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31-12 THÁNH SILVESTRÊ I

Ngài làm Giáo Hoàng từ 
trong  những  năm  314-
335, thời ly giáo Đônatô 
và Bè rối Ariô.

Các  thánh  là  những 
người đã sống cuộc đời 
của  Chúa  Giêsu.  Các 

Ngài mỗi lúc mỗi gọt dũa, mỗi đục đẽo, mỗi 
khắc chạm để càng ngày càng giống Chúa 
Giêsu.

Thiên Chúa chọn lựa một con người theo 
cái nhìn, theo con mắt, theo sự phán đoán 
của  Người.  Không  ai  có  quyền  bắt  Chúa 
phải chọn người này hay người kia. Thiên 
Chúa tuyển lựa con người vì Ngài yêu mến 
con người, Ngài hoàn toàn tự do để chọn 
lựa, để tuyển chọn một con người. Thánh 
Silvestrê, sinh tại Roma vào năm 270. Khi 
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vua Constantinô trở lại, Giáo Hội được an 
bình và tự do hoạt động, tự do loan báo 
Tin Mừng. Vào năm 314, quyền hành đạo, 
phát triển đạo được vua Constantinô chấp 
thuận. Thế là một giai đoạn đen tối, cấm 
cách,  bắt  bớ đạo đã chấm dứt.  Giáo hội 
thoát khỏi cảnh lầm than, u tối của sự bách 
hại. Hai thế kỷ bắt đạo, giết người có đạo 
đã được đóng lại  trên toàn nước La Mã. 
Năm 314, cha Silvestrê đã được bầu vào 
ngôi vị  Giáo Hoàng với tên là Silvestrê I. 
Thánh nhân có cái nhìn rộng, óc cầu tiến, 
Ngài đã thay đổi nhiều chuyện trong Giáo 
Hội, tổ chức Hội thánh cho có nề nếp, qui 
củ. Thánh nhân sửa đổi giáo luật, luật lệ, 
chú ý đặc biệt tới phụng vụ và các tổ chức 
nghi  lễ.  Thánh  nhân  khuyến khích,  động 
viên  hàng  giáo  sĩ  và  giáo  dân  xây  dựng 
nhiều  thánh  đường,  trong số  đó  phải  kể 
đến thánh đường thánh Phêrô tại Roma và 
thánh đường Chúa Cứu Thế tại Latran.



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

MỘT  CUỘC  ÐỜI  THÁNH  THIỆN  VÀ 
THÀNH CÔNG

Thánh nhân đã điều khiển Giáo Hội suốt 22 
năm  ròng.  Ngài  đã  sống  một  đời  sống 
thánh thiện, luôn nhắm tới việc bảo vệ Giáo 
hội, củng cố lòng tin của anh em. Thánh 
Silvestrê  I  đã  thành  công  lớn  khi  Ngài 
chống lại bè rối Ariô và bảo vệ thiên tính 
của  Chúa  Giêsu  trong  công  đồng  chung 
đầu tiên  cho toàn thể  Giáo  Hội  ở  Nicée. 
Thánh  Silvestrê  I  đã  qua  đời  vào  ngày 
31/12/335. Chúa thưởng công cho Ngài và 
nâng Ngài lên bậc hiển thánh để toàn Giáo 
Hội mừng kính Ngài.

Lạy  Chúa,  xin  nhận  lời  thánh  Silvestrê  I 
Giáo Hoàng khẩn nguyện mà ban ơn trợ 
giúp dân Chúa, và đưa từ cuộc sống chóng 
qua đời này đến cuộc sống bất tận đời sau 
(Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Silvestrê I, 
Giáo Hoàng ).
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29-12 THÁNH GM. TÔMA BECKÉT TỬ 
ĐẠO

1118-1170, tại Anh Quốc

NGÀY 29/12

Nét  đặc  biệt  trong  đời 
sống  của  thánh  Tôma 
Beckét  là  dám  hy  sinh 
cả mạng sống của mình 
vì  Ðấng  mà  Người  yêu 
mến,  tin  tưởng,  cậy 
trông đúng như lời Thầy 
chí thánh Giêsu đã nói, 
đã  thực  hiện:  “  Không 

có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của 
người  hiến  mạng  sống  vì  người  mình 
yêu"( Ga 15, 13 ).

