
Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm B 

 

BÀI ĐỌC I                                                                                           Kn 2,12, 17-20 
Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã. 

 

Bài trích sách Khôn ngoan. 

Phường vô đạo lên tiếng nói: “Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng 

chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân 

hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời 

nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu 

nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao, và 

thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như 

nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.”  

Đó là Lời Chúa.                          

 

ĐÁP CA:                                                                                        Tv 53,3-4.5.6 và 8  

Người đọc: Lạy Chúa,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ 

Chung: Lạy Chúa,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ 

 

Người đọc: Lạy Thiên Chúa,/ xin dùng uy danh mà cứu độ,/ lấy quyền năng Ngài 

mà xử cho con./ Lạy Thiên Chúa,/ xin nghe con nguyện cầu,/ lắng tai nghe lời con 

thưa gửi./ 

Chung: Lạy Chúa,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ 

 

Người đọc: Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,/ bọn hung tàn tìm hại mạng sống 

con,/ chúng không kể gì đến Thiên Chúa./ 

Chung: Lạy Chúa,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ 

 

Người đọc: Có Thiên Chúa phù trì,/ thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ./ Con tự 

nguyện dâng Ngài lễ tế,/ lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,/ thật danh Ngài thiện 

hảo./ 

Chung: Lạy Chúa,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ 

  

BÀI ĐỌC II                                                                                          Gc 3,16 – 4,3 
Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. 

 

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 

Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi 

thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh 

khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái 

tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được 

hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.  Bởi đâu có chiến tranh, 

bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh 

em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà 

không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em 



xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin, 

anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng 

lạc. 

Đó là Lời Chúa. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG                                                                            2 Tx 2,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a./ Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta,/ để 

chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô./  

Ha-lê-lui-a./  

 

TIN MỪNG                                                                                              Mc 9, 30-37 
Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. 

 

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

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su 

không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp 

vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ 

sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.  

 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, 

Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm 

thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-

su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì 

phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một 

em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em 

này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp 

đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” 

Đó là Lời Chúa. 

 
SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Cũng như nhiều người Do Thái đương thời, các môn đệ Chúa Giêsu mơ tưởng về 

một Vị Thiên Sai vinh quang, uy quyền theo khuôn khổ các vị anh hùng, vua chúa 

trần thế. Chính vì thế họ mong chờ Ngài lập vương quốc để họ được vinh dự ăn trên 

ngồi trước. Họ muốn làm những nhân vật tai to mặt lớn trong vương quốc đó. Bởi 

vậy, họ đã tranh cãi về việc sắp xếp thứ bậc giữa họ với nhau. 

      Cách suy nghĩ của họ đi ngược lại ý muốn của Chúa. Vì thế Ngài dạy bảo họ con 

đường của Ngài. Theo Ngài họ phải khiêm nhu. Đức tính này hàm chứa nhiều điều. 

Thứ nhất, người khiêm nhu không đặt mình làm trung tâm của mọi sự chú ý. Người 

khiêm nhu không tìm lợi lộc riêng cho chính mình. Người khiêm nhu không áp đặt 

ý kiến của mình lên tha nhân, nhưng góp ý và để người khác suy nghĩ mà chọn lựa. 

      Thứ hai, người khiêm nhu nhìn mọi người bình đẳng trước mặt Chúa. Trước mặt 

Chúa, mọi sắp xếp thứ bậc, địa vị đều trở nên như cỏ rác, không có giá trị gì. Để nêu 

bật điểm này, Chúa Giêsu đã đem một em nhỏ đặt giữa các ông và nói: “Ai tiếp đón 

một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, 

thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Khi đặt em 

bé làm thí dụ điển hình, Chúa Giêsu đi ngược lại quan niệm đương thời của các môn 



đệ. Đối với họ, trẻ em không có giá trị gì. Trẻ em là sở hữu của người cha, lệ thuộc 

vào cha mẹ để sống còn. Trẻ em không có tiếng nói trước pháp luật. Chính các môn 

đệ cũng đã từng xua đuổi các em nhỏ, khi các bà mẹ đem chúng đến gần Chúa. Ngài 

đã ra tay can thiệp, quở trách các môn đệ, và bảo họ là Nước Trời dành cho những 

kẻ có tinh thần như các trẻ em. Bởi vậy, khiêm nhu là xem mọi người là hình ảnh 

của Chúa, là bạn hữu của mình. 

        Thứ ba, khiêm nhu hướng ta tới người khác và tìm cách đáp ứng nhu cầu của 

họ. Vì lý do này, khiêm nhu luôn đi tìm phục vụ lợi ích kẻ khác. Trong tinh thần đó, 

kẻ làm lớn phải là người hăng say phục vụ, vì chức vụ của họ không phải để thống 

trị hay vinh danh chính mình, nhưng là để bày tỏ lòng mến Chúa yêu người qua các 

việc làm cụ thể. 

