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L ịch P hụng V ụ

8 buổi chiều Chúa Nhật từ 3:30 - 5:30 PM, bắt
đầu ngày 4 tháng 6 và kết thúc ngày 23 tháng 7
năm 2017. Học viên nhận đơn ghi danh tại bàn
thông tin, điền đơn, và nộp cho thầy Đỗ Bá Trực

• Thứ Ba trong tuần 5 PS ngày 16 tháng 5
Bài đọc: Cv 14, 18-27
Đáp ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 21
Phúc âm: Ga 14, 27-31a

Ghi Danh Giáo lý, Việt ngữ & Thiếu nhi
Thánh thể Niên Khóa 2017-2018

• Thứ Năm trong tuần 5 PS ngày 18 tháng 5
Bài đọc: Cv 15, 7-21
Đáp ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10
Phúc âm: Ga 15, 9-11
• Thứ Sáu trong tuần 5 PS ngày 19 tháng 5
Bài đọc: Cv 15, 22-31
Đáp ca: Tv 56, 8-9. 10-12
Phúc âm: Ga 15, 12-17
• Thứ Bảy trong tuần 5 PS ngày 20 tháng 5
Bài đọc: Cv 16, 1-10
Đáp ca: Tv 99, 2. 3. 5
Phúc âm: Ga 15, 18-21
• Chúa Nhật thứ 6 PS năm A ngày 21 tháng 5
Bài đọc I: Cv 8, 5-8. 14-17
Đáp ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20
Bài đọc II: 1 Pr 3, 15-18
Phúc âm: Ga 14, 15-21

T hông B áo
Ghi danh tặng thưởng các em thiếu nhi có
stickers niên khóa 2016-2017
Để tặng thưởng cho các em thiếu nhi đã nhiệt
tình tham gia chương trình học Kinh thánh mỗi
Chúa Nhật, xin quý phụ huynh ghi tên đầy đủ của
các em có stickers trong năm học 2016-2017
vào sổ ghi danh tại tiền sảnh nhà thờ. Các em
có stickers sẽ được trao giải thưởng trong thánh
lễ bế giảng năm học 2016-2017 vào Chúa Nhật
21 tháng 5.

đang là nghiên cứu sinh tại viện thần học thuộc
Đại học Berkeley Hoa Kỳ. Các buổi thường huấn
được học tại Hội trường vào tối thứ Hai và thứ
Năm trong tháng 7 và đầu tháng 8, gồm 10 buổi
học liên tục, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 3 tháng
8, từ 7:00 pm đến 9:00 pm. Kính mời quý vị ghi
danh tham dự khoá thường huấn tại bàn thông
tin ở tiền sảnh nhà thờ.

Giáo xứ tổ chức khóa học Giáo lý Hôn nhân vào

• Thứ Hai trong tuần 5 PS ngày 15 tháng 5
Bài đọc: Cv 14, 5-17
Đáp ca: Tv 113B, 1-2. 3-4. 15-16
Phúc âm: Ga 14, 21-26

• Thứ Tư trong tuần 5 PS ngày 17 tháng 5
Bài đọc: Cv 15, 1-6
Đáp ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Phúc âm: Ga 15, 1-8

Nguyễn Văn Phương hướng dẫn. Cha Giuse hiện

Ghi Danh Học Giáo Lý Hôn Nhân

hoặc ban Lễ tân sau mỗi thánh lễ Chúa Nhật. Hạn
chót là ngày 28 tháng 5 năm 2017.

Ngày Hiền mẫu

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 2017, sẽ lên lớp kế
tiếp và ghi danh niên khóa 2018. 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. Chúa Nhật ngày 7 tháng

5 đã có 146 học sinh ghi danh Giáo lý và 59 học
sinh ghi danh Việt ngữ.

Thường huấn về Kinh thánh
Giáo xứ tổ chức thường huấn cho toàn thể bổn
đạo, đặc biệt là hội viên các đoàn thể, và giáo
viên của các chương trình giáo lý phổ thông, giáo
lý dự tòng, giáo lý hôn nhân. Chủ đề thường huấn
năm nay là “Tìm hiểu Kinh Thánh”, do cha Giuse

Nhân dịp cử hành ngày Hiền mẫu, chúng con
kính chúc quý phụ huynh đặc biệt là những người
mẹ trong các gia đình, được kiên trì hướng dẫn
đức tin và nhân bản cho con cái, theo gương
Đức Mẹ Fatima.

