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I. LÁ THƯ LM GIÁM HUẤN THÁNG 11/2017 

SỐNG ĐỨC TIN NOI GƯƠNG MẸ MA-RI-A 

Giáo lý Giáo Hội Công giáo đã dạy về đức tin như sau: “Đức tin là nhân đức đối thần, nhờ 
đó chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin tất cả những gì Ngài phán dạy… bởi vì Thiên Chúa là chân 
lý” (GLCG 1814). 

Mẹ Ma-ri-a đã tin vào lời sứ thần Gáp-ri-en vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa. Sách Giáo 
lý (GLGHCG 148) đã gọi Đức Ma-ri-a là hiện thân hoàn hảo của Đức Tin! Tuy không nhìn thấy 
trước tương lai, nhưng Mẹ đã đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa quan phòng khi thưa với Sứ 
thần rằng: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời Sứ thần truyền” (Lc 1,38). 

Sau khi sinh Đức Giê-su, đức tin của Mẹ Ma-ri-a đã bị thử thách: Hài Nhi đã bị vua Hê-rô-
đê truy tìm giết hại, Mẹ đã cùng với thánh Giu-se vâng lời Sứ thần Chúa đem con trẻ chạy trốn 
sang bên Ai cập ngay lúc đêm khuya và sau đó một thời gian lại mang con trẻ trở về thành Na-
da-rét nước Do thái. 

Trong thời thơ ấu của Đức Giê-su, khi dạy con học ăn học nói, học cách đi đứng, đọc 
viết, chơi đùa và lao động kiếm sống… chắc hẳn đức Tin của Mẹ Ma-ri-a phải thật mạnh mẽ mới 
có thể tin được con trẻ Giê-su yếu đuối kia lại là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa hằng 
sống. 

Rồi khi Đức Giê-su bắt đầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời, Mẹ Ma-ri-a đã 
tin vào quyền năng của Con khi nói với gia nhân giúp việc trong bữa tiệc cưới thành Ca-na: 
“Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).  Mẹ vui khi nghe những lời bàn tán khen ngợi 
về các phép lạ của Con thực hiện và lo âu trước những tin dữ cho thấy các đầu mục dân Do thái 
và chính quyền đang tìm cách bắt bớ Con... Dù vậy, Mẹ vẫn vững lòng tin vào sứ vụ Cứu Thế 
của Con. 

Trong cuộc khổ nạn của Đức Giê-su, Mẹ luôn theo dõi với nỗi lo âu vô hạn. Mẹ cảm 
thông với sự đau khổ của Người và vững tin Người là Đấng Thiên Sai sẵn sàng chịu chết để đền 
tội thay và phục sinh để mở ra một con đường sống cho nhân lọai. Vì thế, Giáo hội luôn tôn kính 
“Đức Ma-ri-a như một tín hữu đã sống một đức Tin tinh tuyền nhất” (x GLCG 149). 

Với đức Tin, Mẹ Ma-ri-a đã trở thành con đường chắc chắn nhất dẫn đưa chúng ta đến 
với Chúa Giê-su như câu châm ngôn: “Ad Jesum per Mariam”- Đến với Chúa Giê-su nhờ Mẹ 
Ma-ri-a đã khẳng định. Mỗi khi gặp thử thách gian nan nghi ngờ, chúng ta hãy đến nép mình 
dưới tà áo Mẹ để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giê-su đổ ơn Thánh Thần xuống giúp chúng ta 
luôn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa như Mẹ khi xưa. 

Lạy Mẹ Ma-ri-a. Xin hãy nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con luôn 
học nơi Mẹ tinh thần đức tin mạnh mẽ, để luôn vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng 
có thể làm được mọi sự, như lời sứ thần nói « Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể 
làm được » (Lc 1,37). Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ để « tin những Lời Chúa phán cùng 
Mẹ sẽ được thực hiện » (x. Lc 1,45). Xin cho chúng con biết năng cùng Mẹ dâng lời ca tụng tình 
thương cứu độ của Chúa « Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa., thần trí tôi hớn hở vui mừng vì 
Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. » (Lc 1,46b-47). 

 

LM GIÁM HUẤN HHTM TRUNG ƯƠNG 

 

Đaminh ĐINH VĂN VÃNG 
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II. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN THÁNG 11/2017 : 

SỰ LỢI HẠI CỦA CÁI LƯỠI CON NGƯỜI 

1. LỜI CHÚA: Thánh Gia-cô-bê viết về tầm quan trọng của cái lưỡi của con người: “Nếu ta tra 
hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân 
chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè: dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy 
mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của 
người lái. Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh 
hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc 
cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của 
sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn 
thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy. 
Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có 
thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một 
sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người.” (Gc 3, 3-8). 

2. CÂU CHUYỆN:  
Người ta kể rằng, có một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. 
Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy 
cái hố qu á sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chịu thua, không giúp được gì và bảo 
hai con ếch kém may mắn ấy chỉ còn nước chết dưới hố sâu mà thôi.Thế rồi, một trong hai con 
ếch ở phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt 
vọng. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh 
và hỏi nó: “Anh không nghe chúng tôi nói gì hay sao ?” Con ếch liền ngớ ra hỏi: “Hả, mấy anh 
nói gì ? Mấy anh khen tôi khoẻ sao ? Ấy là cũng là nhờ các anh đã hò la động viên tôi, cho nên 
tôi mới đủ nghị lực và kiên trì để nhảy lên khỏi miệng hố đó mà!” Thì ra con ếch này bị lãng tai. 
Nó tưởng cả bầy ếch đã nói lên những lời khuyến khích nó nhảy lên khỏi cái hố trong suốt thời 
gian qua, và vì thế nó đã cố gắng và đã thoát ra khỏi cái hố ấy. 

3. SUY NIỆM: 
Qua câu chuyện ngụ ngôn trên, chúng ta thấy cái lưỡi vô cùng lợi hại.  
- Họa phúc đều do lời nói như cổ nhân dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” - Bệnh 
do miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Nếu không biết kềm chế miệng lưỡi thì nó sẽ gây ra 
muôn vàn điều ác hại. 
- Lòng đạo đức thực sự được biểu lộ qua miệng lưỡi như lời thánh Gia-cô-bê quả quyết: “Ai cho 
mình là đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức 
hão.” (Gc 1, 26 ); Và “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế 
toàn thân.” (Gc 3, 2). 
- Hãy cẩn trọng về những lời mình nói: như người xưa dạy: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” 
nghĩa là “Một lời đã nói ra thì bốn con ngựa cũng khó đuổi kịp”.  
- Người ta thường phát ngôn bừa bãi khi nóng giận : “Giận quá mất khôn”. Những lời nói đó có 
thể gây ra hậu quả khôn lường. Do đó khi nóng giận thì đừng nên phát ngôn để tránh nói ra 
những lời không nên nói làm mất hòa khí với tha nhân. 
- Tóm lại: Lời nói thực lợi hại vô cùng: Với ba tấc lưỡi người ta có thể lập nên cơ đồ, nhưng cũng 
có thể tiêu tan sự nghiệp; Có thể xây dựng mà cũng có thể phá đổ tất cả. Quả thật, sự sống và 
sự chết đều do cái lưỡi như sách Huấn Ca dạy: “Vinh hay nhục đều ở lời nói cả” (Hc 5, 13). 
Vậy trong những ngày này bạn quyết tâm sẽ làm gì: Có nên khen ngợi những cố gắng của con 
cái trong gia đình, học trò tại lớp học, nhân viên dưới quyền tại chỗ làm việc … không ? Tại sao ?  

4. LỜI CẦU: 
Lạy Chúa, xin cho mối người chúng con ý thức tầm quan trọng của lời nói để dùng lời nói xây 
dựng sự bình an vui tươi và hạnh phúc trong môi trường sống và làm việc của chúng con. AMEN.  

LM ĐAN VINH - HHTM 
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III. MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH THÁNG 11.2017 

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH MÁI ẤM YÊU THƯƠNG 

1. GIA ĐÌNH LÀ CÁI NÔI CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG: Nơi mà bạn đã được sinh ra và lớn lên 
trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. 
Gia đình là một điều gì đó thật thiêng liêng trong lòng bạn.  
Gia đình là mái ấm, dù mái ấm đó to hay nhỏ, đó vẫn là mái ấm của chúng ta.  
Giậy phút tuyệt vời của gia đình là khi nào ? : Khi cả nhà quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng 
cầu nguyện cho những điều tốt lành và thưởng thức món gà nướng thơm phức bên cạnh chiếc lò 
sưởi ấm áp trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo. Những đứa trẻ xếp hàng chúc phúc ông bà cha mẹ 
để được nhận một bao lì xì đỏ chói trong những ngày Tết Nguyên Đán. 

2. CẢM NHẬN VỀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH: Gia đình bạn là như thế đó. Thật giản dị và đơn sơ, 
nhưng lúc nào cũng ấm áp tình thương. Tuy ko giàu về vật chất, nhưng tình cảm thì tràn đầy.  
Gia đình là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có, nơi đó ta được bố mẹ yêu thương chăm 
sóc, lo lắng. Hạnh phúc gia đình là thứ quí giá nhất trong cuộc sống. Không có nó ta không thể 
sống và lớn lên được. Gia đình là nơi bảo vệ ta và giúp ta trong lúc khó khăn và giúp ta chia sẻ 
niềm vui nỗi buồn. Bạn đừng làm mất đi thứ tình cảm cao quý ấy, vì nếu gia đình tan vỡ bạn sẽ 
cảm thấy cô đơn buồn bã và chán nản, tuy rằng ngoài gia đình, ta còn có bạn bè. Nhưng "Gia 
đình còn hơn là bạn bè". Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, vì trên đời này ko gì là quí 
giá và cũng không có gì là hoàn hảo và vĩnh tồn bằng gia đình. Một khi đã làm mất đi tình cảm 
gia đình thì khi nghĩ lại ta sẽ phải hối hận. Hãy biết trân trọng những gì đang có bạn nhé .  

3. GIA ĐÌNH LÀ NGÔI NHÀ AN TOÀN CHO TA TRÚ NGỤ TRONG CUỘC ĐỜI: 
Gia đình cho ta những bữa cơm ấm áp, đầy tình thương yêu mà khi đi xa gia đình ai cũng nhớ.  
Gia đình là nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác ngoài bản thân ta.  
Gia đình là nơi ta học được cách sống, cách giao tiếp với cộng đồng.  
Gia đình là chỗ ta có thể giải bày tâm sự mà không e ngại.  
Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta bị suy sụp do gặp thất bại.  
Gia đình là một phần của xã hội thu nhỏ. Nó đa hình, muôn dạng và mang lại sự thú vị. 
Hãy luôn yêu quý gia đình của mình, bạn nhé ! (My Love In Family) 

4. TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH MÌNH TRỞ NÊN MÁI ẤM HẠNH PHÚC ? : 

Sau khi đã ý thức được tầm quan trọng của gia đình, ý thức trách nhiệm phải xây dựng cho gia 
đình thực sự trở thành mái ấm yêu thương, chúng ta sẽ phải làm gì để giữ mãi ngọn lửa yêu 
thương từ thuở ban đầu và kéo dài ngọn lửa ấy mãi mãi trong cuộc sống chung sau này. 

Hát bài: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời… để xin Chúa là Tình Yêu ở trong gia 
đình và giúp các thành viên gia đình được hòa hợp hạnh phúc. 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 
 

IV. TƯ LIỆU HỌC SỐNG LỜI CHÚA THÁNG 11/2017 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11) 
Kh7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a. 

ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI SAU NÀY 

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù 
đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 
11:25-26).  

https://www.facebook.com/myloveinfamily/?fref=mentions
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2. CÂU CHUYỆN:  

1. NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH 
Trong lịch cử Hội Thánh, từ thế kỷ thứ 4,các vị tử đạo đã được Hội Thánh tôn vinh. Đến thế kỷ 
thứ 7, sau khi một số kẻ xấu đột nhập các hang toại đạo tại Rôma trộm cắp hài cốt của các vị tử 
đạo, Đức giáo hoàng Bonifaciô IV đã cho thu lượm những hài cốt các thánh và chôn cất lại bên 
trong ngôi đền Pantheon, là đền thờ các thần của người Rôma. Từ ngày đó đền thờ này đã được 
thánh hiến trở thành đền thờ kính các Thánh Nam Nữ của đạo Công Giáo. 

Sử gia Beda đáng kính đã viết: “Việc tưởng nhớ các thánh trong tương lai có thể thay cho việc 
thờ phượng mà trước đây không được dành cho thần thánh nhưng là thờ ma quỷ”. Vào năm 
800, thần học gia Alcuin người Anglo-Saxon đã cử hành lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11, và 
bạn của ông là Arno, Giám mục của Salzburg cũng theo như vậy. Sau cùng, trong thế kỷ thứ 9, 
Hội Thánh Rôma đã chấp thuận mừng lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11 hằng năm. 

Đầu tiên lễ này nhằm kính nhớ các vị tử đạo. Về sau, khi người Kitô hữu được tự do tín ngưỡng, 
Giáo hội đã kính chung những tín hữu đã chết trong sự thánh thiện. Vào các thế kỷ đầu tiên, để 
được công nhận là Thánh, thì chỉ cần được nhiều người công nhận và vị giám mục chỉ làm việc 
cuối cùng đưa tên vị Thánh ấy vào niên lịch Giáo hội. 

Việc Đức giáo hòang chính thức phong các tín hữu lên bậc ThánhNhân chỉ bắt đầu từ năm 973. 
Ngày nay việc phong thánh đòi hỏi cả một tiến trình lâu dài để chứng minh các đức tính 
và sự thánh thiện của các ngài. Khi phong thánh cho một người nào, Hội Thánh chính thức xác 
nhận người đó đã sống cuộc đời thánh thiện và đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng để các 
tín hữu noi gương. Hiện nay ngòai các vị được nêu tên trong lịch gọi là các vị Hiển Thánh, Hội 
Thánh còn mừng lễ Các Thánh để kính nhớ chung các tín hữu đã chết và đang được hưởng hạnh 
phúc với Chúa, trong đó nhiều người là thân nhân của chúng ta. 

3. SUY NIỆM: 

1) CÁC THÁNH LÀ NHỮNG AI ? 
- Đức Khổng Phu Tử đã nói: "Làm thánh thì tôi không dám” (thánh ngã bất cảm); còn Đức Giê-
su thì lại dạy môn đệ : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn 
thiện" (Mt 5,48). Chúa Giê-su cũng được ma quỷ gọi là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4,34). 
Nhờ mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã dạy con đường nên thánh cho loài 
người.  
- Sách giáo lý Công giáo dạy: Các thánh là những người sống tốt lành đạo đức trong cuộc sống 
trần gian, và sau khi đã kết thúc hành trình trần thế, họ đang được hưởng hạnh phúc thiên 
đàng. Khi sống ở đời này, họ đã kiên trì cộng tác với ơn Chúa, nỗ lực cố gắng để vượt qua 
những cám dỗ đời thường và sống trọn lành, thanh tịnh. Giáo Hội Công giáo tôn những tín hữu 
này là những đấng thánh, vì họ phản ánh trung thành sự thánh thiện của Thiên Chúa. 

2) MỘT HỘI THÁNH BA TÌNH TRẠNG 
Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời là Hội Thánh. Hội Thánh ấy hiện nay gồm có ba tình trạng: Một là 
Hội Thánh Lữ Hành còn ở trần gian, hai là Hội Thánh Vinh Thắng trên Thiên Đàng và ba là Hội 
Thánh Đau Khổ trong chốn luyện hình: 
- HỘI THÁNH LỮ HÀNH TRẦN GIAN: Gồm các tín hữu đang còn sống, đang bước đi trên con 
đường của Chúa Giêsu. Như dân Ít-ra-en xưa, Hội thánh sẽ phải vượt qua sa mạc trần gian về 
Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau. Các tín hữu trong Hội Thánh lữ hành còn phải tiếp tục chiến đấu 
với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt mình. Họ được Chúa ban cho 2 của ăn thiêng liêng là 
Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Nhờ đó họ sẽ đủ sức vượt qua sa mạc trần gian để về đến 
miền Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau. 
- HỘI THÁNH KHẢI HOÀN TRÊN TRỜI: Gồm các tín hữu đã qua đời trong niềm tin cậy vào Chúa. 
Các ngài đã sống theo hiến chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật do Chúa Giêsu công bố và 
ngày nay các ngài đang được Chúa ban thưởng hạnh phúc Thiên Đàng. 

http://giaophanvinhlong.net/The-Nao-La-Nen-Thanh.html
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- HỘI THÁNH ĐAU KHỔ ĐANG THANH LUYỆN: Gồm các tín hữu tuy đi theo con đường của Chúa 
Giêsu, nhưng đã qua đời trong tình trạng còn nhiều sai sót, chưa xứng đáng được vào Nước 
Trời. Họ cần tiếp tục được thanh luyện trong chốn luyện hình. 

3. TÍN ĐIỀU CÁC THÁNH THÔNG CÔNG 
Ngọai trừ các người theo ma quỷ phải sa hỏa ngục để chịu hình phạt xa Chúa đời đời, như lời 
Chúa phán: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn 
cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25,41), còn các tín hữu tin vào Chúa Giêsu dù còn 
sống hay đã qua đời, dù đã được lên trời hay còn đang thanh luyện cũng đều cầu cho nhau và 
cùng được thông hiệp vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là mầu nhiệm các thánh thông công: 

Các tín hữu còn sống có thể giúp các linh hồn đã qua đời bằng việc viếng Nhà thờ hay 
Đất thánh (kèm theo việc đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước và cầu nguyện hiệp thông với Đức 
Giáo Hòang sẽđược nhận các ân xá trong dịp đầu tháng 11), nhất là xin lễ và hiệp dâng thánh lễ 
cầu nguyện, làm các việc lành phúc đức như chia sẻ bác ái phục vụ để cầu nguyện cho các linh 
hồn. Nhờ đó các linh hồn sẽ được ơn Chúa chiếu soi, được thêm lòng yêu mến Chúa để được ơn 
tha thứ tội lỗi như Chúa đã dạy: “Yêu nhiều sẽ được tha nhiều”(Lc 7,47). Khi các linh hồn được 
nên thanh sạch thánh thiện hòan tòan thì sẽ được vào Thiên Đàng và sẽ cầu bầu cùng Chúa ban 
các ơn lành hồn xác cho chúng ta còn sống ở trần gian. 

4. LỜI CẦU 
Lạy Chúa Giêsu. Mỗi lần đối diện với cái chết gần kề, con cảm thấy run sợ vì con chưa sẵn sàng 
để gặp Chúa. Trong suốt cuộc đời, con đã lo toan rất nhiều thứ như lo tìm kiếm tiền tài, danh 
vọng, chức quyền trần gian... Còn điều quan trọng chính yếu là chuẩn bị cho giờ chết sẽ đến thì 
con lại chưa làm gì cả! Con thật dại khờ khi nghĩ mình sẽ có thời gian chuẩn bị trước khi chết. 
Nhưng lời Chúa xưa đã dạy “Con Người sẽ đến như kẻ trộm” và đòi con phải luôn tỉnh thức bằng 
việc chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày nào đó con không ngờ trước, con sẽ phải ra trình diện trước 
mặt Chúa, không biết bấy giờ Chúa có nhận biết con không, hay Chúa sẽ bảo con rằng: “Hãy đi 
cho khuất mắt Ta, hỡi kẻ làm điều gian ác!” 
Lạy Chúa Giêsu. Xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con biết sống trọn vẹn giây 
phút hiện tại trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi được Chúa gọi, con sẽ trình diện trước 
mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng là hai người rất thân quen. Để khi ấy Chúa sẽ 
gọi con bằng một cái tên rất trìu mến và giang rộng vòng tay đón con vào hưởng hạnh phúc 
Nước Trời đời đời.-Amen. 