       Đức tính khiêm nhu sẽ tạo ra những hiệu quả tốt đẹp cho các mối liên hệ xã hội. 

Hiệu quả đầu tiên là kiến tạo hiệp nhất. Khiêm nhu vừa tìm ích lợi cho mình vừa tạo 

lợi ích cho tha nhân. Nếu không tạo lợi ích cho tha nhân, thì cũng không làm hại đến 

lợi ích của họ.  

       Khi quyền lợi không bị căng thẳng, thì chia rẽ không xảy ra. Khi quyền lợi của 

mọi phía đều được tôn trọng, thì chắc chắn sẽ có hiệp nhất. Bởi lẽ công bình ngự trị 

trong các liên hệ tôn trọng lợi ích hỗ tương như thế. 

        Hiệu quả thứ hai là người khiêm nhu dễ nhìn thấy tài năng Chúa ban cho người 

khác. Như thế, tài năng này được sử dụng để đem lại ích lợi chung. 

        Hiệu quả thứ ba là không ganh tỵ. Người khiêm nhu biết rằng mình có khả 

năng, nhưng mình cũng có giới hạn. Mình chỉ biết và làm được một phần nào những 

dự tính trong đời mà thôi. Trong khi đó, tha nhân cũng có khả năng riêng của họ, và 

rất nhiều lần ta phải nhờ cậy đến sự đóng góp của họ. 

       Hiệu quả thứ tư là người khiêm nhu dễ cầu tiến vì biết lắng nghe và học hỏi nơi 

những người chung quanh. Việc lắng nghe và học hỏi sẽ giúp mở mang trí óc, để từ 

đó phán đoán khôn ngoan và hành động sáng suốt. 

       Hiệu quả thứ năm là tâm hồn bình an. Người khiêm nhu biết tôn trọng, lắng 

nghe và phục vụ. Kết quả của một lối sống như vậy là bình an và hạnh phúc vì không 

có dằn vặt trong lương tâm, không căng thẳng với người khác. Dù gặp khó khăn trên 

đời, tâm hồn họ vẫn được bình an vì biết rằng mình đi đúng con đường mà Đấng Tối 

Cao mong muốn. 

      Hôm nay ta xin cho mình cảm nhận ý nghĩa sâu xa của con đường khiêm nhu và 

noi theo Chúa Giêsu vì Ngài là khuôn mẫu tuyệt hảo về khiêm nhu và phục vụ. “Ai 

muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi 

người.” 
(Trích bài suy niệm “Con đường khiêm nhu” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 2006). 

 
KINH CẦU CHO ĐẠI HỘI GIÁO PHẬN 

Lạy Chúa là Đấng từ bi và nhân ái,/ 

Ngài là tác giả của chuyện đời chúng con,/ là vị khích lệ sứ vụ chúng con/ và là niềm 

hy vọng cho tương lai chúng con./ 

 Ngài đã kêu gọi chúng con thành một gia đình của Ngài tại nơi chốn này,/ để 

bàn thảo những gì quan trọng cho chúng con,/ để nhận ra hướng đi đằng trước,/ và 

để tham dự vào cuộc đời/ cùng sứ vụ của Con Chúa là Đức Giêsu./ 



 Đang khi chúng con chuẩn bị cho Đại Hội Giáo Phận của mình,/ xin Ngài 

giúp chúng con được sẵn sàng cho công việc đang ở trong tay./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị cõi lòng chúng con/ để chúng 

con đón nhận tràn đầy cảm thông,/ can đảm và tình yêu./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị tâm trí chúng con,/  để chúng 

con đón nhận ơn khôn ngoan của Ngài,/ để chúng con có những ước mơ mới,/ và 

mở rộng tâm hồn cho những tư tưởng mới./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị cặp mắt chúng con,/ để chúng 

con nhìn thấy Chúa ở nơi nhau,/  nhận ra nhu cầu của người thân cận/ và hình dung 

được những chân trời mới./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị đôi tai chúng con,/ để chúng 

con nghe được tiếng Ngài,/ chúng con lắng nghe người khác một cách sâu xa/ và lưu 

tâm đến tiếng nói vọng lên từ bên trong./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị môi miệng chúng con,/ để chúng 

con cất cao ngôn từ/ thay cho những người không có tiếng nói,/ gióng lên tiếng gọi 

công bình/ và làm chứng cho tình yêu của Ngài./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị đôi chân chúng con,/ để chúng 

con dõi bước theo Đức Giêsu,/ chúng con đi ra các vùng ngoại biên/ và đồng hành 

với nhau trên cùng một con đường./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị đôi tay chúng con,/ để chúng 

con ôm choàng anh chị em mình,/ chúng con chữa lành các vết thương,/ và xây dựng 

những cầu nối hoà bình./ 

 Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin ngự đến chuẩn bị cộng đồng chúng con,/ để chúng 

con trở thành một thân thể,/ xoá bỏ các ranh giới của sự khai trừ/ và đón nhận mọi 

người vào trong tình yêu của Ngài./ 

 Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con./ Amen./ 
(Bản dịch của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm từ nguyên bản tiếng Anh do TGP Adelaide phát hành, 2021).  

