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XÂY NHÀ THỜ 
Trong tuần vừa qua, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một 

cộng đồng người Công Giáo vùng cao nguyên, khi sống và sinh 
hoạt với họ, chúng tôi ghi nhận được vài điều cần suy tư. 

"Thưa cha, chúng con đã suy nghĩ kỹ với nhau, đã nghe 
cha trình bày công việc, chúng con nhất trí với nhau là chúng 
con không thể làm Nhà Thờ giá 5 tỷ được, chót cũng phải là… 
10 tỷ, chúng con cũng xin cha cho làm kiểu gothique, tháp 
chuông phải cao mới được. Chúng con không chấp nhận Nhà 
Thờ nhỏ bé, không chấp nhận các kiểu nào khác ! 

Ngoài Bắc chúng con đã có kinh nghiệm làm Nhà Thờ. 
Khi chuẩn bị thì chẳng có đồng xu nào cả, nhưng cứ làm rồi 
khắc ra. Chúng con cứ đi xin khắp nơi, làm xong Nhà Thờ, cả 
Nhà Xứ còn dư được đến 100 cây cơ đấy ! 

Phải là 1.000 chỗ, 500 chỗ coi sao được. Bây giờ chúng 
con còn ít, 1.500 Giáo Dân, như cha nói, chúng con làm Nhà 
Thờ là làm cho con cháu chúng con, mai kia số Giáo Dân lên 
đông còn có chỗ mà ngồi, cha nói ngày thường không người dự 
lễ, nhưng Chúa nhật thì cả 1.500 người đi lễ thì sao ? Hơn nữa 
Nhà Thờ chúng con không thể nhỏ hơn các Nhà Thờ khác ! Xin cha cứ làm, khi làm khắc có tiền ra, bây 
giờ cha kêu gọi họ không đóng, nhưng khi cha làm, họ sẽ đóng ! 

Cha không phải bận tâm chuyện đấy, chuyện nghèo là chuyện thường tình, chúng con nghèo 
nhưng Nhà Chúa không thể nghèo, phải thật hoành tráng. Bây giờ cha cứ hỏi 100 người thì 100 đều 
muốn Nhà Thờ to lớn chứ không thể nhỏ bé được. Cha nói xây Nhà Thờ là xây cho chúng con, vậy 
chúng con xin thưa rằng: chúng con muốn Nhà Thờ to ! 

Người dân tộc thì kệ họ, họ phải tự lo Nhà Thờ cho họ, khi nào họ đông thì cha xây Nhà Thờ cho 
họ, còn bây giờ chúng con phải tính chuyện cho chúng con đã. Sao lại bắt chúng con lo cho họ ?" 

Tôi nghe các ông trùm của một Giáo Xứ miền cao nguyên bộc bạch như vậy. Cộng đoàn của họ 
là một cộng đoàn của những người di dân từ miền Bắc vào Nam, một số người Nam Định, một số người 
Ninh Bình. Sau một thời gian sinh sống, họ phát triển và chen lấn vào các bản làng của người dân tộc, 
các người dân tộc bị phân tán và bị đẩy đi xa hơn. Người Kinh đã có được một mảnh đất, bây giờ họ 
muốn xây Nhà Thờ cho cộng đồng của họ. Họ thúc đẩy, đệ đạt cùng cha xứ, tìm cách chạy giấy tờ Nhà Đất, Tôn Giáo, và bàn đến chuyện xây dựng. 

Cha xứ có ý cho họ đi thăm một số Nhà Thờ đã và đang xây dựng để tìm ý cho Nhà Thờ của họ, 
những Nhà Thờ họ đến xem, được cha xứ chỉ dẫn, có ý thuyết phục họ xây một ngôi Nhà Thờ nhỏ bé 
thôi, vừa tầm và phù hợp với đời sống nghèo chung của toàn vùng. Sau những chuyến thăm viếng, các 
ông trùm vẫn không thay đổi ý kiến về việc xây dựng. 

Cha xứ hết lời khuyên nhủ, cha lý luận: ngày thường tôi dâng Lễ chỉ có vài chục người, có ngày 
chỉ có 15 người, xây Nhà Thờ 1.000 chỗ để hoang lạnh à ? Chúng ta xây Nhà Thờ là xây cho con cháu 
của chúng ta, là xây cho những người dân tộc sẽ vào đạo sau này, tôi và các ông sẽ qua đi, chúng ta 
phải tìm hiểu xem con cháu chúng ta nghĩ gì, cách sống đạo của chúng nó ra sao để xây dựng Nhà Thờ 
phù hợp với niềm tin của chúng nó. Chúng nó có còn thích Nhà Thờ to lớn nữa không, chúng nó có còn 
thích kiểu như ngoài Bắc nữa không. Cái khí hậu và thổ nhưỡng trong này, miền cao nguyên có còn 
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giống ngoài Bắc không ? Chúng ta xây to lớn hoành tráng làm gì khi chung quanh ta toàn là nhà gỗ, nhà 
tranh, nhà tôn ? Tôi họp toàn xứ hỏi ai có thể đóng tiền để xây Nhà Thờ 10 tỷ chẳng ai dám nhận, thế 
sao các ông lại đòi xây đến 10 tỷ ?… 

Cha xứ đem Tin Mừng ra nói, đem giáo huấn của Giáo Hội ra nói, đem tông huấn Niềm Vui Tin 
Mừng ra nói, đem cả quyết định của Đức Cha Giáo Phận ra nói, cũng không lung lay được quyết định 
của cộng đồng. Cha xứ nhờ các cha thân quen đến nói, hướng dẫn bằng đủ mọi lý lẽ, không sao lung 
lay được họ. Cha xứ mời các kiến trúc sư Công Giáo đến chia sẻ, nói chuyện cũng không được. 

Trong một lần di chuyển đi xem Nhà Thờ, bị Công An Giao Thông thổi giữa đường, anh lái xe 
xuống gặp Công An và nhất định không trình giấy tờ tùy thân khi Công An không thông báo lỗi. Ngồi trên 
xe, các ông trùm cằn nhằn: “Người ta gọi thì đưa cho người ta vài trăm để đi cho xong chuyện, chứ có 
gì đâu, người ta có quyền mà”. Kết quả khi có được hình ảnh cụ thể, Công An phải cho xe tiếp tục đi vì 
lỗi giao thông chỉ ở mức “nhắc nhở”. Anh lái xe đã cương quyết không chi tiền hối lộ khi biết mình làm đúng, còn các ông trùm thì chủ trương nếu cần thì cứ… 

Cách đây mấy năm, Nhà Thờ chưa có, cuộc sống vất vả cơ cực, không biết bằng cách nào họ 
sắm được một hội kèn hàng Tàu. Đức Cha đến thăm Giáo Xứ, họ xin được chụp hình với Đức Cha, bất 
ngờ khi chụp, họ cho mang hết kèn ra cầm trên tay, cầm bức hình đấy, họ nói với cha xứ, Đức Cha đã 
chính thức cho lập hội kèn !?!  

Là một cộng đồng nhỏ bé, bị o ép trăm bề và bị nuốt chửng bởi một xã hội không công nhận họ, 
họ đã từng phản ứng bằng cách “la to” để khẳng định sự hiện diện của họ. Và lâu ngày chày tháng, hình 
như cái kiểu phản ứng “la to” ấy nó ăn vào máu vào xương, khó gột rửa quá !  

Âu cũng là điều giúp chúng ta suy nghĩ về một công cuộc Tái Phúc Âm Hóa hôm nay. 

Lm. V ĨNH SANG, DCCT, 16.10.2015 
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THỦ LÃNH LÀM NÔ B ỘC 
Ngay mấy tháng đầu nhận chức vụ, Đức Cha Angelo 

Giuseppe Roncalli đã âm thầm rảo khắp nước Bảo Gia Lợi ( 
Bulgarie ). Từ Sofia ngài đi Burgas, gần Hắc Hải rồi về Yamboli. 
Trong chuyến hành trình thứ hai, ngài viếng thăm những địa điểm 
sát biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ như Svilengrad Adrianopoli, 
Pakrovan, miền núi non hiểm trở, tuy phong cảnh rất ngoạn mục 
nhưng xa xôi và hay gặp cướp bóc. Những cuộc viếng thăm của Đức Kinh Lược Tông Tòa Roncalli chẳng long trọng, tưng bừng 
như thường thấy, mà tựa như hành trình rao giảng gian lao của 
Chúa Giêsu trong Phúc Âm. 

Lúc đi Pakrovan vừa được nửa đường thì cảnh sát phải chận xe ngài và cho một toán cảnh binh 
hộ vệ cho khỏi hiểm nghèo. Sau lúc đi được 50 cây số như thế Ngài qua đò. Bên kia sông đã có một 
con ngựa chực sẵn để đưa ngài. Ngài ở lại trong một Nhà Xứ chật hẹp làm bằng đá, không sơn quét gì 
cả. Nhà tối đen và phải cần đến đường nứt ở vách soi sáng. Trong một góc nhà chỉ có hai cái giường, 
mà Cha xứ và Cha phó nhường cho Đức Kinh Lược và vị thư ký... 

CÙNG SUY NIỆM  
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Ngài lại ra đi giữa mưa gió. Lẽ ra có xe hơi đợi ngài ở bờ sông, rủi thay tài xế sợ quân cướp, nên 
không đến như đã hẹn. Bây giờ chỉ còn một nước lên ngựa. Đến sườn núi ngài gặp lính canh biên giới 
họ đưa ngài về trại. Đêm ấy đồn trưởng cho ngài một cái giường xếp, các người khác phải nằm dưới 
đất, hai hôm sau họ đã thuê được một chiếc xe có hai bò kéo để đưa ngài đi. Lúc ra đi viên đồn trưởng 
có lòng lo lắng, yêu cầu ngài giấu Thánh Giá, nhẫn và những tua ở mũ vì sợ quân cướp để ý. Chúa đã 
gìn giữ ngài đi bình an vô sự. Ngày hôm trước bọn cướp đánh phá xe phát thư và để lại ông tài xế nằm 
mê man giữa đường. 

Ngài còn muốn thăm Giáo Dân ở Malko Ternovo vì đây là pháo đài Công Giáo của nước Bảo. 
Nhưng phần ở gần biên giới Thổ và Bắc Hải, phần đường sá xa xôi hiểm trở, nên mọi người khuyên 
Đức Cha rút lui. Nhưng không cầm lòng đậu, cùng với cha Don Stefano Kartev, Đức Kinh Lược lên đường lần thứ ba. Ở đây ngài đã làm êm dịu sự căng thẳng giữa Chính Thống và Công Giáo, ngài vui 
vẻ tiếp xúc với mọi người, và để cho dân chúng tiếp đón cho thỏa lòng, họ xin hôn nhẫn, mời chụp hình, 
họ sắp hàng rước ngài, trẻ con tung hô mừng ngài. Đến đâu Đức Cha Roncalli cũng giảng. Đức Kinh 
Lược trình bày ba ý kiến vắn tắt, cha thư ký dịch ra tiếng Bảo Gia Lợi, tiếp theo ba ý kiến vắn tắt khác, 
cha thư ký lại dịch nữa, cứ thế độ nửa giờ, và thính giả chăm chú cảm động vì những lời lẽ thành thực 
và sự cố gắng của Đức Kinh Lược. 

Đến đâu ngài cũng đánh tan ngờ vực, bầu không khí trở nên thành thực, thân mật. Tuy công 
việc của ngài thầm lặng, nhưng cả nước Bảo Gia Lợi đều chú ý. Báo "La Bulgaria" ở Sofia ngày 
7.8.1925, đăng một bài tường thuật rất đầy đủ, kết luận "Dân Bảo đầy thiện cảm với Đức Kinh Lược, và 
chúng tôi khen ngợi đức hy sinh và tính thành thực của ngài trong công việc nặng nhọc và cao cả hằng 
ngày." ( Lm. FX. Nguyễn Văn Thuận, Đức Thánh Cha Gioan XXIII ). 

Năm 1960, qua cuốn sách Đức Thánh Cha Gioan XXIII, Lm. FX. Nguyễn Văn Thuận tường thuật 
lại thời kỳ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII còn bôn ba, vất vả làm Kinh Lược tại Bảo Gia lợi và Thổ Nhĩ 
Kỳ. Một khoảng thời gian khá dài ít được biết và nhắc đến sau này. Những hình ảnh chân thật của Đức 
Giám Mục Roncalli phản ảnh khá chính xác Lời Chúa hôm nay: “Ai muốn thành người cầm đầu trong 
các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người". Đức Kinh Lược Roncalli đã không quản ngại khó khăn, 
nguy hiểm, đến thăm mục vụ, cùng tận tình phục vụ con chiên xa xôi hẻo lánh. 

Nhưng đâu phải chỉ khi có chức cao quyền trọng mới phải phục vụ tha nhân, mà bất kỳ ai ở địa 
vị nào cũng cần phục vụ người khác. Một người cha, người mẹ, người anh, người em, con cháu, đều 
cần sống cho nhau, phục vụ lẫn nhau, thì gia đình đó mới yên vui tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. 
Nhất là người gia trưởng cần thiết làm gương sáng phục vụ, để mọi thành viên trong gia đình noi theo. 
Nếu mỗi người chỉ biết sống ích kỷ, vị kỷ, bất cần quan tâm đến ai, thì tổ ấm gia đình chẳng sớm thì 
chày trở nên giá lạnh, dần nảy mầm nguy cơ tan vỡ, tan đàn xẻ nghé. 

Yêu thương ph ục vụ  

Phục vụ trước hết phát xuất từ con tim mới có 
ý nghĩa cao trọng. Nếu không chỉ là hành động đơn 
thuần, tẻ nhạt, tầm thường của kẻ hầu bị bó buộc 
phục dịch, dĩ nhiên chẳng có chút giá trị cao quý. Yêu 
thương phục vụ xả kỷ vị tha, hoàn toàn tự nguyện, vô 
tư, bất vụ lợi, chẳng màng báo đáp, cũng chẳng mảy 
may cầu cạnh lợi danh.  

Nhân ái phục vụ, cảm thương phục vụ tha 
nhân, vì những người nghèo nàn, đói rách, cô quả, cơ 
nhỡ, đau yếu chính là hiện thân cụ thể của Đức Giêsu 
Kitô đang chịu đau khổ. "Nào những kẻ Cha Ta chúc 
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta 
trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi 
han" ( Mt 25, 34 – 36 ). 

Thấm nhuần Lời Chúa, Thánh Phaolô ân cần khuyên nhủ, mời gọi tín hữu vùng Galát, cũng như 
tất cả tín hữu Kitô ở mọi thời đại và mọi nơi:”Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau !” ( Gl 5, 13 ). “Hãy 
yêu thương nhau không bằng lời nói, mà bằng việc làm. Hãy yêu thương nhau bằng tay mặt, mà tay 
trái không biết. “Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con” ( Đường Hy Vọng, số 755 ). 

Khiêm t ốn phục vụ 

Phục vụ không phải là trịch thượng ban phát ơn huệ, thương hại gia ân, đua nhau làm công quả, 
mà cần thiết âm thầm, khiêm tốn, tự hạ mình xuống ngang tầm, ngang vai, đồng cảm, chia sẻ với người 
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được giúp đỡ, phục vụ. Kín đáo, lặng lẽ phục vụ, chia sẻ làm sao tay phải đừng cho tay trái biết, như Đức Giêsu từng dặn dò, nhắn nhủ rất thấu đáo.  

Khiêm nhường, chân tình, thân mật, chan chứa yêu thương phục vụ, noi gương Đức Giêsu đích 
thân lấy khăn thắt vào lưng, đổ nước vào chậu, rửa chân cho từng môn đệ, lấy khăn thắt lưng mà 
lau. Chẳng thể nào có ai khiêm hạ phục vụ hơn thế nữa !“Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó 
phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh 
em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như 
Thầy đã làm cho anh em” ( Ga 13, 13-15 ). 

Hân hoan ph ục vụ 

Đức Kinh Lược Roncalli luôn lạc quan, hân hoan, vui vẻ đi thăm mục vụ các địa phận trong nước 
Bảo Gia Lợi và Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù ngài gặp biết bao gian truân, hiểm nguy thách thức trên đường. Hẳn 
ngài đã rất đồng cảm với các Tông Đồ bước đầu đi rao giảng: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, 
lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.” ( Cv 2, 41 ). 

Thánh Phaolô đã không quên khuyên nhủ các tín hữu Kitô luôn trung thành, nhiệt thành và vui vẻ 
phục vụ trong bất kỳ công việc nào được trao phó: “Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì 
cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có 
nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ” ( Rm 12, 7-8 ). 

“Nếu con làm vì Chúa, tại sao con nản lòng ? Càng gian truân con càng vui tươi, như Gioan và 
Phêrô bị đánh đập ở hội đường “ra về vui vẻ vì được xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa”, như 
Phaolô: “Tôi tràn đầy vui tươi giữa những thử thách của tôi” ( Đường Hy Vọng, số 536 ). 

Hy vọng ph ục vụ 

Dấn thân phục vụ không chút ngần ngại, nửa vời với niềm hy vọng sâu xa là phục vụ chính Chúa 
Giêsu hiện diện ngay trong những người khốn khổ, đói rách, nghèo nàn, tàn tật, cô đơn,.. 

Chức vị càng cao càng cần hăng say phục vụ, vì có nhiều khả năng, phương tiện và nhân sự hỗ 
trợ, nếu dám xả kỷ vị tha, nếu dám hy sinh và dâng hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân. “Ai yêu quý 
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự 
sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục 
vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy" ( Ga 12, 25-26 ). 

