
Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B 

 

BÀI ĐỌC I                                                                                             Ed 17,22-24 
Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. 

 

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 

Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:  

       Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; 

chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-

en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến 

nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng 

sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm 

cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức 

Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện. 

Đó là Lời Chúa. 

 

ĐÁP CA:                                                                                Tv 91,2-3.13-14.15-16 

Người đọc: Lạy Chúa,/ hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài./ 

 

Chung: Lạy Chúa,/ hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài./ 

 

Người đọc: Thú vị thay được tạ ơn Chúa,/ được mừng hát danh Ngài,/ lạy Đấng Tối 

Cao,/ được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,/ và lòng thành tín của 

Ngài suốt canh khuya./ 

 

Chung: Lạy Chúa,/ hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài./ 

 

Người đọc: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,/ lớn mạnh như hương 

bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa,/ mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa 

ta./ 

Chung: Lạy Chúa,/ hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài./ 

 

Người đọc: Già cỗi rồi,/ vẫn sinh hoa kết quả,/ tràn đầy nhựa sống,/ cành lá xanh 

rờn,/ để loan truyền rằng:/ Chúa thực là ngay thẳng,/ là núi đá cho tôi ẩn náu,/ nơi 

Người chẳng có chút bất công./ 

 

Chung: Lạy Chúa,/ hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài./ 

 

BÀI ĐỌC II                                                                                              2 Cr 5,6-10 
Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. 

 

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác 

này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được 

thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ 



thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân 

xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều 

phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì 

tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

Đó là Lời Chúa.                                                                       

 

TUNG HÔ TIN MỪNG             

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a./ Hạt giống là lời Thiên Chúa,/ người gieo giống là Đức Ki-

tô./ Ai tuân giữ lời Người,/ sẽ muôn đời tồn tại./ Ha-lê-lui-a./  

 

TIN MỪNG                                                                                             Mc 4, 26-34 
Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì 

cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy 

ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không 

biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và 

sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã 

đến mùa.”  

 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ 

ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống 

đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó 

mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ 

dưới bóng.”  

 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có 

thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ 

có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. 

Đó là Lời Chúa. 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
Anh chị em thân mến, 

Chúng ta thường nghe nói về Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu giảng dạy về Nước 

Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không xác định rõ rệt Nước Thiên Chúa là gì. Ngài 

chỉ dùng những dụ ngôn để mô tả những khía cạnh của Nước Thiên Chúa. Như thế, 

Nước Thiên Chúa luôn bao hàm một khía cạnh mầu nhiệm, vượt ra khỏi sự hiểu biết 

của chúng ta. 

      Trong Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai dụ ngôn để nói về Nước Thiên Chúa. 

Dụ ngôn thứ nhất nói về người nông phu gieo giống xuống đất, rồi hạt giống âm 

thầm mọc lên để hoa kết quảdồi dào. Ở đây, chúng ta thấy, người nông phu chỉ làm 

được một phần trong tầm tay, tức là việc chuẩn bị đất đai và hạt giống. Còn phần 

khác thì ngoài tầm tay của ông, chẳng hạn như sức sống bên trong hạt giống và thời 

tiết nắng mưa. Điểm then chốt ở đây là Nước Thiên Chúa phát triển rất âm thầm, 

nhưng chắc chắn sẽ đi đến kết quả dồi dào không ngờ. 



         Nước Thiên Chúa là của Thiên Chúa, chứ không phải là của con người. Chúa 

sẽ hoạt động theo cách thức của Ngài. Thông thường Chúa hoạt động âm thầm và 

đến một lúc nào đó Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài một cách phi thường khiến 

chúng ta bất ngờ. Thiên Chúa hành động bao giờ cũng bất ngờ, vì Thiên Chúa không 

nằm trong sự kiểm soát của loài người chúng ta. Do đó, trước mặt Thiên Chúa, chúng 

ta chỉ có tâm tình tạ ơn và thái độ tin tưởng phó thác. 

          Dụ ngôn thứ hai về Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé biến thành cây 

lớn đến độ chim trời có thể đến trú ẩn được. Theo những nghiên cứu Kinh Thánh, 

có loại cải ở Do Thái có thể phát triển thành cây cao tới 4 mét. Chim chóc có thể đến 

trú ẩn và có thể ăn hạt của nó. Dụ ngôn này cũng cho thấy Nước Thiên Chúa khởi 

đầu rất nhỏ bé, âm thầm nhưng sẽ phát triển to lớn đến độ mọi người có lòng tin có 

thể đi vào được. 