Tặng hoa cho quý Hiền mẫu
Trong các thánh lễ cuối tuần Chúa Nhật 14 tháng
5, sau lời nguyện kết lễ, các em Thiếu Nhi Thánh
Thể sẽ đặt hoa tặng quý Hiền mẫu. Trong lúc
tặng hoa, xin ca đoàn hát một bài mừng tri ân
quý hiền mẫu phù hợp với khung cảnh phụng vụ.

Về nhà cha

Giáo xứ chân thành phân ưu với gia đình quý ông
bà: Nguyễn Khắc Hậu, Trần Thuý Vũ, Trần Kim
(Ngọc) về sự ra đi của ông Phêrô Trần Văn Thứ,
tại Atlanta GA. Nguyện xin cho linh hồn Phêrô
được ánh sáng vĩnh hằng của Chúa Phục sinh
chiếu tỏa.

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:
Ngày

Giờ lễ

Dâng hoa

Tiến hoa

CN, 14/5

Lễ 8:00am, dâng hoa ngay
sau thánh lễ

Hiền mẫu

Không có

CN, 14/5

Lễ 10:30am, dâng hoa 10
phút trước lễ

Hiền mẫu

Không có

CN, 21/5

Lễ 8:00am, tiến hoa kết lễ

Không có

Các bà mẹ CG & Ca đoàn Têrêsa

CN, 21/5

Lễ 10:30am, dâng hoa 10
phút trước lễ

Gia trưởng

Không có

CN, 28/5

Lễ 8:00am, Rước kiệu sau lễ

Không có

Mọi người rước kiệu

CN, 28/5

Lễ 10:30am, tiến hoa kết lễ

Không có

Đoàn Hiệp sĩ, Huynh đoàn Đa
Minh, Ca đoàn Seraphim

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:
Ngày

Gia đình

Địa chỉ

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:
Ngày

Gia Đình

Địa Chỉ

Điện Thoại

T7,13/5/2017

ÔB Hồ Văn Cường

1513 Bantry Ter, Richmond VA 23114

804-245-4220

CN, 14/5/2017

ÔB Hồ Văn Lợi

11600 Nevis Dr, Midlothian VA 23114

804-897-1674

T7,20/5/2017

CĐ Dòng Con Đức Mẹ Vô
Nhiễm, 12500 Patterson
Ave

Richmond VA 23238

804-783-5021

CN, 21/5/2017

Cụ Nguyễn Viết Cường

1503 Michael Rd, Richmond VA 23060

804-285-7764

T7, 27/5/2017

ÔB Nguyễn Trung Toàn

10908 John Cussons Dr, Glen Allen VA 23060

804-501-2784

CN, 28/5/2017

Văn phòng Giáo xứ

12486 Patterson Ave, Richmond VA 23238

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.
Ngày

Gia đình

Địa chỉ

CN, 14/5

ÔB. Dương Hãn

7514 Natalie Ct Richmond VA 23294

CN, 21/5

ÔB. Nguyễn Hữu Linh

3101 Aqua Ct Richmond VA 23230

CN, 28/5

ÔB. Nguyễn Hùng Lân

10704 Rocket Dr Glen Allen VA 23060

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

Bài đọc 1

Bài đọc 2

LNGD

Đáp ca

13, 8:00pm

Nguyễn Duy Hưng

Nguyễn Như

Vũ Kim Thu

Lê Thu Thủy

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

Hoàng Như Mai

Trần Ngọc Hằng

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

Nguyễn Mai Quế

Hoàng Như Mai

28, 8:00am

Mai Viết Huyền

Nguyễn T.B. Hường

28, 10:30am

Nguyễn Hùng Lân

Nguyễn Thùy Dung

Thiện nguyện viên Trường thánh Vinh Sơn Liêm
Thiện nguyện viên giúp Trường Thánh Vinh Sơn
Liêm lúc 1:30 pm, Chúa Nhật ngày 14 tháng 5
là anh Nguyễn Tuấn. Chúa Nhật ngày 21 tháng 5
là anh Hồ Cường. 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.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thực tập Phó tế
Theo đề nghị của toà giám mục Richmond, để
giúp thầy Trần Ngọc Thoại hoàn tất giai đoạn
cuối của chương trình đào tạo Phó tế, giáo xứ
cần quy tụ 1 nhóm giảng viên khoảng 6 đến 8
người, thành lập một ban giám định, giúp thầy
Thoại thực tập giảng lễ, rửa tội trẻ em và chứng
hôn. Thời gian diễn tập gồm 8 tuần liên tục. Các
buổi tập huấn vào tối thứ Ba, từ 7:30 pm-8:30

