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HƯỚNG TỚI  

MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH 
 

Xin chia sẻ với mọi người, món quà mà Chúa đã ban tặng 
cho tôi.  

Nguyện Lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu 
nồng, để còn được sống những ngày bình yên hạnh phúc bên 
nhau trong cõi đời tạm này. 

Quý mến 
PM. Cao Huy Hoàng 
30-9-2022  
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01/10 THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU 
Is 66,10-14c; Mt 18,1-5. 

LỚN LÊN TRONG ÂN SỦNG CHÚA 
“Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được 

vào Nước Trời”. 
Từ buổi con còn là phôi, rồi thai, trong dạ mẹ, cha mẹ luôn 

mong ước, cầu xin và giữ gìn cho con bình an xinh đẹp để được 
chào đời. Khi con chào đời, cha mẹ hết lòng chăm lo cho con 
mạnh khoẻ, chóng lớn. Khi con vừa bập bẹ, hay chập chững, thì 
cha mẹ đã muốn con hơn người, hơn cậu bé trong xóm cùng 
ngày sinh, hoặc lớn hơn cả đôi tháng tuổi. Và nhất là khi con đi 
học, rồi ra đời, thì cha mẹ nào cũng mong muốn con thành tài 
hơn người, chứ không ai mong cho con mình thua sút. Người 
Việt Nam có câu nói: “Con hơn cha là nhà có phúc”. 

Ý niệm hơn người, là ý tốt lành của cha mẹ, mong cho con 
có cuộc sống an vui. Thế nhưng, ý niệm hơn người và khi đã 
hơn người rồi, thì cũng có thể lại là nguyên nhân sinh ra tự phụ, 
tự tôn, kiêu căng, xem thường người khác, hoặc vô cảm.  

Vì vậy, dẫu có lớn rồi, có hơn người rồi, thì Chúa Giê-su 
cũng dạy chúng ta hãy “hoá nên như trẻ nhỏ”, là hãy sống đơn 
sơ, hiền lành, khiêm nhượng, thì mới được vào Nước Trời.  

Từ lời dạy của Chúa Giê-su, ước gì các gia đình sẽ “Giáo dục 
con cái lớn lên, thăng tiến, trưởng thành trong ân sủng Chúa”. 
Nghĩa là, các con phải nhận ra: “Nếu không có ơn Chúa thì con 
chẳng lớn lên, và cũng chẳng làm được gì”, hoặc “con có được 
là gì, nên ông kia bà nọ, hay thành đạt thế nào, thì cũng là nhờ 
hồng ân Chúa, chứ không phải bởi tài sức riêng con”.  

Thánh nữ Tê-rê-xa cũng đã lớn lên, cũng đã trưởng thành, 
nhưng chị vẫn đặt trọn cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương 
của Chúa, như “em bé thơ trong lòng thân mẫu”. Hoá ra, “lớn 
lên trong ân sủng Chúa, là nhỏ lại trong tình yêu của Người”.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống tinh thần bé thơ, đơn 
sơ hiền lành, khiêm nhượng phó thác trong tay Chúa. Amen.  
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01/10 THỨ BẢY TUẦN 26 TN 
G 42, 1-3. 5-6. 12-16; Lc 10, 17-24 

CỨ MUỐN KỂ CHO CHÚA NGHE… 
“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. 

Các môn đệ nhận lệnh sai đi của Chúa Giê-su, đã ra đi rao 
giảng Tin Mừng, cùng với năng quyền Người ban. Họ đã chữa 
lành nhiều thứ bệnh hoạn tật nguyền và trừ được cả quỷ nữa. Họ 
trở về trong vui mừng, và “cứ muốn kể cho Chúa nghe”, nhưng 
Người bảo họ: “Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được 
ghi trên trời”. Người bày tỏ niềm vui với các ông, qua lời cảm 
tạ Thiên Chúa Cha đã mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những 
người bé mọn, để họ được ghi tên mình vào danh bạ nước trời.  

Hoá ra, Người không trách các ông về việc “cứ muốn kể cho 
Người nghe”, vì Người biết lòng các ông đơn sơ thực thà, vui 
mừng trong Chúa, chứ chẳng phải vui mừng vì được danh tiếng, 
được quý chuộng, đươc khen tặng ở trần gian này. 

Vâng, Chúa muốn chúng ta cứ hãy hân hoan sống Tin Mừng 
của Chúa giữa đời, đừng bận tâm đến lời khen chê của thế gian, 
nhưng hãy làm tất cả vì danh Chúa. Người đời có ca tụng chúng 
ta vì những việc tốt lành, đạo đức, thì đó cũng chưa phải là niềm 
vui, là vinh dự, để chúng ta tự hào, tự mãn. Ngược lại, hãy cẩn 
thận trước cái bẫy danh vọng hư ảo của ma quỷ.  

Niềm vui đích thực của người sống tốt lành đạo đức là niềm 
vui có được “một chỗ trong lòng Thiên Chúa”, chứ không phải 
có được “uy tín, hay một chỗ ngưỡng mộ trong lòng người đời”.  

Một linh mục thuộc chủng viện Truyền Giáo Lâm Bích, từng 
là giáo sư chủng viện, từng cha sở nhiều giáo xứ lớn, nay bị 
điếc, lại ở Giáo Điểm Truyền Giáo vùng rừng núi, làm nhiều 
nhà thờ, thương đoàn chiên và nổi tiếng đạo đức, nhưng Cha 
vẫn thường nói: “Chẳng màng khen chê, miễn sao đẹp ý Chúa”.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình, xin giúp những người đang 
làm việc tông đồ giáo dân giữa đời, luôn làm tất cả các việc nhờ 
ân sủng Chúa, và cho danh Chúa được cả sáng. Amen.  
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02/10 CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. 
Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. 

TIN VÀO CHÚA, THỰC HIỆN Ý CHÚA MUỐN 
“Nếu các con có lòng tin”. 
Các tông đồ xin Chúa Giê-su ban thêm lòng tin cho họ. Đây 

không phải là lòng “tự tin vào sức mình”, nhưng là lòng tin vào 
quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, Người vui 
mừng nói cho họ biết: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì 
dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi 
trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con”. 

Vâng, khi làm các việc theo ý Chúa, cho vinh danh Chúa, và 
làm với lòng tin vào quyền năng và tình thương của Chúa, thì 
việc gì ắt cũng sẽ thành công. Ngược lại, làm việc theo ý thích 
của mình, cho vinh danh mình, thì dẫu có tự tin vào tài sức của 
mình cách mấy đi nữa, cũng chỉ là như vỏ trấu bị gió cuốn đi! 
Không bao giờ thành công, vì không đúng thánh ý Chúa.  

Thánh ý Chúa khôn ngoan vô cùng. Chúa ban cho mỗi người 
ơn gọi riêng, khả năng riêng để phục vụ cho Nước Chúa, cho 
danh Chúa cả sáng, và mang lại ích lợi phần rỗi đời đời cho ta. 

Nếu chúng ta dùng những khả năng riêng ấy để tìm thoả mãn 
danh lợi dục cho mình, thì rõ là chúng ta đang phản chủ!  

Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế gian 
này, để nhận ra và thực hiện “việc chúng ta phải làm” theo ơn 
gọi, theo khả năng hay nén bạc mà Chúa đã ban, để xứng đáng 
là đầy tớ trung tín của Thiên Chúa là Ông Chủ đời ta! 

Vì thế, hãy tôn trọng “việc phải làm” của nhau, cùng tạ ơn 
Chúa, và cùng giúp nhau chu toàn việc cho sáng danh Chúa! 

Ước gì các gia đình tha thiết xin Chúa ban thêm lòng tin như 
hạt cải, để đủ xác tín rằng: với ơn Chúa, khi chúng ta làm việc 
vì danh Chúa, cho danh Chúa cả sáng, thì ắt sẽ thành công, là 
mang lại cho chúng ta phần rỗi đời đời trong Nước Chúa. 

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho các gia đình, để họ vui 
sống yêu thương, hy sinh cho nhau vì danh Chúa. Amen.  
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02/10 KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  
(HĐGMVN, 4/1991) Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. 

ĐI THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊ-SU ĐÃ ĐI 
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”. 
Con Thiên Chúa vâng phục Thiên Chúa Cha, bằng lòng làm 

theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha, là sinh xuống làm người 
trần gian để cứu người trần gian khỏi chết muôn đời. Mẹ Maria, 
người nữ của Thiên Chúa tiền định từ trong lời hứa cứu độ, cũng 
đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa, mà bằng lòng đón nhận phôi 
thai Con Thiên Chúa bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Và bấy 
giờ, lời “xin vâng” của Mẹ Maria đã thành sự, là chính “Con 
Thiên Chúa đang làm người trong dạ Mẹ”.  

Đức vâng lời của Con Thiên Chúa, là căn nguyên phần rỗi 
đời đời của chúng ta. Đức vâng lời của Mẹ Maria là khởi đầu 
cho công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: 
“Như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở 
thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người 
mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế”. 

Mừng lễ Mẹ Maria Mân Côi, Giáo Hội muốn chúng ta cùng 
với Mẹ, đi theo con đường khiêm nhượng, con đường vâng phục 
của Chúa Giê-su, suốt hành trình Vui, Sáng, Thương, Mừng.  

Lần chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đức khiêm nhượng 
đón nhận Lời Chúa Giê-su, rồi cùng Người, thực hành đức khó 
nghèo, đức yêu người, bẻ tấm bánh đời mình cho người, cho 
đến chết trên thập giá, để cùng sống lại với Người, và vui sống 
đời đời với Mẹ Maria, trong Nước Thiên Chúa hằng sống. 

Ước gì các gia đình năng lần chuỗi Mân Côi với cả bốn mầu 
nhiệm Vui Sáng Thương Mừng, và nghiệm ngộ ra niềm vui bình 
an hạnh phúc, vì cả nhà đang cùng đi trên con đường của Chúa 
Giê-su đã đi, và chắc chắn sẽ đến nơi Chúa Giê-su đã đến.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Mẹ Maria, siêng 
năng lần chuỗi Mân Côi với nhau trong gia đình, và cảm nghiệm 
ơn hoán cải tâm hồn, ơn gia đình bình an hạnh phúc. Amen. 
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02/10 LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ 
Xh 23, 20-23a; Mt 18, 1-5. 10 

THIÊN THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN 
“Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh 

nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. 
Thiên Chúa yêu thương tất cả con người, không loại trừ ai. 

Hồng ân tình yêu thương của Người như mưa tuôn xuống trên 
ruộng người lành, và cả ruộng của kẻ dữ. Một điểm chung có 
thể nhắc đến, đó là, Người ban cho mỗi người một thiên thần 
bản mệnh hay còn gọi là hộ thủ, để chăm sóc bảo vệ từng người 
được bình an trong cuộc lữ hành về quê trời.  

Thiên thần là loài thọ sinh, thiêng liêng vô hình. Các Ngài 
chầu chực ngợi khen Chúa trước thánh nhan Chúa, và còn được 
sai đi bảo vệ chăm sóc từng người. Bởi vậy, Thánh Vịnh 90 viết: 
“Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn 
e ngại mũi tên ban ngày bay tới; không còn sợ quan ôn trong 
bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát 
hại. Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén 
bảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa đã lệnh cho thiên thần của Người 
săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường”.  

Ông Tư già tâm sự: “Nhìn lại những chặng đường đời đã đi 
qua, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa vì nhận ra rằng: Thiên Thần bản 
mệnh đã gìn giữ tôi an toàn và bình an, lúc tôi đi đường ngay 
chính, và cả những lúc tôi lao mình vào con đường bất chính.  

Chúa biết chúng ta là loài yếu hèn, vì thế, thiên thần của Chúa 
luôn ở bên chúng ta. Các Ngài đang chăm sóc bảo vệ chúng ta, 
kêu cứu Thiên Chúa thứ tha cho chúng ta, khi chúng ta lầm lỗi, 
và còn cầu xin Chúa chờ đợi chúng ta sám hối canh tân.  

Chúa muốn chúng ta yêu thương và quý trọng những người 
bé mọn cùng khổ, bị bỏ rơi, hay đang trầm mình thất vọng, vì 
Chúa đang ở bên họ. Chúa có cách yêu kỳ diệu của Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa, và tín thác 
bình an, vì đang được các thiên thần chăm sóc bảo vệ. Amen.  
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03/10 THỨ HAI TUẦN 27 TN  
Gl 1,6-12; Lc 10,25-37. 
CHƯA GIÚP NGƯỜI, THÌ CHƯA NÊN THÁNH ĐƯỢC 

“Ai là anh em của tôi?” 
Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương người anh em, người thân 

cận, nhưng có người hỏi: “Ai là anh em tôi” để tôi yêu thương? 
Chúa không trả lời rằng ‘anh em của chúng ta là người ruột 

thịt trong nhà, là bạn bè thân hữu hay đồng hội đồng thuyền, 
đồng đẳng cấp, đồng chức vụ”. Nhưng, qua dụ ngôn, người 
Samaritano nhân hậu, Người cho biết ‘anh em của chúng ta là 
những người đau khổ, hoạn nạn, đang cần chúng ta xuống mắt, 
xuống ghế, xuống ngựa, xuống lòng, xuống tay giúp đỡ’.  

Hoá ra, đi một vòng ở chợ, thấy anh chị em của mình nhiều 
quá. Họ đang vất vưởng, đau khổ, đói khát cần chúng ta xuống 
mắt xuống lòng…nhưng chúng ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.  

Chúng ta đang có những đoàn thể: “nói yêu nhau” và chỉ yêu 
nhau, bảo vệ nhau, lo lắng cho nhau, giúp đỡ nhau trong đoàn 
thể của mình, mà không hề lan toả tình thương tới người ngoài 
đoàn mình, tới người dưng nước lả ở đẩu đâu kia! 

Sống trong đoàn thể là để giúp nhau nên thánh, và nên thánh 
là nhận ra anh chị em mình cần giúp đỡ, sẻ chia. Bà Tư hay dặn 
các con: “Ai chỉ chờ nhận, mà không cho đi; ai chỉ mong người 
giúp, mà không giúp người, thì người ấy chưa nên thánh được, 
và cuộc sống người ấy chẳng có cái hậu tốt”. Ông Tư thì nói: 
“Có nhiều người lương, tức là người tốt, họ chưa biết, chưa tin 
Chúa Giê-su, nhưng vẫn làm việc thương yêu giúp đỡ người, 
theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Còn chúng ta, có nghe 
được Chúa Thánh Thần đang nhắc bảo điều gì không?”. 