LM ĐAN VINH - HHTM 

 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (02/11) 

LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

1. LỜI CHÚA: Thánh Phaolô đã xác tín về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa 
Giê-su như sau: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng 
sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi 
Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn 
quyền chi đối với Người” (Rm 6,8-9). 

2. CÂU CHUYỆN: AI MỚI THẬT KHỜ DẠI: 
Một trong những câu chuyện hay dạy đời là câu chuyện “Ông vua giầu có với chú hề” như sau:  
"Có một ông vua kia sống một cuộc đời giầu sang phú quí. Ông sống như không hề biết đến 
tương lai của mình. Ông cũng chẳng màng đến có thế giới mai sau hay không? Trong hoàng 
cung có một chú hề chuyên giúp vui cho vua mỗi khi ông muốn giải sầu. Theo vua nghĩ thì tên 
hề này là một rất ngu đần. Ngày nọ, nhà vua cho gọi anh hề tới trao cho anh ta một cây quyền 
trượng và nói: "Ngươi hãy đi tìm một kẻ ngu dại hơn ngươi - trao cây gậy này cho nó, rồi ta sẽ 
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trọng thưởng cho ngươi."  Từ lúc đó chú hề nhận cây gậy vua trao và cố gắng đi tìm kẻ ngu hơn 
mình, nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm mà vẫn không thể tìm ra. 
Thời gian qua mau và tuổi già đến với nhà vua lúc nào không biết. Đến khi sức cùng lực kiệt, 
vua cho gọi chú hề đến gần và nói như sau: 
- Trẫm sắp sửa đi một chuyến đi thật là xa. 
- Dạ thưa Đức Vua đi tới đâu ạ ? 
- Ta cũng không hay biết nữa. 
- Dạ thưa đi như vậy rồi bao giờ Đức Vua mới trở về? 
- Không bao giờ , không  bao giờ con ạ. 
Anh hề tuy là một người ngu, nhưng trong trường hợp này anh lại phán đoán rất chính xác. Anh 
nhẹ nhàng đặt cây gậy vào ngay bàn tay Đức Vua mà trước kia nhà vua đã trao vào tay anh ta 
rồi im lặng bước ra, lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng vì đã khám phá ra một người còn ngu 
hơn mình, mà người đó không ai khác hơn là chính ông vua đã từng tự hào thông minh hơn anh 
gấp trăm gấp vạn lần. 

3. SUY NIỆM:  

1) LỜI KÊU XIN CỦA CÁC LINH HỒN: 
Có một loài hoa tên là Lưu Ly có mấy màu là tím, trắng, xanh hoặc vàng hòa quyện cùng nhau 
rất đẹp, và người ta hay hái hoa này để tặng nhau. Các đôi trai gái gọi tên loài hoa này là " 
FORGET ME NOT - XIN ĐỪNG QUÊN TÔI”.  
Ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau. Vào một sáng mùa xuân, hai người dắt nhau đi dạo chơi 
bên bờ một con suối, có nhiều hoa Lưu Ly mọc dày. Trong khi chàng trai đang đứng ngắm nhìn 
dòng thác đổ, thì cô gái lai say sưa đi hái những nhánh hoa Lưu Ly. Cô không ngại nhoài người 
bên bờ suối để cố hái được mấy nhành hoa đẹp. Chẳng may cô bị trượt chân té ngã xuống dòng 
suối và bị nước cuốn trôi đi. Khi bị té, cô vẫn đang nắm những nhành hoa Lưu Ly trong tay và 
đã vừa ném những hoa đó lên bờ vừa nói to lên rằng: "Xin đừng quên em". 
Ý nghĩa của loài hoa này nói về sự chung thủy của tình yêu đôi lứa. Nhưng với người Công giáo, 
nó mang một ý nghĩa khác, đặc biệt trong tháng cầu cho các linh hồn này. Vâng, Lưu Ly Thảo 
nhắc nhở chúng ta lời kêu cứu tha thiết của các linh hồn nơi Luyện Hình: “Forget-me-not – Xin 
đừng quên tôi!”. 
Khi cầu nguyện cho họ thì lại là cầu cho chính chúng ta, như lời thánh Phanxicô Assisi: “Chính 
lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Các linh hồn không tự “cải thiện” mức án, nhưng các ngài 
vẫn có thể cầu nguyện cho chúng ta. Hy vọng mai đây mỗi chúng ta cũng được phân loại là 
“chiên” và được nghe Chúa nói: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận phần gia 
nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11,25-26). 
Chúa Giê-su an ủi những ai còn sống trên trần gian rằng:  “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào 
Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với 
anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến 
và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,1-3) 
Như thế, ngày chết mà người ta gọi là ngày đại hoạ, ngày kinh hoàng, thì đối với người con 
Chúa, đó lại là ngày đoàn tụ sum vầy. Ngày đó, chúng ta sẽ được “đồng hưởng sự sống đời cùng 
với các triều thần thánh trên trời.  

2) MẦU NHIỆM CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG:  
Giáo lý Công Giáo dạy : Những người đã được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa gọi là các 
thánh. Những kẻ còn ở trần gian và các linh hồn trong chốn luyện hình cũng là những thánh 
nhân trong khả thể. Ba lớp người này được hiệp thông với nhau về ơn sủng do Chúa Giê-su ban 
cho. Mỗi thành phần nói trên đều có thể liên đới với nhau bằng lời cầu nguyện, bằng sự chia sẻ, 
sự hy sinh và ân sủng: Các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho những người còn sống, những 
người còn sống làm nhiều việc lành cầu nguyện cho các linh hồn, và các linh hồn dù đang được 
thanh luyện cũng có thể cầu xin cùng Chúa cho chúng ta ở trần gian. Niềm tin này được đặt 
trong niềm tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su như Người đã nói : « Tất cả 
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những kẻ Chúa Cha đã ban cho tôi, thì sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, thì sẽ không bị loại ra 
ngoài… và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết ». 

3) HÃY THỂ HIỆN LÒNG HIẾU THẢO BIẾT ƠN VỚI ÔNG BÀ TỔ TIÊN:  
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Hai 
chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc sinh thành mà bất 
cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ để báo đáp. 
Phật giáo hàng năm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch cũng có mùa vu lan để báo hiếu. Vào dịp 
này, mỗi người đều xướng lên tám lòng biết ơn của mình. Có người không quen ăn chay trường, 
song vào thời điểm này, cũng thể hiện lòng hiếu đó bằng việc ăn chay trọn tháng bảy âm lịch, 
hay có những người bận rộn công việc đời thường vào dịp này họ cố gắng thu xếp thời gian để 
đến một ngôi chùa quen thuộc dự lễ cầu siêu cho linh hồn ông bà cha mẹ đã qua đời. Họ tin 
rằng nhờ đó, bổn phận của họ được chu toàn. Với truyền thống lâu đời của người phật tử là cầu 
mong để được đáp đền ơn tam bảo, báo hiếu cha mẹ sinh thành dưỡng dục… 
Còn ở Tây phương, người ta không có tục thờ cúng tổ tiên bởi vì chữ hiếu nơi họ không được 
nâng lên thành đạo. Thế nhưng họ đã chọn ra hai ngày trong năm để tưởng nhớ công ơn sinh 
thành của cha mẹ. Đó là Ngày Của Mẹ (Mother’s. Day) vào ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng 
năm và Ngày Của Cha (Father’s. Day) vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng sáu.  
Hàng năm, Giáo Hội công giáo đã dành trọn tháng 11 để nhắc nhở các tín hữu tưởng nhớ đến 
những người quá cố, thể hiện đạo làm con trong gia đình. Người công giáo vẫn có thói quen tốt 
lành đi viếng nghĩa trang cùng với việc tảo mộ. Ngoài ra, trong ba ngày Tết, Giáo Hội Việt Nam 
cũng dành ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ.  

4) CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ? 
Trong tháng này, mỗi tín hữu chúng ta có thể làm một số việc cụ thể biểu lộ lòng hiếu thào biết 
ơn với ông bà tổ tiên như sau :  
+ Năng đến nhà thờ dâng lễ cầu nguyện và lãnh các ơn đại xá cầu cho ông bà cha mẹ và người 
thân đã qua đời.  
+ Làm nhiều việc bác ái như chia sẻ cơm bánh cho người nghèo đói, phục vụ các bệnh nhân và 
các người già cả cô đơn bất hạnh... để cầu cho các linh hồn đã qua đời.  
+ Xây mồ yên mả đẹp cho người thân đã qua đời. Mỗi dịp Giỗ Tết con cháu hãy họp nhau để xin 
lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ, cùng nhau đi viếng mộ phần và dùng cơm chung 
với nhau để thể hiện tình thân trong cùng một gia tộc.  
+ Điều quan trọng là phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay khi cha mẹ đang còn sống. 
Mọi người trong gia đình cần yêu thương đùm bọc nhau để cha mẹ ở trên thiên đàng được vui. 
Hãy năng nhắc nhở con cháu phải biết ơn cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mỗi giờ kinh tối gia 
đình. 

4. LỜI CẦU : 
Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã lên trời bằng con đường qua đau khổ vào vinh quang. Chúa hứa sẽ 
dọn chỗ cho chúng con và mai ngày sẽ trở lại đưa chúng con lên trời với Chúa. Xin cho các tín 
hữu chúng con, những người đang sống và những ai đã ly trần trong tình thương của Chúa cũng 
được ơn thanh luyện nên tốt lành thánh thiện để sớm được về quê trời hưởng hạnh phúc với 
Chúa Ba Ngôi và các thần thánh đến muôn đời. Amen. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
 

 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN A 
Mi 1,14b-2,2b.8-10 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12  

TRÁNH THÓI TỰ TÔN VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ 

I. HỌC LỜI CHÚA 



 10 

1. TIN MỪNG: Mt 23,1-12 
(1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư 
và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. (3) Vậy, những gi ̀họ 
nói thi ̀anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vi ̀họ 
nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chińh 
họ thi ̀ lại không buồn động ngón tay vào. (5) Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ 
thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ 
ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được 
người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. (8) Phần 
anh em, thi ̀đừng để ai gọi miǹh là “ráp-bi”, vi ̀anh em chỉ  có một Thầy; còn tất cả anh 
em đều là anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh 
em, vi ̀anh em chỉ  có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi miǹh 
là người lãnh đạo, vi ̀anh em chỉ  có một vị  lãnh đạo, là Đức Ki-tô. (11) Trong anh em, 
người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn miǹh lên, se ̃bị  hạ 
xuống; Còn ai hạ miǹh xuống, se ̃được tôn lên. 

2. Ý CHIŃH: TRÁNH THÓI IĆH KỶ, GIẢ HÌNH VÀ KIÊU CĂNG. 
Tin Mừng hôm nay đề cậ p đêń thaí độ  cać môn đệ  phả i có đối với Thiên Chúa và tha nhân. Phả i 
trańh thói đạ o đức giả  củ a cać đầu mụ c Do thaí vi ̀“nói mà không làm”, “chỉ  biêt́ bó nặ ng chât́ 
lên vai người khać” và “làm mọ i việ c để  tim̀ tiêńg khen” nơi người đời. Cać môn đệ  phả i trańh 
kiêu ngạ o khi đòi làm thầy, làm cha và làm người chỉ  đạ o đang khi chỉ  có mộ t ông Thầy tối cao 
là Đức Giê-su, mộ t Cha chung là Thiên Chúa và mộ t vị  Mụ c Tử  duy nhât́ là Đức Ki-tô. 

3. CHÚ THIĆH:  

- C 1-2: + Các kinh sư: Kinh sư hay luậ t si,̃ là những thầy dạ y về Luậ t phaṕ củ a Mô-sê. Đa số 
kinh sư là thành viên củ a phaí Pha-ri-sêu và có ả nh hưở ng lớn trong đời sống tôn giaó và chińh 
trị  củ a dân Do thaí. Tạ i Giê-ru-sa-lem, cać kinh sư chiêḿ 1/3 số ghê ́trong Thượ ng Hộ i Đồng Do 
Thaí. Tạ i cać đị a phương như thị  trâń, làng xa,̃ họ  rât́ có uy tiń đối với dân chúng và thường 
đượ c mời làm quan tòa xet́ xử  cać vụ  tranh châṕ. + Các người Pha-ri-sêu: Pha-ri-sêu hay Biệ t 
phaí là mộ t phaí tôn giaó mà thành viên là những người Do thaí nhiệ t thành và đạ o đức. Họ  taćh 
biệ t khỏ i dân chúng do caćh ăn mặ c và xử  sự . Họ  rât́ tôn trọ ng Thańh Kinh và cać truyền thống 
củ a cha ông. Có khi coi trọ ng truyền thống hơn cả  Thańh Kinh như đòi dân chúng phả i tuân giữ 
cać tụ c lệ  củ a cha ông về ngày hưu lê ̃Sa-bat́ rất chi li. Nhiều người trong phaí Pha-ri-sêu có họ c 
vị  kinh sư hay luậ t si.̃ Người Pha-ri-sêu thường mắc phả i cać thói như giả  hiǹh, kiêu căng, ganh 
tị … đa ̃bị  Đức Giê-su nặ ng lời quở  traćh (x Mt 23,1-22), nên họ  rât́ căm hậ n và tim̀ cách giêt́ hạ i 
Người. + Ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy: Tòa Mô-sê tức là bụ c giả ng đượ c kê trong 
hộ i đường. Cać kinh sư thường ngồi trên bụ c mà giả ng dạ y Luậ t Mô-sê vào ngày Sa-bát.  

- C 3-4: + Những gi ̀họ nói thi ̀anh em hãy làm, hãy giữ: Đức Giê-su dạ y dân chúng phả i 
vâng nghe và tuân giữ những lời giả ng dạ y củ a các kinh sư và Pha-ri-sêu, vi ̀họ  đang nắm giữ 
quyền hành phat́ xuât́ từ Thiên Chúa (x Ga 19,11). Tuy nhiên dân chúng không đượ c nghe theo 
những suy nghi ̃hẹ p hòi (x. Mt 9,3-4) những kiể u giả i thićh Luậ t sai lạ c vụ  lợ i (x. Mt 15,1-20), 
nhât́ là phả i trańh thứ men gian tà đạ o đức giả  củ a cać kinh sư và Pha-ri-sêu (x. Mt 16, 6). + 
Nhưng đừng theo hành động của họ: Đừng bắt chước cać gương xâú củ a cać Biệ t phaí và 
kinh sư. Vi ̀lời nói củ a họ  thường không đi đôi với việ c làm. Họ  thường “nói mà không làm” hay 
“nói mộ t đàng làm mộ t nẻ o !”. + họ bó những gánh nặng mà chât́ lên vai người ta: “Bó 
nặ ng” hay caí “aćh”, thường đượ c Đức Giê-su và cać Tông đồ dùng để  aḿ chỉ  613 điều khoả n 
trong Luậ t và những lề thói truyền thống mà dân Do Thaí phả i tuân giữ giống như Lề Luậ t (x. Cv 
15,10). Điều này gợ i lên hiǹh ả nh mộ t người nô lệ  phả i vać những gańh nặ ng trên vai (x. Gl 
5,1), traí với “gańh nhẹ  nhàng” mà Đức Giê-su hứa ban cho các môn đệ  (x. Mt 11,30). Ở đây 
“gańh nặ ng” aḿ chỉ  lối giả i thićh Luậ t củ a cać kinh sư Do Thaí vừa chi tiêt́ vụ n vặ t, lạ i vừa 
nghiêm khắc và khó giữ đượ c trọ n vẹ n. Điều này đè nặ ng trên lương tâm củ a dân Do Thaí, 
giống như caí “aćh nặ ng” đượ c chủ  buộ c vào cổ  trâu bò để  bắt chúng cày bừa keó xe. + Nhưng 
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chińh họ lại không buồn động ngón tay vào: Đức Giê-su tố caó sự  ićh kỷ  và thiêú lòng 
thương xót củ a cać kinh sư khi buộ c dân chúng tuân giữ Luậ t trong từng chi tiêt́, đang khi chińh 
họ  lạ i không thự c hành.  

- C 5-7: + Họ làm mọi việc côt́ để cho thiên hạ thâý: Đây là thói haó danh củ a cać kinh sư 
và người Pha-ri-sêu. + Đeo những hộp kinh thật lớn: Hộ p kinh chứa thẻ  kinh. Thẻ  kinh là 
mả nh da mỏ ng trên đó viêt́ 4 đoạ n Kinh Thańh quan trọ ng là Đnl 6,4-9; 11,13-21; Xh 13, 3-10; 
13,11-16. Thẻ  kinh này đượ c chứa trong hộ p bằng gô ̃nhỏ  xiú mà người Do Thaí thường cộ t vào 
tay và trań môĩ khi đọ c kinh cầu nguyệ n, để  nhắc họ  nhớ và tuân giữ (x. Xh 13,9). + Mang 
những tua áo thật dài: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu thường may áo có tua dài nhằm phô 
trương. Thói haó danh khiêń họ  muốn đượ c biệ t đaĩ ở  mọ i nơi. + Ưa ngồi chỗ nhât́ trong 
đám tiệc và chiêḿ hàng ghê ́đầu trong hội đường: Người Do thaí thường xêṕ chô ̃ ngồi 
trong cać đaḿ tiệ c hay trong hộ i đường theo tuổ i tać, chức vụ  và tài năng. Tuổ i tać và chức vụ  
là điều dê ̃dàng nhậ n ra, còn tài tri ́khôn ngoan thi ̀khó mà nhậ n biêt́. Cać kinh sư và Pha-ri-sêu 
thường tỏ  ra có tài tri ́hơn người và tranh dành nhau ngồi chô ̃nhât́ trong đaḿ tiệ c và hộ i đường. 
+ Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng: Họ  tự  coi miǹh là bề trên nên muốn 
đượ c người khać cúi chào ở  nơi công cộ ng. + Ưa được người ta gọi miǹh là “ráp-bi”: “raṕ-
bi” là tước hiệ u dân chúng thường dùng khi thưa chuyệ n với cać tiêń si ̃Luậ t. Các môn đệ  cũng 
thường gọi Đức Giê-su như thê ́(x. Mt 26,25.49; Ga 20,16). 

