
Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm B 

 

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3,3b-10.19 

Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. 

 

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 

Khi ấy, Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Sa-

mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây!" Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông 

bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-

mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, Thầy gọi con." Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu, 

con ạ. Con về ngủ đi." Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho 

cậu. Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi 

con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ 

có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Sa-mu-en về 

ngủ ở chỗ của mình.   

       Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en!" Sa-mu-en thưa: "Xin 

Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."  

      Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. 

Đó là Lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10  (Đ.c.8a và 9a) 

Người đọc:  Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

 

Chung:  Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

Người đọc: Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,/ Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu./ Chúa 

cho miệng tôi hát bài ca mới,/ bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta./ 

Chung: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.  

 

Người đọc: Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,/ nhưng đã mở tai con;/ lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa 

không đòi,/ con liền thưa: “Này con xin đến!”/ 

Chung: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

 

Người đọc: Trong sách có lời chép về con/ rằng: con thích làm theo thánh ý,/ và ấp ủ luật Chúa trong 

lòng,/ lạy Thiên Chúa của con./ 

Chung: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

  

Người đọc: Đức công chính của Ngài,/ con loan truyền giữa lòng đại hội;/ Lạy Chúa, Ngài từng biết:/ 

con đâu có ngậm miệng làm thinh./ 

 

Chung: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 

 

BÀI ĐỌC II:1 Cr 6,13c-15a.17-20 

Thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-Tô. 

 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

Thưa anh em, thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân 

xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà 

làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô 

sao? Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi 

tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay 

anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự 

trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về 



mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi 

thân xác anh em. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 1,41.17b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Kitô, ân sủng và sự thật thì nhờ 

Người mà có. Ha-lê-lui-a.  

 

TIN MỪNG: Ga 1,35-42 

Các ông đã xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gio-an. 

Hôm sau, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang 

qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 

Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Ráp-bi 

(nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? " Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở 

lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là 

một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông 

Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp 

Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là 

Kê-pha" (tức là Phê-rô). 

 

Đó là Lời Chúa. 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 
        Anh chị em thân mến, 

Trong bất cứ phạm vi nào của cuộc sống, những người chuyên môn về ngành nghề chuyên biệt thường 

dễ nhận ra những mối quan hệ của sự việc, nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề. Trong đời sống đức 

tin cũng vậy, nếu chúng ta dành thời giờ để sống gần gũi Chúa, tiếp xúc với tất cả những gì liên quan 

đến đức tin, chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa và ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng dễ 

nhận ra ý Chúa muốn mình làm gì. Tuy nhiên, vì thân phận giới hạn, có khi chúng ta cũng mù mờ về 

những việc xảy ra trong đời sống mình. Khi đó, chúng ta cần nhờ đến người khác giúp chúng ta nhận ra 

ý Chúa. Các vị linh hướng là những người có thể giúp đỡ chúng ta nhận ra ơn gọi của mình và những ý 

nghĩa sâu xa của ơn gọi. 

         Mặt khác, Chúa ban ơn gọi không chỉ nhằm sinh lợi riêng rẽ cho từng cá nhân, nhưng luôn nhằm 

đến việc phục vụ tha nhân. Thật ra, bất cứ ơn huệ nào của Chúa cũng bao hàm trách nhiệm chia sẻ với 

người khác. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài yêu thương mọi người trong một tập thể. Ngài cũng muốn 

mọi người yêu thương nhau và chia sẻ cuộc sống với nhau. Mặc dầu mỗi người có sự độc đáo riêng biệt, 

nhưng không bao giờ tách lìa khỏi tha nhân. Vì vậy, ơn gọi của mỗi người luôn liên hệ đến tha nhân. 

         Ngoài ơn gọi riêng của mình, mỗi một người đều được gọi để làm nhịp cầu đưa người khác đến 

với Chúa, bởi vì sứ mạng của toàn thể Giáo Hội là truyền giáo. Mỗi một tín hữu và cả Giáo Hội có bổn 

phận loan báo Tin Mừng để mọi người có cơ hội nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Phần khác, mỗi 

người tín hữu cũng có bổn phận giúp người khác nhận ra ơn gọi riêng của mình để dấn thân phục vụ 

cách đặc biệt. 

       Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo xác định rằng trong gia đình, cha mẹ không những có 

bổn phận giáo dục đức tin cho con cái mà còn phải giúp con cái mình nhận ra ơn gọi của chúng (TYGL 

số 460). Như thầy tư tế Êli giúp cậu bé Samuen nhận ra tiếng Chúa, như Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa 

Giêsu cho hai môn đệ của mình, cha mẹ cũng cần khuyến khích, giúp đỡ con cái tìm hiểu ý Chúa và 

tiếng gọi của Ngài cho con cái mình. Cha mẹ cần “dùng những lời khuyên khôn ngoan mà giúp chúng 

chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống… Cha mẹ phải vui mừng giúp đỡ con cái bước theo Chúa Giêsu 

trong tất cả các bậc sống, kể cả trong đời sống thánh hiến hay thừa tác vụ linh mục.” (TYGL số 460, 

4632). 



        … Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người đang sống trong đời sống thánh hiến. Chúng 

ta cũng cầu nguyện và khuyến khích để những người trẻ có thể nhận ra ơn gọi của mình và dấn thân làm 

linh mục hay tu dòng, đặc biệt là làm linh mục giáo phận, còn gọi là linh mục triều. Nhờ đó, Giáo Hội 

có thêm các linh mục chăm sóc các giáo xứ và các cộng đoàn sắc tộc Công Giáo trong các giáo phận.  

         Xin cho mỗi người chúng ta trở thành một nhịp cầu hữu hiệu giúp người khác đến với Chúa và 

theo Chúa trong ơn gọi của mình. 

(Trích bài suy niệm “Nhịp cầu” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 18/01/2015) 

 

LỘC XUÂN CỘNG ĐỒNG 2020 
Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. (1Tm 6:7). We brought 

nothing into the world, so that we can take nothing out of it. (1Tim 6:7). 

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021 

THÁNG GIÊNG 

Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình 

huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi 

người 

TRƯỞNG LỄ 

Trưởng Lễ để phụ trách một số công việc trong Thánh Lễ như sau: 

*Thắp đèn trên bàn thờ. 

*Kiểm soát dầu và châm thêm dầu vào các cây đèn bàn thờ. 

*Rung chuông lúc khởi đầu Thánh Lễ, lúc linh mục đặt tay cầu nguyện trên lễ vật, lúc linh Mục giơ 

Mình Thánh Chúa lên, lúc linh mục giơ Chén Máu Thánh Chúa lên. 

*Kiếm người đọc sách thánh. (Người đọc sách thánh đọc cả hai bài đọc, đọc đáp ca cùng với dân chúng, 

đọc Alleluia và đọc câu tung hô Tin Mừng.) 

*Kiếm người đọc lời nguyện giáo dân. 

*Trông coi để thánh nhạc Latinh được mở đúng lúc và tắt đúng lúc. 

*Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy 

  Trưởng Lễ: Anh Nguyễn Chu Thy 

*Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn  

*Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Phạm Văn Lợi 

*Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật 

  Trưởng Lễ: Ông Võ Thy Xoan 

 
GIÁM SÁT VIÊN COVID (COVID MARSHAL) 

*Bà Trần Thị Kim Hường: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy. 

*Ông Đinh Công Khiêm: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật. 

*Ông Nguyễn Tất Dụng (Thức): Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật. 

*Ông Nguyễn Quang Bình: Giám Sát Viên COVID cho Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật. 

*Sơ Trần Thị Thu Trang RSM: Giám Sát Viên COVID dự phòng. 

 
Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 18/01/2021.  

Dt 5,1-10; Mc 2,18-22. 

Thứ Ba: 19/01/2021. 

Dt 6,10-20; Mc 2,23-28. 

Thứ Tư: 20/01/2021. 

Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. 

Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. 

Thứ Năm: 21/01/2021. 



Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 

Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12. 

Thứ Sáu: 22/01/2021. 

Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo. Lễ nhớ. 

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19. 

Thứ Bảy: 23/01/2021.  

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21. 
 

XỔ SỐ GÂY QUỸ XUÂN TÂN SỬU 2021 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 

Nhằm mục đích gây quỹ để trả bớt số nợ của Chương Trình Xây Dựng, Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ 

sẽ tổ chức một chương trình Xổ Số Gây Quỹ Xuân Tân Sửu 2021. Các vé số sẽ được phân phối để bán 

bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2021. Các giải thưởng sẽ được rút thăm sau Thánh 

Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng Hai năm 2021 lúc 10g30 sáng. Tổng số vé phát hành của chương 

trình Xổ Số Gây Quỹ Xuân Tân Sửu 2021 là 2000 vé và giá mỗi vé là $30. Các giải thưởng bao gồm: 

giải nhất $7000 tiền mặt, giải nhì $3000 tiền mặt, giải ba $1000 tiền mặt và 10 giải an ủi, mỗi giải $100 

tiền mặt. Xin quý ông bà anh chị em tích cực hỗ trợ chương trình Xổ Số Gây Quỹ Xuân Tân Sửu 2021, 

trước là thử thời vận may mắn, sau là giúp Cộng Đồng mau trả hết nợ. Chân thành cám ơn quý ông bà 

và anh chị em.                                       

