhún
như nhíp. Quan trọng là thái độ của
ta đối với sự việc.
Thánh Phêrô xin một điều lạ là đi
được trên nước như Thầy mình.
Sóng to gió lớn, sắp bị chìm Ông
hoảng sợ và kêu Chúa giúp. Đã đi
trên nước không bị chìm là nhận
được sự trợ giúp quyền năng từ
Thầy mình. Nhưng thay vì tin vào
Thầy và hướng về Thầy, Ông lại
nhìn sóng biển và bị choáng ngợp vì
sức mạnh của sóng gió. Lòng phập
phồng, thái độ dao động. Ông bị
quở: kém lòng tin.
Chúng ta cũng như Thánh Phêrô đã
nhiều lần nhận được sự trợ giúp từ
Thiên Chúa nhưng đứng trước thử
thách đôi khi lòng chúng ta dao
18

Mục Vụ Giáo Xứ Tháng 06- 08, 2020

động, thái độ đổi thay. Chúa Giêsu
đến an ủi chúng ta bằng sự hiện diện
của Người: Thầy đây, các con đừng
sợ. Đừng sợ vì quyền năng của
Chúa lớn hơn nhiều so với thử
thách. Người là Chúa toàn năng có
quyền trên định luật tự thiên, trên
bệnh tật, chết chóc. Hãy vững vàng
cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn
cảnh và khi có Chúa trong thuyền
thì sóng êm biển lặng. Lạy Chúa
Giêsu, con tín thác vào Chúa.
15.08
THỨ BẢY TUẦN 19
THƯỜNG NIÊN.
Đức TRINH NỮ MARIA HỒN
XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và
buộc.
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,2027; Lc 1,39-56.
Tin Mừng theo Thánh Luca.
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên
đường, đến miền núi, vào một thành
thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà
ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-lisa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe
tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con
trong bụng nhảy lên, và bà được đầy
tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng
và nói rằng: "Em được chúc phúc
hơn mọi người phụ nữ, và người con
em đang cưu mang cũng được chúc
phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu
Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này
đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào,

thì đứa con trong bụng đã nhảy lên
vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin
rằng Chúa sẽ thực hiện những gì
Người đã nói với em."
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn
tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi
hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa,
Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn
mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ
nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm
phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều cao cả, danh Người
thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới
đời kia, Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người. Chúa giơ
tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan
phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ
bệ những ai quyền thế, Người nâng
cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói
nghèo, Chúa ban của đầy dư, người
giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa
độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như
đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì
Người nhớ lại lòng thương xót dành
cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con
cháu
đến
muôn
đời.".
Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét
độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy Niệm: Đức Mẹ Hồn Xác Lên
Trời?
Vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 Đức
giáo hoàng Piô X đã long trọng
tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác
lên trời. Tiếng Hán đọc là mẫn triệu
thăng thiên. Mẫn là dạng bị động, là
được. Đức Mẹ được đưa về trời.
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Nghĩa là Đức Mẹ sau khi chấm dứt
cuộc sống ở trần gian này thân xác
Đức Mẹ được biến đổi cách nhiệm
màu để rồi có thể trực tiếp tham dự
vào vinh quang Thiên Chúa, trực
tiếp được hạnh phúc với Chúa. Đức
Mẹ vì được đặc ân vô nhiễm nguyên
tội nên thân xác của Mẹ không bị hệ
quả của sự tội ảnh hưởng. Thân xác
của Mẹ không bị hư nát. Còn chúng
ta vì bị ảnh hưởng sự tội nên sau khi
chết thân xác chúng ta sẽ bị mục rã
đợi ngày phán xét sẽ sống lại.
Ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời
nhắc chúng ta một điều quan trọng:
Quê hương thật sự của chúng ta là ở
trên Trời, là hạnh phúc với Thiên
Chúa. Sắc đẹp, tiền tài, danh
vọng…rồi sẽ qua đi. Chúng ta ai
cũng phải chết mà khi chết thì chẳng
mang theo được gì. Hãy như người
ở trong khách sạn. Nệm ấm giường
êm chăn gối sạch, bao sáng ăn trưa
cá thịt đầy. Khách sạn sang trọng,
đầy đủ như vậy cứ tự nhiên thưởng
thức. Lưu luyến không? Mắc gì lưu
luyến. Khách sạn là của họ đâu phải
của mình mà lưu luyến.
Chúng ta hãy là lữ khách chốn trần
gian. Cần nhiều thứ nhưng đừng
ham mê lưu luyến thú vui mà quên
quê hương thật của chúng ta là ở
trên trời, là ở bên Chúa hạnh phúc
mãi mãi.
Lm. Giuse Lê Văn Thắng, SVD