 

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 CHÍN 
Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường: Xin cho 

mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi 

thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy. 

 

 

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần 

Thứ Hai: 20/09/2021.  

Thánh Andrew Kim Tae-gon, linh mục, tử đạo. Thánh Paul Chong Ha-sang và các 

bạn tử đạo. Er 1,1-6;  Lc 8,16-18. (hay Kn 3,1-9 [hay Rm 8,31-39]; Lc 9,23-26). 

Thứ Ba: 21/09/2021. 
Thánh Matthew, tông đồ.Ep 4,1-7, 11-13; Mt 9,9-13. 



Thứ Tư: 22/09/2021.  
Er 9,5-9; Lc 9,1-6. 

Thứ Năm: 23/09/2021. 
Thánh Pius of Pietrelcina, linh mục. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. 

Thứ Sáu: 24/09/2021. 

Kg 1,15, 2,9; Lc 9,18-22. 

Thứ Bảy: 25/09/2021.  

Dcr 2,5-9, 14-15; Lc 9,43-45. 

 

PHỤC VỤ GIAN HÀNG RAU 
Nhóm I:  Chúa Nhật 19/09/2021 

Nhóm II: Chúa Nhật 26/09/2021 

 

NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ  
Thứ Bảy 18/09/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

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

Chúa Nhật 19/09/2021  

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 Lan, Bà Tươi. 

Thứ Bảy 25/09/2021 

Thánh Lễ 6g00 chiều: 

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

Chúa Nhật 26/09/2021  

Thánh Lễ 9g00 sáng:  

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Diệp, Bà Nga, Chị Vân.  

Thánh Lễ 11g30 trưa:  
* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Lan, Ông Lợi, Bà Tươi.   

 

NHÂN VIÊN KIỂM DANH 
Thứ Bảy 18/09/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 

*Nhóm 2: Chị Thúy, Chị Dung và Bà Nga 

Chúa Nhật 19/09/2021 

Thánh Lễ 9g00 sáng: 

*Nhóm 2: Bà Hiền, Bà Vân và Bà Lan 

Thánh Lễ 11g30 trưa: 
*Nhóm 2: Chị Kha và Chị Uyên 

Thánh Lễ 5g00 chiều: 
*Nhóm 2: Chị Phượng 

Thứ Bảy 25/09/2021 
*Nhóm 1: Chị Yến-Như, Chị Yến-Nhi và Ông Dũng 



Chúa Nhật 26/09/2021 

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: Chị Thanh 

 

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 

 

NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI 
Thứ Bảy 18/09/2021 

Thánh Lễ 6g00 tối: 
*Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên 

Chúa Nhật 19/09/2021 

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 

Thứ Bảy 25/09/2021 
*Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông 

 Trương và Bà Thúy 

Chúa Nhật 26/09/2021 

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 

 



Tân Ban Mục Vụ  
Nhiệm Kỳ 2021-2024 

Trong buổi bầu cử vào Chúa Nhật tuần trước 12/09/2021, Hội Đồng Mục Vụ đã bầu 

được tân Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:  

Chủ Tịch: 

* Ông Anphongsô Nguyễn Quang Bình 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: 

* Ông Augustinô Nguyễn Hải Thiết 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: 

* Ông Phaolô Đinh Công Khiêm 
Tổng Thư Ký: 

* Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng 
Tổng Thủ Quỹ: 

* Ông Antôn Lê Đình Doanh 
        Xin chân thành cám ơn anh chị em trong tân Ban Mục Vụ 2021-2024 đã chấp 

nhận dấn thân phục vụ Cộng Đồng. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, 

xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình. 

        Tân Ban Mục Vụ sẽ tuyên hứa nhậm chức trong Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa 

Nhật 17/10/2021. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm   

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 

HÁT LỄ 
Trong điện thư 02/09/2021, Văn Phòng Tổng Giáo Phận Adelaide cho biết là có thể 

hát lễ theo lối cộng đoàn và có thể hát tốp ca, với điều kiện phải mang khẩu trang. 

Dựa theo hoàn cảnh của Cộng Đồng, tôi hướng dẫn như sau: 

1. Khi tham dự Thánh Lễ, về phía cộng đoàn mọi người có thể hát với điều kiện vẫn 

mang khẩu trang. 