- C 8-10: + Đừng để ai gọi miǹh là “ráp bi”: Đức Giê-su không đả  pha ́cać chức vụ  xa ̃hộ i 
hay phẩ m trậ t trong Hộ i Thańh. Nhưng Người muốn cać môn đệ  đừng tự  cao khi đòi người khać 
phả i gọ i miǹh là “raṕ bi” nghiã là “Thầy”. Do đó câu này có thể  dị ch như sau: “Anh em đừng 
ham làm thầy thiên hạ ” (x. Gc 3,1). + Vi ̀anh em chỉ  có một Thầy: Người duy nhât́ xứng đańg 
làm “Thầy” không ai khać hơn là Đức Giê-su (x. Ga 13,13-14). Còn tât́ cả  mọ i người đều là môn 
đệ  và anh em với nhau. + Đừng gọi ai dưới đât́ là cha: Đức Giê-su không đả  pha ́caćh xưng 
hô cha con trong gia đình, vi ̀ chińh Người đa ̃ từng dạ y người ta phả i hiêú kińh cha mẹ  (x. Mt 
15,4-6; 19,19). Người cuñg không chống lạ i thói quen trong Thańh Kinh: đồ đệ  nhậ n sư phụ  làm 
cha tinh thần như ngôn sứ Ê-li-sa gọ i ngôn sứ Ê-li-a là “Cha ơi !” (x. 2 V 2,12). Thańh Phao-lô 
cũng vi ́miǹh như người cha trong Đức Ki-tô mà nhờ Tin Mừng ngài đa ̃sinh ra cać tiń hữu (x. 1 
Cr 4,14-17; Gl 4,19; Plm 10), và đa ̃cư xử  với họ  như cha với con (x. 1 Tx 2,11). + Chỉ  có một 
Cha là Cha trên trời: Cha trên trời aḿ chỉ  Thiên Chúa. Chỉ  có mộ t Thiên Chúa là Cha theo bả n 
tińh. Do đó, khi ai đượ c người khác gọ i là cha thì phải ý thức mình là cha theo nghĩa đượ c tham 
phần vào tước hiệ u củ a Thiên Chúa Cha. + Đừng để ai gọi miǹh là người lãnh đạo: người 
lañh đạ o đượ c hiể u là mụ c tử  và thủ  lañh cộ ng đoàn. Chỉ  miǹh Đức Giê-su mới là Mụ c Tử  duy 
nhât́ vi ̀Người đa ̃hy sinh mạ ng sống cho đoàn chiên (x. Ga 10, 11). Còn các mụ c tử  khać như 
linh mụ c, mụ c sư… chỉ  đượ c tham phần vào chức vụ  lañh đạ o tối cao củ a Đức Giê-su mà thôi.  

- C 11-12: + Người làm lớn hơn phải là người phục vụ: Đức Giê-su nhắn nhủ  cać môn đệ  
phả i có lòng khiêm nhường, tự  hạ  và tôn trọ ng kẻ  khać. Họ  không được tranh giành nhau đị a vị  
(x. Mt 20,21-28), nhưng phải phụ c vụ  nhau (x. Mt 20,28; Ga 13,14). + Ai tôn miǹh lên sẽ bị  
hạ xuôńg: Đức Giê-su không câḿ cać môn đệ  chu tòan bổ n phậ n dạ y bả o cać tiń hữu (x Mt 
28,20). Nhưng Người đòi cać ông thi hành quyền lañh đạ o trong tinh thần khiêm hạ  phụ c vụ  (x. 
1 Pr 4,10-11). + Ai hạ miǹh xuôńg sẽ được tôn lên: Ai càng phụ c vụ  thi ̀càng có đị a vị  cao 
trong cộ ng đoàn (x. Mt 25,34-36), xứng đańg đượ c “sự  sống muôn đời” (x. Mt 25,46). 

4. CÂU HỎI:  
1) Các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những ai ? Khác nhau thế nào ? 2) Ngồi trên tòa 
ông Mô-sê nghiã là gi ̀? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng 
dạy. Vậy những gi ̀họ nói thi ̀anh em hãy làm hãy giữ. Nhưng đừng theo hành động 
của họ mà làm, vi ̀họ nói mà không làm” (Mt 23,2-3).  
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2. CÂU CHUYỆN: BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 
Trong mộ t làng kia, có mộ t ông thầy đồ. Ông nghi ̃miǹh là người hay chữ nên hay khinh thường 
dân làng. Mộ t hôm, thầy đồ leo lên mộ t chiêć đò để  qua bên kia sông ăn giô.̃ Hôm âý đang mùa 
nước lũ, nên dòng sông chả y xiêt́. Khi bać laí đò chèo thuyền ra tới giữa dòng, thi ̀thầy lên tiêńg 
hỏ i: “Này ông laí đò, ông có biêt́ chữ “nhât́ mộ t, nhị  hai” không ? Bać laí đò đáp: “Thưa không”. 
Thầy đồ nói: “Thê ́ là ông đa ̃đi đứt phân nử a cuộ c đời rồi đó !” Bâý giờ thuyền gặ p chô ̃nước 
chả y mạ nh, mộ t khúc cây đụ ng phả i thuyền làm nó chao đả o mạ nh rồi lậ t úp, hât́ cả  hai người 
xuống sông. Cũng may, bać laí đò đa ̃kị p thời nắm đượ c cańh tay ông thầy đồ, trước khi ông bị  
nước cuốn đi. Bać laí đò vừa bơi vừa hỏ i thầy đồ: “Thưa thầy, thầy không biêt́ bơi sao ?” Thầy 
hổ n hể n đaṕ lại: “Không, không”. Bać laí đò liền nói: “Thê ́là thầy đa ̃đi đứt cả  cuộ c đời rồi đó !”. 
Nói xong, bać ta tiêṕ tụ c diù thầy vào bờ. Hôm âý thầy đồ bị  mộ t phen hú viá và uống no thứ 
nước sông nhơ bẩ n. Từ ngày ấy, thầy đồ it́ nói hẳ n và không bao giờ còn daḿ tỏ  ra khinh 
thường những người it́ họ c nữa.  

3. SUY NIỆM: 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có những lời củ a Đức Giê-su làm cho chúng ta khó chấp nhậ n như 
Người bả o chúng ta đừng để  ai gọ i miǹh là thầy, là người lañh đạ o, vi ̀ chỉ  có mộ t Thầy, mộ t 
người Lañh Đạ o tối cao là chińh Người. Người cũng bả o chúng ta đừng gọ i ai dưới đất này là 
cha, vi ̀chúng ta chỉ  có một Cha Chung là Thiên Chúa trên trời mà thôi. Thê ́mà ở  trường, cać 
họ c sinh gọ i người dạ y mình là thầy cô giaó, các tiń hữu gọ i cać tu si ̃là thầy hay sư huynh. Rồi 
trong gia điǹh, chúng ta cũng gọ i đâńg sinh thành ra miǹh là cha, tín hữu gọ i cać linh mụ c là 
cha, giaḿ mụ c là đức cha, giáo hoàng là Đức thańh cha, và gọ i nhiều vị  khać là Giáo phụ , 
Thượ ng phụ , Việ n phụ … vậ y phả i chăng cać tiń hữu Công giaó chúng ta đa ̃ làm sai lời dạ y củ a 
Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay? 

- PHẢI HIỂU LỜI CHÚA NHƯ THẾ NÀO? 
Chắc chắn Đức Giê-su không pha ́ bỏ  những cơ câú cần thiêt́ cho thân thể  củ a Người là Hộ i 
Thańh. Người cũng không muốn loạ i bỏ  mọ i phẩ m trậ t và quyền hành là những điều kiệ n cần để  
duy tri ̀sinh hoạ t củ a cộ ng đoàn. Ngay từ thời sơ khai, Hộ i thańh cũng đa ̃không hiể u lời Chúa 
nói trên hòan tòan theo nghiã đen. Do đó, Thańh Phao-lô luôn y ́ thức miǹh là cha củ a cać tiń 
hữu và ngài gọ i họ  là con (x. 1 Cr 4,14-17; Gl 4,19). Trong Hộ i Thańh cũng có những chức vụ  
như thầy dạ y (x. Cv 13,1 ; 1 Cr 12,28), lañh đạ o (x. Cv 15,22 ; Rm 12,8). 
Qua câu này, Người chỉ  muốn nói với chúng ta: haỹ nhớ rằng mọ i quyền bińh đều bắt nguồn từ 
Thiên Chúa và phả i quy về vinh quang Thiên Chúa. Nêú có ai đang làm thầy dạ y người khác, hay 
làm người lañh đạ o cộ ng đoàn, là do đa ̃đượ c chia sẻ  từ quyền làm Thầy củ a Đức Giê-su. Nêú họ  
có đượ c con caí gọ i là cha, là do đa ̃tham phần vào quyền làm Cha củ a Thiên Chúa. nên dù đang 
giữ bất cứ vai trò lañh đạ o nào trong Hộ i Thańh, chúng ta đừng quên lời Đức Giê-su dạ y trong 
Tin Mừng hôm nay: “Còn tất cả  đều là anh em với nhau, là con mộ t Cha trên trời”. 

- ĐỨC GIÊ-SU MUỐN CÁC MÔN ĐỆ PHẢI TRÁNH ĐIỀU GÌ VÀ PHẢI LÀM GÌ ? 

+ Năm điều phải tránh: Đức Giê-su muốn cać môn đệ  của Người phả i trańh năm thói xâú mà 
cać kinh sư và người Pha-ri-sêu thường mắc phả i: Mộ t là không làm gương sáng để thực hành 
những điều dạ y người khać (x. Mt 23,3); Hai là dê ̃daĩ với miǹh mà khắt khe với người khác (x. 
Mt 23,3-4). Ba là tỏ vẻ đạ o đức giả  hiǹh bên ngoài (x. Mt 23,5). Bốn là tranh giành nhau đị a vị  
quyền hành (Mt 23,6). Năm là có thái độ tự  mañ và tự  kiêu (x. Mt 23,7). 

+ Năm việc phải làm: Họ  phả i noi gương Đức Giê-su thực hành năm điều này: Mộ t là phải cư 
xử với mọi người như bạ n hữu và anh em mình (x. Ga 15,14-15; Mt 12,49-50). Hai là phả i y ́thức 
lañh đạ o theo Đức Giê-su là làm đầy tớ mọ i người (x. Mt 20,25-28). Ba là phải chu toàn nhiệ m 
vụ  săn sóc đàn chiên (x. Ga 21,15-17). Bốn là phả i trở nên mụ c tử  tốt lành noi gương Đức Giê-
su là Đấng: “đêń để  chiên đượ c sống và sống dồi dào” (Ga 10,10); phải biêt́ ro ̃từng con chiên 
(x. Ga 10,14) và săñ sàng hy sinh tińh mạ ng để  bả o vệ  đàn chiên khỏ i bị sói rừng cắn xe ́(x. Ga 
10,11). Năm là phải khiêm tốn rử a chân phụ c vụ  người khác, noi gương Đức Giê-su (x. Ga 
13,14). 
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- CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ? 

+ Lời nói phải đi đôi với việc làm: Đức Giê-su không câḿ cać kinh sư giả ng dạ y, không câḿ 
người Pha-ri-sêu gắn bó với Luậ t Mô-sê. Vi ̀nêú họ  không giả ng dạ y thi ̀ làm sao dân chúng có 
thể  nghe, hiể u và yêu mêń Lời Chúa, như người đời thường nói: “Vô tri bất mộ ”. Nêú họ  không 
tuân giữ Luậ t Mô-sê thi ̀đâu còn phả i là giữ đạ o củ a Thiên Chúa. Điều Đức Giê-su muốn cać mụ c 
tử  của Người là: Phả i trańh thaí độ  “nói mà không làm”, “đốc thúc người ta làm còn miǹh chỉ  
khoanh tay đứng nhiǹ”. Trong nghi lê ̃truyền chức có câu củ a vị  chủ  lê ̃khuyên cać tiêń chức rât́ 
phù hợ p với các tín hữu chúng ta: “Con haỹ TIN điều con đọ c. DẠY điều con tin và THI HÀNH 
điều con dạ y”. 

+ Tránh thói đạo đức giả hiǹh bề ngoài: Đức Giê-su đa ̃kể rõ về thói xâú củ a cać kinh sư và 
người Pha-ri-sêu như sau: “Họ  làm mọ i việ c cố y ́cho người ta thâý”. Chúng ta nên nhớ rằng: 
“Hữu xạ  tự  nhiên hương!”: nêú miǹh thậ t sự  đạ o đức thi ̀tự  nhiên người khać se ̃nhậ n biêt́, đâu 
cần phả i khoe khoang, phô trương công đức trước mặ t người đời để  tim̀ tiêńg khen. Chỉ  những 
ai không có thực trong lòng, mới tim̀ caćh phô trương bề ngoài như người đời thường nói: 
“Thùng rôñg kêu to” và “Dốt hay nói chữ”.  

+ Tránh thái độ tự mãn: Đức Giê-su cũng traćh cać kinh sư và người Pha-ri-sêu về thaí độ : 
“Ưa ngồi cô ̃nhất trong đaḿ tiệ c, chiêḿ hàng ghê ́đầu trong hộ i đường, ưa đượ c người ta chào 
hỏ i ở  những nơi công cộ ng và đượ c thiên hạ  gọ i là “raṕ-bi”. Tự  mañ là nghi ̃miǹh tài giỏ i hơn 
người khać, nên khinh dể  những kẻ  thua keḿ miǹh. Người xưa cũng dạ y: “Cao nhân tât́ hữu cao 
nhân trị ”. 

4. THẢO LUẬN:  
1) Thánh Phao-lô nói: “Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Ki-tô”. 
Người còn kể ra trăm ngàn nỗi đau khổ ngài đã phải chịu như bị  đánh đòi, bị  đắm tàu, 
đói khát, rét mướt, trần trụi… Như vậy phải chăng Phao-lô là một con người phô 
trương tự mãn ? 2) Ngày nay chúng ta có nên gọi các người dạy học là “thày, cô”, gọi 
hai đấng sinh thành là “bố, mẹ”, gọi linh mục sinh ra các tiń hữu trong phép rửa tội là 
“cha” hay không ? 3) Trong một bữa tiệc đông quan khách, một người đị a vị  cao nhất 
được chủ tiệc mời ngồi vào bàn tiệc danh dự thi ̀có nên tự ý đến ngồi tại bàn cuối để 
tỏ ra khiêm nhường không ? Tại sao ? 

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Khi đêń với nhau, chúng con thường mang những mặ t nạ  vi ̀sợ  kẻ  khác thâý 
ro ̃sự  thậ t về miǹh. Chúng con muốn giữ uy tiń cho miǹh, dù đó chỉ  là chiêć mặ t nạ  giả  dối. Khi 
đêń với Chúa, chúng con cũng thường mang những mặ t nạ  là làm những việ c đạ o đức bề ngoài 
để  che giâú sự  trống rôñg bên trong. Có những lời kinh chúng con đọ c ngoài môi miệ ng, nhưng 
lòng chúng con đang ở  xa Chúa. Chúng con cũng thường ngắm miǹh trong gương, tự  ru ngủ  và 
đańh lừa miǹh về những ưu điể m mà thự c ra không có thực, và chỉ là sản phẩm do sự tưởng 
tượng. Xin giúp chúng con cở i bỏ  mọ i thứ mặ t nạ  đa ̃ăn sâu vào da thị t chúng con, để  chúng con 
thôi đańh lừa người khać, đańh lừa Chúa, và đánh lừa chińh bả n thân miǹh.  
- LẠY CHÚA. Nhiều lần chúng con đa ̃tranh giành đị a vị  với người khać. Chúng con bự c tức khi 
thâý có người nhiều ưu điể m hơn chúng con, tài giỏ i và thành công hơn chúng con. Chúng con 
hay dèm pha nói hành kẻ  vắng mặ t mà chúng con không ưa để hạ  uy tiń củ a họ . Chúng con 
thường hay khoe khoang và phóng đạ i những thành tićh củ a chúng con. Xin giúp chúng con biêt́ 
noi gương Chúa: luôn sống khiêm nhường và vị  tha bác aí. Xin đừng để  chúng con rơi vào 
những thói hư tậ t xâú củ a cać kinh sư và người Pha-ri-sêu, đa ̃bị  Chúa khiển trách về thaí độ  giả  
hiǹh, ićh kỷ  và kiêu căng. Xin cho chúng con luôn biêt́ quan tâm phụ c vụ  tha nhân noi gương 
Chúa và Mẹ  Ma-ri-a xưa 
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
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HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A 
Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 

NGƯỜI KHÔN VÀ KẺ DẠI 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 25,1-13 
(1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của miǹh ra đón 
chú rể. (2) Trong mười cô đó, thi ̀có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô 
dại mang đèn mà không mang dầu theo. (4) Còn những cô khôn thi ̀ vừa mang đèn 
vừa mang chai dầu theo. (5) Vi ̀chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.(6) 
Nửa đêm có tiếng la lên: “Kià chú rể, ra đón đi !” (7) Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy 
đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (8) Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị  
cho chúng em chút dầu của các chị , vi ̀đèn của chúng em tắt mất rồi !” (9) Các cô 
khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị  đâu, các chị  ra hàng mà mua lấy 
thi ̀hơn. (10) Đang lúc các cô đi mua, thi ̀chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi 
theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. (11) Sau cùng, mấy trinh nữa 
kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài ! Mở cửa cho chúng tôi với !”. (12) Nhưng 
Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô !”. (13) Vậy anh em hãy canh 
thức, vi ̀anh em không biết ngày nào, giờ nào”. 

2. Ý CHIŃH: “PHẢI LUÔN CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG”. 
Đức Giê-su se ̃đêń lần thứ hai vào ngày tậ n thê ́để  phań xet́ và mở  Tiệ c cưới Nước Trời. Chỉ  
những người khôn biêt́ luôn tỉ nh thức và trong tư thê ́ săñ sàng mới đượ c vào dự . Còn những 
người dạ i không thực hành tiǹh mêń Chúa yêu người, se ̃bị  lọ ai ra bên ngòai. Đức Ki-tô se ̃đêń 
bât́ ngờ vào giờ chêt́ củ a môĩ người hay trong ngày tậ n thê ́chung cả  nhân lọ ai. Do đó, mọ i tiń 
hữu cần luôn tỉ nh thức và chuẩ n bị  săñ dầu đèn là ơn thańh để  bât́ cứ khi nào Chúa đêń, họ  
cũng đượ c vào tham dự  bữa tiệ c vui với Người 

3. CHÚ THIĆH:  

- C 1-2: + Mười cô trinh nữ: Trinh nữ là cać thiêú nữ chưa chồng. + Cầm đèn của miǹh ra 
đón chú rể: Dụ  ngôn dự a theo phong tụ c cưới xin củ a dân Do thaí thời Đức Giê-su. Việ c cưới 
xin thường diêñ ra vào ban đêm. Mâý hôm trước ngày cưới, hai bên đàng trai đàng gaí đặ t tiệ c 
riêng đaĩ bà con bạ n bè củ a miǹh. Rồi đêń chińh ngày cưới, hai họ  nhậ p lạ i chung để  ăn uống tại 
bên họ  nhà trai. Nghi thức quan trọ ng nhât́ trong đêm rước dâu như sau: Chậ p tối, chàng rể  
cùng cać phù rể  cầm đuốc lên đường đêń nhà đàng gaí. Khi đó cô dâu và cać cô phù dâu có bổn 
phận sử a soạ n đèn chờ họ  đàng trai. Khi chàng rể  đêń đón dâu, đaḿ rước se ̃khở i hành đi về 
nhà trai và nhậ p bàn tiệ c. Cać cô phù dâu phả i mang theo biǹh dầu và cầm đèn chaý sańg đứng 
chung quanh cô dâu chú rể  trong nghi thức khai mạ c tiệ c cưới. Ở đây Đức Giê-su mượ n phong 
tụ c lê ̃rước dâu để  triǹh bày tư tưở ng này là “Phả i luôn canh thức và săñ sàng”. Đức Giê-su tự  vi ́
như chàng rể . Người se ̃đêń lần thứ hai vào ngày tậ n thê ́để  phań xet́ và mở  tiệ c cưới ban hạ nh 
phúc Thiên Đàng cho nhân loạ i. Chỉ  những người khôn luôn biết tỉ nh thức săñ sàng mới đủ  điều 
kiệ n vào hưở ng hạ nh phúc Nước Trời đời đời. Còn những người dạ i do thiêú sự chuẩ n bị , không 
sống tiǹh mêń Chúa yêu người, se ̃không đượ c vào dự tiệc cưới Nước Trời. Đồng thời dụ  ngôn 
cũng nhâń mạ nh rằng: “Chàng rể  Giê-su se ̃đêń bât́ ngờ” trong giờ chêt́ củ a môĩ người hay vào 
ngày tậ n thê ́ chung củ a nhân loạ i. Do đó, mọ i tiń hữu phả i luôn canh thức thể hiện qua việc 
chuẩ n bị  dầu đèn chờ đợ i Chúa Ki-tô đêń bât́ cứ vào lúc nào. 