Thánh Tôma Beckét sinh ra trong một gia 
đình thế giá tại nước Anh vào năm 1118. 
Ngay từ thiếu thời,  thánh nhân đã có óc 
thông minh đặc biệt. Ngài học đâu hiểu đó 
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và có nhiều năng khiếu trong nhiều lãnh 
vực xã hội. Người ta có thể nói rằng thánh 
nhân học rộng, tài cao, kinh bang tế thế và 
có tài lãnh đạo. Chính vì tài đức, hiểu rộng 
và có óc phán đoán, phân định giỏi giang, 
biện phân rõ ràng nhiều vấn đề, vua Henri 
II nước Anh đã chọn Ngài làm tể tướng và 
còn  ép  nài  Ngài  làm  Tổng  Giám  mục 
Cantorbéry. Thánh nhân đã khôn khéo từ 
chối. Tuy nhiên, vào năm 1162, vâng lệnh 
Tòa Thánh, Ngài nhận làm Tổng Giám mục 
Cantorbéry.  Sự  từ  chối  của  thánh  Tôma 
Beckét  lúc  trước  quả  ứng  nghiệm  vì  khi 
nhận chức Tổng Giám mục Cantorbéry với 
tính cương nghị, thẳng thắn, dám nói lên 
sự thật, Ngài đã đòi nhà vua trả lại những 
quyền lợi chính đáng cho Giáo Hội và trả lại 
sự độc lập cho Hội Thánh. Ðứng trước sự 
cương  quyết  và  sự  cứng  rắn,  không 
nhường bước của Ngài, vua Henri II căm 
tức tìm đủ cách, đủ cơ hội và dịp để ám hại 
thánh nhân.  Nên,  khi  Ngài  đang dâng lễ 
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vào ngày 29/12/  1170,  bốn tên đao phủ 
thuộc hạ của vua Henri II đã xông tới, hạ 
sát Ngài chết ngay dưới chân bàn thờ.

TRIỀU THIÊN NƯỚC TRỜI DÀNH CHO 
THÁNH TÔMA BECKÉT

Lời của thánh Tôma Beckét trả lời với vua 
Henri II: “ Nếu Thiên Chúa muốn hạ thần 
làm Tổng Giám Mục Cantorbéry, hạ thần sẽ 
mất hết ơn nghĩa với Hoàng Thượng dành 
cho hạ thần trước đây, sẽ biến thành sự 
thù ghét ". Lời nói đó quả đã thành hiện 
thực  khi  thánh  Tôma  Beckét  trở  thành 
Tổng Giám mục Cantorbéry. Cái chết dành 
cho  người  mục  tử  tốt  lành  đã  được  vua 
Henri II tính toán theo lẽ tinh ranh của loài 
người. Thánh nhân đã có lần nói: “ Tôi sẽ 
hạnh phúc biết bao nếu nhờ cái chết của 
tôi mà Giáo Hội được tự do và an bình". 
Chúa đã thưởng công Ngài và ban tặng mũ 
triều thiên nước trời cho Ngài.
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Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  thánh  Giám 
mục Tôma một tâm hồn quảng đại dám hy 
sinh  tính  mạng  vì  công  lý.  Xin  nhận  lời 
thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con 
biết liều mất mạng sống ở đời này vì Ðức 
Kitô, để tìm lại được ở trên trời( Lời nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Tôma Beckét ).
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28-12 CÁC THÁNH ANH HÀI

Mt 2, 13-18

Ngay cả nhập lễ của 
ngày  lễ  kính  các 
Thánh  Anh  Hài,  tử 
đạo  đã  có  những 
lời: “ Các hài nhi vô 
tội,  xưa  bị  giết  vì 
Ðức Kitô. Nay được 
theo Người là Chiên 
con  tinh  tuyền. 
Miệng  chẳng  ngớt 

tung hô: “ Lạy Chúa, vinh danh Chúa ".

Hêrôđê là một ông vua độc ác, vô tài, bất 
tướng. Nhưng, Hêrôđê lúc nào cũng tham 
quyền cố vị. Ông luôn luôn sợ bị lật đổ, sợ 
mất  quyền,  mất  chức.  Chính  vì  thế,  khi 
nghe bất cứ một tin nào mà ông cho rằng 
sẽ nguy hại cho ngai vàng của Ông. Hêrôđê 
đều kiếm cách để phá đổ, để tiêu diệt hầu 
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có thể bảo vệ ngai vua của mình. Ðiều này, 
quả thực rất phù hợp với biến cố các Thánh 
Anh Hài bị tàn sát. Biến cố ấy xẩy ra thế này: 
“ Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, 
thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh 
từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “ 
Ðức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu ? 
Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện 
bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy 
Người”. Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả 
thành Giêrusalem cũng xôn xao " ( Mt 2,1-3 ). 
Tin Mừng thánh Matthêu chương 2 trong các 
đoạn kế tiếp thuật lại rằng vua Hêrôđê ác độc 
tìm cách biết nơi rõ ràng để thủ tiêu Giêsu. 
Nhưng, được mộng báo các nhà chiêm tinh 
sau khi đã gặp Hài Ðồng Giêsu tại Bêlem thì 
họ đã không trở lại gặp Hêrôđê nữa, mà đã đi 
lối khác mà về lại xứ của họ ( Mt 2, 7-12 ). 
Tin Mừng thánh Matthêu chương hai viết tiếp: 
“ Thánh Giuse được sứ thần Chúa hiện ra báo 
tin, nên Ông đang đêm đã đưa Mẹ Maria  và�  
Chúa Giêsu trốn qua Ai  Cập cho đến khi 
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Hêrôđê  băng  hà"(  Mt  2,13-15  ).  Hêrôđê 
thấy mình bị đánh lừa, nên đùng đùng nổi 
giận, sai người đi giết tất cả các con trẻ ở 
Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở 
xuống,  tính  theo  ngày  tháng  ông đã  hỏi 
cận kẽ các nhà chiêm tinh( Mt 2, 16-17).

