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Lời Nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng 
con biết yêu thương phục vụ cách khiêm tốn 
không điều kiện như Chúa dạy: “Chúng tôi là 
đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng 
tôi phải làm”.Amen.

Lịch Phụng Vụ

• Thứ Hai , ngày 3 tháng 10
Bài đọc: Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.

• Thứ Ba, ngày 4 tháng 10
Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.
Bài đọc: Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.

• Thứ Tư, ngày 5 tháng 10
Bài đọc: Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.

• Thứ Năm, ngày 6 tháng 10.
Bài đọc: Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.

• Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10
Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.
Bài đọc: Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

• Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10
Bài đọc: Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.

• Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C
Ngày 9 tháng 10
Bài đọc: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-
19.

Thu nhập Giáo xứ:
Cám ơn các gia đình và anh chị em đóng góp 
giúp đỡ cho Giáo xứ. Số tiền đóng góp anh chị 
em bỏ vào rổ xin tiền trong các Thánh Lễ cuối 
tuần hoặc thùng dâng cúng tại cuối Nhà thờ.
Cuối tuần 9/25/2022

Hiện kim  $3,184
Ngân phiếu  $1,050
Tổng cộng  $4,234
Quỹ xây dựng (sửa chữa cơ sở)  $899
Thu đợt II cho các Linh Mục hưu trí  $2,083

Tâm Tình mục Tử

“Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả 
những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng 
tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ 
làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lk 17:10)

Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin mừng hôm nay, hình ảnh người 
đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên suốt ngày. Khi 
chiều về, anh còn phải lo cơm nước cho chủ. 
Anh chỉ được ăn uống nghỉ ngơi khi chủ đã ăn 
xong. Ðó là công việc hết sức bình thường và 
tự nhiên đối với một người làm công được ông 

chủ mướn. Chủ không cần phải tỏ lòng biết ơn 
anh đầy tớ vì anh đã vâng phục mọi lệnh truyền 
của ông. Chúng ta có thể là một Kitô hữu đạo 
đức, có thể đã vất vả nhọc nhằn phụng sự Chúa 
suốt đời. Nhưng Thiên Chúa không phải chịu 
ơn hay mắc nợ chúng ta, và chúng ta không 
có quyền đòi Ngài phải trả công cho xứng. Ðơn 
giản chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa, chúng 
ta chỉ làm điều phải làm. Thật khó khi làm được 
nhiều điều tốt đẹp mà vẫn giữ tấm lòng khiêm 
nhu, vì những việc đạo đức chúng ta làm có 
thể khiến chúng ta tự mãn trước Thiên Chúa. 
Ðó là sa ngã của một số người Pharisêu và đó 
vẫn là cám dỗ thường xuyên của chúng ta. Câu 
chuyện người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện 
là một minh họa, Lời cầu nguyện của ông thay 
vì tôn vinh cảm tạ Thiên Thiên Chúa lại quy 
về bản thân, khoe công trạng của mình (x. Lc 
18,9-14). Công trạng, công đức, công nghiệp 
có thể thành vật cản khiến tôi chỉ thấy sự thánh 
thiện của tôi mà không thấy, cũng chẳng cần 
tình thương của Chúa. Việc tốt tôi làm có thể 
làm tôi tự tôn trước anh em.
Thưa anh chị em
Làm thế nào để chúng ta thật sự khiêm hạ trước 
Thiên Chúa, trước tha nhân? Hãy nhận mình chỉ 
là đầy tớ bình thường, chỉ cố gắng làm tròn bổn 

“ Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm 
tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì 
hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô 
dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn 
phận đấy thôi.” (Lk 17:10)



phận được giao. Có nhiều bổn phận chúng ta 
phải chu toàn. Bổn phận của một thụ tạo trước 
Thiên Chúa Chí Thánh. Bổn phận là con cái của 
Cha trên trời. Bổn phận là môn đệ trung tín của 
Ðức Kitô. Bổn phận là anh em của mọi người. 
Yêu mến, phụng sự, tôn kính, ca ngợi Thiên 
Chúa: đó là điều chúng ta chẳng dám tự hào 
mình đã vuông tròn. Giả như chúng ta có làm 
được điều gì sáng danh Chúa thì cũng là nhờ 
ơn Chúa đỡ nâng. Thiên đàng không phải là sự 
trả công của Thiên Chúa. Thiên đàng là một quà 
tặng bất ngờ, ngỡ ngàng, không do công của 
tôi, nhưng do lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên 
đàng hạnh phúc vì tôi được gần Chúa. Chúng ta 
không chọn Chúa để được thiên đàng. Chúng ta 
mong thiên đàng để được gần Chúa.
Thân mến chào anh chị em,
Rev. John Baptist Nghieu Nguyen, O.P.
Linh mục chánh xứ

