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L ịch P hụng V ụ
• Thứ Hai trong tuần 4 PS ngày 8 tháng 5
Bài đọc: Cv 11, 1-18
Đáp ca: Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4
Phúc âm: Ga 10, 11-18
• Thứ Ba trong tuần 4 PS ngày 9 tháng 5
Bài đọc: Cv 11, 19-26
Đáp ca: Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7
Phúc âm: Ga 10, 22-30
• Thứ Tư trong tuần 4 PS ngày 10 tháng 5
Bài đọc: Cv 12, 24 - 13, 5a
Đáp ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8
Phúc âm: Ga 12, 44-50
• Thứ Năm trong tuần 4 PS ngày 11 tháng 5
Bài đọc: Cv 13, 13-25
Đáp ca: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27
Phúc âm: Ga 13, 16-20
• Thứ Sáu trong tuần 4 PS ngày 12 tháng 5
Bài đọc: Cv 13, 26-33
Đáp ca: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11
Phúc âm: Ga 14, 1-6
• Thứ Bảy trong tuần 4 PS ngày 13 tháng 5
Bài đọc: Cv 13, 44-52
Đáp ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Phúc âm: Ga 14, 7-14
• Chúa Nhật thứ 5 PS ngày 14 tháng 5
Bài đọc I: Cv 6, 1-7
Đáp ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19
Bài đọc II: 1 Pr 2, 4-9
Phúc âm: Ga 14, 1-12

T hông B áo
Chúc mừng các em thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu
Giáo xứ chúc mừng 27 em thiếu nhi được Rước
lễ Lần đầu trong thánh lễ 10:30am Chúa Nhật
ngày 7 tháng 5. Nguyện xin cho các em luôn cảm
nhận được sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa
Thánh Thể mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Nhân
đây, chúng con chân thành cảm ơn ban Điều
hành Trường thánh Vinh Sơn Liêm, quý Giảng
viên, và đặc biệt là quý Thầy Cô, quý Sơ, phụ
trách lớp 2 Giáo lý, đã nhiệt thành nêu gương

sáng, hướng dẫn và đồng hành với các em thiếu
nhi trong những năm tháng qua, để giúp các em
chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa giải và Thánh thể
lần đầu.

Ghi Danh Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu nhi
Thánh thể Niên Khóa 2017-2018
Các cháu được tròn 5 tuổi tính đến tháng 9 năm
2017, sẽ được ghi danh vào lớp mẫu giáo Giáo
lý. Các em thiếu nhi được tròn 6 tuổi vào tháng
9 năm 2017, sẽ được phụ huynh ghi danh cho
các em vào học lớp một Giáo lý và lớp mẫu giáo
Việt ngữ. Các cháu đã học giáo lý năm 2017,

sẽ lên lớp kế tiếp và ghi danh niên khóa 2018.
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 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. Chúa Nhật ngày 30 tháng 4 đã có 91 học
sinh ghi danh.

Dâng hoa mừng kính Mẹ Mân Côi
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

Ngày

Giờ lễ

Dâng hoa

Tiến hoa

1

T7, 6/5

Lễ 8:00pm, dâng hoa sau hiệp Thiếu nhi
lễ và rước kiệu Mẹ Mân Côi

Mọi người rước kiệu

2

CN, 7/5

Lễ 8:00am: Tiến hoa kết lễ

Không có

TĐ Fatima & Đoàn LMTT

3

CN, 7/5

Lễ 10:30am, Tiến hoa kết lễ

Không có

Các em rước lễ lần đầu &
ơn gọi

4

CN, 14/5

Lễ 8:00am, dâng hoa ngay
sau thánh lễ

Hiền mẫu

Không có

5

CN, 14/5

Lễ 10:30am, dâng hoa 10
phút trước lễ

Hiền mẫu

Không có

6

CN, 21/5

Lễ 8:00am, tiến hoa kết lễ

Không có

Các bà mẹ CG & Ca đoàn
Têrêsa

7

CN, 21/5

Lễ 10:30am, dâng hoa 10
phút trước lễ

Gia trưởng

Không có

8

CN, 28/5

Lễ 8:00am, Rước kiệu sau lễ

Không có

Mọi người rước kiệu

9

CN, 28/5

Lễ 10:30am, tiến hoa kết lễ

Không có

Ca đoàn Seraphim đọc kinh Gia đình
Hiệp thông cử hành 100 năm kính Đức Mẹ Mân Côi hiện ra tại Fatima, Ca Đoàn Seraphim đọc
kinh Mân Côi tại gia đình vào 6:00pm chiều các ngày Chúa Nhật sau:
Stt