16.08 CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG
NIÊN.
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt
15,21-28.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về
miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà
quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng
Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua
Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị
quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người
không đáp lại một lời nào. Các môn đệ
đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy
thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo
chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời:
"Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc
nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người
mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi".
Người đáp: "Không nên lấy bánh của
con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại:
"Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được
ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi
xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời
cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng
mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy".
Và ngay lúc đó, con gái bà đã được
lành.
Suy Niệm
….. "Vâng, thưa Chúa, chó con cũng
được ăn những mảnh vụn từ bàn của
chủ rơi xuống." Khi người phụ nữ ngoại
đạo Canaan cầu xin Chúa Giêsu thương
cứu giúp cho con gái bà đang bị quỷ ám
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đầy đọa, dằn vặt, đau khổ và Chúa Giêsu
đã thử đức tin của bà xem bà có hiểu
thấu những điều bà đang cầu xin và ơn
thánh mà Chúa Giêsu sẽ ban cho bà
không. Và Chúa Giêsu đã phải ngạc
nhiên khi thấy đức tin vững mạnh và sự
hiểu biết của bà với những lời cầu xin bà
yêu cầu với Chúa. Chúa đã nói: “Này
bà, bà có lòng tin mạnh mẽ. Bà muốn
sao thì được vậy". Thánh Phaolô cũng
xác tín rằng: “Thiên Chúa ban ơn và kêu
gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Vì
Thiên Chúa giầu lòng xót thương, nên
chúng ta cũng được thương xót; cho dù
có những kẻ không tin, nhưng vì thấy
Chúa thương xót, để họ cũng được xót
thương” (Rm 11, 29-32). Người phu nữ
ngoai đạo tuy không biết Chúa, nhưng
đã tuyên xưng đức tin và phó thác trọn
vẹn vào lòng nhân từ của Chúa Giêsu.
Nhờ đức tin của những người tin và
phụng thờ Chúa, những người ngọai
cũng đươc Chúa thứ tha và ban ơn cứu
độ, mà ngôn sứ Isaia đẵ ghị nhận
"Người ngoại giáo tin và theo Chúa với
một thái độ thật khiêm tốn để phụng sự
và mến yêu danh Chúa (Is 56, 6-7). Bởi
vì Chúa rất nhân hậu, và khoan dung.
Chúng ta cần có thái độ nào khi cầu
nguyện? Lạy Chúa, xin thương xót
chúng con.
23.08 CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG
NIÊN.
Is 22, 19-23 | Rm 11, 33-36 | Mt 16, 1320