Thông báo

1/ Thánh lễ và Chầu Thứ Sáu đầu Tháng
Như thường lệ, Thứ Sáu ngày 7/10/2022 sẽ có 
Thánh Lễ vào lúc 8:00PM. Sau đó Chầu Thánh 
Thể Tháng Mân Côi và kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu.

2/ Chúc Mừng bổn mạng
Chúc mừng ca đoàn Seraphim (29/9), ca đoàn 
Têrêsa (1/10), Hội Mân Côi và Hội Tông Đồ Fa-
tima (7/10) nhân dịp mừng kính bổn mạng tràn 
đầy hồng ân Thiên Chúa, luôn hăng say chúc 
tụng ngợi khen Ngài.
(1) Ca đoàn Seraphim Tĩnh Tâm: Lúc 8:00PM, 
Thứ Tư ngày 5/10/2022, tại Hội Trường
(2) Hội Mân Côi và Hội Tông đồ Fatima Tĩnh 
Tâm: Lúc 7:00PM, Thứ Sáu ngày 7/10/2022, tại 
Nhà Thờ và sau đó tham dự Thánh lễ và Chầu 
Mình Thánh Chúa đầu tháng Mân Côi cùng với 
Giáo xứ. Mừng bổn mạng vào Thánh Lễ 8:00AM, 
Chúa Nhật ngày 9/10/2022

3/ Ghi danh Giúp lễ
Ban Giúp lễ cần thêm các em giúp lễ. Quý phụ 
huynh muốn cho các em giúp lễ, xin vui lòng 
điền phiếu ghi danh tại bàn thông tin cuối Nhà 
Thờ và đưa cho Thầy Sáu Thoại sau các Thánh 
Lễ cuối tuần

4/ Tháng Mân Côi
Trong Tháng Mân Côi, sau lời nguyện kết lễ, 
mọi người hướng về tòa Đức Mẹ La Vang đọc 
1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và kết thúc 
bằng bài hát:
Trong Tháng Mân Côi, sau lời nguyện kết lễ, 
mọi người hướng về tòa Đức Mẹ La Vang đọc 
1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và kết thúc 
bằng bài hát:
• Cuối tuần 2/10: Nữ Vương Mân Côi (CĐCH 462)

• Cuối tuần 9/10: Tận hiến cho Mẹ (CĐCH 468)

• Cuối tuần 16/10: Nguồn Cậy Trông (CĐCH 
458)

• Cuối tuần 23/10: Mẹ Từ Bi (CĐCH 455)

• Cuối tuần 30/10: Nữ Vương Mân Côi (CĐCH 
462)

Sau đó ban phép lành cuối lễ và kết thúc bằng 
kinh trông cậy (không có bài hát kết lễ).

5/ Tuần lễ học hỏi của các Linh mục 
trong Giáo Phận (Convocation)
Theo như chương trình của Giáo phận Rich-
mond, cha xứ sẽ đi tham dự tuần lễ học hỏi 
hằng năm từ Thứ Hai, ngày 10/10 đến Thứ Sáu 
ngày 14/10. Trong suốt thời gian này sẽ không 
có Thánh Lễ 8:00AM. Trường hợp nguy tử cần 
xức dầu ngay, xin liên hệ với cha Tuyên úy bệnh 
viện. Trường hợp khẩn cấp, xin liên hệ anh Bùi 
Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Ban Thường vụ: (804) 
614-6864

học hỏi Kinh Thánh

Chủ Nhật 28 Thường Niên, Năm C
Lk 17:11-19.

“Chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở 
lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại 
bang này?”