CÁC  THÁNH  ANH  HÀI  TỬ  ÐẠO  ỨNG 
NGHIỆM LỜI NGÔN SỨ GIÊRÊMIA

Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền�  
rĩ:tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và 
không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng 
không còn nữa. Các thánh Anh Hài dù còn 
thơ bé, nhưng Chúa đã cho các Ngài góp tay 
vào công việc cứu thế của Ngài. Máu của các 
Ngài đổ ra để minh chứng cho Chúa Giêsu 
hoàn toàn vô tội.

Lạy Chúa, các thánh Anh Hài chưa biết dùng 
lời nói để tuyên xưng đức tin, nhưng đã được 
Chúa ban tặng vinh quang nhờ Con Chúa 
giáng sinh làm người. Trong ngày Hội Thánh 
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tưởng niệm các vị tử đạo đầu tiên của kitô 
giáo, xin cho tiệc thánh chúng con vừa chia 
sẻ đem lại cho chúng con ơn thánh dồi dào 
để chúng con can đảm làm chứng về Chúa 
cho anh em ( Lời nguyện hiệp lễ, lễ các thánh 
Anh Hài).
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27-12 THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ, TÁC 
GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Ngày 27/12: Ga 20, 2-8

Một trong những vị 
tông đồ đã nói về 
tình yêu nhiều nhất 
là Gioan, thánh sử. 
Vị  tông  đồ  trẻ,� 
được  Chúa  Giêsu 
yêu  thương  đặc 
biệt  vì  đời  sống 
trinh nguyên, thánh 
thiện đã để lại cuốn 
Phúc  Âm  thứ  tư 
thuật lại tất cả đời 

sống của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã được 
Giáo Hội mở đầu ca nhập lễ bằng những lời 
này: “ Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa 
trong bữa tiệc ly. Hạnh phúc thay vị Tông Ðồ, 
đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, 
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và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế 
gian ( Hc 15, 5 ).

Thánh  Gioan  quê  ở  Bethsaiđa,  xứ  Galilêa. 
Thánh Gioan như nhiều Tông đồ khác, trước 
khi được Chúa mời gọi,  đã làm nhiều nghề 
khác nhau trong xã hội Do Thái lúc đó. Có vị 
làm nghề lao động chân tay, làm vườn, có vị 
làm nghề thu thuế và hầu hết các Tông đồ 
trước kia làm nghề chài lưới. Thánh Gioan đã 
cùng  cha  của  mình  là  Giêbêđê  và  anh  là 
Giacôbê  làm  nghề  chài  lưới.  Tin  Mừng  có 
đoạn đã  thuật  lại  việc  hai  ông Giacôbê  và 
Gioan có lẽ  đã xúi  mẹ mình tới  xin  xỏ với 
Chúa Giêsu: một người được ngồi bên hữu, 
một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong 
nước của Chúa ( Mt 20, 21 ). Gioan là một 
trong số mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu 
yêu thương nhất vì rằng Gioan và Phêrô đã 
được chứng kiến phép lạ Chúa làm cho con 
gái ông Zairô sống lại. Thánh Gioan, Giacôbê 
và Phêrô đã từng được hưởng giờ phút ngây 
ngất trên núi Tabôrê khi Chúa biến hình( Mt 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

16,  1-8;  Mc  9,2-8;  Lc  9,  28-36  )  và  các 
Ngài cũng được thông chia, hiệp thông giây 
phút đau khổ nhất của Chúa Giêsu trong 
vườn  cây  dầu  (  Mt  26,  36-  42  ).  Thánh 
Gioan cũng được hạnh phúc tựa đầu vào 
ngực Chúa trong bữa tiệc ly và dưới chân 
Thập Giá, thánh Gioan đã được hạnh phúc 
lớn lao, Chúa Giêsu trối Ðức Mẹ cho Người 
và ngược lại: “ Ðây là Mẹ của con "( Ga 20, 
27 ). Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà 
về nhà mình. Thánh Gioan còn được hân 
hạnh thông báo cho thánh Phêrô biết Chúa 
đã phục sinh trong buổi sáng Chúa Giêsu 
sống lại ( Ga 20, 1-10 ).