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành
Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ
rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?"
Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan
Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại
bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào
đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần
các con, các con bảo Thầy là ai?"
Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon
con ông Giona, con có phúc, vì chẳng
phải xác thịt hay máu huyết mạc khải
cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự
trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết:
Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ
không thắng được. Thầy sẽ trao cho con
chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc
dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự
gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng
cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các
môn đệ đừng nói với ai rằng Người là
Ðức Kitô.
Suy Niệm
Môn đệ Phêrô thưa với Chúa Giêsu:
“Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa
hằng sống", và nhờ lời xác tín đó ông
Phêrô đã được Chúa Giêsu gọi là đá và
đặt ông làm vị lãnh đạo, trao quyền điều
hành và tiếp nối công việc mà Chúa
Giêsu đã khởi sự ở trần gian. Nhưng
Phêrô đã không hiểu rằng Chúa Giêsu
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cũng là con người thật, và cản ngăn
Chúa tiếp tục chương trình cứu độ bằng
sự đau khổ và sự chết của Ngài. Chúa
Giêsu đã quở trách Phêrô vì ông không
dám đối diện với những phũ phàng của
thực tế và trốn tránh cộng tác vào
chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Phêrô đã tuyên xưng đức tin nhưng
không đủ lòng tin trọn vẹn vào quyền
năng của Chúa và không có sức mạnh
để giữ vững đức tin mà ông đã tuyên
xưng. Nhưng đường lối Thiên Chúa ai
hiểu thấu được? Thánh Phaolô đã kêu
lên: “Ôi thẳm sâu và cao vời thay
thượng trí và thông biết của Thiên Chúa,
sự phán quyết của Người ai hiểu thấu
được, và đường lối của Người ai dò thấu
được!” (Rm 11,33-35). Xin Chúa giúp
chúng con tin và nhận ra quyền năng của
Chúa trong những đau khổ và trong khả
năng hạn hẹp của chúng con thời điểm
khủng hoảng corona hiện nay. Nguyện
xin Chúa giúp chúng con luôn tin tưởng
vào Chúa, cho dù chúng con gặp nhiều
thử thách, hoang mang và sợ hãi trong
cuộc sống. Xin thêm sức mạnh và bảo
vệ chúng con. Nguyện xin danh Chúa
vinh quang đến muôn đời. Amen.
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm
30.08 CHÚA NHẬT 22
THƯỜNG NIÊN.
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu
tỏ cho các môn đệ biết: Người phải
đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều
đau khổ do các kỳ mục, các thượng
tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết,
và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông
Phê-rô liền kéo riêng Người ra và
bắt đầu trách Người: "Xin Thiên
Chúa thương đừng để Thầy gặp
phải chuyện ấy!" Nhưng Đức Giê-su
quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan,
lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối
Thầy, vì tư tưởng của anh không
phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn
theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo. Quả vậy,
ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ
mất; còn ai liều mất mạng sống
mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng
sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế
giới mà phải thiệt mất mạng sống,
thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ
lấy gì mà đổi mạng sống mình? "Vì
Con Người sẽ ngự đến trong vinh
quang của Cha Người, cùng với các
thiên thần của Người, và bấy giờ,
Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng
việc họ làm. Thầy bảo thật anh em:
trong số người có mặt ở đây, có
những kẻ sẽ không phải nếm sự chết
trước khi thấy Con Người đến hiển
trị."
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Suy Niệm
Không ít lần trong cuộc sống có
người đặt ra câu hỏi: tại sao có đau
thương, tại sao phải đau khổ, bệnh
tật? Biến cố đại dịch Covid-19 trên
toàn thế giới trong suốt nửa năm qua
khiến nhiều Kitô hữu than van: tại
sao thảm họa này?
Không chỉ thời đại này, xa xưa thảm
họa đã xảy ra trên toàn cầu, kể cả
đến người công chính. Tiên tri
Giêrêmia, trong bài đọc 1, đã phải
đối đầu bao nhiêu gian nan khốn
khổ. Nào là bị người khác chế nhạo,
nào là bị phản đối, bị khinh chê
thậm chí ông bị mưu sát nữa. Và đã
nhiều lần ông không muốn đi theo
Chúa làm tiên tri nữa, ông không
muốn làm theo ý Chúa nữa… nhưng
ông đã không thể bỏ sứ mạng đó
được vì Chúa đã lôi cuốn ông.
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu tiên báo chính Ngài sẽ phải
chịu khổ hình, chịu người khác bắt
bớ: Ngài sẽ đi Giêrusalem, chịu
nhiều đau khổ… sẽ bị giết chết và
ngày thứ ba thì sống lại. Và Ngài
còn mời gọi con người theo Ngài, đi
với Ngài trên con đường thập giá
với điều kiện: ‘Nếu ai muốn theo
Thầy, thì hãy từ bỏ mình, vác thập
giá mình mà theo’.
Suốt cả lịch sử cứu độ, Giáo hội
đang tiếp bước theo chân Chúa. Đi
theo Ngài là phải chấp nhận con
đường hy sinh và đau khổ. Chúa
Giêsu đã đi đường này ngay khi