1/ Người cùi Samari nhận ra Chúa Giêsu đã 
chữa lành cho anh:
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua 
biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. 
Khi Người vào một làng kia, thì có mười người 
phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 
và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng 
thương chúng tôi!”
Mấy phong tục của người Do-thái chúng ta cần 
hiểu trước khi phân tích trình thuật này:
- Người Do-Thái rất chú trọng đến vấn đề thanh 
sạch bên trong cũng như bên ngoài; vì thế, 
những người phong cùi không được ở chung với 
dân chúng; mà phải sống cách biệt bên ngoài 
làng của dân ở (Lev 13:46, Num 5:2). Họ không 
được phép tiếp xúc trực tiếp với dân, và phải 
dừng lại và la lớn để mọi người biết sự có mặt 
của họ mà tránh đi (Lev 13:45).
- Ngày xưa không có y sĩ như bây giờ. Để chứng 
tỏ đã hết bệnh phong cùi, họ phải được xem 
xét cẩn thận bởi các tư tế. Khi nào các tư tế 
tuyên bố họ đã sạch; bấy giờ họ có thể trở về 
sinh hoạt bình thường với dân trong làng (Lev 
14:2-3). Đó là lý do tại sao Đức Giêsu bảo họ: 
“Hãy đi trình diện với các tư tế.”
Chúa Giêsu thử thách cả 10 người khi bảo họ 
đi trình diện với các tư tế, vì khi họ đi, chưa ai 
trong họ được sạch cả. Chỉ đang khi đi thì họ 
mới nhận ra họ đã được sạch.
2/ Người Samari được sạch trở lại cám ơn Chúa 

Giêsu.

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền 
quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 
Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ 
ơn. Chúa Giêsu nhận ra ngay anh ta là người 
Samari và 9 người kia là người Do-thái. Đức 
Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều 
được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 
Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, 
mà chỉ có người ngoại bang này?” Biết ơn là 
xứng đáng đón nhận thêm ơn. Chúa Giêsu nói 
với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã 
cứu chữa anh.” Anh không chỉ được thanh sạch 
bên ngoài, anh còn được thanh sạch cả bên 
trong. Chính vì lòng tin mà anh đã xứng đáng 
được hưởng ơn cứu độ. Tại sao con người vô 
ơn? Có nhiều lý do: (1) vì con người không chịu 
suy nghĩ để nhận ra ơn, họ nghĩ mọi sự trên đời 
tự nhiên mà có mà không cần suy nghĩ tại sao 
nó có; (2) họ giả sử tất cả mọi người phải hành 
động như vậy: là Thiên Chúa phải ban ơn; là 
cha mẹ phải nuôi nấng con cái; là thầy phải dạy 
dỗ học sinh; và (3) họ sợ nếu nhận ra ơn, họ 
phải trả ơn; vì thế, họ vô ơn với Thiên Chúa, với 
cha mẹ, và với mọi người chung quanh. Những 
con người vô ơn bạc nghĩa sẽ không sống nổi 
trong cuộc đời, vì họ sẽ bị Thiên Chúa và mọi 
người khai trừ.

Áp Dụng Trong Cuộc Sống:
-  Chúng ta phải biết dùng trí khôn để nhận 

ra ơn và dùng trí nhớ để đếm tất cả những 
ơn lành đã nhận được. Lười biếng và vô tâm 
làm con người không nhận ra những ơn lành 
lãnh nhận.

-  Biết ơn là điều kiện để nhận thêm ơn, nhiều 
khi những ơn đó còn cao cả hơn những ơn 
đã lãnh nhận. Người vô ơn không nhận được 
thêm ơn.

-  Không phải chỉ biết ơn suông, nhưng còn phải 
nói lời cám ơn và tìm dịp để đền ơn.

-  Con người không thể làm ơn cho Thiên Chúa, 
họ chỉ có thể làm cho tha nhân và được Thiên 
Chúa kể là làm cho chính Ngài. Những gì con 
người làm cho tha nhân không chỉ đáp đền ơn 
Thiên Chúa ở đời này, mà còn trở nên công 
trạng giúp cho con người ở đời sau. Vì thế, 
hãy ra sức giúp đỡ tha nhân bao nhiêu có 
thể làm được.

28th Sunday in Ordinary Time
Luke 17:11-19

“One of them turned back praising God at the 
top of his voice and threw himself at the feet 
of Jesus and thanked him.”