Ngày

Gia đình

Địa chỉ

1

CN, 7/5

Gđ ÔB Liêm Truyền

11001 Wingstem Ct Glen Allen VA 23060

2

CN, 21/5

Gđ ÔB Liêm Bích

11909 Brandyview Ln Richmond VA 232229

Đoàn Tông đồ Fatima đọc kinh gia đình
Đoàn Tông đồ Fatima rước Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi tại các gia đình vào 5:00 PM thứ Bảy và
Chúa Nhật trong tháng 5 theo lịch trình như sau:
Stt

Ngày

Gia Đình

Địa Chỉ

Điện Thoại

1

T7, 6/5/2017

Khai mạc tháng Hoa,
dâng hoa và rước kiệu tại
giáo xứ lúc 8:00pm

2

CN, 7/5/2017

ÔB Tôn Nữ Mỹ

4910 Kilcolman Dr, Richmond VA 23228

804-270-3859

3

T7,13/5/2017

ÔB Hồ Văn Cường

1513 Bantry Ter, Richmond VA 23114

804-245-4220

4

CN, 14/5/2017

ÔB Hồ Văn Lợi

11600 Nevis Dr, Midlothian VA 23114

804-897-1674

5

T7,20/5/2017

CĐ Dòng Con Đức Mẹ Vô
Nhiễm, 12500 Patterson
Ave

Richmond VA 23238

804-783-5021

lành cho các gia đình luôn được sống trong ân
phúc và tình thương.

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn
Liêm
Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn
Liêm lúc 1:30 PM, Chúa Nhật ngày 7 tháng 5 là
anh Nguyễn Tuấn. Mỗi phụ huynh phải làm thiện
nguyện tối thiểu 1 lần mỗi năm, xin ghi danh vào
sổ tại tiền sảnh nhà thờ, hoặc, ghi danh với anh
Nguyễn Gia Tuấn ở số điện thoại: 804-301-7803.

Tri ân

6

CN, 21/5/2017

Cụ Nguyễn Viết Cường

1503 Michael Rd, Richmond VA 23060

7

T7, 27/5/2017

ÔB Nguyễn Trung Toàn

10908 John Cussons Dr, Glen Allen VA 23060 804-501-2784

8

CN, 28/5/2017

Văn phòng Giáo xứ

12486 Patterson Ave, Richmond VA 23238

804-285-7764

804-754-5450

Đoàn Hiệp sĩ đọc kinh Gia đình
Hiệp thông 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 chiều các ngày Chúa Nhật trong tháng.
Stt