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhận ra sự thôi thúc luôn 
luôn khẩn cấp của Chúa Thánh Thần, để sống bác ái, để ra khỏi 
cái lâu đài ích kỷ cầu an của mình, để cùng Chúa Giê-su nhìn 
xuống, bước xuống, chạm xuống thương tích, xoa dịu nỗi đau 
và mang lại cho mọi người, mọi nhà bình an hạnh phúc. Amen. 
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04/10 THỨ BA TUẦN 27 TN  
Gl 1,13-24; Lc 10,38-42. 

NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA MỌI LÚC MỌI NƠI 
“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần 

tốt nhất”. 
Vui mừng vì Chúa Giê-su đến thăm nhà, Mat-ta lo việc ẩm 

thực để tiếp đãi Chúa, còn Maria thì ngồi bên chân Chúa tiếp 
chuyện, theo lệ thưởng của người Do Thái đón khách quý. Chúa 
Giê-su thấu hiểu nỗi lòng quý mến của cả hai chị em. Thế 
nhưng, khi Mat-ta tỏ ra quá bận tâm đến việc lo bữa cơm trần 
gian, thì Người nhắc đến bữa tiệc rất quý giá mà Người đang 
thết đãi chị em, đó là bữa tiệc Lời Chúa. 

Các gia đình chúng ta vẫn rất nặng lòng lo chuyện ăn gì mặc 
gì. Chuyện cơm áo gạo tiền luôn là chính đáng. Nhưng dẫu cho 
có chính đáng đến mức nào, thì ước gì mỗi chúng ta cũng không 
quên sự hiện diện của Chúa và sống nhờ Lời Chúa dạy. 

Có chị bán bún bò, vừa thức dậy, nghĩ ngay đến việc hôm 
nay buôn bán thế nào, không biết cái anh chàng mở hàng hôm 
qua có đến ăn sớm không. Mà nếu anh ấy đến mở hàng nữa, thì 
xử sao đây, chứ như hôm qua thì ế chỏng chơ! Bỗng, chị nhớ ra 
câu: “Mỗi vị khách là một hồng ân”, chị cầu nguyện thầm: “Lạy 
Chúa, nếu anh chàng ế chỏng chơ ấy mà đến, thì con xem như 
là Chúa đến”. Và chẳng sai, mười lăm phút sau, anh ấy lại đến 
mở hàng. Chị vui vẻ bưng bát bún mở hàng đến mời anh. Trong 
lòng chị, bình an, hạnh phúc. “Con xin đón tiếp Chúa”. 

Không biết hôm ấy chị bán có đắt không, nhưng hầu như chị 
không bận tâm chuyện ấy nữa, chỉ biết là chị rất vui vì Lời Chúa 
đã sáng lên trong lòng chị, chị nhận ra Chúa trong mọi người.  

Ông bà xưa dặn các con: “Sáng mai thức dậy, làm dấu trên 
mình, chuẩn bị đi lễ, nghe Lời Chúa và Rước Chúa, rồi tính gì 
thì thì tính, làm gì thì làm!  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình hết lòng tin cậy mến Chúa, 
luôn lắng nghe và sống Lời Chúa mọi lúc mọi nơi. Amen. 
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04/10 THÁNH PHAN-XI-CÔ THÀNH AT-SI-SI  
Gl 6, 14-18. Mt 11, 25-30 

NGƯỜI BÉ MỌN VÀ MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI 
“Chúa đã giấu các điều ấy cùng kẻ khôn ngoan thông thái, 

và đã tỏ bày ra cho những kẻ bé mọn” (Mt, 25).   
Chúa Giê-su tạ ơn Chúa Cha, vì Chúa Cha đã mạc khải mầu 

nhiệm Nước Trời cho nhưng kẻ bé mọn. Mầu Nhiệm Nước Trời 
chính là Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, uy 
quyền cao cả, vinh hiển sáng láng, đã vâng phục Cha xuống thế 
làm Người. Người là hiện thân của một Thiên Chúa quyền năng 
nhưng giàu lòng xót thương, cao cả nhưng hiền lành khiêm 
nhượng. Người đã đến làm người trần gian trong dáng vẻ và tâm 
tình của một Người Con Vâng Phục, Người Tôi Tớ Tín Trung, 
để cứu rỗi những người con bất tuân, để giải án cho loài thọ sinh 
vô ân, bất tín. Chính Người đã trở nên “Người bé mọn vì yêu”.  

Những ai có lòng khiêm nhượng chân thành, biết lắng nghe 
tiếng réo gọi của Thánh Thần tự thâm tâm, tiêu trừ cái di chứng 
kiêu căng của tổ tông, mới được ơn mạc khải những điều ấy. Và 
dĩ nhiên là, nhưng kẻ tự cho mình là thông thái, là hiểu biết, sẽ 
không có cơ hội thấu hiểu mầu nhiệm Nước Trời.  

Thánh Phanxico Assisi sinh ra trong một gia đình giàu có ở 
nước Ý. Ngài thông thái, tài hoa, hiểu biết, lịch lãm. Đã từng vô 
tư hát những bài hát rong của những người nghệ sĩ đường phố, 
và cũng đã từng rất hùng anh qua các cuộc mạo hiểm, qua kiếp 
tù binh, và qua đội quân giáo hoàng viễn chinh. Thế nhưng, 
Ngài đã lắng nghe tiếng réo gọi của Chúa Thánh Thần, đã từ bỏ 
mọi sự, đã trở nên tạo vật mới của Thiên Chúa, và chỉ chuyên 
lo phụng sự Chúa, và phụng sự Chúa trong mọi người, nhất là 
những con người cùng khổ, bé mọn.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình noi gương Thánh Phanxico 
Assisi, học và sống với Chúa Giê-su nhân đức hiền lành khiêm 
nhượng, để được ơn mạc khải mầu nhiệm Nước Trời là tình 
thương và niềm vui cứu rỗi cho gia đình và mọi người. A men.  
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05/10 THỨ TƯ TUẦN 27 TN  
Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.  

ĐI ĐÂU, LÀM GÌ, CŨNG NHỚ ĐẾN CHA 
“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. 
Trong bữa cơm gia đình sum họp, con gái khoe với cả nhà: 

“Thằng Chelsea thuộc kinh Lạy Cha rồi”. Cả nhà vỗ tay. Nhân 
chuyện, ông Tư nói với các con: “Các con ơi, hãy dặn lòng 
những điều này nhé: mình có một người Cha uy quyền, nhưng 
giàu lòng xót thương. Cha là Cha của muôn vật, muôn loài và 
mọi người. Bởi vậy Cha của mình cũng là Cha của mọi người, 
và mình là anh em huynh đệ với mọi người trong cùng một Cha 
trên trời. Ai đã từng làm cha, thì hẳn nhiên biết rõ rằng: Cha 
luôn yêu thương các con, không chỉ chăm sóc lo lắng cho các 
con có cái ăn cái mặc cái khoẻ mạnh, mà còn bảo ban khuyên 
dạy sửa đổi con sống sao cho nên người tốt lành.  

Vì thế, bổn phận của con là phải yêu mến Cha hết lòng, phải 
tin tưởng tuyệt đối vào Cha, phải đặt cuộc đời mình trong tay 
Cha với niềm trông cậy phó thác. Và vì yêu mến Cha, thì phải 
làm đẹp lòng cha, làm vui lòng Cha, phải sống tình huynh đệ 
với mọi người, yêu thương mọi người như Cha đã yêu thương, 
và cùng mọi người xây dựng một gia đình của Cha thật bình an 
hạnh phúc. Sống như thế là làm cho danh Cha cả sáng, nước 
Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  

Sau bữa cơm, ngồi uống trà, ông Tư lại nói chuyện riêng với 
vợ chồng con trai lớn: “Vợ chồng con để lòng giận Bà Hai lâu 
ngày như thế là không được. Trong lòng phải tha thứ trước đã, 
rồi cố tìm cơ hội thuận tiện mà chuyện trò qua lại, vui vẻ với Bà 
Hai, thì mới đẹp lòng Chúa, mới được Chúa yêu thương thứ tha 
cho mình! Hơn nữa, khi mình sống tử tế, yêu thương, tốt làng, 
bác ái với mọi người, thì lời mình nguyện xin cho có cái ăn, cái 
mặc cái sống, mới được Chúa nhậm lời mà ban cho”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình có đi đâu, làm gì thì cũng nhớ 
đến Thiên Chúa là Cha, và sống đẹp, sống vui lòng Cha. Amen. 
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05/10 THÁNH MARIA FAUSTINA KOWALSKA 
Mt 11, 25-30 

ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA 
“Chúa đã giấu các điều ấy cùng kẻ khôn ngoan thông thái, 

và đã tỏ bày ra cho những kẻ bé mọn”.  
“Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho 

những ai kính sợ Chúa”. Lời Đức Maria đã cất lên trong bài ca 
Magnificat khi chiêm ngưỡng công trình cứu độ Thiên Chúa 
dành cho các thế hệ loài người, đã vang vọng lại trong những 
lần thánh Faustina Kowalska, vị nữ tu được đặc ân gặp gỡ và 
nhìn thấy nơi Đức Giêsu Kitô dung mạo đầy lòng thương xót 
của Chúa Cha và từ đó đã trở nên sứ giả của Lòng Thương Xót.  

Thánh nữ sinh năm 1905 tại làng Głogowiec, gần Łódź, Ba 
Lan, và qua đời năm 1938 tại Cracovia; thánh nữ đã trải qua 
cuộc sống ngắn ngủi giữa những nữ tu Dòng Chị Em Đức Mẹ 
Sầu Bi, đã sốt sắng thánh hoá bản thân trong ơn gọi, nỗ lực vun 
đắp đời sống thiêng liêng, lãnh nhận dồi dào ơn thánh và trung 
thành sống theo các ân huệ Chúa ban. Tâm hồn nữ tu Faustina 
đã trở nên cung thánh làm nơi gặp gỡ Chúa Kitô, trong quyển 
Nhật ký, chị ghi lại những điều Chúa làm nơi chị để mang lại 
ơn phúc cho mọi người: khi lắng nghe Chúa là Tình Yêu và 
Lòng Thương Xót, chị hiểu rằng lòng thương xót nơi trái tim 
Chúa Kitô lớn hơn bất kỳ nỗi khốn cùng nào của con người. Từ 
đó, chị trở nên người khởi xướng phong trào loan truyền và khẩn 
cầu Lòng Chúa Thương Xót trên toàn thế giới. Được Thánh 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào năm 
2000, thánh Faustina đã nhanh chóng được cả thế giới biết đến, 
đồng thời cũng thúc đẩy mọi thành phần Dân Chúa, mục tử cũng 
như giáo dân, sốt sắng khẩn cầu và làm chứng cho Lòng Chúa 
Thương Xót qua chính cách sống của người tín hữu. (HdgmVN) 

Lời giới thiệu về Lễ Kính Thánh Faustina trên đây, có thể 
nói, đã tóm tắt cuộc đời bé mọn, hiền lành khiêm nhượng của 
Thánh Nữ với câu: chị sốt sắng thánh hoá bản thân trong ơn gọi, 
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nỗ lực vun đắp đời sống thiêng liêng, lãnh nhận dồi dào ơn thánh 
và trung thành sống theo các ân huệ Chúa ban.  

Chỉ có đức hiền lành khiêm nhượng mới nhận ra mình là hèn 
mọn, yếu đuối, dễ hướng chiều và sa ngã vào những thực tại 
như thật, mà là ảo; tưởng lâu bền vĩnh cửu hoá chóng vánh mau 
qua; tưởng bình an hạnh phúc, ai dè là bất an bất hạnh.  

Đức khiêm nhượng là lối dẫn Thánh Nữ vào con đường kết 
hợp mật thiết với Chúa Giê-su trong ơn gọi dâng hiến, để nhờ 
ân sủng của Người mà làm cho đời mình nên tinh tuyền thánh 
thiện. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su chính là đời sống 
siêu nhiên thiêng liêng tuyệt hảo, trong khi phải sống trong thân 
phận người với đời sống tự nhiên biết bao điều bất hảo!  

Đức khiêm nhượng mời gọi Thánh Nữ sống tinh thần khó 
nghèo trắng tay, để có thể ngửa bàn tay trắng mà đón nhận dồi 
dào ân sủng của Chúa. Đức khiêm nhượng mới nhận ra được 
giá trị vô đối và vĩnh cửu của ân sủng Thiên Chúa, và thôi thúc 
Thánh Nữ trung thành đền đáp ân sủng Chúa cho cân.  

Lời Chúa mà Phụng Vụ Giáo Hội chọn cho ngày lễ kính 
Thánh Nữ Faustina, cho thấy sự nhìn nhận của Giáo Hội về một 
Thánh Nữ đã sống và thực hiện bài học “Hiền lành và khiêm 
nhượng trong lòng” của Chúa Giê-su; và đã được Chúa Cha mạc 
khải cho những điều huyền nhiệm của Nước Thiên Chúa.  

Rất đáng vui mừng, vì hiện nay, đang có rất nhiều người, 
nhiều gia đình tôn vinh lòng Chúa Thương Xót, đến với LCTX, 
thỉnh cầu, đón nhận và sẻ chia cho người. Nhưng ước gì mọi 
người nhớ đến một điều cốt lõi quan trọng, đó là: “Lòng Thương 
Xót luôn đi đôi với đức hiền lành khiêm nhượng”. Chưa khiêm 
nhượng đủ, chưa đến được với LCTX. Và đã đến với LCTX thì 
việc phải đổi mới mình trước tiên là “khiêm nhượng để yêu 
người” hay “yêu người vì lòng hiền lành khiêm nhượng”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn thỉnh cầu Lòng Chúa 
Thương Xót, đón nhận, vui sống bình an, mặc lấy Lòng Thương 
Xót của Chúa và sẻ chia lòng thương xót cho người. Amen.  
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06/10 THỨ NĂM TUẦN 27 TN  
Gl 3,1-5; Lc 11,5-13. 

HIỆP Ý HIỆP LÒNG, CÙNG NHAU NGUYỆN XIN 
“Các con hãy xin thì sẽ được”. 
Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha. 

