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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 3 PS ngày 1 tháng 5
Bài đọc: Cv 6, 8-15
Đáp ca: Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30
Phúc âm: Ga 6, 22-29
• Thứ Ba trong tuần 3 PS ngày 2 tháng 5, thánh
Athanasiô, Tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ.
Bài đọc: Cv 7, 51-59
Đáp ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và
21ab
Phúc âm: Ga 6, 30-35
• Thứ Tư trong tuần 3 PS ngày 3 tháng 5, thánh
Philípphê và Giacôbê tông đồ. Lễ kính.
Bài đọc: 1 Cr 15, 1-8
Đáp ca: Tv 18, 2-3. 4-5
Phúc âm: Ga 14, 6-14
• Thứ Năm trong tuần 3 PS ngày 4 tháng 5
Bài đọc: Cv 8, 26-40
Đáp ca: Tv 65, 8-9. 16-17. 20
Phúc âm: Ga 6, 44-51
• Thứ Sáu trong tuần 3 PS ngày 5 tháng 5
Bài đọc: Cv 9, 1-20
Đáp ca: Tv 116, 1. 2
Phúc âm: Ga 6, 53-60
• Thứ Bảy trong tuần 3 PS ngày 6 tháng 5
Bài đọc: Cv 9, 31-42
Đáp ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17
Phúc âm: Ga 6, 61-70
• Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh năm A ngày 7
tháng 5, cầu cho ơn Thiên triệu
Bài đọc I: Cv 2, 14a. 36-41
Đáp ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Bài đọc II: 1 Pr 2, 20b-25
Phúc âm: Ga 10, 1-10

T hông B áo
Ghi Danh Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu nhi
Thánh thể Niên Khóa 2017-2018
Các em thiếu nhi được tròn 6 tuổi vào tháng 9
năm 2017, và sẽ bắt đầu học lớp một tại các
trường phổ thông, sẽ được phụ huynh ghi danh
cho các em vào học lớp một Giáo lý và lớp mẫu

giáo Việt ngữ. Các cháu được tròn 5 tuổi tính
đến tháng 9 năm 2017, sẽ được ghi danh vào lớp
mẫu giáo Giáo lý. Các cháu nào rửa tội bên ngoài
nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Richmond,
xin phụ huynh đính kèm chứng thư Rửa tội khi
nộp đơn ghi danh. Ngoài ra, cha mẹ của các em
thiếu nhi học giáo lý phải cam kết nêu gương
sáng sống đạo: 1) đi dâng lễ ngày Chúa Nhật, 2)
nhiệt thành tham gia những việc thiện nguyện tại
nhà thờ, 3) sẵn sàng cộng tác với thầy cô hướng
dẫn giáo lý cho con em của mình. Lịch ghi danh

vào các Chúa Nhật ngày 30 tháng 4; ngày 7 &
14 tháng 5, trước & sau mỗi thánh lễ cuối tuần
lễ tại phòng học lớp 9 (Crying Room). Phụ huynh
nào ghi danh trước ngày 7 tháng 5 sẽ được bớt
$10.00 cho mỗi bộ đơn. Hạn chót ghi danh là
ngày 14 tháng 5 năm 2017.

Dời phòng học
Để nhường phòng học cho việc ghi danh, kể từ
Chúa Nhật 30 tháng 4 đến cuối tháng 5, các em
học sinh lớp 9 (thầy Đoàn Lân) sẽ chuyển sang
học giáo lý tại Văn phòng nhà xứ; các em lớp
12 (thầy Cao Tuyên & Phan Thành) sẽ chuyển vào
phòng họp bên cạnh Văn phòng giáo lý.

Lớp bổ túc Giáo lý Thêm sức cho người
trưởng thành
Giáo xứ tổ chức khóa học bổ túc Giáo lý Thêm
sức cho người trưởng thành (trên 18 tuổi) gồm
4 buổi trưa Chúa Nhật: ngày 30 tháng 4, ngày
7&14&21 tháng 5, từ 12:00 PM đến 1:30 PM. Các

học viên hoàn tất khóa học này và đáp ứng đủ
điều kiện của ứng viên Thêm sức sẽ được lãnh
nhận bí tích Thêm sức ngày 4 tháng 6 năm 2017.