Ngày

Gia đình

Địa chỉ

1

CN, 7/5

ÔB. Khổng Hoàng Linh

2224 Millcrest Ter Midlothian VA 23112

2

CN, 14/5

ÔB. Dương Hãn

7514 Natalie Ct Richmond VA 23294

3

CN, 21/5

ÔB. Nguyễn Hữu Linh

3101 Aqua Ct Richmond VA 23230

4

CN, 28/5

ÔB. Nguyễn Hùng Lân

10704 Rocket Dr Glen Allen VA 23060

May, 2017

Bài đọc 1

Bài đọc 2

LNGD

Đáp ca

6, 8:00pm

Nguyễn Gia Huy

Vũ Thu Hương

Phạm Kim Anh

Trịnh Thu Trâm

7, 8:00am

Nguyễn T.T. Thủy

Hồ Văn Đoàn

7, 10:30am

Đoàn Ngọc Lân

Lê TúLinh

1st Communion

13, 8:00pm

Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Như

Vũ Kim Thu

14, 8:00am

Trần T.T. Nguyên

Nguyễn Kính Phúc

14, 10:30am

Bùi Kim Ngân

Nguyễn Phi Phụng

20, 8:00pm

Nguyễn Kim Phượng

Nguyễn Ngọc Phương

21, 8:00am

Nguyễn Thị Hồng

Vũ Công Minh

21, 10:30am

Đặng Thanh Hải

Bạch Quỳnh Thư

27, 8:00pm

Trịnh Gia Bảo

Trịnh Thu Trâm

28, 8:00am

Mai Viết Huyền

Nguyễn T.B. Hường

28, 10:30am

Nguyễn Hùng Lân

Nguyễn Thùy Dung

Về nhà cha
Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình quý
ông bà: Hồ Gương, Hồ Xem, Hồ Út, Hồ Loan, Hồ
Thắng, về sự ra đi của anh Philípphê Hồ Thành
Khẩn, mới qua đời tại RVA. Nguyện xin cho linh
hồn Philípphê được ánh sáng vĩnh hằng của
Chúa Phục sinh chiếu tỏa.

Hoàng Như Mai

Chúng con chân thành tri ân bà Đỗ Nhơn (hội
trưởng), quý hội viên, thân hữu, bằng hữu của Hội
nuôi dưỡng Ơn Thiên Triệu thánh Catarina Xiêna
đã đến hiệp dâng thánh lễ 10:30 am Chúa Nhật
ngày 30 tháng 4, và giúp góp ẩm thực, chung
vui tiệc huynh đệ với quý hội viên. Nguyện xin
thánh Catarina tiếp tục chuyển cầu cho quý vị
được kiên trì dấn thân xây dựng nhiệm thể Chúa
Kitô là Hội thánh trong đời sống hằng ngày.
Chúng con chân thành tri ân quý thiện nguyện
viên đã đến nhà thờ dọn vệ sinh, cắt cỏ, dọn
phòng ghi danh sáng thứ Bảy ngày 29 tháng
4, quý ông/bà/anh: Nguyễn Bạch, Nguyễn
Lân, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Thảo, Nguyễn Hưng,
Nguyễn Chín, Nguyễn Phúc, Nguyễn Đức, Bùi
Dũng, Trần Thông, Huỳnh Ty, Phạm Quý, Đoàn
Lân, Tạ Vân.

Thừa tác viên đọc sách thánh & LNGD tháng 5 năm 2017

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

năm, Phero Trần Quang Hy & Imelda Therese
Bùi T. Bảo Khánh, 25 năm. Nguyện xin Chúa chúc

Lê Thu Thủy

Trần Ngọc Hằng

Chúng con chân thành cảm ơn quý vị (Hội CBMCG) đã đến nhà thờ thứ Hai ngày 24 tháng 4 lau

sạch những vết đèn cầy nhiễu xuống sàn nhà thờ
trong ngày lễ vọng Phục sinh, quý ông/bà/cháu:
Nguyễn Sang/Nhụy, Bùi Liêm/Truyền, Trần Hằng,
Nguyễn Dung, Nguyễn Oanh, Nguyễn Tuyết, Đỗ
Hạnh, Tăng Duyên, Dương Vinh, Dương Long,
Trần Thiên, Trịnh My, Vũ Kim.

Thu Nhập GX
Hiện kim
Ngân phiếu

Tổng cộng
Nguyễn Mai Quế

Hoàng Như Mai

Kỷ niệm thành hôn
Giáo xứ chúc mừng gia đình kỷ niệm ngày thành
hôn, quý ông bà: Giuse Nguyễn Thanh Hoàng &

Anna Phạm Kiều Nhi, 12 năm, Gioakim Nguyễn Trị
& Isave Hoàng Thị Trúc, 51 năm, Phaolô Nguyễn
Văn Mười & Lucia Nguyễn Thị Xuân Trang, 18