THÁNH GIOAN CON NGƯỜI QUÁ ÐẶC 
BIỆT

Suốt cuộc đời của thánh Gioan từ khi Chúa 
kêu gọi ông, cho tới khi Ông nhắm mắt lìa 
đời, lúc nào thánh Gioan cũng được ở gần 
bên Chúa và lúc nào Ông cũng được chứng 
kiến những việc Chúa làm. Vì  được Chúa 
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yêu như thánh Gioan tự giới thiệu: “ người 
môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến"( Ga 13, 
23; 19, 26; 20,  2.).  Thánh Gioan đã làm 
chứng rằng Ngài sống bên Chúa, cùng ăn, 
cùng phục vụ với Chúa(Ga 21, 13 ). Thánh 
Gioan là một trong vài người đã thấy ngôi 
mộ trống và là một nhân chứng cho biến 
cố  phục  sinh.  Ðời  sống  của  thánh  Gioan 
quả thật đặc biệt, thánh Augustinô đã nói: 
“ Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm 
thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước 
không còn khát và sự hiểu biết". Origênê 
kết luận: “ Chỉ có con người được dựa vào 
ngực  Chúa  và  được  Chúa  trao  cho  Mẹ 
Maria mới có thể hiểu" mọi bí nhiệm của 
Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gioan Tông 
đồ để mạc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho 
chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí 
để chúng con thấu hiểu những chân lý cao 
siêu thánh nhân đã truyền lại( Lời nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Gioan Tông đồ ).
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26-12 THÁNH TÊ-PHA-NÔ VỊ TỬ ÐẠO 
TIÊN KHỞI

Ngày 26/12: Mt 10, 17-22

Ca nhập lễ thánh Stêphanô 
đã viết rằng: “ Cửa trời đã 
mở ra đón thánh tê-pha-nô 
vào. Người là vị tử đạo tiên 
khởi,  đã  lãnh  triều  thiên 
chiến  thắng  trên  trời”.  Và 
ca hiệp lễ mượn sách công 
vụ thuật lại:  “ Họ ném đá 
Ông  Tê-pha-nô,  đang  lúc 
Ông  cầu  xin:  “  Lạy  Chúa 
Giêsu, xin nhận lấy hồn con 

"( Cv 7, 59 ).

Sách Công Vụ Tông Ðồ kể rằng: “. Thưa 
anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn 
bảy người được tiếng tốt, đầy Thần khí và 
khôn ngoan. Còn chúng tôi,  chúng tôi  sẽ 
chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên 
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Chúa.  Ðề  nghị  trên  được  mọi  người  tán 
thành. Họ chọn Ông Tê-pha-nô, một người 
đầy lòng tin và đầy Thánh thần, cùng với 
các  Ông  phi-líp-phê,  pơ-rô-khơ-rô,  Ni-ca-
no, ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một 
người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo 
Do Thái. Họ đưa các Ông ra trước mặt các 
Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ 
đặt tay trên các Ông(Cv 6, 3- 6 ). Ðó là 
việc chọn lựa bảy phó tế tiên khởi giúp việc 
các  Tông  Ðồ,  trong  đó  có  Tê-pha-nô. 
Thánh Tê-pha-nô là một người đầy Thánh 
Thầnn và khôn ngoan, đã không ngừng rao 
giang về Ðức Giêsu phục sinh. Thiên Chúa 
qua việc đặt tay của các Tông Ðồ đã tuyển 
chọn Tê-pha-nô làm phó tế, sách Công Vụ 
Tông Ðồ viết tiếp: “ Ông Tê-pha-nô được 
đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những 
điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân"( Cv 
6,  8  ).  Vì  ghen  ghét  Tê-pha-nô,  không 
tranh luận  được với  Ông,  nên nhiều phe 
nhóm  đã  xúi  dân  vu  khống  Tê-pha-nô 
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khiến cho Ông bị bắt. Tuy nhiên, Tê-pha-nô 
là  người  của  Chúa,  nên toàn  thể  cử  tọa 
trong  Thượng  Hội  Ðồng  đều  nhìn  thẳng 
vào Ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt Ông 
giống như mặt thiên sứ( Cv 6, 15 ). Ðược 
đầy Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, 
thấy vinh quang Thiên chúa, và thấy Ðức 
Giêsu đứng bên hữu Thiên chúa. Ông nói: “ 
Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng 
bên hữu Thiên Chúa."( Cv 7, 55-56 ). Họ lôi 
Ông ra ngoài thành mà ném đá.