Ban Mục Vụ 

 
ỦY VIÊN NAP  

(Nominated Authorised Person)  
Anh chị em thân mến, 

Theo quy định của Tổng Giáo Phận Adelaide về việc bảo vệ trẻ em, mọi người phục vụ trong môi trường 

có liên hệ đến trẻ em đều phải làm thủ tục kiểm tra lý lịch bản thân. Thủ tục này được gọi là “Kiểm Tra 

Để Làm Việc Với Trẻ Em” (Working With Chilkdren Check), viết tắt là WWCC. Khi có giấy xác nhận 

TRONG SẠCH (CLEARANCE) về lý lịch bản thân qua cuộc kiểm tra này, thì mới có thể phục vụ. 

       Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng ta là một môi trường sinh hoạt có liên hệ 

đến trẻ em. Như thế, mọi sinh hoạt đều được hiểu là làm việc với trẻ em. Do đó, mọi người nắm giữ các 

chức vụ cũng như mọi thiện nguyện viên phục vụ thường xuyên đều phải làm thủ tục “Kiểm Tra Để Làm 

Việc Với Trẻ Em” (WWCC). 

        Chính sách kiểm tra WWCC của Tổng Giáo Phận Adelaide đã được thực hiện từ năm 2007 đến 

nay. Theo quy định của Tổng Giáo Phận Adelaide, người đứng đầu của giáo xứ hay của cộng đoàn sắc 

tộc được gọi là Responsible Authority (dịch nghĩa là Thẩm Quyền Hữu Trách). Vị Thẩm Quyền Hữu 

Trách có thể bổ nhiệm một hay nhiều vị Nominated Authorised Person (viết tắt là NAP). NAP có nghĩa 

là người được bổ nhiệm và trao quyền. Ở đây, vị này được bổ nhiệm và trao quyền để phục vụ trong các 

vấn đề về “Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em” đối với mọi người nắm giữ các chức vụ và mọi thiện 

nguyện viên thường xuyên trong giáo xứ hay trong cộng đồng sắc tộc.  

        Trước đây, chúng ta gọi vị Nominated Authorised Person là Ủy Viên Police Check; sau đó gọi là 

Ủy Viên Working With Children Check. Bây giờ, chúng ta gọi chức vụ này là Ủy Viên NAP. Hiện giờ, 

vị Ủy Viên NAP là Ông Giuse Lê Văn Học. Nay Ông Học xin chấm dứt nhiệm vụ Ủy Viên NAP.  

        Nhằm mục đích tiếp tục công việc giúp mọi người nắm giữ chức vụ và mọi thiện nguyện viên 

thường xuyên của Cộng Đồng thực hiện thủ tục “Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em” (WWCC), Cộng 

Đồng chúng ta cần phải có người phụ trách. Vì thế, với tư cách là Quản Nhiệm và là Thẩm Quyền Hữu 

Trách của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, tôi phân chia chức vụ và bổ nhiệm như sau: 

* Tôi bổ nhiệm Ông Phêrô Nguyễn Quốc Hiệp làm Ủy Viên NAP (Nominated Authorised Person) để 

giúp đỡ cho mọi người có chức vụ và mọi thiện nguyện viên của Cộng Đồng chu toàn thủ tục “Kiểm Tra 

Để Làm Việc Với Trẻ Em” (WWCC), ngoại trừ Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa.  

* Tôi bổ nhiệm Ông Anphôngsô Nguyễn Quang Bình làm Uỷ Viên NAP (Nominated Authorised Person) 

để phụ trách việc thực hiện “Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em” (WWCC) đối với các đoàn viên của 

Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa trong hạn tuổi và điều kiện luật định. Trách nhiệm của Ông Bình 



chỉ giới hạn vào Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa mà thôi. Sở dĩ Xứ Đoàn TNTT Têrêsa cần một 

Ủy Viên NAP riêng, là vì Xứ Đoàn có nhu cầu nhiều và phức tạp hơn các hội đoàn khác trong Cộng 

Đồng. 

       Để phân biệt rõ ràng về trách nhiệm, chúng ta sẽ gọi chức vụ của ông Hiệp là Ủy Viên NAP Cộng 

Đồng. Còn chức vụ của ông Bình sẽ được gọi là Ủy Viên NAP Thiếu Nhi. 

       Ngoại trừ Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa, mọi người nắm giữ các chức vụ và mọi thiện 

nguyện viên thường xuyên trong Cộng Đồng sẽ liên lạc với Ông Hiệp khi cần được giúp đỡ về những gì 

liên quan đến thủ tục “Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em” (WWCC). 