2. Đối với nhóm hát lễ, có thể hát đơn ca, song ca hay tam ca. Dù là đơn ca, song ca 

hay tam ca, khi hát lễ mọi ca viên đều phải mang khẩu trang. 

3. Đàn sĩ phải mang khẩu trang. 

4. Người ta có thể đặt vấn đề: mang khẩu trang làm sao hát? Trả lời: a). Luật chính 

phủ đòi buộc. b) Chỉ thị Tổng Giáo Phận đòi buộc. c). Nếu mang khẩu trang nói 

chuyện được, thì vẫn có thể hát được với khẩu trang trên mặt. Dĩ nhiên, việc hát với 

khẩu trang trên mặt là điều không bình thường, bởi vì chúng ta đang ở trong hoàn 

cảnh không bình thường do đại dịch COVID-19. Do đó, xin anh chị em chịu khó và 

hợp tác. Chúng ta cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt và hy vọng một ngày nào 

đó chúng ta được thờ phượng Chúa cách tự do hơn. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm QNCĐCGVNNU 

 
 
 



ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2021 
Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc được tổ chức 

như sau: 

* Ngày: Chúa Nhật 19/09/2021 

* Giờ: từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều 

* Chỗ: Hội Trường Thánh Giuse 
* Người tham dự: tín hữu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. 

* Kiểm danh: Xin mọi người tham dự kiểm danh trước khi vào Hội Trường tham 

dự. 

* Mang khẩu trang: Mọi người tham dự Đại Hội Thường Niên 2021 đều phải mang 

khẩu trang theo luật định. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 
Cám ơn 

Tôi chân thành cám ơn những người sau đây trong Ban Tổ Chức Bầu Cử: Ô Nguyễn 

Quốc Hiệp, Bà Trần Thị Hạnh, Bà Trần Thị Kim Hường, Ông Nguyễn Văn Quyền, 

Ông Lê Văn Học, và một số người phụ giúp trong ngày bầu cử: Ô Nguyễn Cao Linh, 

Ông Lương Trung Dũng, Chị Trần Yến- Như và Chị Trần Yến-Nhi. Anh chị em đã 

nhiệt thành và chu đáo thực hiện mọi công tác trong tiến trình bầu cử.  

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

em và gia đình.  

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm   

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
Kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân 

Ngày 29/09/2019 là một ngày quan trọng trong lịch sử Cộng Đồng Công Giáo Việt 

Nam – Nam Úc, bởi vì đây là ngày Cung Hiến Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. 

        Việc Cung Hiến Thánh Đường là thông điệp nói lên rằng việc thờ phượng Chúa 

cần phải có nơi xứng đáng. Như xưa kia, Đền Thờ Thành Giêrusalem là dấu chỉ cho 

sự hiện diện đặc biệt của Chúa giữa dân Ngài, thì nay chúng ta có Thánh Đường Đức 

Mẹ Thuyền Nhân làm dấu hiệu cho sự hiện diện đặc biệt của Chúa giữa Cộng Đồng 

Công Giáo Việt Nam – Nam Úc. 

       Trong Nghi Thức Cung Hiến Thánh Đường, chúng ta xác định rõ ràng tòa nhà 

này là Nhà của Chúa, nơi Ngài gặp gỡ con cái Ngài cách đặc biệt. Nhưng việc cung 

hiến Thánh Đường còn nói lên rằng tâm hồn con người cũng là đền thờ quan trọng 

để Chúa ngự trị với mỗi người. Đó là nơi Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở cùng mỗi 

người con cái của Ngài. Chính Bí Tích Rửa Tội đã cung hiến tâm hồn chúng ta cho 

Chúa để trở nên đền thờ của Chúa. 

       Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân còn cho chúng ta biết rằng chúng ta là 

những thuyền nhân đang vượt biển đời để đi về Quê Trời. Mẹ Maria là Bạn Đồng 

Hành, là Đấng Bàu Chữa, là Thuyền Trưởng của chúng ta. Chúng ta nhớ đến Mẹ, tạ 

ơn Mẹ và xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn, che chở chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế. 



       Ngày 29/09/2021 sắp tới là ngày kỷ niệm hai năm Cung Hiến Thánh Đường 

Đức Mẹ Thuyền Nhân. Để nhớ đến biến cố này một cách có ý nghĩa, chúng ta làm 

những việc cụ thể sau đây: 

1.  Chúng ta lần hạt Mân Côi mỗi ngày. 

2.  Sau khi lần hạt thì đọc Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân (dưới đây). 

3.  Ngày 29/09/2021, xin anh chị em tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Chúa và xin Chúa 

ban muôn ơn lành cho chúng ta. 

4.  Xin ca đoàn Việt Linh giúp hát lễ, có thể hát đơn ca, song ca, hoặc tam ca. Khi 

hát xin mang khẩu trang. Đàn sĩ cũng cần mang khẩu trang. Việc mang khẩu trang 

là luật chính phủ và là chỉ thị của Tổng Giáo Phận. 

