
  

 

Mục  Vụ  

Tháng 10– 2017 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Bức tranh của thư mục vụ tháng này của 

chúng ta mô tả để nhắc lại phép lạ cách đây 

100 năm tại Fatima vào ngày 13 tháng 10. 

Đức Mẹ đã hứa với 3 trẻ một phép lạ và 

Đức Mẹ đã thực hiện để một đàng cho mọi người biết những gì 3 trẻ nói đều dến từ 

trời cao, và đàng khác cảnh báo cho thế giới biết nếu không hối cải sẽ hứng chịu các 

sự dữ kinh khủng. Hơn nữa phép lạ mặt trời nhảy múa và sa xuống gần đất sau đó 

trở lại bình thường cũng cho thấy sự che chở của Mẹ dành cho con cái yêu dấu của 

ngài. Chúng ta sẽ lưu ý cầu nguyện đặc biệt trong ngày 13 tháng này là ngày kỷ 

niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ tại Fatima. Những ai trong tháng này xưng 

tội, ngày hôm đó chịu lễ và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima, cầu nguyện 

theo ý Đức Thánh Cha thì được ơn toàn xá. Tôi nghĩ rằng anh chị em sống gần nhau 

nên mời gọi nhau đọc kinh chung trước tượng Đức Mẹ Fatima mà gia đình nào có.     

 

Anh chị em có lưu ý rằng, một trong những điều kiện để có ơn toàn xá là phải cầu 

nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Thật vậy, nếu Giáo Hội không nhắc lại điều kiện 

này thì lúc nào chúng ta cũng sẽ chỉ cầu xin Đức Mẹ ban ơn cho mình được khỏe 

mạnh, cho gia đình mình được khỏe mạnh giải quyết hết mọi vấn đề, cầu cho những 

người thân quen của mình... Và rồi khi mãi mê vật lộn với các khó khăn trong đời 

sống mình, chúng ta không nhớ đến sứ mạng trước tiên của từng người chúng ta là 

xây dựng một Hội Thánh Chúa Kito. Có để ý đến các giáo huấn của Đức Thánh Cha, 

để ý đến những bận tâm lo lắng của người cha chung, chúng ta mới tham dự vào các 

suy tư lo lắng của Giáo Hội. Có cầu nguyện cho Giáo Hội chúng ta mới có thể bắt 

đầu cuộc sống cộng đoàn thánh được. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha giúp 

chúng ta đồng hành với Hội Thánh ngày hôm nay.  

Trong tháng vừa qua giáo phận Trier loan báo dự án đến năm 2020 thì số giáo xứ 

trong địa phận chuyển từ 900 giáo xứ thành 35 Đại giáo xứ. Đọc tin này mà tôi cảm 

thấy buồn. Tuy vậy có mấy ai biết đến tin này và mấy ai khi nghe tin này có quan 

tâm gì. Có nghe thì cũng chẳng thấy đó là việc của mình. Hình như đó là vấn đề của 

mấy linh mục và giám mục hay sao đó. Không phải vậy. Đó là vấn đề của mỗi phần 

tử trong Hội Thánh. Trước tiên mỗi người chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho Hội 

Thánh. Chúng ta có bổn phận học hỏi các giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta có 

nhiệm vụ cho thế gian thấy được Hội Thánh qua sự hiện diện của chúng ta nơi nhà 

thờ, nơi sinh hoạt phụng tự và nơi gặp gỡ huynh đệ giữa con cái Chúa.  

Chúng ta hãy cầu xin tha thiết cho Hội Thánh và quan tâm xây dựng đời sống cộng 

đoàn của chúng ta. Phần rỗi của chúng ta phụ thuộc vào đó.  

  

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG MƯỜI 

 

Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp – Để tất cả các nhân 

viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp 

có được cơ hội đóng góp cho công ích.  