pm, bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 và kết thúc vào
ngày 4 tháng 7. Công việc của ban giám định là
hiện diện trong các buổi thực tập, đóng những
vai cần phải có cho việc cử hành các bí tích rửa
tội và hôn phối, và cho những nhận xét sau mỗi

buổi tập huấn. Ban giám định gồm có: 1) Ông
Nguyễn Duy Thái Bạch; 2) Ông Lê Viết Hoàng; 3)
Ông Đỗ Hiếu Liêm; 4) Bà Nguyễn Ngọc Bích; 5)
Ông Vũ Tường Chinh; 6) Bà Phạm Thị Mai Quế; 7)
Sơ Nguyễn Thu Mai & Sơ Phan Thị Bạch Nhồng;
8) Lm. Nguyễn Minh Tuấn

Chúc mừng
Giáo xứ chúc mừng cháu Thomas Dylan Trương
lãnh nhận bí tích Rửa tội trong thánh lễ 8:00 pm,
ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại Giáo xứ CTTĐVN.
Cháu Thomas Trương là con của gia đình anh
chị Trương Dụng & Bùi Thị Nga, do anh Thomas
Nguyễn Thu đỡ đầu

Thu Nhập GX
$

Hiện kim
Ngân phiếu

Tổng cộng

$
$

775

3,287

4,062

H ọc H ỏi K inh T hánh
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A
Phúc âm: Ga 14, 15-21
15
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ
các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha
và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ
khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Ðó là Thần
Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón
nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết
Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở
giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không
để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19
Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy.
Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy
sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó,
anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh
em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai
có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới
là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ
được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến
người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.
(Bản dịch nhóm CGKPV)

Suy niệm

1. Các môn đệ phải chứng tỏ rằng họ chân thành
ao ước có Đức Giêsu hiện diện và được hiệp
thông với Người qua việc giữ các điều răn của
Người. “Tuân giữ các điều răn” có nghĩa là tin
tưởng đón nhận toàn bộ các lời nói của Đức
Giêsu (x. 14,23 -24), bằng cách để cho Người
hướng dẫn. Tình yêu không hệ tại các lời nói,
các tình cảm hoặc các kỷ niệm, nhưng được

chứng minh bằng việc lắng nghe, tin tưởng và
bước theo.
2. Thánh Thần là “Thần Khí sự thật”, tức là Thần
Khí của Thiên Chúa, Thần Khí thông ban sự thật
và cũng là chính sự thật, sẽ giúp các môn đệ ở
lại trong sự thật mà Đức Giêsu đã truyền đạt và
bảo vệ họ khỏi những thầy xấu và những chọn
lựa sai lạc. Nhưng để nhận được Thần Khí này,
chúng ta phải mở ra với Đức Giêsu, tin vào Người
và tuân giữ các điều răn của Người.
3. Bằng cớ cho thấy Thánh Thần chân lý đang
hiện diện trong Hội Thánh, đó là dọc theo các
thời đại, đã có những linh mục, giám mục và
thậm chí Đức giáo hoàng cư xử không đúng
đắn, nhưng không một vị nào có thể làm cho Tin
Mừng trở nên không đáng tin nữa. Thánh Thần
không chỉ ngăn ngừa sai lầm trong việc truyền
đạt sứ điệp của Đức Giêsu, Người còn đưa các
môn đệ vào trong chân lý toàn vẹn.
4. Với cái chết của Người, Đức Giêsu đã mãi mãi
biến mất đối với thế gian: thế gian chỉ biết rằng
Người đã chết trên thập giá. Thế gian chỉ biết
cái chết chứ không biết sự sống. Đức Giêsu sẽ
chỉ trở lại với các môn đệ và cho các ông thấy
Người là Đấng (đang) Sống. Khi đó, các môn đệ
sẽ hiểu rõ những lời Đức Giêsu đã nói và những
hành vi Người đã làm trước đây.
5. Chỉ Đức Giêsu mới là con đường dẫn đến
với Chúa Cha. Mạc khải và các lời kêu gọi mà
Người đã bày tỏ khi Người còn sống ở trần gian
sẽ mãi mãi là con đường đưa tới Chúa Cha. Chỉ
khi chúng ta gắn bó với những điều ấy và để cho
những điều ấy hướng dẫn, chúng ta mới được
nối kết với Đức Giêsu và mới sẵn sàng đón nhận
ân huệ Thánh Thần và được hiệp thông trọn vẹn
trong tình yêu với Chúa Con và Chúa Cha.
(Lm PX Vũ Phan Long, ofm)