Hội Nuôi Dưỡng Ơn Thiên Triệu mừng lễ
Bổn mạng
Nhân dịp kính thánh Catarina Xiêna, bổn mạng
Hội nuôi dưỡng Ơn Thiên triệu, giáo xứ dâng
thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật ngày 30 tháng
4 cầu nguyện cho các thành viên của Hội còn
sống cũng như đã ly trần. Hiện nay Hội đã quy tụ
được khoảng hơn 45 thành viên. Để trở thành hội
viên, xin liên lạc với Hội trưởng là bà Anna Ngô
Thị An (Bà Nhơn). Thay mặt cho Phụ tỉnh thánh
Vinh Sơn Liêm, chúng con chân thành cảm ơn
tấm lòng quảng đại và hy sinh âm thầm của quý
hội viên đã dành cho việc đào tạo Ơn Thiên triệu

của Hội thánh. Ngay sau thánh lễ, trân trọng kính
mời quý hội viên cùng hiệp thông bữa ăn huynh
đệ tại nhà xứ.

Rước kiệu Mẹ Mân Côi
Để khai mạc tháng Hoa, thứ Bảy ngày 6 tháng
5, sau thánh lễ 8:00 PM, giáo xứ dâng hoa và
rước kiệu Mẹ Mân Côi. Kính mời các đoàn thể
mặc đồng phục và mang cờ hiệu đi theo đoàn
rước. Ca đoàn Ave Maria & Hội Các Bà Mẹ Công
Giáo hát và xướng kinh trong lúc rước kiệu. Đoàn
LMTT khênh kiệu. Đoàn Hiệp sĩ giúp an toàn
giao thông. Ban Thường vụ hướng dẫn lộ trình
đoàn rước, chuẩn bị hoa và nến rước. Ban truyền
thông chuẩn bị âm thanh. Ban kỹ thuật phụ trách
ánh sáng. Năm vị đại diện 5 đoàn thể: Tông đồ
Fatima, Huynh Đoàn Đa Minh Máctinô, Ca đoàn
Têrêsa, Ca đoàn Seraphim, Thiếu nhi Thánh Thể,
sẽ đọc 5 lời nguyện cho mỗi chục Kinh Mân Côi
mùa mừng. Các em ấu nhi và thiếu nhi dâng Hoa
khi dừng kiệu mỗi lần kết thúc một chục kinh.
Quý Sơ tập luyện và hướng dẫn đội dâng hoa.
Quý ông Vũ Thành, Vũ Sự, Nguyễn Hưng, Nguyễn
Cường: trang trí kiệu và chiêng trống.

Dâng hoa kính Đức Mẹ
Trong các thánh lễ cuối tuần của tháng 5, khi
cộng đoàn hát bài kết lễ về Đức Mẹ, khoảng 20
bổn đạo của các đoàn thể tiến hoa dâng kính
Mẹ Mân Côi. Ngoài ra, đại diện các giới và giáo
xứ cũng có nghi thức dâng hoa và rước kiệu
như sau:
Stt

Tháng 5

Giờ lễ

Nhóm dâng hoa

1

Thứ Bảy
ngày 6

8:00 PM, dâng hoa
sau hiệp lễ và rước
kiệu Mẹ Mân Côi

Giới trẻ và thiếu
nhi

2

Chúa Nhật
ngày 7

10:30 AM, dâng sau
hiệp lễ

Các em rước lễ
lần đầu

3

Chúa Nhật
ngày 14

10:30 AM, dâng 10
phút trước lễ

Giới hiền mẫu

4

Chúa Nhật
ngày 21

10:30 AM, dâng 10
phút trước lễ

Giới gia trưởng

5

Chúa Nhật
ngày 28

8:00 AM, rước kiệu
Mẹ Mân côi sau lễ

Giáo xứ

6

Chúa Nhật
ngày 28

10:30 AM, dâng 10
phút trước lễ

Đại diện các
giới

H ọc H ỏi K inh T hánh

Đoàn Hiệp sĩ đọc kinh Gia đình
Để cử hành 100 năm kính Đức Mẹ Mân Côi hiện
ra tại Fatima, Đoàn hiệp sĩ đọc kinh Mân Côi tại
gia đình vào 6:00 PM chiều các ngày Chúa Nhật
trong tháng.
Stt