Người còn tha thiết mời gọi chúng ta hãy thân thưa với Thiên 
Chúa, hãy kêu cầu với lòng tin tưởng tuyệt đối. Vì “ai xin thì sẽ 
được; ai tìm sẽ gặp; ai gõ cửa sẽ được mở cho”. Đây là lời hứa 
chắc chắn vì là Lời Chân Thật, của Đấng là Sự Thật, của Đấng 
có đủ quyền phép và giàu lòng xót thương.  

“Xin thì sẽ được”. Nhưng được mấy người khiêm nhượng 
mà ngửa tay xin? Ông Tư năm nay gần 70 rồi, mà vẫn còn nhớ 
như in lời Mẹ dặn thuở ấu thơ: “Cứ hãy ăn mày ân sủng Đức 
Chúa Trời đi con. Đừng ỷ lại sức mình mà thất bại”.  

Chúa muốn chúng ta khiêm nhượng mà cầu xin Chúa. Thế 
mà, có người không muốn xin ai, cũng chẳng xin Chúa điều gì! 
Có người thì việc gì cũng xin Chúa giúp trước đã, rồi mới ra 
công làm việc. Có người chỉ xin và xin, và xin mãi mà không ra 
công tìm kiếm, lại ngồi chờ sung rụng. Có người chẳng mạnh 
dạn kiên trì gõ cửa, được chăng hay chớ, xin được thì tin, mà 
chẳng được thì không tin! Có người xin cho bằng được, và được 
rồi thì chẳng xin cho biết phải tạ ơn cách nào cho xứng đáng.  

Chúa muốn chúng ta còn phải xin cho biết sử dụng những gì 
Chúa đã ban: thời gian, sức khoẻ, tài năng, tiền bạc, cho vinh 
danh Chúa và sinh ích lợi cho phần rỗi cho mình, cho người. 

Chúa còn muốn chúng ta cùng hiệp lòng, hiệp ý cầu xin với 
lòng bác ái. Có một ca đoàn nọ, sau giờ tập hát, vẫn cầu xin bình 
an cho mỗi người, mỗi nhà, và nhất là xin ơn bình an bình phục 
cho những người đau yếu, bệnh tật, tai nạn… Và các ca viên vui 
mừng vì “Chúa nhậm lời những kẻ hiệp nhau, vì Danh Chúa”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhượng nhận ra mình 
cần có sức mạnh, sức sống của Chúa, luôn tha thiết cầu xin Chúa 
cho gia đình mình, và cầu xin bình an cho mọi người. Amen.  
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07/10 ĐỨC MẸ MÂN CÔI, LỄ NHỚ.  
Cv 1,12-14; Lc 1,26-38. 

CHUỖI MÂN CÔI CHIẾN THẮNG MỌI SỰ DỮ 
“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”. 
Ma quỷ vốn là loài thiên thần thiêng liêng, nhưng kiêu căng 

bất tuân nên không được hưởng nhan Chúa, và chống lại Thiên 
Chúa. Vì thế, khi thấy Thiên Chúa thân tình với con người, nó 
đã dựng chuyện với ông bà nguyên tổ rằng: “Thiên Chúa cấm 
các ngươi ăn trái cây giữa vườn kia là vì Người sợ các ngươi ăn 
vào sẽ sao sang sáng láng như Người”.  

Cơn cám dỗ kiêu căng đã làm cho nguyên tổ sa ngã.  
Con người đã lạm dụng tự do Chúa ban, nghe theo lời ma 

quỷ, mà bất tuân Thiên Chúa. Thế là con người mất sự sống siêu 
nhiên của Thiên Chúa, phải đau khổ và phải chết ngàn đời. Cánh 
cửa trời đóng lại. Vườn E-đen vắng bóng Thiên Chúa dạo chơi, 
vắng bóng Thiên Chúa chuyện trò ca hát! 

Nhưng, lòng yêu thương khoan dung tha thứ và ước muốn 
cứu độ của Thiên Chúa khôn nguôi. Thiên Chúa nói với con rắn: 
“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu 
duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu 
mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. 

 Người nữ được Thiên Chúa tiền định chính là Đức Maria, 
người đã “Xin Vâng” cưu mang Con Thiên Chúa. Và Mẹ đã  
sinh ra miêu duệ của Mẹ là Đức Giê-su, Đấng đạp giập đầu con 
rắn ấy, Đấng mang lại cho con người sự sống đời đời. 

Lời “Xin Vâng” của Mẹ đã mở cánh cửa trời, để Con Thiên 
Chúa lại xuống dạo chơi với con người bần cùng tội lỗi, và cứu 
con người khỏi chết muôn đời. Mẹ Maria đã trở nên một E-và 
mới, E-và thánh thiện tinh tuyền của kỷ nguyên ơn cứu chuộc.  

Vì thế, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng Mẹ đi suốt hành 
trình dương thế của Chúa Giê-su, và với Chúa Giê-su, đi qua 
miền đau khổ bất an mà vào miền bình an hạnh phúc, đi qua cõi 
chết mà và cõi sống muôn đời trong Nước của Thiên Chúa. 
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Chúng ta tin rằng: nơi nào có Chúa Giê-su nơi ấy có quyền 
năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vậy, lần chuỗi 
Mân Côi chính là mặc lấy quyền năng và lòng thương xót của 
Thiên Chúa mà sống giữa đời với lòng tin vững chắc: không có 
địch thù nào, không có thế lực trần gian nào có thể chiến thắng 
được Thiên Chúa. Chuỗi Mân Côi là sự chiến thắng, là bảo đảm 
chiến thắng trước những cám dỗ bất chính, cám dỗ bất tín, cám 
dỗ thất vọng, cám dỗ kiêu căng tự mãn, cám dỗ vô thần.  

Cha ông chúng ta đã chiến thắng cuộc bách hại đạo Chúa 
ngay trên chính quê hương mình, cũng nhờ siêng năng lẫn chuỗi 
Mân Côi, và tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. 

Bao nhiêu người sống đời dâng hiến, sống đời thánh hiến 
cũng nhờ chuỗi Mân Côi mà chiến thắng chước cám dỗ kiêu 
căng để nên khiêm nhường tự hạ, chiến thắng chước cám dỗ của 
cái tôi danh vọng bất tuân để nên vâng phục, chiến thắng chước 
cám dỗ của sự thèm khát xác thịt để giữ tâm hồn tinh tuyền cho 
Thiên Chúa ngự trị, và nhất là chiến thắng chước cám dỗ của 
tiền bạc vật chất để trở nên nghèo khó và hoàn toàn thuộc về 
Thiên Chúa, để phụng sự Chúa trong hết mọi người. 

Các gia đình cũng đã nhờ chuỗi Mân Côi mà chiến thắng 
những thách đố lớn lao trong đời vợ chồng, trong cuộc sống 
cơm áo gạo tiền, trong bổn phận và trách nhiệm, để cùng nhau 
xây dựng hôn nhân bền vững và gia đình bình an hạnh phúc.  

Nhờ lần chuỗi Mân Côi, mà những người bần cùng, đau khổ, 
nợ nần, bệnh tật, tội lỗi, đều được sức mạnh của Chúa đỡ nâng, 
an ủi và họ sống vui tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời!  

Nhớ cơn dịch covid năm ngoái, người người lần chuỗi, nhà 
nhà lần chuỗi, và sức mạnh quyền năng và lòng thương xót của 
Thiên Chúa đã bao trùm toàn thể nhân loại trong bình an.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình siêng năng và sốt sắng lần 
chuỗi Mân Côi, với niềm tin vững chắc sẽ chiến thắng bất an để 
bình an, chiến thắng đau khổ để hạnh phúc, và nhất là chiến 
thắng sự chết đời này, để được sự sống muôn đời. Amen.  
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07/10 THỨ SÁU TUẦN 27 TN  
Gl 3, 7-14; Lc 11, 15-26 

TINH TUYỀN CHO TỚI NGÀY CHÚA ĐẾN 
“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước 

Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.  
Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã dùng quyền năng và lòng 

thương xót của Thiên Chúa mà tiêu diệt ma quỷ và mọi sự dữ 
do ma quỷ gây ra. Sự dữ trước tiên phải nói là lòng kiêu căng, 
mối tội đầu, sinh nên mọi tội khác, sinh ra mọi sự dữ khác. 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chữa lành một người quỷ 
ám. Nhưng có mấy người không thán phục, lại xuyên tạc rằng: 
“Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Nói như thế 
chẳng khác gì: “Nếu tôi nhờ được tướng quỷ Bêelgiêbút, thì tôi 
cũng làm được như ông. Có gì của ông đâu mà thán phục”. Cách 
suy nghĩ ấy không phải xuất phát từ lòng kiêu căng đó sao?  

Nhân vì những suy nghĩ kiêu căng ấy, Chúa Giê-su đã cho 
mọi người biết: Người nhờ ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ, 
và triều đại của Thiên Chúa đã đến. Ngón tay của Thiên Chúa, 
chính là quyền phép của Chúa Thánh Thần.  

Lời Chúa mời gọi chúng ta xác tín rằng: Chúa Giê-su đang 
thi hành thánh ý Chúa Cha, và luôn có Chúa Thánh Thần hoạt 
động trong Người. Như vậy, tin vào Chúa Giê-su là tin có cả Ba 
Ngôi Thiên Chúa quyền năng và thương xót, đang cùng hoạt 
động vì ơn cứu rỗi dành cho mỗi chúng ta.  

Chúng ta đã được chữa khỏi quỷ ám, qua Bí Tích Rửa Tội, 
nhờ Máu Chúa Giê-su, nhờ quyền năng và lòng thương xót của 
Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là hãy quý chuộng ơn chữa 
lành, hãy tin cậy mến Chúa hết lòng, hãy nhờ ân sủng Chúa mà 
giữ gìn tâm hồn thân xác tinh tuyền cho tới ngày Chúa đến.  

Vậy, hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần mà gìn giữ chiếc áo 
trắng trong ngày rửa tội luôn tinh tuyền, không tì vết tội lỗi.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn cảm tạ Chúa vì ơn chữa 
khỏi quỷ ám, luôn tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự đời. Amen.  
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08/10 THỨ BẢY TUẦN 27 TN  
Gl 3,22-29; Lc 11,27-28. 

CƯU MANG VÀ SINH CHÚA GIÊ-SU RA CHO ĐỜI 
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. 
Nghe Chúa Giê-su giảng dạy khôn ngoan và thấy Chúa Giê-

su làm nhiều việc lạ lùng, để cứu chữa con người nhiều đau khổ, 
có người cất tiếng ca tụng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”.  

Quả thực, Mẹ Maria rất xứng đáng với lời ca tụng, vì Mẹ 
được diễm phúc “Thiên Chúa ở cùng”, được cưu mang và sinh 
hạ Chúa Giê-su cho đời. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại nói: 
“Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.  

Thoạt nghe, tưởng đâu Chúa Giê-su phủ nhận hồng phúc của 
Mẹ, nhưng không phải vậy, mà ngược lại, Người không chỉ 
đang ca tụng Mẹ mình, mà còn mong muốn mọi người noi 
gương Mẹ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa để được hạnh phúc.  

Vâng, “nghe và giữ Lời Thiên Chúa” thì hẳn là có người, 
nhưng “nghe và giữ Lời Thiên Chúa cách trọn vẹn, cách hoàn 
hảo như Mẹ” thì hẳn là không có. Vậy thì, nào có ai có phúc 
hơn Mẹ của Người nữa đâu. Mẹ Maria là người có phúc nhất! 

Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria: “nghe 
và giữ Lời Người”, “nghe và thực hành lời Người dạy”, nghĩa 
là, không chỉ đón nhận Người vào lòng dạ mình, vào căn nhà 
tâm hồn mình, mà còn phải sinh Chúa Giê-su ra cho cuộc đời, 
để cuộc đời cũng được hồng phúc cứu độ.  

Chị bán rau, anh bán quần áo cũ, cô bé bán vé số, bà cụ nghèo 
ở góc phố, người khuyết tật ruổi rong hết mùa hành khất kia, nữ 
tu Hội Dòng của Mẹ Terexa Calcutta kia đang sinh Chúa Giê-
su cho cuộc đời, qua cách sống Tin Mừng Chúa Giê-su, sống 
khó nghèo khiêm hạ, sống công chính, yêu thương, hoà nhã, và 
nhất là sống “bẻ bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi người”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết lắng nghe Lời Chúa, biết 
sống Lời Chúa dạy giữa đời thường, để mọi người có thể nhìn 
thấy Tin Mừng Chúa Giê-su đích thực là chân lý cứu rỗi. Amen. 
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09/10 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. 
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19. 

CON CÒN NỢ CHÚA HAI TIẾNG CẢM ƠN 
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có 

người ngoại bang này”. 
Mười người phung cùi kêu van: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương 

xót chúng tôi". Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện 
với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch”.  Thế 
mà, chỉ có một người Samaria dân ngoại trở lại tạ ơn và tôn vinh 
Thiên Chúa. Chúa Giê-su hỏi: “Còn chín người kia đâu?” 

“Còn chín người kia đâu”. Trong chín người ấy, có mỗi 
chúng ta, vẫn còn nợ Chúa, nợ Giáo Hội hai tiếng cảm ơn. 

Vâng, chúng ta được sinh ra làm người, và qua Giáo Hội 
Chúa, chúng ta được rửa tội nguyên  tổ cho sạch vết nhơ và sự 
chết ngàn đời, được ăn uống chính thịt máu Chúa Giê-su, được 
nghe Lời Chúa dạy, được thứ tha tội lỗi…không phải là hồng 
ân đấy sao? Sao không tạ ơn Chúa? Sao không tạ ơn Giáo Hội? 

Hồng ân Chúa không chỉ là những gì chúng ta xin và được 
theo ý thích của mình, nhưng là tất cả, trong đó có vô số nhưng 
điều không làm chúng ta hài lòng, hay là làm chúng ta đau khổ 
nữa: Tuổi già yếu liệt, căn bệnh ung thư hay một tai nạn bất ngờ, 
mời gọi chúng ta hướng lòng đến cuộc sống mai hậu trong Nước 
Thiên Chúa, không phải là hồng ân đấy sao? Làm ăn thất bại, 
nợ nần, nghèo khổ nhắc nhớ chúng ta hãy nương cậy vào Thiên 
Chúa thì bình an hơn là gối đầu trên đống tiền, không phải là 
hồng ân đấy sao? Tình cảm trong hôn nhân và gia đình có khi 
phai nhạt, hay bất nghĩa bất tín, làm cho chúng ta thật đau khổ 
những cũng nhắc nhớ chúng ta tình Chúa yêu thì muôn thuở tín 
trung, không phải là hồng ân đấy sao? Và cả cái ắt tử của thân 
phận con người, cũng là hồng ân: Hồng ân chết để sống lại. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra tất cả là hồng ân, và 
luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, tạ ơn bằng cách sống hân 
hoan, yêu thương, tín thác và bình an theo Lời Chúa. Amen.   
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10/10 THỨ HAI TUẦN 28 TN 
Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32. 