Chớ gì từng Kitô hữu đều thấm nhuần lời tuyên bố lẫy lừng của Đức Giêsu, để làm kim chỉ nam 
cho cuộc đời: “Con Người không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và trao mạng sống làm giá 
chuộc cho nhiều người.” 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con th ường mê mu ội cái b ả danh l ợi, quy ền hành, ch ức tước, địa 
vị, không thua kém hai ông con Dêbê đê. Xin Chúa soi sáng và ban chúng con can đảm tránh xa 
và dứt khoát đoạn tuy ệt với thói ăn trên ng ồi trốc, để chúng con dám x ả thân ph ục vụ Tin Mừng, 
cũng nh ư tha nhân. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn yêu th ương, khiêm nh ường, gần gũi với những ng ười khốn khó 
nghèo nàn, nh ư các mục đồng, đến đôi tân hôn khó kh ăn, để ân cần chia s ẻ và giúp đỡ. Xin Mẹ 
dạy chúng con noi g ương Mẹ, luôn s ẵn sàng ph ục vụ tha nhân. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN  

 

TINH THẦN TRUYỀN GIÁO  
Truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả, khởi nguồn từ Thiên Chúa. Qua mọi can dự vào 

lịch sử loài người, Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm tất cả “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”.  

Sứ mạng truyền giáo đã được trao phó cho Giáo Hội. Khi lập Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu cho 
thấy ý định trao phó sứ mạng truyền giáo cho Giáo Hội sau này ( x. Mc 3, 13 ). Trước khi rời các Tông đồ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trực tiếp ban mệnh lệnh truyền giáo cho các ông: “Như Cha đã 
sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” ( Ga 20, 21 ), “Anh em hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” ( Mt 28, 19-20 ).  

Chính các Tông Đồ và những cộng sự của các ngài đã thừa hành mệnh lệnh này một cách xuất 
sắc. Trải qua bao khó khăn dọc dài lịch sử, các ngài đã đem Tin Mừng Phục Sinh tới nhiều miền và cho 
nhiều tâm hồn. Hơn hai ngàn năm qua, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các thế hệ tông đồ 
truyền giáo đã nối tiếp nhau mang Tin Mừng đi khắp địa cầu.  
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Như vậy, truyền giáo xuất phát từ Thiên Chúa, qua Đức Kitô sứ mạng này đã được trao cho 
Giáo Hội, nhờ Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội trung thành và nhiệt thành chu toàn sứ mạng cho đến 
ngày tận thế. 

Thực thi sứ mạng truyền giáo là chia sẻ cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu 
thương mọi người, yêu thương đến cùng, yêu thương đến nỗi dám chấp nhận hy sinh tính mạng cho 
những người mình yêu. Truyền giáo là làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống. 

1. Nội dung truy ền giáo 

Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu ban lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo 
họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. Lời Chúa nói với các môn đệ về nội dung truyền giáo 
có 4 công việc quan trọng. 

- Truyền giáo là Rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Rao giảng là bước đầu tiên và quan trọng 
nhất. Truyền giáo là “loan báo Tin mừng”.  

- Truyền giáo là “thiết lập cộng đoàn các môn đệ”, cộng đoàn những người tin vào Chúa Kitô, 
cộng đoàn này chính là Giáo Hội. Chúa Giêsu nói rõ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành 
môn đệ”.  

- Truyền giáo là “cử hành Phụng Vụ và các Bí Tích”. Chúa Giêsu cũng nói rõ: “làm phép rửa cho 
họ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Các Bí Tích thuộc về Nhiệm Cục Cứu Độ của thời đại 
Tân Ước, được Chúa Giêsu thiết lập, để qua đó ban ơn cứu độ cho con người.  

- Truyền giáo là dạy Giáo Lý, là Huấn Giáo. Chúa Giêsu đã căn dặn: “Dạy bảo họ tuân giữ mọi 
điều Thầy đã truyền cho anh em”. Mục tiêu của Huấn giáo là dạy cho người ta biết Chúa, tin Chúa và 
yêu Chúa, giúp cho người Kitô hữu có thể gặp gỡ Chúa, tiếp xúc với Chúa trong đời sống cầu nguyện, 
cũng như trong đời sống thực tế hằng ngày.  

2. Truyền Giáo theo g ương Chúa Giêsu  

“Đức Giêsu Kitô là lý tưởng trung tâm của truyền giáo, và lý tưởng này đòi hỏi sự hiến mình hoàn 
toàn cho việc rao giảng Tin Mừng” ( Sứ điệp Truyền Giáo 2015 ). Sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội thời nào 
và ở đâu cũng bắt đầu từ mẫu gương Chúa Giêsu. 

Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu ưu tiên để ý đến những người nghèo, người tội lỗi, người 
ngoại và những người bệnh tật. Suốt đời, Chúa Giêsu đã sống gần gũi với 4 hạng người: người nghèo, 
người tội lỗi, người ngoại và những người bệnh tật. Chúa Giêsu đến với họ, cho họ thấy, Người rất 
thương họ, và tình thương đó là vô hạn, vô cùng. Thương đến đổ máu mình ra, chết cho họ, chết thay 
cho họ, và cho mọi người. Chúa Giêsu hiến thân đến tột cùng vì tình yêu.  

Chúa Giêsu muốn các môn đệ cũng hãy theo gương Thầy, đem Tin Mừng đến cho 4 hạng người 
đó. Đây cũng là sứ mạng truyền giáo của mỗi Kitô hữu. Nói cách khác, truyền giáo là yêu như Chúa 
Giêsu yêu. Chúa dành tình yêu đặc biệt cho 4 hạng người: người ngoại, người tội lỗi, người bệnh tật và 
người nghèo.Yêu người ngoại, yêu người tội lỗi, yêu người nghèo và người bệnh tật như thế là truyền 
giáo theo gương Chúa Giêsu.  

Trong sứ điệp Truyền Giáo 2015, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đặt câu hỏi và trả lời: "Ai là những 
người đầu tiên phải được nghe loan báo sứ điệp Tin 
Mừng ? Câu trả lời rất rõ ràng và được gặp rất thường 
xuyên trong Tin Mừng, đó là: những người nghèo, 
những người bé mọn và những người bệnh tật, những 
người thường bị khinh dể hay bị bỏ quên, những 
người không có gì để đền đáp chúng ta ( x. Lc 14, 13-
14 ). Ưu tiên rao giảng Tin Mừng cho những người 
hèn mọn nhất giữa chúng ta là dấu chỉ của Nước 
Thiên Chúa mà Đức Giêsu đem đến: "Có một dây liên 
kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và 
người nghèo" ( Evangelii Gaudium, 48 ).  

3. Tinh th ần truy ền giáo và nhi ệt huy ết tông đồ 

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, khi còn là Giám Mục Giáo Phận Nha Trang, đã viết chỉ dẫn về truyền giáo như sau: “Những nỗ lực hoạt động, cầu nguyện sẽ không mang lại kết quả 
nếu chúng ta không được hướng dẫn bằng một tinh thần mới, một bầu nhiệt huyết tông đồ. Bất cứ lúc 
nào tiếp xúc với lương dân, với một bầu nhiệt huyết tông đồ, anh chị em hãy luôn luôn nhớ rằng: Tinh 
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thần truyền giáo không phải là óc chinh phục mà là lòng yêu thương. Tinh thần truyền giáo không phải là 
óc cai trị, mà là tinh thần phục vụ mọi người. Tinh thần truyền giáo không phải là đạo binh thánh gía, 
dùng vũ lực để đánh ngã, nhưng là tinh thần chứng nhân, lấy đời sống mà làm chứng tích. Tinh thần 
truyền giáo không phải là óc tự cao tự đại, nhưng là thái độ đối thoại, là tinh thần trao đổi và tôn trọng 
các tôn giáo khác. Tinh thần truyền giáo không phải là mãnh lực của tiền tài, quyền thế mà là tinh thần 
tương trợ. Tinh thần truyền giáo không phải là thủ đoạn chiến lược, nhưng là tấm lòng chân thành đơn 
sơ. Tinh thần truyền giáo không bao giờ chán nản, vì trở ngại, vì vô ơn, vì phản bội, vì thất bại, ngược lại 
luôn luôn tin cậy vào ơn Chúa và nhẫn nại” ( Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Thư luân lưu: Sứ 
mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta, lễ Thánh Têrêxa năm 1970. Trích trong tập Hôm qua, hôm 
nay, ngày mai, Thời điểm 1996, tr. 102-103 ). 

Sắc lệnh Ad Gentes đề cao tầm quan trọng của chứng tá đời sống trong việc truyền giáo: “Tất cả 
các Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải dùng chứng tá và gương mẫu đời sống để thể hiện con người mới 
của họ đã đón nhận qua Bí Tích Thanh Tẩy, đồng thời biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã 
cũng cố họ qua Bí Tích Thêm Sức, để những người chung quanh nhìn thấy các việc họ làm mà ngợi 
khen Chúa Cha” ( số 11 ). 

Truyền giáo hôm nay phải là giới thiệu, là trình bày, là minh họa, là thuyết phục. Chúng ta giới 
thiệu Chúa Giêsu cho những anh chị em mà mình gặp gỡ hàng ngày nơi môi trường mình sống và làm 
việc. Đời sống của Giáo Dân là phương tiện truyền giáo hữu hiệu hàng đầu. Muốn truyền giáo, Giáo 
Dân phải có lòng đạo nhất định. Việc tái truyền giáo giúp tẩy xóa hay giảm bớt những cách sống phản 
Tin Mừng nơi người đã có đức tin. Thực tế, chẳng ai lại đi theo một cái Đạo mà ngay cả tín đồ cũng 
không thực hành Đạo. Cũng chẳng ai có thể cho người khác cái mà mình không có.  

Tái truyền giáo sẽ giúp Giáo Dân đong đầy hành trang là những giá trị Tin Mừng cho cuộc sống, 
thay cho những lối sống buông thả và thiếu cố gắng xưa nay. Muốn giới thiệu Chúa cho người chưa biết 
Chúa, người Giáo Dân phải thấm nhuần đạo lý, sống trong thế thượng phong về luân lý, về đức bác ái 
và sự công bằng. Như thế, từng cá nhân, từng nhóm và cộng đoàn, mới dấn thân vào việc truyền giáo.  

Đức Phanxicô viết trong Sứ điệp truyền giáo năm nay rằng “ Mọi thành viên của Hội Thánh được 
kêu gọi rao giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống của mình… Như Công đồng Vaticanô II nói: Giáo Dân 
phải hợp tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh; là những chứng nhân và đồng thời là những công cụ 
sống động, họ chia sẻ sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh" ( Ad Gentes, 41 )”.  

Thực thi sứ vụ truyền giáo trong Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo Xứ và đời sống cộng đoàn thánh hiến bằng cách: 

- Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi rao giảng Tin Mừng bằng chứng tá đời sống của mình. 
Một cách đặc biệt, những người nam người nữ thánh hiến được mời gọi lắng nghe tiếng nói của Thánh 
Thần, Đấng kêu gọi họ đi ra các vùng ngoại biên, đến với những người chưa được nghe rao giảng Tin 
Mừng… Người truyền giáo đích thực thì say mê Tin Mừng.  

- Tin Mừng là nguồn mạch niềm vui, sự giải phóng và cứu độ cho mọi người. Hội Thánh ý thức được hồng ân này, vì thế Hội Thánh không ngừng công bố cho mọi người "điều đã có từ ban đầu, điều 
chúng tôi đã nghe, và chúng tôi đã tận mắt chứng kiến" ( 1Ga 1, 1 ). Sứ mạng các tôi tớ của Lời – các 
Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân – là giúp cho mọi người, không trừ một ai, được đi vào mối 
quan hệ với Đức Kitô. ( Sứ điệp Truyền giáo 2015 ). 

- Đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến, qua lời khấn sống đời nghèo khó, họ chọn 
theo Đức Kitô trong sự ưu ái của Ngài đối với người nghèo, theo cách mà Ngài tự đồng hoá mình với 
người nghèo: sống giống như người nghèo giữa những bất trắc của đời sống hằng ngày và từ khước 
mọi đòi hỏi về quyền lực, để đem đến cho họ chứng tá về niềm vui của Tin Mừng và một dấu chỉ tình 
yêu của Thiên Chúa. ( Sứ điệp Truyền Giáo ). 

- Mỗi Giáo Xứ khởi động phong trào: mỗi thành viên phải làm sao giúp cho một người khác theo đạo.  

- Mỗi Giáo Dân nên kết thân với một Lương dân. Mỗi gia đình kết thân với một gia đình bên 
Lương. Kết thân để cầu nguyện, nâng đỡ nhau. 

- Các hội đoàn đi tìm người tội lỗi và người nghèo trong địa phương của mình. Nên có một danh 
sách cụ thể. Sau đó sẽ cùng nhau thăm viếng, an ủi và giúp đỡ.  

Chúa Thánh Thần hướng dẫn và quyết định thành tựu của việc truyền giáo. Nhưng nỗ lực của 
mọi thành phần Dân Chúa trong việc truyền giáo cũng là yếu tố làm nên sự thành công. Ước mong 
Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui Tin Mừng qua những thành 
quả, và cũng giúp chúng ta có thêm động lực để dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng. 

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 
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HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG KHẮP THẾ GIAN 
Tháng 10, tháng truy ền giáo  

Bước vào tháng 10 tháng Mai Khôi, Giáo Hội mời gọi chúng 
ta hãy khám phá lại nét đẹp của lời kinh này và siêng năng đọc kinh 
Mai Khôi cầu cho thế giới được hoà bình. Tháng 10 còn là tháng 
truyền giáo, Giáo Hội cũng kêu gọi con cái mình dấn thân cho việc 
truyền giáo, bước theo Chúa Giêsu trong hành trình đức tin, và có 
Mẹ Maria Nữ Vương Truyền Giáo đi đầu dẫn chúng ta đến với Chúa 
Kitô, Ðấng Cứu Thế và dạy chúng ta mang Chúa đến cho tha nhân.  

Nhưng Chúa Nh ật Truy ền Giáo để làm gì ? 

Để nhắc lại rằng bản chất của Giáo Hội là truyền giáo; mục đích 
đầu tiên của Giáo Hội khi được Chúa Giêsu thiết lập là truyền giáo. 

Ai phải truyền giáo ? Là chi thể của Hội Thánh, tất cả những 
người đã chịu phép rửa tội phải thi hành nhiệm vụ truyền giáo. Điều này không có ý nói họ phải đi thật xa. Những nơi nào có họ, 
họ phải truyền giáo. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói: “Không 
ai được ngưng nghỉ việc này, vì là bổn phẩn khẩn thiết của ngày 
hôm nay”. Với lại, chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta: “Các con 
hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” ( Mc 16, 
15 ). Thánh Phaolô kêu lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” ( 1Cr 9, 16 ). 

Giáo Hội tự bản chất là truy ền giáo 

Nếu như Isaia con trai Amốt được thị kiến: “Các dân nước sẽ đổ xô về núi Chúa... trong ngày 
sau hết” ( x. Is 2, 1 – 5 ). Thánh Phaolô cho người con tình thần của mình biết: “Thiên Chúa muốn cho 
mọi người được cứu rỗi” ( x. 1Tm 2, 4 – 6 ). Cả bốn sách Tin Mừng đều nêu bật ý nghĩa của việc truyền 
giáo, nội dung sứ vụ mà Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội chứng tỏ bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. 
Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói với các tông đồ nơi Phòng Tiệc Ly như sau: “Như Cha đã sai Thầy, 
thì Thầy cũng sai các con” ( Ga 20, 21 ). Đến lượt Chúa Con cũng sai Giáo Hội ra đi cho đến tận cùng 
trái đất. Ðây là sứ điệp duy nhất phát xuất từ Thiên Chúa gửi đến hết mọi người ngõ hầu họ được cứu 
chuộc và trở nên con cái Thiên Chúa. 

Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: Sứ vụ truyền giáo là “bổn phận của toàn 
thể Giáo Hội”, vốn “tự bản chất là thừa sai” ( Ad gentes, 2 ). Trích dẫn lời Đức Phaolô VI, ngài tiếp: “Giáo 
Hội hiện hữu để truyền giáo, để giảng thuyết và giáo huấn, để làm máng chuyển quà tặng của các ân 
sủng, để hoà giải các tội nhân với Thiên Chúa, để trường tồn hy lễ của Chúa Kitô trong Thánh Lễ, đó là 
việc tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh vinh hiển của Người.” 

Ðức Bác Ái là linh h ồn của sứ mạng truy ền giáo .  

Thánh Phaolô viết: “Tình Yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi” ( 2Cr 5, 14 ). Đức Kitô thúc bách những 
người đã chịu phép Thánh Tẩy nam phụ cũng như lão ấu, kể cả người đau yếu lẫn người nghèo, khi đã 
đón nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, có sứ mạng rao giảng và mang tình yêu cho hết mọi người, 
bằng lời nói và chứng tá cụ thể của Đức Ái. Truyền giáo là gì gì nếu không phải là loan báo Tin Mừng về 
tình yêu của Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã làm. Ngài không những đã hăng say loan báo tình 
yêu của Thiên Chúa cho mọi người, Ngài còn hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu đó. Hơn 
thế nữa, Ngài mạc khải và nhập thể tình yêu đó nơi chính bản thân mình. Ngài là hiện thân của tình yêu 
Thiên Chúa. Nơi Ngài, tình yêu chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì thế, sứ điệp Tin Mừng Nước Thiên 
Chúa trở thành Tin Mừng Phục Sinh, Niềm Hy Vọng cho toàn thế giới. 

Nhân dịp Đại Năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Sứ mạng của Giáo 
Hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô. Giáo Hội không ngừng rao giảng cho thế giới Tình Phụ Tử của 
Thiên Chúa, bằng việc rao giảng và bằng chứng tá của những con cái mình... nhờ việc thực hành mệnh 
lệnh tình thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em”. Ngài cũng khuyến khích mọi thành phần 
trong Giáo Hội can đảm khởi hành “mùa truyền giáo mới”, vì “Giáo Hội cần đến với con người… công 
việc cao cả nhất là công việc rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô”, ngài kêu gọi: “Anh chị em đừng sợ: hãy 
mở toang mọi cửa để tiếp đón Chúa Kitô” ( Huấn Đức ngày 22 tháng 10/2000, tại Roma ). 

Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay diễn ra trong bối cảnh Thượng Hội Đồng Giám 
Mục về Gia Đình nhóm họp. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong sứ điệp của mình rằng: “Ngày nay vẫn 
còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Thế nên, sứ mạng ad gentes vẫn còn hết sức cấp 
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bách. Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi tham gia sứ mạng này, vì Hội Thánh tự bản chất là 
truyền giáo: Hội Thánh được sinh ra để “đi ra”…” ( Trích Sứ điệp truyền giáo 2014 ).  

“Ðức Kitô có một tính chất truyền giáo, nên tất cả những ai theo sát Ngài cũng phải có phẩm 
chất truyền giáo” ( Trích Sứ điệp truyền giáo 2015 ). Ðức Thánh Cha khẳng định rằng, “người trẻ có khả 
năng làm chứng tá can đảm, có những công trình quảng đại và nhiều khi đi ngược dòng. Ngài mời gọi 
họ đừng để bị tước đoạt mất giấc mơ truyền giáo đích thực, theo Chúa Giêsu, và chấp nhận hiến thân 
trọn vẹn, vì việc loan báo Tin Mừng, trước khi là điều cần thiết cho những người chưa biết Chúa, thì đã 
là một nhu cầu đối với những ai yêu mến Chúa” ( Trích Sứ điệp truyền giáo 2015 ). 

Thế giới hôm nay có biết bao tin mừng, tin mừng con ra đời, mừng cưới hỏi, thi cử đỗ đạt, tìm 
được việc làm đã mất, làm ăn phát đạt… tuy nhiên, đó không phải là Tin Mừng viết hoa. TIN MỪNG, thì 
chỉ có một: là nhận biết ( Thiên Chúa yêu th ương chúng ta  ! ) Vậy lệnh Chúa truyền vẫn còn khẩn 
trương: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng”. Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương mọi người và từng người, đồng 
thời phải bận tâm với những người chưa có đức tin hoặc mất đức tin vì tình yêu là lòng thương xót 
Chúa thôi thúc. 

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là quan thầy 
các xứ truyền giáo, nhất là của Mẹ Maria Ngôi Sao truyền giáo, mẫu gương loan báo Tin Mừng, cầu 
thay nguyện giúp cho Hội Thánh trở nên một mái nhà niềm nở tiếp đón mọi người; một người mẹ cho 
mọi dân tộc và là nguồn suối tái sinh cho thế giới chúng ta. 

Lm. Antôn NGUY ỄN VĂN ĐỘ 

 
 

TIN TỨC HỘI THÁNH TOÀN CẦU 
1. Đức Thánh Cha g ởi điện chia bu ồn về vụ khủng bố tại Ankara 

 Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi một bức điện chia buồn nhân 
danh Đức Thánh Cha Phanxicô đến Tổng 
Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau 
hai vụ đánh bom giết chết hơn 100 người. Điện 
văn ký ngày 11 tháng 10 viết: 

"Đức Thánh Cha Phanxicô vô cùng đau 
buồn trước những thiệt mạng và những vết 
thương gây ra bởi các vụ nổ ở Ankara sáng 
nay, và ngài bày tỏ tình đoàn kết chân thành 
của ngài với những ai chịu ảnh hưởng bởi thảm 
kịch này. Trong khi lên án những hành động dã 
man này, ngài xin tổng thống chuyển sự gần gũi 
thiêng liêng của ngài đến tất cả các gia đình bị ảnh hưởng trong thời gian đau buồn này, cũng như các nhân viên an ninh và những người đang khẩn 

trương làm việc để hỗ trợ những người bị thương. Trong khi phó thác linh hồn của tất cả những ai đã 
qua đời cho lòng thương xót yêu thương của Đấng Toàn Năng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu 
khẩn sức mạnh và bình an của Thiên Chúa tuôn đổ trên những thân nhân đang đau buồn của họ." 

2. Bạo lực leo thang r ất nhanh t ại Thánh Địa – Ngày cu ồng nộ của người Palestine  

Sáng thứ ba 13 tháng 10, hai người đàn ông Palestine lên một chiếc xe buýt ở Jerusalem và bắt 
đầu bắn và đâm loạn xạ vào các hành khách. Trong khi đó, một tên tấn công khác tông xe vào một trạm 
xe buýt trước khi rút dao chém bừa bãi vào những người xung quanh. Ba người Israel và một kẻ tấn 
công đã thiệt mạng. 

Đây là ngày đẫm máu nhất trong một tháng bạo lực vừa qua kể từ ngày Năm Mới của người Do 
Thái. Người Hồi Giáo Palestine đã tức giận vì càng ngày càng có đông người Do Thái thăm viếng Núi Đền ( Temple Mount ) nơi có Nhà Thờ Hồi Giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Bạo động diễn ra hàng ngày với ít 
nhất 27 người Palestine và 7 người Do Thái đã bị giết. Hôm thứ ba 13 tháng 10, các nhóm quá 
khích Palestine kêu gọi tổ chức “Ngày cuồng nộ của người Palestine”. Các quan sát viên e ngại tình 
hình kéo dài có thể phát triển thành cuộc Intifada lần thứ ba. 

Núi Đền trong khu Cổ Thành Jerusalem là nơi thánh đối với cả 3 tôn giáo độc thần: người Do 
Thái coi đây là nơi Abraham sát tế con là Isaac và là địa điểm Đền Thờ vua Salomon đã xây cất; người 

CÙNG THÔNG TIN  
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Hồi Giáo coi đây là nơi thánh thứ 3 của đạo này, sau La Mecca và Medina bên Arập Sauđi, còn đối với 
các Kitô hữu, đây là nơi Chúa Giêsu đã tiên báo về sự phá hủy Đền Thờ Jerusalem.  

 Trên núi Đền có một sân rộng hình thang dài gần 500 mét và rộng khoảng 300 mét, chiếm 1 
phần 6 diện tích của Cổ Thành Jerusalem. Trên sân rộng này có hai Đền Thờ lớn của Hồi Giáo được 
kiến thiết: Thứ nhất là Đền Thờ Mái Vòm đá tảng là đền Hồi Giáo cổ kính nhất tại Thánh Địa, lần đầu 
tiên được xây hồi năm 640 và 47 năm sau đó được thay thế bằng Đền Thờ hiện nay, có hình bát giác, 8 
phía đều được trang điểm bằng ngọc quý, và phần dưới bằng cẩm thạch đa sắc. Vật liệu xây cất Đền 
thờ này lấy từ các thánh đường và đền đài trước đó thời Bizantine và Roma. Thứ hai là Đền Thờ Al-
Aqsa được kiến thiết hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết. 

Theo thoả ước Nguyên Trạng, do Hoàng 
Ðế Thổ Nhĩ Kỳ Osamn Ðệ Tam đưa ra vào năm 
1853, khu vực Núi Đền thuộc quyền tài phán của 
Jordan. Kể từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng vùng 
phía Đông Jerusalem và khu Cổ Thành Jerusalem 
vào năm 1967, người Do Thái đã được phép đến 
thăm vùng này – nhưng không được cầu nguyện. 
Khu vực này được điều hành bởi các cơ quan 
chức năng Hồi Giáo dưới sự giám hộ của Jordan. 

Trong thời gian gần đây, nhiều nhóm Do 
Thái Giáo đã tụ tập ngày càng nhiều tại khu vực 
này khiến người Hồi Giáo lo sợ Do Thái đang âm 
thầm muốn chiếm khu vực này. 

3. Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám M ục Thường Lệ Kỳ thứ 14 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thường Lệ Kỳ thứ 14 diễn ra từ ngày 4 đến 25 Tháng 10 với chủ 
đề “Ơn gọi và sứ mạng của các gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới đương đại.” Thượng Hội Đồng đang suy tư thêm trên các điểm đã được thảo luận trong Khoá Họp Ngoại Thường lần thứ ba nhằm xây 
dựng những hướng dẫn mục vụ thích hợp cho việc chăm sóc mục vụ cho những cá nhân và gia đình.  

Thượng Hội Đồng năm ngoái 2014, được triệu tập để xác định tình hình hiện tại và để thu thập 
những kinh nghiệm và đề xuất từ các nghị phụ và các tham dự viên khác, có thể được hiểu như là một 
sự chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng năm 2015, nhưng như phần dẫn nhập – tài liệu làm việc của Thượng 
Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình nêu rõ cả hai Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình này không 
tách biệt nhưng “tạo thành một thể thống nhất hữu cơ duy nhất”. 

4. Giai đoạn chu ẩn b ị của Thượng Hội Đồng Giám M ục 

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2014, Hội Đồng Tòa Thánh về Thượng Hội Đồng Giám 
Mục Thế Giới đã họp và quyết định gởi một bản câu hỏi đến các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới để 
thu thập ý kiến trên toàn thế giới.  

Bản câu hỏi ( lineamenta ) gồm 46 câu hỏi bao gồm nhiều chủ đề về tất cả các khía cạnh của 
việc đề cao các giá trị gia đình đích thực, việc đào tạo hàng giáo sĩ về mục vụ gia đình, cách thức Giáo 
Hội có thể hiện diện nhiều hơn nơi những người sống xa Đức Tin Kitô, và sự chăm sóc những gia đình 
bị thương tổn và mong manh.  

Ngoài ra, còn có các câu hỏi về kết hiệp đồng tính, ly dị và tái hôn, tránh thai, và chung sống với 
nhau không kết hôn. Những từ ngữ trong bản lineamenta được lựa chọn cẩn thận để cho thấy thật rõ 
ràng rằng các vấn đề cơ bản của giáo lý Công Giáo là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, nhiều Hội Đồng 
Giám Mục trên thế giới như Hội Đồng Giám Mục Canada còn ra hẳn một thông cáo nhấn mạnh rằng 
bản câu hỏi là một cách thu thập những hiểu biết về mục vụ, không phải một cuộc khảo sát hoặc thăm 
dò ý kiến của người Công Giáo về các vấn đề tín lý là những vấn đề miễn bàn tới. 

5. Tài li ệu làm vi ệc của Thượng Hội Đồng Giám M ục 

Tài liệu làm việc – Instrumentum Laboris, đã được công bố vào ngày 24.6.2015. Trong khi nhắc 
lại quan điểm truyền thống của Giáo Hội về hôn nhân và tính dục, tài liệu mời gọi tìm kiếm một cách 
thức cởi mở hơn để truyền đạt những giáo huấn này: “Điều cần thiết là đề ra một phong cách giao tiếp 
minh bạch và cởi mở chứ không lên lớp đạo đức, phán xét và kiểm soát, trong đó vừa đưa ra những 
chứng tá giáo huấn luân lý của Giáo Hội, đồng thời lại vừa nhạy cảm với tình hình của mỗi cá nhân.” 

Tài liệu làm việc cũng quy định các nội dung thảo luận được chia thành ba phần: 
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Phần 1: Lắng nghe những thách đố về gia đình ( Tài liệu làm việc, số 6-36 ) 
Phần 2: Phân định ơn gọi gia đình ( Tài liệu làm việc, số 37-38 ) 
Phần 3: Sứ mạng của gia đình ngày nay ( Tài liệu làm việc, số 69-147 ) 

6. Các tham d ự viên t ại Thượng Hội Đồng Giám M ục về Gia Đình 

Tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục 
về Gia Đình kỳ này có 270 vị gồm 42 nghị phụ 
tham dự do chức vụ. Trong đó có 25 vị đứng đầu 
các cơ quan trung ương Tòa Thánh, 2 vị là Tổng 
thư ký và Phó Tổng thư ký của Thượng Hội 
Đồng Giám Mục, 15 vị thủ lãnh các công nghị 
của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương; rồi đến 183 vị được các Giáo Hội địa phương bầu 
lên, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, là 
Tổng Giám Mục Sàigòn, Chủ tịch Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, 
Giám Mục Phó Xuân Lộc ); bên cạnh đó còn có 
45 vị do chính Đức Thánh Cha bổ nhiệm.  

Ngoài ra có 14 đại biểu của các Giáo Hội Kitô anh em, như Chính Thống Giáo, Cải Cách Giáo, 
Anh Giáo. Thêm vào đó có 24 chuyên gia và 51 dự thính viên. Có 17 đôi vợ chồng tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình kỳ thứ 14 này. Tổng số những người có quyền phát biểu ý kiến trong 
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này lên đến 318 người. 

Vị Chủ Tịch ( President ) của Thượng Hội Đồng Giám Mục là Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, việc 
điều hành các buổi thảo luận được trao lại cho các vị Hồng Y Thừa Ủy ( Delegate Presidents ) trong 
Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình…. 

Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 10, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle cho biết thêm về báo cáo 
sau Thượng Hội Đồng Giám Mục như sau: 

Trong quá khứ các Thượng Hội Đồng Giám Mục gửi báo cáo cho Đức Thánh Cha và Đức Thánh 
Cha sẽ sử dụng các đề nghị này hoặc không sử dụng những đề nghị ấy để viết văn bản Tông Huấn 
Thượng Hội Đồng. Nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người dựa trên lịch sử rằng: Thượng Hội Đồng đầu tiên được triệu tập bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã không kết thúc với một Tông Huấn Thượng 
Hội Đồng. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cho phép các nghị phụ công bố tài liệu của mình như là tài liệu 
chính thức của Thượng Hội Đồng Giám Mục thẳng với thế giới. Điều này có thể xảy ra một lần nữa. 

7. Phương pháp ti ến hành  Thượng Hội Đồng Giám M ục về Gia Đình  

Ngày 1.10.2015, Hội Đồng Tòa Thánh về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới cho biết 
Thượng Hội Đồng kỳ này sẽ được tiến hành khác với những Thượng Hội Đồng trong quá khứ. Trước 
hết, có thể coi Thượng Hội Đồng kỳ này như ba công nghị nhỏ, mỗi công nghị tiến hành khoảng một 
tuần, trong khoảng thời gian ba tuần từ 4 đến 25 tháng 10. Trong tuần thứ nhất, các nghị phụ sẽ thảo 
luận về những thách đố các gia đình trên thế giới phải đối mặt, chủ đề của tuần thứ hai là ơn gọi của gia đình, và tuần cuối cùng được dành cho các sứ mệnh của gia đình ngày nay.  

Không giống như Thượng Hội Đồng năm 2014, sẽ không có các báo cáo giữa kỳ. Thay vào đó, 
mỗi tuần sẽ bắt đầu với các bài phát biểu của một số trong 318 tham dự viên có quyền phát biểu; mỗi vị 
được nói không quá 3 phút và kết thúc bằng các cuộc thảo luận ở 13 nhóm nhỏ, được tổ chức theo 
ngôn ngữ. Có 4 nhóm nói tiếng Anh, 3 nhóm Tây Ban Nha, 3 nhóm tiếng Pháp, 2 nhóm tiếng Ý, và 1 
nhóm tiếng Đức. Với số lượng ngày càng tăng của các Giám Mục trên thế giới và tương ứng là các nghị 
phụ tham dự Thượng Hội Đồng, thời lượng được phép phát biểu đã phải giảm xuống. Trước năm 2005, 
mỗi vị có thể phát biểu trong tám phút. Trong năm 2008, thời lượng này đã giảm xuống còn năm phút và 
hiện nay chỉ còn 3 phút. 

Các nhóm nhỏ bao gồm cả anh chị em Giáo Dân được mời tham dự Thượng Hội Đồng Giám 
Mục về Gia Đình, bầu trưởng nhóm và các điều hợp viên riêng của nhóm.  

Toàn văn báo cáo mỗi nhóm nhỏ sẽ được Tòa Thánh công bố, và cả ý kiến của các cặp vợ 
chồng tham gia trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình cũng sẽ được công bố. Nhưng, Tòa 
Thánh không công bố bài phát biểu của từng vị Giám Mục. Tuy nhiên, một số Giám Mục theo sáng kiến 
riêng của mình được sử dụng các công cụ truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, blog, và thậm chí 
có vị như Đức Tổng Giám Mục Blasé Cupich của Tổng Giáo Phận Chicago mang theo cả một êkíp 
truyền hình để giải thích các diễn biến và suy tư của mình. 
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Những thông tin cập nhật sẽ được cung cấp hàng ngày cho các phương tiện truyền thông bởi cả 
chính các tham dự viên Thượng Hội Đồng chứ không chỉ qua các phát ngôn viên của Vatican như cha 
Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh. 

8. Tóm lược di ễn ti ến trong tu ần đầu tiên c ủa Thượng Hội Đồng Giám M ục về Gia Đình 

Các tiêu đề giật gân như “Đức Giáo Hoàng đơn giản quá trình kết thúc một cuộc hôn nhân”, 
“Tiến trình cải cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho phép một cuộc hôn nhân được kết thúc trong 45 
ngày”, “Đức Giáo Hoàng Phanxicô tạo thuận lợi và giảm chi phí kết thúc một cuộc hôn nhân trong Giáo 
Hội” đã bùng lên sau những động thái gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc cải cách quy 
trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu và những điều khoản đặc biệt liên quan đến việc xưng tội trong Năm 
Thánh Lòng Thương Xót.Tiếp tục trào lưu tung tin giật gân như vậy, truyền thông thế tục thi nhau đồn đoán đủ thứ về những gì sẽ xảy ra trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình dưới triều đại của vị 
Giáo Hoàng “Tôi là ai mà phán xét người ta”. Nhưng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là vị Giáo Hoàng 
của những ngạc nhiên. Khác xa với những dự đoán của nhiều cơ quan truyền thông thế tục, sáng Chúa 
Nhật 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình với 
một bài giảng trong đó ngài hùng hồn kêu gọi bảo vệ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một 
người nữ và lên án sự suy giảm hôn nhân:  

“Người ta càng ngày càng thiếu nghiêm túc trong việc xây dựng một mối quan hệ yêu thương 
vững chắc và sinh hoa kết quả: khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau 
yếu. Tình yêu lâu dài, trung tín, tận tâm, ổn định và sinh hoa kết quả ngày càng bị đánh giá thấp, xem như 
là một di tích cổ kính thời xa xưa. Có vẻ như người ta cho rằng xã hội tiên tiến nhất chính là xã hội có sinh 
suất thấp nhất và có tỷ lệ phá thai, ly dị, tự tử, và ô nhiễm môi trường cao nhất.” 