- C 3-4: + Năm cô dại: Dạ i vi ̀không biết tiên liệ u nên đã không đem biǹh dầu theo, hoặ c có 
đem mà không đủ  dùng, nên khi chàng rể  đêń thi ̀đèn đã bị tắt. Là người có nhiệ m vụ  phả i đi 
đón chú rể , nhưng cać cô lạ i không quan tâm chu toàn bổ n phậ n của mình. Cać cô dạ i này aḿ 
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chỉ  những kẻ  không có đức tin hay cać tiń hữu lười biêńg dự  lê ̃cầu nguyệ n và không sống theo 
Lời Chúa, nên sẽ không đủ  điều kiệ n được vào thiên đàng đời sau. + Năm cô khôn: Khôn vi ̀
biêt́ tiên liệ u nhiǹ xa, nên mang theo đủ  dầu đi đón chàng rể  giữa lúc đêm khuya. Đây là những 
tiń hữu biêt́ xây nhà đức tin trên nền đa ́vững chắc nhờ lắng nghe và thự c hành Lời Chúa (x. Mt 
7,24). Họ  có nêṕ sống đạ o đức và được dồi dào ân sủ ng củ a Chúa, luôn sống đức tin bằng thự c 
thi đức cây và đức mến. Họ  se ̃xứng đańg đượ c Chúa đón nhậ n vào thiên đàng trong giờ chêt́ 
của mỗi người và ngày tậ n thê ́chung của nhân lọai. 

- C 5-6: + Vi ̀chàng rể đêń chậm: Chàng rể  là Đức Ki-tô se ̃đêń bât́ ngờ vào giờ chêt́ môĩ cá 
nhân hay ngày tậ n thê ́chung để  phań xet́. + Nên các cô thiêṕ đi, rồi ngủ cả: Thiêṕ đi và ngủ  
diêñ tả  sự  “thức lâu chầu mỏ i !”. Tuy vậ y cać cô khôn vâñ có thể  ra đón Chúa đêń bất ngờ vi ̀
luôn chuẩ n bị  dầu đèn đầy biǹh. Cũng vậ y, người công chińh sẽ trong tư thê ́săñ sàng nhờ năng 
lañh cać phép bi ́tićh và thực hành giới răn mêń Chúa yêu người. + Nửa đêm: Là thời gian nối 
tiêṕ giữa ngày hôm trước với ngày hôm sau, aḿ chỉ  giờ chêt́ là sự  chuyể n tiêṕ từ cuộ c sống trần 
gian sang cuộ c sống đời sau. Ngòai ra nử a đêm còn là lúc người ta dê ̃ngủ  say và mất cả nh giać 
nhât́. + Kià chú rể, hãy ra đón đi: Chú rể  aḿ chỉ  Chúa Ki-tô se ̃đêń trong giờ chêt́ củ a môĩ 
chúng ta hay đêń với chung nhân loạ i trong ngày tậ n thê.́ 

- C 7-9: + Xin các chị  cho chúng em chút dầu của các chị : Tới giờ chêt́ cać cô dạ i mới y ́
thức về sự  dạ i khờ củ a miǹh thi ̀đa ̃qua ́muộ n. + Các chị  ra hàng mà mua lâý thi ̀hơn: Vi ̀khi 
đó chẳ ng thể  cậy nhờ ai khać giúp đỡ cho miǹh đượ c nữa.  

- C 10-11: + Chińh khi họ đi mua dầu là lúc chú rể đêń: Đừng đợ i tới giờ chêt́ mới hồi tâm 
saḿ hối thi ̀không còn kị p nữa. Ta cần luôn sống theo y ́Chúa ngay khi còn sống. + Những cô 
đã săñ sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới: Những người luôn sống kêt́ hiệ p với 
Chúa thì se ̃ở trong tư thế săñ sàng ra đón Đức Ki-tô bất cứ khi nào. + Và cửa đóng lại: Giờ 
chêt́ là lúc châḿ dứt số phậ n môĩ người. Những ai đượ c vào dự  tiệ c cưới se ̃đượ c hưở ng hạ nh 
phúc muôn đời. Còn những kẻ  bên ngoài se ̃không đượ c vào Nước Trời. + Thưa Ngài xin mở 
cửa cho chúng tôi: Lời cầu xin này nhắc lạ i lời Đức Giê-su: “Không phả i bât́ cứ ai thưa với 
Thầy: Lạ y Chúa, lạ y Chúa ! Là đượ c vào Nước Trời cả  đâu ! Nhưng chỉ  ai thi hành y ́muốn củ a 
Cha Thầy là Đâńg ngự  trên trời, mới đượ c vào mà thôi” (Mt 7,21). Cũng như trong dụ  ngôn “Tiệ c 
cưới”, Những ai cố tiǹh chống lạ i Thiên Chúa, hoặ c không tin và không sống giới răn bác aí yêu 
thương se ̃bị  loạ i khỏ i thiên đàng đời sau (x. Mt 22,13). 

- C 12: + Tôi không biêt́ các cô: Giờ chêt́ là giờ phań xet́ công thẳ ng và những ai cố tiǹh 
không tin se ̃không đượ c hưở ng ơn tha thứ nữa. + Vậy anh em hãy canh thức: Đây là chủ  
đićh củ a Đức Giê-su khi dạ y dụ  ngôn này. + Vi ̀ anh em không biêt́ ngày nào, giờ nào: 
Không biêt́ giờ Chúa sẽ kêu gọ i là giờ chêt́. Chińh thaí độ  tỉ nh thức săñ sàng se ̃giúp người ta 
luôn sống trong ơn nghiã củ a Chúa và quyêt́ tâm làm các việ c lành. 

4. CÂU HỎI:  
1) Hãy cho biết phong tục cưới hỏi của người Do thái thế nào ? 2) Mười cô trinh nữ 
được phân biệt ra hai lọai khôn và dại là do yếu tố nào ? 3) Khôn và dại ngày nay ám 
chỉ  hai hạng người nào ? 4) Chi tiết các cô trinh nữ không được vào dự tiệc cưới Nước 
Trời nhằm dạy chúng ta bài học gi ̀về đức tin ?  

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: “Vậy anh em hãy canh thức, vi ̀anh em không biết ngày nào, giờ nào” 
(Mt 25,13). 

2. CÂU CHUYỆN: ĐÓN TIẾP CHÚA ĐẾN THĂM 
Mộ t buổ i sańg nọ , người ta thâý bać thợ  đóng giày thức dậ y từ sớm. Sau khi dọ n dẹ p cử a hàng 
sạ ch se ̃ngăn nắp, bać vào phòng khaćh ngồi đợ i để  đón vị  khaćh quy ́là Chúa Giê-su, mà đêm 
qua bać đa ̃nằm mơ gặ p Người và Người hứa se ̃đêń thăm bác vào ngày hôm nay. Độ t nhiên có 
tiêńg go ̃cử a gấp. Bać thợ  giày vui sướng vi ̀không ngờ Chúa lạ i đêń thăm bać ngay từ lúc sańg 
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sớm như vậ y. Nhưng khi cử a mở  thi ̀người đứng ngòai không phả i là Chúa Giê-su, mà là ông 
phat́ thư quen thuộ c. Mặ t ông ta bị  tiḿ taí do thời tiêt́ băng gia.́ Bać liền mở  rộ ng cử a đón ông 
vào ngồi bên lò sưở i âḿ aṕ. Rồi bać đi pha biǹh trà nóng mời ông uống. Sau khi tiêñ người đưa 
thư, bać thợ  giày lạ i ngồi chờ. Nhiǹ qua khung kińh cử a sổ , bać thâý mộ t be ́gaí đang đứng khóc 
ngoài hiên nhà. Bać ra mở  cử a kêu em vào nhà hỏ i chuyệ n. Em cho biêt́ đa ̃đi vào rừng từ sańg 
sớm để  kiêḿ it́ củ i khô về nâú nước xông để giả i cả m cho mẹ  của em. Vi ̀trời mưa tuyêt́ trắng 
xóa khiêń em không tim̀ thâý đường về nhà. Nghe vậ y, bać thợ  giày vộ i viêt́ vài chữ dań ngòai 
cử a thông baó cho vị  khaćh quy ́là Chúa Giê-su biêt́ miǹh se ̃vắng nhà đêń chiều, để  đưa cô bé 
về nhà. Khi tim̀ ra căn nhà củ a em và thâý cả nh mẹ  em bị  cả m lạ nh đangrun rẩy trên giường, 
bać vộ i đi mời bać si ̃gần đó đêń thăm bệ nh và cho toa, rồi bác còn đićh thân đi mua thuốc về 
cho người bệ nh. Khi bệ nh nhân hồi phụ c sức khỏe bać mới vội trở  về nhà thi ̀đa ̃quá nử a đêm. 
Bać chẳ ng thiêt́ gi ̀đêń ăn uống, nằm vậ t ra giường ngủ  say như chêt́. Trong giâć ngủ , mộ t lần 
nữa bać lạ i nằm mơ gặ p Chúa Giê-su. Người vui vẻ  nói với bać: “Ta caḿ ơn con hôm nay đa ̃đón 
Ta vào nhà để  sưở i ấm khi Ta đang lạ nh cóng. Caḿ ơn con đa ̃dâñ đường cho Ta về nhà, đa ̃
chăm sóc giúp ta đau ốm mau chóng hồi phụ c. Vi ̀môĩ khi con phụ c vụ  những người nghèo khổ  
bệ nh tậ t… là con đa ̃phụ c vụ  cho chińh Ta đó” (x. Mt 25,40-42). 

3. SUY NIỆM: PHẢI CHUẨN BỊ  SẴN DẦU CHO CÂY ĐÈN ĐỨC TIN. 
Trong dụ  ngôn hôm nay, chàng rể  aḿ chỉ  Chúa Giê-su se ̃đêń bât́ ngờ vào lúc nử a đêm, khi mọ i 
người đang ngủ  say. Để  có thể  tham dự  bữa tiệ c cưới thiên đàng đời sau, chúng ta cần luôn săñ 
sàng giống như năm cô trinh nữ khôn cầm đèn chaý sańg đi đón chú rể . Phả i trańh thaí độ  như 
năm cô dạ i, do thiêú chuẩ n bị  nên đèn củ a cać cô đa ̃bị  tắt khi chàng rể  đêń. Cać cô không thể  
vay mượ n ai khać được và phả i trả  giá cho sự  khờ dạ i thiêú chuẩ n bị  củ a miǹh khi nghe lời 
chàng rể : “Tôi bả o thậ t cać cô: Tôi không biêt́ cać cô !”. 
Như vậ y có đèn đức Tin cũng chưa đủ , mà cây đèn này còn phả i luôn chứa đầy dầu ân sủ ng nhờ 
đức Cậ y, để  có thể  tỏ a sańg đức Ái. Chúa se ̃đêń bât́ ngờ như kẻ  trộ m trong giờ chêt́ củ a môĩ 
người. Chị u pheṕ rử a tộ i để trở  thành tiń hữu chưa đủ  ! Tham gia vào cać hộ i đoàn tông đồ giáo 
dân cuñg chưa đủ  ! Còn phả i tim̀ hiể u Lời Chúa, vâng nghe và thực hành theo thańh y ́ củ a 
Người. 
“Haỹ canh thức, vi ̀anh em không biêt́ ngày nào giờ nào !” Canh thức không phả i là không ngủ . 
Tât́ cả  cać cô trinh nữ đều thiêṕ ngủ , thê ́nhưng cać cô khôn ngoan vâñ luôn săñ sàng. Sự  săñ 
sàng đó đượ c chứng tỏ  qua việ c chu toàn bổ n phậ n. Như vậ y canh thức không phả i chỉ  là việ c 
năng đi lê ̃nhà thờ, năng đọ c kinh cầu nguyệ n mà thôi. Nhưng còn là siêng năng họ c Lời Chúa và 
quyêt́ tâm sống theo Lời Chúa dạ y. Canh thức là noi gương Đức Ma-ri-a: luôn ghi nhớ những sự  
kiệ n xả y ra trong cuộc đời và suy đi nghĩ lại trong lòng, để  khám phá ra thańh y ́ Thiên Chúa 
muốn cho mình làm gi ̀tại đây và vào lúc này (Hic et nunc). 
Chẳ ng ai biêt́ đượ c giờ chêt́ củ a miǹh. Do đó chúng ta phả i canh thức luôn. Chỉ  những ai không 
ở  li ̀trong tộ i lôĩ và săñ sàng hồi tâm saḿ hối mới là người có tinh thần canh thức thự c sự . Đừng 
để  khi bât́ ngờ Chúa đêń, mà thâý chúng ta đang lơ là nhiệ m vụ , đang ham mê cờ bạ c rượ u chè, 
chićh hút si ̀ke ma túy hay đang ham mê hưở ng thụ  cać lạ c thú bất chińh… Bàn tiệ c Nước Trời 
đang chờ những ai “sống giữa thê ́gian nhưng không thuộ c về trần gian” vào tham dự . 

4. THẢO LUẬN:  
1) Dầu chúng ta cần chuẩn bị  cho cây đèn đức tin là gi ̀? 2) Ánh sáng phát ra từ cây 
đèn đức tin là lọai ánh sáng nào ? 3) Hôm nay tôi phải làm gi ̀để chứng tỏ miǹh là 
người khôn biết phòng xa và luôn chuẩn bị  săñ sàng chờ đón Chúa đến ? 

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Nêú ngày mai Chúa đêń gọ i con về thi ̀chắc con se ̃vô cùng lúng túng. Con 
lúng túng vi ̀đêń giờ này con vâñ chưa chu toàn nhiệ m vụ  loan baó Tin Mừng đượ c Chúa trao khi 
con chị u pheṕ rử a tộ i và thêm sức ! Cây đèn đức tin củ a con hiệ n vâñ đang thiêú dầu ân sủ ng, 
nên con chưa thể  chiếu tỏa ánh sańg tiǹh thương của Chúa, chưa chiếu soi cho anh em lương 
dân nhậ n biêt́ ánh sáng Tin mừng để tin thờ và yêu mêń Chúa. 
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- LẠY CHÚA. Xin cho con môĩ tối biêt́ dành it́ phút kiể m điể m cây đèn đức tin củ a miǹh để  kị p 
khắc phục sử a chữa. Xin cho con môĩ ngày làm it́ nhât́ mộ t việ c tốt để  giúp người ngòai nhậ n 
biêt́ Chúa đang hiện diện trong con, hầu sau này họ cũng đượ c tham dự  bàn tiệ c Nước Trời với 
con. Xin cho con thự c hành theo lời củ a mộ t người cha đa ̃khuyên đứa con trai thân yêu như 
sau: “Con ơi, ngày con sinh ra, đôi mắt con vừa nhiǹ thâý ańh sańg, mọ i người đều vui cười với 
con mà con lạ i khóc. Con haỹ sống thê ́nào, để  mộ t ngày kia, đêń giờ sau hêt́, mọ i người đều 
tràn lệ  mà con lạ i có thể  mỉ m cười” (Guy de Larigandie). 
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
 
 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A 
Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 

LÀM LỢI CHO CHÚA 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 25,14-30 
(14) Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tới riêng của miǹh đến mà giao phó của cải 
miǹh cho họ. (15) Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa 
một nén, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm nén 
lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. (17) Cũng vậy, 
người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. (18) Còn người đã lãnh một nén thi ̀
đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các 
đầy tớ ấy đến và thanh tóan sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh nhận năm nén tiến lại 
gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã 
gây lời được năm nén khác đây”. (21) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người 
đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao it́ mà anh đã trung thành, thi ̀ tôi se ̃giao 
nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” (22) Người đã lãnh hai nén 
cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời 
được hai nén khác đây”. (23) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài 
giỏi và trung thành ! Được giao it́ mà anh đã trung thành, thi ̀ tôi sẽ giao nhiều cho 
anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”. (24) Rồi người đã lãnh một nén 
cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không 
gieo, thu nơi không vãi. (25) Vi ̀thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông 
dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !”. (26) Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và 
biếng nhác ! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thi ̀đáng lý 
ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của 
thuộc về ta cùng với số lời chứ !”. (28) Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà 
đưa cho người đã có mười nén. (29) Vi ̀ phàm ai có, thi ̀được cho thêm và sẽ có dư 
thừa. Còn ai không có, thi ̀ngay cái đang có, cũng se ̃bị  lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô 
dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: Ở đó, se ̃phải khóc lóc nghiến răng”. 

2. Ý CHIŃH: 
Tỉ nh thức và săñ sàng đón Chúa đêń trong giờ chêt́ và vào ngày tậ n thê.́ Chỉ  những ai chu toàn 
nhiệ m vụ  làm lợ i cho Chúa bằng tất cả khả  năng Chúa ban, mới đượ c kể  là đầy tớ trung tiń và se ̃
đượ c hưở ng hạ nh phúc Nước Trời đời đời với Chúa. 
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3. CHÚ THIĆH:         

- C 15: + Nén bạc: là mộ t đơn vị  tiền tệ  có gia ́ trị  tương đương với 6.000 quan tiền, tương 
đương 6.000 ngày công lao độ ng. Đây là mộ t số tiền rất lớn, nói lên lòng quả ng đạ i củ a Thiên 
Chúa. Người trao cać neń bạ c tài năng, triǹh độ  họ c vâń, củ a cả i vậ t chất và đị a vị  xa ̃hộ i… cho 
môĩ người. Số neń bạ c đượ c trao năm neń, hai neń và mộ t neń, aḿ chỉ  cać ân huệ  và tài năng 
đượ c ban nhiều ít tùy theo khả  năng môĩ người.          

- C 18: + Đào lỗ chôn giâú sô ́bạc của chủ: Đây là thaí độ  tiêu cự c và vô trách nhiệ m củ a 
người đầy tớ đượ c trao cho mộ t neń. Những ai không sử  dụ ng cać tài năng và của cải Chúa ban 
để  làm sańg danh cho Chúa tức là đa ̃đem chôn giâú neń bạ c đượ c trao cho miǹh. 

- C 29: + Phàm ai có thi ̀được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thi ̀ngay 
cái đang có, cũng sẽ bị  lâý đi: Ai tin vào Đức Giê-su và dùng ơn Chúa ban để  làm vinh danh 
cho Chúa và phụ c vụ  phần rôĩ tha nhân thi ̀se ̃đượ c Thần Chân Ly ́giúp hiể u biêt́ sự  thậ t và ngày 
mộ t nên hoàn thiệ n hơn. Còn những kẻ  không yêu mêń Chúa, thể  hiệ n qua việ c không làm lợ i 
cać neń bạ c đượ c trao, thi ̀se ̃không đượ c hưở ng hạ nh phúc Nước Trời đời sau với Chúa. 