PHÉP LẠ CẢ THỂ NƠI THÂN XÁC PHỤC SINH 
“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ 

của tiên tri Giona”. 
Chúa Giê-su rao giảng Nước Thiên Chúa bằng lời dạy và 

nhiều phép lạ, cho mọi người biết Người là Thiên Chúa uy 
quyền và giàu lòng xót thương. Người mời gọi mọi người sám 
hối, và Tin vào Tin Mừng. Thế nhưng, người Do Thái không tin 
Người, lại còn đòi thêm dấu lạ. Người nói: “Không ban cho 
dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. 

Chúa Giê-su nhắc đến điềm lạ của Gio-na, bị cá nuốt vào 
bụng ba ngày, nhưng không chết, và rồi cá nhả ông ra trên bờ 
biển. Sự lạ ấy, muốn tiên báo sự lạ lùng cả thể về việc Chúa Giê-
su chết và sau ba ngày trong huyệt mộ, Người sống lại hiển vinh.   

Các Ki-tô hữu chúng ta tin vào Chúa Ki-tô, tin Lời Người 
dạy, và sống theo Lời Người dạy, là bởi vì, chỉ có Người, là Con 
Người duy nhất sống lại từ cõi chết. Và Người đã quả quyết: Ai 
tin vào ta sẽ không chết bao giờ.  

Niềm tin phục sinh chính là niềm ủi an, là nguồn hy vọng, là 
nguồn sống cho mỗi chúng ta trên hành trình trần gian đầy đau 
khổ, thất vọng vì thân phận người ắt tử. Chúa Ki-tô phục sinh, 
và Người làm cho những ai tin, nghe và sống Lời Người, cũng 
được phục sinh với Người trong Nước Hằng Sống, đó không 
phải là một phép lạ vĩ đại đó sao. Phép lạ sẽ xảy ra nơi chính 
thân xác, nơi chính cuộc đời mỗi chúng ta, nhờ quyền năng và 
lòng thương xót của Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô.  

Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau sám hối và tin vào Tin 
Mừng để sống công chính theo Tin Mừng, cùng thắp lên niềm 
hy vọng phục sinh, và niềm khát khao đoàn viên trong Nước 
Thiên Chúa. Ấy là ân sủng khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin Chúa Giê-su, nghe Lời 
Người, sám hối và thực hành Lời Người dạy. Amen.  
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11/10 THỨ BA TUẦN 28 TN 
Gl 5,1-6; Lc 11,37-41. 

BỐ THÍ ĐI, CHO LÒNG MÌNH ĐƯỢC SẠCH 
“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. 
 Không biết ông Tư học ở đâu, mà nghe ông thường nói 

những câu thế này: “Mọi sự dữ đều ngang qua đồng tiền”. “Bao 
lâu còn tham lam tiền của ở đời, bấy lâu chưa khôn ra”. “Người 
không dọn sạch những tham lam tiền bạc trong lòng, thì cũng 
khó lòng dọn được những thứ rác rưởi của danh, dục”. “Có rửa 
tay bằng xà phòng của Mỹ, cũng không sạch được cõi lòng”. 
“Có lụa là gấm vóc nức hương nước hoa đắt tiền của Pháp, cũng 
không làm cho tâm hồn mình nên tinh tuyền thơm tho”. “Có 
khúm núm cúi mình sâu tới đất, cũng không hoá giải được lòng 
kiêu căng cao ngất mấy tầng không!”. Hoá ra, những câu nói 
linh tinh lúc trà dư tửu hậu của ông, là cả một kinh nghiệm sống 
Lời Chúa. Thảo nào mấy người hàng xóm nói “Ông Tư không 
biết xài tiền. Con nó gửi cho đồng nào, hết đồng nấy, vì cứ rủng 
rỉnh cho người này, giúp người kia. Đi đâu cũng chẳng có đồng 
giắt lưng, mà cứ thản nhiên như không có chuyện gì! 

Chúa Giê-su dạy các người biệt phái rằng: “Hãy bố thí đi, thì 
lòng các ngươi mới nên sạch”. Quả thực, cái sạch bên ngoài 
chưa hẳn đã chứng tỏ cái sạch bên trong, cái đẹp của trang phục, 
đôi khi cũng chỉ là bức bình phong che đậy bao điều nhơ nhớp. 
Cõi lòng tinh tuyền thơm tho sạch đẹp, là cõi lòng không chất 
chứa kiêu căng, ích kỷ, tham lam, xấu xa, nhơ bẩn, tội lỗi.  

Cha sở mời cô đại gia Thanh Long đi chơi. Cô mang bộ trang 
phục trăm triệu chồng mới tặng ngày sinh nhật. Tưởng đi đâu, 
ai dè, Cha đưa cô đi thăm mấy gia đình nghèo trong núi. Không 
biết tác động nào, mà về nhà, cô xin chồng cho bán bộ trang 
phục ấy, và làm được 4 căn nhà tình thương trong góc núi kia! 

Con gái mang đồ đẹp nhất đi lễ. Mẹ hỏi: Con xưng tội chưa? 
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn dọn sạch mọi thứ tham 

lam, tội lỗi, và sống bác ái, sẻ chia cho người. Amen.  
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12/10 THỨ TƯ TUẦN 28 TN 
Gl 5,18-25; Lc 11,42-46. 

KHÔNG LÀ KINH SƯ, LUẬT SĨ, NHƯNG LÀ GIÊ-SU 
“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn 

cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.  
Giáo Lý của Chúa Ki-tô không đào tạo ra những “biệt phái, 

kinh sư, những tiến sĩ luật”, gian dối, bất chính, thất đức, mà 
sống ra vẻ thật thà, công chính, đạo đức trước mặt mọi người.  

Lời nào của Chúa Giê-su cũng là Lời Chân Thật, vì phát xuất 
từ Thiên Chúa Chân Thật. Người dạy chúng ta phải làm những 
việc mà chính Người đã làm trước khi dạy. Người dạy chúng ta 
yêu, là Người đã yêu cho đến chết. Người dạy chúng ta hiền 
lành, là người đã hiền lành nhân hậu từ bi đến tận cùng tha thứ 
khoan dung. Người dạy chúng ta khiêm nhượng, là Người đã tự 
hạ đến thân phận tôi tớ hèn mọn sâu thẳm!  

Còn chúng ta, có phải, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa, học Lời 
Chúa, có bằng cấp về Lời Chúa, có chia sẻ Lời Chúa, có rao 
giảng Lời Chúa, mà chúng ta chưa thực sự sống Lời Chúa?  

Lời Chúa nói: “Ai giữ và dạy người ta giữ, mới là kẻ lớn nhất 
trong nước trời”. Vậy: “Ai không giữ Lời Chúa dạy, mà dạy 
người ta giữ thì chỉ là kẻ lớn nhất ở đời này thôi! Lớn nhất ở 
đời, không có chỗ lớn ở đời sau, thì được ích gì!” 

Lời Chúa hôm nay đang lên án những “biệt phái, kinh sư, 
những tiến sĩ luật”, và lên án cả chúng ta, nếu chúng ta “không 
giữ lời Chúa, mà lại dạy người ta giữ”. Đừng nói mà không làm. 
Những hãy làm đi đã, rồi hãy nói. Thánh Augustino nói: “Hãy 
yêu đi, rồi làm gì thì làm”. Vậy, các gia đình hãy yêu người như 
Chúa yêu trước đi, rồi dạy con cái, rồi mời bà con cùng mình 
yêu mọi người như Chúa yêu; chứ đừng lớn tiếng mời gọi mọi 
người yêu nhau, chia sẻ cho nhau, còn mình thì yêu mình, thì 
bo bo giữ của lo cho cái tư riêng danh lợi dục của mình!  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhớ mình là trường học đầu 
tiên đào tạo con cái thành những Chúa Giê-su mục tử. Amen.  



 24

13/10 THỨ NĂM TUẦN 28 TN 
Ep 1,1-10; Lc 11,47-54. 

TẬP CHẾT ĐI VÌ XÓT THƯƠNG NGƯỜI 
“Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của 

Abel cho đến máu của Giacaria”. 
Sau khi con người phạm tội, Ca-in bất chính đã giết chết A-

bel công chính. Rồi, tiếp đến, những người bất chính bắt bớ giết 
chết những tiên tri được Chúa sai đến nói Lời Thiên Chúa, tỏ 
tình Thiên Chúa. Thế là, trải qua bao ngàn năm, máu của những 
người công chính đổ ra để làm chứng cho con người rằng có 
một Thiên Chúa uy quyền và giàu lòng thương xót.  

Thánh Phao-lô viết trong thư gửi Do Thái: “Thuở xưa nhiều 
lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta 
qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này,Thiên Chúa đã 
phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1,1-2) 

Quả thực, Thánh Tử Giê-su là Con Thiên Chúa được sai 
đến, Người nói cho người Do Thái biết rằng: “Ta bảo các 
ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu”. 

Vâng, nợ máu, phải trả bằng máu. Thế nhưng, Lòng Thương 
Xót của Thiên Chúa đã không trừng phạt, không giết chết con 
người nào. Món nợ máu mà con người phải trả, đã được Thánh 
Tử Giê-su trả thay bằng chính cái chết của Người trên thánh giá.  

Lời Chúa muốn nói với chúng ta, cả chúng ta nữa, là những 
người đáng phải chết ngàn đời, nhưng đã được Người chết thay, 
và sống lại, để chúng ta được diễm phúc “cùng Người chết vì 
yêu, cùng Người sống lại, và sống đời đời trong Nước Người”.   

Ước gì các gia đình nhận ra những bất chính trong đời mình, 
sám hối, và quyết tâm từ bỏ lối sống cũ, dẫu phải đau đớn hy 
sinh, dẫu phải giết chết những ước muốn hư hèn, để được sống 
lại với Chúa trong đời sống công chính, ân sủng. Hãy tập chết 
đi từng ngày, vì xót thương linh hồn mình, vì xót thương người. 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa đã đền thay món nợ 
máu, xin cho chúng con được cùng Người, chết vì yêu. Amen.  
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14/10 THỨ SÁU TUẦN 28 TN 
Ep 1,11-14; Lc 12,1-7. 
YÊU THẬT, CHẾT THẬT, ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG THẬT 

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. 
Từ lời lên án việc sống giả dối, bên ngoài, lừa bịp mọi người, 

đến lời giảng về việc sống trong tinh thần sự thật là yêu thật, nói 
thật, chết thật vì yêu, Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy hiên ngang 
anh dũng làm chứng cho sự thật để được cứu rỗi.  

Người ước mong rằng: chúng ta sẽ không sống giả hình như 
“luật sĩ, biệt phái”. Và dẫu cho khi chúng ta lội ngược dòng đời 
gian dối giả hình, mà có bị bao nỗi hàm oan hay bách hại, giết 
chết, thì cũng hãy vui mừng vì Thiên Chúa đang đếm từng sợi 
tóc, đang nhìn thấy và lo liệu cho chúng ta từng bước đời!  

Bởi, Người đã đi bước trước như thế, và ai nối tiếp bước sau 
như Người, chính là bạn hữu thân tình với Người. Người nói: 
“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con 
đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể 
làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: 
Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa 
ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy”. 

Đây là “Lời Yêu” dành cho bạn nghĩa thiết của Người, vì là 
“Lời Cứu Độ”. Ai đi con đường sự thật của Người, ai dám sống 
thật, yêu thật như Người, sẽ được là bạn hữu của Người và được 
Người ban cho sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. 

Ước gì các gia đình chúng ta hôm nay, đang sống chung với 
thời đại có quá nhiều đồ giả, người giả, tình giả, yêu giả, nhưng 
chúng ta vẫn hiên ngang nói không với cách sống giả, yêu giả, 
dẫu phải chịu đau đớn hy sinh, chịu thiệt hại hay mất mạng, vì 
nắm chắc phần thưởng lớn lao của chúng ta là sự sống đời đời. 

Loại trừ được sự dối trá, tâm hồn bình an, gia đình yêu 
thương hạnh phúc, giáo xứ hiệp nhất, xã hội được tín nhiệm, 
Giáo Hội nên lời chứng hùng hồn về Nước Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống thật, yêu thật. Amen. 
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15/10 THỨ BẢY TUẦN 28 TN 
Ep 1,15-23; Lc 12,8-12. 
CHÚA THÁNH THẦN LÀM THÀNH TOÀN CHÂN LÝ 

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. 
 Nối tiếp Lời dạy về việc sống trong tinh thần Sự Thật và làm 

chứng cho Sự Thật, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tin tưởng 
Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, sẽ nâng đỡ bảo vệ chúng ta 
đến cùng, không có gì phải xao xuyến, băn khoăn, hay sợ hãi! 

Bởi, trong Chúa Giê-su, chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần 
Phù Trợ. Chúa Thánh Thần là sức mạnh giúp chúng ta chiến 
thắng. Chiến thắng lòng nghi nan, do dự. Chiến thắng lòng nhát 
đảm. Chiến thắng lòng tiếc nuối phù vân. Chiến thắng lòng mê 
lầm hạnh phúc ảo. Chiến thắng thách thức, đau khổ và sự chết.   

Vì thế, hãy mạnh dạn tuyên nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa 
của cuộc đời, và sống thật, yêu thật như Chúa Giê-su đã sống, 
đã yêu. Người nói: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, 
thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần 
của Thiên Chúa”. Tuyên xưng Chúa Giê-su, chính là sống để 
yêu và chết vì yêu như Người. Chúa Thánh Thần của Người đã 
tác động làm cho Người thành toàn lễ tế vì yêu thế nào, thì Chúa 
Thánh Thần cũng sẽ tác động nơi mỗi chúng ta thể ấy. 