Đức Thánh Cha khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa cho kỳ công sáng tạo yêu quý của Ngài là 
“thấy nó thành toàn trong sự kết hiệp yêu thương giữa một người nam và một người nữ, khi họ vui mừng 
trong cuộc hành trình được chia sẻ với nhau, sinh hoa kết quả trong món quà trao tặng cho nhau là chính 
mình. Đó cũng là kế hoạch Chúa Giêsu trình bày trong Tin Mừng hôm nay: ‘Từ lúc khởi đầu công trình tạo 
dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó 
với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một 
xương một thịt.’ ( Mc 10, 6-8; x. St 1, 27; 2, 24 )”. 

Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong sự thật, không 
đổi thay theo thị hiếu chóng qua hay theo những ý kiến thời thượng nhằm “bảo vệ mỗi cá nhân và toàn thể 
nhân loại khỏi cám dỗ tự quy hướng về mình như là trung tâm, cũng như cám dỗ biến tình yêu sinh hoa 
kết quả thành thói ích kỷ vô sinh, và biến sự kết hiệp trung tín thành một hình thái kết hợp tạm thời.” 

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng không quên nhấn mạnh rằng “Giáo Hội được mời gọi để thực 
hiện sứ mệnh của mình trong tình bác ái, không chỉ trỏ kết án người khác, nhưng – trung thành với bản 
chất của một người mẹ – ý thức về nhiệm vụ của mình là tìm kiếm và chăm sóc cho các cặp vợ chồng 
với dầu chấp nhận và thương xót… để bao gồm họ và dẫn họ đến suối nguồn của ơn cứu rỗi.” 

Trong phiên khoáng đại đầu tiên diễn ra một ngày sau đó, Đức Thánh Cha nói với Giám Mục 
rằng “Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một nghị viện nơi mà để đạt tới sự đồng thuận hoặc 
thỏa hiệp chung, người ta thương thuyết với nhau, kết ước với nhau hoặc nhượng bộ nhau, nhưng 
phương pháp duy nhất của Thượng Hội Đồng Giám Mục là cởi mở đối với Chúa Thánh Linh với lòng 
can đảm tông đồ, với lòng khiêm tốn theo tinh thần Phúc Âm, và với lời cầu nguyện tín thác, để chính 
Chúa hướng dẫn chúng ta, soi sáng và đặt trước mắt chúng ta, không phải những ý kiến cá nhân, 
nhưng là niềm tin nơi Thiên Chúa, lòng trung thành với Huấn quyền Hội Thánh, thiện ích của Giáo Hội 
và phần rỗi các linh hồn” và cảnh báo các nghị phụ “không để cho mình sợ hãi đứng trước những cám 
dỗ của thế giới, không dập tắt nơi tâm hồn con người ánh 
sáng chân lý, thay thế nó bằng những tia sáng bé nhỏ và 
nhất thời, và càng không sợ hãi đứng trước con tim chai 
đá của một số người, tuy có thiện ý, nhưng làm cho người 
người xa lìa Thiên Chúa”. 

Cũng trong phiên khoáng đại đầu tiên, Đức Hồng 
Y Péter Erdő, là tổng tường trình viên cũng đưa ra một 
diễn văn khẳng định một lập trường dứt khoát trên những 
chủ đề như đồng tính luyến ái, ly dị, và ngừa thai. Trong 
diễn văn dài 7.000 từ của mình, Đức Hồng Y nhận xét 
rằng có nhiều lực lượng tiêu cực đang chống đối với gia đình ngày nay, bao gồm nghèo đói, chiến tranh, và biến 
đổi khí hậu, thuyết tương đối về đạo đức và chủ nghĩa cá nhân.  
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Đức Hồng Y Erdő khẳng định thêm là nhân phẩm của tất cả mọi người phải được tôn trọng, và 
rằng Giáo Hội phải chăm sóc mục vụ cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng khi Chúa 
Giêsu tha thứ cho những người tội lỗi, Ngài cũng nói với họ hãy “đi và đừng phạm tội nữa.” 

Trong một cuộc họp báo sau ngày đầu tiên, Đức Hồng Y André Vingt-Trois là Tổng Giám Mục 
Paris khẳng định thêm: “Nếu ai nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy một sự thay đổi căn bản trong tín lý của Giáo 
Hội, người ấy sẽ thất vọng.” 

Liên quan đến đề nghị của Đức Hồng Y Walter Kasper về khả thể cho những người ly dị và tái hôn 
được rước lễ trong những trường hợp nhất định nào đó, là vấn đề được nhiều người quan tâm, Đức Tổng 
Giám Mục Mark Coleridge của Tổng Giáo Phận Brisbane, Australia cho biết sau phát biểu của 72 vị trong 
những ngày đầu của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình rằng theo ước tính của ngài ít nhất 65% 
các Giám Mục sẽ phản đối việc cho phép người Công Giáo ly dị và tái hôn được rước lễ. 

Sau gần một tuần họp, chủ đề nổi bật nhất nổi lên từ các báo cáo là nhu cầu cần thiết phải có một 
cách tiếp cận tích cực với hôn nhân Kitô giáo. Cũng có một số nghị phụ phàn nàn rằng Tài Liệu làm việc 
phản ảnh các mối quan tâm của người Công Giáo ở thế giới phương Tây – đặc biệt tại Châu Âu và Hoa 
Kỳ – mà không quan tâm đúng mức đến các gia đình Công Giáo ở những nơi khác. 

Những mối quan tâm khác bao gồm các tác động tiêu cực của “hệ tư tưởng giới tính” và trào lưu 
“thực dân hóa ý thức hệ” của các tổ chức cấp viện phương Tây trên các nước đang phát triển; hoàn cảnh 
của người nhập cư và người tị nạn, tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông; và sự cần thiết là Giáo Hội 
phải cung cấp những hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình đang gặp khó khăn để đáp ứng những đòi hỏi của 
hôn nhân Kitô giáo. 

Các tham dự viên cũng kêu gọi những quan tâm về suy tư thần học đối với sự trung thành, yêu 
thương vợ chồng và gia đình, về những người sống anh hùng chứng tá chân thực của hồng ân gia đình.  

Nhóm A Anh Ngữ kêu gọi: “Thông điệp của Thượng Hội Đồng phải loan báo Tin Mừng của Chúa 
Giêsu Kitô rõ ràng và hấp dẫn hơn”, trong khi nhóm B Anh Ngữ nhận định rằng: “Việc phân tích những khó 
khăn mà các gia đình phải đối mặt là quá tiêu cực. Bất chấp những thách đố các gia đình phải đối diện 
trong mọi nền văn hóa, gia đình với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa luôn tìm thấy sức mạnh để thực hiện ơn gọi của mình là yêu thương. Vì thế, nhóm C Anh Ngữ kêu gọi: “một cách lý giải ít tiêu cực hơn về lịch 
sử, văn hóa và tình hình của các gia đình vào lúc này.” Nhóm D Anh Ngữ kêu gọi thông điệp của Thượng 
hội đồng “nên bắt đầu với hy vọng hơn là thất bại,” và nhận xét: “Các văn bản còn thiếu điều gì đó thu hút 
mọi người.” Nhóm Đức khuyến cáo mỗi chương trong thông điệp của Thượng Hội Đồng nên bắt đầu với 
một đoạn mô tả vẻ đẹp của hôn nhân Kitô Giáo. Nhóm tiếng Pháp cho rằng “Thượng Hội Đồng không nên 
chỉ tập chú vào các vấn đề và những cuộc khủng hoảng các gia đình phương Tây đối đầu.” 

Thứ bảy 10 tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục đã dành hai phiên khoáng đại thứ 6 và thứ 7, 
vào ban sáng và ban chiều để lắng nghe các nghị phụ phát biểu ý kiến về phần hai của Tài Liệu làm việc 
có tiêu đề “Sự phân định ơn gọi gia đình” với những chủ điểm như Chúa Giêsu và gia đình: đặc tính bất 
khả phân ly của hôn nhân như hồng ân và nghĩa vụ; gia đình hình ảnh Chúa Ba Ngôi, chiều kích truyền 
giáo của gia đình; đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và niềm vui sống chung, lòng từ bi thương xót đối 
với các gia đình bị thương tổn. 

Chúa Nhật 11 tháng 10, các nghị phụ được nghỉ, và trong hai ngày thứ hai và thứ ba, các vị gặp 
gỡ nhau trong các nhóm nhỏ để thảo luận về phần 2 của Tài Liệu làm việc. 

9. Phát bi ểu của một vài ngh ị phụ tại Thượng Hội Đồng Giám M ục 

 Phát bi ểu của Đức Hồng Y Charles Bo c ủa Miến Điện 

Tôi học được rất nhiều từ những cuộc thảo luận và có 
rất nhiều cảm hứng. Và tôi nghĩ rằng điều này cũng xảy ra 
trong tất cả các nhóm khác nhau. Những gì tôi đánh giá cao đó 
là chúng tôi đã đi sâu hơn vào các giá trị của gia đình. Như được đề cập đây đó chúng tôi đã học nhiều từ đó. Chúng tôi 
mang nặng ưu tư với các gia đình. Dù mới chỉ trong tuần đầu 
tiên, tôi ghi nhận rất nhiều những cố gắng bảo vệ những giá trị, 
những kho báu và viên ngọc quý là gia đình. 

Phát bi ểu của Đức Cha Charles Drennan c ủa Giáo 
Phận Parmerston North, New Zealand 

Chắc chắn một trong những điểm khác biệt trong các nhóm là vấn đề văn hóa. Điều đó là tất nhiên 
không thể tránh khỏi vì chúng ta sống Đức Tin trong các nền văn hóa khác nhau và từ đó phát sinh các vấn đề về ngôn ngữ. Tôi nghĩ rằng thật là công bằng để nói rằng đó là một sự công nhận trung thực là có những 
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dị biệt giữa những từ ngữ được sử dụng ngày nay và những từ ngữ mà tôi nói vắn tắt là những từ Giáo Hội 
sử dụng. Có thể khó để giao tiếp có lẽ cách riêng với những người có thể gọi là đang sống ở ngoại vi. Do đó, 
nếu chúng ta có một mục tiêu, hay một ao ước giao tiếp tốt hơn với những người này thì chúng ta phải cẩn 
thận về các ngôn ngữ sử dụng. Chúng ta không thể giả định mọi người hiểu một số cụm từ, một số thuật 
ngữ là tự nhiên đối với chúng ta. Đó là lý do tại sao sự làm mới ngôn ngữ là rất quan trọng. 

Phát bi ểu của Đức Tổng Giám M ục Joseph Kurtz c ủa Tổng Giáo Ph ận Louisville ch ủ tịch 
Hội Đồng Giám M ục Hoa K ỳ 

Một vài chủ đề mà tôi nghĩ là chung nhất và tôi thích thú được nghe Đức Hồng Y Tagle nhắc lại, 
đó là những thách đố được nêu trong các phát biểu liên quan đến các gia đình hồi năm ngoái tuy chưa vơi 
đi, và tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói nhiều về điều đó, nhưng cũng có khái niệm về sự bắt đầu, theo tôi, là 
sự tự tin của thượng hội đồng vào những lời của Chúa Giêsu như những lời đầu tiên và chung cuộc. 
Chúng tôi đang ở trong những ngày đầu, chúng tôi vẫn đang trong tuần đầu tiên trong ba tuần, nhưng tôi 
nghĩ rằng chúng tôi đang có một khởi đầu tốt. 

Theo bản tin c ủa VUI SỐNG TRÊN ĐỜI 

 
 

KINH MAI KHÔI, TRIẾT LÝ VÀ THỰC HÀNH 
Những ai có đôi chút kinh nghiệm về cầu nguyện nhất là cầu nguyện bằng Kinh Mai Khôi thì đều 

gặp trở ngại là sự… chia lòng chia trí. Người ta có thể đặt câu hỏi: vậy sự chia trí ấy đến từ đâu và tại 
sao có sự chia trí mặc dầu mình không muốn ? Có người nêu thắc mắc này với cha linh hướng và được 
trả lời: “Tôi nói với ngài là tôi bị chia trí khi tôi lần chuỗi, ngài hỏi: Ai nói đó là chia trí ? Có thể những 
điều đó len vào ý nghĩ khi cầu nguyện là những điều mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta đem vào lời 
cầu nguyện. Tôi nói rằng đôi khi tôi thực sự lên kế hoạch công việc ngay trong lúc tôi cầu nguyện. Ngài 
nói rằng có thể giờ cầu nguyện đúng là lúc tôi nên có kế hoạch cho cuộc đời mình, đem chính Chúa vào 
kế hoạch của mình”. 

Ở đây ta thấy chia trí trong cầu nguyện không còn là trở 
ngại, nhưng lại là chính điều Chúa Thánh Thần… muốn. Nếu quả 
thật Chúa Thánh Thần muốn có sự chia trí thì tất nhiên đó là… 
một ơn và để có được ơn ấy thì cần có phương pháp. “Đây là 
phương pháp ngài đề nghị: Hãy bắt đầu nhờ Chúa Thánh Thần 
rồi xét mình xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết những gì tôi 
cảm thấy vào lúc đó và cách mà Thiên Chúa có thể nói với tôi qua 
cuộc sống. Rồi tôi gợi lên sự tưởng tượng, mời Mẹ Maria cùng ở 
với tôi và xin Mẹ ở bên tôi, nắm tay tôi hoặc ôm tôi, cùng cầu 
nguyện với tôi và dẫn tôi đến với Chúa Giêsu. Nếu tôi cầu nguyện 
cho người khác tôi tưởng tượng người đó đang cùng cầu nguyện 
với tôi. Rồi tôi bắt đầu lần chuỗi…” ( Nguồn: Kinh Mai Khôi Online 
– 22.9.2015 – Say Mê Chuỗi Mai Khôi ). 

Trời ơi, trước khi lần chuỗi lại cứ… tưởng tượng hết điều 
này điều khác, nào là tưởng ra cái việc Đức Mẹ cầm tay hoặc ôm 
mình vào lòng để dẫn đến Chúa Giêsu. Hoặc tưởng tượng có 
người nào đó cùng cầu nguyện với mình v.v… thì chúng ta có thể đoan chắc rằng: đàng sau những cái… tưởng tượng nọ kia ấy 
chẳng hề có cái chi gọi là… bắt đầu lần chuỗi đâu ! Tại sao ? Bởi 
lẽ mục đích chính yếu của cầu nguyện nói chung, và lần chuỗi Mai Khôi nói riêng, là để giúp ta nhận ra 
Thánh Ý Chúa bằng cách dứt bỏ sự chia trí ( tưởng tượng ). Đang khi đó lại chủ trương phải chia trí thì 
còn lần hạt mà làm chi ? Bao lâu còn chia lòng chia trí thì còn xa cách Thiên Chúa đáng bị quở trách: 
“Dân này chỉ kính thờ Ta ngoài môi miệng còn lòng trí chúng thì xa Ta lắm” ( Mc 7, 6 -7 ). 

Nguyên nhân sự chia trí khiến phải xa cách Thiên Chúa, chính do bởi Thiên Chúa là Đấng nội tại 
ở ngay trong ta chứ không phải ở nơi nào khác. Một khi Thiên Chúa nội tại ở cùng ta thì việc cầu 
nguyện đương nhiên là phải quay về nơi nội tâm mà cầu, ngoài ra không còn cách nào khác.  

Do nơi ảnh hưởng của Tội Nguyên Tổ là tội phân biệt, thế nên tâm trí con người luôn hướng 
vọng ra bên ngoài, nơi thế giới hiện tượng sinh-diệt để tìm-cầu hòng thỏa mãn các dục vọng. Sự tìm-

CÙNG PHÂN TÍCH  
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cầu ấy rút cục chỉ đưa đến thất vọng, lý do là vì thế giới hiện tượng là thế giới của sự sinh-diệt, có đấy 
mà liền mất đấy, như giọt sương dưới ánh mặt trời như vó câu qua cửa sổ… Thế giới hiện tượng ấy 
con nhà đạo chúng ta gọi là "thế gian là chốn khách đày", không được lưu luyến mà cần sớm lìa bỏ: 
“Chớ thương yêu thế gian cũng đừng thương yêu các vật ở thế gian. Nếu ai thương yêu thế gian thì tình 
thương yêu Cha chẳng có ở trong người ấy” ( 1Ga 2, 15 ). 

Thế gian là chốn khách đày và nguyên nhân sâu xa khiến con người phải ở trong chốn ấy là do ảnh hưởng của Tội Nguyên Tổ, vì đã không vâng lời Thiên Chúa, cứ cố tình ăn trái cấm là trái phân biệt 
thiện ác: “Đức Chúa phán dạy rằng: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn nhưng về 
cây biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc là phải chết” ( St 2, 16 -17 ). 