       Riêng các đoàn viên của Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa sẽ liên lạc với Ông Bình khi cần 

được giúp đỡ về những gì liên quan đến thủ tục “Kiểm Tra Để Làm Việc Với Trẻ Em” (WWCC). 

      Việc bổ nhiệm hai chức vụ Ủy Viên NAP Cộng Đồng và Ủy Viên NAP Thiếu Nhi có hiệu lực kể từ 

hôm nay Chúa Nhật 17/01/2021. 

      Tôi chân thành cám ơn Ông Phêrô Nguyễn Quốc Hiệp và Ông Anphôngsô Nguyễn Quang Bình đã 

quảng đại chấp nhận dấn thân phục vụ Cộng Đồng trong hai chức vụ nêu trên.  

      Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa chúc lành cho hai ông 

và gia đình. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm  

Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc 

 

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
Kính mời các thành viên của HĐMV đến tham dự buổi họp thường kỳ được tổ chức vào Chúa Nhật hôm 

nay ngày 17 tháng 1 năm 2021 từ 2g30 trưa đến 4g30 chiều tại phòng họp số 1 trên lầu Hội Trường 

Thánh Giuse. Xin các thành viên đến tham dự đông đủ và đúng giờ. Quý vị nào không thể tham dự buổi 

họp nêu trên xin thông báo nơi Ban Ngoại Vụ. 

           Xin quý thành viên đã tham dự phiên họp HĐMV ngày 13/12/2020 đến bàn kiểm danh vào Thánh 

Lễ chiều Thứ Bảy 16/01/2021 hoặc các Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 17/01/2021 để nhận biên bản. 

Chân thành cám ơn quý vị. 

Phaolô Đinh Công Khiêm - Phó CT Ngoại Vụ 

 

Cám Ơn 
Đại diện Cộng Đồng, tôi chân thành cám ơn Ông Giuse Lê Văn Học đã nhiệt thành phục vụ Cộng Đồng 

trong chức vụ Ủy Viên NAP Cộng Đồng trong nhiều năm qua. Công việc của Ông Học tuy thuộc diện 

hành chánh và âm thầm, nhưng vô cùng quan trọng trong Giáo Hội và xã hội hiện nay. Chúng ta hết lòng 

tri ân Ông. Xin Chúa trả công bội hậu cho Ông và gia đình.                     

Đức Ông Quản Nhiệm 

 
Phân Ưu 

Họ Đạo Thánh Tâm nhận được tin buồn là Cụ Bà Maria Vũ Thị Nhài đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 

07 tháng 01 năm 2021, tại Việt Nam, hưởng thọ 80tuổi. Cụ Bà là thân mẫu của Bà Đàm Thị Ánh Hồng, 

Ủy Viên Phụng Vụ của Họ Đạo Thánh Tâm. 

       Họ Đạo Thánh Tâm xin chân thành chia buồn cùng Bà Đàm Thị Ánh Hồng và toàn thể tang gia. 

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón 

nhận linh hồn Maria vào Thiên Đàng. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ tang gia về sự mất mát người thân yêu. 

TM BCH Họ Đạo Thánh Tâm 

Phêrô Nguyễn Văn Chánh – Trưởng Họ 

 
Phân Ưu 

Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam, Tổng Giáo Phận Adelaide nhận được tin buồn: Cụ Bà Maria Vũ 

Thị Nhài, sinh năm 1941, đã được Chúa gọi về hồi 22g05 (giờ VN), ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại 

Giáo Xứ Phước Thành, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi. Cụ Bà là thân mẫu của chị Đàm 

Thị Ánh Hồng và là nhạc mẫu của anh Cao Đức Hạnh. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và đón nhận linh 

hồn Maria vào nước Thiên Đàng. 



       Xin quý anh chị Cursillistas thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm hưởng nhan thánh Chúa. 

       Thành kính phân ưu. 

VPĐH PT Cursillo Adelaide 

 
Truyện cực ngắn 

Cha xứ bị bệnh mất cả tiếng nói, như người câm, chẳng làm lễ được. 

Giáo dân lo lắng bảo: “Cha đừng ngại, cần gì thì gọi điện thoại nói cho con biết nhé.” 

 
 

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ NGUỒN GỐC  
VÀ LỢI ÍCH CỦA CÁC BÍ TÍCH CHO PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI? 

Như tôi đã nhiều lần giải thích là không phải bất cứ điều gì Giáo Hội dạy đều có ghi trong Kinh Thánh. 