Ngài xuống thế: chấp nhận sinh làm
người phàm.
Cuộc sống nào mà không có thử
thách, đau thương, bệnh tật, thảm
họa. Không nhiều thì ít. Với Chúa
Giêsu chúng ta tin rằng Ngài đang
đồng hành với chúng ta trên dương
gian này, trong mọi hoàn cảnh, đến
ngày Phục Sinh.
06.09 CHÚA NHẬT 23
THƯỜNG NIÊN.
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,1520
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Nếu người
anh em của anh trót phạm tội, thì
anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh
với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe
anh, thì anh đã chinh phục được
người anh em. Còn nếu nó không
chịu nghe, thì hãy đem theo một hay
hai người nữa, để mọi công việc
được giải quyết, căn cứ vào lời hai
hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không
nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.
Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng
nghe, thì hãy kể nó như một người
ngoại hay một người thu thuế. Thầy
bảo thật anh em: dưới đất, anh em
cầm buộc những điều gì, trên trời
cũng cầm buộc như vậy; dưới đất,
anh em tháo cởi những điều gì, trên
trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy
còn bảo thật anh em: nếu ở dưới
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đất, hai người trong anh em hợp lời
cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở
đâu có hai ba người họp lại nhân
danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa
họ."
Suy Niệm
Sửa lỗi là một đề tài rất quan trọng
trong cuộc sống nói chung, và trong
đức tin nói riêng. Tuy quan trọng,
nhưng không đơn giản. Trên đời
nhiều người cho là mình hoàn hảo, ít
khi thấy mình có khuyết điểm, cho
nên sửa đổi chính bản thân là điều
không cần. Còn nhìn về người khác:
dù không dám kết án họ, nhưng
thường chúng ta cũng không muốn
đụng chạm. Trước hiểm nguy của
người chung quanh, kể cả người
mình yêu, chúng ta tránh để khỏi
đụng chạm. Hậu qủa ra sao? Là
chúng ta làm ngơ.
Nói chung thời đại hôm nay là vậy.
Nhưng bác ái Kitô Giáo không cho
phép chúng ta dửng dưng với đồng
loại. Đức Tin đòi hỏi phải dấn thân
và làm cho người anh em của mình
được sống và sống ngập tràn hạnh
phúc.
Một cuộc sống hạnh phúc đích thực
không hệ tại ở tiền bạc, danh vọng,
lạc thú mà quan yếu ở tâm hồn bình
an. Bình an ở tại lòng người. Lòng
người không chạy theo điều gian
dối. Không chạy theo thói xa hoa
trụy lạc. Không làm điều bất chính

hay vương vấn lỗi lầm mới có bình
an tâm hồn. Người Kitô Giáo có bổn
phận giúp người anh em tìm lại bình
an tâm hồn khi sống theo đạo lý làm
người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
can đảm và kiên nhẫn sửa lỗi cho
nhau. Để thực thi điều này chắc hơn
chúng ta chấp nhận tự sửa đổi chính
mình trước. Không ai hoàn hảo. Chỉ
có Chúa hoàn hảo. Đó là ý thức đầu
của hành trình nên thánh và thực thi
ơn gọi làm con Chúa.
13.09 CHÚA NHẬT 24
THƯỜNG NIÊN.
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt
18,21-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức
Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy,
nếu anh em con cứ xúc phạm đến
con, thì con phải tha đến mấy lần?
Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy
lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
Vì thế, Nước Trời cũng giống như
chuyện một ông vua kia muốn đòi
các đầy tớ của mình thanh toán sổ
sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì
người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua
mười ngàn yến vàng. Y không có gì
để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y
cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả
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nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình
xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng
lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả
hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền
chạnh lòng thương, cho y về và tha
luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến
ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người
đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan
tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo:
"Trả nợ cho tao!" Bấy giờ, người
đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ:
"Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại
cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y
không chịu, cứ tống anh ta vào ngục
cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự
việc xảy ra như vậy, các đồng bạn
của y buồn lắm, mới đi trình bày với
tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy
giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo:
"Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết
số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van
xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi
không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi
sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ,
trao y cho lính hành hạ, cho đến
ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy,
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ
đối xử với anh em như thế, nếu mỗi
người trong anh em không hết lòng
tha thứ cho anh em mình."
Suy Niệm
Luật người phàm là ăn miếng trả
miếng. Yêu thương người yêu
thương mình là việc dễ làm. Nhưng
yêu thương kẻ làm ta khó chịu, bực