        Hai dụ ngôn trên đây cho chúng ta thấy nhiều điểm. Trước hết, sứ vụ rao giảng 

Tin Mừng của Chúa Giêsu rất ngắn ngủi, chỉ có ba năm mà thôi. Kết cuộc sứ vụ là 

cuộc khổ nạn và chết trên thập giá. Theo con mắt loài người, kể cả các Tông Đồ, thì 

đó là sự thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, từ trong sự thất bại đó, Ngài đã phục sinh và 

từ đó Tin Mừng được rao giảng cho toàn thế giới. 

        Về phía các Tông đồ, khởi đầu các ngài chỉ là một nhóm nhỏ, bình dân ít học, 

chỉ có Phaolô là người trí thức được Chúa chọn về sau, tức là Tông Đồ thứ mười ba. 

Từ nhóm nhỏ đó, Giáo Hội đã khai sinh và dần dà lớn lên qua nhiều thế kỷ. Sự lớn 

mạnh của Giáo Hội vươn ra khắp hoàn cầu. Giáo Hội không phải là Nước Thiên 

Chúa, nhưng Giáo Hội được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để làm phương tiện thiết cho 

Nước Thiên Chúa hiện diện và dần dà phát triển… 

         Mặc dầu thái độ của chúng ta là tin tưởng phó thác vào Chúa, nhưng chúng ta 

không thụ động, bởi vì chúng ta có trách nhiệm mở mang Nước Thiên Chúa. Chính 

Chúa Giêsu Kitô đã sai các Tông Đồng đi giảng dạy muôn dân để chiêu mộ người 

ta đến với Ngài. Qua các Tông Đồ, tất cả Giáo Hội đều có sứ mạng mở mang Nước 

Thiên Chúa. Đó cũng là lý do tồn tại của Giáo Hội. Bởi vì mục đích Chúa lập Giáo 

Hội là để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Ngài và sứ vụ rao giảng của Ngài cho 

đến tận thế. 

         Chúng ta góp phần vào việc mở mang Nước Thiên Chúa bằng việc sống đức 

tin của mình một cách sốt sắng. Mỗi một việc làm của chúng ta, mỗi một lời nói của 

chúng ta, và mỗi một thái độ của chúng ta đều có ảnh hưởng đến việc mở mang 

Nước Thiên Chúa. Nên nhớ rằng, những việc nhỏ mọn chúng ta làm luôn có sức ảnh 

hưởng sâu xa lên người chung quanh. Vì vậy, khi chúng ta làm những việc lành, khi 

chúng ta thực hiện lời Chúa, chúng ta gieo vào đời những hạt giống tốt. Tuy nhỏ 

mọn, âm thầm, nhưng những việc tốt lành của chúng ta sẽ làm biến đổi bộ mặt trái 

đất và góp phần phát triển Nước Thiên Chúa. Bởi vì không phải chỉ chúng ta làm 

việc, nhưng Thiên Chúa vẫn hoạt động với chúng ta. Mọi việc lành đều phù hợp ý 

Chúa. Mọi việc hợp ý Chúa thì luôn có Chúa hiện diện và trợ giúp. 

         Chúng ta cầu xin Chúa cho mình luôn làm việc lành với hết tâm hồn để góp 

phần làm cho Nước Thiên Chúa được phát triển và hiển trị ở giữa thế gian.  

 
(Trích bài suy niệm “Góp Phần Phát Triển Nước Thiên Chúa” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 14/06/2015). 

 



LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021 
Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). Your reward is great 

in heaven (Mt 5:12). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021 

THÁNG SÁU 

Ý cầu nguyện: Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ biết chuẩn bị 

hôn nhân với sự giúp đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, và mong họ lớn lên trong tình yêu 

cùng với lòng quảng đại, chung thủy và kiên trì. 

 

 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 
Thứ Hai: 14/06/2021. 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42. 

 

Thứ Ba: 15/06/2021. 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48. 

 

Thứ Tư: 16/06/2021. 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6, 16-18. 

 

Thứ Năm: 17/06/2021. 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15. 

 

Thứ Sáu: 18/06/2021. 2 Cr 11,18, 21-30; Mt 6,19-23. 

 

Thứ Bảy: 19/06/2021. Thánh Rômualđô, viện phụ. 2 Cr 12,1-10; Mt 6,24-34. 