Thí dụ các tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai, (Immaculate Conception) Đức Mẹ Lên Trời cả hồn xác 

(Assumption) Ơn bất khả ngộ (Infallibility) của Đức Thánh Cha và của các Giám mục hiệp thông, Lễ 

kính các Thánh Nam nữ, Thánh Cả Giuse , các ân xá (Indulgences)… đều không có ghi trong Kinh 

Thánh. 
       Chính vì chỉ tin có Kinh Thánh (Sola Scriptura), nên anh em Tin Lành, nói chung, đã phê bình Giáo 

Hội Công Giáo về nhiều điều họ cho là thiếu căn bản Kinh Thánh. Họ phê bình như vậy là vì họ không 

biết rằng Giáo Hội Công Giáo, ngoài Kinh Thánh, còn có Thánh Truyền (Sacred Tradition) Mặc Khải 

(Revelation) và Quyền Giáo Huấn (Magisterium) là những nguồn chân lý mà Giáo Hội khai thác để dạy 

những điều mọi tín hữu phải tin và sống cho được lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. 

Sau đây là bằng chứng về Thánh Truyền và Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội đã được ghi lại trong 

Kinh Thánh Tân Ước: Thứ nhất về Quyền Giáo Huấn, Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ trước khi 

Người về trời như sau: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hay đi…và dạy 

bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…” (Mt 28: 20) 

Về Thánh Truyền, Thánh Phaolô đã truyền cho môn đệ ngài là Timôthê như sau: “anh Timôthê, hãy 

bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề 

tri thức giả hiệu. Có những kẻ, vì chủ trương cái trí thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được 

ân sủng.” (1Tm 6: 20-21) 

Hay rõ hơn nữa: “Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô-Giêsu, anh hãy 

lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã trao phó cho anh, anh 

hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.” (2 Tm 1:  13-14) 

Như thế đủ cho thấy là các Thánh Tông Đồ đã truyền lại cho các thế hệ nối tiếp cho đến ngày nay 

những giáo lý tinh tuyền của Kitô Giáo, tức là của chính Chúa Kitô đã giảng dạy cho các Tông Đồ và 

cho dân chúng thời đó và được truyền lại cho chúng ta ngày nay qua Giáo Hội, là Thân Thể Nhiệm Mầu 

(Mystical Body) của Chúa Kitô trong trần thế. 

Riêng về các bí tích, thì Giáo Lý của Giáo Hội đã nói rõ bảy Bí Tích mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo 

Hội như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà mọi tín hữu được mong đợi đón nhận với đức tin vững chắc 

và lòng mến nhiệt thành về những lợi ích thiêng liêng lớn lao của các bí tích này.(x SGLGHCG số 1210-

1620). 

Tất cả bảy bí tích này đều có nguồn gốc Kinh Thánh như sau: 

 

1- Bí Tích Rửa Tội (Baptism)  

Trước hết, Chúa Giê su đã nói với một thủ lãnh biệt phái tên là Ni-cô-đê-mô đến thăm Chúa một 

đêm kia như sau: “Tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi 

nước và thần khí.” (Ga 3:5) 

Trước khi về Trời, sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống 

lại và lên Trời, Chúa Kitô cũng truyền cho các Tông Đồ những điều quan trọng sau đây: “Vậy anh  em 

hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa Cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28:19) Hoặc: “Ai tin và chịu hép Rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị 

luận phạt.” (Mc16:16). 

 



2- Bí Tích Thêm Sức   

(Confirmation) 

Khi hiện ra với các Tông Đồ sau khi Người sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào các ông 

và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20:22). 

Lại nữa, hai Tông Đồ Phê rô và Gioan được cử đến miền Samari để gặp dân mới theo Đạo ở đây. 

Khi đến nơi, “hai ông cầu nguyện cho họ, đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần.”  (Cv 8: 

17)                  

3- Bí tích Thánh Thể (Eucharist) 

Bí Tích quan trọng này đã được Chúa Giê su thiết lập trong Bữa ăn sau cùng với Mười hai Tông Đồ 

khi Người cầm bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: “anh em cầm lấy mà ăn, đây 

là mình Thầy. Rồi Người cầm chén rượu, tạ ơn, trao cho các ông và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén 

này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26: 26-28; Mc 14: 22-

24; Lc 22:19-20; Ga 6; 1 Cor 11: 23- 25) 

Qua Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội tin có sự hiện diện thực sự (real presence) của Chúa Kitô dưới 

hai chất thể là bánh và rượu nho. Đây là điều anh em Tin Lành không tin. Vả lại, vì họ không có Chức 

Linh Mục (Priesthood) hữu hiệu nên họ không thể có Bí Tích Thánh Thể (The Eucharist) và các Bí Tích 

Hòa Giải (Reconciliation), Xức dầu bệnh nhân (Anointing of the sick) và Bí Tích Truyền Chức Thánh 

(Holy Orders) là những Bí Tích chỉ có trong Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông 

Phương (Eastern Orthodox Churches) mà thôi;  ngoài bí tích Rửa Tội mà đa số các giáo phái khác như 

Tin Lành và Anh Giáo (Anglican) đều có. Nhưng nếu nhóm nào –như giáo phái Bahai Hullad), không 

làm Phép Rửa với nước và Công Thức Chúa Ba Ngôi (The Trinitarian Formula) thì bí tích không thành 

sự (validly) nên nếu giáo hữu của họ muốn gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì phải được rửa tội lại. 