THÁNH TÊ-PHA-NÔ THA THỨ CHO NHỮNG 
KẺ GIẾT CHẾT MÌNH

Cảm nghiệm sâu xa Lời Chúa: “. Đừng sợ 
những kẻ chỉ giết được thân xác mà không 
giết  được  linh  hồn",  thánh  Tê-pha-nô  đã 
chấp nhận sự vu khống của những kẻ ghen 
tỵ, thù hằn Ngài, Ngài đã làm một cử chỉ 
rất đẹp, rất thánh thiện: “ Họ ném đá Ông 
Tê-pha-nô, đang lúc Ông cầu xin rằng:  " 
Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con "( Cv 
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7, 59 ).  Rồi  Ông quỳ gối xuống, kêu lớn 
tiếng:  “  Lạy  Chúa,  xin  đừng chấp họ tội 
này". Nói thế rồi, Ông an nghỉ ( Cv 7, 60 ).

Lạy Chúa, thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu 
tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách 
hại  mình  như  Chúa  Kitô  dạy.  Hôm  nay, 
mừng thánh nhân được rước về trời, chúng 
con  nài  xin  Chúa  ban  ơn  để  chúng  con 
hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu 
thương ngay cả địch thù ( Lời nguyện nhập 
lễ, lễ thánh Tê-pha-nô ).
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23-12 THÁNH LINH MỤC GIOAN KENTY

(1390 – 1473, Nước Ba-lan, giáo sư triết-
thần, mục tử)

Ngày 23/12: Lc 1, 57-66

Mỗi vị thánh đều nổi bật về 
một nhân đức nào đó, chẳng 
hạn có thánh làm gương về 
sự trong sạch, có vị thánh về 
sự  khó  nghèo  hay  vâng 
phục. Tựu trung các vị thánh 
tuy  có  nổi  bật  về  một  vài 

nhân đức nào đó,  họ  vẫn có chung một 
mẫu số là sống càng giống Chúa Giêsu Kitô 
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Thánh nhân sinh  vào  năm 1390 tại  miền 
Krakow nước Ba Lan ở Kenty. Thánh nhân có 
óc thông minh, khôn khéo, học hành giỏi 
giang, trổi vượt các bạn bè. Ngài sống suốt 
cuộc đời tại miền Krakow, sau khi mãn trường 
ở đây, Ngài trở thành giáo sư văn chương, 
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khoa trưởng triết  học năm 1432 và  Ngài�  
cũng là giáo sư thần học vào năm 1443. Ngài 
được bổ nhiệm làm cha sở Olkusz, một họ 
đạo nhỏ bé ở gần Krakow. Với chức vụ nào, 
Ngài cũng tỏ ra là một người nổi tiếng, xuất 
sắc không chỉ vì kiến thức sâu rộng, mà còn 
bởi đức bác ái, lòng thương xót, cảm thông 
đối  với  mọi người,  đặc biệt là  những con 
người nghèo khó, bơ vơ, vất vưởng. Ngài có 
tấm lòng hoán cải rất đặc biệt. Thiên Chúa 
luôn có con đường của Ngài.  Thánh nhân 
luôn sẵn sàng bảo vệ đức tin, luôn gắn chặt 
lấy Ðức Kitô cho dù chiến tranh lúc đó lan 
tràn và thảm khốc trên khắp nước Ba Lan. 
Thánh nhân có tâm hồn thống hối và ý thức 
việc hành hương Giêrusalem như một phương 
thế để đền tội, đồng thời cầu nguyện cho các 
linh hồn. Thánh nhân đã hành hương đất 
thánh  Giêrusalem,  viếng  mộ  Chúa  Giêsu 
nhiều lần và đi Roma viếng mộ hai thánh Phêrô 
và Phaolô tông đồ bốn lần.

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI
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Với tuổi đời 83, thánh nhân già yếu. Thiên 
Chúa đã kêu mời Ngài về với Chúa vào áp 
ngày lễ  Noen năm 1473.  Thánh nhân đã 
làm hết  sức mình,  đã sống đời  sống kết 
hợp mật thiết Thiên Chúa và hoàn thành 
một cách xuất sắc nhất mọi công việc bề 
trên trao phó cho Ngài. Ðó là nét rất đặc 
biệt nơi cuộc sống Ngài. Chúa đã thưởng 
công Ngài  và Giáo Hội  đã nâng Ngài  lên 
bậc hiển thánh.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng 
con ngày càng tiến bước trên con đường 
tìm hiểu Chúa theo gương thánh Gioan linh 
mục. Xin cho chúng con cũng biết cư xử 
bác ái với mọi người hầu đáng được Chúa 
nhân từ tha thứ ( Lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh Gioan Kenty ).
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21-12 THÁNH LM. TIẾN SĨ PHÊRÔ 
CANISIÔ

Ngày 21/12: Lc 1, 39-45

1521- 1546 – Hòa lan, Thụ phong LM 1546, 
làm giáo sư, nhà giảng thuyết, văn sĩ, nhà 
truyền giáo tại Đức. Tác phẩm nổi tiếng là 
cuốn giáo lý