bội, những kẻ ta ít thiện cảm, những
kẻ làm hại ta thì là khó nhất.
Luật lệ yêu thương của Chúa lại
khác người. Tấm lòng của Thiên
Chúa bao la đại hải. Tấm lòng của
con người thì hạn hẹp và có giới
hạn. Cựu Ước có luật: ‘Mắt thế mắt
răng đền răng". Chúa Giêsu lại nói
nghịch lại: ‘yêu thương người như
Chúa yêu thương’. Tha thứ mãi và
tha thứ không ngừng. Yêu thương cả
kẻ thù.
Tin mừng Matthêu cho ta thấy câu
hỏi của Phêrô và câu trả lời của
Chúa Giêsu. Phêrô muốn sống trọn
lành, Phêrô muốn nên giống Chúa.
Vẫn với thái độ nhanh nhảu, con
người chất phác, đơn sơ, dân dã,
Ông đã hỏi Chúa Giêsu: ‘Lạy Thầy,
khi anh em con xúc phạm đến con,
con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có
phải đến bảy lần không?’ (Mt 18,
21). Xem ra câu hỏi của Phêrô hết
sức đơn sơ, nhưng lại bao gồm ý
muốn sống trọn hảo, ý muốn muốn
nên giống Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã yêu thương con
người và yêu thương nhân loại cho
đến chết trên thập giá. Người đã tha
thứ cho những kẻ xỉ nhục, làm khổ,
làm hại Người. Bị con người làm
nhục, hành hình, đóng đinh vào thập
giá, Chúa xin Chúa Cha tha thứ cho
bọn lý hình. Chúa không hề hờn
giận hay thù oán bất kỳ một ai. Lòng
tha thứ của Người quá sức kỳ diệu.
Con người không thể làm gì được.
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Đứng trước lòng xót thương, cảm
thông, tha thứ của Chúa, con người
phải đáp trả lại tấm lòng bao la yêu
thương của Chúa.
Lm. Phaolô Tạ Kim Thanh Bình
ắn nh“Đây là Con yêu dấu

Tài Chánh

Tiền xe và ý Lễ
Rectificatie
Tháng 09-2019 Tiền Xe
Ngày

Họ và Tên
Trương mục
13/sep/19 Giao Khu Arnhem €
90,00

Ghi chú
Ghi sai số tiền trong số báo trước

Tháng 12-2019 Tiền Xe
Ngày

Họ và Tên
03/dec/19 Giao Khu Ede

Trương mục
€
35,00

Ghi chú
Ghi sai số tiền trong số báo trước
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Tháng 2 - 2020
Ngày

Giáo Khu / Giáo
dân

4/feb
7/feb
9/feb
19/feb
22/feb
24/feb

Nijmegen
Deventer
Delft
Veghel
Purmerend
Almere

Tiền Xe

Tiền ý Lễ

Ghi chú

Ngân hàng Ngân hàng

24/feb
24/feb

€
€
€
€
€
€

30,00
35,00
60,00
30,00
40,00
40,00

Tiền xe lễ tháng 2 2020
Tiền xe lễ tháng 1 2020
Tiền xe lễ tháng 1&2 2020
Tiền xe lễ tháng 2 2020
Tiền xe lễ tháng 1 2020
Tiền xe lễ tháng 2 2020

Tiền xe lễ tháng 2 2020
Cha Hiện chuyển vào
Goes
€ 50,00
Ý lễ/misintenties
€ 560,00 Cha Hiện chuyển vào của tháng 2 2020
Ý lễ/misintenties
€ 0,00 Cha khách
€ 285,00 €

560,00

Tháng 3 - 2020
Ngày

Giáo Khu / Giáo
dân

8/mrt

Delft

€ 30,00

31/mrt

Roosendaal

€ 50,00

Tiền Xe

Tiền ý Lễ

Ghi chú

Ngân hàng Ngân hàng

31/mrt
31/mrt

I.H. Ambacht
Ý lễ/misintenties
Ý lễ/misintenties

€ 30,00

Giáo Khu / Giáo
dân

Tiền xe lễ tháng 2 2020
Cha Hiện chuyển vào

€ 350,00 Cha Hiện chuyển vào của tháng 3 2020
€ 0,00 Cha khách

€ 110,00 €

Tháng 4 - 2020
Ngày

Tiền xe lễ tháng 3 2020

Tiền xe lễ tháng 3 2020
Cha Hiện chuyển vào

Tiền Xe

350,00

Tiền ý Lễ

Ghi chú

Ngân hàng Ngân hàng

9/apr

€ 30,00 Nhận được của NL05 ABNA …. 2923

22/apr
26/apr

Lễ giỗ 1 năm,
€ 100,00 Nhận được của NL84 RABO …. 8580
€ 40,00 Nhan duoc cua NL13 INGB …. 5304