Sixth Sunday of Easter – Year A
Gospel: Jn 14:15-21
Jesus said to his disciples: “If you love me, you
will keep my commandments. And I will ask the
Father, and he will give you another Advocate
to be with you always, the Spirit of truth, whom
the world cannot accept, because it neither sees
nor knows him.
But you know him, because he remains with you,
and will be in you. I will not leave you orphans;
I will come to you. In a little while the world will
no longer see me, but you will see me, because
I live and you will live. On that day you will realize
that I am in my Father and you are in me and I
in you. Whoever has my commandments and
observes them is the one who loves me. And
whoever loves me will be loved by my Father,
and I will love him and reveal myself to him.”
(http://www.usccb.org)

Reflection

Self-will is mighty strong. Some children learn
to say “No!” even before they say “Mama” or
“Dada.” Self-will is a form of self-assertion
whereby we establish boundaries around ourselves, determine our own destiny, protect ourselves from doing what we don’t want to do.
When our self-will is overly strong and selfish,
we rail against any rules and laws and commandments. We want to do this, not that. If we
were the only person in the world, this behavior
might be OK. But we’re not the only person in
the world. So from early on in our lives we learn
the value of curbing our own selfish wills and
choosing to behave in a manner that enhances
the quality of life for all. In this gospel Jesus
is telling his disciples to “keep my commandments.” He is shaping our self-wills in a way well
beyond choosing simple actions. He is drawing
us out of ourselves and our self-will into him
and his self-giving. There is more to what Jesus is saying than meets the eye. When Jesus
says to keep his commandments as a sign of
our love for him, he is not only speaking about
simple laws or commands. He is saying that if
we love him, we will believe as he believed, live
as he lived. Loving Jesus as he asks requires
us to believe and live in such a way that others
know the resurrection is real, that Jesus is really
present, that Jesus still cares for us deeply (“I
will not leave you orphans”). Our love for Jesus is
shown in the same way as the early disciples
showed their love - by practical doing in our
everyday living. Like Philip and Peter and John,
we are to proclaim the living Christ by the way
we heal hurts in others; bring a caring touch
to those who are ailing in any way; strengthen
those who are weak or paralyzed by fear, doubt,
or selfishness; encourage those weighed down
with too much stress, work, or indecision. All
this is keeping Jesus’ commandments by living
his way of life - a life characterized by deep care
for others. The most encouraging aspect of this
gospel is that Jesus even sends us the help we
need to love, believe, and live in this way. Jesus’
commandments entail much more than doing
this or avoiding that. His commandments are
to love as he loved, believe as he believed, live
as he lived. His commandments are the most
self-engaging and challenging of all! How comforting, then, when Jesus says “I will not leave
you orphans.” No, we are not orphans: the risen
Jesus comes to us. How? In “the Spirit of truth.”

To the point:

Jesus’ commandments entail much more than
doing this or avoiding that. His commandments
are to love as he loved, believe as he believed,
live as he lived. His commandments are the most
self-engaging and challenging of all! How com-

forting, then, when Jesus says “I will not leave
you orphans.” No, we are not orphans: the risen
Jesus comes to us. How? In “the Spirit of truth.”
(Source: Living Liturgy 2017)