- C 30: Khóc lóc nghiêń răng: Mộ t kiể u nói diêñ tả  cać hiǹh phạ t củ a những kẻ  không tin yêu 
Chúa. Họ  se ̃chung số phậ n với ma quỷ  muôn đời trong hỏ a ngụ c, nơi đầy đau khổ  và hậ n thù. 

4. CÂU HỎI: 1) Nén bạc là gi ̀? Giá trị  thế nào ? Ám chỉ  điều gi ̀? 2) Thái độ đào lỗ để 
chôn giấu số bạc của chủ là hành động của hạng người nào ? 3) Câu “Phàm ai có, thi ̀
được cho thêm và se ̃có dư thừa. Còn ai không có, thi ̀ngay cái đang có, cũng sẽ bị  lấy 
đi” có ý nghiã thế nào ? 4) Kiểu nói “Khóc lóc nghiến răng”ám chỉ  người bị  sa hỏa 
ngục phải chị u những hiǹh phạt gi ̀?  

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung 
thành ! Được giao it́ mà anh đã trung thành, thi ̀ tôi se ̃giao nhiều cho anh. Hãy vào 
mà hưởng niềm vui của chủ anh !” (Mt 25,21). 

2. CÂU CHUYỆN: HÃY LÀM MỌI VIỆC VỚI HẾT KHẢ NĂNG. 
Sau khi đêń thăm gia điǹh củ a mộ t cô bạ n cùng lớp vừa bị  tai nạ n xe cộ , cô be ́Lin-đa trở  về 
nhà. Cha cô đa ̃nổ i giậ n khi biêt́ con vừa đêń thăm tang gia. Ông trừng mắt nhiǹ Lin-đa và hỏ i: 
“Tạ i sao con lạ i đêń nhà người ta vào lúc này ?” Lin-đa trả  lời: “Thưa ba, con đêń là để  giúp đỡ 
gia điǹh bạ n âý”. Ông bố lạ i hỏ i: “Nhưng con thi ̀làm đượ c việ c gi ̀để  giúp đỡ gia điǹh nhà họ  ?” 
Lin-đa đáp: “Ba ơi, con chẳ ng giúp gi ̀đượ c cho gia điǹh bạ n âý cả . Con chỉ  biêt́ chạ y đêń ôm 
chầm lâý mẹ  củ a bạ n âý mà khóc, và mẹ  bạ n âý cũng ôm con vào lòng và cùng khóc với con”. 
Câu trả  lời củ a Lin-đa đa ̃làm cho cha cô hiể u ra rằng: Tuy Lin-đa không làm đượ c gi ̀nhiều cho 
tang gia, nhưng em đa ̃làm tât́ cả  những gi ̀trong khả  năng và tầm tay củ a miǹh để  an ủ i bà mẹ  
đang đau khổ  vi ̀vừa bị  mât́ đứa con thân yêu. Còn bạ n thi ̀sao ? 

3. SUY NIỆM: 
Thańh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su tuy không làm đượ c những việ c lớn lao, nhưng chị  chỉ  biêt́ 
sống tinh thần “con thơ phó thać”, nghiã là yêu mêń cậ y trông vào Thiên Chúa noi gương Đức 
Giê-su. Thê ́mà ngày nay chị  đa ̃đượ c Hộ i Thańh tôn lên hàng đạ i thańh và đượ c hằng triệ u con 
tim ngưỡng mộ  họ c tậ p. Tuy không đi giả ng Tin Mừng và không rử a tộ i đượ c cho ai, nhưng nhờ 
lời cầu nguyệ n kèm theo sự  hy sinh ham̃ miǹh cho việc truyền giáo, mà Tê-rê-sa đa ̃đượ c đańh 
gia ́như mộ t vị  thańh truyền giaó hữu hiệ u, ngang hàng với thańh Phan-xi-cô Xa-vi-ê. Tuy không 
để  lạ i những tác phẩ m lớn lao uyên bać như thańh Tô-ma A-qui-nô, nhưng Tê-rê-sa vâñ đượ c 
tôn lên hàng tiêń si ̃ là thầy dạ y về đức tin cho Hộ i Thańh. Như vậ y, không nhât́ thiêt́ cứ phả i 
giàu sang, có đị a vị  cao và tài năng vượ t trộ i, thi ̀chúng ta mới làm đượ c những việ c lớn lao. Vi ̀
đối với Thiên Chúa, ai muốn làm lớn haỹ trở  thành đầy tớ phụ c vụ  mọ i người. Trong cuộ c sống, 
có khi nào bạ n biêt́ mỉ m cười cả m thông với tha nhân không ? bạ n có làm những việ c trong tầm 
tay củ a miǹh như: sử a soạ n mộ t tách cà phê buổ i sańg cho bố, đi chợ  nâú cơm và dọ n dẹ p nhà 
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cử a đỡ đần cho mẹ , giúp em họ c và làm bài ở  nhà, giúp bạ n bè vượ t khó với hêt́ khả  năng củ a 
miǹh… Môĩ người haỹ tự  hỏ i: “Tôi đang sử  dụ ng neń bạ c Chúa trao như thê ́nào ?” 
Ngày nay có nhiều người cho rằng Thiên Chúa bất công khi để  xả y ra tiǹh trạ ng: người thi ̀“bát 
ăn bát để ”, đang khi nhiều kẻ  khać lạ i phải chịu cảnh “khố raćh aó ôm”. Người thi ̀ cao sang 
quyền quy ́ “lên xe xuống ngự a”, đang khi nhiều kẻ  phả i chị u “làm trâu làm ngự a” cho người 
cưỡi. Có cô gaí vừa “đẹ p người” lạ i vừa “đẹ p nêt́” đượ c nhiều kẻ  đón người đưa, đang khi có cô 
khać lạ i “sinh ra nhằm ngôi sao xâú” nên chẳ ng ai thèm đoaí hoài… Đức Giê-su đa ̃giań tiêṕ trả  
lời cho vâń nạ n nói trên qua dụ  ngôn “những neń bạ c” trong Tin Mừng hôm nay. Điều quan 
trọ ng là bằng lòng với những gi ̀miǹh đang có và sử  dụ ng tối đa những tài năng Chúa ban để  
làm lợ i cho Chúa. Trộ m cướp giêt́ người là mộ t trọ ng tộ i đáng bị trừng phạt đời sau, nhưng 
không sử  dụ ng tài năng củ a cả i Chúa ban để  sáng danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn cũng là 
mộ t trọ ng tộ i đańg bị  loạ i khỏ i Nước Trời. 
Vậ y tôi có cả m tạ  Chúa về những hồng ân vậ t chât́ tinh thần Chúa ban hay không? Tôi quyêt́ 
tâm sẽ làm gi ̀cụ  thể  để  làm lợ i thêm neń bạ c Chúa giao, tức là sử  dụ ng chúng để  phục vụ Chúa 
và tha nhân cách tốt nhất ? 

4. THẢO LUẬN:  
Một số khá đông tiń hữu nghi ̃rằng: “Tôi rất bận với công việc bổn phận lo kiếm tiền 
nuôi gia điǹh, nên đâu có nhiều thiời giờ cầu nguyện, tham dự thánh lê ̃hằng ngày và 
làm các việc bác ái truyền giáo như các linh mục tu si ̃được !” Bạn có đồng ý với câu 
nói chữa mình vì đã không quan tâm đến việc phục vụ Chúa và tha nhân như vậy 
không ? Tại sao ? 

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Con xin cả m tạ  Chúa muôn ngàn lần, vi ̀con đa ̃nhậ n đượ c biêt́ bao ơn lành 
củ a Chúa. Về vậ t chât́: Con có công ăn việ c làm với thu nhậ p ổ n đị nh. Con đượ c cha mẹ  sinh ra 
lành lặ n và xinh đẹ p hơn nhiều người, con đượ c nuôi dưỡng trong mộ t gia điǹh gia giaó đạ o 
đức… Về tinh thần, con đa ̃đượ c ơn taí sinh làm con Thiên Chúa và đượ c họ c hành đầy đủ . Nhât́ 
là con đượ c Chúa hứa ban hạ nh phúc Nước Trời đời đời sau này. Xin cho con không ngừng cả m 
tạ  cać ơn lành Chúa đa ̃ban. Nhất là xin cho con biêt́ sử  dụ ng các phương tiện Chúa ban để  làm 
cho “danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. 
- LẠY CHÚA. Xưa khi Mẹ  Ma-ri-a vừa được khen là “có phúc, vi ̀đa ̃tin Chúa se ̃thự c hiệ n những gi ̀
Người đa ̃nói” (x Lc 1,45), thi ̀lậ p tức Mẹ  đã dâng lời ngợ i khen cả m tạ  hồng ân Thiên Chúa. Rồi 
từ đó, cuộ c đời củ a Mẹ  trở thành mộ t bài ca “Xin vâng” theo thańh y ́Thiên Chúa (x. Lc 1,38), và 
luôn “ngợ i khen cả m tạ  tiǹh thương củ a Người”.(x Lc 1,46.49). Cuộ c đời chúng con ở  trần gian 
vâñ còn nhiều gian truân đau khổ . Xin Chúa giúp chúng con cũng biêt́ “xin vâng” y ́Chúa như Mẹ  
Ma-ri-a xưa. Xin cho chúng con biêt́ sử  dụ ng những phương tiệ n Chúa ban để  “làm vinh danh 
cho Chúa và vi ̀phần rôĩ cać linh hồn”. Xin cho chúng con biêt́ ra tay làm việ c hơn là chỉ  biêt́ ngồi 
đó mà kêu traćh số phận như câu người ta thường nói: “Thà thắp lên mộ t ngọ n đèn, còn hơn 
ngồi đó mà nguyền rủ a bóng tối !”. 
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 
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(20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người 
Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa miền Ga-li-lê và xin rằng: 
”Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su”. (22) Ông Phi-lip-phê đi nói với ông 
An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-lip-phê đến thưa với Đức Giê-su. (23) Đức Giê-su 
trả lời: ”Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! (24) Thật, Thầy bảo thật anh em: Nếu 
hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. còn nếu chết đi, 
nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) 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. (26) 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. (27) Bây giờ, tâm hồn Thầy xao 
xuyến ! Thầy biết nói gì đây ? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. nhưng chính vì giờ 
này mà Con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời 
vọng xuống: ”Ta đã tôn vinh danh Ta. Ta sẽ còn tôn vinh nữa !” (29) Dân chúng đứng 
ở đó nghe vậy liền nói: ”Đó là tiếng sấm !” Người khác lại bảo: ”Tiếng một thiên thần 
nói với ông ta đấy !” (30) Đức Giê-su đáp: ”Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì Tôi, 
mà vì các người. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ 
lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngòai ! (32) Phần Tôi, một khi được giương cao lên 
khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”.  (33) Đức Giê-su nói thế để ám chỉ 
người sẽ phải chết cách nào. 

2. Ý CHÍNH: 
Khi mấy người Hy-lạp đang ở Giê-ru-sa-lem yêu cầu các môn đệ cho được gặp Đức Giê-su, thì 
Người tuyên bố rằng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh !” Sau đó, Người dùng hình ảnh một 
hạt lúa mì chỉ phát sinh thêm nhiều bông hạt khác nếu nó tự hủy đi. Cũng vậy, Người cũng sẽ 
phải trải qua sự chết rồi mới được vào trong vinh quang phục sinh. Về phần các môn đệ, các ông 
cũng cần phải đi con đường của Người: Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, sẵn sàng thí 
mạng sống mình vì Đức Giê-su, thì sẽ có sự sống vĩnh cửu ở đời sau như Người đã hứa: “Thầy ở 
đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. 

II. SỐNG LỜI CHÚA: 

1.LỜI CHÚA:  ”Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! Thật, Thầy bảo thật anh em: Nếu 
hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. còn nếu chết đi, 
nó mới sinh được nhiều hạt khác. 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” (Ga 12,23-
25).  

2.CÂU CHUYỆN: CUỘC TỬ ĐẠO CỦA THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC  
Trần An Dũng Lạc sinh năm 1795, gia đình ngoại giáo nghèo khó ở Bắc Ninh. Lớn lên, cậu theo 
cha mẹ đến xứ Kẻ Chợ sinh sống. Tại đây, cậu được một thầy giảng nhận làm con nuôi và cho 
ăn học. Cậu được chịu phép rửa tội và nhận tên thánh là An-rê. Sau đó cậu đáp lại ơn gọi dâng 
mình cho Chúa và theo học tại chủng viện Vĩnh Trị. Thầy An-rê được thụ phong linh mục vào 
năm 1823 khi được 28 tuổi. Từ khi thụ phong linh mục, cha An-rê được sai đi giúp xứ. Ở đâu 
cha cũng nêu gương sáng đạo đức qua cuộc sống khổ hạnh. Ngoài những ngày giữ chay theo 
luật định, cha còn tự nguyện giữ chay thêm suốt cả Mùa Chay và các ngày Thứ Sáu Thứ Bảy 
hàng tuần. Nhờ đời sống đơn sơ khiêm hạ và khắc khổ như vậy, nên cha đã gây được thiện cảm 
của những người chung quanh và thành công trên bước đường tông đồ: qua cha, nhiều tội nhân 
đã được ơn giao hòa với Chúa và nhiều người lương đã tin vào Chúa và xin gia nhập đạo. 
 Khi đạo Công giáo bị bách hại gắt gao thời vua Minh Mạng, cha An-rê Dũng đã phải trốn 
lánh ở nhiều nơi. Một lần kia ở Kẻ Roi, khi vừa dâng lễ xong thì bị quan quân vây bắt và được 
giáo dân chuộc về. Sau đó cha đã đổi tên Trần An Dũng thành Trần An Lạc. Lần thứ hai cha bị 
bắt ở xứ Kẻ Sông khi đang xưng tội với cha Phê-rô Thi. Hai cha bị quan quân đòi tiền chuộc tới 
200 quan tiền. Nhưng giáo dân chỉ quyên góp được một nửa số tiền nói trên, nên chỉ mình cha 
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Lạc được thả. Rồi cha lại bị đám lính khác bắt mang về huyện giam chung với cha Phê-rô Thi và 
cả hai được áp giải về Hà Nội. 
 Hôm sau, quan án cho điệu hai cha ra công đường tra xét và bắt phải bước qua Thánh 
Giá để tỏ ý bỏ đạo. Nhưng thay vì làm theo lệnh quan, hai cha lại cùng quì xuống hôn kính 
Thánh Giá và nói: “Không bao giờ chúng tôi chối Chúa và bỏ đạo cả. Chúng tôi đã suốt đời hy 
sinh vất vả đem Chúa đến cho người khác, thì lẽ nào bây giờ lại hèn nhát chối bỏ Chúa !”. Trước 
sự bất tuân của hai cha, quan tức giận sai lính đem nhốt các ngài vào ngục thất và làm thành án 
gửi về kinh. Suốt thời gian ở trong tù, hai cha luôn cầu nguyện và ăn chay hãm mình, xin Chúa 
cho được ơn bền đỗ đến cùng. Tuy giáo dân được phép thăm nuôi hằng ngày, nhưng hai cha 
yêu cầu họ đừng đem đồ ăn ngon đến, và nếu bữa nào có thịt cá thì các ngài lại cho các bạn tù 
hoặc cho lính canh. 
 Ngày 21 tháng 12 năm 1839, hai cha đã chính thức nghe án lệnh xử trảm của nhà vua. 
Rồi hai cha bị điệu ra pháp trường Cầu Giấy ở Hà Nội. Đến nơi, các ngài cầu nguyện ít phút, rồi 
cúi đầu cho lý hình dễ dàng thi hành phận sự. Đức Thánh Cha Lê-ô 13 đã tôn phong các ngài lên 
hàng chân phước tử đạo vào ngày 27 tháng 05 năm 1900. Và ngày 19 tháng 06 năm 1988, Đức 
Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại nâng các ngài lên bậc hiển thánh. Hội Thánh cũng chọn ngày 
này làm lễ kính “Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo” hay lễ kính “Các Thánh Tử 
Đạo Tại Việt Nam”. 

3. SUY NIỆM: 

 + Ngay từ thời Giáo Hội Sơ Khai, các tín hữu đã chung số phận với Thầy Giê-su là bị cấm 
cách, bắt bớ và giết hại. Thời nào và nơi nào đạo được truyền tới cũng đều có các vị tử đạo. Tại 
Việt Nam, theo sử liệu, đạo Chúa đã được truyền giảng từ thế kỷ thứ 16. và suốt thời gian gần 
300 năm sau đó, đạo Công Giáo luôn bị đàn áp bách hại với những cảnh đầu rơi máu chảy ! Sau 
Hội Thánh Rô-ma thì có lẽ Hội Thánh Việt Nam đã dâng cho Chúa nhiều thánh tử đạo hơn cả ! 
Người ta ước tính có tới hàng trăm ngàn người Công Giáo đã bị xử tội chết vì đức tin dưới các 
triều đại nhà Nguyễn: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đưc hoâc bị các phong trào Cần Vương, Văn 
Thân giết hại. Trong số đó, 117 vị đã được Đức Gio-an Phao-lô II tôn phong lên hiển thánh và 
được mừng chung trong toàn thể Hội Thánh. Trong đó có 8 vị giám mục, 50 linh mục, 16 thầy 
giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Các ngài đã bị nhiều cực hình như: Trảm quyết (chém đầu): 
79 vị; Xử giảo (treo cổ): 16 vị; Chết rũ tù (do đói khát bệnh tật khi bị giam trong ngục): 8 vị ; 
Thiêu sinh (chết thiêu trong hỏa lò): 6 vị.  

+ Lý do các ngài bị giết hại: Vì chính  Đức Giê-su cũng đã bị kẻ gian ác giết hại và đã báo 
trước là các tín hữu đi theo Chúa cũng sẽ cùng chung số phận (x Mt 10,24); Vì giáo lý và luân lý 
của đạo Công Giáo khác với truyền thống văn hóa Nho giáo đang thịnh hành lúc bấy giờ; Vì một 
số người giàu có thế lực ganh ghét bách hại do sợ rằng khi số người tin hữu gia tăng thì sẽ gây 
ảnh hưởng bất lợi cho họ. Nhưng lý do quan trọng nhất là vì khi đó một số nước Âu Châu đang 
mở thêm thuộc địa, nên vua quan cấm đạo vì sợ các tín hữu sẽ trở thành tay sai đắc lực cho 
ngọai bang. 

+ Noi gương các thánh Tử Đạo: bí quyết khiến các thánh Tử Đạo vượt thắng trăm ngàn thử 
thách chính là vì các ngài biết sống sự sống của Chúa Giê-su trong thân xác yếu hèn của mình. 
Đức Giê-su đã hứa sẽ ban Thánh Thần soi sáng cho các môn đệ biết phải nói gì và nói thế nào 
khi bị điệu ra trước quan quyền (x Mt 10,19-20). Tuy nhiên để có Thánh Thần ngự trong mình 
như vậy, các thánh Tử Đạo đã phải chết đi cho bản thân, nghĩa là không còn sống theo tính xác 
thịt tự nhiên nữa, nhưng sống theo đường lối của Đức Giê-su. Vì thế các vị Tử Đạo sẵn sàng hy 
sinh mạng sống vì Chúa, chắc chắn phải có một đời sống thánh thiện đẹp lòng Chúa. Trước khi 
ra pháp trường hay cam lòng chịu chết trong ngục tù để trung thành với đức tin, các ngài đã 
phải là những người chồng người vợ chu toàn bổn phận đối với gia đình và xã hội; Là những 
người con có lòng hiếu kính cha mẹ; Là những người lính dám dũng cảm bảo vệ quê hương; Là 
những thầy thuốc và lý trưởng gây được thiện cảm của đồng bào do có tinh thần phục vụ cao… 
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Bởi vì người ta không thể trở thành công dân của Nước Trời, nếu không là những công dân tốt ở 
trần gian. 