5.  Xin Ban Phụng Vụ giúp làm lời nguyện giáo dân. 

6.  Xin Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể kiếm hai TTVTT để cùng với Linh Mục cho 

Rước Lễ. 

7. Xin Ban Kiểm Danh giúp việc kiểm danh. 

8. Xin Ban Sát Trùng giúp sát trùng sau Thánh Lễ. 

       Chân thành cám ơn anh chị em hợp tác. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền 

Nhân, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

Quản Nhiệm CĐCGVNNU 

 
KINH ĐỨC MẸ THUYỀN NHÂN 

Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, Mẹ là Ngôi Sao Sáng của chúng con trên biển đời.      

      Xin Mẹ đoái thương đến chúng con, và đồng hành với chúng con trong đức tin. 

      Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa, 

biết suy niệm lời Chúa, và biết thực hành lời Chúa. 

       Xin Mẹ dạy chúng con biết cảm tạ Chúa khi vui, và hướng về Chúa khi buồn, 

để được Ngài ban ơn trợ giúp. 

       Khi chúng con sa ngã lạc đường, xin Mẹ đưa tay nâng đỡ, và dẫn dắt chúng con 

trở về với Chúa. 

      Xin Mẹ giúp chúng con biết sám hối tội lỗi, để được ơn tha thứ của Chúa, được 

làm hòa cùng Chúa, và được sống lại trong ơn nghĩa của Ngài. 

      Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin che chở chúng con. 

      Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. 

      Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin ở với chúng con luôn mãi. Amen. 

(Do Đức Ông Nguyễn Minh-Tâm biên soạn và được Đức Cố Tổng Giám Mục 

Adelaide, Philip Wilson DD JCL phê chuẩn) 

 

SỰ CHẾT, ĐAU KHỔ, SỢ HÃI...: 
 ĐẠI DỊCH COVID-19 DƯỚI NHÃN QUAN KINH THÁNH 

WHĐ (03.9.2021) - Có phải Covid-19 là một sự trừng phạt của Thiên Chúa không? 

Hiệu quả của việc cầu nguyện trong đại dịch ra sao? Có phải đức tin chỉ dựa vào các 

phép lạ không? Dựa trên một vài đoạn Kinh Thánh, chúng ta cùng nhau suy tư về 

những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay. 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-chet-dau-kho-so-hai--dai-dich-covid-19-duoi-nhan-quan-thanh-kinh-42617


       Trong giai đoạn buộc phải ở nhà này, lời khuyên trở về với các bài đọc, đào sâu 

và sống nội tâm với các bản văn Kinh Thánh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vậy 

thì còn thời điểm nào thuận lợi hơn để cầm trên tay cuốn Kinh Thánh mà chúng ta 

có trong nhà mình? Quả thực, trong những trang Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm 

thấy nhiều sự gợi ý cho việc suy tư (nếu không muốn nói chính là câu trả lời) cho 

những chất vấn hiện sinh mà đại dịch đặt ra cho mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta thử 

xem xét một số đoạn Thánh Kinh để giúp chúng ta hiện thực hóa việc đọc trong 

khoảng thời gian tạm ngưng giữa nỗi sợ hãi về một dịch bệnh nguy hiểm và “sự im 

lặng của Thiên Chúa”. 

        Nỗi sợ hãi cái chết: Để mở đầu cho những suy tư ngắn này, chúng ta cùng nhau 

đọc và suy ngẫm về đoạn Tin Mừng của Thánh Gio-an (Ga 11,1-45) nói về việc 

Chúa Giê-su hồi sinh sự sống cho anh La-za-rô. Người bạn của Chúa Giêsu bị chết 

sau một cơn bạo bệnh (một chi tiết khiến chúng ta cảm thấy câu chuyện của anh ta 

rất thời sự, giống như sự ra đi của những người bị nhiễm Covid ngày hôm nay vậy) 

trước khi Chúa Giê-su có thể đến kịp thời (ít nhất là như lời “trách móc” mà người 

chị gái Mat-ta nói với Chúa: “Nếu Thầy ở đây, em con đã không chết”; và cách thể 

hiện nỗi đau rất người này cũng tạo nên cầu nối giữa bi kịch đang diễn ra hôm nay 

và đoạn Tin Mừng này). 

       Nhưng vượt trên tất cả, có một chi tiết trong câu chuyện Tin Mừng này khiến 

chúng ta sững sờ: sự khóc lóc của Chúa Giê-su. Dù biết rằng, trong vài phút nữa 

Ngài sẽ làm cho bạn của mình sống lại. Thật vậy, Đức Kitô chia sẻ với chúng ta mọi 

điều, ngoại trừ tội lỗi: ngay cả nỗi sợ hãi về cái chết và nỗi đau mất mát người thân 

yêu. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, không lâu trước khi bị bắt, chính Chúa Giê-su đã 

đổ mồ hôi máu và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này 

khỏi con! Nhưng không phải theo ý con, mà để ý Cha được thực hiện” (Lc 22,42). 