 

 

AN TOÀN TRẺ EM 
Trong các sinh hoạt của Cộng Đồng, quý vị phụ huynh phải chịu trách nhiệm về 

an toàn của con em mình. Do đó quý vị cần lưu ý như sau: 

1. Trông coi con em mình khi các em chơi ở khu vực cánh buồm hay ở chỗ xích 

đu. 

2.  Không để con em chạy chơi trên các đường xe chạy. 

3. Nhắc nhở con em không đi xa khỏi khu vực Nhà Thờ hay Hội Trường Sinh 

Hoạt và không đi một mình. 

4.  Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi. 

5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh chịu 

trách nhiệm về an toàn của con em mình. 

      Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con 

em mình. 

       Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh 

chu toàn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh 

lưu ý và hợp tác để bảo đám an toàn cho chính con em của quý vị.  

      Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo cáo 

trực tiếp qua đường dây nóng (hot line), số điện thoại: 131478, hay liên lạc với 

Đơn Vị An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide qua số điện thoại: 82108159. 



NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ 
Thứ Bảy 12/06/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh, Chị Thủy. 

Chúa Nhật 13/06/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Ông Chánh, Bà Nga.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Hường, Chị Kim, Chị Lan. 

Thứ Bảy 19/06/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh, Chị Thủy. 

Chúa Nhật 20/06/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Cầm, Bà Diệp, Bà Nga.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Lan, Ông Lợi, Bà Tươi.  

 
 

Phục Vụ Gian Hàng Rau 
Nhóm I: Chúa Nhật 13/06/2021 

Nhóm II: Chúa Nhật 20/06/2021 

 
 

NHÂN VIÊN KIỂM DANH 
Thứ Bảy 12/06/2021 

*Nhóm 1: Ông Dũng và Bà Hường 

Chúa Nhật 13/06/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 1: Ông Linh, Bà Hồng và Chị Hà 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 1: Ông Vân và Bà Thơm 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Bình 

Thứ Bảy 19/06/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 

*Nhóm 2: Chị Dung (Bà Hường) và Bà Nga 

Chúa Nhật 20/06/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Bà Hiền, Bà Vân và Bà Nhung 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 2: Chị Kha và ông Dụng 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 2: Ông Bình 



NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI 
Thứ Bảy 12/06/2021 

*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy 

Chúa Nhật 13/06/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 1: Ông Thân và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 1: Ông Chinh và Bà Diệp 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

Thứ Bảy 19/06/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 

*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên 

Chúa Nhật 20/06/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Ông Tài và Bà Ánh 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 

*Nhóm 2: Chị Phương và Chị Trinh 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 

*Nhóm 1: Ông Xoan 

 

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG 
Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư: 

*Ông Bà Xoan Hường và Ông Bà Vân Tươi 

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu: 

*Ông Bà Lợi Hường và Bà Nga 

Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

*Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy. 

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

*Anh Hoàng Long và Anh Hoàng Phúc 

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật: 

*Bà Hường (Lợi), Bà Tươi và chị Lan 

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật: 

*Ông Xoan, Bà Hường (Xoan), Bà Mai, anh Tuấn và Bà Vân 

 
 

CẦU CHO LINH HỒN CHA CỐ ÂU-TINH 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Cộng Đồng chúng ta sẽ xin lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Quản Nhiệm Âu-Tinh 

Nguyễn Đức Thụ SJ vào Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy tuần này, ngày 19 tháng 06 

năm 2021. Xin quý ông bà và anh chị em thu xếp thời giờ đến tham dự để hợp lời 

cầu nguyện cho ngài được hưởng phúc trên Thiên Đàng. Chân thành cám ơn quý vị.                            

Ban Mục Vụ 

 



Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 
Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ sẽ họp thường kỳ vào Chúa Nhật hôm nay 

13/06/2021, từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều, tại phòng họp 1 trên lầu Hội Trường 

Thánh Giuse. Xin các thành viên tham dự.   

Đức Ông Quản Nhiệm 

 
Họp Ban Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Mục Vụ 2021-2024 

Xin mời các thành viên trong Ban Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Mục Vụ Nhiệm Kỳ 

2021-2024 đến tham dự phiên họp đầu tiên vào ngày Thứ Tư tuần này 16/06/2021, 

tại Phòng Giáo Lý Nhà Chung, từ 7g00 tối đến 8g00 tối. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
 

QUYÊN TIỀN CHO QUỸ XÂY DỰNG 
Tuần này chúng ta sẽ quyên tiền lần 3 cho Quỹ Xây Dựng. Việc quyên tiền sẽ được 

thực hiện trong Thánh Lễ tối Thứ Bảy 12/06/2021 và trong các Thánh Lễ Chúa Nhật 

13/06/2021. Xin anh chị em quảng đại hỗ trợ để chúng ta nhanh chóng trả món nợ 

đã vay để xây dựng Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân và Hội Trường Thánh 

Giuse. Xin Chúa chúc lành dồi dào cho thiện chí của anh chị em.                