Illustration
In her book The Librarian, the British author Sal-
ley Vickers takes us back to the late 1950s. The 
story begins with the appointment of a young, 
single woman to be the children’s librarian in a 



small town in southern England. She sees it as 
her vocation to get to know the local children 
and inspire in them a love of reading. The chil-
dren’s library has been much neglected, and 
she has quite a task to improve the books on 
offer and also interest the local children. This 
story tells of her success in both getting to 
know the children and changing their appre-
ciation of what might be inside a book. Her 
success brings her enemies as well, including 
her manager, and ultimately they find ways of 
getting rid of her. Yet the book does not end 
on this note of sadness – the final part of the 
book takes us forward sixty years to show us 
what happened to the children in the intervening 
years. The most successful of these children is 
the “ugly duckling”, the one that even her own 
family did not rate academically but who, with 
help from the librarian and one of the brighter 
boys, managed to pass her exams and went 
on to become a famous children’s author. The 
book acknowledges all that she owed to the 
librarian but also, in an after-note, the author 
pays homage to the children’s libraries that 
inspired her when she was young and gives 
praise to the librarian, whose name she gives 
to her heroine, who introduced her at a young 
age to the mystery and glory of reading.

Gospel Teaching
Those among the followers of Jesus who had 
heard his parable of the good Samaritan might 
not have been surprised at what happens in to-
day’s Gospel, in his encounter with the lepers. 
Jesus is on the road that borders Galilee and 
Samaria, so there is always the chance of a 
further comparison between the chosen people 
and those they regard as outsiders. The Samar-
itans are judged by the Jews to be foreigners 
and outsiders, so a Samaritan leper will be 
the outsider’s outsider. Yet he is the one who 
comes back to Jesus and thanks him, praising 
God for what Jesus has done. Luke’s Gospel is 
often thought of as the Gospel of the revelation 
of the forgiveness and mercy of God. But it is 
also the Gospel that pays attention to the need 
for praise and thanksgiving, beginning with the 
first words of Mary’s hymn of thanks to God on 
her visit to Elizabeth: “My soul proclaims the 
greatness of the Lord and my spirit exults in 
God my saviour.” God’s forgiveness and mercy 
are to be celebrated, not hidden from sight, 
and in particular we are to show our thanks 
by the way we in turn welcome outsiders into 
our world.

Application
How we welcome outsiders into our midst is a 
concern of so many countries today. Various 
elements converge to undermine our freedom 
to open our arms and accept the outsider as a 
blessing rather than a curse. We are afraid. We 
are afraid of the unknown, whether it be the un-

known of race, colour, language or creed. We 
fear that the world as we have known it will be 
utterly changed, even if that world has not been 
a particularly happy or rewarding one. We fear 
that we will be overwhelmed by the numbers 
of those who are different from us; that we 
will lose our jobs and our homes. We are also 
disdainful of different ways of life. We have an 
inbuilt belief that our way of doing things is 
right, even if, again, it does not fulfill our hopes 
and dreams, and the culture of others threatens 
our culture and our patterns of life. We might 
wonder at times whether his listeners felt the 
same way about Jesus. He must have made 
them feel very uncomfortable about their way 
of living and how limited and enclosed it was. It 
takes great acts of faith and love on our part to 
overcome our fears and open our hearts to all 
who knock at our doors. Perhaps we can only 
do it through recognising that we have so much 
to thank God for and, through this celebration 
of life, we change our perspective and want to 
offer it to others we meet and to be open to the 
gifts they bring in their turn. In the end we are 
not enemies. We are friends who still have to 
get to know each other.

Ý Lễ

Thánh Lễ 8:00 Tối
• Xin Khấn như ý và cầu cho các Linh hồn 

(Một người xin)
• LH cụ ông Đôminicô Nguyễn Thanh Minh 

(Gia đình)
• LH Thánh hiến, mồ côi, thai nhi, tổ tiên hai 

họ và bình an qua cơn bão (Angel mai-Ngọc 
Mai)

• Xin bình an (Bà Ga)
• LH Hứa Kim Mó Lễ giỗ 3 năm (Một người xin)
• LH Đôminicô Nguyễn Thanh Minh (OB Vũ 

Thành)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(OB Vũ Thành)
• Các LH Thai nhi (Chấn Nga)
• Tạ ơn Thiên Chúa và cầu cho LH Giuse (GĐ 

Bảo Toàn)
• LH Đôminicô Nguyễn Thanh Minh (Gia đình)
• LH Vincente Trần Kim Sơn (Bác Bạch và Ngọc 

Anh)
• LH Maria, Anna và các Linh hồn (Bà Lan)
• Tạ ơn Thánh Gia và xin bình an cho con 

cháu ở Việt Nam (Bà Lan)
• Xin Chúa ban bình an (Một người xin)
• LH Đôminicô Nguyễn Thanh Minh (Bà Minh 

và các con)
• LH Vincente và Phero (GĐ Trần Thiên n)
• Các Linh hồn (Một người xin)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng Linh 

hồn (Hoan)
• Xin ơn chữa lành bệnh (Maria Kiên)