4. THẢO LUẬN:  
1)Tại sao đạo Công Giáo luôn bị người đời thù ghét bách hại ? 2-Tử đạo là sẵn sàng 
chịu chết để làm chứng cho Chúa (x. Cv 1,8). Mỗi người chúng ta phải làm chứng cho 
Chúa thế nào trước mặt anh em lương dân bên cạnh chúng ta ?   

5.NGUYỆN CẦU: 
 - LẠY CHÚA GIÊ-SU VỊ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian, 
lại vừa sai chúng con vào sống giữa thế gian. Xin cho chúng con luôn giữ được bản lãnh đức tin 
của mình, giữ được vị mặn của muối, tác động của men… để đem đến cho trần gian một sức 
sống mới và một tinh thần mới để cộng tác với Chúa thánh hóa trần gian.  
 - LẠY CHÚA. Xưa Chúa đã dạy các môn đệ rằng: “Anh em sống giữa thế gian, nhưng 
không thuộc về trần gian”. Xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ Chúa để chạy theo những cám 
dỗ của thế gian, ma quỉ và các đam mê xác thịt. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: “Con nhà 
tông không giống lông, cũng giống cánh” để chúng con luôn sống xứng đáng là những con cháu 
của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Xin cho chúng con luôn chiếu ánh sáng tin yêu trước mặt 
người đời: Nở nụ cười khi tiếp xúc; Cởi mở đi bước trước để làm quen với những người mới gặp; 
An ủi những ai đang gặp tai nạn rủi ro trái ý; Khiêm nhường phục vụ tha nhân, đặc biệt phục vụ 
những người đau khổ bất hạnh, đang cần được cảm thông giúp đỡ. 
 X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

LM ĐAN VINH -  HHTM 
 
 
 
 
 
HIỆP SỐNG TIN MỪNG 
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A 
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ 
Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

CUỘC PHÁN XÉT CHUNG 

I. HỌC LỜI CHÚA 

1. TIN MỪNG: Mt 25,31-46. 
(31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. 
Bấy giờ Người se ̃ngự lên ngai vinh hiển của Người. (32) Các dân thiên hạ se ̃được tập 
hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên 
với dê, (33) Người se ̃cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. (34) Bấy giờ 
Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc 
phúc. Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên 
lập đị a”. (35) Vi ̀xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta 
là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; (35) Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau 
yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.(37) Bấy giờ những 
người công chińh sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà 
cho ăn, khát mà cho uống. (38) Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, 
hoặc trần truồng mà cho mặc ? (39) Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc 
ngồi tù, mà đến thăm đâu ?” (40) Để đáp lại, Đức Vua se ̃bảo họ rằng: “Ta bảo thật 
các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 
của Ta đây, là các ngươi làm cho chińh Ta vậy”. (41) Rồi Đức Vua se ̃ phán cùng 
những người ở bên trái rằng: “Quân bị  nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào 
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lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó”. (42) Vi ̀xưa Ta đói, 
các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. (43) Ta là khách 
lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau 
yếu hay ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”. (44) Bấy giờ những người ấy cũng 
se ̃thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách 
lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” (45) Bấy 
giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm 
như thế cho một trong những người bé mọn nhất đây, là các ngươi đã không làm cho 
chińh Ta vậy”. (46) Thế là họ ra đi để chị u cực hiǹh muôn kiếp, còn những người công 
chińh ra đi để hưởng sự sống muôn đời”. 

2. Ý CHIŃH:  
Vào ngày tậ n thê,́ sau khi các thiên thần đa ̃tập trung tất cả  người chêt́ đượ c Chúa cho sống lạ i, 
Vua Giê-su se ̃ taí lâm trong vinh quang để  làm một cuộc phań xet́ chung (31). Người xet́ xử  
người ta không dự a trên những việ c làm khać thường, nhưng trên thaí độ  và caćh ứng xử  củ a 
đức tin đối với tha nhân, nhất là yêu mến phục vụ Người hiện thân nơi những người nghèo hèn 
đau khổ  về thể  xać cũng như tâm hồn (40.45). 

3. CHÚ THIĆH: 

- C 31: + Khi Con Người đêń trong vinh quang của Người: Đức Giê-su đượ c Chúa Cha sai 
đêń trần gian 2 lần: Lần thứ nhât́ Ngưới đêń để thi hành sứ mệ nh cứu thê,́ để  dạ y lòai người 
nhậ n biêt́ Thiên Chúa và mở  ra con đường lên trời là: “Bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày 
mà theo chân Người” (x Mc 8,34). Lần thứ hai Người se ̃đêń trong uy quyền và vinh quang củ a 
Con Thiên Chúa (x Mt 16,27), là Vua củ a vũ trụ  vạ n vậ t (x Mt 28,18) và là Thẩ m Phań xet́ xử  
muôn dân để  ban thưở ng kẻ  lành và trừng phạ t kẻ  dữ (x Mt 25,31-32). 

- C 32-33: + Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người 
sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái: Bâý giờ Đức Giê-su se ̃ phân chia 
muôn dân thành hai lọ ai là chiên và dê. Chiên và dê là hai lòai giống nhau. Nhưng đặ c tińh củ a 
con chiên là hiền lành, còn đặ c tińh củ a con dê thi ̀hay pha ́phaćh chuồng trạ i. Chiên có gia ́trị  
kinh tê ́hơn dê nhờ bộ  lông dầy đượ c xeń từng thời kỳ, và đượ c dùng làm len để đan aó ấm.  

- C 34: + Bâý giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải răǹg: Nào những kẻ  
Cha ta chúc phúc…: Những người đượ c xêṕ bên phả i là những tiń hữu sống theo “Taḿ Mối Phúc 
thậ t” (x. Mt 5,1-12), thự c hành bać aí phụ c vụ  Chúa hiệ n thân nơi những người đau khổ  bất 
hạ nh (x Mt 25,35-36). Còn những người bên traí là những kẻ  vô tiń, thể  hiệ n qua thaí độ  làm 
ngơ trước những người đau khổ  bât́ hạ nh củ a người khać (x Mt 25,41-45). 

4. CÂU HỎI:  
1) Đức Giê-su đến trần gian mấy lần ? Người đến thứ nhất để làm gi ̀? Người se ̃đến 
lần thứ hai khi nào và nhằm mục đích gì ? 2) Trong ngày tận thế Đức Giê-su sẽ phân 
chia lòai người thành hai lọai người là những lọai nào ? 3) Chiên và dê khác nhau ở 
điểm nào? 4) Những ai được xếp bên tay phải (lọai “chiên”) khác với những người 
được xếp bên tay trái (lọai “dê”) như thế nào? 

II. SỐNG LỜI CHÚA 

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi đã không làm 
như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho 
chińh Ta vậy” (Mt 25,45). 

2. CÂU CHUYỆN: NẾU TÔI BIẾT LÀ NGÀI… 
NEN-SÂN MÊN-ĐƠ-LA (Nelson Mandela), vị  Tổ ng thông da đen đầu tiên tạ i mộ t nước có tệ  
“phân biệ t chủ ng tộ c” là Nam Phi, khi còn là mộ t thanh niên, đa ̃là lañh tụ  củ a mộ t đả ng phaí lâý 
tên “Quốc hộ i Châu Phi” (ANC) bị  câḿ họ at độ ng. Vi ̀đang ở  trong thời kỳ đâú tranh dành quyền 
lự c với đả ng cầm quyền, nên NEN-SÂN buộ c phả i cả i trang để  hoạ t độ ng bằng cách ăn mặ c cẩ u 
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thả  và hóa trang thành nhiều người thuộ c nhiều tầng lớp khać nhau trong xa ̃hộ i. Ông tin rằng 
khi hóa trang như thê,́ người ta se ̃không nhậ n ra ông, để  ông có thể  đi đó đây trong nước. 
Lần kia, khi đi dự  mộ t cuộ c họ p kiń tạ i mộ t vùng quê nghèo miền GIO-HAN-NET́-BỚC 
(Johannesberg), do mộ t linh mụ c sắp xêṕ để  NEN-SÂN nói chuyệ n về caćh mạ ng với mộ t số giới 
trẻ  Công giaó. Khi ông đêń nơi, người phụ  nữ giữ cử a thâý caćh ăn mặ c lôi thôi đa ̃không nhậ n 
ra ông nên từ chối không cho vào với ly ́do: “Ở đây không có chô ̃cho lọ ai người như ông”. Nói 
xong chị  ta đóng sầm cử a lạ i trước mặ t ông. Nhưng sau khi đượ c biêt́ người mới đêń kia là ai, 
chị  ta đa ̃vộ i trở  lạ i nói với NEN-SÂN rằng: ”Xin lôĩ ngài về sự  thất kińh củ a tôi khi naỹ, vi ̀tôi đa ̃
không nhậ n ra ngài. Nêú như tôi biêt́ đó là ngài, thi ̀tôi đa ̃mở  rộ ng cử a ra đón và phụ c vụ  ngài 
thậ t chu đaó”. 
Tuy nhiên, dù ông giả  dạ ng thành nhiều người khać, nhưng vâñ có mộ t số người quen nhậ n ra 
ông. Mộ t hôm, khi ông giả  dạ ng làm mộ t bać tài xê ́ở  Gio-han-net́-bớc, đang dừng xe đón khaćh 
ở  mộ t góc phố, ông khóac chiêć áo ngoài bụ i bặ m và trên đầu độ i mộ t chiêć mũ nhàu nat́, thi ̀
chợ t thâý mộ t anh cả nh sat́ đang sả i bước tiêń về phiá miǹh. Ông nhiǹ quanh để  tińh lối thoát 
thân. Nhưng viên cả nh sat́ kia đa ̃mỉ m cười chào ông, anh ta leń đưa tay lên chào theo kiể u 
ANC, rồi bước đi theo mộ t hướng khać. Những sự  cố như vậ y xả y ra nhiều lần, và NEN-SÂN cũng 
tạ m yên tâm vi ̀biêt́ rằng có nhiều người Châu Phi thự c tâm ủ ng hộ  con đường đâú tranh với tệ  
phân biệ t chủ ng tộ c củ a chińh quyền da trắng. Cuối cùng sau nhiều năm bị  cầm tù, NEN-SÂN 
MÊN-ĐƠ-LA đa ̃đượ c thả  ra và chiêń thắng trong mộ t cuộ c bầu cử  công bằng để  trở  thành vị  
Tổ ng thống da đen đầu tiên củ a nước Nam Phi. 
Hôm nay Chúa Giê-su cũng đang ẩ n miǹh dưới nhiều hạ ng người đau khổ  bât́ hạ nh. Vậ y bạ n có 
nhậ n ra và ân cần phụ c vụ  Người caćh chu đaó không ? 

3. SUY NIỆM: 
Khi còn sống, nữ tu Tê-rê-sa Can-quyt́-ta (Tê-rê-sa Cancutta) rât́ tâm đắc với đoạ n Tin Mừng 
hôm nay. Bà luôn bị  những người đau khổ  bât́ hạ nh lôi cuốn. Dưới mắt bà, những người này 
không những là những kẻ  đańg thương hạ i, mà còn là hiệ n thân củ a Đức Giê-su đang chị u đau 
khổ  và bị  bỏ  rơi trên cây thậ p gia.́ Nơi bà Tê-rê-sa, tiǹh yêu Đức Giê-su và tiǹh thương người bât́ 
hạ nh hòa quyệ n vào nhau. Càng yêu Chúa bao nhiêu thi ̀bà lạ i càng yêu cać người bệ nh tậ t đau 
khổ  bâý nhiêu. Bà thường nhắc cać chị  em nữ tu Thừa Sai Bác Ái như sau: “Chị  em cần tậ p nhiǹ 
thâý Đức Giê-su trong môĩ con người bât́ hạ nh mà chị  em đang phụ c vụ , dù họ  đańg kinh tở m 
đêń đâu đi nữa”. 
Tin Mừng hôm nay thuậ t lạ i việ c Đức Giê-su Vua Thẩ m Phań se ̃tái lâm vào ngày tậ n thê ́và se ̃
ngồi trên ngai vinh hiể n mà xet́ xử  muôn dân. Người taćh biệ t người lành khỏ i kẻ  dữ như mụ c tử  
taćh biệ t chiên khỏ i dê vào môĩ buổ i tối khi đưa chúng vào chuồng. Người thưở ng kẻ  lành và 
phạ t kẻ  dữ caćh công minh. Ngày nay Vua Giê-su đang hiệ n thân nơi những kẻ  nghèo khổ  khốn 
cùng. Người tự  đồng hóa miǹh với những kẻ  đói khat́, khaćh lạ , trần trụ i, đau yêú hay ở  tù mà 
chúng ta thường gặ p môĩ ngày. 
Dù đa ̃đượ c Chúa Cha tôn lên làm “Chúa” mọ i loài, nhưng Đức Giê-su không ngạ i nhậ n những kẻ  
nghèo khó yêú đuối chińh là anh chị  em củ a miǹh. Từ đây, không những Người hiệ n diệ n trong 
bi ́tićh Thańh Thể , trong Lời hằng sống, giữa Cộ ng đòan... mà Người còn hiệ n thân trong những 
người đau khổ  nghèo khó bệ nh tậ t cần đượ c trợ  giúp. Có những lần chúng ta đa ̃gặ p Chúa mà 
không nhậ n ra Người, thậ m chi ́còn đối xử  tàn nhâñ với Người. Sau này chúng ta se ̃bị  xet́ xử  về 
thaí độ  đối với những kẻ  nghèo đói bất hạ nh. Tộ i lớn nhât́ có le ̃là tộ i không chu tòan nhiệ m vụ  
sống tiǹh yêu thương caćh cụ  thể , khi chúng ta không làm điều le ̃ra phả i làm để  phụ c vụ  những 
người đau ốm bất hạ nh và bị  bỏ  rơi. 
Ngày nay trong hiǹh hài những kẻ  hèn mọ n, Đức Giê-su vâñ đang tiêṕ tụ c ngử a tay ra xin giúp 
đỡ: Những người mù lòa đang cần có tiền mổ  cườm hay thủ y tinh thể  để  đượ c sańg mắt, những 
kẻ  mù chữ cần đượ c câṕ họ c bổ ng để  đi họ c lớp họ c tiǹh thương, cać lớp bổ  túc văn hóa. Cać 
trẻ  em mồ côi cần đượ c nuôi dạ y trong những ngôi nhà mở . Những cụ  già neo đơn cần đượ c 
mộ t chô ̃ở  ổ n đị nh và đượ c nuôi dưỡng tử  tê.́ Những người đang tự  nhốt miǹh trong các đam 
mê, và những cô gaí đang kiêḿ sống bằng việ c bań thân xać và phẩ m giá cần đượ c trợ  giúp 
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kiêḿ sống lương thiệ n để  hòan lương… Chúng ta phả i làm gi ̀cụ  thể  để  Nước Chúa ngày mộ t lớn 
lên, để  thê ́giới ngày mộ t an biǹh trậ t tự  hơn, công biǹh nhân aí hơn. Nhờ đó, Vua Giê-su có thể  
mở  rộ ng Vương quyền để  trở  thành Vua củ a Vũ Trụ . 

4. THẢO LUẬN:  
Một giáo sư đại học thành phố Chi-ca-gô Hoa Kỳ đã đặt cho các sinh viên câu hỏi sau: 
“Bạn hãy cho biết: Gần đây nhất, bạn có giúp đỡ cụ thể cho một người nào cần sự trợ 
giúp hay không ?” Đây là một câu hỏi quan trọng mà mỗi buổi tối chúng ta cần phải 
tự hỏi miǹh, rồi hồi tâm sám hối và quyết tâm sống tiǹh bác ái yêu thương là điều 
kiện để sau này chúng ta se ̃được hạnh phúc đời đời trong Nước Chúa. 

5. NGUYỆN CẦU: 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU, Vua vũ trụ . Nêú Chúa thậ t sự  là Vua củ a hơn mộ t tỉ  người Công giaó, thi ̀
thê ́giới chúng con đang sống đa ̃biêń thành thiên đàng trần gian từ lâu rồi. Chúng con chưa làm 
dậ y men cho khối bộ t xa ̃hộ i không phả i vi ̀ số lượ ng men còn it́, cho bằng vi ̀men Tin Yêu nơi 
chúng con đa ̃ bị  qua ́ “đat́”, bị  chai li ̀ và mất phẩ m chất rồi. Chúng con phả i gańh chị u traćh 
nhiệ m về tiǹh trạ ng sự  dữ đang tràn lan khắp nơi, mà trong đó có mộ t phần do lôĩ củ a chúng 
con. Chúng con chỉ  biêt́ khoanh tay kêu cầu cho Nước Chúa mau đêń, nhưng lạ i không tićh cự c 
làm cho Nước âý sớm hiǹh thành và phat́ triể n nơi bản thân và môi trường mình đang sống. 
- LẠY CHÚA. Nhiều lần con đa ̃ tự  biệ n hộ  về những thiêú sót bổ n phậ n khi nói rằng: “Lự c bât́ 
tòng tâm: Làm sao tôi có thể  vào đượ c nhà tù để  thăm nuôi cać tù nhân ? Làm sao tôi dám chứa 
châṕ những khaćh lỡ đường không giâý tờ vào ở  trọ  ? Tôi lâý đâu ra tiền để  chăm sóc những 
bệ nh nhân AIDS, phong cùi ? …” Nêú con cứ ly ́luậ n như thê ́thi ̀chắc con se ̃không làm gi ̀hêt́. 
Nhưng có biêt́ bao công việ c trong tầm tay như giúp đỡ người nghèo vượ t khó, làm dâú hiệ u baó 
nguy sụ t cống trên đường, giới thiệ u Chúa cho mộ t người lương. Và còn biêt́ bao những việ c 
khać tương tự ... Xin cho con biêt́ luôn quan tâm tới người bên cạ nh, và săñ sàng chia sẻ  tiǹh 
thương với họ , hầu xứng đańg nên môn đệ  củ a Chúa. 
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 
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V. TƯ LIỆU HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HHTM TH 11/2017 

HỘI VIÊN HIỆP HỘI THÁNH MẪU - BẠN LÀ AI ? 

1. HỘI VIÊN THÁNH MẪU LÀ AI ? : 
Hội viên Thánh Mẫu là thành viên của Hiệp Hội Thánh Mẫu. Đây là một Hội đòan đạo đức có từ 
thế kỷ 16 và đã được Hội Thánh công nhận là Công Giáo Tiến Hành (Thông điệp “Bis saeculari - 
Hai Thế kỷ” của Đức Piô 12). HHTM nhằm huấn luyện Hội viên trở thành những Tông Đồ Giáo 
Dân hòan hảo, làm nhân chứng sống động của Chúa Kitô, tích cực góp phần vào sứ mệnh loan 
Tin Mừng của Hội Thánh.  
Linh đạo là con đường nên thánh của Hội viện Thánh Mẫu được tóm gọn trong 4 điểm chính như 
sau :  

*Một là noi gương Chúa Giê-su. 
*Hai là hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a. 
*Ba là cảm thông phục vụ Hội Thánh. 
*Bốn là nhiệt thành làm việc tông đồ. 