18/apr
19/apr

€ 30,00 Nhận được của NL70 INGB …. 3457
€ 50,00 Nhan duoc cua NL44 RABO …. 5861

€

-

€

250,00
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Niên Liễm
Tháng 2-2020
Ngày
1/feb
2/feb
2/feb
3/feb
3/feb
3/feb
3/feb
3/feb
5/feb
6/feb
6/feb
7/feb
8/feb
8/feb
9/feb
9/feb
9/feb
10/feb
11/feb
12/feb
16/feb
17/feb
19/feb
19/feb
20/feb
22/feb
22/feb
23/feb
23/feb
23/feb
23/feb
24/feb
24/feb
25/feb
25/feb
25/feb
26/feb
26/feb
27/feb
27/feb
28/feb
29/feb

Tên
Mw T Duom Nguyen en/of Hr V H Nguyen
Nguyễn Trung Huân
TH Chiem
Bùi Thị Chinh
Mw T D Nguyen-Van
Hồ Sĩ Hiền
Mw T T Dao
T.H. Pham eo Vũ Thị Kim Nhung
Lowenstein L.O eo Hoang X. T
Vũ Thị Minh Châu
Nguyễn Đức Tính
Hr Nam Pham van en/of.Mw Men Tran Thi
Phạm Minh Hường
VN Nguyen
Ngô Công Thiệp
Lương Thị Ren
VP Nguyen
Fam. Hồ-Trương
Trần Thị Sen
Trần mạnh Hùng
Đỗ Trung Khể
Phạm Đinh Huynh
Trịnh Ngọc Hưng
S. Tran
T.D.H. Tran
Vũ Hữu Minh
Ngô Thị Hạnh
Phạm Văn Thể
Hà Công Ngọc
Hoàng Ngọc Tuấn
Nguyễn Đức Chính
Mw H Nguyen
Ngoc Chi Snacks
Trần Khắc Việt
Hr Q H Nguyen
Nguyễn Đức Phúc
V.Q. Doan V.O.F.
Nguyễn Văn Cấu
Tam Snacks
Vũ Thị Lụa
Đỗ Ngọc Hoàng
Nguyễn Thị Lý

Số tiền
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 100,00

Địa chỉ
Bergen Op zoom
Heerhugowaard
Den Hoorn
Uithoorn
Hoorn
Nijmegen
Maarssen

Hoogeveen
Ede

Amersfoort
Ede
Delft
Nederhorst Den Berg
Hoorn
Delft
Lelystad

Den Haag
Alkmaar
Spijkenisse
Cappelle ad Ijssel
Ridderkerk
Heerhugowaard
Bergen Op Zoom

Ijsselstein
Helmond
Hoorn
Purmerend
Spijkenisse
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Tháng 3-2020
Ngày
1/mrt
2/mrt
2/mrt
2/mrt
3/mrt
5/mrt
6/mrt
9/mrt
9/mrt
9/mrt
9/mrt
10/mrt
11/mrt
11/mrt
11/mrt
11/mrt
12/mrt
12/mrt
12/mrt
14/mrt
14/mrt
16/mrt
16/mrt
17/mrt
17/mrt
19/mrt
19/mrt
20/mrt
20/mrt
21/mrt
23/mrt
23/mrt
24/mrt
25/mrt
26/mrt
27/mrt
28/mrt
28/mrt
30/mrt
31/mrt
31/mrt