Tháng 5

Gia đình

Địa chỉ

1

6:00 PM ÔB. Khổng 2224 Millcrest Ter
ngày 7
Hoàng Linh Midlothian VA 23112

2

6:00 PM ÔB. Dương
ngày 14
Hãn

7514 Natalie Ct Richmond VA 23294

3

6:00 PM ÔB. Nguyễn
ngày 21
Hữu Linh

3101 Aqua Ct Richmond VA 23230

4

6:00 PM ÔB. Nguyễn
ngày 28
Hùng Lân

10704 Rocket Dr Glen
Allen VA 23060

Kỷ niệm thành hôn
Giáo xứ chúc mừng gia đình kỷ niệm ngày thành
hôn, quý ông bà: Phero Phan Khắc Hoài & Maria

Nguyễn T. Diễm Loan, 14 năm, Phero Nguyễn
Ngọc Mỹ & Maria Nguyễn T. Thanh Nga, 21 năm

Nguyện xin Chúa chúc lành cho các gia đình luôn
được sống trong ân phúc và tình thương

Về nhà cha
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình bà Đỗ
Thị Hương, về sự ra đi ông Giuse Đỗ Phi Hùng tại
Colonial Heights, là con ruột bà Hương. Nguyện
xin cho linh hồn Giuse được ánh sáng vĩnh hằng
của Chúa Phục sinh chiếu tỏa.

Chúc mừng
Giáo xứ chúc mừng cháu Anna Vũ An Nhiên lãnh
nhận bí tích Rửa tội trong thánh lễ 10:30 AM,
ngày 30 tháng 4 năm 2017 tại Giáo xứ CTTĐVN.
Cháu Anna Vũ là con đầu lòng của gia đình anh
chị Phanxicô Vũ Trung Tín & Anna Nguyễn Thị
Thu Trang, do chị Vũ Thị Bích Loan Dung đỡ đầu.

Thừa tác viên đọc sách thánh tháng 5 năm 2017
May, 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

7, 8:00am

Nguyễn T.T. Thủy

Hồ Văn Đoàn

7, 10:30am

Đoàn Ngọc Lân

Lê TúLinh

14, 8:00am

Trần T.T. Nguyên

Nguyễn Kính Phúc

14, 10:30am

Bùi Kim Ngân

Nguyễn Phi Phụng

21, 8:00am

Nguyễn Thị Hồng

Vũ Công Minh

21, 10:30am

Đặng Thanh Hải

Bạch Quỳnh Thư

28, 8:00am

Mai Viết Huyền

Nguyễn T.B. Hường

28, 10:30am

Nguyễn Hùng Lân

Nguyễn Thùy Dung

Thu Nhập GX
$

Hiện kim

107

$

Ngân phiếu

Tổng cộng
Thu đợt II quỹ xây dựng

$

4,117

4,224
$

,1984

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A
Phúc âm: Ga 10, 1-10
1
“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua
cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác
mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai
đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người
giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng
của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng
ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và
chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của
anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ
chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người
lạ”. 6 Ðức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó.
Nhưng họ không hiểu những điều người nói với
họ. 7 Vậy, Ðức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật
các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ
đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã
không theo họ. 9 Tôi là cửa Ai qua tôi mà vào thì
sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được
đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại
và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được
sống và sống dồi dào.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

4. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để Thiên
Chúa ban thêm cho có những mục tử xứng đáng
thay mặt Đức Giêsu, Vị Mục Tử chân thật. Các
ngài rao giảng về Chúa Kitô và ơn cứu độ, các
ngài nói về và bảo vệ nhân quyền. Để có thể là
một mục tử xứng đáng, một vị lãnh đạo trong
Hội Thánh cũng phải sống tư cách con chiên
của Đức Giêsu, cũng ra vào qua cửa ấy và nhận
được lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng
liêng của mình.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Fourth Sunday of Easter – Year A
Gospel: Jn 10:1-10
Jesus said: “Amen, amen, I say to you, whoever
does not enter a sheepfold through the gate but
climbs over elsewhere is a thief and a robber. But
whoever enters through the gate is the shepherd
of the sheep. The gatekeeper opens it for him,
and the sheep hear his voice, as the shepherd
calls his own sheep by name and leads them
out. When he has driven out all his own, he
walks ahead of them, and the sheep follow him,
because they recognize his voice. But they will
not follow a stranger; they will run away from
him, because they do not recognize the voice
of strangers.” Although Jesus used this figure
of speech, the Pharisees did not realize what he
was trying to tell them.

1. Người Pharisêu cho rằng họ hướng dẫn những
người khác nhân danh Thiên Chúa; họ rất ghen tị
về sự tín nhiệm dân chúng dành cho Đức Giêsu,
khiến họ bị mất uy tín thiêng liêng. Vậy giữa họ và
Đức Giêsu, có một xung đột về ảnh hưởng. Qua
các lời được bài Tin Mừng hôm nay ghi lại, Đức
Giêsu xác định cho họ biết đâu là ảnh hưởng mà
người Pharisêu đang tạo ra trên đàn chiên Israel
và đâu là ảnh hưởng mà chính Người đang tạo ra.

So Jesus said again, “Amen, amen, I say to you,
I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep
did not listen to them. I am the gate. Whoever
enters through me will be saved, and will come
in and go out and find pasture. A thief comes
only to steal and slaughter and destroy; I came
so that they might have life and have it more
abundantly.”

2. Đức Giêsu là cửa. Người không loại trừ ai khỏi
ơn cứu độ, “Người đã đến là để cho mọi người
được sống dồi dào”, kể cả những người Pharisêu
đang tìm cách loại trừ Người. Khi khẳng định
như vậy, Người muốn cho biết rằng chỉ mình
Người mới có thể thông ban ơn cứu độ. Người ta
không thể đi vào cạnh tranh với Người. Người là
cửa duy nhất đưa đến ơn cứu độ mà tất cả phải
chấp nhận đi qua, không ai được miễn chuẩn,
dù là những người có một uy quyền hay một
thẩm quyền thiêng liêng trong cộng đoàn tín hữu.

(http://www.usccb.org)

3. Xét lại lối sống của chúng ta hôm nay, chúng
ta có yên tâm rằng chúng ta đang đi theo Đức
Giêsu, vị Mục Tử duy nhất? Và những tiêu chuẩn
để xét lại đời sống là: nhận biết tiếng Người và đi
theo Người, không nhận biết tiếng mục tử lạ và
tránh xa mục tử ấy, đi qua cửa ràn chiên, đang
nhận sự sống do chính Mục Tử chân chính cung
cấp. Là con chiên, các Kitô hữu cũng là mục tử
trong quan hệ với người khác: phải giúp người
khác tìm được hạnh phúc trong đời họ, phải dấn
thân bảo vệ các quyền căn bản của con người.

Reflection

Sheep can be both dumb and stubborn. Oblivious to danger, they will stray from the safety of
numbers in the fold and the care of their shepherd. A vigilant shepherd will go after the sheep.
A shepherd’s crook is used when a sheep won’t
listen to a shepherd’s voice and is in danger.
The crook can pull, push, or drive the straying
sheep to the safety of the fold. Straying often,
being driven back - eventually a sheep learns the
shepherd’s voice. This gospel is about sheep and
shepherd. But not just any sheep, nor any shepherd. Jesus is our Good Shepherd, and we are
the sheep he cares for and keeps from danger.
There is only one true Shepherd. This “shepherd
calls his own sheep by name and leads them
out” - nay, he drives them out. Moreover, the
shepherd “walks ahead” of the sheep, leading
and guiding them. Thus, we have a two-way relationship with our Shepherd. On the one hand,