Chết ở đây cố nhiên không phải cái chết xác thân nhưng là chết về phần tâm linh. Tuy không 
phải là chết xác thân nhưng chính cái chết tâm linh này mới là điều khiến con người phải hứng chịu 
muôn vàn sự khổ mà không biết. Hứng chịu muôn vàn sự khổ nhưng lại không cho đó là khổ, thế nên 
ngày càng dấn sâu vào các cõi khổ mà không biết. Trái cây biết phân biệt mà Thiên Chúa cấm nguyên 
tổ không được ăn ấy chính là biểu trưng của Lý Trí. Khi con người ăn phải cái bả lý trí, lại cứ đinh ninh 
cho mình là phải, là đúng, ấy tức là đã sa vào chước cám dỗ của Satan, đứa lừa dối cả và thiên hạ ( Kh 
12, 9 ). Đức Kitô có lần đã thẳng thừng vạch mặt: “Từ ban đầu nó là kẻ giết người chẳng đứng trong lẽ 
thật. Vì trong nó không có lẽ thật đâu, khi nó nói dối thì tự mình nó nói, vì nó vốn là kẻ nói dối, cũng là 
cha của sự ấy” ( Ga 8, 14 ). 

Satan là cha của sự dối trá, và nó hầu như ngày càng thành công trong sự dối gạt con người, và 
sự khởi đầu đem đến thành công trong thời đại ngày nay chính là ở nơi cuộc Cách Mạng Pháp 1789. 
Vào thời ấy, Lý Trí đã được tôn vinh như một vị thần. Nhà Thờ Đức Bà Paris ( Notre Dame De Paris ) được đổi thành… Đền Thờ Lý Trí !  

Lý do khiến Satan có thể lừa gạt con người một cách hết sức tinh vi như thế là vì nó đã đưa ra 
chiêu bài Tự Do – Công Bình – Bác Ái như một lý tưởng hết sức vĩ đại cao cả. Với chiêu bài hấp dẫn ấy, 
nó đã lôi cuốn nhân loại vào hết cuộc cách mạng này đến cuộc cách mạng khác, khiến cho Giáo Hội 
Công Giáo Tông Truyền phải lao đao chống đỡ và Đức Tin chân thật có nguy cơ sụp đổ. "Thượng Đế 
cũ té khỏi ngai vàng cùng với dòng họ Bourbons. Thiên Đường tàn tạ thành bầu trời trống rỗng và Hỏa 
Ngục chỉ còn là một biểu tượng cảm xúc” ( Will Durant – Câu truyện Triết Học ). 

Không tin có Thiên Đàng có Hỏa Ngục và như thế cũng có nghĩa chẳng có sự thưởng phạt vô 
cùng của Thiên Chúa. Con người hoàn toàn đánh mất ý thức về tội.  

Trong hoàn cảnh bi đát ấy, Đức Nữ Trinh Maria đã thân hành hiện ra nhiều lần để kêu gọi nhân 
loại hãy mau ăn năn cải thiện đời sống hầu trở về với Đức Tin chân thật. Trong tất cả những lần hiện ra, 
không lần nào Đức Mẹ lại không khuyên nhủ con cái hãy siêng năng lần hạt Mai Khôi. Giáo Hội đã đáp ứng lời kêu gọi này một cách nhiệt thành.  

Có thể nói hầu hết các Thánh, các đấng cầm đầu Giáo Hội đều có lòng mộ mến và cổ vũ việc 
đọc kinh này. Trong số những con người sùng mộ Kinh Mai Khôi chúng ta không thể không kể đến 
Thánh Piô Năm Dấu ( 1887 – 1968 ). Khi được hỏi di sản ngài muốn để lại cho các con thiêng liêng là 
gì, ngài trả lời: “Hãy lần chuỗi Mai Khôi, Đức Mẹ hiện ra ở mọi nơi kêu mời người ta đọc Kinh Mai Khôi 
là điều chắc chắn khiến ta phải chuyên cần đọc Kinh Mai Khôi mỗi ngày”. 

Đức Mẹ khuyên nài con cái siêng năng đọc Kinh Mai Khôi chắc chắn cũng vì Ngài đã biết rõ 
những lợi ích lớn lao của nó. Vả lại với các đấng Thánh xưa kia như các Thánh Đa Minh, Bonaventura, 
Benado, Montfort v.v… Hoặc các Thánh trong thời đại ngày nay như Bernadette, Thánh Piô Năm Dấu 
và muôn vàn tín hữu khác cũng vậy họ cũng đều đã nhận lãnh được những ơn lành lớn do việc thực 
hành lời khuyên của Đức Mẹ. Làm bất cứ công việc gì người ta cũng phải thấy được lợi ích của việc 
mình làm thì mới có thể có được sự cố gắng bền bỉ. Hơn nữa những cố gắng ấy không kể các Thánh 
mà ngay cả đến những tín hữu bình thường những ông già bà cả… cũng không cho đó là sự cố gắng 
phải làm nhưng là niềm an vui thực sự. 

Lợi ích do việc siêng năng lần hạt đem đến cho Giáo Hội và cho từng tín hữu là rất lớn. Thế 
nhưng ngày nay Kinh Mai Khôi đã không còn được mến mộ và như thế việc thực hành rồi đến lúc cũng 
sẽ bị phế bỏ ? Nguyên nhân quan trọng khiến Kinh Mai Khôi không được mến mộ cũng như thực hành đó là do ảnh hưởng bởi não trạng Duy Lý. Đối với Duy Lý thì Kinh Mai Khôi cần phải… "đổi mới”. 

"Khi cổ võ việc lần chuỗi Mai Khôi. Giáo Hội không muốn người tín hữu chú trọng tới số lượng và 
hình thức bên ngoài nhưng nhắm đến khía cạnh phẩm chất và tinh thần bên trong. Thực vậy đọc Kinh 
Mai Khôi mà không suy niệm thì chúng ta chỉ là những cái xác vô hồn, những con vẹt hay những chiếc 
cassette mà thôi, để rồi chúng ta đáng bị Chúa quở trách: "Dân này thờ kính Ta bằng môi bằng miệng 
nhưng lòng họ thì lại xa Ta…" ( Nguồn: Kinh Mai Khôi Online ). 
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Phải đổi mới Kinh Mai Khôi bằng cách suy niệm, bởi nếu không suy niệm thì người đọc Kinh Mai 
Khôi chỉ là những cái xác vô hồn. Nói như vậy thì chúng ta phải hiểu thế nào về các Đấng Thánh như Đa Minh, Benado, Montfort, Pio Năm Dấu v.v… Chẳng lẽ các ngài cũng chỉ là những… cái xác vô hồn 
hay sao ? Mặt khác nếu bảo rằng đọc Kinh Mai Khôi không cần tới số lượng ( quantité ) chỉ cần phẩm 
chất ( qualité ), vậy phải hiểu thế nào về lời khuyên hãy siêng năng lần hạt của Đức Mẹ ?  

Chúng ta biết Thánh Piô Năm Dấu một ngày lần tới 
40 chuỗi và theo ngài thì Kinh Mai Khôi đầy đủ không phải 
chỉ có chuỗi 50 nhưng là chuỗi 150. Như thế, vị chi một 
ngày Thánh nhân đọc tới 600 Kinh Lạy Cha và 6.000 Kinh 
Kính Mừng. Có điều chắc chắn rằng để Thánh Pio lần được rất nhiều chuỗi như thế thì ngài không hề có cái gọi là 
suy niệm suy lường gì cả. Không suy không niệm nhưng có 
ai dám phủ nhận việc lần chuỗi của ngài là không có… 
phẩm chất ? 

Thật sự thì không có chi mâu thuẫn giữa lời quở 
trách của Chúa cho những kẻ cầu nguyện nhiều lời và lời 
khuyên hãy siêng năng lần hạt của Đức Mẹ. Lời quở trách ấy là để dành cho kẻ ngoại, những người chỉ biết hướng về 

những thần tượng bên ngoài mình mà cầu. Trái lại, Đức Mẹ truyền dạy Kinh Mai Khôi với mục đích là để 
giúp ta quay về với Đấng Chúa ở nơi mình. Hướng ra bên ngoài mà cầu thì tất nhiên không bao giờ có 
thể đưa đến chỗ an thỏa về mặt tâm linh, bởi lẽ những cái gọi là thần ấy chẳng qua chỉ là những dục 
vọng đủ loại do con người phóng xuất. Đang khi đó Kinh Mai Khôi là phương pháp giúp ta đi sâu vào 
bản tâm và chỉ ở nơi đó chúng ta mới gặp được Đấng mà mình đợi trông yêu mến. 

I. Kinh Mai Khôi, m ột phương pháp tu 

Có lẽ cũng đã khá lâu rồi, để bắt đầu lần hạt, thường là các ông quản bà quản vẫn xướng lên câu 
công thức này: Phép lần hạt, ngắm tắt Năm Sự Vui ( hoặc Thương hoặc Mừng ). Kinh Mai Khôi là “Phép” 
có nghĩa đó là một phương pháp tu tập của người Công Giáo dành cho tất cả mọi người, bất kể là Giáo Sĩ 
hay Giáo Dân. Nói đến “Tu” thì người ta hay nghĩ đó là việc của các Tu Sĩ nam nữ trong các Dòng Tu. Tuy 
nhiên nếu hiểu “Tu” là tu sửa, là cải thiện đời sống thì ai ai mà chẳng phải “Tu” ? Một khi đã coi Kinh Mai 
Khôi như một phép “Tu”, thì không chỉ những khi lần hạt trong Nhà Thờ cùng với cộng đoàn mới “Tu”, còn 
khi ở nhà hay ngoài phố chợ búa thì không “Tu”. Tu thì phải tu ở mọi nơi mọi lúc mới đúng thật là “Tu”. 
Mặc dầu vậy, “Tu” là việc rất khó, chính bởi vậy ta thấy trong các tôn giáo đều có những cách Tu ( Pháp 
Môn ) riêng của mình. Đạo Phật quan niệm rất rộng về đường lối tu hành, thế nên họ cho rằng có tám vạn 
bốn ngàn pháp môn để đối trị lại tám vạn bốn ngàn phiền não. Tuy rất nhiều như thế nhưng con đường 
Phật ( Phật đạo ) chỉ gồm thâu trong hai môn phái chính đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. 

Thiền Tông chủ trương bất lập văn tự kiến tánh thành Phật. Còn Tịnh Độ Tông lấy Tín-Nguyện-
Hạnh làm ba món tư lương để vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đối với đạo Phật thì con đường Kiến Tánh 
thành Phật là rất khó bởi nó chỉ biết hoàn toàn dựa vào tự lực, nó chỉ thích hợp cho thời chánh pháp, 
còn trong thời mạt pháp này thì duy chỉ có pháp môn Trì Danh Niệm Phật mới đắc dụng, bởi nó vừa có 
tự lực lại vừa có tha lực là Đại Nguyện của Đức A Di Đà. Kinh Đại Tập nói: Thời mạt pháp ức ức người 
tu hành khó có một người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn Niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi” ( 
Thiền Tịnh Quyết Nghi – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ). 

Đạo Công Giáo cũng có nhiều môn phái được gọi là Dòng Tu, chẳng hạn Dòng Biển Đức, Dòng 
Cát Minh, Dòng Đa Minh, Dòng Phan Sinh, Dòng Tên, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Mến Thánh Giá v.v… 
Mỗi Dòng tuy có khác biệt về hình thức về phương pháp, thế nhưng tất cả đều dựa trên cơ sở của ba 
nhân đức Tin-Cậy-Mến. Đức Tin là cánh cửa mở vào Đạo, bởi vậy Đạo Chúa cũng được gọi là Đạo Đức 
Tin: “Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi, và ở trong lòng ngươi, tức là Đạo Đức Tin mà chúng tôi 
rao giảng đây. Vậy nếu miệng ngươi nhận Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến 
Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu” ( Rm 10, 8 -9 ). 

 Chữ “Đạo” dùng ở đây là theo bản xưa của Hội Ghi Đê On ( Tin Lành ) do nhà văn Phan Khôi 
dịch, còn bản của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ thì dịch là Lời Thiên Chúa tức Ngôi Lời. “Đạo” hiểu theo 
minh triết Đông Phương đó là Thực Tại bất sinh bất diệt vượt thoát khỏi giới hạn của ngôn ngữ không thể 
nói không thể gọi tên ( "Đạo khả Đạo phi thường Đạo Danh khả Danh phi thường Danh" – Lão Tử, Đạo Đức Kinh chương một ). Còn Lời Thiên Chúa ( Ngôi Lời ) tức Logos là một thứ khái niệm của triết học Hy 
Lạp. Chính vì “Đạo” không thể nói, không thể gọi tên, nên mới cần phải tin. Trái lại, với cái Logos khái 
niệm ấy thì Đức Tin chẳng nghĩa lý gì. Đức Tin không còn thì lòng cậy trông, lòng mến Chúa yêu người 
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cũng chẳng thể còn. Trong hoàn cảnh bi đát đó Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần trong khoảng hai thế kỷ nay 
chỉ với mục đích để vực dậy Đức Tin cho con người bằng cách mời gọi hãy siêng năng lần hạt Mai Khôi. 

Trong những lần hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ đã đề ra 
cho con cái ba mệnh lệnh, đó là ăn năn – cải thiện – đời sống, siêng 
năng lần hạt Mai Khôi và tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch. Tuy nói là ba 
nhưng thật sự chỉ cần siêng năng lần hạt là đã bao gồm hai phần còn 
lại với điều kiện là phải nhận ra việc lần hạt ấy chính là một Phép Tu.  

Như đã biết “Tu” là tu sửa, là cải tạo đời sống. Có hai cách tu, 
một là Tu Thân, nghĩa đen của nó là tu sửa sắc đẹp: Sửa mũi sửa cằm 
nâng ngực nâng mông v.v… Việc tu thân này thường là của các chị, các 
bà ở nơi các thẩm mỹ viện. Còn cách khác là Tu Tâm, đây chính là công 
việc cải tạo đời sống của các tôn giáo các Dòng Tu. Với việc tu thân 
theo nghĩa kể trên thì không có chi để nói nhưng với việc Tu Tâm thì hết 
sức phức tạp, lý do là vì Tâm là cái rất khó hiểu. Anan, một đại đệ tử của 
Phật Thích Ca nhưng sau bảy lần gạn hỏi về Tâm mà cũng vẫn chưa 
thể nắm bắt. Không hiểu Tâm thì làm sao mà tu sửa nó được ?  

Mặc dầu Tâm là cái khó lãnh hội như thế, nhưng chúng ta có thể 
và cần phân biệt hai thứ Tâm: một là Chân Tâm và hai là Vọng Tâm.  

Chân Tâm là cái Tâm chân thật bất sanh bất diệt. Chân Tâm 
ấy, Phật Giáo Đại Thừa gọi là Phật Tánh, còn Đạo Chúa gọi là Đấng 

"Cha tự hữu hằng hữu". Chân Tâm ấy cũng chính là Nước Trời mầu nhiệm nội tại mà Đức Kitô rao 
giảng: Không ở đây, không ở kia, mà ở trong Tâm mỗi người ( Lc 17, 20 – 21 ). Chân Tâm ấy cũng là 
Sự Sống Đời Đời trên Nước Thiên Đàng mà Chúa đã hứa ban cho những kẻ hết lòng tin theo Ngài: “Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi thì Ta sẽ trở lại 
tiếp các ngươi về với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó với Ta” ( Ga 14, 2 – 3 ). 

Chân Tâm là bất sanh bất diệt, còn Vọng Tâm là cái sanh diệt, nhưng Chân và Vọng lại không ở 
ngoài nhau. Khi Chân Tâm ẩn thì lại ẩn trong Vọng Tâm. Ngược lại, Vọng Tâm ẩn thì lại ẩn trong Chân 
Tâm. Để cho dễ hiểu chúng ta có thể ví Chân Tâm và Vọng Tâm như nước và sóng. Nước thì không có 
hình thù tướng mạo gì cả, còn sóng thì có sóng lăn tăn, sóng bạc đầu, sóng thần, tức là có hình thù sắc 
tướng lớn nhỏ. Khi sóng nổi lên thì chúng ta thấy sóng mà không thấy nước và chỉ khi nào không có 
sóng thì mới thấy nước. Tuy nhiên sự thật thì tất cả các loại sóng dù to hay nhỏ cũng đều là nước cả. Lý 
do biển có sóng nổi lên là vì có gió có bão không có gió bão thì không có sóng. Hiểu như vậy thì gió là 
một thứ duyên khiến cho nước biến thành sóng.  

Ví dụ nêu trên cho thấy tất cả đều do duyên khởi, duyên khởi cái gì thì sẽ thành ra cái đó. Một ly 
nước lã nếu bỏ vào một chút đường thì sẽ thành ra ly nước đường. Một ly nước đường nếu vắt vào một 
vài múi chanh sẽ thành ra ly nước chanh đường v.v… 

Đối với các sự vật ở đời đã vậy, thì trong lãnh vực tâm linh cũng không khác. Tâm duyên theo 
điều ác thì sẽ thành ra Tâm ác, trái lại Tâm duyên theo điều lành sẽ có Tâm lành thiện. Tâm ác có nghĩa 
là tâm chứa đựng toàn những tư tưởng ác độc, ghen ghét, đố kỵ, dâm đãng, ích kỷ, hại người tất sẽ 
phải lãnh nhận quả báo ác. Tâm lành có nghĩa là Tâm chứa những tư tưởng hướng thượng, đạo đức, 
thánh thiện, mến Chúa yêu người… thì sẽ được hưởng quả báo lành. Đạo lý nhân quả báo ứng này 
Đức Kitô đã nói rất rõ: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người thiện do chứa thiện mà 
phát ra điều thiện. Kẻ ác do chứa ác mà phát ra điều ác” ( Mt 12, 34 – 35 ). 

Chứa thiện thì có thiện, tức được hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Chứa ác thì có ác, tức gặp 
phải bất hạnh trong cả đời này lẫn đời sau vô cùng. Kinh Mai Khôi là phương pháp tối hảo giúp cho ta 
tạo được những nhân quả lành. Chân lý nhân quả ấy đúng với tất cả mọi người trong mọi nơi mọi thời. 
Duy có điều là phải áp dụng thực hành trong chính đời sống mình, nếu không, chẳng những chỉ vô ích 
mà còn đáng bị luận phạt vì đã nghe đã hiểu mà không chịu làm: “Ta thổi sáo cho bay mà bay không 
nhảy múa. Ta đã than vãn mà bay không đấm ngực” ( Mt 11, 16 – 17 ). 