4- Bí Tích Hòa Giải  

(Penance, Reconciliation) 

Sau khi thổi hơi để ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã long trọng truyền cho họ thi 

hành thi hành mệnh lệnh sau đây: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì 

người ấy bị cầm giữ” (Ga 20: 23). 

Lại nữa, trước khi chịu khổ hình thập giá chết và sống lại, Chúa Giê-su cũng đã trao cho Phêrô chiều 

khóa Nước Trời và quyền cầm buộc hay tháo gỡ như sau: “Thầy sẽ trao cho anh chiều khóa Nước Trời: 

dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo gỡ điều gì trên 

trời cũng sẽ thao gỡ như vậy” (Mt 16: 19). Quyền đó đã được trao lại cho các vị kế tục Phêrô cho đến 

ngày nay. Vì thế, Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha là người kế vị thánh Phêrô trong nhiệm vụ chăn dắt 

đoàn chiên của Chúa, có quyền ra vạ tuyệt thông = Anathema = Excomunication), và giải vạ này cho 

những ai bị vạ; cũng như ban ân xá (indulgences) để tha hình phạt hữu hạn (temporal punishment) cho 

người còn sống hay cho các linh hồn đang được thanh luyện nơi Luyện tội (purgatory). Đây là điều các 

giáo phái Tin Lành không tin nên đã đả kích Giáo Hội Công Giáo cách vô căn cớ. 

5. Bí Tích Xức dầu bệnh nhân 

(Anointing of the sick) 

Bí Tích này được ghi trong Thư Thánh Giacôbê như sau: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy 

hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh 

Chúa.” (Gc 5: 14) 

6. Bí Tích Truyền Chức Thánh  

(Holy Orders) 

Trong thư gửi cho môn đệ ngài là Timô-thê, Thánh Phaolô đã căn dặn như sau: “Vì lý do đó, tôi 

nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, Đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh” 

(2 Tm 1: 6). 

Như thế việc đặt tay để xin ơn Chúa Thánh Thần là điểm chính yếu trong Nghi thức Truyền Chức 

Thánh Phó Tế, Linh Mục và Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương. 

7. Bí Tích Hôn Phối (Matrimony) 

Chính Chúa Giê su đã nhắc lại cho các Tông Đồ, và đặc biệt là nhóm Biệt phái, như sau về bí tích 

này: “Các ông không đọc thấy điều này sao: thủa ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam 

có nữ, và Người đã phán: “vì thế người ta sẽ lìa Cha mẹ mà gắn bó với vợ mình., và cả hai sẽ thành một 



xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa 

đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:  4-6). 

Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu Êphêsô về bí tích hôn phối như sau: “Sách Thánh có lời chép 

rằng:  Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương 

một thịt. Mầu nhiệm này thực là cao cả.Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong 

anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng” (Ep 5:  31-33). 

Tóm lại, tất cả bảy Bí Tích đều có nguồn gốc Kinh Thánh, tức là đều bắt nguồn từ  ý muốn của 

Thiên Chúa cho con người thi hành để cộng tác với Chúa trong Chương Trình sáng tạo và cứu độ con 

người nhờ Chúa Kitô cho đến ngày mãn thời gian. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Nguồn:http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=30&ia=18113 

 
27. NƯỚC HỒ ĐÃ KHÔ 

Trên đường phố huyện Võ Lăng có một thiếu niên rất thường nói dối. 

       Có người lớn tuổi nói: - “Mọi người đều nói mày nói dối là số một, mày thử nói dối tao nghe xem 

sao?” 

       Thiếu niên trả lời: - “Xin lỗi, hôm nay không có hứng nói vu vơ để ông giải buồn, bởi vì tôi mới nghe 

người ta nói đã làm cạn nước trong hồ phía đông và đi bắt cá rồi, tôi cũng phải đi bắt cá đây”. 

       Lão già nghe xong thì tin và cho là thật, và cũng nhắm hướng đông mà đi, đến nơi thì chỉ thấy biển 

đông nước chảy cuồn cuộn, nhìn không thấy bờ bên kia, mới biết đó là lời nói dối. 