Một con người đã có nhiều 
cống  hiến  cho  Giáo  Hội 
qua cung cách, thái độ và 
đóng góp của mình để Hội 
Thánh luôn được tô điểm 
bằng những dáng vẻ cao 
quí  của  mình và  để  Giáo 
Hội  luôn  hãnh  diện  vì 
những tư tưởng thánh của 
mình qua lời nói, sách vở 

để  lại  :  Con  người  đó  không  ai  khác  là 
thánh Phêrô Canisiô.
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Tại đất nước Hòa Lan vào năm 1521, có 
một người tên là Phêrô Canisiô được sinh 
ra ở Nimègue,  miền Geldria.  Thánh nhân 
tuy mang quốc tịch Hòa Lan ,  nhưng lại 
sống hầu như trọn cuộc đời ở nước Ðức. 
Thánh  nhân  có  óc  thông  minh,  tài  phán 
đoán, nhờ học hành giỏi giang, thánh nhân 
mau  nổi  tiếng  là  người  uyên  bác.  Năm 
1543,  thánh  Phêrô  Canisiô  xin  vào  dòng 
Tên  tại  Cologne  và  mau  chóng  trở  nên 
uyên bác trong nhiều lãnh vực. Thánh nhân 
rất  nổi  tiếng  về  đàng  học  vấn  và  được 
nhiều người kính phục, nể vì . Thánh Phêrô 
Canisiô đã nắm giữ rất nhiều trọng trách 
quan trọng như làm giáo sư, thuyết giảng, 
dạy giáo lý, sứ gỉa của Ðức Giáo hoàng, Bề 
trên nhà dòng,  Giám tỉnh tại  Ðức và Áo. 
Ngài đã thiết lập nhiều chủng viện và học 
viện. Thánh nhân có tài viết văn, Ngài đã 
viết rất nhiều, các bài của Ngài được phổ 
biến khắp nơi trong số đó cuốn " Tổng luận 
về  Giáo  lý  Công giáo"  viết  năm 1555 và 
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cuốn " Giáo lý " viết năm 1556 được hoan 
nghênh khắp nơi  và rất  nổi  tiếng.  Thánh 
nhân dù thuyết giảng, viết hay trò chuyện, 
tiếp  xúc,  hoặc  qua  những hoạt  động chỉ 
nhắm một mục đích duy nhất là " Phục vụ 
Giáo Hội, làm vinh danh Chúa và chống lại 
học thuyết của Luthêrô lúc đó đang hoành 
hành, phát triển mạnh tại nước Ðức. Thánh 
Phêrô có công rất lớn vào thế kỷ XVI tại 
Ðức vì  Ngài  đã  dùng tư  tưởng đạo đức, 
chân chính theo Giáo lý của các tông đồ 
làm cho  một  số  đông  tại  nước  Ðức  còn 
trung  thành  với  Hội  Thánh  Chúa  Kitô. 
Thánh nhân đã sống những năm tháng còn 
lại  cuộc đời tại  thế ở nước Thụy Sĩ miền 
Fribourg.

THÁNH NHÂN ÐƯỢC GIÁO HỘI VINH 
THĂNG

Với những công lao to lớn đóng góp cho 
Giáo Hội với chỉ một mục đích duy nhất là 
làm vinh danh Chúa Kitô. Thánh nhân đã 
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cống hiến biết bao sinh lực, công sức, tài 
năng qua các bài giảng thuyết, các sách vở 
đạo  đức  mang  tính  thần  học  sâu  xa  và 
chính  thống.  Thánh  nhân  đã  trút  hơi  thở 
cuối  cùng  vào  ngày  21/12/1597.  Ngài  thọ 
được 76 tuổi. Giáo Hội đã tưởng thưởng công 
lao  của  Ngài  vì  những  nhân  đức  và  tư�  
tưởng sâu sắc của Ngài về Thiên Chúa Ba 
Ngôi, về Tin Mừng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô, 
Ðấng Thiên Sai. Năm 1925 vì những công lao 
to lớn và tư  tưởng  sâu  sắc,  chân  chính  của 
Ngài, Ðức Giáo hoàng Piô XI đã phong Ngài lên 
bậc hiển thánh và ban cho Ngài tước hiệu tiến sĩ 
Hội Thánh.