II. Thực hành Kinh Mai Khôi  

Vì cho rằng Kinh Mai Khôi là bản tóm lược Phúc Âm, thế nên người ta đề nghị cần suy niệm chứ 
không thể chỉ đọc cách máy móc như trước đây. Về cách suy niệm thì có nhiều nhưng dù thế nào cũng 
phải có thêm một đoạn Phúc Âm sau mỗi ngắm và tiếp đó là bài diễn giải đã được soạn sẵn do một 
người đọc. Việc đọc bài diễn giải Phúc Âm ấy người ta cho đó là suy niệm Kinh Mai Khôi. Thật ra việc 
suy niệm này chỉ là do nơi ảnh hưởng của duy lý; bất cứ kinh nào cũng đem ra… suy ! Kinh Kính Mừng 
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cũng suy, Kinh Lạy Cha cũng suy. Có người ( Lm. Jacques Dupont ) đã suy niệm Kinh Tám Mối Phúc 
Thật bằng cả một cuốn sách dày gần hai ngàn trang, trong đó toàn là… xuyên tạc Kinh Thánh ! 

Kinh là Lời Chúa, suy niệm về Kinh thì cũng 
giống như không ăn cơm mà lại cứ ngồi đó suy nghĩ 
về cơm. Phải ăn cơm mới no, chứ suy về cơm thì no 
làm sao được ? Cùng một tính chất như vậy, Mẹ 
Maria khuyên hãy siêng năng lần hạt, thì cứ việc chân 
thành vâng nghe Ngài đi, chứ sao lại cứ phải suy 
cách này cách khác làm gì, nào có ích lợi chi đâu ? 
Suy niệm chẳng những không ích lợi mà còn đi tới 
chỗ phá hủy tận nền tảng Kinh Mai Khôi, mà mục đích của nó là để chuyển hóa tư tưởng từ ác sang 
thiện từ mê sang tỉnh. Như Lời Chúa nói, người thiện 
do chứa thiện mà phát ra điều thiện, người ác do 
chứa ác mà phát ra điều ác. Tất cả vấn đề là ở nơi 
cái sự “chứa”. Con người vì mê lầm nên cứ chứa chấp ở nơi mình những tư tưởng tham lam ganh ghét 
sân giận nên phải chuốc lấy biết bao sự khổ, mà không biết “Tư dục đã hoài thai thì sanh ra tội lỗi, tội lỗi 
lớn lên thì sản sinh sự chết” ( Gc 1, 15 ). 

Tư tưởng là cái quyết định cho hành động, tư tưởng nào thì hành động đó. Tư tưởng ác ( ác 
tưởng ) thì làm điều ác. Tư tưởng thiện ( thiện tưởng ) thì làm điều thiện. Làm ác thì có quả ác, làm 
thiện thì có quả thiện. Kinh Mai Khôi là phép tu, có nghĩa nó có sức chuyển hóa từ ác sang thiện từ mê 
sang tỉnh. Để có được sự chuyển hóa ấy, Kinh Mai Khôi chủ yếu cung cấp cho người tu hai phương 
diện: đó là Chỉ và Quán. Chỉ nghĩa của nó là dừng, là lìa bỏ; còn Quán là quán xét, là thấy bằng trí tuệ 
vô phân biệt. Phải kể là phàm phu những kẻ chỉ biết chạy theo sự lôi cuốn của tư tưởng mà không thể 
dừng nó lại. Tổ Lâm Tế nói: “Chỗ ông dừng một niệm là cây Bồ Đề ( Trí Huệ ). Chỗ ông không thể dừng 
một niệm là cây vô minh”. Chỉ và Quán tuy hai tên nhưng đồng một công dụng. Có dừng được niệm thì 
mới có thể quán và quán ở đây tương đương với Ngắm của Kinh Mai Khôi. Ngắm không phải là tác động của lý trí phân biệt nhưng là của trí tuệ vô phân biệt. Mục đích của tất cả các Ngắm trong Kinh Mai 
Khôi là để khắc ghi vào tâm ta những sự kiện cần ghi nhớ trong mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô. 
Mục đích sự ghi nhớ này là để chuyển hóa tư tưởng ở trong tâm ta từ ác sang thiện từ mê sang tỉnh. 

Kinh Mai Khôi có năng lực chuyển hóa nhờ vào hai phương diện Chỉ và Quán chính là do ở nơi 
cấu trúc đặc biệt của nó. Chúng ta biết Kinh Mai Khôi ( truyền thống ) gồm có ba mùa Vui-Thương-
Mừng. Mỗi Mùa có một Kinh Lạy Cha, năm mươi Kinh Kính Mừng. Kết thúc mỗi chục kinh là Kinh Sáng 
Danh tiếp đó là lời cầu Fatima hoặc cầu cho linh hồn nào đó.  

Thực hành Kinh Mai Khôi dù ở trong Nhà Thờ cùng với cộng đoàn hay trong gia đình ngoài phố 
chợ một mình, cũng đều phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng trình tự của cấu trúc ấy. Điều này giúp cho ta 
bỏ đi được ý riêng mình. Mặt khác, việc từ bỏ ý riêng ấy cũng phải thể hiện bằng cách tuân theo quy định 
của Giáo Hội về các ngày trong tuần. Thứ hai thứ năm đọc Mùa Vui, thứ ba thứ sáu đọc Mùa Thương, thứ 
bảy Chúa Nhật đọc Mùa Mừng. Lại nữa khi đọc kinh trong Nhà Thờ cùng với cộng đoàn dĩ nhiên phải đọc 
cùng một cung giọng để hòa chung một điệu. Khi bè này xướng thì bè kia phải im lặng lắng nghe, việc 
lắng nghe này vô cùng quan hệ bởi chỉ như thế thì Lời Chúa mới thâm nhập vào Tâm ta được. 

Trở ngại của việc lần chuỗi Mai Khôi không ai không gặp phải đó là sự chia trí. Tuy nhiên chính 
vì sự chia lòng chia trí ấy mà nếu ta biết dừng lại quay về với chánh niệm tức là câu kinh đang đọc thì 
nó sẽ đem lại ơn ích vô kể có nghĩa nó khiến cho lực quán sát của chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Chính 
vì lực quán sát này mà Đức Mẹ mới khuyên nhủ cần siêng năng lần hạt, bởi lẽ nhờ có lực quán sát ấy 
mà chúng ta mới có thể nhận biết sự sinh khởi của tư tưởng đồng thời chấm dứt nó. 

Là người không ai lại không mang nơi mình những tư tưởng tham lam ganh ghét hận thù nhưng nếu 
là người tu chúng ta có thể nhận biết và dứt bỏ được nó. Một khi không còn tư tưởng xấu ác thì không làm điều ác mà đã không làm điều ác thì cũng không gây khổ cho mình cho người. Nguyên nhân khiến người tu 
có thể nhận biết sự sinh khởi của tư tưởng và chấm dứt nó là nhờ năng lực sáng suốt của Lời Chúa như 
một lưỡi gươm sắc bén “Vì lời Đức Chúa Trời là Lời Hằng Sống, linh động sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, đâm thấu đến nỗi chia hồn, linh, khớp, tủy, biện biệt tư tưởng và ý định của lòng người” ( Dt 4, 12 ). 

Quả thật Kinh Mai Khôi là ơn ban bởi trời không có kinh nào đem lại nhiều ơn ích cho bằng. 
Thánh Piô vì cảm được ơn sâu nghĩa nặng của Đức Mẹ thế nên ngay trước lúc qua đời ngài còn căn 
dặn: "Hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu mến. Hãy lần chuỗi Mai Khôi, lần luôn luôn và 
lần càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu”. 

PHÙNG VĂN HÓA, 10.2015 
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"NGỌC NỮ NGHỈ YÊN BÊN CHÚA NHÉ,  
EM HẾT ĐAU ĐỚN RỒI !"  

Ngọc Nữ thân mến,  

Em đã vĩnh viễn ra đi ngày 19.9.2015 ! Em đi về một thế giới mà nơi 
ấy chẳng còn đau khổ, không còn chết chóc tang thương. Trong thân phận 
con người, chúng tôi vẫn hoài thương tiếc về em. Trong niềm tin vào Thiên 
Chúa, chúng tôi van xin tình yêu của Thiên Chúa đón lấy em trong Nước 
vĩnh hằng của Người. Nơi đó, em mãi tươi cười, điều ước của em luôn 
hiện thực và em được chung chia sự sống thần linh với Thiên Chúa. Chúng 
tôi tiếp tục cầu nguyện cho em luôn được nghỉ yên trong Nước Trời. 

Em biết không, tên em – Võ Thị Ngọc Nữ – đã nên quen thuộc với 
chương trình “Điều ước thứ 7”. Tháng 8 năm 2014, cả cuộc đời tươi đẹp 
như đã sụp đổ xuống ngay trước mặt cô diễn viên múa xinh đẹp, tài năng 

khi em nhận được tin mình bị ung thư máu cấp tính. Mọi người yêu mến và chia vơi nỗi đau cùng em. 
Giữa độ xuân thì, em phải mang trong mình bạo bệnh khi giấc mơ “nhảy múa” chưa tròn, khi chưa kịp 
làm gì để báo hiếu người mẹ đã tần tảo nuôi em khôn lớn. Qua chia sẻ của em, ai ai cũng nhận ra em là 
một cô gái đầy nghị lực, rất kiên cường và em trao cho người trẻ nhiều bài học ý nghĩa lớn lao. 

Em à, em – Matta Võ Thị Ngọc Nữ – luôn là người con ngoan đạo của giáo phận Đà Nẵng. 
Ngoan đạo vì em luôn trung thành, tín thác nơi Thiên Chúa dù căn bệnh máu trắng dày vò đến gầy rộc 
thân em. Thiên Chúa mà em tôn thờ đã trao cho em sức mạnh để đón nhận bạo bệnh. Em san sẻ sức 
mạnh ấy đến với từng người mà em chuyện trò. Qua đó, chúng tôi nhận ra tình yêu và lòng tin tưởng 
của em đặt để nơi Thiên Chúa thật lớn lao. Hóa ra trong mọi hoàn cảnh, lòng tin tưởng vào Thiên Chúa 
sẽ cho người ta sức mạnh phi thường để đón nhận tất cả, em nhỉ ! 

Cố gắng lật lại những trang nhật ký facebook của em, 
tôi đọc từng chữ, nghe từng lời em chia sẻ về bí quyết để em 
làm được những điều kỳ diệu trong những ngày tháng cuối đời. Em chia sẻ rằng: 

“Trước Ngài ( Chúa Giêsu ), con cảm thấy mình thật 
bé nhỏ ! Chỉ mong sao cho con đủ nghị lực để kiên cường 
bước tiếp… vì con biết mình mang một sứ mạng nên không 
có quyền khóc lóc hay than vãn. Con nuốt tất cả vào trong 
lòng rồi cười thật tươi để chiến đấu tiếp. Vì những những 
người yêu thương con và vì những chiến binh còn lại. Trên 
trận chiến này con đã mất một người đồng hành và mất đi 
một người em con thương yêu. Họ đã kiên cường đến giây 
phút cuối cùng. Xin đừng cướp đi một chiến binh nào nữa để 

chúng con còn có thêm sức mạnh chống trọi vì tất cả ! Dù 
thế nào thì vẫn phải giữ vững niềm tin, vì trận chiến này 
không thể nào mất thêm một ai nữa ! Chúng ta chỉ có quyền 
khóc một chút nếu thấy đau đớn và nghỉ một lúc nếu thấy 
mệt, nhưng chúng ta không có quyền đầu hàng và buông 
xuôi. Hãy cố đến hi vọng cuối, phải chiến đấu đến tận 
cùng...” ( 11.5.2015 ). 

Cảm ơn em đã chiến đấu trong một trận chiến cao 
đẹp. Trong u uẩn của căn bệnh ung thư, em đã không trách 
Chúa, không oán đời. Ngược lại, em vào đời với nụ cười 
thật tươi, rồi em xa chúng tôi với niềm tin thật lớn ! Trong 

niềm tin, chúng tôi hẹn gặp lại em trong Nước Trời, em nhé ! 

Cầu chúc em yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh 
của em: một người con ngoan hiền của Chúa, một cô bé với nhiều nghị lực để chiến đấu với bệnh tật.  

PHẠM ĐÌNH NGỌC, Dòng Tên, Facebook c ủa Điều Ước Thứ 7 – Võ Th ị Ngọc Nữ. 

CÙNG TRÂN TRỌNG  
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 "HÃY LÀ S Ự THAY ĐỔI  
MÀ BẠN ƯỚC ĐƯỢC THẤY  

TRÊN THẾ GIAN NÀY..." 
"...Chả ai đoái hoài gì đến tôi khi tôi hoá trang thành người vô 

gia cư ở New York. Tôi đã cảm nhận sẽ thế nào khi mình là người 
không nhà không cửa. Người ta chỉ bước qua và nhìn tôi một cách 
ghét bỏ. Duy nhất có một phụ nữ đủ lòng tốt để có thể cho tôi chút đồ 
ăn. Đó là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên.  

Quá nhiều lần chúng ta đã quên là chúng ta có được phúc 
lành như thế nào. Không nên nghĩ đó là điều hiển nhiên mà có được. 
Và nếu như ta có thể giúp được ai đó đang cần, thì hãy nên giúp họ.  

Đó là lý do sau khi hoá trang xong, tôi đã đi loanh quanh cho đồ ăn và 100 đô cho bất kỳ người 
vô gia cư nào tôi gặp. Họ đã bật khóc và đã tỏ ra rất biết ơn.  

Hãy là sự thay đổi mà bạn ước được thấy trên thế gian này..." ( "Be the change you wish to see 
in the world" – Mahatma Gandhi ). 

"When I went undercover in New York City as a homeless man, no one noticed me. I felt what it 
was like to be a homeless man. People would just past by me and look at me in disgrace. Only one lady 
was kind enough to give me some food. It was an experience I'll never forget. So many times we forget 
how blessed we are. We should not take that for granted. And if we can help someone in need, we 
should. That's why after I was done, I walked around and gave food and $100 to every homeless person 
I saw. They cried and were so grateful… "Be the change you wish to see in the world". 

Bản d ịch của Ks. THÁI VŨ trích t ừ status ngày 9.10.2015 trong Facebook  
của diễn viên điện ảnh xu ất sắc Hollywood, RICHARD GERE, m ột Phật Tử Hoa Kỳ. 

 

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG LÀM THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH 
Cô Nguyễn Thị Hiên, 26 tuổi, con gái của một gia đình sống bằng việc ăn xin, bảy năm sau đã tốt nghiệp 

bác sĩ hôm Thứ Ba, ngày 9 Tháng Tám tại Ðại Học Y 
Khoa Thái Nguyên, Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ tài chánh 
của các nhà hảo tâm ở Orange County. 

Câu chuyện đổi đời của cô Hiên bắt nguồn từ một 
bài báo trên Người Việt xuất bản Thứ Sáu, ngày 
20.2.2004, trích đăng từ báo Tuổi Trẻ ở Sàigòn. Bài báo 
đề cập đến cô Hiên, người con gái thứ ba của ông 
Nguyễn Ngọc Diêu và bà Ðặng Thị Quy. ( Ảnh chụp 
Nguyễn Thị Hiên nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa 
khóa 38, ngày 9.8.2011, tại Thái Nguyên ). 

Cô Hiên được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở huyện Yên Thành, một huyện 
miền núi của tỉnh Nghệ An, kiếm sống bằng việc ăn xin. Cha cô sau khi đi lính “hoàn tất nhiệm vụ, về 
quê và đã lập gia đình với một cô gái làng bên,” bài báo viết. 

Theo lời bài báo, cả hai ông bà Nguyễn Ngọc Diêu và bà Ðặng Thị Quy đều có biểu hiện của 
bệnh tâm thần nhẹ, không đủ sức khỏe để làm ruộng nương và có 4 người con và Hiên là con thứ ba 
trong gia đình. Ngay từ nhỏ, Hiên đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất vì người mẹ buộc cô trên lưng 
phiêu bạt khắp nơi xin ăn và mãi đến năm 7 tuổi Hiên mới đòi được đi học. 

CÙNG NGHIỆM SINH  

CÙNG TRÂN TRỌNG  
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Qua lời kể của một ân nhân của cô là một cụ ông 76 tuổi, yêu cầu được giấu tên, cho biết cô tốt 
nghiệp bác sĩ ở Việt Nam vào tuần đầu Tháng Tám năm nay. Qua điện thoại, tối hôm 9 Tháng 8, khoảng 
11 giờ đêm ( giờ California ) Hiên cho báo Người Việt biết, cô vừa về đến nhà sau lễ ra trường. 

Tâm sự của tân bác s ĩ  
Hiên sửng sốt khi nhận được điện thoại của phóng viên báo Người Việt lúc ấy, phải vài phút sau 

cô mới bình tĩnh cho biết: “Chú ơi, từ sau bài báo viết về chuyện đời cháu, đời cháu có xoay chuyển rất 
mạnh và rất ý nghĩa cho cháu và cả gia đình cháu nữa.” 

Cô Hiên kể: “Ngày đó cháu rất thiếu thốn nhiều điều, chịu rất nhiều khó khăn mà bài báo ngắn 
gọn ấy cũng chưa nói lên hết được những khó khăn của cháu. Cháu chỉ có một mục đích nhỏ nhoi là được học xong trung học, lấy bằng tốt nghiệp tú tài rồi sẽ vào Sàigòn làm thuê, làm mướn ( làm công 
nhân lao động trong các công ty ).” Cô nghĩ nếu có bằng cấp cao hơn người khác thì sẽ được học tiếp. 
“Vì cháu rất muốn đi học !” cô tâm sự. 