Trong hoàn cảnh đau buồn như hiện nay, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một 

“người đồng hành” đảm bảo hơn mọi thứ. Bởi vì, Chúa Giê-su là người đầu tiên cảm 

nghiệm được cảm giác sợ hãi của chúng ta và Ngài đã kinh nghiệm được“sự thinh 

lặng của Thiên Chúa Cha”, điều mà hôm nay dường như chúng ta không thể chịu 

đựng được.“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34), 

những tiếng than van này là lời cuối cùng của Ngài trên thập giá. Nhưng chắc chắn 

điều đó không phải là điểm kết thúc của biến cố Con người-Thiên Chúa của Ngài. 

Một điểm trong thời gian đại dịch Covid hoành hành có thể khiến chúng ta suy tư, 

đó là sự chết, điều mà sau nhiều thập kỷ tuyên truyền đã khiến chúng ta loại bỏ nó 

khỏi tầm nhận thức “văn hóa” của mình, ngoại trừ làm gia tăng nó trong những việc 

làm không bình thường (như phá thai, trợ tử, an tử...) hoặc thậm chí gây mê nó bằng 

một số các hình thức biểu diễn nào đó. 

       Mầu nhiệm thập giá và đau khổ: Mặt khác, toàn bộ Thánh Kinh, phơi bày ra 

trước mắt chúng ta mầu nhiệm của thập giá và đau khổ. Mầu nhiệm đó mang tính 

cứu rỗi. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với báo Avvenire, 

Đức Hồng y Giuseppe Betori, Tổng giám mục của Florence và là một học giả Thánh 

Kinh tài giỏi, đã nhắc lại đoạn Thánh Kinh trong sách Dân số (Ds 21,4-9) liên quan 

đến “bệnh dịch”. Bệnh dịch đã tấn công dân Ít-ra-en trong sa mạc khi rắn cắn họ và 

gây ra cảnh chết chóc. “Ở thời điểm đó, sự cứu thoát đến từ con rắn đồng do Mô-sê 



treo lên, điều mà chúng ta biết sau này Chúa Giêsu xem đó như là dấu chỉ của chính 

mình và của thập giá Ngài mà phải chịu. Đức Hồng y giải thích rằng: Ngày hôm nay, 

tôi tin rằng đối với một Kitô hữu, việc nhìn vào “những con rắn” vô hình đang tấn 

công chúng ta (Covid-19) phải khiến chúng ta hướng nhìn lên Đức Ki-tô, theo cách 

mà Ngài đã hiến mình vì chúng ta. Bởi vì, chỉ bằng cách tái khám phá lại sự phục 

vụ và hy sinh, như khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta, chúng ta mới có thể thay 

đổi thế giới”. 

        Hay đối với Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, một học giả Thánh Kinh quan 

trọng khác, trong một bình luận về đoạn Thánh Kinh tương tự cũng nhấn mạnh: 

“‘Việc nâng lên’ trên thập giá là một kiểu tôn vinh, cây gỗ đáng sợ đó trở thành ngai 

Thiên Chúa, sự đóng đinh là khởi đầu của phục sinh – suối nguồn giải thoát khỏi ác 

thần cho toàn thể nhân loại. Chính Chúa Giê-su, trước khi bước vào Cuộc Khổ Nạn, 

Ngài đã nói: “Khi ta được cất lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Gv 

12,32). Trong thời gian này, chúng ta có thể đóng lại để chúng ta được thu hút bởi 

Đấng đã chịu đóng đinh, như ĐTC Phan-xi-cô đã nhiều lần làm chứng, nó không 

phải như một hành động sùng kính đơn thuần, nhưng để chứng minh tính chắc chắn 

rằng thập giá dẫn đến Đấng Phục Sinh. 