Lạy Chúa để bảo vệ đức tin của Hội Thánh 
công giáo. Chúa đã cho xuất hiện một linh 
mục đầy lòng dũng cảm và trí thông minh 
là thánh Phêrô Canisiô.  Vì  lời thánh nhân 
chuyển  cầu,  xin  cho  những  ai  đang  tìm 
kiếm chân lý được phúc nhận biết Chúa là 
Thiên Chúa, và xin cho cộng đoàn tín hữu 
chúng con được trung thành giữ vững đức 
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tin(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Phêrô 
Canisiô ).
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14-12 THÁNH TIẾN SĨ GIOAN THÁNH 
GIÁ

1542-1591, Tây Ban nha

Vị thánh linh mục cải tổ dòng Carmêlô

Ngày 14/12: Mt 11,16-19

Mỗi  thánh  đều đã  sống  cuộc  đời  họa  lại 
hình ảnh Ðức Kitô,  càng giống Chúa bao 
nhiêu,  thánh  nhân  đó  càng  làm  nổi  bật 
chân tính của Thầy Chí Thánh Giêsu. Thánh 
Gioan Thánh Giá đã sống trọn lành đến nỗi 
các nhân đức của   Người đã trở nên anh 
hùng.
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Thánh  nhân  sinh  tại  nước  Tây  Ban  Nha 
miền Fontibéros vào năm 1542 trong một 
gia đình nghèo. Chính vì thế, Ngài đã trải 
qua tuổi niên thiếu lao đao, vất vả vì thánh 
nhân  phải  làm lụng,  lao  động  cực  nhọc. 
Năm 1563, thánh nhân tận hiến cho Chúa 
trong  dòng  kín  Carmêlô.  Thiên  Chúa  đã 
dùng Ngài vào công việc mở mang, cải tổ 
dòng carmêlô. Vì thế trước ngày lãnh sứ vụ 
linh mục vào năm 1567, Chúa đã xếp đặt 
cho Ngài gặp gỡ thánh Têrêsa cả, một cuộc 
gặp gỡ thánh, cuộc gặp gỡ kỳ diệu, quyết 
định cả hướng đi cho cuộc đời mục vụ của 
Ngài sau này. Thánh Gioan Thánh Giá đã 
cộng tác  với  thánh Têrêsa cả trong công 
cuộc cải cách dòng Carmêlô, đưa dòng về 
tuân  giữ  những  qui  chế  đầu  tiên  của  vị 
sáng  lập  dòng  Carmêlô.  Ngài  đã  cùng 
thánh nữ Têrêsa đưa dòng Carmêlô tới chỗ 
hoàn thiện mỗi ngày một hơn cho tới khi 
thánh nữ Têrêsa cả qua đời vào năm 1582. 
Thánh Gioan Thánh Giá đã cùng hai người 
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bạn cùng lý tưởng tìm đến và sống trong 
túp  lều  tồi  tàn,  không  ra  gì  tại  Duruelo 
nước Tây Ban Nha.  Mọi  người  trong nhà 
dòng đều chống đối cuộc cải cách của các 
Ngài.  Thánh  nhân  bị  giam  tại  một  căn 
phòng tại  Tolède vào năm 1577, chỉ chín 
tháng  sau  đó,  thánh  nhân  đã  trốn  thoát 
khỏi nơi Ngài bị giam cầm. Thời gian này 
với  ơn  Chúa,  với  sự  tác  động  của  Chúa 
Thánh Thần, thánh nhân đã sáng tác nhiều 
bài  thơ thần bí  rất  có giá trị.  Tuy nhiên, 
Chúa luôn có con đường của Ngài, ý của 
Ngài khác với sự suy nghĩ của con người. 
Cuộc cải cách của thánh nhân và các bạn 
được chấp thuận,  thánh Gioan thánh  giá 
được trao cho nhiều chức vụ quan trọng 
trong dòng. Cuộc đời của Ngài tràn lửa tình 
yêu, soi chiếu cho dòng Carmêlô. Ngài đã 
sống tình yêu và khích lệ mọi tu sĩ trong 
dòng hãy sống tình yêu như Chúa đã sống. 
Ngài hưởng thọ 49 tuổi sau một cơn bệnh 
trầm trọng đã kéo Ngài  về với  Chúa vào 
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năm 1591. Năm 1926, Ðức Thánh Cha Piô 
XI đã nâng Ngài lên với danh hiệu"tiến sĩ 
Hội Thánh" do các tư tưởng sâu sắc và nền 
linh  đạo  quí  giá  Ngài  để  lại  cho  dòng 
Carmêlô và Giáo Hội.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,  Chúa đã ban cho thánh Gioan 
linh mục lòng nhiệt thành yêu mến thánh 
giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin cho 
chúng con hằng biết noi gương sáng của 
người  để  mai  sau  được  chiêm  ngưỡng 
Thánh Nhan vinh hiển( Lời nguyện nhập lễ 
thánh Gioan thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội 
Thánh ).
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13-12 THÁNH LU-XI-A

Trinh nữ, tử đạo 340 tại Xy-ra-cu-xa, Nước 
Ý

Ngày 13/12: Mt 11,11-15

Một vị  thánh đã được 
Chúa làm phép lạ để tỏ 
rõ uy quyền của Chúa 
và  để  chỉ  cho  mọi 
người  thấy  vị  thánh 
này  đã  được  Chúa 
tuyển chọn ngay trong 
những  trạng  huống 
khó  khăn  nhất  .  Vị 
thánh này tên là Lucia.