“Ðiều may mắn đã đến với cháu khi nhận được sự giúp đỡ của các ân nhân về vật chất cũng 
như về tinh thần, cộng với những lời động viên, khuyên bảo mà cháu đã quyết tâm thi đỗ ngành bác sĩ.” 
Cô nói trong nỗi xúc động và câu chuyện xen với những phút im lặng, nghẹn ngào. 

Cô Hiên chia sẻ, “Cháu gởi lời cám ơn sâu sắc đến các ân nhân ở Mỹ, trước hết là đến ‘bác... ở 
Mỹ’ ( người được nhắc đến yêu cầu giấu tên ), cháu muốn cám ơn cha mẹ đã sinh và nuôi dưỡng cháu 
đến ngày hôm nay, công ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ, động viên và cám ơn bạn bè hàng xóm láng 
giềng đã giúp cháu và gia đình cháu để cháu yên mà học hành cho đến ngày hôm nay. Cháu cũng 
muốn nhắn nhủ các bạn, các em đang có cùng cảnh ngộ khó khăn như cháu, xin cứ cố gắng lên.” 

Hiên cũng muốn cám ơn nhà báo Tiến Dũng của báo Tuổi Trẻ là người đã vất vả tìm đến tận 
nhà cô ở Nghệ An để phỏng vấn khi cô còn học lớp 11. 

Cô rấm rức khóc và kể sáng hôm lãnh bằng tốt nghiệp cô cũng khóc: “Thầy giáo trao bằng cho 
60 người đầu, rồi phải đợi nhóm ấy thay đồ ra mới có áo mũ cho nhóm sau mặc để làm lễ. Tổng cộng 
khóa 38 của cháu có 300 bác sĩ tốt nghiệp.” Sau buổi lễ, cô Hiên được các bạn rủ đi ăn mừng nhưng cô 
nói đã phải cáo từ để về lo cho gia đình. Cha mẹ và chị gái của cô đều mắc bệnh rất khó khăn. Con của 
người chị gái lên 10 tuổi cũng bị bệnh bại não. 

Từ khi được đi học, cô Hiên đã tự làm gương và hướng dẫn cho cậu em vào đại học, cô nói: 
“Gia đình cháu ngày xưa bố mẹ không được đi học, anh và chị gái cũng không được đi học, nay hai chị 
em cháu đã học đại học. Ðây là niềm hãnh diện cho gia đình cháu.” Cô Hiên nói nay cô đã thành công 
trong chặng đường 6 năm để thành bác sĩ. Cô tự hỏi liệu sự may mắn có bao giờ đến với cô lần thứ hai 
không. Ý cô nói về muốn học thêm nữa và hiện cô đang ôn tập để cuối tháng này sẽ thi Cao Học, kỳ thi 
dành cho các sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao. Nếu đậu, cô sẽ học chuyên khoa về mắt thêm ba năm 
nữa và chỉ phải đóng tiền ăn và chỗ ở, không phải trả tiền học. 

Ðược hỏi về dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, cô cho biết: “Hiện tại cháu muốn kiếm được rất 
nhiều tiền để bố mẹ đỡ khổ hiện hàng ngày thiếu ăn từng bữa, lo từng manh áo; và giúp cho người chị 
gái có con 10 tuổi bị bệnh bại não, chậm phát triển vì suy dinh dưỡng.” Cô cũng muốn đem sở học của 
mình để giúp đỡ những người nghèo khó. Cô nói nếu gia đình được ổn định, “Cháu rất muốn được học 
lên cao hơn nữa và nếu được đi du học thì đó là điều cháu mơ ước !” 

Ðược hỏi về công việc hàng ngày của riêng mình, Hiên cho biết hàng ngày cô phải đi học ở bệnh 
viện và ở lại trường từ sáng đến chiều. Những năm đầu vì môn học còn ít, cô đã đi dạy kèm tại gia, mỗi 
tuần ba buổi “đủ để có tiền ăn cơm và tiêu dùng”. Những năm sau, việc học nhiều và nặng nề hơn nên 
không còn thời gian để đi dạy nữa nên “Cháu đã tranh thủ đi bán thẻ điện thoại, hoặc đi phát tờ rơi 
quảng cáo cho công ty nào đó hoặc ngân hàng trong dịp đầu năm học. Ban đêm cháu phải học bài, thời 
gian của cháu gần như là kín. Ðây cũng là lý do cháu chưa có bạn trai đó chú ạ.” 

Thỉnh thoảng cô Hiên còn phải đi thăm người em trai và hướng dẫn cho cậu em đang học năm 
thứ tư của Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên. Cô nói vì tự biết hoàn cảnh của mình nên hai 
chị em đều biết ăn uống tiết kiệm để dành tiền đi học. “Cháu biết con đường duy nhất để cho gia đình 
cháu được dư cơm ăn, áo mặc ấm là cháu phải học hành, nên cháu rất cố gắng.” 

Hiên cho biết, năm ngoái cô đã tham gia trại Hè ‘Project Vietnam’ từ Huế vào Bến Tre do bác sĩ 
Quỳnh Kiều tổ chức. Cô gởi lời cám ơn bác sĩ Quỳnh Kiều và các bạn đã cùng tham dự trại. Ðược hỏi 
về sự nghèo khó của cô Hiên và gia đình, bác sĩ Quỳnh Kiều cho nhật báo Người Việt biết, “Hiên là con 
nhà nghèo, dễ thương và thông minh. Tôi biết cô ấy.” Theo bác sĩ Quỳnh Kiều, Hiên ít nói, làm việc 
chăm chỉ với vai trò một sinh viên y khoa, giúp bệnh nhân trước khi vào gặp bác sĩ. Bác sĩ Quỳnh Kiều 
cũng cho biết lệ phí tham dự trại Hè là $1,000, “cụ... ( giấu tên ) bên Mỹ” trả $500, và Project Vietnam 
tặng $500 cho Hiên dưới hình thức học bổng. 
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Vẫn đối mặt với thách th ức 

Kể về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, Hiên cho biết: “Kể từ ngày chị em cháu quyết định lấy lại 
ruộng đất để làm thì từ đó đến giờ gia đình cháu không phải đi ‘ăn xin’ như ngày trước nữa. Bố cháu 67 
tuổi và mẹ cháu thì 72. Cả hai đã già nhưng vẫn cố gắng phụ giúp chị gái của cháu làm ruộng.” 

Người chị năm nay 30 tuổi, còn sức khỏe vì còn trẻ, nhưng ít học nên không biết tính toán cách 
làm, cô phải gọi điện thoại nhờ mọi người chỉ bảo giùm. Tuy vất vả nhưng vì gia đình ở nơi thời tiết xấu 
nên kiếm gạo chỉ đủ ăn, những chi tiêu cần thiết khác phải làm thêm hay đi vay nợ mới đủ sống. “Những 
khoản chi này khi xưa là do cháu đi bán củi hay làm thuê, giờ thì cháu phải đi học,” cô giải thích. 

Theo cô, đứa con người chị bị “bệnh tâm thần của trẻ em” không biết 
có phải do di truyền từ người chị một phần và từ người cha của cô hay 
không. Vấn đề suy dinh dưỡng là có vì thỉnh thoảng gia đình mỗi người mới được ăn 150 gram thịt. Còn lại đa phần là ăn rau. 

Cô cho biết trong thời gian đi học y khoa, cô đã cố gắng dành dụm 
tiền mua được một cái Tivi cho gia đình từ tiền học bổng khuyến học, tiền 
của “bác... ( giấu tên ) bên Mỹ” giúp và tiền cháu kiếm thêm, và để mua 
quần áo mới cho cả gia đình mỗi dịp Tết về. “Cháu cũng đã mạnh dạn vay 
tiền ưu đãi cho sinh viên để mua một ‘cỗ trâu’ để bố cháu chăn dắt trâu 
hàng ngày cày đất, giúp thêm kinh tế cho gia đình.” 

Chân dung ân nhân ẩn danh 

Giúp đỡ Hiên có nhiều ân nhân, trong đó có một vị ân nhân đề nghị 
giấu tên mà Hiên hay nhắc đến. Cụ cho biết: “Tôi tiết kiệm đồng tiền già của 
tôi để có thể giúp cho cháu học hành vì cháu nó không những giỏi mà còn 
hay thương người.  

Tôi đọc báo Người Việt, biết Hiên cũng đã từng cho ba mẹ con một người ăn xin khác đứng trú 
mưa trước cổng trường tờ 5.000 đồng, người mẹ bị mù. Số tiền ấy bằng nửa số tiền nó đi lấy củi trong 
rừng và một buổi chở xuống chợ Gám, chợ Dinh xa 20-25 cây số để bán. Nó giúp nhiều lần như thế chứ 
không phải chỉ một lần. Bạn bè gọi nó là nàng tiên nhỏ. Tôi học ở nó !” 

Cụ cho biết trong những năm đầu, sau khi trả tiền nhà housing, cụ dành một số tiền mỗi ba tháng 
từ tiền già để giúp người con gái hiếu học của gia đình sống bằng việc đi ăn xin. Từ năm ngoái, cụ được 
tăng tiền già nên có thể giúp cô nhiều hơn trước trong việc ăn học. Cụ tâm sự, “Tôi tự giới hạn mọi chi 
tiêu, cắt phần ăn của mình và giúp cho cháu từ chính đồng tiền già của tôi.” ( Ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ 
năm 2004, chụp em Nguyễn Thị Hiên đang dùng xe đạp chở củi đi bán ). 

Cụ rút trong túi áo màu xanh lợt một thẻ đi xe bus và nói tiếp: “Chiếc áo này tôi mua cũ, đã vá 15 
lần rồi nhưng mặc vẫn được. Chiếc quần tây màu beige là do tôi nhặt lại từ thùng rác của người Mễ lối 
xóm, thấy còn tốt nên tôi mặc đến hôm nay. Tôi mong một ngày nào đó, một ai đó, một tổ chức nào đó 
có thể cho cháu học bổng để sang Hoa Kỳ tiếp tục học, để cháu tận dụng được khả năng của mình. Và 
tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa !” 

LINH NGUYỄN, báo Người Việt 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 

TRỢ GIÚP BÉ HUỲNH THÙY DƯƠNG Ở CÀ MAU,  
BỊ UNG THƯ NÃO 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu 
bé Huỳnh Thùy D ương, sinh ngày 24.7.2010 ( hơn 5 tuổi ), con của anh 
Huỳnh Văn Đức và chị Biện Kiều Nương, hiện ngụ tại xã Phong Điền, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, điện thoại 0947.995.505. Hoàn cảnh gia đình rất 
khó khăn, ba mẹ đều làm mướn vì không có đất canh tác. Bé Dương bị ung 
thư não đã hai năm nay, đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện Ung 

Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP BÉ KIM GIA HÂN Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ UNG THƯ MẮT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới 
thiệu bé Kim Gia Hân, sinh ngày 14.4.2014, con anh Kim Văn Cường và 
chị Quách Thị Diễm, hiện ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 01698.979.271. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba làm 
nông. Bé Hân bị bệnh từ trong thai, gần đây đã được các bác sĩ Bệnh 
Viện Mắt mổ lấy ra mắt bên trái, nhưng lại có nguy cơ lan sang mắt bên 
phải, đang tiếp tục điều trị tại phòng bệnh số 06, Bệnh Viện Ung Bướu, 

Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ LÊ TH Ị NGỌC HÂN Ở ĐỒNG THÁP,  
BỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu 
bé Lê Th ị Ngọc Hân, sinh năm 2006 ( 9 tuổi ), con của anh Lê Thành Hiệp 
và chị Lưu Ngọc Luyến, hiện ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp, điện thoại: 01646.861.533. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba 
mẹ đều làm ruộng nuôi 2 con nhỏ. Bé Ngọc Hân bị ung thư buồng trứng, 
đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. 
Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương 
Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN HIỆP Ở BÌNH THUẬN,  
BỊ UNG THƯ XƯƠNG HÀM 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Hiệp, sinh ngày 31.1.2001 ( 14 tuổi rưỡi ), mồ côi cha, con của chị 
Huỳnh Thị Lệ Chi, hiện ngụ tại xóm 7, thôn Lạc Hòa 1, xã Lạc Tánh, huyện 
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 01627.006.604. Hoàn cảnh gia đình rất 
khó khăn, mẹ ở góa nuôi 3 con. Bé Hiệp phát bệnh ung thư xương hàm cách đây 3 năm, nay đã sang giai đoạn cuối, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, 

Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN TRỌNG KHẢI Ở PHÚ YÊN,  
BỊ KHỐI U TRONG GAN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Trọng Kh ải, sinh ngày 15.12.2009 ( gần 6 tuổi ), con anh Nguyễn Văn 
Khuê và chị Ngô Thị Kim Thủy, ngụ tại xã Mỹ Đông, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên, điện thoại: 01643.213.776. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba bị khuyết 
tật không thể làm việc nặng, mẹ đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ. Bé Khải là con út, bị 
u gan từtháng 5 năm 2015, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện 
Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé  số tiền 3.000.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ LÊ NGUYỄN QUỐC KHANG Ở BẾN TRE,  
BỊ BƯỚU ÁC, DI CĂN NÃO, PHỔI VÀ HAI MẮT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới 
thiệu bé Lê Nguy ễn Quốc Khang, sinh ngày 12.11.2014 ( hơn 1 tuổi ), 
con của anh Lê Quốc Nghĩa và chị Nguyễn Thị Yến Nhi, hiện ngụ tại ấp 
Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cầy Bắc, tỉnh Bến Tre, điện 
thoại: 0988.799.960. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ làm vườn 
nuôi 2 con nhỏ. Bé Khang là con út, bị bướu ác lúc mới được 3 tháng tuổi, 
nay đã di căn lên não, sang phổi và cả hai mắt, đang nằm điều trị tại 
phòng bệnh số 08, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp 
gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  
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TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN VĨNH KHANG Ở VŨNG TÀU,  
BỊ U XƯƠNG ĐÙI 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Vĩnh Khang, sinh ngày 6.7.2013 ( hơn 2 tuổi ), con của anh Nguyễn Vĩnh 
Phúc và chị Mã Lê Phương Thảo, hiện ngụ tại số 11H, xã Long Nguyên, thị trấn 
Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, điện thoại: 01227.726.727. 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bé Khang phát bệnh u xương đùi đã hơn một năm, đang nằm điều trị tại phòng bệnh đặc biệt, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng 
tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ PHẠM BÁ ĐĂNG KHOA Ở BÌNH PHƯỚC,  
BỊ U NÃO 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Phạm Bá Đăng Khoa, sinh ngày 23.6.2011 ( hơn 4 tuổi ), con của anh Phạm Bá 
Tuyền và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, hiện ngụ tại tổ 1, ấp Thanh Bình, xã Thanh 
Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0934.787.939. Hoàn cảnh 
gia đình rất khó khăn, ba mẹ bé đều làm nghề nông, thu nhập thấp và bấp bênh. 
Bé Đăng Khoa bị u trong não, đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN NHẬT LINH Ở BẾN TRE,  
BỊ UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, 
giới thiệu bé Nguy ễn Nhật Linh, sinh ngày 27.3.2007, con anh 
Nguyễn Văn Nên và chị Nguyễn Thu Trang, ngụ tại ấp Phú Thời, xã 
Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, điện thoại: 0909.205.085. 

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba làm mướn, mẹ chăm sóc bé bị ung thư máu, nằm điều trị tại phòng 
bệnh số 06, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình bé số tiền 3.000.000 VND trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ÔNG VÕ VĂN CÔNG Ở SÀIGÒN, B Ị SUY HÔ HẤP CẤP 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu ông Võ V ăn Công , 

sinh năm 1975, đi làm thuê, sống một mình với mẹ, hoàn cảnh khó khăn, hiện ngụ tại 
79/20/19 Huỳnh Tịnh Của, quận Bình Thạnh, Sàigòn, điện thoại: 0907.993.674. Ông 
phát bệnh suy hô hấp, phải điều trị tại Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch. Chúng tôi xin 
trợ giúp gia đình ông  4.000.000 VND, số tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 hóa đơn ). 

TRỢ GIÚP ÔNG NGUYỄN ĐỨC HẢI Ở SÀIGÒN, 
 BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG, BỂ HỘP SỌ 

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT,  giới thiệu ông Nguy ễn Đức Hải, sinh năm 
1972, hiện ngụ tại 87 tổ 7, đường 15, Vĩnh Thuận, Long Bình, Q. 9, Sàigòn. Ông Hải 
hoàn cảnh neo đơn, mồ côi từ nhỏ. Trước lúc tai nạn, ông làm phụ hồ. Tháng 4 năm 
2015 vừa qua, trên đường đạp xe đi làm, ông bị tai nạn, đưa vào bệnh viện cấp cứu, 
bác sĩ cho biết ông bị bể hộp sọ. Bà con Giáo Xứ của anh đã cùng chia sẻ cho ông số 

tiền khá lớn, chúng tôi xin tr ợ giúp thêm  phần còn thi ếu là  
1.000.000 VND, số tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ÔNG TRẦN VĂN SANG Ở SÀIGÒN, B Ị BƯỚU CỔ 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu ông Tr ần Văn 

Sang , sinh năm 1956, hiện ngụ tại 475/50/9 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành 
phố Sàigòn, điện thoại: 01264.534.270. Ông Sang sống độc thân, đi bán vé số rong 
nuôi cha mẹ già ngoài 90 tuổi. Năm 1986, ông từng bị đụng xe gãy một chân. Năm 
2015, ông có triệu chứng đau sau gáy, bác sĩ cho biết ông bị bướu cổ và mổ tại 
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Bệnh viện Y Tế Quận 3. Sau 60 ngày, ông bị nhiễm trùng và mổ lại lần 2 tại Bệnh Viện Ung Bướu. 
Chúng tôi xin tr ợ giúp ông 3.235.000 VND, s ố tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 3 biên lai ). 