(Tuyết Đào Hài Sử) 

Suy tư 27: Không phải chỉ con nít hoặc những người nhẹ dạ mới bị lừa, nhưng ngay cả những người đã 

lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm cũng bị lừa như ai, thế mới biết đời không phải như ta tưởng... 

        Người theo đạo lâu năm chưa chắc là đã có đức tin mạnh hơn những người mới theo đạo, và những 

người lớn tuổi chưa chắc là có đức tin kiên cường hơn những người tuổi nhỏ, bởi vì đức tin không tùy 

thuộc vào tuổi tác và ngày tháng trong sổ Rửa Tội, nhưng tùy thuộc vào đời sống tâm linh của mỗi người. 

Bởi vì có những người Ki-tô hữu đạo gốc, đạo dòng nhưng đức tin thì hời hợt như cây không gốc không 

rễ, nên họ rất dễ dàng tin vào những chuyện ma quái thần thánh, tin vào những lời dị đoan dối trá của 

ông đồng bà cốt, những người này chỉ cần một vài thử thách nhỏ là mất đức tin và bán linh hồn cho ma 

quỷ. 

       Tin vào lời Chúa dạy qua Hội Thánh của Ngài là đảm bảo cho đời sống mai sau trên thiên đàng với 

Ngài; kiên trì trong đức tin là chìa khóa mở cửa Nước Trời khi chúng ta lìa cõi đời tạm này... 

       Ai hiểu thì hiểu. 

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. (Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

http://www.vietcatholicnews.net/News/Html/264781.htm 

 
Chúng ta sẽ ở độ tuổi nào sau khi sống lại từ cõi chết? 

Một vài tuần trước, tôi nhận được một câu hỏi từ một độc giả, và tôi nghĩ câu hỏi này sẽ tạo nên một bài 

hay đăng trên blog. Họ hỏi tôi rằng chúng ta sẽ ở độ tuổi nào sau khi thân xác của chúng ta sống tại từ 

cõi chết. Chúng ta sẽ sống lại trong thân xác với độ tuổi như khi chúng ta chết; chúng ta sẽ ở độ tuổi 

hoàn hảo (bất kể nó có thể là gì), hay chúng ta sẽ ở một độ tuổi nào đó khác nữa?  

         Đây là một câu hỏi tự nhiên, vì thân thể chúng ta thay đổi trong suốt cuộc đời. Ví dụ, khi chúng ta 

15 tuổi, thân thể của chúng ta khác với tuổi 30, và chúng hoàn toàn khác khi ở tuổi 80. Vì vậy khi chúng 

ta trở về lại với thân thể của mình, thì nó sẽ như thế nào? Ở tuổi 15, 30, 80 hay cái gì khác? 

        Ngay lập tức tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng loại trừ độ tuổi quá trẻ và quá già. Tâm điểm 

của sự phục sinh là tất cả mọi thụ tạo sẽ nên hoàn hảo, và thân xác được phục sinh của chúng ta sẽ là 

một phần của sự sống lại đó. Chúng ta cũng sẽ hoàn hảo, cho nên không thể quá trẻ hay quá già. Nếu 

chúng ta quá trẻ, thân thể của chúng ta sẽ không phát huy được tất cả tiềm lực của nó, và nếu chúng ta 

quá già, thân thể của chúng ta sẽ vượt quá thời kỳ đỉnh cao của nó.  

       Vì vậy, có lẽ chúng ta ở độ tuổi hoàn hảo, độ tuổi mà cơ thể của chúng ta đã phát triển toàn diện mà 

chưa bước vào giai đoạn suy tàn của quá trình lão hóa? Đó là một câu trả lời hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ nó 

vẫn không đúng. Thực ra, tôi gợi ý rằng, thân thể phục sinh của chúng ta sẽ không nằm trong độ tuổi 

http://www.vietcatholicnews.net/News/Html/264781.htm


như chúng ta nhận biết trên thế gian. Thân thể của chúng ta thậm chí sẽ rất khác so với hiện tại đến nỗi 

chúng sẽ không tương ứng với bất kỳ độ tuổi cụ thể nào trong cuộc sống trần thế của mình.  

       Hãy xem xét thân thể của Chúa Giêsu sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Các sách Phúc âm kể rằng 

đã có vài lần các môn đệ của Ngài không nhận ra Ngài (x. Lc 24, 15-16; Ga 20, 14), vì Ngài được nhìn 

thấy rất khác so với trước khi chết. Nếu như thân thể của Chúa Giêsu tương ứng với một giai đoạn cụ 

thể trong đời sống tại thế thì hẳn nhiên những người theo Ngài gần như chắc chắn sẽ nhận ra Ngài, vì 

thực tế họ không ngụ ý rằng cơ thể của Ngài siêu vượt so với độ tuổi trên thế gian.  