Ước gì các gia đình nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh 
Thần trong mỗi giây phút, mỗi công việc, trong tất cả hoàn cảnh 
của chúng ta, lúc an vui, hay khi khổ sầu, lúc chao đảo ngả 
nghiêng hay hồi bình yên thư thới. Chính Chúa Thánh Thần làm 
cho mọi Lời Chúa Ki-tô sống dậy trong chúng ta, và cũng chính 
Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh giúp chúng ta thực hiện 
Lời Chúa Ki-tô trong cuộc đời. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng 
ta nói gì, làm gì, cả những lúc chúng ta không thể nói gì, làm gì 
với sức người hèn mọn, yếu đuối, và cả khi nản lòng, hư hỏng.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin tưởng vào Chúa Thánh 
Thần, mạnh dạn loại trừ sự giả dối trong lòng, trong nhà, và anh 
dũng sống thật, yêu thật, làm chứng cho sự thật. Amen. 
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15/10 THÁNH TÊ-RÊ-SA GIÊ-SU THÀNH AVILA 
Rm 8, 22-27; 1 Cr 1, 18-25; Mt 5, 13-19 

ĐAU KHỔ VỚI CHÚA GIÊ-SU 
 “Các con là sự sáng thế gian”.  
Chúa Giê-su nói: Các con là muối ướp trần gian, các con là 

ánh sáng soi cho cuộc đời. Nơi kác trong Tin Mừng, Người còn 
nói các con là men trong bột. Chúng ta biết Muối, Men, Ánh 
Sáng đều có giá trị sử dụng trong cuộc sống thường ngày.  

Hãy là muối ướp cho người trần gian mặn nồng tình thương, 
tươi xinh niềm vui Tin Mừng. Hãy là men làm cho ân sủng Tin 
Mừng dậy lên trong lòng mọi người. Hãy là ánh sáng công chính 
bình an chiếu soi vào bóng tối bất chính bất an. Là muối men 
hay ánh sáng đều phải chấp nhận sự mất mát tiêu hao thế nào 
thì người loan báo Tin Mừng cũng phải chấp nhận thập giá Chúa 
Ki-tô như vậy. Phải làm chứng cho mọi người biết rằng chính 
sự mất mát tiêu hao, hay thập giá là chìa khóa vàng của sự tồn 
tại vĩnh cửu, của sức mạnh Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: 
“Lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư 
mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì 
điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa”. “Sự điên dại của Thiên 
Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu 
đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người”  

Không ít người trong chúng ta ngại hy sinh, ngại cho đi, ngại 
đau khổ, ngại hiến thân cho người khác được ân sủng, bình an, 
hạnh phúc. Ước gì các gia đình hiểu ra giá trị của đau khổ và 
hãy kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su đau khổ, như Thánh Nữ 
Têrêxa Giê-su Avila. Thánh nữ nói:  “Lạy Chúa, hoặc là đau 
khổ hoặc là chết.” Cho đến gần cuối đời, ngài đã kêu lên: “Ôi 
lạy Chúa! Thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Ngài đều được trả 
bằng những khó khăn! Và đó thật đáng giá cho những ai yêu 
mến Ngài nếu chúng con hiểu được giá trị của nó.”  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình chấp nhận tiêu hao, mất mát 
chính mình, để mang lại bình an cho nhau, cho người. Amen.  



 28

16/10 CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN.  
Xh 17, 8-13; 2 Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8 

CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NGÃ LÒNG 
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn 

hằng kêu cứu với Người”  
Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy cầu nguyện luôn, đừng ngã 

lòng. Và Người dùng dụ ngôn: bà góa đánh trống kêu oan, và vị 
thẩm phán bất lương kia, vì để thoát khỏi màn nhũng nhiễu quấy 
rầy, cũng đã phải xử để giải oan cho bà. Rồi Người giải thích: 
Vị thẩm phán con người kia, không kính sợ Thiên Chúa, mà 
cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy 
mãi, nên ông đã xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm nhức óc”.   

Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ những người mà Người 
đã tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày. Vì thế, chúng 
ta đừng ngã lòng, nhưng hãy liên lỉ kêu cầu Người.  

Chỉ có Chúa mới có phương cách tốt nhất để cứu con người 
ra khỏi những cảnh tình tận cùng bi đát trong cuộc đời này.  

Tiếc là, có những người khi gặp cảnh tình cùng khốn, thì đã 
không biết kêu cứu và kiên trì kêu cứu Chúa, lại còn ỷ lại sức 
mình, tưởng mình có thể giải gỡ mọi việc nhờ trí khôn, tài năng, 
tiền bạc của mình. Và rồi, cứ theo cách kiêu căng ấy, họ đã lún 
sâu vào chỗ cùng khốn hơn, bi đát hơn, chỗ diệt vong muôn đời. 
Vì thế, Chúa nói: “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp 
được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.  

Các gia đình chúng ta hôm nay luôn phải đối diện với những 
khắc khoải, lo âu, với những bức bách, trấn áp, khủng bố, đau 
khổ, bất an và cả những cám dỗ bất chính, nhưng, hãy yên tâm 
kêu cầu Chúa. Ước gì các gia đình luôn vững tin vào Chúa, tha 
thiết kêu cầu Chúa luôn, và kiên trì kêu cầu Chúa với lòng tin 
tuyệt đối. Đó là thông điệp quan trọng mà Chúa muốn gửi đến 
tất cả chúng ta, những con người đã được Chúa tuyển chọn.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình khiêm nhường nhận ra sự hèn 
yếu của mình, mà vững tin kêu cầu Chúa luôn. Amen. 
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16/10 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 
Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.   

SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG 
“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài 

thụ tạo”  
Sứ vụ loan báo Tin Mừng luôn là một sứ vụ cơ bản và khẩn 

cấp của mỗi Ki-tô hữu, trong Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, 
Tham Gia, và Sứ Vụ.  Tin Mừng Chúa Ki-tô phải được loan báo 
bằng chính đời sống đã trải nghiệm niềm bình an hạnh phúc 
thiêng thánh nơi Tin Mừng của Chúa Ki-tô, nơi Chúa Ki-tô.    

Tin Mừng Chúa Ki-tô không làm cho con người ta đau khổ, 
buồn chán, thất vọng, vì thế, giáo dân loan báo Tin Mừng bằng 
đời tín thác hoàn toàn, hân hoan đích thực, và hy vọng tràn đầy.  

Tin Mừng Chúa Ki-tô không chủ trương tranh giành ngôi vị, 
quyền lực, phú quý, vì thế giáo dân loan báo Tin Mừng bằng lối 
sống bé mọn khiêm nhường, đơn sơ, bình an trong ân sủng để 
nói không với những quyến rủ của danh lợi dục bất chính. 

Tin Mừng Chúa Ki-tô không ngại khổ đau, hy sinh, không 
trốn tránh thiệt thòi chia sẻ, không kinh hãi cái chết, vì thế giáo 
dân chấp nhận đau khổ, sẵn sàng hy sinh, vui mừng đón nhận 
cái chết vì yêu người, yêu đời, như Chúa Ki-tô đã nêu gương.  

Tin Mừng của Chúa Ki-tô luôn trái chiều với tin mừng của 
trần gian này. Bởi vậy, người giáo dân can đảm lội ngược dòng 
đời một cách vui mừng mới có thể làm chứng cho trần gian về 
một cuộc sống của Tin Mừng đích thực. Nếu người loan báo Tin 
Mừng không sống vui mừng bình an, thì lấy gì mà thuyết phục 
được cả một trần gian mê muội, bất an. Đấng Đáng Kính Hồng 
Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, người từng bị tù đày bức 
bách, đã nói: “Con là hy vọng giữa một thế giới vô vọng”.   

Các gia đình hãy loanTin Mừng, đừng loan tin buồn. Ước gì 
cuộc sống của các gia đình là những trang Tin Mừng sống động.   

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống vui mừng bình an và 
nhiệt thành chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người. Amen.  
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17/10 THỨ HAI TUẦN 29 TN  
Ep 2,1-10; Lc 12,13-21. 

BAO GIỜ TÔI MỚI KHÔN RA?! 
 “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”  
Người sống trên trần gian xinh đẹp đầy quyến rủ hấp dẫn này 

này, mà không có lòng tham lam danh lợi dục, thì có thể gọi 
được là một vĩ nhân. Người không những không có lòng tham 
lam danh lợi dục, lại có lòng thương xót và biết sẻ chia của cải, 
tiền bạc, thời gian, danh dự cho người khác, thì người ấy đúng 
là một thánh nhân: người đã thấu đạt lẽ trời, đã ngộ ra chân lý.  

Câu chuyện người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay, vẫn còn 
là câu chuyện ắp đầy tính thời sự trong thời đại chúng ta, thời 
đại mà con người vô thần chủ trương vật chất là cứu cánh, không 
có đời sau, con người chết là tàn tận, hư vô…và chủ trương ấy, 
ảnh hưởng không ít đến đời sống đức tin của các Ki-tô hữu.    

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời này là bài 
học khôn ngoan đích thực dành cho con ngươi của mọi thời đại.  

Vì thế, các Ki-tô hữu luôn phải đặt mình vào trong cuộc chiến 
triền miên giữa cái hết, cái còn của cuộc sống, giữa hạnh phúc 
chóng vánh đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Ki-tô hữu 
nào sống mà không nghĩ tới đời sau và sự sống đời sau trong 
Nước Thiên Chúa, không chuẩn bị cho mình một chỗ trong lòng 
Thiên Chúa, thì được kể là người chưa khôn ra. Bao lâu còn để 
lòng mình lâm luỵ tiền bạc của cải, danh vọng, lạc thú đời này, 
thì bấy lâu còn đâm đầu vào chỗ diệt vong muôn đời muôn kiếp. 

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Chúa Giê-su đã 
dọn sẵn cho chúng ta một chỗ vĩnh cửu, mà còn luôn nhắc nhở, 
cảnh tỉnh mỗi chúng ta về sự cùng tận của đời người. Mỗi ngày 
có biết bao nhiêu người đã chết trước mắt chúng ta, và đủ mọi 
cách chết. Mau tự hỏi đi: “Tôi ơi! Bao giờ tôi mới khôn ra!”   

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhắc nhớ nhau về địa 
chỉ đoàn viên vĩnh cửu trên trời, để chuẩn bị cho sự sum họp đời 
sau bằng cách yêu Chúa, yêu người, sẻ chia, bác ái. Amen. 
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18/10 THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 
2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.  

TIN MỪNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 
 “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.  
Thánh Luca là người Hy-lạp ngoại giáo trở lại, và là môn đệ 

của Thánh Phaolô. Người là tác giả sách Phúc Âm thứ ba và 
sách Tông Ðồ Công Vụ.  

Thánh Luca là người học thức, có tài viết văn, có tài kể 
chuyện, người đề tặng cả hai tác phẩm của mình cho một nhân 
vật thế giá tên là Tê-ô-phim, mới theo đạo Kitô. Thánh Luca 
viết sách Phúc Âm khoảng giữa năm 70 và 75 sau công lịch. Tin 
Mừng theo thánh Luca nhấn mạnh đến:  

-Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ mọi người, Đấng giao hòa nhân 
loại với Thiên Chúa. Người thu hút nhân loại bằng đời sống hiến 
thân cao cả của Người. Người luôn kết hiệp với Thiên Chúa Cha 
và tất cả vì danh Cha.  

-Người là Mạc Khải về Thiên Chúa nhân từ và giàu lòng 
thương xót nhân loại tội lỗi.  

-Người khởi xướng tinh thần bỏ mình và nghèo khó.  
Thánh Luca dùng lời lẽ có ý nghĩa để diễn tả lại những trường 

hợp Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót các phụ nữ hư hỏng, và phục 
hồi quyền lợi thế giá cho họ. Người đã kể lại những câu chuyện 
có ích lợi đặc biệt cho dân ngoại, như các chuyện bà Ma-đa-lê-
na, ông Gia-kêu, người trộm lành, người Sa-ma-ri-a nhân hậu, 
và nhất là Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu và đứa con hoang 
đàng. Phúc Âm theo Thánh Luca có lẽ là sách Phúc Âm hấp dẫn 
nhất đối với thế giới mới. (St).  

Chúa Giê-su nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy 
các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra lòng Chúa xót thương 
lớn lao là dường nào, và xin cho mỗi người biết mặc lấy lòng 
thương xót của Chúa mà thi thố lòng xót thương đối với nhau, 
đối với mọi người, nhất là những con người bất hạnh. Amen. 
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18/10 THỨ BA TUẦN 29 TN  
Ep 2, 12-22; Lc 12, 35-38 

LỜI MỜI GỌI TỈNH THỨC 
 “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”.  
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tỉnh thức, khi sống giữa lời 

đường mật của vật chất, của đam mê, của danh lợi dục trần gian 
chóng vánh. Tỉnh thức là Tin Cậy Mến Chúa trên hết moi sự, là 
tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, là đặt vận mạng cuộc đời 
mình trong tay Người, là chọn Người làm gia nghiệp muôn đời.  

Tỉnh thức là “thắt lưng, buộc bụng”, là canh phòng cẩn mật 
những cám dỗ bất chính, tỉnh thức là quyết trung thành với 
Chúa, không phụ ân phụ nghĩa cùng Chúa.  

Tỉnh thức là “cầm đèn cháy sáng trong tay”, là hồn nhiên 
sống trong niềm vui linh thánh: niềm vui yêu thương chan hòa, 
niềm vui bác ái sẻ chia, niềm vui cúi xuống với những mảnh đời 
bất hạnh, niềm vui phục vụ, niềm vui dâng hiến cho người. 

Tỉnh thức còn là sống trong tình trạng “đang đợi chủ đi ăn 
cưới về”, là khao khát cuộc hội ngộ tương phùng với Thiên 
Chúa, nguồn cội sự sống, với niềm hy vọng vững chắc rằng sẽ 
được hạnh phúc vĩnh cửu trong sự sống của Thiên Chúa.  

Phúc cho những người tỉnh thức, vì chính Chúa sẽ tiếp đón 
họ vào trong Nước Người, và tưởng thưởng lòng trung tín của 
ho bằng việc Chúa sẽ khoản đãi họ bữa tiệc nghìn thu. Bấy giờ, 
Chúa sẽ phục vụ họ, như họ đã phục vụ anh em.  