Tên
Phạm Minh Thắng
Cao Đính Khanh
Buùi Thị Chinh
Mw C N A Nguyen-Le en/of.Hr M A Nguyen
V.C. Nguyen
AT Tran
T.T. Nguyen
Mw T T T Cao
Nguyễn Thị Thoa
Trần Thị Tho
Nguyễn Duy Khương
Đinh Văn Lý
Hr VT Nguyen,.Mw TT Nguyen
Trần Quang Vĩnh
Vũ Trọng Dũng
VU D P
Thanh Nguyen
Nguyễn Văn xã Kampen
T.N. Pham-Nguyen
Đinh Quang Hòa
Hr van Tinh Pham en.Mw Thi Hom Pham-B
Nguyễn Văn Châu
VH Nguyen
Hr T N Nguyen en Mw T T Pham
AC Huy Linh
N. Van Tran
Vũ Hoàng Trọng
T.D.H. Tran
D.Q. Pham
D.T. Ta
K.D. Pham
Đinh Văn Thịnh
GD Minh va Bram de Waard
Hr Q H Nguyen
D T Phung
HTHI Pham
Trần Văn Thâm
Đỗ Ngọc Hoàng
Q.T. Tran
Trần Bá Lập
Hr T P Vu en/of.Mw T C Vu-Nguyen

Số tiền
€ 150,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00

Địa chỉ
Purmerend
Nieuwegein
Heerhugowaard
Tilburg
Hoorn
Nieuwegein

Bergen Op Zoom
Delft
Sittard
Spijkenisse
Hoofddorp
Veldhoven

Nieuwegein

Eindhoven
Uithoorn

Lelystad

Etten-Leur
Helmond
Purmerend
Yerseke
Heerhugowaard
Sprang Cappelle
Purmerend
s Gravenzande
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Tháng 4-2020
Ngày
1/apr
3/apr
3/apr
5/apr
14/apr
14/apr
14/apr
15/apr
15/apr
16/apr
17/apr
17/apr
18/apr
18/apr
19/apr
19/apr
19/apr
19/apr
19/apr
20/apr
20/apr
23/apr
24/apr
25/apr
25/apr
26/apr
27/apr
27/apr
27/apr
27/apr
28/apr
29/apr
29/apr

Tên
Mw T C Bui
Huỳnh Văn Công
Bùi Đức Hoạt
Mw N Nguyen Thi Thu Huong
Nguyễn Như Lợi
Trần Đức Thành
C Van Tran
Đỗ Văn Đắc
Đinh Minh Thìn
Hr D L Nguyen en/of.Mw T M L Nguyen
MP
V.H. Nguyen eo T.T. Le
Nguyễn Quang Thông
Mw TL Tran
Lại Kim Liên
N Thi Nguyen
K Pham Van
Hr D C Hoang en.Mw T H Nguyen
Mw TTT Le - Thuy Tien
TDH Tran
TT Tran
Nguyễn Văn Được
Hàng Minh Thắng
B.T. Tran eo T.L.T. Nguyen
Mw TT Tran Thien Thanh Thanh
T.M. Tran eo T.T.V. Tran-Vu
TL Nguyen
Nguyễn Đức Quán
M T Le
QH Nguyen
Đỗ Ngọc Hoàng
Lâm Thành Sơn
Lê Thị Phương Anh

Số tiền
€ 10,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00

Địa chỉ
Heerlen
Lisse

Hoogeveen
Houten

Leeuwarden
Ede
Yerseke

Helmond
Nijverdal
Zwolle

Ede

Heerhugowaard
Purmerend
Venlo
Ede
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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 thể
tồn 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

tnv R.K Vietnamese Parochie Nederland

Chương Trình Mục Vụ Năm 2020
-

Chúa nhật 20-9

Đại lễ Bổn mạng Giáo Xứ tại Vinkeveen (tùy theo

-

Thứ bảy 17-10
Thứ sáu 25-12

Họp Đại diện GK, HĐ, BN tại Cothen
Đại lễ Giáng Sinh tại Vinkeveen

hoàn cảnh, xin theo dõi trên mạng GX)