• Các Đẳng Linh hồn (Alisha)
• LH Mẹ Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng 

Linh hồn (Con Anh Thư)

Thánh Lễ 8: 00 Sáng
• LH Giuse Vũ Văn Sự (GĐ Trung Mai)
• Ca đoàn mừng kính bổn Mạng Thánh Nữ 

Teresa (CĐ Teresa)
• LH Teresa (Một người xin)
• Xin đi đường về bình an (Một người xin)
• Tạ ơn Thánh Gia (Một người xin)
• LH Teresa Hồng Yến (Một người xin)
• LH Phero Sâm (Một người xin)
• Xin cho Mẹ khỏe và con khỏe (Một người xin)
• LH Vincente Trần Kim Sơn vừa mới qua đời 

(Gia đình)
• Các Linh hồn và LH Thai nhi (Đoàn LMTT)
• Xin đi đường bình an (Một người xin)
• LH Anton, Isave và Lucia (AC Kiệt Lan)
• Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse 

(Một người xin)
• LH Phero Phan Văn Học (Gia đình)
• LH Matta, LH Tiên nhân và nạn nhân Ukraine 

(OB Nguyễn Đức Phương)
• LH Đa Minh và Phero ((Một gia đình xin)
• Xin bình an cho gia đình (Chị Cúc)
• Xin bình an và Tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ 

Maria (Diệp Vu)
• Xin Chúa ban bình an (Một người xin)
• LH Giuse Vũ Văn Sự (GĐ Lý Loan)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Ty Phượng)
• Kỷ niệm Kim Khánh Thành Hôn anh chị 

Thanh Thu (CĐ Teresa)
• LH Anna Phạm Thị Vinh và các Đẳng Linh 

hồn (Ô Chấn)
• LH Đôminicô Nguyễn Thanh Minh (Bạn xin)
• LH Vincente mới qua đời (OB Châu Cúc)
• LH Matta và Gioan Maria Vianney (Một người 

xin)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Kim Phượng)

Thánh Lễ 10:30 Sáng
• LH cụ ông Đôminicô Nguyễn Thanh Minh 

(Gia đình)
• LH Thánh hiến, mồ côi, thai nhi, tổ tiên hai 

họ và bình an qua cơn bão (Angel mai-Ngọc 
Mai)

• LH Gioan Baotixita Nguyễn Minh Châu (Gđ 
Liêm Bùi)

• LH Phero và Teresa Nguyễn Thị Hồng Yến 
(Bà Cố Nhật)

• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 
(Bà Cố Nhật)

• Xin Chúa ban bình an (Như Nguyễn)
• LH Gioan Baotixita vừa mới qua đời (Một 

người xin)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 



(OB Trần Quốc Bảo)
• LH Đôminicô Nguyễn Thanh Minh và Gioan 

Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh (Lanh Trang)
• Tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an (GĐ Bạch 

Duy Triều)
• LH Phanxico Kiều, Anna Hồng Lễ giỗ, Toma 

Tân và cầu bình an khỏe mạnh (Vũ Thị Lụa)
• LH Maria và các Linh hồn (Một người xin)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Kim Phượng)
• LH Vincente Trần Kim Sơn vùa mới qua đời 

(Gia đình)
• LH Maria Đặng Thị Nga (GĐ Việt Nga)
• Xin ơn như ý (Một người xin)
• Tạ ơn Thiên Chúa và cầu cho Gia đình bình 

an (Bình Yến)
• Ca đoàn Seraphim mừng kính bổn Mạng 

(CĐ Seraphim)
• LH Anna Phạm Thị Vinh (Kha Trâm)
• LH Matta Hàng Thị Phương Mai (Cao Vinh 

Quý)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(HSD Anrê Dũng Lạc)
• Cầu cho Mẹ mau khỏi bệnh (Một người xin)
• LH Gioan Baotixita (Sĩ Bùi)
• LH Catarina vừa mới qua đời (Sĩ Bùi)
• Xin Chúa ban bình an và Tạ ơn (Một người xin)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Toản Trang)
• LH Lucia Hồ Hoàng Anh (Phạm Kiều Nhi)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Cao Vinh Quý)
• LH Gioan Maria Vianney Nguyễn Hữu Linh 