$
$
$

477

3,399

3,876

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A
Phúc âm: Ga 14, 1-12
1
Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên
Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha của Thầy,
có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh
em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu
Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại
và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh
em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết

đường rồi”. 5 Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: “Thưa
Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm
sao chúng con biết được đường?” 6 Ðức Giêsu
đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là
sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng
biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết
Người và đã thấy Người”. 8 Ông Philípphê nói:
“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa
Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. 9 Ðức
Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế
mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy
Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ
cho chúng con thấy Chúa Cha’? 10 Anh không
tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở
trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em,
Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha,
Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những
việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở
trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng
không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. 12
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì
người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.
Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa,
bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Đức Giêsu là người thật, giống như chúng ta
trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, lại đồng thời là
hình ảnh của Thiên Chúa vô hình: Người thấm
nhuần thực tại thần linh sống động đến nỗi có
một sự duy nhất và đồng nhất về hữu thể, về
cuộc hiện sinh, giữa Người và Chúa Cha. Người
chính là sự mạc khải chính xác về Chúa Cha nơi
bản thân Người, nơi Lời Người, nơi hành động
của Người. Người chính là Chúa Cha đến với
chúng ta cách hữu hình cụ thể để chúng ta được
tiếp xúc cụ thể với tình yêu của Thiên Chúa.
2. Đức Giêsu là Thiên Chúa mà lại nói về Thiên
Chúa như là một Đấng khác với Người. Đây chính
là cốt lõi của mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm
Thiên Chúa đi vào trong thời gian, trong không
gian và trong các giới hạn của loài người. Con
Thiên Chúa, trong khi vẫn là Con Thiên Chúa, lại
chấp nhận khép mình vào trong các chiều kích
của thực tại phàm nhân. Tiếp xúc với bản thân
hữu hình của Đức Giêsu thì dễ hơn là tiếp xúc với
Thiên Chúa vô hình; nhưng điều tuyệt vời là khi
tiếp xúc với Con Thiên Chúa hữu hình, chúng ta
lại được gặp Thiên Chúa vô hình. Tin vào Chúa
Con là có thể tin vào Chúa Cha. Tin vào Chúa
Cha lại đưa đến cho chúng ta sự bình an, sức
mạnh, niềm vui.
3. Chúng ta đã được Chúa Cha ban cho Đức
Giêsu. Do đó, Đức Giêsu luôn quan tâm lo lắng
chăm sóc cho chúng ta. Người muốn rằng

Người ở đâu, chúng ta cũng được ở đó. Người
cầu nguyện và hành động để nhờ kết hợp với
Người, chúng ta được tham dự vào sự sống mà
Chúa Cha trao ban. Đây là một thách đố cho
đức tin chúng ta, bởi vì chúng ta đang được tiếp
cận với mầu nhiệm thâm sâu của chính Thiên
Chúa: lời lẽ con người không đủ khả năng diễn
tả; chỉ nhờ chiêm ngưỡng, chúng ta mới ngày
càng hiểu rõ nội dung những lời Đức Giêsu nói
ra như thể nghịch lý.
4. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự
sống” (Ga 14,6). Đức Giêsu là con đường bởi vì
Người là sự thật hoặc sự mạc khải về Chúa Cha,
để khi loài người biết Người, thì cũng biết Chúa
Cha và khi loài người thấy Người là thấy Chúa
Cha. Đức Giêsu là con đường bởi vì Người là sự
sống (do Người sống trong Chúa Cha và Chúa Cha
sống trong Người), Người là con kênh dẫn sự sống
của Chúa Cha đến với loài người.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Fifth Sunday of Easter – Year A
Gospel: Jn 14:1-12
Jesus said to his disciples: “Do not let your
hearts be troubled. You have faith in God; have
faith also in me. In my Father’s house there are
many dwelling places. If there were not, would I
have told you that I am going to prepare a place
for you? And if I go and prepare a place for you,
I will come back again and take you to myself,
so that where I am you also may be. Where I am
going you know the way.” Thomas said to him,
“Master, we do not know where you are going;
how can we know the way?” Jesus said to him,
AI am the way and the truth and the life. No one
comes to the Father except through me. If you
know me, then you will also know my Father.
From now on you do know him and have seen
him.” Philip said to him, “Master, show us the
Father, and that will be enough for us.” Jesus
said to him, “Have I been with you for so long
a time and you still do not know me, Philip?
Whoever has seen me has seen the Father. How
can you say, ‘Show us the Father’? Do you not
believe that I am in the Father and the Father is
in me? The words that I speak to you I do not
speak on my own. The Father who dwells in me
is doing his works. Believe me that I am in the
Father and the Father is in me, or else, believe
because of the works themselves. Amen, amen,
I say to you, whoever believes in me will do the
works that I do, and will do greater ones than
these, because I am going to the Father.”
(http://www.usccb.org)