Lời mời gọi tỉnh thức là Lời yêu thương dành cho mỗi chúng 
ta. Lời yêu thương phát xuất từ nỗi khát khao cứu rỗi của Thiên 
Chúa. Người không muốn bất cứ một con người nào phải hư đi 
muôn đời. Chúa luôn tôn trọng và hướng dẫn tự do của mỗi 
người và mọi người, để tất cả đều được sum họp trong Nước 
Chúa, chung hưởng sự sống và hạnh phúc đích thực, hạnh phúc 
thiên thu. Các gia đình hãy tạ ơn Chúa và tỉnh thức chờ đợi.  

Lạy Chúa, xin tách các gia đình ra khỏi những mê muội phù 
vân, để chỉ còn một nỗi khát khao trở về với Chúa. Amen. 
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19/10 THỨ TƯ TUẦN 29 TN  
Ep 3,2-12; Lc 12,39-48. 

CHIA CHO NHAU SỰ SỐNG ĐỜI NÀY, VÀ ĐỜI SAU 
“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.  
Thánh Phao-lô nói: “Thiên Chúa ban phát ân sủng để cho tôi 

mưu ích cho anh em: vì nhờ ơn mạc khải mà tôi biết được sự 
mầu nhiệm…”,  và, “Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được 
mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa’.  

Cũng thế, mỗi chúng ta đều được Chúa ban muôn vàn ân 
sủng, để chúng ta làm lợi cho tha nhân. Mà, mối lợi lớn nhất 
chính là “tha nhân nhận biết Thiên Chúa, và được ơn cứu độ”.  

Kẻ ít, người nhiều, ai cũng được Chúa ban ân sủng, và ai 
cũng có bổn phận làm lợi nén ân sủng ít nhiều ấy, mới xứng 
đáng là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Bởi ngày Chúa 
đến đưa chúng ta ra khỏi trần gian này, Chúa sẽ hỏi mỗi người: 
“Nén bạc của ta đâu?”. Và bấy giờ, ai đã được Chúa ban cho 
nhiều, thì Người sẽ đòi lại phần lợi nơi kẻ ấy nhiều.  

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, kẻ ăn không hết, người lần 
không ra, kẻ tài ba lỗi lạc, người mộc mạc quê mùa…Nhưng, 
ước gì, mỗi người, mỗi nhà đều nhận ra “tất cả là hồng ân của 
Chúa”, và dùng hồng ân ấy mà sinh lợi cho mình, cho người.  

Có câu hát: “Cây sẽ rất buồn, nếu cây không sinh lá, lá sẽ rất 
buồn nếu không trái không hoa. Cuộc đời sẽ hoang vu nếu người 
không tiếng nói. Con người sẽ chết dần nếu không tình yêu 
thương. Này hãy nói với lá rằng hoa chưa đẹp nhất, nếu không 
chen vào giữa lá nhung xanh. Nói với anh rằng em chưa đẹp 
nhất, nếu không chen vào giữa trái tim anh”. Vâng, đời chúng 
ta cần có nhau. Nếu không có người nghèo, thì tôi chẳng biết tôi 
giàu có! Nếu không có người bất hạnh đau khổ thì tôi chẳng ngộ 
ra tôi hạnh phúc an vui. Hãy chia nhau sự sống đời này, để 
chúng ta cùng có sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình dùng ân sủng Chúa ban, để 
sống yêu người, và làm cho mọi người được ơn cứu độ. Amen.  
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20/10 THỨ NĂM TUẦN 29 TN  
Ep 3,14-21; Lc 12,49-53. 

LỜI CHÚA NHƯ NGỌN LỬA TÌNH CHUNG 
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.   
Con người vốn kiêu căng, di chứng tật nguyền đáng sợ của 

tội nguyên tổ. Càng kiêu căng, càng mụ mị, không biết đâu là lẽ 
thật đường ngay, chẳng phân biệt được lành dữ, tốt xấu, và hẳn 
là, cũng chẳng biết cùng đích của cuộc sống này thế nào.  

Toàn cảnh trần gian khi Chúa Giê-su Ki-tô đến là thế này: 
Ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa xua tan bóng tối mê 
muội. Tình yêu của Thiên Chúa đã xóa bỏ những vô cảm hận 
thù. Đức khiêm nhường, nhân ái, vị tha của Thiên Chúa đã loại 
trừ lòng kiêu căng, vô cảm, ích kỷ. Vẻ đẹp tinh tuyền của Nước 
Thiên Chúa không chấp nhận những gì là ô uế, nhớp nhơ của 
tội lỗi. Sự sống thiên thu, bất diệt, vĩnh cửu đẩy lùi sự chết bi 
thảm ngàn đời. Hạt bụi tái sinh thay cho hạt bụi hư vô tan tác. 
Không phải là một sự chia rẽ đó sao. Chúa Giê-su nói đúng: 
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.  

Vâng! Cuộc chiến giữa sáng và tối, tốt và xấu, lành và dữ 
cũng đã xuất hiện trong chính nội tâm mỗi người, mỗi nhà. Chia 
rẽ vì tối không chấp nhận sáng; kẻ dữ chưa muốn nên lành, kẻ 
bất chính chưa khát khao điều công chính.  

Thử nhìn lại nơi mỗi gia đình: vợ mong cho chồng nên tốt, 
chồng ước cho vợ ngoan ra, nhưng lại có chuyện bất bình vì 
chính mỗi người không bỏ cái được tôi to đùng, góc cạnh, để 
lăn vào nhau cho bé nhỏ, cho nhẵn bóng, cho tròn trịa, trơn tru. 

Ước gì các gia đình nhận lấy Lời Chúa như kim chỉ nam, như 
ngọn lửa tình chung để soi chung, để vợ chồng gia đình cùng 
nhờ Lời Chúa mà chiến thắng những bất hoà do lòng kiêu căng, 
để cùng xây dựng một mối tình Hiệp Nhất trong Thiên Chúa, để 
hoà hợp nhau trong điều tinh tuyền, thanh khiết, trọn hảo. 

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nghe và thực hiện Lời Chúa, 
để chiến thắng tội lỗi, xây dựng tình hiệp thông bình an. Amen.  
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21/10 THỨ SÁU TUẦN 29 TN  
Ep 4,1-6; Lc 12,54-59. 

LO YÊU CHÚA, LO YÊU NGƯỜI 
“Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại 

này, sao các ngươi không tìm hiểu?” 
Con người chúng ta có quá nhiều chuyện lo trong khi sống ở 

đời này, mà chuyện lo nhất là lo sao cho mình sống an nhàn 
thảnh thơi, và sống đến bạc đầu trăm tuổi! Mà vì lo, nên sợ: sợ 
đói khổ, sợ nghèo túng, sợ chuyện xui rủi bất an, sợ tai ương 
dịch bệnh, sợ tất cả những gì có thể làm cho mình dừng bước, 
không còn thụ hưởng trần gian này được nữa. Lo như vậy cũng 
chính đáng, sợ cũng chính đáng, nhưng mới chỉ là chuyện phụ.  

Vì thế, Chúa Giê-su muốn chúng ta lo việc chính đáng hơn 
cả, đó là lo làm hoà với Thiên Chúa, lo yêu mến Chúa, lo làm 
hoà với mọi người, lo yêu mến mọi người, để không chỉ sống ở 
đời này, mà còn được sống ở đời sau nữa. Và xét cần, lo sẵn 
sàng hy sinh đời này, để bằng mọi giá cho được đời sau, thì ấy 
mới là “hiểu biết về thời đại của Thiên Chúa”.  

Có câu chuyện: Nghe bản tin thời tiết báo cho biết bão số 4 
Noru sắp vào Đà Nẵng, vợ quỳ trước bàn thờ nói vội: “Lạy 
Chúa, xin cho nhà con bình yên”. Chồng nói, bà xin thêm đi, 
xin cho Đà Nẵng bình yên nữa, Chúa mới nhậm lời! Chỉ xin cho 
nhà mình được bình yên, còn nhà bà con Đà Nẵng thì sao?! 

Hoá ra, chúng ta không chỉ lo chuyện ở đời, mà còn chỉ lo 
cho mình thôi, không muốn lo cho ai nữa cả. Thảo nào Chúa 
Giê-su nói: “nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao 
ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục”. Bởi, ta 
không nhớ đến ai, không bênh vực ai, không cầu xin cho ai, thì 
cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến ta, bênh vực cho ta, và cầu xin cho 
ta trước toà phán xét! Bấy giờ, đáng tiếc thay, một cuộc người! 

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình nhớ rằng họ đang đi trên 
hành trình về với nguồn cội là Thiên Chúa, và điều đáng tìm 
hiểu, đáng lo, là yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.   
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22/10 THỨ BẢY TUẦN 29 TN  
Ep 4,7-16; Lc 13,1-9. 

TƯỞNG NHƯ LÀ TRỪNG PHẠT, NHƯNG KHÔNG… 
 “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi 

cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. 
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa Trừng Phạt, nhưng là 

một Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương! Đây phải là xác tín 
vững chắc của mỗi Ki-tô hữu Công Giáo. Xác tín này, giúp 
chúng ta nhận ra: Thiên Chúa có cách xót thương của Người, và 
cách xót thương của Người luôn luôn là tuyệt hảo!  

Ông Hải bị ung thư, khó qua khỏi, bệnh viện trả về. Cha sở 
đến ban các phép sau cùng. Ông Tư đến thăm. Cả nhà khóc mếu 
máo vì cho là chuyện dữ chẳng phải chuyện lành. Có người khác 
lại nói: “Ông Hải làm biếng đi lễ, bỏ xưng tội rước lễ và nhiều 
thứ tội linh tinh khác, cho nên Chúa phạt ổng. Nghe vậy, ông 
Tư nói: “Sai rồi, Chúa đang cứu ông ấy. Thời gian này là thời 
gian vàng của lòng thương xót! Ông Hải sẽ sám hối và yêu mến 
Chúa mà thôi! Và cuối cùng, ông Hải sẽ được cứu rỗi! 

Thì ra, trong mọi tình huống, hoàn cảnh, biến cố cuộc đời, 
Thiên Chúa vẫn đang hiện diện để thi thố lòng thương xót và ơn 
cứu rỗi của Người. Và cách xót thương của Người, thì không dễ 
nhận thấy, nếu chúng ta không yêu mến Người, không có lòng 
khát khao ơn cứu rỗi, không mong chờ ơn sự sống đời sau. 

Chúa gửi đến mỗi người, mỗi nhà những biến cố, và qua các 
biến cố tưởng như là trừng phạt ấy, Người mời gọi chúng ta sám 
hối để được Người xót thương, cứu rỗi. Vâng, tưởng như là 
trừng phạt, nhưng không, lầm rồi, đó chính là xót thương.  

Ước gì các gia đình đón nhận mọi biến cố trong đời, và dẫu 
là có biến cố nào đi nữa, thì cũng hiểu ra và tin lòng xót thương 
vô biên, vô lượng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang yêu.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình giúp nhau sám hối vì cách 
sống bất chính, quyết đổi mới nên công chính, và tạ ơn Chúa 
trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh sống giữa đời. Amen.  
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22/10 THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II. 
Is 52, 7-10; Ga 21, 15-17  

TRẮC NGHIỆM BA LẦN YÊU 
“Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các 

chiên của Thầy”.  
Hôm ấy, bà con giáo dân giáo xứ Hiệp Đức đưa cha Báu về 

Giáo Xứ Thánh Giuse, biên giới Phan Thiết – Bà Rịa, có người 
hỏi một ca viên: “Giáo xứ của chị có bao nhiêu giáo dân?”. Chị 
thản nhiên trả lời: “mười hai ngàn”. Bất ngờ quá đỗi, anh ấy hỏi 
lại chị: “Sao nhiều vậy? Sao chị biết?”. Chị ấp úng nói: “Cha sở 
tiền nhiệm hay nói cho bà con tui biết là giáo xứ mình không 
phải là một ngàn hai con chiên đâu, mà là mười hai ngàn”.  

Giờ mới hiểu ra là cha tính những con chiên trong ràn chiên, 
và tính luôn cả những con chiên ngoài ràn chiên nữa. 

Vâng, những người mà chúng ta gọi là “lương dân”, ấy là 
những con người tốt tự nhiên dưới sự hướng dẫn của Chúa 
Thánh Thần. Và vì thế, mỗi tín hữu có bổn phận cộng tác với 
Chúa Thánh Thần, cộng tác với Giáo Hội, để giới thiệu Tin 
Mừng Chúa Ki-tô cho họ. Ý tưởng “ không phải ngàn hai mà là 
mười hai ngàn” của vị cha sở miền quê ấy, thật đúng với ý 
hướng của mục tử Giê-su nhân lành, và là dấu chứng cho biết: 
Ngài yêu mến và noi gương Chúa Giê-su, mục tử nhân lành. 

Mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, Tin mừng 
nhắc lại việc Chúa chọn Phê-rô làm đầu Giáo Hội, và sau đó, 
yêu cầu Phê-rô tuyên xưng ba lần yêu, trước khi giao nhiệm vụ 
chăn dẫn đoàn chiên của Người. Cả cuộc sống của Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phao-lô và những chuyến tông du của Ngài đến 
mọi miền thế giới, đủ để nói rằng: mỗi chuyến tông du là một 
lần trắc nghiệm lòng yêu Chúa Giê-su của Ngài, và cũng là một 
lần Ngài trải rộng tình yêu của Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su, 
đến khắp cả địa cầu này. Thật là gương thánh cho chúng ta.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su, để có 
sức yêu mà lo cho chiên nhà mình và cả chiên nhà người. Amen. 
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23/10 CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. 
Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14. 

THIÊN CHÚA NHẬM LỜI NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG 
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”. 
Sách Huấn Ca viết: “Lời cầu nguyện của người khiêm 

nhường vọng lên tới các tầng mây” gợi lại cho chúng ta câu 
chuyện của Sáng Thế Ký: “lễ tế của Abel thì khói bay lên thẳng 
tới trời, còn lễ tế của Cain thì khói bay xập xoà sát mặt đất!”.  

Qua Tin Mừng với câu chuyện “người biệt phái và người thu 
thuế cầu nguyện”, Chúa Giê-su xác nhận lời cầu nguyện của 
người có lòng khiêm nhượng thì được Thiên Chúa nhậm lời. 

Có một người trong Hội Đồng Mục Vụ vẫn thường nhắc nhớ 
anh em rằng: “Chúng ta đang làm việc tông đồ giáo dân, là để 
chúng ta tạ ơn Chúa, chứ chẳng phải để Chúa tạ ơn chúng ta”.  