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI 

 

01 + Chúa Nhật XXVI Thường Niên 

Ed 18:25-28; Pl 2:1-11; Mt 21:28-32 

02  Thứ Hai. Thiên Thần Bản Mệnh  

St 8:1-8; Lc 9:46-50 

04  Thứ Tư. Thánh Phanxicô thành Assisi 

Nkm 2:1-8; Lc 9:57-62 

07  Thứ Bảy. Đức Mẹ Mân côi 

Br 4:5-12,27-29; Lc 10:17-24 

08 + Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

Is 5:1-7; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43 

15 + Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 

Is 25:6-10; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14 

17  Thứ Ba. Thánh Ignatio thành Antiokia 

Rm 1:16-25; Lc 11:37-41 

18  Thứ Tư. Thánh Luca 

Rm 2:1-11; Lc 11:42-46 

19  Thứ Năm. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các 

bạn tử đạo  

Rm 3:21-29; Lc 11:47-54 

22 + Chúa Nhật XXIX Thường Niên 

Is 45:1,4-6; 1 Thess 1,1-5b; Mt 22:15-21 

24  Thứ Ba. Thánh Antonio Maria Claret 

Is 52,7-10; Mc 1,14-20 

28  Thứ Bảy. Thánh Simon và Judas  

Rm 8:1-11; Lc 13:1-9 

29 + Chúa Nhật XXX Thường Niên 

Xh 22:20-26; 1 Thess 1,5c -10; Mt 22:34-40 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

  

Mannheim 14g30 ngày 01.10.2017 nhà thờ Maria Königin 

Hermsheimer Str. 79, 68163 Mannheim 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2017  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustadt 

Frankfurt 14g30 ngày 08.10.2017 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Haiger 16g00 Ngày 14.10.2017  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 Ngày 15.10.2017  nhà thờ St. Josef, 

 Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Haltingen 16:00 giờ ngày 21.10.2017 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 22.10.2017 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Bonames 16g00 ngày 28.10.2017 Nhà thờ Sankt Lioba 

Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt 

Lễ giỗ đặc biệt cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm 

Karlsruhe 14g30  ngày 05.11.2017 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 12.11.17 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Sigmaringen 12g00  ngày 19.11.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 14g30 ngày 26.11.2017 nhà thờ St. Elisabeth  

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Buckenberg 

Haiger 16:00 giờ ngày 02.12.2017 nhà thờ Herz Mariä, 

Am Sasensberg 9, 35716 Dietzhölztal – Ewersbach 

Mannheim 14g30 ngày 03.12.17 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Haltingen 16:00 giờ ngày 09.12.2017 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 10.12.2017 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Wiesbaden 16:00 giờ ngày 16.12.2017 (thứ Bảy) 

Nhà thờ Mariä Heimsuchung 

Helmholzstr. 58, 65199 Wi-Kohlheck 

Frankfurt 14g30 ngày 17.12.2017 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen. 

Breuberg 14g30  ngày 25.12.2017  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Flörsheim 13:00 giờ ngày 26.22.2017  

Nhà thờ St. Gallus; Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim 

Thánh Lễ mừng Giáng Sinh toàn vùng 

Sau Thánh Lễ không vào hội trường.  

Chúc mừng và chia tay tại sân nhà thờ. 

Sigmaringen 12g00  ngày 31.12.2017  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Karlsruhe 14g30  ngày 07.01.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Thông Báo I  

 

Thư mời các bạn trẻ từ 17 tuổi tham dự khóa Credo 2. 

Năm 2015  Credo 1 đã được các bạn trẻ hưởng ứng nồng nhiệt.  

Tham dự khóa Credo 2 là cơ hội quen biết với các bạn trẻ mới từ khắp nơi và gặp lại 

các bạn của của khóa Credo 1. Mặc dù mang tên là khóa Credo 2 nhưng các bạn có 

thể tham dự mà không cần phải qua khóa Credo 1. 

 

Khóa Credo 2 bắt đầu từ 16g00 ngày 02.01.18  cho đến 18g00 ngày 04.01.18,  dưới 

sự hướng dẫn của Cha Triệu, thân mến mời các bạn trẻ đến gặp gỡ nhau, cùng nhau 

học hỏi và nêu lên những thắc mắc của mình về Đức tin . Đăng ký giữ chỗ ở Cha 

Tuyên uý hoặc ở  Jasmin Whatsapp  Nummer 0176. 955 73863,  

Lê phí 110€ phòng đôi Vollpension, Tagungshaus ở Wernau. Những chi tiết rõ ràng 

hơn được gởi đến các bạn sau khi đăng ký chính thức. 