Reflection

No GPS or road map can show us the way to
the Father, the truth of all that is, the Life that is

offered. Only Jesus can. He is our “GPS”: God’s
Presence through the Spirit. Thomas and Philip
completely miss Jesus’ point. They are looking
for a road map - they ask Jesus to show them
the way. They haven’t grasped what they have
encountered all along: Jesus is “the way and
the truth and the life.” When asked “how can
we know the way?” to the Father’s house, Jesus
does not provide us a road map. Instead Jesus’
answer is a surprisingly personal one: “I am the
way and the truth and the life.” Here Jesus himself is equated with risen Life. Believing in Jesus
and doing his works is the way to the Father. We
today must encounter and come to know Jesus
in our daily living, and by so identifying with
him become for others “the way and the truth
and the life.”
Jesus’ claim to be “the way and the truth and the
life” lays claims on us: to have faith in him, to
follow him to the Father, to do the works he does,
to be who he is - “the way and the truth and the
life.” With the first disciples we, too, struggle to
understand these claims and the implications
they have for changing the way we live. Jesus
makes clear that the only way to eternal Life is
through belief in him. It seems like such simple,
clear directions. Yet we spend our whole lives
coming to the kind of believing that truthfully
shows us the way.
Jesus’ disclosure about himself requires, in turn,
an equally personal response from us: “have
faith… in me.” Easter faith is more than creed; it
is expressed in a relationship with the risen One.
The ongoing struggle to believe more deeply is
the ongoing struggle to come to know Jesus and
become more like him. This risen Jesus is not
elusive; he is encountered in the “ministry of the
word,” in the breaking of bread, in taking care of
the needs of others, in allowing God to act in us
to build us into a “chosen and precious” Body
of Christ, in our announcing God’s praises. The
real challenge of this gospel, then, is to expand
our seeing and believing to recognize the many,
varied, and surprising ways Jesus comes to us.
And to become for others those ways.

To the point:

Jesus says to Thomas, “I am the way and the
truth and the life.” Jesus is the way: he is the
path to the Father. Jesus is the truth: he is the
revelation of who God is. Jesus is the life: he is
risen Life for all those who believe in him. Believing is “be-living” - surrendering ourselves to
him in all we are and in all we do. Through him
and with him and in him we become “the way
and the truth and the life.”
(Source: Living Liturgy 2017)
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Ý Lễ
Thánh lễ 8:00pm thứ Bảy 6 tháng 5
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Đaminh Cao Đại Minh
• Lh Đaminh Lê Thành Nghĩa
• Lh Gioan Baotixia Nguyễn Văn Thông
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Giuse Hoàng Mạnh Hiền
• Lh Giuse Trần Văn Huân
• Lh Philípphê Hồ Thành Khẩn
• Tạ ơn Chúa và Mẹ Fatima
Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 7 tháng 5

• Lh Dominico & Antôn, lễ giỗ (Bà Lan & các

con)

• Lh Giuse & Maria, lễ giỗ (Thành Liên)
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng (Nga Huynh)
• Lh Maria Nguyễn Chí Phước (Gđ Quang Thảo)
• Lh Maria Tăng Thị Xuyến (Gia đình)
• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
• Lh Mátthêu Nguyễn Hoàng Chương (AC Lương