Vâng, có làm được việc gì sinh lợi cho giáo xứ, cho giáo hội, 
cho mọi người, thì cũng là việc mà chúng ta “phải làm vì bổn 
phận tạ ơn Chúa”. Vậy, xin đừng nói rằng: “Con đã làm việc 
này, việc kia cho Chúa. Bởi, vinh quang Chúa tràn lan cả địa 
cầu, nếu chúng ta không ca tụng Chúa, thì đá kia cũng reo lên”.  

Lời Chúa mời gọi chúng ta loại trừ ngay cách sống của người 
biệt phái: “mượn danh Chúa đánh bóng tên tuổi mình, chứ 
chẳng làm gì cho vinh danh Chúa”, và cũng mời gọi chúng ta 
loại trừ nay bệnh thành tích công trạng kiểu phàm tục trần gian.  

Người đời thích được khen tặng, bợ đỡ, nịnh nọt, cầu danh 
lợi, còn Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa ghê tởm và đạp đổ 
kẻ kiêu căng, giả dối! Thiên Chúa yêu thích ai khiêm nhượng 
nhận ra mình hèn kém và đặt cuộc đời mình trong tay Chúa. Vì 
thế, tất cả những người được chọn cộng tác vào chương trình 
cứu độ của Người, đều là những người có lòng khiêm nhượng. 

Lạy Chúa, xin cho gia đình và giáo hội không bị lây nhiễm 
bệnh thành tích, công trạng, nhưng luôn sống “hiền lành khiêm 
nhượng” như Chúa Giê-su, để chu toàn bổn phận loan báo Tin 
Mừng yêu thương đến khắp cùng bờ cõi trái đất. Amen.  
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24/10 THỨ HAI TUẦN 30 TN  
Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17. 
HIỆP HÀNH VÀ HÀNH HIỆP VỚI LINH MỤC GIÊ-SU  

“Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái 
của Abraham này trong ngày Sabbat sao?” 

Một bà bị quỷ ám mười tám năm làm khòm lưng, đã được 
Chúa Giê-su chữa lành trong ngày Sabbat ngay trong hội đường. 
Viên trưởng hội đường tức giận mắng mỏ mọi người: Có chữa 
bệnh, thì đến những ngày khác, đừng đến xin trong ngày Sabbat!  

Một người đến nhà thờ xin xưng tội, gặp ngay chị bếp của 
cha xứ đang quét sân, chị ngưng quét, rồi nói: “Hôm nay cha 
không giải tội. Về đi, lúc khác!”. Anh ta nói: “Em xin lễ nữa”. 
Chị trả lời: “Xin lễ thì đưa đây. Mai cha làm!”. Một người khác 
cũng đến xin xưng tội, gặp ông từ. Ông từ nói: “Cha giải tội có 
giờ. Không phải lúc nào cũng giải”. Một người khác đến ông 
giáo họ xin giấy giới thiệu lên cha sở để rửa tội cho con, ông 
giáo họ nói: “Anh không làm công tác nhà thờ nhà thánh gì cả, 
theo quy định của Giáo xứ, tôi không ký giới thiệu”.  

Hoá ra, viên trưởng hội đường làm biến dạng dung mạo nhân 
hậu của Chúa Giê-su. Hoá ra, bà bếp, ông từ, ông giáo họ đã 
thay hình con người linh mục của Thầy Giê-su chí thánh.  

Mỗi giáo dân chúng ta phải hiệp hành với Chúa Giê-su, cụ 
thể là với các linh mục quản xứ của mình, để mang tình thương, 
lòng tha thứ, và ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Đừng cản 
trở. Đừng làm xấu đi hình ảnh linh mục, hiện thân Chúa Ki-tô. 
Chính các Ngài được Chúa chọn để cùng Đức Ki-tô gánh tội 
trần gian, xoá tội trần gian, nên chúng ta không được phép cản 
trở ai đến với Bí tích hoà giải, và còn hơn thế nữa, trong một số 
trường hợp, chúng ta còn phải mời cho được linh mục đến tận 
nơi xa xôi, khó khăn mà giải tội, mà chữa lành cho những tâm 
hồn đang đau thương tan nát, đang tha thiết xin ơn Chúa thứ tha.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhiệt tình hiệp hành và hành 
hiệp với các linh mục của Chúa, mang ơn cứu độ cho đời. Amen. 
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25/10 THỨ BA TUẦN 30 TN  
Ep 5,21-33; Lc 13,18-21. 

MẢNH RUỘNG ĐẦU TIÊN, THÚNG BỘT ĐẦU TIÊN 
“Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”.  
Lời Chúa nói về sức mạnh của hạt giống đức tin: “Đức tin 

được ví như hạt cải. Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”. 
Vâng, đức tin của một con người có sức mạnh vô đối, vì đức tin 
ấy không là sản phẩm của lý trí hay sự hiểu biết của con người, 
mà là một hồng ân của Thiên Chúa. Cái gì của Thiên Chúa thì 
cũng chắc chắn vững bền.  

Với chúng ta, những Ki-tô Hữu Công giáo, chúng ta xác tín 
rằng: Sự hiện diện của mỗi con người từ trong ý định của Thiên 
Chúa và bắt đầu từ gia đình. Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình. 
Con Thiên Chúa làm người trong một gia đình. Gia đình là cộng 
đồng đức tin cơ bản Gia đình là mảnh đất tốt đầu tiên, nơi hạt 
giống đức tin được gieo vãi.  

Hạt cải đức tin lớn lên và phát triển từ trong gia đình chúng 
ta. Gia đình là giáo hội thu nhỏ, nhưng vẫn mang trọn vẹn đặc 
tính mầu nhiệm của Giáo Hội. Vì thế, thánh Phao-lô nói: “Mầu 
nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”.  

Bởi vậy, ước gì các gia đình khi nhận Lời Chúa hôm nay, sẽ 
thấu hiểu được niềm vui và vinh dự mà Chúa ban tặng cho gia 
đình chúng ta, nơi ấy, chúng ta không chỉ nhận được một thân 
xác con người, mà còn nhận được một đức tin vào Thiên Chúa 
uy quyền tuyệt đối và xót thương vô biên. Những người làm cha 
mẹ, nhờ ơn Chúa, thông truyền đức tin cho con và nuôi dưỡng 
đức tin ấy lớn mạnh, bằng việc sống đức tin của mình.  

Cũng vậy, thúng bột đầu tiên đã dậy men phải là gia đình, để 
từ đó, đời sống đức tin của gia đình sẽ làm cho một xã hội dậy 
men, một thế giới chan hoà niềm vui của Thiên Chúa nhờ đức 
tin vào Thiên Chúa, nhờ đức bác ái yêu thương và niềm hy vọng.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống Tin Mừng yêu 
thương của Chúa Giê-su, để loan báo niềm vui cho đời. Amen. 
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26/10 THỨ TƯ TUẦN 30 TN  
Ep 6,1-9; Lc 13,22-30. 

LỐI HẸP VÀO DỰ TIỆC NƯỚC THIÊN CHÚA 
“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.  

Chúa Giê-su nói: “nhiều người được cứu độ”, “nhiều người 
sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong Nước Chúa”, hay nói cách 
bình dân của người công giáo Việt Nam là “nhiều người được 
vào Nước Thiên Đàng, được hưởng nhan thánh Chúa”.  

Lời Chúa thắp lên trong chúng ta niềm hy vọng vĩnh cửu: 
cuộc đời của chúng ta không đi vào ngõ cụt là sự chết muôn đời, 
nhưng bước qua sự chết mà vào cõi sống đời đời với Chúa.  

Chúa Giê-su cho biết lối vào Thiên Đàng là một “lối hẹp”, vì 
thế chúng ta phải thu nhỏ cái tôi lỉnh kỉnh cồng kềnh những thứ 
tham lam danh lợi dục của mình, phải theo con đường thánh giá 
của Chúa Giê-su là yêu thương và hy sinh đến chết vì yêu người.  

Bài hát “Con sẽ vì yêu người”, suy niệm về “lối hẹp” như thế 
này: Con sẽ vì yêu người, mà thu nhỏ mình lại, để người được 
lớn lên. Con sẽ vì yêu người, mà trở nên nghèo khó để người 
được giàu có. Con sẽ vì yêu người, nhận về mình đau khổ, để 
người được an vui. Con sẽ vì yêu người, mà đi vào lối hẹp, để 
người hạnh phúc tuyệt vời. Đi vào lối hẹp, con mở rộng lòng ra. 
Đi vào lối hẹp con trao ban tình mến. Đi vào lối hẹp, con bước 
theo chân Người đã chết treo đỉnh đồi, vì xót thương con người.  

Vâng lối hẹp là lối yêu của Chúa Giê-su đã đi, là hiến mình 
phục vụ cho người được sống vui, là lối liều thân chịu chết cho 
tha nhân được sống và sống dồi dào, hôm nay, và mai sau. 

Ước gì các gia đình vui mừng và khám phá ra: cuộc sống gia 
đình chính là ân sủng Chúa ban, để mọi người trong nhà cụ thể 
đi vào “lối hẹp” của Chúa Giê-su, để cả nhà được bình an vui 
sống hôm nay, và mai sau, sẽ cùng đoàn viên hạnh phúc trên 
Thiên Đàng, cùng hân hoan dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu thương và hy sinh cho 
nhau, để gia đình hạnh phúc và nên chứng tá Tin Mừng. Amen.  
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27/10 THỨ NĂM TUẦN 30 TN  
Ep 6,10-20; Lc 13,31-35. 

PHẢI ĐƯỢC CHẾT TRONG CHÚA KI-TÔ 
 “Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành 

Giêrusalem?”  
Gọi là Thánh đô Giêrusalem vì nơi đây được dùng để thờ 

phượng Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su phải khóc thương 
thánh đô, vì con người ta đã biến nơi thờ phượng Thiên Chúa, 
biến thánh đô thành chợ đời phàm tục của những kẻ vô thần, 
của những người chống lại Thiên Chúa. Nỗi khắc khoải của 
Chúa Giê-su đối với dân thành Giêrusalem, khắc khoải vì yêu 
con người, khắc khoải vì con người không đón nhận tình yêu, 
khắc khoải vì lòng con người vô cảm trước tình yêu Thiên Chúa. 
Ai đã từng yêu, từng cho đi, mà người mình yêu không nhận ra, 
không đón nhận, người ấy sẽ phải nếm nỗi đau đến chừng nào. 
Chúa Giê-su đau lòng khi viễn ảnh của Giêrusalem là sụp đổ.   

Vì tín nghĩa, Người nói: “Không lẽ một tiên tri phải giết chết 
ngoài thành Giêrusalem?”. Người cương quyết lên Giêrusalem, 
ở lại đó, và chết tại đó, để xây dựng một thành thánh Giêrusalem 
mới, nơi thờ phượng Thiên Chúa tối cao. Thân xác Phục Sinh 
của Người là thánh đô Giêrusalem mới cho Nước Thiên Chúa.   

 Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau tạ ơn Chúa Giê-su Ki-tô, 
vì nhờ cái chết của Người, nhờ máu giao ước của Người tẩy xoá, 
mà thân xác hư hèn nhớp nhơ của mỗi chúng ta được nên tinh 
tuyền, và trở nên “thánh điện” cho Thiên Chúa ngự trị.  

Vì thế, mỗi chúng ta cũng cần phải có một quyết tâm cho 
cuộc đời mình, đó là: một đời tin và theo Chúa Ki-tô, thì phải 
xin cho được chết trong Đức Ki-tô, trong ân tình tín nghĩa với 
Người, không thể chết trong tình trạng mất ân sủng Người.  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thiết lập một thành thánh 
Giêrusalem mới, là Chúa Giê-su Ki-tô, nơi tâm hồn, nơi các gia 
đình. Xin cho các gia đình yêu mến Chúa Ki-tô, cùng sống và 
cùng chết với Người, để được cùng Người sống lại. Amen.  
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28/10 THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ 
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19. 

ĐỨC TIN TRÊN NỀN TẢNG CÁC TÔNG ĐỒ 
 “Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.  
Thánh Simon và Giuđa mừng chung một ngày bởi vì các ngài 

đã cùng nhau hoạt động tông đồ để hoán cải dân ngoại.  
Thánh Simon còn gọi là nhiệt thành, bởi vì cũng như Giuđa, 

ngài thuộc về nhóm những người phản đối thực dân. Với Thánh 
Simon, sứ điệp của Đức Kitô là sự khám phá tình yêu và lòng 
thương xót đại đồng của Thiên Chúa.  

Thánh Giuđa, con của Giacôbê, cũng gọi là Tađêô, là anh em 
của thánh Giacôbê hậu và của thánh Simêôn, giám mục 
Giêrusalem, là anh em họ của Đấng Cứu Thế, trước khi được 
gọi vào tông đồ, ngài là một nông dân bình thường.   

Thánh Simon đã rao giảng ở Ai cập, ở Mauritania, ở Lybia; 
còn thánh Giuđa, sau khi đã truyền giáo ở Phi Châu, ngài trở về 
Đông phương và loan báo Tin Mừng ở miền Giuđa, Samari, 
Syria và Lưỡng hà địa.  

Hai thánh tông đồ gặp lại nhau ở vịnh Ba tư, và ở đó, các 
ngài đã quyết tâm giữ vững đức tin và cùng nhau chịu tử đạo.   

Những điều phi thường mà Thiên Chúa đã thực hiện qua bàn 
tay của Thánh Simon và Giuđa, đã làm cho vị vua của xứ này 
kính nể. Có câu chuyện rằng: hai con sư tử xổng chuồng gây nỗi 
khiếp sợ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Simon và Giuđa 
đã điều khiển cho những con vật tàn bạo này phải nghe theo. 
Sau đó, vua, triều đình và hơn sáu chục ngàn người Ba tư trở lại 
đạo công giáo. Các nhà thờ được dựng lên trên những đống đổ 
nát của các đền thờ ngẫu tượng, như một dấu chỉ hiển nhiên rằng 
sự chiến thắng của Đức Kitô đã được thực hiện qua các Ngài. 