Nếu trung thành sống theo Chúa Giê-su như Mẹ Ma-ri-a, thì nhờ ơn Chúa giúp và sự phù trợ của 
Mẹ, chắc chắn Hội viên sẽ ngày càng trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Trườc hết nên một người 
trưởng thành về nhân cách, rồi một tín hữu đạo đức sống bác ái và cuối cùng thành một tông đồ 
giáo dân nhiệt tâm loan báo Tin Mừng , làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô trươc mặt người đời. 
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2. MẤY LỌAI HỘI VIÊN : HHTM phân Hội viên thành hai lọai như sau : 
-Hội viên Hoạt Động : HHTM mời gọi các tín hữu tham gia làm hội viên chính thức của Đòan. 
Hội viên chính thức có bổn phận tuân giữ Luật sống, thường xuyên tham dự các sinh họat đạo 
đức hộii họp và công tác của Đòan để có điều kiện thăng tiến. Hội viên chính thức có nghĩa vụ 
chu tòan các bổn phận thiêng liêng của một Hội viên hằng ngày, tham dự các sinh họat học 
sống Lời Chúa hằng tuần, họp Đòan hằng tháng, chu tòan các công tác bác ái xã hội và Tông đồ 
truyền giáo được phân công và rộng rãi đóng góp quĩ Đòan. Họ sẽ được hưởng những quyền lợi 
thiêng liêng tinh thần khi sống lúc chết của một Hội viên chính thức đã được ấn định trong Luật 
Sống HHTM.  
-Hội viên Trợ Tá : Những Hội viên sau một thời gian sinh họat, vì lý do chính đáng như bận 
công ăn việc làm, dời nhà đi nơi khác, hay phải lo cho người thân đau yếu liệt giường nên không 
thường xuyên tham dự sinh họat với Đòan, nhưng vẫn muốn ở trong Hội, thì sẽ trở thành Hội 
viên Trợ Tá. Hội viên Trợ Tá vẫn phải chu tòan các nhiệm vụ đạo đức để cầu nguyện cho việc 
truyền giáo và làm các công tác tông đồ bác ái phù hợp với hòan cảnh của mình. Hội viên Trợ Tá 
vì không thường xuyên sinh họat, nên chỉ ở bậc Hội viên Tập Sinh Thánh Mẫu. Khi có điều kiện 
sinh họat trở lại, Hội viên Trợ Tá sẽ trở thành Hội viên chính thức và sẽ được học tập huấn luyện 
để được tuyên hứa thăng cấp như các Hội viên khác. 

3. BỐN BẬC HỘI VIÊN : Chương trình thăng tiến Hội viên HHTM theo bốn bước như sau : 
-BƯỚC MỘT LÀ ỨNG SINH : Tín hữu Công giáo hay dự tòng có thiện chí muốn gia nhập Đòan 
HHTM, sẽ được giới thiệu làm Ứng Sinh để tìm hiểu linh đạo HHTM bằng việc tham dự các sinh 
họat hội họp và công tác của Đòan trong một thời gian. 
-BƯỚC HAI LÀ TẬP SINH THÁNH MẪU : Sau thời gian từ một đến ba tháng, Ứng Sinh được 
làm đơn tình nguyện gia nhập làm Hội viên chính thức của Đòan, với sự bảo lãnh của một Hội 
viên kỳ cựu. Họ hứa sẽ học sống linh đạo HHTM trong nghi thức tiếp nhận Hội viên Tập Sinh 
Thánh Mẫu. Từ đây, Hội viên Tập Sinh sẽ được học tập nhân bản để trở thành một con người 
trưởng thành về nhân cách, tập sống hiếu thảo với Thiên Chúa Cha noi gương Chúa Giê-su và 
Mẹ Ma-ri-a. Cụ thể mỗi ngày Hội viên Tập Sinh sẽ làm vui lòng một người. 
-BƯỚC BA LÀ HỨA SINH THÁNH MẪU : Sau thời gian sinh họat với Đòan ít nhất một năm, 
những Hội Viên Tập Sinh có ý thức tuân giữ luật sống và có tinh thần trách nhiệm cao sẽ được 
khuyến khích làm đơn xin tuyên hứa lên bậc Hứa Sinh Thánh Mẫu. Hội viên Hứa sinh sẽ được 
học tập về Lời Chúa trong các buổi Hiệp Sống Tin Mừng hằng tuần, để trở thành một môn đệ 
đích thực của Chúa Giê-su bằng việc tập sống quên mình vị tha và có tinh thần đòan kết với 
cộng đòan là dấu hiệu người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Hội viên có thể ở bậc Hứa Sinh 
Thánh Mẫu nhiều năm. 
-BƯỚC BỐN LÀ HIẾN SINH THÁNH MẪU : Những Hội viên Hứa Sinh sau thời gian ít nhất 3 
năm, đã chu tòan các bổn phận của Hội viên Hứa Sinh theo Luật Sống qui định, chăm chỉ tham 
dự các sinh họat đạo đức, hội họp, học sống Lời Chúa và thi hành đầy đủ các công tác được 
phân công, sẽ được khuyến khích lên bậc Hiến Sinh Thánh Mẫu để trở nên một Hội Viên trưởng 
thành, quyết trung thành theo linh đạo HHTM đến trọn đời. Các Hội viên Hiến Sinh Thánh Mẫu 
có bổn phận chu tòan sứ mệnh rao giảng Tin Mừng bằng việc thực thi công tác tông đồ truyền 
giáo được cấp trên phân công. 

TÓM LẠI : Hội viên HH Thánh Mẫu là những tín hữu muốn sống đời Kitô hữu hòan hảo 
theo gương Chúa Kitô như Đức Trinh Nữ Maria trong Tin Mừng, quyết tâm sống đức 
Tin bằng việc thực thi đức Cậy và đức Mến, hầu trở nên môn đệ đích thực của Chúa 
Kitô, góp phần vào sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, bằng việc chu tòan 
công tác tông đồ truyền giáo, trở thành chứng nhân của Chúa Kitô ngay trong môi 
trường sống và làm việc của mình. 

LM ĐAN VINH - HHTM 
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VI. THƯ GIÃN THÁNG 11.2017 

1. ĐẶT TÊN XẤU CHO CON 
Theo tục lệ ngày xưa, cha mẹ hay đặt tên xấu cho con cái để dễ nuôi. Nhà kia có 3 đứa 

con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp. Một hôm khi ông bố vắng nhà thì có một ông bạn thân 
đến chơi. Bà vợ đã thay mặt chồng ra tiếp đón ân cần khiến ông ta rất vui. Đến trưa, bà vợ liền 
bảo thằng con út : 

-Mau đi dọn cơm cho bác….. ĐỚP ! 
Người bạn kia hơi phật lòng, chỉ ăn qua loa vài ba chén rồi đứng dậy. Bà vợ bảo thằng 

con thứ hai : 
-Sao không mau múc nước cho bác rửa…. CU ! 
Lần này thì ông bạn kia giận tím mặt, liền gật đầu chào ra về. Khi ấy bà vợ cứ ngớ người 

ra chẳng hiểu sao ông ta lại vội bỏ về như vậy. Bà liền bảo thằng con cả rằng : 
-Mau ra dắt xe cho bác…. CÚT ! 

2. CON RỂ CỦA BILL GATES 
Một hôm, ông bố nói với con trai rằng :”Con à, bố muốn con phải mau cưới vợ theo sự sắp 

xếp của Bố”. Anh con trai liền nói :”Con sẽ chọn lấy vợ theo sở thích của con!” . 
“Nhưng cô gái bố nhắm là con của Bill Gates đó” 
“Ồ, nếu thế thì con đồng ý”. 

Sau đó, ông bố liền đi gặp Bill Gates và nói :”Tôi giúp ông chọn được một chàng rể tương lai 
rồi đó”. 

“Nhưng con gái của tôi còn quá nhỏ, chưa thể nghĩ đến chuyện chồng con bây giờ được 
đâu”. 

“Nhưng cậu con trai ấy chính là Phó Chủ Tịch Ngân hàng Thế Giới đó”. 
“Ồ, vậy hả ? Vụ này nghe được lắm đó”. 

Cuối cùng ông bố đến gặp Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới và nói :”Tôi xin tiến cử cho ngài một 
chàng trai xuất sắc vào ghế Phó Chủ Tịch để làm phụ tá cho ngài”. 

“Nhưng hiện giờ tôi đã có quá nhiều Phó Chủ Tịch rồi”. 
“Nhưng chàng trai trẻ này là con rể tương lai của Bill Gates đấy”. 
“Ồ, ô… Thế thì OK !” 

SƯU TẦM 
�Ba �Ba chàng thanh niên được đưa từ hỏa ngục lên tới cửa Thiên đàng. Ba người gặp Thán 

 
VII. NHỎ TO HỮU ÍCH THÁNG 11.2017 

GẶP THẢM HỌA VÌ BỊ CAO HUYẾT ÁP MÀ KHÔNG CHỊU UỐNG THUỐC. 

Thâý miǹh khỏ e vi ̀luôn dẫn đầu trong nhóm đi xe đạp, ông T. không chị u dùng thuốc dù đang 

bị  cao huyêt́ aṕ. Hậ u quả  thậ t đańg sợ . 
Ông Hoàng Bình T. (70 tuổi ở Hà Nội) được phát hiện bị  cao huyết áp trong một lần đi kiểm tra 
sức khoẻ định kỳ. Bác sĩ yêu cầu phải dùng thuốc hằng ngày, nhưng ông đã không uống thuốc. 
Vợ con, bạn bè thân thiết biết chuyện cũng khuyên ông uống thuốc nhưng ông nói “cảm thấy 
bản thân khoẻ nên không cần dùng thuốc”.  
Ông tự tin vì thường dẫn đầu trong nhóm đi xe đạp người cao tuổi hằng ngày, vả lại ông không 
thấy có biểu hiện khó chịu gì khi bị cao huyết áp. Đùng một cái, ông bị tai biến, sau đó liệt nửa 
người. Giờ ông rất ân hận thì đã muộn. 
Lời bàn: Người có bệnh lý tăng huyết áp nên tuân thủ khi đã được bác sĩ khám và yêu cầu dùng 
thuốc hằng ngày.  
Việc có bệnh mà không dùng thuốc, không kiểm tra huyết áp thường xuyên sẽ khiến có lúc 
huyết áp tăng cao bất thường gây tai biến. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chủ quan mà ông T. đã phải trả 
giá đắt. 

SƯU TẦM 
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VIII. THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 11/2017 

A. SINH HOẠT CỦA LIÊN HỘI HHTM-TGP. 

   

1. SINH HOẠT : 

THÔNG BÁO SỐ I 
 

Trích Yếu: V/v TỔ CHỨC HỘI DIỄN THÁNH CA HHTM-SAO MAI 2017 – 
CHỦ ĐỀ: “MÁI ẤM BE-LEM”.  

 

KÍNH GỬI:  Các Hội Viên Hiệp Hội Thánh Mẫu TGP Saigon 
Các đơn vị Ca Đoàn thuộc 2 NT Sao Mai và Thánh Mẫu  
và các Ca Đoàn Bạn thuộc các Giáo Xứ trong Thành Phố. 

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho Hội Viên các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia 
Đình và Bác Ái Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo Phận Saigon, các ca đoàn thuộc Nhà thờ Sao Mai 
và Thánh Mẫu, và các Ca Đoàn bạn thuộc các Giáo Xứ trong Thành Phố, LM Tổng Giám Huấn và 
LM Phụ Tá HHTM sẽ tổ chức một buổi Hội Diễn Thánh Ca 2017 Chủ Đề: “MÁI ẤM BE-LEM” 
như sau: 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BUỔI HỘI DIỄN:  
Từ 19g00 đến 21g30 Thứ Ba (19/12/2017) sau CN Thứ Ba Mùa Vọng 2017.  
tại Nhà Thờ Sao Mai, Giáo Hạt Chí Hòa, TGP Sai-gon TP Hồ chí Minh. 

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:  
LM Đinh văn Vãng (DD 0989 049 968); LM Phao-lô Nguyễn hữu Thiện (DD 0915 781 

959), LM Giu-se Vũ quang Trường (DD 0909306106); Nhạc sĩ Quang Minh (DD 0121 345 
4959), Ông Đa-minh Lê văn Giang (DD 0903 323 942); Chị Đinh thị Thọ (DD 0126 705 
7552), Anh Trần đức Vĩnh (DD 0976 930 634), Bà Hoàng thị Nhiễu (DD 0931 805 384), Bà 
Nguyễn thị Soi (DD 0903 100 714). 

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO: 
Nhạc sĩ Quang Minh, Cha Phụ tá HHTM Hữu Thiện và một thành viên Ban Thánh 

Nhạc của TGP.  

THÀNH PHẦN HỘI DIỄN:  
Mời các Xứ Đoàn thuộc 3 Liên Đoàn Giới Trẻ, Gia Đình và Bác Ái HHTM, các Ca Đoàn 

thuộc hai nhà thờ Sao Mai và Thánh Mẫu và các Ca Đoàn thân quen thuộc các Giáo Xứ 
trong Thành Phố đăng ký tham dự buổi Hội Diễn Thánh Ca với Ban Tổ Chức.  

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ CHUẨN BỊ:  
Đề nghị mỗi đơn vị đăng ký dự thi 1 tiết mục chính và 1 tiết mục phụ, thuộc 3 thể 

loại: Hợp Xướng (Hợp Ca, Tốp Ca), Ca Múa và Đơn Ca (Song Ca)… trước ngày 
30/11/2017. Đăng ký tên bài hát, tác giả và gửi bài hát tham dự. Nếu số đơn vị đăng 
ký vượt quá dự kiến, Ban Tổ Chức (họp mặt vào 19g00 Thứ Năm 30/11/2017) sẽ quyết định 
ưu tiên chọn tiết mục phù hợp với chủ đề “Mái ấm Be-lem”. 

PHẦN THƯỞNG KHÍCH LỆ: 
Dự kiến phần thưởng khích lệ gồm 21 phần thưởng: Ngoài 6 phần quà Lưu Niệm cho các 

đợn vị Ca Đoàn khách mời, còn một số phần thưởng Hội Thi giữa các đơn vị trong Hiệp Hội 
Thánh Mẫu và Giáo Xứ Sao Mai thuộc 3 thể loại như sau: 

1) Thể loại Hợp Xướng (từ 30 ca viên trở lên).- Thể loại Hợp Ca  (từ 15 ca viên trở lên) 
gồm: 1 Giải nhất – 1 Giải nhì. – 2 Giải ba.  

2) Thể loại Tốp ca (từ 10 ca viên trở lên): Gồm: -1 Giải nhất. -1 Giải nhì. 2 Giải ba. 
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3) Thể loại Đơn Ca và Song Ca: Gồm: -1 Giải nhất. – 1 Giải nhì. – 2 Giải ba. 
4) Thể loại Ca Múa: Gồm : -1 Giải nhất. – 1 Giải nhì. 2 Giải ba.  
LỄ PHÁT THƯỞNG: Nhằm khuyến khích các đơn vị tích cực tham gia, Ban Tổ chức sẽ trao 

quà Lưu niệm và phát thưởng cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc vào cuối Hội Diễn nói trên. 

Rất mong các Ca Đoàn khách mời thuộc các Giáo Xứ trong Thành Phố, các đơn vị thuộc ba 
LĐ Giới Trẻ, Gia Đình, Bác Ái HHTM TGP, các đơn vị ca đoàn thuộc hai NT Sao Mai và Thánh 
Mẫu, và các cá nhân có khả năng hát thánh ca tích cực đăng ký tham dự theo nội dung và ngày 
giờ nói trên. 

Lưu ý: Hội thi chỉ nhằm tạo ra một sinh hoạt đạo đức cho giới trẻ và những người thích hát 
Thánh Ca, không nhằm tôn vinh cá nhân hay tập thể để tránh sự chia rẽ. 

Làm tại NT Sao Mai ngày 26/10/2017. 

LM Giám Huấn HHTM TGP - Chính Xứ GX Sao Mai 
 

 
Đaminh ĐINH VĂN VÃNG 

    

2. THÔNG BÁO 2:  

THÔNG BÁO SỐ II 
 

 
Trích Yếu: V/v Tổ chức mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Bổn Mạng Liên Hội HHTMVN và  
Bổn Mạng Nhà Thờ Thánh Mẫu Trung Ương. 
 
KÍNH GỬI: - Hội đồng Quản Trị các cấp và Hội viên HHTM 3 Liên đoàn: BA/HHTM, 
GĐ/HHTM và GT/HHTM TGP Saigon TP HCM – 
- Quý Tu sĩ và Ban Phục vụ Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương.  

Trong phiên họp tháng 10/2017 tại nhà Sinh Hoạt Mục Vụ GX Sao Mai dưới sự chủ tọa của 
Cha TGH HHTM, Hội đồng Quản trị LH/HHTM/TGP đã nhất trí tổ chức mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, Bổn mạng của Tổng Hội HHTM/VN và của NT Thánh Mẫu Trung Ương vào Thứ Ba 
ngày 07.12.2017 từ 15g00 đến 18g00, tại NT Thánh Mẫu (số 3-5 Chữ Đồng Tử P.7 Q.TB).  

1. CHUẨN BỊ:  

1.1) BÓ HOA THIÊNG: Hội viên các Xứ Đoàn sẽ thực hiện một BÓ HOA THIÊNG dâng Mẹ từ 
ngày nhận thông báo đến ngày đại lễ, gồm một số việc lành như sau:  

- Dự lễ và rước lễ.  
- Chuỗi Mân Côi Sống: Suy niệm một mầu nhiệm (Vui, Sáng, Thương, Mừng) và đọc 1 chục 

kinh Mân Côi kết thành chuỗi Mân Côi.  
- Công tác thăm viếng: Thăm người mới quen nhất là người lương có cảm tình với đạo. 
- Công tác bác ái: Mỗi Xứ đoàn tổ chức thăm viếng chia sẻ bác ái một nhà nuôi người già neo 

đơn, thăm bệnh nhân đau liệt tại các tư gia hay bệnh viện, thăm người khuyết tật… 
Các việc trên được BCH XĐ cộng chung thành Bó Hoa Thiêng để nhờ Mẹ dâng lên Chúa trong 

thánh lễ mừng Bổn Mạng Mẹ Vô Nhiễm của HHTM nói trên. 

1.2) ĐỒNG PHỤC NGÀY ĐẠI LỄ: Hội viên HHTM khi tham dự thánh lễ mừng bổn mạng sẽ 
mặc đồng phục có đeo dấu hiệu HHTM.    

1.3) ĐĂNG KÝ SĨ SỐ THAM DỰ: Nhằm giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị liên hoan nhẹ sau lễ, đề 
nghị BCH các Xứ Đoàn đăng ký sĩ số hội viên tham dự cho BCH Liên Đoàn để báo tổng số về cho 
Thủ Quỹ BCH Liên Hội (chị Thanh Hương. Số ĐT: 0908 751 702).  
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2. CHƯƠNG TRÌNH:  

2.1) DIỄN TIẾN:  

- 15g00: Tập trung sinh hoạt 
- 15g15: Báo cáo sinh hoạt 6 tháng cuối năm của 3 LĐ (BA/HHTM, GĐ/HHTM, GT/HHTM). 
- 15g45 Liên hội trưởng tổng kết và Cha TGH ban huấn từ    
- 16g20: Dẫn lễ và xếp hàng đi rước  
- 16g30: Thánh lễ trọng thể -  
Sau lễ liên hoan mừng Bổn Mạng tại Hoa Viên Nhà Thờ Thánh Mẫu. 