Ý Lễ
Thánh lễ 8:00PM Thứ Bảy 13 tháng 5
• Lh Anna Nguyễn Thị Cẩn (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Ngọc Bội (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Gioan Nguyễn Phi Tể (Gđ Tùng & Dung)
• Lh Phêrô Trần Văn Thứ mới qua đời
• Xin lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho thân
mẫu được an lành
Thánh lễ 8:00AM Chúa Nhật 14 tháng 5
• Các lh thai nhi
• Bốn lh Maria và Anna (Nguyễn Kiêm Bình)
• Lh Cecilia Mỹ Linh (Cúc Natalia)
• Lh Dominico & Anton, lễ giỗ (Bà Lan & các con)
• Lh Giuse & Maria, lễ giỗ (Thành Liên)
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng (Nga Huynh)
• Lh Lorenzo (Cao Dĩnh)
• Lh Maria Lan & lh mồ côi (Cong Đinh)
• Lh Maria Nguyễn Chí Phước (Gđ Quang Thảo)
• Lh Maria Nguyễn Chí Phước (Gia đình)
• Lh Maria Nguyễn Chí Phước (Gia đình)
• Lh Matthêu Nguyễn Hoàng Chương (ÔB Trị)
• 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 Phêrô Trần Văn Thứ mới qua đời
Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Nga Huynh)
Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Lê Duy Linh)
Lh Vincentê mới qua đời tại DC (Nguyễn Kiêm
Bình)

• Mátthêu Nguyễn Hoàng Chương (Lương Xôm)
• Xin lễ tạ ơn (Bà Lan)
• Xin lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho thân
mẫu được an lành
• Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & Thánh Cả Giuse
(Hau Dung)

• Xin lễ tạ ơn Chúa, Mẹ Maria & thánh Cả Giuse
(Thược Nguyễn)

• 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 14 tháng 5
• Lh Đôminicô Nguyễn Thanh Dũng (Dương Tu)
• Lh Giuse & Catarina (Tam Nguyen)
• Lh Giuse & Phêrô
• Lh Giuse Đỗ Phi Hùng (Nga Huynh)
• Lh Mađalêna Vân, lễ giỗ 2 năm (Thuyên
Trevino)

• Lh Maria
• Lh Maria Mađalêna, Matthêu, Giuse, Phaolô
(Con & các cháu)
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• 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 Phêrô Trần Văn Thứ mới qua đời
• Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Nga Huynh)
• Lh Philiphê Hồ Thành Khẩn (Hiệp Sĩ Đoàn Andre
Dũng Lạc)
• Lh Thân Phụ sớm lên chốn nghỉ ngơi (Maria
Nga Mã)
• Xin cho con gặp mọi sự như ý trong tuần (Mỹ)
• 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 và cầu nguyện cho thân mẫu
được an lành
• Xin lễ tạ ơn Gia đình Thánh Gia

T ông H uấn
Tông Huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha
Phanxicô...(tiếp theo số 326)
... và nhờ cách này, mời gọi họ tiếp nhận thách đố
hôn nhân một cách hứng khởi và can đảm.

41. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng ghi nhận rằng
“các xu hướng văn hóa trong thế giới ngày nay xem
ra không đặt bất cứ giới hạn nào cho cảm giới của
người ta”; quả thế, “một cảm giới tự yêu mình thái
quá, bất ổn hay dễ thay đổi không luôn giúp người
ta trưởng thành”. Các ngài cũng tỏ ý quan tâm tới
“việc lan tràn văn hóa khiêu dâm hiện nay và việc
thương mãi hóa thân xác, vốn cũng được cổ vũ
bởi việc lạm dụng liên mạng”, và tới “các hoàn
cảnh đáng chê trách trong đó, người ta bắt buộc
phải bước vào mãi dâm”. Trong bối cảnh này, “các
cặp vợ chồng thường không chắc chắn, do dự và
loay hoay tìm cách lớn lên. Nhiều cặp có khuynh
hướng ở lỳ trong các giai đoạn khởi đầu của cuộc
sống cảm giới và tính dục của họ. Khủng hoảng
trong mối liên hệ vợ chồng sẽ làm gia đình bất ổn
và, qua ly thân và ly dị, có thể dẫn tới những hậu
quả nghiêm trọng cho người lớn, cho con cái và
cả xã hội như một toàn thể, làm suy yếu các mối
dây liên kết cá nhân và xã hội” (16). Các vấn đề vợ
chồng “thường được xử lý một cách vội vã, không
can đảm kiên nhẫn và suy nghĩ, hy sinh và tha thứ
cho nhau. Các thất bại này tạo ra các mối liên hệ
mới, các cặp vợ chồng mới, các vụ kết hợp dân
sự mới, và các cuộc hôn nhân mới, tạo ra các tình
huống gia đình phức tạp và có vấn đề đối với đời
sống Kitô hữu” (17).
42. Hơn nữa, “việc suy giảm dân số, vì não trạng
chống đối việc có con và được cổ vũ bởi nền chính
trị ngừa thai trên thế giới, đã tạo nên không những
một tình thế trong đó mối liên hệ giữa các thế hệ
không còn được bảo đảm mà cả mối nguy này: với
thời gian, việc suy giảm này sẽ dẫn đến cảnh bần
cùng hóa kinh tế và mất hết hy vọng vào tương lai.
Việc phát triển kỹ thuật sinh học cũng có tác động