Xôm)

• Lh ông bà, cha mẹ & các lh mồ côi (ÔB Chấn)
• Lh ông bà, cha mẹ nội ngoại (Hau Dung)
• Lh ông bà, cha mẹ, anh chị em & lh mồ côi (Gđ
Quang Thảo)
• Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Nga Huynh)
• Tạ ơn Chúa và Mẹ Fatima
• Xin lễ tạ ơn (Bà Lan)
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse
(Hau Dung)
• Xin lễ tạ ơn, xin ơn bình an & như ý (Bạch
Hường)
• Xin ơn bình an & như ý (Hau Dung)
• Xin ơn chữa lành (ÔB Chấn)

Thánh lễ 10:30AM Chúa Nhật 7 tháng 5
• Các lh thai nhi
• Lh Đôminicô Nguyễn Thanh Dũng (Tu Dương)
• Lh Giuse & Catarina (Tam Nguyen)
• Lh Giuse & Phêrô
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng (Nga Huynh)

• Lh Magartita Đào Liên và Maria Nguyễn Hai
(Gia đình)
• Lh Maria
• Lh Maria Lan & các lh mồ côi (Cong Đinh)
• Lh Maria Mađalêna, Matthêu, Giuse Phaolô
(Con & các cháu)
• Lh Maria mới qua đời
• Lh Maria Solomon Phước (Gđ Thái Hưng &
Ngọc Hằng)
• Lh Phanxicô Cha Trương Bửu Diệp (Mỹ)
• Lh Phaolô Nguyễn Văn Tám, lễ giỗ
• Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Nga Huynh)
• Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (HSĐ Anrê Dũng

Lạc)

• Lh thân phụ sớm lên chốn nghỉ ngơi (Maria
Nga Mã)
• Tạ ơn Chúa và Mẹ Fatima
• Xin đi đường bình an
• Xin lễ tạ ơn
• Xin lễ tạ ơn & xin ơn bình an
• Xin lễ tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse
(Thược Nguyễn)
• Xin lễ tạ ơn Gia đình Thánh Gia
• Xin ơn bìnhan & gặp mọi sự như ý trong tuần

(Mỹ)

T ông H uấn
Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha
Phanxicô...(tiếp theo số 324)
... 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
đánh động bởi ơn thánh tiếp nhận nơi bí tích Hòa
Giải và Thánh Thể, ơn thánh giúp họ đương đầu
với các thách đố hôn nhân và gia đình. Ở một số
quốc gia, nhất là ở một số nơi tại Châu Phi, chủ
nghĩa duy thế tục vẫn chưa làm suy yếu một số
giá trị truyền thống, và các cuộc hôn nhân vẫn
tạo nên dây nối kết mạnh mẽ giữa hai đại gia
đình, với những cơ cấu đuợc ấn định rõ ràng
nhằm xử lý các nan đề và tranh chấp. Ngày nay,
ta cũng biết ơn các chứng tá hôn nhân, không
những chứng tỏ lâu bền, mà còn sinh hoa trái và
đầy yêu thương. Tất cả các nhân tố này có sức
gợi hứng cho một phương thức mục vụ tích cực
và chào đón, có khả năng giúp các cặp vợ chồng
lớn lên trong việc biết trân quí các đòi hỏi của
Tin Mừng. Ấy thế nhưng, ta thường hay có tư thế
phòng ngự, phí phạm năng lực mục vụ vào việc
tố cáo thế giới sa đọa mà không đồng lực trong

việc đề ra các cách thế tìm được hạnh phúc đích
thực. Nhiều người cảm thấy sứ điệp của Giáo Hội
về hôn nhân và gia đình không phản ảnh rõ ràng
giáo huấn và các thái độ của Chúa Giêsu, Đấng đã
đặt ra một lý tưởng có tính đòi hỏi, nhưng chưa
bao giờ bỏ lỡ việc tỏ lòng cảm thương và gần gũi
với sự yếu đuối mỏng manh của các cá nhân như
người đàn bà Samaria hay người đàn bà bị bắt quả
tang ngoại tình.