 

Lễ giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Lễ Giỗ lần thứ 54 Cố Tổng Thống và tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh 

cho tổ quốc Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bẩy 28.10.2017  lúc 16g00 tại 

nhà thờ St. Lioba, Ben-Gurion-Ring 16a, 60437 Frankfurt am Main. Ban tổ chức 

kính mời các đoàn thể , các tổ chức và từng cá nhân anh chị em đến tham dự ngày lễ 

giỗ để tỏ lòng nhớ ơn tiền nhân đã hy sinh cho đất nước và cầu nguyện cho quê 

hương. 

 

Ngày lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11.2017 

Năm nay ngày lễ các thánh rơi vào ngày thường. Tại tiểu bang Hessen hôm đó 

không phải là ngày lễ nghỉ Tuy nhiên cha Tuyên Úy vẫn dâng thánh lễ trọng thể tại 

tu viện ngày xưa ở Hainburg lúc 11g00. Địa chỉ Hauptstraße 6-8, 63512 Hainburg. 

Sau thánh lễ sẽ cùng nhau đi viếng nghĩa địa. Ai có thể tham dự xin mời đến. Những 

người tham dự có thể mang theo phần ăn trưa của mình và chia sẽ với nhau trước khi 

đi viếng nghĩa địa. . 

 



Thông Báo II  

Chụp hình và quay phim trong các thánh lễ của cộng đoàn.  
Với sự lan tràn của kỹ thuật truyền thông ngày nay, thế giới hình ảnh càng ngày 

càng trở nên phong phú hơn đồng thời hỗn tạp hơn. Trong bối cảnh này các người 

hữu trách các cơ quan, hội đoàn , xí nghiệp rất thận trọng với Datenschutz. Trước sự 

phát triển ào ạt các máy móc truyền thông, con người cảm thấy quyền riêng tư của 

mình bị đe dọa.  

Tôi thấy cần nhắc lại quy luật về việc quay phim chụp hình trong các dịp phụng tự 

trong nhà thờ. 

Cách chung chúng ta không cần phải quay phim chụp hình trong các buổi phụng tự 

để giữ sự trang nghiêm trong nghi thức và cũng giúp chính các phóng viên cầm trí 

cho việc đạo đức. Khi nào cần lưu giữ các tài liệu cho việc viết sử liệu của cộng 

đoàn, thì cần có phép rõ ràng của cha tuyên úy để chụp hình quay phim trong lúc cử 

hành phụng tự. Vì việc chụp hình quay phim trong lúc phụng tự là để phục vụ nhu 

cầu ghi sử liệu sau này, nên những người được phép cha tuyên úy để quay phim 

chụp hình thì chỉ quay phim chụp hình cứ không có phép tự ý phát tán trên mạng. 

Việc chọn lựa các hình ảnh nào để đưa lên trang mạng riêng của từng cộng đoàn là 

trách nhiệm của các người thư ký của các hội đồng giáo xứ. Riêng trang mạng của 

toàn vùng Trung và Tây Nam Đức thì có một ban chịu trách nhiệm chọn lựa hình 

ảnh. Xin không ai tự động đưa các phim ảnh quay chụp trong lúc cử hành việc 

phụng tự trong các  cộng đoàn của chúng ta lên Youtube hoặc Facebook… 

Tháng Mân Côi 

 “Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh 

nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân 

Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh 

Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm. Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria 

cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc 

được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu 

lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu 

Chuộc ban cho” Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, những ai lần hạt chung (trong 

nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong 

các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, 

năm 1999, concessio 17). 

Ơn Đại Xá tháng Mười Một 
1.Từ trưa Lễ Các Thánh 01.11 đến hết ngày lễ Các Linh Hồn 02.11 ai viếng nhà thờ, 

nhà nguyện, đọc một kinh Lậy Cha và kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại Xá 

cho các linh hồn, với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện và đọc kinh như trên vào 

Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. Mỗi ngày chỉ được hưởng một ơn Đại Xá.  

2. Những ai đi viếng nghĩa trang, thăm phần mộ người qúa cố từ ngày 1 đến 8 tháng 

11 đọc kinh Lậy Cha và kinh Tin Kính với điều kiện như ở trên thì cũng được ơn 

Đại Xá. Nhưng phải nhường cho các linh hồn. 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai 

cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng Giáo phận Saigon Thành phố Hồ Chí Minh là tổng giáo phận có lịch sử lâu 

đời và vị trí đặc biệt trong Công giáo tại Việt Nam. Hiện tại, địa giới của nó là phần 

lớn Thành phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ huyện Củ Chi). Nhà thờ chính tòa là Nhà thờ 

Đức Bà Sài Gòn, tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tổng giám mục đương 

nhiệm là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc (nhậm chức từ năm 2014), trợ giúp cho ngài 

có hai giám mục phụ tá là Giuse Đỗ Mạnh Hùng (từ 2016) và Louis Nguyễn Anh 

Tuấn (từ 2017). 

 

Năm 2014, Tổng Giáo phận Saigon Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 684.000 

giáo dân (chiếm 9,2%), 724 linh mục khiến cho đây là địa bàn có số lượng người 

Công giáo đông thứ nhì tại Việt Nam, chỉ sau Giáo phận Xuân Lộc. 

 

Ngày thứ Sáu 25-08-2017, vào lúc 12g giờ Roma, Phòng Báo chí Toà Thánh đã 

công bố thông tin: “Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn 

Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá 

thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Giám mục Việt 

Nam, hiệu toà Catrum”. (Nguồn: http://press.vatican.va) 

 

Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn 

Châm ngôn Giám mục: “Này con đây” (Isaia 6,8) 

26-12-1962: Sinh tại Quảng Nam – Ðà Nẵng 

1969 – 1979: Học tại các trường: Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc 

Tuấn 

1979 – 1984: Học Ðại học Tổng hợp (Khoa học tự nhiên) TP.HCM, Khoa Toán-Tin 

học, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học 

1993 – 1999: Học tại Ðại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn 

30-06-1999: Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM  Châm 

ngôn đời linh mục: “Miễn sao Ðức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18)  

1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Ðại 

chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn  

2001 – 2006: Học tại Học viện Gia Ðình Gioan-Phaolô II (Ðại học Lateranensis), 

Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình 

Năm 2006: Học Ðại học Gregoriana, Roma, về Ðào tạo ơn gọi 

2006 – 2014: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – TP.HCM. Giáo sư các môn: Mục vụ Gia 

đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Ðồng hành thiêng liêng, tại Học viện 

Mục vụ Tổng giáo phận và các Học viện Dòng tu 

2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm 

Dự Bị Ðại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM  

Từ năm 2007: Trưởng ban Mục Vụ Gia Ðình Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM; 

Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Ðình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 

http://press.vatican.va/
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Từ năm 2009: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn)  

Từ năm 2014: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam . 

Giải thích huy hiệu: 

– Thánh giá: Chúa Kitô Phục sinh 

– Màu xanh da trời: Ðức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình  
– Hai trái tim: Tình yêu đối với các Gia đình 

– Các nhánh lúa: Tình yêu đối với người độc thân thánh 

hiến 

– Màu xanh mạ: Lữ hành đường Hy vọng 

– Châm ngôn “Hic ego sum : Này con đây” (Xin hãy sai 

con đi loan báo Niềm Hy vọng Chúa Kitô - Tình yêu cứu chuộc, đặc biệt cho các 

Gia đình, và các anh chị em sống đời dấn thân thánh hiến vì Nước Trời 

Chúng ta góp phần cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục, cho tất cả các giám mục 

Việt Nam và cho Giáo Hội Việt Nam có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thời đại. 

Góc học hỏi: Tìm hiểu về Thánh lễ 

Đứng 

Ở xứ ta, học trò đứng lên khi cô thầy bước vào lớp. Khi chào hỏi ai, chúng ta thường 

cũng đứng dậy để bày tỏ sự kính trọng. Người ta đứng khi vỗ tay tán thành khen 

ngợi hay lúc khai mạc. Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đứng khi linh mục và người giúp 

lễ tiến vào nhà thờ và trong nghi thức kết lễ. Đứng là tư thế tập trung và chú ý nghe, 

nên cộng đoàn cũng đứng khi đọc Tin Mừng. Đức Giê-su đã đứng đọc sách ngôn sứ 

I-sai-a trong hội đường vào ngày Sa-bát (Lc 4,17). Cộng đoàn đứng để tỏ bày ước 

muốn thông phần khi linh mục đọc Kinh Tạ Ơn và lúc cầu nguyện cho mọi người. 