lớn đối với sinh suất” (18). Thêm vào đó, còn có
các nhân tố khác như “kỹ nghệ hóa, cách mạng
tình dục, sợ nhân mãn và các vấn nạn kinh tế...
Chủ nghĩa duy tiêu thụ cũng khiến người ta không
dám có con, chỉ để họ duy trì được một chút tự
do hay lối sống nào đó” (19). Lương tâm ngay
thẳng của vợ chồng nào biết quảng đại trong việc
truyền sinh có thể dẫn họ, vì các lý do đủ nghiêm
túc, tới việc giới hạn số con, ấy thế nhưng “vì
phẩm giá của lương tâm này, Giáo Hội mạnh mẽ
bác bỏ sự can thiệp cưỡng bức của Nhà Nước
đòi người ta phải ngừa thai, triệt sản và thậm
chí phá thai” ( 20). Các biện pháp này không thể
chấp nhận được ngay ở những nơi có sinh suất
cao, ấy thế nhưng ở các quốc gia có sinh suất
thấp đến độ gây bối rối, chúng ta vẫn thấy các
chính khách khuyến khích các biện pháp này.
Như các giám mục Đại Hàn từng nói, việc này
“hành động một cách tự mâu thuẫn và sao lãng
bổn phận của mình” ( 20).

43. Việc suy yếu đức tin và thực hành tôn giáo
trong một số xã hội đã gây nhiều hậu quả đối với
các gia đình, khiến họ càng bị cô lập hơn khi gặp
các khó khăn. Các Nghị Thượng Hội Đồng từng
ghi nhận rằng “một triệu chứng của sự nghèo nàn
lớn lao trong nền văn hóa hiện thời là sự cô đơn,
phát sinh từ việc thiếu vắng Thiên Chúa trong
đời sống con người và sự mỏng manh trong các
mối liên hệ. Cũng có một cảm thức bất lực tổng
quát trước các thực tại kinh tế xã hội đôi khi có
tác dụng đè bẹp các gia đình... Các gia đình này
thường cảm thấy bị bỏ rơi bởi sự thờ ơ và thiếu
quan tâm của các định chế. Tác dụng tiêu cực đối
với trật tự xã hội khá rõ ràng, như đã thấy trong
cuộc khủng hoảng dân số, trong khó khăn nuôi
dưỡng con cái, trong do dự chào đón sự sống
mới, trong khuynh hướng coi người cao niên như
một gánh nặng, và trong việc gia tăng các vấn đề
xúc cảm và bùng nổ bạo lực. Nhà Nước có trách
nhiệm ban hành các đạo luật và tạo ra việc làm
để bảo đảm tương lai cho giới trẻ và giúp họ thể
hiện được kế hoạch tạo lập gia đình của họ” (22).
44. Việc thiếu nhà ở xứng đáng và hợp túi tiền
thường dẫn tới việc trì hoãn các mối liên hệ chính
thức. Cần nhớ rằng “gia đình có quyền có nhà
ở xứng đáng, thích hợp cho cuộc sống gia đình
và tương xứng với con số thành viên của nó,
trong một môi trường thể lý có thể cung cấp
các dịch vụ căn bản cho cuộc sống gia đình và
cộng đồng” ( 23). Gia đình và tổ ấm luôn đi đôi
với nhau. Điều này giúp ta thấy việc nhấn mạnh
tới quyền gia đình chứ không phải chỉ quyền cá
nhân là điều quan trọng như thế nào. Gia đình là
một thiện ích mà xã hội không thể không có, và
nó cần được bảo vệ ( 24). “Giáo Hội vốn luôn coi
việc cổ vũ hôn nhân và gia đình và bảo vệ chúng
chống lại những người tấn công chúng là một
phần trong sứ mệnh của mình” (25), nhất là ngày
nay, khi chúng ít được lưu ý trong các nghị trình
chính trị. Các gia đình có quyền “có khả năng
trông chờ một chính sách gia đình thoả đáng từ
phía các nhà cầm quyền công cộng trong các
lãnh vực tư pháp, kinh tế, xã hội và tài chánh”
( 26). Đôi lúc, nỗi lo âu của các gia đình trở nên