       Sức mạnh của lời cầu nguyện: Tất cả những gì chúng ta vừa nói ở trên đều 

dẫn đến sức mạnh của việc cầu nguyện. Về vấn đề này, chúng ta đọc đoạn Thánh 

Kinh được nói ở trong Cựu Ước trích từ sách Xuất Hành (Xh 17,8-16). Ông Mô-sê 

cầu nguyện giơ hai tay hướng lên trời trên một ngọn đồi, trong khi ông Giô-suê chiến 

đấu ở vùng đồng bằng phía dưới chống lại người A-ma-lếch. Những lời cầu nguyện 

của ông có ý nghĩa quyết định đến chiến thắng cuối cùng. Thiết nghĩ, cũng cần phải 

đề cập đến sự đóng góp của ông A-ha-ron và ông Khua – những người luôn sát cánh 

bên Mô-sê để giữ vững cánh tay của ông. Các nhà chú giải đã thấy trong đoạn Thánh 

Kinh này một trong những khuôn mẫu hoàn chỉnh nhất của lời cầu nguyện Kitô giáo, 

nơi chiều dọc (nghĩa là mối tương quan giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hóa) và chiều 

ngang (kéo dài sự cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày) hợp nhất với nhau một 

cách lạ lùng. Trên thực tế, lời cầu nguyện của Mô-sê hỗ trợ trận chiến của Giô-suê 

theo cách mang tính quyết định, nhưng không thay thế nó. Vì thế, cầu nguyện không 

phải là cây đũa thần, tự nó có quyền năng làm nên phép lạ, nhưng ngược lại, cầu 

nguyện là sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng trong Chúa 

Giêsu đã nhắc nhở chúng ta: “Không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 

15,5). Và đồng thời lời cầu nguyện đó đòi hỏi phải được chuyển hóa vào trong các 

“cuộc chiến đấu” nhỏ hay lớn mỗi ngày. Lời cầu nguyện sử dụng những hồng ân 

mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: chẳng hạn như sự thông minh của khoa học và 

ý chí tự do tương ứng với điều thiện. Thánh Gia-cô-bê đã nói từ nhiều thế kỷ trước: 

“Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 

năm 2020, với buổi cầu nguyện ở quảng trường của Vương cung thánh đường Thánh 

Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô đã khiến chúng ta hồi tưởng lại trang Thánh Kinh này. Ngay 

cả Giáo Hoàng, một Mô-sê mới, từ đồi Vatican đã giơ đôi tay trong lời cầu nguyện 

hướng về Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng luôn hiện diện và hằng sống trong 

Bí tích Thánh Thể. Và ngài đã làm như vậy cũng để nâng đỡ “nhiều Giô-suê” hiện 

đang tham gia vào “chiến trường” của các khu bệnh viện và các môi trường khác 



nhau trong cuộc chiến chống lại virus Corona. Lời cầu nguyện của ngài nâng đỡ và 

khuyến khích họ. Trong khi đó, cánh tay của ngài được giữ vững bởi ông A-ha-ron 

và ông Khua, tức là từ những lời cầu nguyện của chúng ta hiệp thông với những lời 

cầu nguyện của ngài. Và vì vậy, tất cả cùng nhau, chúng ta tin tưởng rằng kẻ thù 

(trong trường hợp này là Covid-19) sẽ bị đánh bại. 

        Nhưng chẳng lẽ virus Corona lại là hình phạt của Thiên Chúa sao?: Đây 

cũng là câu hỏi được nghe đi nghe lại nhiều lần trước sự lây lan của dịch bệnh. Đức 

Hồng y Betori, (trong cuộc phỏng vấn với báo Avvenire đã nhắc đến ở trên) đã bàn 

về vấn đề này ngang qua đoạn Lời Chúa được trích từ Tin Mừng của Thánh Lu-ca 

(Lc 13,1-5). Đó là đoạn nói về việc Chúa Giê-su trả lời cho những người xin Ngài 

lời giải thích về vụ thảm sát người Ga-li-lê. Họ bị Phi-la-tô giết chết và sau đó chính 

Ngài đề cập đến sự việc 18 người bị chết vì sự sụp đổ của tháp Si-lô-ác. Đức Hồng 

y Betori giải thích: “Tôi cảm thấy rằng, ngày hôm nay cũng có nhiều người tự hỏi, 

làm thế nào để đặt vào trong mối tương quan giữa những điều đang xảy ra với lòng 

nhân lành của Thiên Chúa? Và như thế, đại dịch Covid-19 được hiểu như là sự trừng 

phạt của Thiên Chúa sao? Chúa Giê-su nói rằng những người bị giết chết không có 

tội hơn những người khác. ‘Nhưng nếu các ông không chịu sám hối – Ngài cảnh báo 

– thì các ông cũng sẽ bị chết như vậy’. Vì vậy, đây không phải là một hình phạt 

nhưng đúng hơn là một lời mời gọi sám hối. Đức Hồng y nhấn mạnh: “điều này liên 

quan đến cả việc suy nghĩ lại về lối sống của chúng ta và cả những chọn lựa mang 

tính định hướng cho xã hội thời đại của chúng ta. Tôi lấy một ví dụ: chúng ta hãy 

xem kinh phí cho việc nghiên cứu khoa học quan trọng biết chừng nào. Tại sao chúng 

ta không cấm việc sản xuất và buôn bán vũ khí để lấy kinh phí đó dành cho việc 

nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích cho con người? Chúng ta biết rằng, việc chạy 

đua vũ trang biểu trưng cho một xã hội nhầm lẫn về niềm vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ 

rằng tình cảnh này mời gọi chúng ta làm một cuộc hoán cải thực sự. Nếu không 

muốn bị thua cuộc, thì đây được xem như là bổn phận của cả nhân loại chứ không 

riêng gì người Kitô hữu hay những người có tôn giáo”. 