2.2) PHÂN CÔNG:  

- Điều hành tổng quát: Ô Giang (Trưởng BCH/LH). 
- Dẫn chương trình chung: Đại Diện BCH/LH. 
- Tập hát trước lễ: Ông Quang Minh (Ban huấn luyện). 
- Đọc dẫn lễ: một ĐD Ban chấp hành Liên hội  
- Bài đọc 1:  Đại Diện BCH Liên Hội.  
– Bài đọc 2: Đại Diện Ban Phục Vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu.  
- Lời nguyện cộng đoàn: 4 Đại diện (BCH/LH, LĐBA, LĐGĐ, LĐGT). 
- Dâng lễ vật: Liên Đoàn Gia Đình.  
- Tâm tình hiệp lễ: Chị Thủy (BCH/LH) 
- Chụp hình, quay phim: Anh Đoàn, Cô Hương (UV BCH/LH). 
- Xin tiền thau: Thủ Qũy BCH/LH. 
- Giữ xe và phục vụ nước uống: Ban Phục vụ Nhà thờ TM 
- Hát lễ: Một Ca Đoàn NT Thánh Mẫu. 
- In ấn, phụng vụ và soạn lời nguyện giáo dân: Chị Nhiễu (BCH/LH)  
- Soạn bài dẫn lễ và phút tâm Hiệp Hội Thánh Mẫu (BCH/ LH)  
- Phụ trách sinh hoạt:  Một UV BCH/LH. 

2.3) THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC: 
- Bình hương hoặc nhang: Liên đoàn gia đinh . 
- Cầm Sách Thánh: Ô. Lâm (Cố vấn BCH/LH)  
- Trống khẩu: Đại diện Xứ đoàn BA/HHTM Bùi Phát 
- Thánh giá nến cao: Ban Phục vụ Nhà thờ TM. 
- Cờ Liên hội: Một ĐD LĐ/BA/HHTM. 
- Hai người đọc Sách Thánh: Đại diên BCH LH và BPV NT TM.  
- Phụ trách Lời nguyện cộng đoàn: Đại diện BCH/LH và 3 Đại diện của 3 Liên đoàn  
- Đoàn dâng lễ vật: LĐ Gía Đình HHTM. 
- Đọc Tâm tình hiệp lễ: Một UV BCH/LH. 
- Lễ sinh. 
- Đoàn đồng tế: Đúc GM Phụ Tá - LM TGH/HHTM và các LM đồng tế.  
 
Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ dưới lá cờ của Mẹ Maria và theo linh đạo Hiệp sống – 

Xin vâng và Phục vụ, BCH Liên Hội mời tất cả Hội viên về tham dự Lễ mừng Bổn mạng của Liên 
Hội HHTM năm 2017 đông đủ. 

Làm tại Nhà thờ Thánh Mẫu ngày 26 tháng 10 năm 2017 
          DUYỆT                                                                  TM BCH LIÊN HỘI HHTM TGP 
LM Tổng Giám Huấn HHTM                                                       Liên Hội Trưởng HHTM 
 
 
Đaminh ĐINH VĂN VÃNG                                                          Đaminh LÊ VĂN GIANG 
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B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM  
I. SINH HOẠT: 
Ngày 21-09-2017 vừa qua, Cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện, Phụ Tá  HHTM TGPSG cùng Ông Đa 
Minh Lê Giang – Liên Hội Trưởng HHTM TGPSG, và Bà Anna Phạm Thị Soi Liên đoàn Trưởng 
LĐBA HHTM cùng Ban chấp hành LĐBA HHTM đã đi thăm Xứ Đoàn Bác ái Vị Hưng, GH Vị Thanh, 
GP Cần Thơ. 
Trong buổi họp chung Xứ Đoàn Vị Hưng, các thành viên trong Đoàn đã chia sẻ về linh đạo 
HHTM và động viên các hội viên siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tích cực làm công tác bác ái 
theo linh đạo HHTM. Cha chánh xứ Anphongso Lê Kim Thạch cũng gởi lời cám ơn Cha Tổng giám 
huấn đã cử phái đoàn viếng thăm XĐ Vị Hưng và xin Chúa ban nhiều sức khỏe đến 2 Cha Phụ 
Trách HHTM, để 2 Cha hướng dẫn HHTM và Liên đoàn Bác Ái HHTM TGP/SG ngày càng thăng 
tiến.  
Tạ ơn Chúa đã đưa Đoàn đi và về được bình an. 
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B. THÔNG TIN LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM  
I. SINH HOẠT: 
Ngày 21-09-2017 vừa qua, Cha Phaolo Nguyễn Hữu Thiện, Phụ Tá  HHTM TGPSG cùng Ông Đa 
Minh Lê Giang – Liên Hội Trưởng HHTM TGPSG, và Bà Anna Phạm Thị Soi Liên đoàn Trưởng 
LĐBA HHTM cùng Ban chấp hành LĐBA HHTM đã đi thăm Xứ Đoàn Bác ái Vị Hưng, GH Vị Thanh, 
GP Cần Thơ. 
Trong buổi họp chung Xứ Đoàn Vị Hưng, các thành viên trong Đoàn đã chia sẻ về linh đạo 
HHTM và động viên các hội viên siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tích cực làm công tác bác ái 
theo linh đạo HHTM. Cha chánh xứ Anphongso Lê Kim Thạch cũng gởi lời cám ơn Cha Tổng giám 
huấn đã cử phái đoàn viếng thăm XĐ Vị Hưng và xin Chúa ban nhiều sức khỏe đến 2 Cha Phụ 
Trách HHTM, để 2 Cha hướng dẫn HHTM và Liên đoàn Bác Ái HHTM TGP/SG ngày càng thăng 
tiến.  
Tạ ơn Chúa đã đưa Đoàn đi và về được bình an. 

 
 
II. MỪNG BỔN MẠNG:   
1)Ngày 03/11: Lễ Thánh Martino: Bổn mạng của: 

- Ông Martino Trần Minh Cương – Đoàn trưởng Xứ đoàn bác ái HHTM Bùi Phát. 

- Ông Martino Nguyễn Văn Hùng – Đoàn phó và UV phụng vụ Xứ Đoàn Bác Ái HHTM Bùi Phát. 

2) Ngày 22/11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình: Bổn mạng Đoàn bác ái Châu Bình (Thủ Đức) 
BCH LĐBA HHTM chúc mừng Xứ đoàn Bác Ái HHTM Châu Bình và chúc mọi Hội Viên được tràn 
đầy hồng ân Thiên Chúa. 
III. CÔNG TÁC BÁC ÁI : 

1. Xứ đoàn Học Sống Lời Chúa  

- Thăm hội viên đau yếu: 5 người 

- Thăm hội viên không đi sinh hoạt: 2 người 

- Quét nhà thờ: 8 lần (4 người) 

- Giúp tu sỹ: 1.500.000đ 

- Viếng xác: 2 người 

- Làm công tác bác ái xã hội: 1.050.000 đ 

- Thăm viếng chia sẻ bác ái: 3.700.000 đ 

2. Xứ đoàn Lộc Hưng 

- Viếng xác: 2 người 
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- Thăm bệnh nhân: 35 người tại nhà và 3 người tại bệnh viện 

- Thăm 14 Cha hưu: 2.000.000 đ 

- Chia sẻ bác ái: 6.000.000 đ 

3. Xứ đoàn Bùi Phát 

- Viếng xác: 3 người 

- Thăm người đau liệt: 2 người 

- Quét dọn nhà thờ: 30 lần 2 người 

- Đọc kinh gia đình: 10 gia đình 

- Chia sẻ bác ái: 7.000.000 đ 

4. Xứ đoàn Tân Hưng XM 

- Thăm bệnh nhân: 5 người 

- Viếng xác: 2 người 

- Quét nhà thờ: 4 lần 

- Chia sẻ bác ái: 2.750.000đ 

THƯ MỜI HỌP 
     Mời các Anh/ Chị Xứ Đoàn Trưởng và các thành viên BCH các Xứ đoàn thuộc LĐ BA/HHTM 
đến tham dự buổi sinh hoạt hàng tháng tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung Ương: Số 3-5 Chữ Đồng 
Tử, P. 7, Tân Bình vào lúc 15g00 ngày thứ Hai 27/11/2017. 
     Đề nghị các Anh/ Chị Em tham dự đầy đủ và đúng giờ. 

 

C. THÔNG TIN LĐ GIA ĐÌNH HHTM/TGP-SG 

I. SINH HOẠT CỦA LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH :  
1.Ngày 07/10/2017: Liên Đoàn Gia Đình HHTM TGP-SG mừng Bổn Mạng Đức Mẹ Mai 
Khôi : 
16g30 : Thánh lễ Tạ ơn Mừng Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi của Liên đoàn Gia đình do cha Tổng 
Giám huấn Đa Minh Đinh văn Vãng cử hành, lúc 16g30 thứ bảy ngày 7-10-2017 tại Nhà thờ 
Thánh Mẫu. 

 

 

https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/hoang.nhieu.12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953207474947567&set=a.1581301488804836.1073741827.100007750004515&type=3
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H 1 : Chị trưởng gia đình Thánh Mẫu Sao Mai đọc bài đọc 2 . 
Sau Hiệp Lễ Chị Liên Đoàn trưởng Đại diện 11 Xứ  đoàn gồm 386 hội viên thuộc Liên đoàn Gia 
đình ngành trung niên, cám ơn Cha Đa Minh Tổng Giám huấn, Cha Phaolo Phụ tá Hiệp Hội 
Thánh Mẫu, Quí Thày, Ban phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu, Ca đoàn Xê-xi-li-a, Ban Lễ sinh… đã 
tạo điều kiện cho Liên đoàn Gia đình HHTM GP SG tổ chức  mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Mai Khôi  
 

 
H 2 : Cha Tổng Giám huấn, chụp hình kỷ niệm với Gia đình Liên hội có ÔngTrưởng Đa Minh 

Lê Giang. Anh Cả Anton Nguyễn Đình Lâm. Chị Maria Hoàng Thanh Hương Thủ Quỹ Liên Hội. Chị 
Maria Ngô Hiếu đại diên Liên đoàn Bác Ái. 
 

 
  

H 3 : Cha phaolo mời chị em lên hát 5 bài hát  
Ca tụng mẹ Mân côi  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953209888280659&set=pcb.1953210018280646&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953209888280659&set=pcb.1953210018280646&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953209888280659&set=pcb.1953210018280646&type=3
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H 4 . Chị Liên Đoàn trưởng giới thiệu Bé Sim là người thường trực coi nhà , chăm sóc và đưa 
bịnh nhân nhà Trung chuyền đi bệnh viện. 
Trong dịp này Cha Đa Minh Tổng giám huấn đại diên HHTM gửi quà cho bịnh nhân nhà trung 
chuyển  
  
2) Công tác tháng 10 của các Gia Đình Xứ Đoàn 
* Gia đinh  Tân Hưng: 
Đọc kinh viếng thăm tang gia 2 người thân trong hội :  Linh hồn Bà Maria , LH ông Giuse và 1 
người trong xứ Tân Hưng là Bà Anna  
Gia đình Tân Hưng bán hàng ăn bắp , mì và quà luu niệm : Nón, túi xách gom tiền giúp giáo xứ 
Đức Mẹ Đồng Xoài số tiền 10. 500 000 đ . 
Luôn có một số anh chị em tình nguyện quét dọn nhà thờ. 
*  Gia đinh Mattheu  : Học Lời Chúa hằng tuần;Tham gia công tác giáo xứ , cử đại diên hội 
viên đọc sách. Động viên gia đình hội viên đóng tiền cho giáo điểm theo mời gọi của giáo phận .  
*  Gia đinh  Mẫu Tâm : Hằng tuần vào 19g tối thứ sáu XĐ Gia đình HHTM Mẫu Tâm họp mặt 
trong nhà thờ , đọc kinh Mân Côi, Chia sẻ lời Chúa  theo Bài Tin Mừng Chúa nhật . 
*  Gia đinh  Hà Nội : Tham gia đọc kinh Mân Côi các khu họ trong giáo xứ, góp 3 triệu với giáo 
xứ để giúp đồng bào bị nạn bão lụt  
* Gia đình Caritas Lộ Đức: Xin nhắc lại: Ban mục vụ Caritas Giáo xứ Sao Mai được Cha Tổng 
Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu chấp thuận là một Xứ Đoàn HHTM với tên là Gia đình Caritas Lộ 
Đức, thành viên của Liên đoàn Gia đình Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo phận. 
H 5: Ngày CN 22/10/2017 hồi 20g00 lễ Khánh nhật Truyền Giáo: Gia đình Caritas Lộ Đức đã phụ 
trách gian hàng lưu niệm và gian hàng xôi để ủng hộ cho ơn gọi Thánh Hiến tại NT Thánh Mẫu. 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953209954947319&set=pcb.1953210018280646&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1953209954947319&set=pcb.1953210018280646&type=3
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:08 
* Gia đình Xứ Đoàn Lạc Quang : . 
22g tối ngày 23 /10 anh chi gia đình HHTM đã đáp xe đến viếng, cầu nguyện, và dự Thánh Lễ 
an táng  ông Gioan là bố chồng của Chị Bích Liễu, Thư ký của Gđ HHTM Lạc Quang. Xin các Hôi 
viên HHTM tiếp tục cầu nguyện cho LH Gioan B. sớm được lên Thiên Đàng. 
 

 
 

 
3)Kế hoạch  tháng 11/2017 của Liên Đoàn Gia Đình HHTM GP : 
Tháng 11, Giáo Hội dùng cả tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, được bắt đầu bằng Lễ Các 
Đằng Linh Hồn vào ngày 2 tháng 11.  
Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, Con người sau khi chết sẽ xảy ra ba tình trạng; Được 
lên Thiên Đàng, xuống Hoả Ngục hay vào Luyện Ngục. 
Trong Tháng 11 Liên đoàn Gia đinh  Đề nghị  Hội viên HHTM làm những việc cụ thể như sau: 
Xin lễ, tham dự Thánh Lễ, xưng tội, rước Lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể … để cầu nguyện 
cho các linh hồn đã ra đi trước chúng ta … 
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Hy sinh, hãm mình, hy sinh không mua một gói thuốc lá, một chai rượu, một két bia, một bữa ăn 
ở nhà hàng… để dành tiền đó gửi về BCH Liên Hội HHTM tập trung về Tòa Tổng Giám Mục giúp 
đỡ cho đồng bào gặp lũ lụt Miền Trung.  
Vâng lời cha mẹ, làm chủ tính nóng giận và kiên nhẫn hòa giải với những người chung quanh. 
Chăm sóc, quan tâm đến ông bà, cha mẹ hoặc đi thăm viếng người già, những người đau yếu, 
tật nguyền, kém may mắn... 
Ban Chấp Hành các Xứ đoàn : Lên lịch luân phiên đến đọc kinh cầu cho linh hồn người thân  
theo ý hội viên. 
Ban Chấp Hành Liên đoàn tổ chức đi viếng mộ các Cha Giám Huấn HHTM đã qua đời: Cha 
Giacobe Đỗ minh Lý (Nguyên Tổng Giám Huấn HHTM); Cha Phaolo Lê nguyên Kỷ (HHTM Sao 
Mai) ; Cha Fx Võ ngoc Hiếu (NT Thánh Mẫu Trung Ương); Cha Giuse Hòe  (HHTM Bắc Hà).  

D. TIN LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM TGP: 

1) Mừng lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM: 
Nhân dịp lễ thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Bổn Mạng của Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM, anh 
chị em các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đã họp mặt vào hồi 16g00 thứ Bảy 30/09/2017 dự lễ Đức 
Mẹ Mân Côi và kính mừng Bổn Mạng LĐ là Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su tại Nhà Thờ 
Hiệp Hội Thánh Mẫu Trung Ương.   
- 16g00: Thánh lễ trọng thể do cha Tổng  Giám  huấn Đa Minh Đinh văn Vãng và Cha Tân Phụ 
tá Phaolô Nguyễn hữu Thiện đồng tế. Ca đoàn Giới Trẻ HHTM GX Bình Thái phụ trách hát lễ 
thật sốt sắng.  
- Dù trời mưa lớn, nhưng Hội viên LĐ Giới Trẻ đã về tham dự mừng lễ Bổn Mạng Têrêsa được  
70 bạn thuộc các Xứ Đoàn: Châu Bình, Thạch Đà, Bình Thái, Bình An, Sao Mai, Thánh Mẫu và 
nhóm bạn Khuyết tật Thủ Đức .  
- Sau lễ các hội viên ở lại tham dự giao lưu sinh hoạt chuẩn bị cho “Trại Họp Bạn“.  
Tiếp  đến liên hoan  tại khuôn viên Nhà Thờ Thánh Mẫu với các LM phụ trách và các quan khách 
thuộc Ban Chấp Hành Liên Hội và các BCH Liên Đoàn Bác Ái, Gia Đình.  

2) Trại “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ”: Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM đã tổ chức một trại họp 
bạn tại Giáo Xứ Rạng, Giáo Phận Phan Thiết (Mũi Né) từ 13g00 Thứ Bảy 14/10 đến 20g00 CN 
15/10/2017. Số trại sinh tham dự được 42 gồm một số Xứ Đoàn như Thạch Đà, Châu Bình, Sinh 
Viên HH Thánh Mẫu... Chủ đề traị Họp Bạn là tập sống theo linh đạo Hiệp sống- Xin Vâng- Phục 
Vụ của HHTM theo gương Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a. Nói chung tinh thần các trai sinh rất 
phấn khởi, tích cực thi đua sống yêu thương hiệp nhất với nhau, cùng nhau thể hiện tinh thần 
Xin vâng và Phục vụ trong các sinh hoạt vui chơi và nhất là khi tham dự lửa trại đêm Thứ Bảy 
ngoài bãi biển, và chơi trò chơi lớn vào sáng Chúa Nhật trong khu vực nhà thờ xứ Rạng. Anh 
echij em chia tay nhau mà lòng vẫn quyến luyến tình yêu thương. Hẹn sẽ gặp gỡ nhau trong các 
sinh hoạt của Liên Đoàn trong thời gian sắp tới. 

3) Tình hình Sinh Hoạt LĐ GT HHTM:  
Liên Đoàn Giới Trẻ HHTM TGP Saigon hiện nay gồm 7 Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM đang hoạt 
động như sau: Xứ Đoàn Giới Trẻ Sao Mai, XĐ Giới Trẻ Thạch Đà, XĐ Giới Trẻ Châu Bình, XĐ 
Giới Trẻ Thái Bình, XĐ Giới Trẻ Bình Thái, XĐ Giới Trẻ Bình An. BCH Liên Đoàn sẽ tổ chức đi 
thăm các Xứ Đoàn đang hoạt động, chuẩn bị bầu lại Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Giới Trẻ 
HHTM nhiệm kỳ 2017 - 2021. 
LM Giám Huấn HHTM và LM Tân Phụ Tá  HHTM sẽ phối hợp các đơn vị Mục Vụ Giới Trẻ trong 
Gx Sao Mai và các Xứ Đoàn Giới Trẻ HHTM trong Liên Đoàn để tổ chức các sinh hoạt phù hợp 
với tâm lý tuổi  trẻ. 

TRUYỀN THÔNG HHTM 
 

 