he drives us out of our comfort zone to risk being
his disciples. When we are reluctant to go, he
gives us a push, sometimes prodding us to go
even where we do not wish. Taking up our Shepherd’s mission can be as dangerous for us as
it was for him. On the other hand, the Shepherd
goes before us with guidance and care. Even
when we face danger - face ridicule, rejection,
denial - he is there to protect us and keep us
faithful to his mission. Do we hear him calling
us by name? Are we willing to be driven by him?
to be led by him? We know our true Shepherd
from strangers or “thieves and robbers” by the
sound of his voice calling each of us by name.
Yes, he calls each of us by name. Each of us has
something unique to give to the church to build
up the Shepherd’s Body and continue his saving
mission. If we refuse to hear his voice (as did the
Pharisees in this gospel), his mission does not
move forward as quickly and surely as it might.
Each of us is important. Each of us has a name.
The Pharisees refused to listen, refused to be
driven to fulfill their true mission to God’s people.
Unlike the Pharisees, we are to heed our Shepherd’s voice driving each of us out personally to
continue his saving mission, his voice guiding
and leading each of us personally to abundant
Life. In this gospel Jesus promises us his continued care and protection. He also tells us why we
can rely on him: as our Shepherd-guide, Jesus
seeks only our good while protecting us from the
real harm of “thieves and robbers.” It is crucial
that we listen to the voice of the Shepherd and
stay close to him for protection, yes. But more
importantly, we stay close to him because he
guides us to the abundant Life he wishes to give
us. Jesus assures us twice - “Amen, amen, I say
to you” - of the strength of his promise and the
clarity of his mission. He is our sure guide. We
must hear and follow our Shepherd. Hearing him
calling us by name must elicit an active Amen
response from each of us.

To the point:

There is only one true Shepherd. This “shepherd
calls his own sheep by name and leads them
out” - nay, he drives them out. Moreover, the
shepherd “walks ahead” of the sheep, leading
and guiding them. We know the true Shepherd
from strangers or “thieves and robbers” by the
sound of his voice calling each of us by name.
The Pharisees refused to listen, refused to be
driven to fulfill their true mission to God’s people.
Unlike the Pharisees, we are to heed our Shepherd’s voice driving each of us out personally to
continue his saving mission, his voice guiding
and leading each of us personally to abundant
life.
(Source: Living Liturgy 2017)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 29 tháng 4
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Antôn Nguyễn Ngọc Liễn
• Lh các chiến sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng mới qua đời
• Lh Tiên nhân, các em, các thai nhi & lh mồ
côi (ÔB Chấn)
• Lh Vinhsơn Đỗ Minh Ký
Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 30 tháng 4
• Lh Anna Trần Kim Rở (Van Kỳ)
• Lh Benedicto Van Đắc Tâm (Van Kỳ)
• Lh các chiến sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam
• Lh các hội viên Fatima (Hội Fatima)
• Lh Gioan Baotixita, Maria, Phêrô & các lh
thân nhân (Tuyết Nguyễn)
• Lh Giuse Nguyễn Văn Hương (Chị Hoa)
• Lh Lucia Lê Thị Ánh, lễ giỗ 6 năm (AC Kiệt Lan)
• Lh Lucia Phùng Thị Phao, lễ giỗ 100 ngày
(Quang & Mai Phan)

• Lh Magartita Đào Liên và Maria Nguyễn Hai
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(Gia đình)

Lh Maria Dung (Cúc Natali)
Lh Maria Nguyễn Thị Ngợi (Chị Hoa)
Lh Maria Tăng Thị Xuyến (Gia đình)
Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Phương
Anh)

• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Phương
Anh)

• Lh Mátthêu Nguyễn Hoàng Chương (AC Lương
Xôm)

• Lh Nicôla Vũ Gia Đệ (Chị Hoa)
• Lh Phêrô Nguyễn Thanh Ngàn & lh mồ côi
(Chị Hoa)