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa, vì ơn đức 
tin đã “được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ và Tiên 
tri, và chính Ðức Kitô làm đá góc tường”. Xin cho họ trung 
thành vững tin và anh dũng làm chứng cho Tin Mừng. Amen.  
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28/10 THỨ SÁU TUẦN 30 TN  
Pl 1, 1-11; Lc 14, 1-6 

NGÀY CỦA CHÚA LÀ NGÀY CỨU ĐỘ 
“Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con 

bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?” 
Chúa Giê-su chữa bệnh cho một người thuỷ thủng trong ngày 

Sabbat. Những người biệt phái và luật sĩ dòm xét đòi lên án. 
Người nói với họ: “Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con 
lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?” 

Như thế là Chúa Giê-su đã định nghĩa: Ngày Sabbat, ngày để 
thờ phượng Thiên Chúa, là ngày Thiên Chúa xót thương và cứu 
độ, chứ không phải là ngày Thiên Chúa bỏ rơi, hay  trừng phạt.  

Chúng ta có thể thấy một tương phản: Những người biệt phái 
và luật sĩ thì dựa vào ngày “giữ luật thờ phượng Thiên Chúa”, 
mà thi thố quyền thi hành luật của mình. Ai không giữ luật, thì 
bị họ lên án, kết tội, và đôi khi còn xử tội bằng cách loại trừ khỏi 
cộng đoàn! Còn Chúa Giê-su, thì dùng ngày của “việc thờ 
phượng” thành ngày thi thố lòng xót thương cứu rỗi!  

Nhiều gia đình hôm nay dùng ngày Chúa nhật để cha mẹ con 
cái sum họp với nhau sau một tuần vắng nhau vì làm việc. Anh 
em cùng sinh hoạt chuyện trò, đi chợ, nấu nướng, cùng ăn uống 
ca hát, xây dựng tình gia đình êm ấm. Và có gia đình còn có cả 
giờ kinh nguyện chung nữa. Thật đẹp! Nhiều người dùng ngày 
Chúa nhật để thăm viếng kẻ khó, người nghèo, người già kẻ 
bệnh và chia sẻ chút quà hay nụ cười thân ái, lời an ủi vỗ về.  

Ngày Chúa Nhật, Chúa Giê-su rất vui mừng khi các gia đình 
đến tham dự thánh lễ, tham dự tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, rồi 
ra đi sẻ chia tình Chúa yêu cho mọi người bằng cách bẻ tấm 
bánh đời mình ra mà làm các việc bác ái yêu người. Và Chúa sẽ 
không vui khi chúng ta tiêu khiển quá độ, ăn chơi hoang phí, vô 
bổ, phạm tội và rồi quên cả việc đến với Chúa để tạ ơn Người.  

Lạy Chúa, xin cho các gia đình sử dụng thời giờ Chúa ban để 
tạ ơn Chúa, và thi thố lòng xót thương cứu độ. Amen. 
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29/10 THỨ BẢY TUẦN 30 TN  
Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11. 

HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ YÊU THƯƠNG 
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình 

xuống, sẽ được nhắc lên”.  
Làm người, ai cũng có cái vốn tính kiêu căng, ích kỷ, nghĩ 

về mình, lo cho mình, tự khen mình, bàu chữa cho mình…luôn 
xem mình là lớn lao, là quan trọng, là hơn người. Và bấy giờ, 
người khác luôn là nhỏ bé, thấp kém trong mắt mình.  

Thiên Chúa biết rõ cái vốn tính xấu xa ấy của con người, 
nhưng Người vẫn thiết định cho con người một cuộc sống 
chung. Không ai là một hòn đảo. Không ai mà không có một 
tương quan. Và bấy giờ, người sống với nhau như những hòn 
sỏi, và vốn tính kiêu căng ích kỷ kia, như những góc nhọn, 
những cạnh sắc mép. Những hòn sỏi va vào nhau làm cho góc 
nhọn thành tà, cạnh sắc thành cùn mòn đi, và cuối cùng là thành 
những viên sỏi tròn vo, bóng nhẵn, trơn tru lăn cùng nhau trên 
cùng một dòng chảy, và cùng lăn vào đại dương yêu thương. 

Đôi khi, người kiêu ngạo sẽ phải xấu hổ vì sự kiêu ngạo trơ 
trẻn của mình. Nhưng ước gì mỗi lần xấu hổ như thế, thì góc 
nhọn cái tôi của họ bớt nhọn đi, sắc cạnh cái ích kỷ của họ cùn 
mòn bớt đi, và dần dần, họ khiêm nhường hiền lành hoà hợp. 

Chúa có đủ cách để hạ bệ những ai kiêu căng, và cũng có đủ 
cách để sửa chữa những người ích kỷ. Chúa muốn mỗi chúng ta 
cộng tác với Người, biến thế giới này nên hiền lành khiêm 
nhượng để hiệp nhất yêu thương. Vậy, trước tiên mỗi người hãy 
học nơi Chúa Giê-su bài học “hiền lành khiêm nhượng”, để 
chính cách sống hiền lành khiêm nhượng của mình, sẽ cảm hoá 
nhiều người. Đừng đòi người khác hiền lành, khiêm nhượng, 
phục vụ, bạn hãy hiền lành, khiêm nhượng, phục vụ trước đi.  

Gia đình là trường học đầu tiên của đức tin, cậy, mến và các 
nhân đức khác. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình học sống hiền 
lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su đã sống và đã yêu. Amen. 
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30/10 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN. 
Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10. 

KHAO KHÁT GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU 
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".  
Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng khởi đi từ Chúa Thánh Thần, 

và được hướng dẫn, được tác động bởi Chúa Thánh Thần, để 
cuộc gặp gỡ ấy để lại những dấu ấn tốt lành của Thiên Chúa. 
Nếu chuyện gặp gỡ giữa người với người, mà không có một lời 
chào nhau, một cái bắt tay, nụ cười thân ái, câu thăm hỏi, không 
có ánh mắt rạng ngời, nét mặt vui tươi…thì hẳn là chúng ta còn 
vô cảm hơn hai con kiến cúi chào nhau trên đường ngược chiều.  

Ấy vậy mới hiểu ra chuyện gặp gỡ Chúa Giê-su của ông Gia-
kêu thật là kỳ diệu. Thánh Luca kể: “Ông trèo lên một cây sung 
để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó”. Biết thiện 
chí gặp gỡ của ông, Chúa Giê-su gọi đích danh: “Hỡi Giakêu, 
hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. “Ông 
vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người” .  

Hai thiện chí gặp nhau. Hai cõi lòng gặp nhau. Hai trái tim 
gặp nhau làm cho sự gặp gỡ mang lại bình an hạnh phúc. Chỉ 
việc Chúa Giê-su tỏ ý lưu lại nhà ông Gia- kêu, ông biến đổi 
cuộc đời từ ngay lần gặp gỡ ấy. Ông tuyên bố sẽ đền bù những 
bất công, và sẽ quảng đại hào phóng thực thi đức bác ái. Đúng 
là: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.  

Chuyện Gia-kêu gặp Chúa Giê-su là bài học quý giá cho các 
gia đình. Ước gì mỗi chúng ta có lòng khát khao gặp gỡ Lời và 
Thánh Thể Chúa Giê-su với ước muốn nên công chính. Ước gì 
chúng ta mặc lấy tâm tình và cung cách khiêm tốn chân tình của 
Chúa Giê-su, để hân hoan gặp gỡ mọi người, và trao ban tình 
yêu Chúa cho mọi người. Ước gì chúng ta luôn cộng tác với 
Chúa Thánh Thần, để mỗi cuộc gặp gỡ bất kỳ con người nào, 
cũng để lại trong lòng người niềm vui của Tin Mừng. 

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa Giê-su biến đổi chúng con nên 
công chính và nên nhân chứng cho tình yêu Chúa. Amen. 
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31/10 THỨ HAI TUẦN 31 TN    
Pl 2,1-4; Lc 14,12-14. 

ĐÓN TIẾP NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ 
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người 

nghèo khó và tàn tật”.  
Chuyện đón tiếp những người khốn khổ, nghèo hèn, bần 

cùng và cả những người bất đồng, bất mãn… luôn là chuyện 
không dễ với bất kỳ người nào. Ngay cả những người có sứ vụ 
kèm theo bổn phận đón tiếp, đôi khi cũng không muốn đón tiếp 
nhưng kẻ thấp mọn, bần cùng, lại chỉ ưa thích giao du, đón tiếp, 
thăm viếng kẻ giàu có, sang trọng, vị vọng mà thôi. Bệnh gì kỳ 
lạ thế? Bệnh kiêu căng, xem mình trọng hơn kẻ khác? Bệnh ngại 
sẻ chia? Bệnh trục lợi, mà người nghèo khổ chẳng có gì để trục 
lợi? Bệnh sợ mất danh giá mình? Các thứ bệnh ấy hình như vẫn 
còn và còn trầm trọng hơn, nan trị hơn trong mỗi chúng ta giữa 
thời đại mà người ta suy tôn các giá trị vật chất này.   

Một ông hành khất đến nhà. Bà kia cho ông ta mười ngàn và 
mời đi gấp. Đến trưa, bà phát hiện mất cái điện thoại. Không 
tìm đâu cho ra, bà nghi ngờ ông hành khất kia lấy cắp. Thế là, 
từ đó, bà không tiếp bất kỳ một hành khất nào.Thậm chí còn 
nặng lời và vác chổi đuổi đi. Hơn một năm sau, việc mới rõ là 
con trai bà đã lấy cái điện thoại bán đi vì thua độ bóng đá.   

Biết bao hoàn cảnh, biết bao con người thật đáng được xót 
thương, nhưng chúng ta đã không ban chút tình thương xót. Vô 
cảm, không có lòng thương xót là cách sống vô thần của người 
mang danh là có đạo, bất kể thành phần nào. Hay đúng hơn, 
người vô cảm, người không có lòng xót thương người, là người 
chối Chúa, chối đạo trước mắt thế gian này. Mặt khác, người có 
biết cho đi, có làm việc thiện, mà không làm vì danh Chúa, 
không vì yêu Chúa, không vì để đền ơn Chúa, lại làm vì danh 
lợi dục cho mình, thì người ấy đã phạm một tội ác kinh khủng.  

Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, thấu cảm, xót 
thương, chia sẻ và vui sống với hết mọi người. Amen.  
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LỜI DẪN CHO CẢ HAI BÀI HÁT: 
DÂNG GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸ 
và  MẸ Ở ĐÂY VỚI CON 
Lạy Mẹ Maria,  

Tháng Mân Côi lại về, khắp nơi đang rộn vang lên lời kinh 
Kính Mừng Mẹ Đầy Ơn Phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh Kính 
Mừng và chuỗi Mân Côi là sức mạnh bảo vệ Đức Tin của Cha Ông, 
là nơi nương cậy vững vàng của các Thánh Tử Đạo, là lời kinh bình 
dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến 
tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia 
đình.  

Lạy Mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay, luôn 
đọc kinh kính mừng, năng lần chuỗi Mân Côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn 
Mẹ, kính dâng lên Mẹ mọi thành viên gia đình, với niềm tin rằng Mẹ 
luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ, Mẹ thương yêu khấn nguyện và 
chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen.  
 
BÀI HÁT: DÂNG GIA ĐÌNH CHO ĐỨC MẸ 
 
PK.1. Con xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt 
son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho Mẹ người vợ 
hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng.  
 
ĐK Con xin dâng cho Mẹ, này đoàn con cái thơ ngây. Anh em vui 
sum vầy tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho Mẹ cuộc đời 
nhiều nỗi đắng cay. Xin muôn ơn nơi Mẹ nhà con ấm êm đêm ngày. 
PK.2. Con xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con, là người chồng 
mến thương đã cùng con những tháng ngày sương gió. Con xin dâng 
cho Mẹ người chồng đầy đức tin, đã biết thương yêu vợ cùng vợ niếm 
vui làm mẹ.  
PK.3. Con xin dâng cho Mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con rất 
xinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho Mẹ đầy 
tuổi hoa tuyêt trinh, biết mến yêu chân thành, thuận hòa bài ca hòa 
bình.  
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MẸ Ở ĐÂY VỚI CON  
ĐK. Mẹ ở đây với con, dẫu vui buồn dù sướng khổ, Mẹ con cùng 
nhau sớt chia, Maria Mẹ ơi. Những năm dài đã qua rồi, có tình thương 
Mẹ cao vời, gia đình con và Giáo Xứ con luôn nhờ Mẹ  
 
Pk1. Xin tri ân Mẹ, từ ngày xa xưa thuở ban đầu, Mẹ đã thương cùng 
đoàn con đến đây dựng xây cuộc sống. Dẫu có bao vui buồn, với 
những thăng trầm trong cuộc đời, vẫn luôn được Mẹ ủi an, nguyện 
cầu cho chúng con yên hàn.  
 
Pk2. Xin tri ân Mẹ, ngày nào kêu van dưới chân Mẹ, Mẹ đã thương 
nguyện cầu thay, Chúa ban mục tử cao quý. Dẫu khó khăn trăm chiều, 
vẫn gắng công dựng xây được nhiều, những cung điện vàng tin yêu, 
này đoàn con kính tri ân Mẹ.  
 
PK3. Xin tri ân Mẹ, ngày nào lo âu khấn xin Mẹ, Mẹ đã thương 
nguyện cầu thay, Chúa ban bình an vui sống. Giữa chiến tranh điêu 
tàn, giữa lúc ôn dịch đang lan tràn, vẫn luôn được Mẹ ủi an, nguyện 
cầu cho chúng con yên hàn. 
 

LẦN CHUỖI MÂN CÔI 
NĂM SỰ VUI 

 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin 

cho được ở khiêm nhường. 
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được 

lòng yêu người. 
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho 

được lòng khó khăn. 
Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy 

xin cho được vâng lời chịu lụy. 
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta 

hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 
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NĂM SỰ THƯƠNG 
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được 

ăn năn tội nên. 
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình 

chịu khó bằng lòng. 
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi 

sự sỉ nhục bằng lòng. 
Thứ tư: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác 

Thánh Giá theo chân Chúa. 
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho 

được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 
 
 

NĂM SỰ MỪNG 
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về 

phần linh hồn. 
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những 

sự trên trời. 
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng 

đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 
Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành 

trong tay Đức Mẹ. 
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ 

phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. 
 
 

NĂM SỰ SÁNG 
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin 

cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. 
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững 

tin vào quyền năng của Ngài. 
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta 

hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. 
Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng 

nghe và thực hành lời Chúa. 
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được 

năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. 
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