(Ty Phượng)

ĐHY Giovanni Battista Re: ĐHY Nguyễn 
Văn Thuận – Chứng nhân vĩ đại trong 
đời sống đức tin
Trong thánh lễ kính nhớ 20 năm ngày mất của 
Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận, khởi đi từ chính những kinh nghiệm lao 
tù của Đức Cố Hồng Y, ĐHY Giovanni Battista 
Re, niên trưởng Hồng y đoàn, nói: ĐHY Phanxicô 
Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân vĩ đại trong đời 
sống đức tin của một người không chỉ sống đức 
tin nhưng còn chịu đau khổ vì chính đức tin của 
mình trong suốt 13 năm tù đày.

Roma – Sáng thứ Sáu, ngày 16/9/2022, ĐHY Gio-
vanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đã 
chủ sự lễ giỗ 20 năm ngày mất của ĐHY Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Vương cung Thánh 
đường Santa Maria in Trastevere. Hiện diện trong 
thánh lễ còn có ĐHY Gorge Pell, ĐHY Lazzaro 
You Heung-Sik – Tổng trưởng bộ Giáo sĩ, các 
linh mục đến từ Bộ Phục vụ Phát triển Con người 
Toàn diện, Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma và các tín 
hữu cũng như các bạn bè thân hữu cùng các đại 
diện của các tổ chức đang tiếp tục cầu nguyện 
với ngài tại các vùng nước Ý, cũng như tại các 

nước khác của châu Âu. 

Mở đầu bài giảng, ĐHY chủ tế nhắc lại kinh ng-
hiệm giữa ngài và Đức Cố Hồng Y Phanxicô qua 
những lần gặp gỡ. Theo ấn tượng của ĐHY chủ 
tế về Đức Cố Hồng Y Phanxicô, ngài là người tử 
tế, hiền lành, và luôn có phong thái bình an dù 
đã đi qua cuộc đời đầy đau khổ. 

Đức Cố Hồng Y Phanxicô – Chứng nhân vĩ đại 
trong đời sống đức tin

Trong bài giảng, ĐHY chủ tế đề cập về ba bản 
văn quan trọng vốn phản ánh tinh thần của Đức 
Cố Hồng Y Phanxicô.

Chọn Chúa hơn là việc của Chúa. ĐHY chủ tế 
chia sẻ: khi Đức Cố Hồng Y Phanxicô giảng cho 
giáo triều Roma năm 2000. Chọn lựa nền tảng 
của ĐHY nằm ở việc ngài phân biệt rõ giữa việc 
chọn Chúa và chọn công việc của Chúa. Nhớ lại 
kinh nghiệm khi mới bị bắt, biệt giam, ĐHY nghĩ 
tới đoàn chiên đang đau khổ và không phục vụ 
được, kinh nghiệm này khiến cho ĐHY bị dằn 
vặt, bị nỗi đau lớn nhất. Vào một đêm, ĐHY nghe 
được tiếng nói trong tâm hồn có lời phân biệt rất 
rõ ràng: Công việc của Chúa là quan trọng, nhưng 
Chúa mới là nền tảng, kinh nghiệm này đã đem lại 
sự bình an để đi qua 13 năm lao tù của ĐHY với 
sự bình an vì ngài tin ngài luôn có Chúa ở cùng.

Chứng nhân hoà giải. ĐHY chủ tế đề cập về sự 
hoà giải trong Tin mừng: nếu khi anh sắp dâng 
lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh 
em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để 
của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người 
anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 
5, 20-26). ĐHY Re nhắc lại nếu chúng ta không 
có trái tim hoà bình, thì sự hiệp thông và lời cầu 
nguyện của chúng ta sẽ không làm Thiên Chúa 
vui lòng. Nơi Đức Cố Hồng Y Phanxicô, ngài là 
chứng nhân sống lời mời gọi trên của Đức Giêsu, 
và đã sống sự hoà giải để hiệp thông với anh chị 
em của mình.