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ HOÀI THU Ở VŨNG TÀU,  
BỊ VIÊM CƠ TIM 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu em Nguyễn Th ị 
Hoài Thu , sinh năm 1994, là con thứ tư trong 6 chị em, đang học nghề may, hiện 
ngụ tại 149, ấp Phú Thọ, xã Hoà Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, điệṇ 
thoại: 01649.047.988. Tháng 8 năm 2015, em thấy tức ngực, ngạt thở, gia đình 
đưa vào Bệnh Viện tỉnh Bà Rịa cấp cứu, sau đó chuyển về Bệnh Viện Chợ Rẫy, 
Sàigòn, bác sĩ cho biết em bị viêm cơ tim. Số tiền viện phí tạm ứng đến bây giờ đã 
hơn 200 triệu đồng. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em s ố tiền 12.000.000 VND, được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô. ( đang chờ hóa đơn ) 

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Ở SÀIGÒN,  
MỔ HẸP KHỚP CƠ VAI 

 Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu bà Nguyễn Th ị 
Lan Hương , sinh năm 1968, làm thợ may gia công quân áo, chồng đi làm thuê nuôi 
hai con còn nhỏ ăn học, hiện ngụ tại 119 Chấn Hưng, P. 6. Q. Tân Bình, điện thoại: 
01677.789.836. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, bà thấy đau buốt ở vai, khám ở Bệnh 
Viện 115, bác sĩ cho biết bà bị hẹp khớp cơ vai phải giải phẫu ngay. Chi phí cho ca 
mổ quá lớn, vượt quá khả năng xoay sở của gia đình. Chúng tôi xin tr ợ giúp bà 
số tiền 14.500.000 VND, được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN THỊ LOAN Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
 Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân,  giới thiệu bà Nguyễn Th ị 

Loan , sinh năm 1976, không lập gia đình, đi làm thuê mẹ già đã hơn 80 tuổi, hiện 
ngụ tại 95/321 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. Tân Bình, điện thoại: 0908.978.377. 
Bà Loan phát bệnh suy thận đã hơn 7 năm, đang điều trị tại Bệnh Viện quận Bình 
Thạnh, mỗi tháng phải chạy thận 14 lần, số tiền là 3,5 triệu đồng. Chúng tôi xin tr ợ 
giúp bà 9.500.000 VND, s ố tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( 6 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHO ÔNG HOÀNG VĂN HIẾN Ở LÂM ĐỒNG,  
BỊ TAI NẠN GÃY XƯƠNG ĐẦU GỐI 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu ông Hoàng V ăn 
Hiến, sinh năm 1958, hiện ngụ tại thôn Phú Hiệp, xã Đại Linh, huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0937.482.532. Ông Hiến làm thợ điêu khắc, đã ly dị vợ 
và phải nuôi 2 con. Tháng 11 năm 2014, trên đường đi làm ở Bảo Lộc, ông bị xe tải đụng rồi bỏ trốn, ông được người đi đường đưa vào cấp cứu tại Bệnh Viện tỉnh Lâm 
Đồng. Bác sĩ cho biết ông bị gãy xương đầu gối, xương sườn bị rạn và phải mổ cấp 
cứu ngay, nằm viện tất cả 29 ngày. Sau khi về nhà 1 tháng, vết mổ bị nhiễm trùng 
phải đưa về Sàigòn điều trị tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi, chi phí đến nay đã hết ơn 40 triệu đồng. Chúng 
tôi xin tr ợ giúp ông 4.500.000 đồng, số tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 

Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CÔ NGUYỄN LỮ THIÊN THƯ Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ SUY THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI 

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT , giới thiệu cô Nguy ễn Lữ Thiên Thư, sinh 
năm 1981, hộ khẩu gốc tại 56 Ngô Quyền, P. 1, thành phố Sóc Trăng, điện thoại: 
01635.118.009. Gia đình khó khăn, chồng mất, cô Thư vào Sàigòn mưu sinh bằng nghề 
bán vé số rong và ăn xin, cô thuê căn nhà nhỏ ở quận 8 để lo cho 2 con trai được ăn 
học. Cô bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo mỗi tuần suốt 9 năm qua. 
Mỗi hoá đơn chạy thận là 2 triệu đồng. Chúng tôi xin tr ợ giúp cô Th ư lần thứ ba 
5.000.000 đồng, số tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô. 
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TRỢ GIÚP CỤ NGUYỄN THẾ HẢI Ở HÀ NỘI,  
BỊ NHIỀU BỆNH NGẶT NGHÈO 

Cô Nguy ễn Th ị Thủy, Ơn Gọi Điểm Tim, điện thoại: 01694.168.041, giới 
thiệu cụ Nguyễn Thế Hải, sinh năm 1946, có vợ bị bệnh thần kinh và ba người 
con, trong đó có một người đã bị bán sang Trung Quốc dù đã mắc bệnh AIDS, 
người con út bị chậm phát triển, cả gia đình thuê nhà trọ trong xóm nhỏ quận Tây 
Hồ, Hà Nội. Cụ Hải đi nhặt rác rồi phân loại, bán lấy tiền nuôi cả nhà, nay thì ngã 
bệnh với nhiều chứng ngặt nghèo mà không có tiền khám và chữa trị. Chúng tôi 
xin trợ giúp cụ số tiền 2.300.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CỤ TRẦN VĂN MỸ Ở ĐỒNG NAI,  
BỊ NHIỀU BỆNH NGẶT NGHÈO 

Cô Nguy ễn Th ị Thủy, Ơn Gọi Điểm Tim, điện thoại: 
01694.168.041, giới thiệu cụ Trần Văn Mỹ, sinh năm 1932, có vợ và 
bốn người con, chỉ có một người đã lập gia đình, ba người con còn lại 
thì một người làm công nhân, hai người đánh cá ven sông, tất cả đều 
sống chung với cha mẹ dưới ghe ở dưới chân cầu Đồng Nai trong khu 
vực của Giáo Xứ Bến Gỗ, Giáo Phận Xuân Lộc. Cả hai vợ chồng cụ đều ngã bệnh với nhiều chứng ngặt nghèo, nhưng gia cảnh quá khó khăn, không thể đi khám và chữa 
trị. Chúng tôi xin trợ giúp cụ số tiền 1.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( không có được biên lai ). 

656. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐIỀU TRỊ KHỐI U NÃO 
CHO BÉ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI Ở LÂM ĐỒNG 

Cô Ka Vân, c ộng tác viên c ủa Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, giới thiệu bé NGUYỄN NGỌC 
PHƯƠNG NHI, sinh năm 2009, đang học lớp 1, con của anh Nguyễn Ngọc Trung, và chị Nguyễn Thị 
Thanh Phương, hiện ngụ tại số 79/9/20 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng, điện thoại: 0909.980.575. 

Bé Phương Nhi học lớp 1, đang dự Lễ khai giảng năm học mới thì té xỉu, phải đưa vào bệnh viện 
cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện bé b ị 2 khối u ở hai bên não, chuyển về điều trị tại phòng số 3, khoa 
Ngoại Thần Kinh, phòng số 3, Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Ngày 6 tháng 9, bé đã được mổ cắt bỏ khối u một 
bên ph ải vừa bị vỡ, ngày 16 đã được cho xuất viện về nhà theo dõi. Trong thời gian tới, bất cứ lúc nào 
bé lên cơn đau thì phải cấp cứu về lại Sàigòn để mổ ngay, cắt bỏ khối u còn lại trong não. Trước mắt, 
ngày 14 tháng 10 sẽ về tái khám. Chi phí mổ đợt 1 hết hơn 20 triệu đồng, được miễn giảm 50% diện gia 
đình nghèo. Dự kiến đợt mổ sau cũng vậy, chưa tính tiền đi lại chăm sóc và mua thuốc đặc trị.  

Ngày 8.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp m ổ cắt bỏ khối u trong não cho bé Nguy ễn Ngọc 
Phương Nhi v ới số tiền là 25.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang 
Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp anh Khuyên Bdap: 1.900.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Một ân nhân ẩn danh ( Hoa Kỳ ) qua cha Tiến Lộc: 100 USD 
Trích chia sẻ của Quán Vương ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
Bạn Fiat Thu Vân ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
Cô Hà Thị Quí ( Sàigòn ): 500.000 VND 

Tổng kết đến 8 giờ 30 sáng th ứ bảy 10.10.2015: 
21.400.000 VND + 200 USD = 25.850.000 VND 

Như vậy, sau 3 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 25 tri ệu đồng 
giúp bé Nguy ễn Ngọc Phương Nhi.  Số tiền 850.000 VND dôi ra, xin chuy ển sang Qu ỹ giúp em 
Nguyễn Đức Minh ở Bến Tre. Xin tạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ Maria và cám ơn quý ân nhân g ần xa. 



 

26

657. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG  
CHO EM NGUYỄN ĐỨC MINH Ở BẾN TRE 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, nhóm H ồng Ân , giới thiệu em NGUYỄN ĐỨC MINH, sinh năm 
1990, con của bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, hiện ngụ tại Ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre, điện thoại: 01633.962.806. Cha mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, Minh ở với anh trai, hai anh 
em đi làm phụ hồ.  

Năm 2010, đang làm việc ở công trình, em Minh bị tai nạn té dàn giáo, được đưa về Bệnh Viện 
Chợ Rẫy, Sàigòn, bác sĩ chẩn đoán Minh b ị chấn thương đốt sống cổ và dập tủy, li ệt tứ chi , phải 
mổ làm 2 đợt, chi phí hêt 130 triệu đồng. Minh nằm lại điều trị, nhưng sau hai tháng thì gia đình không 
còn lo liệu nổi, phải xin về. Đến tháng 5 năm 2015, gia đình lại cố gắng vay mượn để đưa Minh trở lên 
nằm điều trị tại BV. Điều dưỡng Quận 8. 

Ngày 10.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp m ổ tim cho em Nguy ễn Đức Minh v ới số tiền 
là 30.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội 
DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bé Phương Linh: 850.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Quán Vương ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
Gia đình ông bà Farrell Neeley ( Hoa Kỳ ): 600 USD 
Một cô ẩn danh, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Gia đình Lộc – Kim, Gx. Đồng Xoài ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Một người ẩn danh ( Bến Tre ): 100.000 VND 
Học Viên khóa GLHN An Phong ( Sàigòn ): 600.000 VND 
Trích chia sẻ của ân nhân Hang Bach Vu ( Hoa Kỳ ): 100 USD 

Tổng kết đến 12 giờ 40 Chúa Nhật 11.10.2015:   
15.050.000 VND + 700 USD = 30.650.000 VND 

Như vậy, sau 2 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 30 tri ệu đồng giúp cho em Nguy ễn Đức Minh ở Bến Tre. Số tiền 650.000 VND dôi 
ra xin chuy ển sang Qu ỹ trợ giúp cho v ợ chồng ông bà Lê V ăn Kh ẩn và 
Nguyễn Th ị Luyến ở Nghệ An.  Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý 
ân nhân g ần xa. 

658 và 659. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐIỀU TRỊ  
BỆNH NGẶT NGHÈO CHO VỢ CHỒNG ÔNG BÀ  

LÊ VĂN KHẨN VÀ NGUYỄN THỊ LUYẾN Ở NGHỆ AN 

Lm. Antôn Nguy ễn Văn Hùng, Giáo X ứ Phúc 
Lộc, Giáo Hạt Kẻ Dừa, Giáo Phận Vinh, giới thiệu vợ 
chồng ông bà cùng một lúc bị các chứng bệnh ngặt 
nghèo: ông Giuse LÊ V ĂN KHẨN, sinh năm 1952, và 
Anna NGUYỄN THỊ LUYẾN, sinh 1949, hiện ngụ tại ấp 
Tân Long, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An, điện thoại: 01682.672.716. Ông Khẩn bị 
chứng nhồi máu cơ tim, tắc động mạch vành, điều trị tại 
Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội. Bà Luyến thì bị ung thư 
dạ dầy, điều trị tại Bệnh Viện tỉnh Nghệ An. Thời gian 
chữa trị cho cả hai ông bà đã kéo dài quá lâu nên gia đình con cháu đã thật sự kiệt sức, không còn lo liệu nổi. 

Ngày 11.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị các bệnh ng ặt nghèo cho v ợ chồng 
ông bà Lê V ăn Khẩn và Nguy ễn Th ị Luyến ở Nghệ An với số tiền là 45.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ 
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giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, 
Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 8.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp anh Đức Minh: 650.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 8.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Quán Vương ( Sàigòn ): 3.000.000 VND 
Ân nhân Hang Bach Vu ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
Cô Hồ Mỹ Linh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Xuân Đào ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Yến ( Sàigòn ): 100.000 VND 
Ông Dương Văn Tài Đức ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Nhóm Magnificat ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 10.000.000 VND 
Gia đình hai bé Thiên Ân – Hồng Ân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 

Tổng kết đến 23 giờ 30 khuya th ứ hai 12.10.2015:  
36.550.000 VND + 400 USD = 45.500.000 VND 

Như vậy, sau 2 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 45 tri ệu đồng giúp hai ông bà Lê V ăn 
Khẩn và Nguy ễn Th ị Luyến ở Nghệ An. Số tiền 500.000 VND dôi ra xin được chuy ển sang Qu ỹ trợ 
giúp anh Đỗ Trọng Toàn ở Đồng Nai. Xin tạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý ân nhân g ần xa 

660. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT  
CHO ANH ĐỖ TRỌNG TOÀN Ở ĐỒNG NAI 

Lm. Vincente Nguy ễn Trung Định, Giáo X ứ Bình Minh, Giáo Ph ận Xuân L ộc, giới thiệu anh ĐỖ TRONG TOÀN, sinh năm 1986, làm ruộng và đi làm thuê, ở độc thân nuôi cha mẹ già, hiện ngụ tại 
số 178/6 ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0976.705.801. 

Anh Toàn b ị bệnh gút đã 8 năm nay,  nhà nghèo không có tiền nên chỉ uống thuốc Nam. Đến 
đầu tháng 4 năm 2015, bệnh trở nặng, sưng to hai đầu gối, phải đi nạng và bò lê trong nhà. Gia đình đưa anh đi khám bệnh tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai, bác sĩ cho biết anh còn b ị thêm ch ứng thoát 
vị đĩa đệm đốt 6 và 9, bu ộc phải mổ ngay. Gia đình đã vay mượn lo cho anh được mổ lần 1. Đến nay 
anh sắp phải tiếp tục mổ lần 2, chi phí m ổ cả 2 lần là 50 tri ệu đồng. 

Ngày 12.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị các bệnh ng ặt 
nghèo cho anh Đỗ Trọng Toàn ở Đồng Nai v ới số tiền là 25.000.000 VND.  Mọi 
liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội 
DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp ông bà Khẩn – Luyến: 500.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình hai bạn Fiat Thái Học – Quế Chi ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Một ân nhân gửi về qua đường Bưu Điện ( ? ): 1.000.000 VND 
Gia đình anh chị Hải - Dung ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Bác sĩ Băng Giang ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Ông bà Mai Tá ( Úc ): 250 AUD 
Cô Ngọc Trinh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 

Tổng kết đến 19 giờ 45 tối  thứ tư 14.10.2015: 22.000.000 VND + 250 AUD = 26.000.000 VND 

Như vậy, sau 2 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 25 tri ệu đồng giúp anh Đỗ Trọng 
Toàn. Số tiền 1 tri ệu đồng dôi ra xin chuy ển sang cho tr ường hợp ngặt nghèo k ế tiếp là bà Ngô 
Thị Đức ở Nghệ An. Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ, cám ơn quý ân nhân g ần xa. 
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661. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP MỔ TIM  
CHO BÀ NGÔ TH Ị ĐỨC Ở NGHỆ AN 

Lm. PX. Phan Đình Giáo, Giáo X ứ Cẩm Trường, Giáo Hạt Thuận Nghĩa, 
Giáo Phận Vinh, giới thiệu bà NGÔ THỊ ĐỨC, sinh ngày 10.4.1964, chồng là ông 
GB. Nguyễn Văn Kính, gia đình có 5 con, hiện ngụ tại xóm 7, xã Quỳnh Yên, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Bà Đức b ị bệnh tim su ốt 30 năm qua,  không thể làm việc nặng. Hoàn 
cảnh gia đình rất khó khăn nên chỉ đi khám và uống thuốc cầm cự. Gần đây 
bệnh trở nặng, gia đình đưa bà về khám tại Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh 
Nghệ An, lại tiếp tục khám tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội và Bệnh Viện Tim Hà 
Nội, các bác sĩ cho biết bà phải được mổ ngay để thay van 2 lá c ơ học, van động m ạch ch ủ cơ học 
và sửa lại van 3 lá. Gia đình cần phải đóng tạm ứng số tiền 104 triệu đồng, chưa tính tiền nằm viện mỗi 
ngày 3.800.000 đồng, tiền mua thuốc đặc trị và ăn uống đi lại của người thăm nuôi. Đến nay gia đình đã cố gắng vay m ượn khắp nơi ch ỉ mới được kho ảng 50 tri ệu đồng. 

Ngày 14.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp m ổ tim cho bà Ngô Th ị Đức ở Nghệ An với 
số tiền là 30.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái 
Xã Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, ph ường 9, qu ận 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp anh Đỗ Trọng Toàn: 1.000.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình bà Maria Trần Thị Vui ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Một bà hưu trí ở quận 10 (  Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Gia đình bé Mỹ Ngọc ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Hai gia đình ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Bà Thérèse Trần, Marseille ( Pháp ): 10.000.000 VND 
Gia đình anh Nguyễn Văn Minh ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
Một người ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 100.000 VND 

Sơ kết đến 19 giờ tối thứ sáu 16.10.2015:   22.600.000 VND + 100 USD 