31

Mục Vụ Giáo Xứ Tháng 06- 08, 2020

Thành Thật Tri Ân và Cảm Tạ
Đáp ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thời gian qua Giáo
xứ VN-HL chúng ta đã mở chiến dich chén gạo cho người đói tại Việt Nam vì đại
dịch COVID-19. Lời mời gọi này, dù được phổ biến cách gấp rút, chỉ qua email các
vị trưởng giáo khu và lời kêu gọi của cha xứ trong các thánh lễ trực tuyến, đã được
rất nhiều quý ông bà anh chị em, giáo khu và hội đoàn tích cực ủng hộ. Thật cảm
động khi thấy cạnh đó, có nhiều thiếu niên, thanh niên được sự khuyến khích của cha
mẹ, cũng rộng tay đóng góp. Tổng số tiền góp được là € 22.730,- một kết quả to lớn
và ngoài sự mong đợi.
Thay mặt cho những người được giúp đỡ tại VN chúng tôi chân thành cám ơn tất cả
quý vị.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuân đổ ơn lành dồi dào và ban sức khỏe bình an xuống
cho quý vị.
BĐH & Mục Tử Giáo Xứ
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Chi tiết chiến dịch:
Danh Sách Quý Vị Ân Nhân
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(Chúng tôi không đăng số tiền từng quý vị/quý giáo khu góp tặng. Quý vị nào muốn
biết về chi tiết này, xin vui lòng liên lạc với vị thư ký của BĐH giáo xứ)
Số tiền quyên góp tổng cộng là 22.730 euro.
Số tiền trên cộng thêm 1270 euro từ quỹ Bác Ái của GX là 24.000 euro, đã được gởi
về giúp cho 8 cơ sở dưới đây, mỗi nơi nhận 3000 euro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Các sơ Hội Dòng Phaolo Kim Long, Huế (Sr. Trần Thị Huệ)
Các sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơ, Bến Tre (Sr. Trương T. Phương Dung)
Các sơ Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, GP Kontum (Sr. Myriam Y Ái)
Giáo họ Giuse, Cầu Ngang, Trà Vinh (Lm. Đinh Văn Ba)
Giáo phận Kontum (qua Lm. Nguyễn Đông và Lm. Trần Xuân Sang)
Giáo xứ Thanh Hóa, GP Xuân Lộc (Lm. Phạm Đình Hiền)
Giáo Xứ Cự Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An (Lm. Trần Văn Nhâm)
Giáo xứ Đông Kiều, Diễn Châu, Nghệ An (Lm. Trần Chính Trực)

Các nơi nhận được đều đã xác nhận và gửi thư cám ơn. Có nơi gửi cả chi tiết tên tuổi
những gia đình đã được nhận sự giúp đỡ, có nơi gửi hình chụp lúc chia sẻ sự giúp
đỡ, dù giáo xứ chúng ta chỉ xin có được một lá thư của vị linh mục hay nữ tu trách
nhiệm nơi được giúp, xác nhận là tiền gửi đã tới nơi mà thôi.
Dù sự chia sẻ của chúng ta chỉ là ‘hạt cát bỏ biển’, nhưng trong tâm tình của bà góa
nghèo giúp một quan tiền, chúng ta cảm tạ Chúa cho chúng ta cơ hội được chia sẻ.
Vì không thể đăng mọi thư cám ơn và hình ảnh của cả 8 nơi, kính mời quý vị
vào mạng GXVN-HL để đọc các thư cám ơn và xem những hình ảnh cứu trợ,
do chính những sự đóng góp của quý vị làm nên.
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Quý vị có thể đọc báo 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. Gioan Nguyễn Văn Thông
Lm. Phaolô Tạ Kim Thanh Bình
Lm. Giacôbê Nguyễn Quốc Thái
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COVID-19, Johns Hopkins University

Lạy Chúa, chúng con đang phải đối diện với những cái chết của
những người anh chị em của chúng con vì con virus quái ác. Giờ
này, chúng con cũng muốn thưa với Chúa, như cô Martha đã thưa
với Chúa: nếu Thầy ở đây thì những người anh em của chúng con
đã không chết. Và ngay cả cô Maria cũng thưa cùng một câu này với
Chúa. Chúng con xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con trong lúc
này, để dù đối diện với cái chết thì chúng con không mất niềm hy
vọng vào Chúa. Như Chúa đã động lòng thương anh Lazarô đã chết
trong mồ, thì xin Chúa cũng hay động lòng thương trước cái chết
mà những người anh chị em chúng con đang phải gánh chịu. Và xin
hãy ban cho chúng con được sống.
Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM