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
 

CHUẨN BỊ SINH HOẠT CÁC HỘI ĐOÀN TRỞ LẠI 
Anh chị em thân mến, 

Vì đại dịch COVID-19 nên các hội đoàn tạm ngưng sinh hoạt. Tuy chúng ta không 

biết khi nào có thể sinh hoạt hội đoàn trở lại, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị trước 

để khi có cơ hội cho các hội đoàn sinh hoạt trở lại, chúng ta sinh hoạt trong điều kiện 

phù hợp với luật pháp và quy định của Tổng Giáo Phận Adelaide. Sau đây là một số 

những điều cần lưu ý. 

1. Mọi thành viên trong hội đoàn ở trong những điều kiện cần phải làm thủ tục 

Working With Children Check, thì xin chu toàn thủ tục này. Nên nhớ rằng, ngoài 

việc sinh hoạt hội đoàn hễ cá nhân nào làm các việc thiện nguyện trên 7 lần một năm 

thì đều phải làm thủ tục WWCC. Nếu cá nhân chỉ tham dự các buổi sinh hoạt mà 

không nắm giữ vai trò nào thì không cần phải làm thủ tục này. 

2. Thành viên của hội đoàn nào nằm trong diện phải học khóa an toàn môi sinh trẻ 

em (CSE) thì xin chu toàn khóa học này. 

3. Ký vào bản Điều Lệ Hành Xử của Tổng Giáo Phận. 

4. Trưởng của hội đoàn có trách nhiệm nhắc nhở các thành viên của hội đoàn mình 

kiểm danh bằng mã dạng QR trước mỗi lần họp hội đoàn. Nếu không dùng QR code, 

thì mỗi thành viên phải điền tên và số điện thoại di động của mình vào mẫu đơn 

“Contact Tracing Record”. Trưởng hội đoàn phải cất giữ “Contact Tracing Record” 

(Hồ Sơ Truy Tầm Người Tiếp Xúc) trong vòng 28 ngày, rồi hủy bỏ một cách cẩn 

thận để bảo vệ chi tiết cá nhân của người tham dự. 



5. Mỗi buổi họp phải có sự hiện diện của một Giám Sát Viên COVID (COVID 

Marshal). Trưởng hội đoàn phải sắp xếp để có Giám Sát Viên COVID. 

6. Nên chích ngừa COVID-19. 

7. Sát trùng tay trước khi vào họp và trước khi ra về. 

8. Khi hội họp thì không nên hát để tránh lây nhiễm do những giọt nước bọt li ti bắn 

mạnh ra. 

9. Không đụng chạm thể lý như nắm tay, choàng vai, vv… 

10. Giữ khoảng cách 1.5m. Do đó, các ghế ngồi phải xếp các nhau với khoảng cách 

này. 

11. Không ăn uống, vì việc ăn uống dễ tạo ra lây nhiễm. 

12. Trong lúc hội họp, nếu có đi vệ sinh, thì sau khi đi vệ sinh xong, xin sát trùng 

tay trước khi về chỗ ngồi. 

 

13. Sát trùng ghế và các bề mặt phòng họp trước khi ra về bằng loại giấy sát trùng 

hoặc bằng bình xịt thuốc sát trùng.  

 

14. Nơi chốn hội họp là Hội Trường Thánh Giuse, vì ở đó rộng rãi và dễ dàng xếp 

ghế, giúp giảm thiểu sự lây nhiễm khi sinh hoạt hội đoàn. 

 

15. Thời gian họp là không quá 2 tiếng đồng hồ trong không gian đóng kín (nghĩa là 

trong nhà). 

 

16. Vì nhân viên an ninh (security) của hãng Southern Cross Protection tuần tra vào 

ban đêm, nên mọi người tham dự hội họp phải rời Trung Tâm trước 10g00 đêm. 

 

17. Trưởng của hội đoàn phải chịu trách nhiệm coi sóc để mọi điều trên đây được 

chu toàn. Đây vấn đề đồng trách nhiệm. Hễ hội đoàn nào họp thì trưởng hội đoàn 

chịu trách nhiệm về mọi việc liên quan đến cuộc họp đó. 

 

18. Tất cả những điều trên đây là áp dụng cho các cuộc họp trong khuôn viên Trung 

Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. 

 

19. Những người nào và nhóm nào tổ chức hội họp và ăn uống ở tư gia, thì chủ nhà 

và những người tham dự chịu trách nhiệm của buổi sinh hoạt như thế. Đó là sinh 

hoạt tư gia, không liên quan chính thức đến Cộng Đồng và những người điều hành 

Cộng Đồng. 

 

20. Trong hoàn cảnh bệnh dịch COVID-19, chúng ta cần phải luôn chuẩn bị cho 

những thay đổi bất ngờ, khi vấn đề cấp bách xảy ra. Chúng ta phải luôn tỉnh táo và 

cẩn thận trong hoàn cảnh bệnh dịch để tránh lây nhiễm cho mình và người khác. 

 

21. Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ dự kiến sẽ có một cuộc họp tất cả các ban điều 

hành của các hội đoàn để huấn luyện về những biện pháp cụ thể nhằm chuẩn bị cho 

việc sinh hoạt hội đoàn trở lại trong khuôn viên Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân. 



      Trên đây là một số những điều cần lưu ý để chuẩn bị cho việc sinh hoạt hội đoàn 

trở lại trong khuôn viên Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân. Nếu có những gì cần 

nhắc nhở thêm, tôi sẽ thông báo cho anh chị em biết. 

        Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho thiện 

chí của chúng ta. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
 

ĐỌC SÁCH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
Anh chị em thân mến, 

Nhằm mục đích tăng thêm sự phong phú cho viêc cử hành phụng vụ trong thời 

COVID, tôi xin đưa ra những hướng dẫn về việc đọc sách thánh trong các Thánh Lễ 

và lời nguyện giáo dân như sau: 

1. Thánh Lễ nào có hai bài đọc ngoài bài Tin Mừng, thì Trưởng Lễ có thể chọn một 

trong hai cách sau đây:  

a). một người đọc cả hai bài. Trong trường hợp có hát lễ, thì chỉ đọc bài 1 và bài 2 

mà thôi, còn đáp ca và tung hô Tin Mừng thì do ban tam ca phụ trách. Trong trường 

hợp không có ban tam ca hát lễ, thì người đọc sẽ đọc đáp ca sau bài 1 và tung hô Tin 

Mừng sau bài 2 như thường lệ.  

b.) hoặc hai người đọc, một người đọc bài 1 còn người kia đọc bài 2. Trong trường 

hợp có ban tam ca, thì ban tam ca sẽ hát đáp ca và tung hô Tin Mừng. Trong trường 

hợp không có ban tam ca, thì người đọc bài 1 sẽ đọc đáp ca và người đọc bài 2 sẽ 

đọc tung hô Tin Mừng. 

2. Chỗ ngồi cho những người đọc sách thánh vẫn ở trên gian cung thánh. 

3. Để tránh lây nhiễm bệnh dịch COVID-19, thì sau khi đọc sách thánh, xin người 

đọc sát trùng tay trước khi về chỗ ngồi. 

4. Gần chỗ ngồi của những người đọc sách có một cái bệ nhỏ, bên trên đặt một chai 

nước sát trùng. Xin những người đọc sách thánh sát trùng tay ở chỗ đó. 

5. Người đọc lời nguyện giáo dân ngồi với cộng đoàn. Xin ngồi gần chỗ đọc lời 

nguyện giáo dân để nhanh chóng đi lên. 

6. Sau khi đọc lời nguyện giáo dân, người đọc sát trùng tay ở bàn sát trùng cạnh đó, 

rồi trở về chỗ ngồi. 

7. Việc đọc sách thánh và lời nguyện giáo dân theo những hướng dẫn này được áp 

dụng kể từ tối Thứ Bảy 19/06/2021 và Chúa Nhật 20/06/2021. 

Chân thành cám ơn sự hợp tác của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho thiện chí của 

chúng ta. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
Rước lễ thiêng liêng là gì? 

Trong các sách kinh lưu hành tại Việt Nam, ngoài những kinh dọn mình trước khi 

rước lễ và những kinh tạ ơn sau khi rước lễ, còn có kinh đọc khi rước lễ thiêng liêng. 

Rước lễ thiêng liêng là gì? 

       Những kinh dọn mình trước khi rước lễ và cám ơn sau khi rước lễ được đọc 

trong khung cảnh của việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể: chúng ta được mời gọi hãy 



giục lòng tin cậy mến đối với bí tích này, đó là chính Chúa Giêsu đến với linh hồn 

chúng ta. Còn kinh rước lễ thiêng liêng thì được lồng trong bối cảnh khác; đó là khi 

người tín hữu, vì lý do này hay lý do khác, không có điều kiện để lãnh nhận bí tích. 

Tôi còn nhớ một kinh đã học từ hồi còn nhỏ, và đọc mỗi ngày lúc viếng Mình Thánh 

Chúa như sau: 

      “Lạy Chúa Giêsu, tôi tin thật Chúa tôi ngự trong phép Mình Thánh. Tôi kính 

mến Chúa tôi trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa tôi trong linh hồn tôi. Song 

le bởi vì tôi chẳng có thể nào chịu Chúa tôi cho thật được, thì xin Chúa tôi ngự vào 

linh hồn tôi cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa tôi đã ngự vào thật, thì 

tôi xin ẵm lấy và hợp làm một cùng Chúa tôi cho trọn. Xin Chúa tôi chớ để cho tôi 

lìa bỏ Chúa tôi bao giờ”. 

      Đây là một bản dịch kinh nguyện do thánh Anphongsô đã soạn, và giọng văn đã 

hơi xưa rồi. 

 

Bản dịch đã xưa rồi, mà chắc là tập tục cũng lỗi thời rồi, phải không?  

Câu trả lời không đơn giản cho lắm. Có lẽ ngày nay không mấy khi nghe nói đến 

việc “rước lễ thiêng liêng” bởi vì ít người thực hành. Nhưng cũng có thể nói ngược 

lại: ngày nay có ít người thực hành bởi vì chẳng mấy ai nói đến. Thiết tưởng trước 

khi phê phán lỗi thời hay hợp thời, chúng ta hãy đi ngược lại dòng lịch sử, tìm xem 

nguồn gốc phát sinh cũng như những ý nghĩa của nó. Nhưng trước khi đi vào vấn đề 

chúng ta nên lưu ý ít điều về từ ngữ chuyên môn. 

       Trong thần học về các bí tích, người ta phân biệt hai cách thức chính để lãnh 

nhận: một đàng là lãnh nhận bí tích thực sự (in re); đàng khác là lãnh nhận bí tích 

bằng lòng ước ao (in voto). Ai đã chuẩn bị tâm tình xứng đáng, thì tuy không lãnh 

bí tích thực sự họ vẫn lãnh được những công hiệu của bí tích đó. Trường hợp cổ điển 

hơn cả là những người ngoại đạo, cố gắng ăn ngay ở lành, tuân hành ý Chúa. Họ 

không biết Chúa đã mặc khải nơi Đức Kitô, cũng không biết rằng cần lãnh bí tích 

rửa tội để được cứu rỗi. Tuy nhiên, thái độ cởi mở của họ, sẵn lòng tuân theo ý Chúa, 

có thể giải thích như họ ước ao lãnh bí tích rửa tội nếu như họ biết được như vậy. Vì 

thế có thể coi như họ đã được rửa tội bằng lòng ao ước, và được công hiệu tương 

đương với người đã lãnh bí tích rửa tội vậy. 

 

Như vậy, rước lễ thiêng liêng có nghĩa là ước ao được rước lễ có phải không? 

Nói chung thì đúng như vậy. Tuy nhiên, trong lịch sử, những động lực đưa đến việc 

rước lễ thiêng liêng khá đa dạng. Thuật ngữ “rước lễ thiêng liêng” được lưu hành từ 

thế kỷ XII trong các nữ đan viện. Vào thời đó, luật của nhiều dòng chỉ cho các tu sĩ 

được phép rước lễ một hoặc hai lần mỗi tuần. Nhiều linh hồn khát khao được rước 

Chúa nhiều hơn, bèn tìm cách thức để kết hiệp với Chúa. Từ đó nảy ra tư tưởng rước 

lễ thiêng liêng (bằng lòng ước ao), mà vài thánh nữ ghi lại rằng chính Chúa đã chỉ 

bảo. 

        Thánh nữ Gêtruđê (1255-1303) thuật lại rằng: vào một ngày Chúa nhật, thánh 

nữ hết sức mong mỏi được rước Mình thánh. Khi Chúa Giêsu hiện ra, thánh nữ hỏi: 

“Những người được diễm phúc rước Chúa thì có được nhiều ơn ích hơn là những ai 

chỉ mong mỏi được lãnh bí tích không?”. Chúa đáp: “Những người lãnh bí tích thì 



được nhiều ân sủng. Tuy nhiên, những ai vì đức vâng lời hoặc vì một lý do chính 

đáng nào không được lãnh bí tích, nhưng rước lễ thiêng liêng với một lòng ước ao 

đầy lửa sốt mến thì sẽ nhận được nhiều hoa trái dồi dào hơn” (Sách Mặc khải, chương 

29). 

        Thực ra, một thế kỷ trước đó, Guillaume d’Auxerre (1149-1231, tác giả cuốn 

Summa aurea đã viết một điều tương tự: ông khẳng định rằng cả một người tội lỗi 

không thể tiến lên rước Mình Thánh, nhưng nếu họ ước ao mãnh liệt với đức mến 

hăng say khi nhìn ngắm Mình Thánh Chúa thì những lời nguyện của họ cũng được 

Chúa nhậm lời”. Thực khó mà kiểm chứng được đâu là “mặc khải tư của Chúa” và 

đâu chỉ là “ý kiến riêng tư của các nhà thần học” trong vấn đề này. Dù sao chính nhờ 

cơ hội đó mà các nhà thần học kinh viện có cơ hội để suy tư về ý nghĩa và giá trị của 

việc rước lễ thiêng liêng. 

 

Có gì khác biệt về công hiệu giữa rước lễ thật với rước lễ thiêng liêng không? 

Trước khi bàn về sự khác biệt, cần phải vạch ra sự liên hệ giữa đôi bên. Thực vậy, 

tập tục rước lễ thiêng liêng đã thúc đẩy các nhà thần học thời Trung cổ đặt lại vấn 

đề về những tâm tình cần có khi rước Mình Thánh Chúa. Việc rước lễ thiêng liêng 

nêu bật lòng khát khao muốn được kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. 

Thế nhưng tâm tình này cũng cần được nuôi dưỡng cả khi lãnh bí tích Mình Thánh 

nữa. Thực vậy, nếu ta chỉ rước Mình Thánh như ăn một tấm bánh, mà thiếu lòng tin 

cậy mến, thì việc rước Mình Thánh chẳng có ích lợi gì hết. Một cách tương tự như 

vậy, cho dù nhiều người cùng lên bàn thờ rước Mình Thánh Chúa, nhưng chắc hẳn 

là không phải hết mọi người đều được hưởng những ơn ích như nhau: sự khác biệt 

tùy theo tâm tình chuẩn bị của mỗi người. 

 

Nếu nói như vậy thì chỉ cần rước lễ thiêng liêng đã đủ rồi, đâu cần phải lên rước 

lễ nữa?  

Vấn nạn này thực sự đã được đặt ra vào thời Trung cổ. Lúc nãy tôi vừa mới nói đến 

tình trạng của các tu sĩ muốn rước lễ hết sức nhưng luật Dòng không cho phép. Đối 

lại, có những trường hợp người ta chỉ nuôi dưỡng lòng khao khát rước Chúa, chứ 

không rước Mình Thánh. Đó là tình trạng của nhiều giáo dân thời đó; họ chỉ đến 

thánh đường để ngắm nhìn Mình Thánh lúc linh mục dương cao lên sau khi truyền 

phép, nhưng không rước lễ. Làm thế nào dung hoà được cả hai tình trạng xem ra 

tương phản nhau như vậy được? 

        Thánh Tôma Aquinô tìm cách giải thích như sau. Chúa Giêsu đã thiết lập bí 

tích Mình Thánh, và truyền cho chúng ta phải ăn để được sống trường sinh (nghĩa là 

được cứu rỗi). Tuy nhiên, cũng như người ta đã được cứu rỗi khi ước ao lãnh bí tích 

thánh tẩy mặc dầu chưa được lãnh phép rửa, thì một cách tương tự như vậy, phàm 

ai ước ao rước Chúa thì cũng đã nhận được công hiệu của bí tích trước khi lãnh nhận 

bí tích. Tuy nhiên lòng ước ao này phải bao gồm cả chính việc nhận bí tích khi có 

cơ hội. (Xc. Summa Theologica III, q.80, a.11,c.). Nói cách khác, lòng ước ao lãnh 

nhận bí tích sẽ không còn mang danh nghĩa “ước ao” đúng nghĩa khi mà người ta có 

cơ hội mà lại không chịu lên rước lễ. 

 



Giáo hội có lên tiếng gì về việc rước lễ thiêng liêng không? 

Có chứ. Vào thời Trung cổ, việc rước lễ thiêng liêng được đặt ra do những tu sĩ đạo 

đức muốn được rước lễ thường xuyên nhưng luật dòng không cho phép. Vào thời 

cận đại thì vấn đề được đặt ra cho những người sống xa nhà thờ, không thể rước 

Mình Thánh Chúa được. Một tình huống khó khăn nữa là những người mắc tội trọng, 

hoặc mắc vạ tuyệt thông, hoặc một hình phạt giáo luật nào khác, khiến họ không thể 

rước lễ được. Phải chăng vì thế mà họ phải sống xa Chúa? Vấn đề được mang ra bàn 

luận tại công đồng Trentô. Công đồng khuyến khích việc rước Mình Thánh Chúa 

thực sự, chứ không phải chỉ nuôi dưỡng lòng ao ước (sess. XXII, c.6); nhưng đồng 

thời công đồng cũng khuyến cáo rằng việc lãnh nhận bí tích cũng đòi hỏi lòng khát 

khao cùng với đức tin tác động bởi đức mến (sess. XII, c.VIII). 

      Cả hai khoản vừa rồi đều nhằm đến các tín hữu đã sống trong ơn nghĩa với Chúa. 

Thế còn những người mắc tội trọng thì sao? Công đồng không nói trực tiếp đến điều 

này. Dĩ nhiên, ai mắc tội trọng thì phải đi xưng tội thì mới được rước lễ. Còn ai chưa 

xưng tội mà khát khao rước lễ thì sao? Công đồng Trentô không đi sâu vào vấn đề 

này. Các nhà thần học cho rằng nếu người ấy thống hối ăn năn, và ước mong kết 

hiệp với Chúa thì chắc chắn là được lãnh nhận hoa trái của bí tích. 

 

Việc rước lễ thiêng liêng là một chuyện thuộc về quá khứ hay vẫn còn ích lợi cho 

thời nay nữa? 

Tôi nghĩ rằng việc rước lễ thiêng liêng vẫn còn thích thời. Thực vậy tuy rằng ngày 

nay các tín hữu được phép rước lễ hàng ngày, chứ không còn tình trạng chờ đợi mỗi 

tháng một lần như thời Trung cổ, nhưng việc rước lễ chỉ diễn ra trong vòng không 

tới 1 phút. Phần còn lại trong ngày, gồm 23 giờ 59 phút, họ có thể sống kết hiệp với 

Mình Thánh Chúa nhờ việc rước lễ thiêng liêng. Đó là chưa kể những người không 

thể tham dự Thánh lễ vì sống xa nhà thờ, hoặc vì bệnh tật ốm đau. 

       Mặt khác, tục lệ rước lễ thiêng liêng nhắc nhở chúng ta rằng việc rước Mình 

Thánh Chúa chỉ mang lại ơn ích nếu được di kèm với lòng khao khát ước mong. 

Ngoài mẫu kinh của thánh Alphonsô Liguori, được trưng dẫn ở đầu, chúng ta cũng 

có thể đọc những kinh khác tương tự, chẳng hạn như: “Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin 

thánh hóa con” quen được đọc hoặc hát sau khi rước lễ; hoặc thánh thi Adoro te 

devote, được dịch trong sách Mục lục của điạ phận Sài-gòn là “Tôi kính lạy Đức 

Chúa Giêsu, thật ẩn trong hình bánh rượu”. Dù sao các kinh đọc chỉ là phương tiện 

mà thôi; điều quan trọng là chính lòng kính mến của chúng ta đối với Chúa Giêsu, 

dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh. 

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. 

https://radioltxc.org/2018/11/15/ruoc-le-thieng-lieng-la-gi/ 

 

ĐƯỜNG HY VỌNG 
807. Việc nhỏ, lòng nhỏ; việc lớn, lòng lớn; việc lớn, lòng nhỏ; việc nhỏ, lòng lớn. 

Con hãy thực hành cách sau hết: Trung tín trong việc lớn, dễ; trung tín trong việc 

nhỏ, khó. Chúa khen kẻ thực hành cách sau này. 

 

https://radioltxc.org/2018/11/15/ruoc-le-thieng-lieng-la-gi/


808. Theo mắt thế gian, công việc của Đức Mẹ rất tầm thường: việc ở máng cỏ, việc 

gúp bà Isave, việc ở Nazareth, việc đi chầu lễ ở Jerusalem, việc chôn cất thánh Giuse, 

việc bị sỉ nhục đau đớn ở Calvariô. Theo mắt siêu nhiên, đời Đức Mẹ phi thường, vì 

tất cả những việc ấy Mẹ đều làm vì mến Chúa Giêsu. 

ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 

 