39. Điều trên không có ý nói rằng ta nên ngưng,

không cảnh giác trước sự xuống dốc của văn hóa
nữa, một sự xuống dốc khiến người ta không còn
cổ vũ tình yêu hay việc tự hiến nữa. Cuộc tham
khảo ý kiến diễn ra trước khi có hai Thượng Hội
Đồng trước đây cho ta thấy một số triệu chứng
khác nhau của “nền văn hóa phù phiếm”. Chẳng
hạn, ở đây, tôi nghĩ tới vận tốc độ thay đổi mau
chóng của người ta từ mối liên hệ xúc cảm này
sang mối liên hệ xúc cảm kia. Theo đường hướng
của các mạng lưới xã hội, họ tin rằng tình yêu có
thể được nối kết hay tháo gỡ, là tùy ở sở thích của
người tiêu thụ, và mối liên hệ mau chóng “bị khóa
cứng”. Tôi cũng nghĩ tới các nỗi sợ sệt của người
ta khiến họ không dám cam kết vĩnh viễn, tới việc
họ bị ám ảnh với thì giờ được tự do và tới các mối
liên hệ luôn so đo lợi hại trong việc tránh bị cô
đơn, được bảo vệ hay được phục vụ cách nào đó.
Chúng ta xử sự với các mối liên hệ xúc cảm theo
lối xử lý các đồ vật và môi trường vật chất: mọi sự
đều có thể dùng rồi vứt bỏ; mọi người đều dùng
rồi liệng bỏ, lấy rồi đập bể, khai thác và vắt cho tới
giọt cuối cùng. Rồi, tạm biệt nhé! Tự yêu mình thái
quá khiến người ta không còn khả năng nhìn quá
con người của họ, quá các thèm muốn và nhu cầu
của họ nữa. Ấy thế nhưng, chẳng sớm thì muộn,
những người sử dụng người khác kết cục chính họ
sẽ bị sử dụng, thao túng và vứt bỏ bởi cùng một
não trạng. Điều cũng đáng lưu ý là: các cuộc tan vỡ
thường xẩy ra nơi những người cao tuổi chỉ muốn
đi tìm một thứ “độc lập” nào đó, chứ không chấp
nhận lý tưởng cùng về già với nhau, cùng chăm
sóc và giúp đỡ lẫn nhau.

40. “Trong nguy cơ đơn giản hóa thái quá, ta dám

cho rằng ta sống trong một nền văn hóa chỉ biết
áp lực người trẻ đừng lập gia đình, vì họ thiếu các
khả thể đối với tương lai. Ấy thế nhưng, cũng chính
nền văn hóa này đã trình bầy với nhiều người khác
quá nhiều giải pháp đến nỗi cả người này nữa cũng
không dám lập gia đình” (14). Ở một số quốc gia,
nhiều người trẻ “hoãn việc cưới xin vì các lý do kinh
tế, việc làm hay học hành. Một số làm thế vì các
lý do khác, như ảnh hưởng của các ý thức hệ vốn
hạ giá hôn nhân và gia đình, muốn tránh thất bại
của các cặp vợ chồng khác, sợ điều gì đó họ coi
là quá quan trọng và thánh thiêng, các cơ hội xã
hội và lợi ích kinh tế vốn liên kết với việc chỉ sống
chung với nhau, chỉ quan niệm tình yêu về phương
diện thuần cảm xúc và thơ mộng, sợ mất tự do và
độc lập, và bác bỏ bất cứ điều bị coi là có tính định
chế và bàn giấy thuần túy” (15). Ta cần tìm ra thứ
ngôn ngữ, các luận điểm và hình thức làm chứng
đúng đắn có khả năng giúp ta đụng chạm tới tâm
hồn giới trẻ, lôi cuốn khả năng đại lượng, dấn thân,
yêu thương và thậm chí anh hùng của họ nữa, và
(Còn tiếp)
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