       Và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này thì thánh Phaolô xác nhận nó giúp chúng ta. Trong một 

bức thư, ngài đã giải thích về thân thể phục sinh của chúng ta sẽ như thế nào bằng những lời rất hay: “Việc 

kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi 

dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ” (1Cor 15, 42-43).  

         Phải thừa nhận đây một diễn tả mơ hồ, nhưng đó là điểm mấu chốt. Thân xác phục sinh của chúng 

ta rất đa dạng đến nỗi chúng ta không thể diễn tả thế nào cho đúng. Đơn giản chúng ta không có nhiều 

từ để mô tả thân xác của chúng ta sẽ như thế nào, vì vậy thánh Phaolô chỉ đưa ra một vài sắc thái tương 

phản. Về khía cạnh hiếu kỳ, tôi muốn ngài nói nhiều hơn bao nhiêu có thể, nhưng ít ra nó cũng đủ để 

cho chúng ta biết rõ hơn thân thể của chúng ta sẽ khác nhau như thế nào. Một thân thể “bất khả xâm 

phạm”, “vinh quang” và “uy quyền”, chúng không giống với thân thể của chúng ta bây giờ. 

         Khi kết hợp mô tả này với thực tế mà các môn đệ của Chúa Giêsu đã không nhận ra Ngài sau khi 

từ cõi chết sống lại, tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng, thân xác phục sinh của chúng ta sẽ khác với 

thân xác trần thế của chúng ta đến nỗi chúng không tương ứng với bất kỳ độ tuổi cụ thể nào trên đời này. 

Chúng hoàn hảo đến mức có thể thổi bay thân xác trần gian lên khỏi mặt nước bất chấp chúng ta hiện 

đang ở độ tuổi nào. Thân xác đó sẽ vượt trên và xa hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ tưởng ngay 

lúc này, rằng câu hỏi chúng ta sẽ ở độ tuổi nào cũng sẽ vô nghĩa giống như việc hỏi tân tổng thống sẽ là 

ai. Sẽ không có ông tổng thống nào trong trong sự phục sinh, và thân xác của chúng ta sẽ hoàn toàn vượt 

qua độ tuổi mà chúng ta đang trải qua trên trần gian. 

JP Nunez  

 http://jpnunezcath.blogspot.com/ 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ 

http://gpquinhon.org/q/giao-ly/chung-ta-se-o-do-tuoi-nao-sau-khi-song-lai-tu-coi-chet-4046.html 
 

TOÁT YẾU GIÁO LÝ 
339. Tội lỗi đe dọa hôn nhân như thế nào?Vì nguyên tội đã gây đổ vỡ cho sự hiệp thông, được Ðấng 

Sáng Tạo ban tặng, giữa người nam và người nữ, nên sự kết hợp hôn nhân luôn bị đe dọa bởi bất hoà và 

sự không chung thuỷ. Tuy nhiên, với lòng nhân từ vô bờ bến, Thiên Chúa ban cho người nam và người 

nữ ân sủng để họ thực hiện sự kết hợp đời sống của họ theo đúng ý định nguyên thủy của Ngài. 

 

340. Cựu Ước dạy gì về hôn nhân? Ðặc biệt qua việc giáo dục của Lề luật và các tiên tri, Thiên Chúa 

giúp đỡ dân Ngài dần dần trưởng thành trong ý thức về tính duy nhất và sự bất khả phân ly của hôn nhân. 

Hôn ước giữa Thiên Chúa với Israel chuẩn bị và tượng trưng cho Giao ước mới, được Con Thiên Chúa 

là Ðức Giêsu Kitô hoàn thành với Hội thánh là Hiền thê của Người. 

 

341. Ðức Kitô đem lại điều mới mẻ nào cho hôn nhân? Ðức Giêsu Kitô không những tái lập quy định 

từ ban đầu do Thiên Chúa muốn, mà Người còn ban ân sủng để con người có thể sống hôn nhân trong 

phẩm giá mới của Bí tích, là dấu chỉ về tình yêu phu thê của Người đối với Hội thánh: "Người làm chồng 

hãy yêu thương vợ mình như Ðức Kitô đã yêu thương Hội thánh" (Ep 5, 25). 

 

ĐƯỜNG HY VỌNG 
45. Nhân đức tỏa hương thơm chứ không náo động. 

49. Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì "Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi." 

56. Mỗi ngày con phải bớt tự ái mà thêm bác ái. Mỗi ngày hãy bớt tự tin mà thêm tin Chúa. 

ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận 
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