bi đát khi, đương đầu với bệnh tật của người thân,
họ không có được sự chăm sóc y tế thỏa đáng, hay
lao đao trong việc tìm được việc làm xứng đáng.
“Các hạn chế kinh tế ngăn cản các gia đình tham
dự vào giáo dục, các sinh hoạt văn hóa và can dự
vào đời sống xã hội. Bằng nhiều cách, tình hình
kinh tế hiện nay đang ngăn cản người ta tham dự
vào xã hội. Cách riêng, các gia đình chịu nhiều nan
đề liên quan tới việc làm, trong đó, giới trẻ có ít khả
thể và việc cung ứng việc làm khá lựa lọc và không
chắc chắn. Ngày làm việc dài hơn và thường còn
trở nên nặng nề do những thời kỳ phải sống xa gia
đình dài hơn. Tình thế này không giúp các thành
viên trong gia đình tụ họp với nhau hay giúp cha
mẹ ở với con cái một cách có thể nuôi dưỡng các
mối liên hệ hàng ngày của họ” ( 27).

45. “Một số lớn trẻ em sinh ngoài hôn nhân, nhiều
em sau đó lớn lên chỉ có một trong các cha mẹ hay
trong các gia đình pha trộn hay tái tạo... Việc khai
thác tình dục trẻ em là một trong những thực tại
tai tiếng và đồi trụy nhất của xã hội hiện nay. Các
xã hội trải qua bạo lực vì chiến tranh, vì chủ nghĩa
khủng bố hay vì sự hiện hữu của tội ác có tổ chức
cũng đang chứng kiến nhiều tình huống gia đình
thoái hóa, nhất là tại các đô thị lớn, nơi, trong các
khu ngoại ô, hiện tượng gọi là trẻ em hè phố đang
gia tăng” ( 28). Việc lạm dụng tình dục trẻ em càng
trở nên tai tiếng hơn nữa khi nó diễn ra ở những nơi
đáng lý ra chúng phải được bảo vệ, đặc biệt, trong
gia đình, ở trường học và trong các cộng đồng và
định chế Kitô Giáo ( 29).
46. “Di dân là một dấu chỉ thời đại khác cần phải
đương đầu và hiểu biết, với tất cả các hậu quả
tiêu cực của nó đối với cuộc sống gia đình” ( 30).
Thượng Hội Đồng mới đây đã làm ta lưu ý tới vấn
đề này, khi ghi nhận rằng “bằng nhiều cách, việc
di dân đang ảnh hưởng tới toàn bộ dân số thuộc
nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Giáo Hội vốn
đóng một vai trò hàng đầu trong lãnh vực này. Ngày
nay, việc duy trì và mở rộng chứng tá Tin Mừng này
(xem Mt 25:35) đang khẩn thiết hơn bao giờ hết...
Có thể minh chứng tính di động của con người, một
tính vốn tương ứng với việc
di chuyển tự nhiên của các dân tộc trong lịch sử,
là một sự phong phú chân chính, đối với cả các
gia đình di dân lẫn xứ sở tiếp đón họ. Nhưng việc
gia đình bị cưỡng ép di dân lại là một chuyện khác,
khi phát sinh từ các tình huống chiến tranh, bách
hại, nghèo khổ, bất công, đầy những thăng trầm
của một cuộc hành trình đôi lúc lâm nguy tới chính
mạng sống, gây chấn thương cho các cá nhân và
làm bất ổn các gia đình. Việc đồng hành với các di
dân đòi phải có một nền mục vụ chuyên biệt dành
cho các gia đình đang di dân, nhưng cũng dành cho
các thành viên của gia đình còn ở lại nguyên quán.
Việc này phải được thực hiện song song với việc
tôn trọng nền văn hóa của họ, việc đào tạo tôn giáo
và nhân bản của nơi họ phát xuất, sự phong phú
tâm linh trong các nghi lễ và truyền thống của họ,
dù là với một nền mục vụ chuyên biệt... Việc di dân
đặc biệt bi thảm và phá hoại đối với các gia đình
và các cá nhân khi nó diễn ra cách bất hợp pháp
và được trợ giúp bởi các mạng lưới buôn người
quốc tế. Ta cũng có thể nói như thế về các phụ nữ
(Còn tiếp)
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