• Lh Phêrô Vũ Bá Ninh (Chị Hoa)
• Lh sinh viên sỹ quan trường bộ binh Thủ Đức
(ÔB Vũ Thành)

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 30 tháng 4
• 2 lh Giuse & các lh trong gia tộc
• Các đẳng lh
• Các đẳng lh (Bà Hoà)
• Các lh mồ côi & thai nhi
• Lh Bà cụ Maria Nguyễn Chí Phước (Bà con)
• Lh các chiến sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam
• Lh các hội viên Fatima (Hội Fatima)
• Lh Đaminh & Maria
• Lh Đôminicô Nguyễn Thanh Dũng (Tu Dương)
• Lh Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Vân (Thuý
Hằng)

• Lh Gioan Baotixita, Maria, Phêrô & các lh
thân nhân (Tuyết Nguyễn)
• Lh Giuse Bùi Văn Mùi (Tài Võ & Hằng Nguyễn)
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng mới qua đời

• Lh Giuse Trịnh Văn Phú (Trần Thuý Vũ)
• Lh Giuse Võ Thành Khiết (Tài Võ & Hằng
Nguyễn)

• Lh Lucia Ánh và các linh hồn (Bảo Khánh)
• Lh Maria mới qua đời tại VN (Gđ Chương Dược)
• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Phương
Anh)

• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (Phương
Anh)

• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
• Lh Mátthêu Nguyễn Hoàng Chương (Nga
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Huỳnh)

Lh Phanxicô Trương Bửu Diệp
Lh Phêrô (Thê Vũ)
Lh Phêrô & Maria, lễ giỗ (Gđ Sỹ & Phụng)
Lh Toma & Anna (Tam Nguyen)
Xin cho con cái mạnh khoẻ (Hai Nguyen)
Xin đi đường bình an (Trần Thuý Vũ)
Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý
Xin lễ tạ ơn & xin đi đường bình an
Xin lễ tạ ơn & xin ơn bình an (Gđ Trung & Mai)
Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý (Trần
Thuý Vũ)

• Xin ơn liên kết giữa vợ chồng & con cái (Gđ
Trung & Mai)

T ông H uấn
Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha
Phanxicô...(tiếp theo số 324)
...các gia đình đích thực. Việc lý tưởng hóa thái
quá này, nhất là khi ta thất bại trong việc gây
hứng cho lòng tín thác vào ơn thánh Chúa, không
giúp làm cho hôn nhân trở thành đáng ước muốn
và lôi cuốn hơn, nhưng trở thành điều trái ngược
hẳn.
37. Từ lâu chúng ta vốn nghĩ rằng chỉ bằng cách
nhấn mạnh tới các vấn đề tín lý, sinh học và luân
lý, không cần phải khuyến khích sự cởi mở với ơn
thánh, ta đã đang cung cấp cho các gia đình sự
trợ giúp thỏa đáng, củng cố dây hôn phối và đem
lại ý nghĩa cho đời sống vợ chồng rồi. Ta thấy
khó có thể trình bầy hôn nhân như con đường
năng động để phát triển và hoàn thành bản thân
hơn là một gánh nặng suốt đời. Ta cũng thấy khó
có thể dành chỗ cho lương tâm tín hữu, những
người thường hết mình đáp ứng Tin Mừng, bất
chấp các hạn chế bản thân, và có khả năng thực
hiện sự biện phân về chính họ trong các hoàn
cảnh phức tạp. Chúng ta vốn được kêu gọi đào
tạo các lương tâm, chứ không thay thế chúng.
38. Ta phải biết ơn khi phần lớn người ta còn trân
quí các mối liên hệ gia đình vĩnh viễn và có đặc
điểm tôn trọng lẫn nhau. Họ biết đánh giá các
cố gắng của Giáo Hội nhằm cung ứng sự hướng
dẫn và huấn đạo trong các lãnh vực liên hệ tới
việc lớn mạnh trong tình yêu, thắng vượt tranh
chấp và dưỡng dục con cái. Nhiều người được
(Còn tiếp)
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