        Cha Lorizio, một nhà thần học gia cũng đưa ra kết luận tương tự, ngài trích dẫn 

đoạn Thánh Kinh nói về việc chữa lành cho người mù bẩm sinh trong Tin Mừng của 

Thánh Gio-an (Ga 9,1-41), trong một bài báo xuất bản trên Famiglia Cristiana. Đối 

với những người hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã 

bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Chúa Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng 

chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy 

công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. Do đó, Cha Lorizio chú thích 

rằng: “Chúa Giê-su làm đảo lộn nền thần học thời của Ngài, một nền thần học giải 

thích mọi hình thức của đau khổ như là hậu quả của tội lỗi. Ngài loại bỏ khuôn mẫu 

của sự trừng phạt”. Nhưng đoạn Thánh Kinh này đóng vai trò cầu nối để giới thiệu 

cho chúng ta một chủ đề khác đáng để suy ngẫm hơn.  

         Các phép lạ phục vụ cho điều gì?: Trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những hoàn 

cảnh bi đát nhất, Cha Lorizio trả lời trong bài báo nói trên, “chúng được trao cho 

chúng ta bởi vì trong những hoàn cảnh đó bày tỏ chính ‘mầu nhiệm của Nước Thiên 

Chúa’”. Và, nếu trong trường hợp của người mù bẩm sinh, sự chữa lành đến từ sự 

trộn lẫn nước bọt của Chúa Giê-su và bụi đất, thì ơn cứu độ, sự chữa lành có thể 



được nảy sinh từ cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, giữa ân sủng và tự 

nhiên. Nước bọt của Chúa Giê-su là dấu chỉ của Thiên Chúa, của tính siêu nhiên, 

được bày tỏ trong nhân tính của Ngài. Trong khi đó, đất lại biến thành bùn, điều đó 

nói với chúng ta rằng sự chữa lành sẽ được sản sinh từ đất, nghĩa là bởi sự dấn thân 

của chúng ta ngang qua trí thông minh và khoa học (nghiên cứu khoa học) và sự 

thực hành của ý chí tự do (tôn trọng các nguyên tắc và tình liên đới)”. 

       Tương tự như vậy, đoạn Tin Mừng nói về việc Chúa Giê-su dẹp sóng gió (Mc 

4,35-41), được công bố vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020 trong buổi cầu 

nguyện của ĐTC tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng đi theo hướng đó. Trong con 

thuyền bị trận cuồng phong lật tung (giống như nhân loại của chúng ta trong thời đại 

dịch Covid-19) có Chúa Giêsu luôn ở cùng, chúng ta không được sợ hãi, như ĐTC 

nhấn mạnh. Chúng ta phải cầu xin Ngài chấm dứt “sự thinh lặng của Thiên Chúa”, 

tượng trưng bởi giấc ngủ của Ngài. Và Ngài, Đấng có quyền năng ngay cả với các 

hiện tượng tự nhiên, sẽ luôn luôn sẵn sàng cứu giúp. Tuy nhiên, mục đích của mô 

phạm này của Thiên Chúa, chắc chắn không phải dừng lại ở những “hiệu ứng đặc 

biệt” của chính phép lạ, nhưng xa hơn là ở câu hỏi, (không phải ngẫu nhiên mà thánh 

sử Mác-cô đặt vào môi miệng các tông đồ sau khi trở lại trạng thái yên tĩnh): “Vậy 

người này là ai, cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Nói một cách đơn giản, mọi 

thứ phải kết hợp lại với nhau để tăng thêm đức tin của chúng ta vào Đức Kitô. Bây 

giờ, chúng ta hãy cầu xin sự trợ giúp của Ngài. Và sau này, khi – như chúng ta tin 

tưởng – mối nguy hiểm của virus Corona bị đánh bại, chúng ta cần biến đức tin của 

mình thành hành động. 

Tác giả: Mimmo Muolo. Chuyển ngữ: An Bình, C.Ss.R.  

Từ: avvenire.it (28.3.2020) 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-chet-dau-kho-so-hai--dai-dich-covid-19-duoi-

nhan-quan-thanh-kinh-42617 

 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-bibbia-e-il-coronavirus
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-chet-dau-kho-so-hai--dai-dich-covid-19-duoi-nhan-quan-thanh-kinh-42617
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-chet-dau-kho-so-hai--dai-dich-covid-19-duoi-nhan-quan-thanh-kinh-42617