Khi đọc Kinh Tin Kính các tín hữu đứng để biểu lộ niềm tin vững chắc và sự sẵn 

sàng. Phong cách này cũng thích hợp cho việc tung hô chúc tụng, như khi hát Ha-lê-

lui-a. Tất nhiên phải đứng thẳng gối, không tựa, thì tư thế này mới tạo nên tự chủ, tự 

do và sẵn sàng hành động.  

Đứng là dáng cách đặc thù biểu hiện cho danh dự của con người và cũng là tư thế 

cầu nguyện nguyên thủy được phổ biến rộng rãi trong mọi văn hóa. Trong thế đứng, 

con người tỏ bày lòng tôn kính Đấng Tối Cao (St 18,22) và diễn tả niềm vui của 

những người bị sợ hãi đè bẹp (Đn 10,9-11). Đứng là tư cách sẵn sàng đón nhận, 

vâng nghe (Ez 2,11) và thực thi trách nhiệm được giao phó - một tư thế mà chúng ta 

gặp nơi những người canh giữ. Các Thiên Thần - là thần linh phục vụ bên Thiên 

Chúa - luôn được mô tả trong tư thế đứng (Lk 1,11).  

Tư cách này được Ki-tô hữu tiếp nhận từ người Do-thái như là tư thế phụng vụ tự 

nhiên (Mc 11,25). Chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa, vì tin rằng mình được Đức 

Ki-tô giải thoát từ ách nộ lệ của tội lỗi và sự chết, cũng như được dựng (đứng) dậy 

qua phục sinh của Người. Là con cái, Ki-tô hữu đứng vững trong niềm tin và đứng 

trước Thiên Chúa là Cha trong lòng tôn kính (Gal 4,7; 5,1). Đứng lúc cầu nguyện 

cũng là tư thế tỉnh táo và sẵn sàng của những người nóng lòng chờ đợi ngày Quang 

Lâm của Đức Ki-tô, là tư thế của tương lai mà Ki-tô hữu chờ đợi (Kh 7,9; 15,2).  

Qua Phục Sinh của Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã đặt chúng ta đứng trên một nền tảng 

chắc chắn mà không kẻ thù nào có thể làm lung lay được. Để diễn tả lại niềm tin đó, 

tượng Chúa chịu nạn không treo mà đứng trên Thánh Giá vào thuở sơ khai của Ki-tô 

Giáo. Cũng vì vậy mà từ thuở đầu đứng là tư thế phụng vụ được ưa chuộng - nhất là 

khi tham dự Thánh Lễ. Các tín hữu thời đó không được quỳ trong ngày Chúa Nhật 

và 50 ngày của Mùa Phục Sinh.  

Góc suy tư 

Người Đẹp 

Một Hoa hậu đi ngắm cảnh, gặp một chú bé đang chơi. Cô liền tới gần chú bé, kiêu 

hãnh hỏi: “Tôi là hoa hậu, chú có thấy tôi đẹp không ?” Chú bé nhẹ nhàng đáp: 

“Thưa cô, có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp hơn cô rất nhiều…” 

Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt bảo: “Hoa hậu là người đẹp nhất trong những 

người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào ?” 

Chú bé đáp: “Thưa cô, 

– Giữ gìn trang nghiêm đạo hạnh là thân đẹp. 

– Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp. 

– Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp. 

– Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm 

lòng đẹp. 

– Phụng dưỡng cha mẹ già, giúp đỡ người mồ côi góa bụa, dâng cúng chốn tu 

hành, đó là tâm hồn đẹp. 

– Thấy người ta lâm nguy sợ hãi, nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp 

– Tánh nết đoan chính không mưu toan lạm dụng, đó là ý đẹp. 

– Thấy người ta thất học, kém hiểu biết mà ra công giải thích, cho học hành, đó 

là trí tuệ đẹp. 

– Thức tỉnh những kẻ không biết nghĩ đến đời sau chỉ hưởng thụ, làm cho họ 

biết lo đến linh hồn mà phụng 

sự Thiên Chúa, đó là cái đẹp 

nhân sinh mà Thiên Chúa tán 

dương. 
Còn cái đẹp của hoa hậu là cái 

đẹp của sự ham muốn, chiếm 

đoạt, vật lộn tranh dành trong cõi 

đời này, ngầm chứa đau khổ, sớm 

nở tối tàn, không có gì đáng tuyên 

dương cả…” 
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