Sống mật thiết với Đức Mẹ. ĐHY chủ tế đề cập 
đến cuộc phỏng vấn của Đức Cố Hồng Y Phanx-
icô với báo Quan sát viên Roma, trong đó Đức Cố 
Hồng Y Phanxicô đề cập đến việc ngài bị bắt vào 
ngày 15/8/1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và 
được trả tự do vào ngày 21/11/1988, lễ Đức Mẹ 
dâng mình trong đền thờ sau 13 năm tù đày. Biến 
cố này khiến ĐHY nhớ lại kinh nghiệm khi còn là 
một linh mục trẻ trên chuyến hành hương tới Lộ 
Đức: lời Đức Mẹ hứa với thánh nữ Bernadette về 
“niềm vui và đau khổ ở đời này” không chỉ ứng 
nghiệm với thánh nữ, nhưng còn ứng nghiệm với 
chính ngài. Nơi Đức Cố Hồng Y Phanxicô, ngài 
có lòng yêu mến đặc biệt với Đức Mẹ và cả cuộc 
đời, sứ mạng đều xoay quanh Đức Mẹ.

Cuối cùng, ĐHY chủ tế nhắc lại, chúng ta có một 
chứng nhân vĩ đại trong đời sống đức tin và ước 
mong mẫu gương của Đức Cố Hồng Y Phanxicô 
đồng hành trong hành trình đức tin của mỗi người 
chúng ta.

Văn Cương, SJ – Vatican News

Kỷ niệm 25 năm Mẹ Têrêsa Calcutta 
qua đời
Thứ Hai, ngày 05/9 kỷ niệm 25 năm ngày mất 
của Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997), đấng sáng 
lập Dòng Thừa sai Bác ái, một biểu tượng của 
một cuộc đời hiến dâng hoàn toàn vì Tin Mừng 
để phục vụ những người nghèo nhất trong số 
những người nghèo ở Ấn Độ. Mẹ Têrêsa là một 
phụ nữ, với lòng bác ái, đã vượt qua những biên 
giới bất khả thi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào năm 
2003 và Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh 
vào năm 2016.

Trong thư ngỏ nhân dịp này, Dòng Thừa sai Bác 
ái cho biết, ngày nay qua các hoạt động âm thầm 
của các nữ tu trong chiếc áo sari trắng viền xanh, 
chứng tá của Mẹ vẫn còn sống động ở những 
vùng ngoại vi bị lãng quên nhất của mọi lục địa.

Trong thư, sơ Mary Joseph, bề trên Dòng Thừa 
sai Bác ái cho biết, Hội dòng kỷ niệm ngày quan 
trọng này theo cách mà có lẽ chính Mẹ Têrêsa 
cũng muốn. Đó là ở khắp thế giới, các nữ tu của 
Mẹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nghèo 
nhất trong số những người nghèo trên đường 
phố, trong nhà ga… bất cứ nơi nào họ cô đơn 
và bị bỏ rơi.

Sơ Mary giải thích thêm, cụ thể ở Calcutta, Dòng 
có hai cộng đoàn, mỗi cộng đoàn gồm bốn nữ tu. 
Mỗi ngày, với thức ăn và các gói quần áo, các nữ 
tu đi ra các đường phố để gặp gỡ người nghèo. 
Những người bị bệnh nặng được đưa đến cộng 
đoàn để được chăm sóc những nhu cầu thiết yếu, 
như tắm rửa, thay quần áo, một bữa ăn ngon hoặc 
nếu cần cho họ nhập viện.

Vào ngày 05/9/2022, một trung tâm đặc biệt dành 
cho các trẻ em đường phố được khai trương trên 
phố Park ở Calcutta. Khi đến đây, các em bị lãng 
quên này sẽ được chăm sóc, ăn uống và học 
đọc viết.

Trong thư, sơ Mary giải thích: “Người nghèo luôn 
ở bên cạnh để chúng ta yêu thương và phục vụ 
họ. Dù ở Ấn Độ hay nước ngoài, chị em chúng tôi 
thường xuyên đến thăm các gia đình, đặc biệt là 
những người già và tù nhân, những người bị bỏ rơi 
và cô đơn nhất, mang lại hy vọng mới cho cuộc 
sống của họ. Viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân 
của các thảm họa thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi”.

Kết thúc thư, sơ bề trên cho biết: “Mẹ Têrêsa 
thường nhắc nhở chúng tôi rằng chúng ta không 
thể làm những điều lớn lao mà chỉ làm những 
điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin mọi người cầu 
nguyện cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục di 
sản của Mẹ đáng kính: Làm tất cả những gì tốt 
nhất có thể cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị 
em chúng ta, không quan tâm đến đẳng cấp 
hay tín ngưỡng, tận tâm phục vụ vô điều kiện”.