LUCIA, NGƯỜI LÀ AI ?

Thánh nữ Lucia mồ côi cha ngay từ lúc còn 
nhỏ tuổi. Người sinh ra tại Syracusas nước 
ý. Ngay từ nhỏ, thánh nữ Lucia đã quyết 
dành riêng cho Chúa, hiến toàn thân mình 
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cho Giavê Thiên Chúa làm như của lễ toàn 
thiêu dâng lên Ngài. Tuy nhiên, con đường 
của  thánh  nữ  có  chỗ  quẹo,  chỗ  ngoằn 
ngoèo. Mẹ thánh nữ đã quyết tâm ép buộc 
Người lập gia đình. Thiên Chúa có chương 
trình  của  Ngài.  Nhờ  lời  cầu  nguyện  của 
Lucia, Chúa đã nhậm lời thánh nữ cho mẹ 
Người  khỏi  lập  tức  cơn  bệnh  loạn  huyết 
hiểm nghèo, bà đã mắc phải từ lâu. Ðược 
Chúa yêu thương, làm phép lạ và tỏ ra cho 
thánh nữ biết, Ngài tuyển chọn thánh nữ. 
Nên sau biến cố Chúa tỏ mình, chữa lành, 
thánh nữ đã từ khước cuộc hôn nhân này, 
bán tất cả gia tài Người có để làm của hồi 
môn, rồi phân phát cho kẻ nghèo khó như 
lời Chúa truyền cho chàng thanh niên giầu 
có. Vì bị từ chối kết hôn, chàng trai đáng lẽ 
là chồng của Lucia đã đang tâm tố cáo với 
Hoàng đế Lucia có đạo, thánh nữ đã bị bắt 
và giải tới trước mặt quan Paschase. Quan 
Paschase đã dùng hết lời lẽ dụ dỗ thánh nữ 
và dùng đủ mọi cực hình để bắt thánh nữ 
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dâng hương tế thần nhưng quan hoàn toàn 
thất vọng vì sự quả cảm và lòng tin sắt đá 
của thánh nữ đối với Chúa. Quan cho dẫn 
thánh nữ tới nơi tội lỗi nhất hầu hủy hoại 
sự trinh tiết của thánh nữ. Nhưng Chúa đã 
gìn giữ Người, cho thân xác Người trở nên 
nặng nề như núi đá khiến không ai có thể 
kéo nổi. Chúa lại một lần nữa gìn giữ thân 
xác trinh nữ vì rằng khi quan Paschase quá 
nóng giận đã cho quân lính tẩm dầu vào 
thân xác trinh nữ hầu hủy hoại  thân xác 
của người, Chúa đã gìn giữ thân xác Người 
vẹn toàn giữa lửa hồng rực rỡ.  Chúa đã 
dọn chỗ cho trinh nữ Lucia và cho Người 
được phúc tử đạo vào năm 304 dưới thời 
bắt đạo của Ðiôclêtianô. Thánh nữ đã tiên 
báo Giáo Hội sẽ được hưởng bình an, thơ 
thới. Xác thánh nữ được chôn cất ngay trên 
quê hương của Người.

LỜI CẦU NGUYỆN
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Lạy  Chúa,  hôm nay  chúng  con  mừng kỷ 
niệm ngày thánh nữ Lucia đồng trinh,  tử 
đạo,  vinh  hiển  bước  vào  trời.  Xin  Chúa 
nhận lời  người  cầu thay nguyện giúp mà 
khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con để 
mai  sau  chúng  con  được  chiêm  ngưỡng 
Chúa  vô  cùng  vinh  hiển(  Lời  nguyện  ca 
nhập lễ, lễ thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).

THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA
 

Simon  Phan  Đắc  Hòa  sinh 
tại Huế, tên cũ là Phan đắc 
Thu. Cha là Phan đắc Thục 
làm  Lại  Bộ  Thượng  Thư 
trong triều vua; Mẹ là Đóa, 
vợ lẽ của quan thượng thư. 
Sau khi  cha  chết,  gia  đình 
trở nên nghèo túng, nên mẹ 
Ngài phải dẫn hai chị em về 
ở  với  bà  ngoại  tại  Lương 
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Kim Quảng Trị. Sau đó lại rời chỗ về làng 
Nhu Lý nương nhờ một gia đình Công Giáo 
đạo hạnh giúp đỡ. Trong thời gian này cậu 
Hòa được dạy giáo lý và được rửa tội năm 
12 tuổi.
Cậu Hòa khá thông minh và có tư cách nên 
được  Cha  Nhân  gửi  vào  chủng  viện  An 
Ninh. Nhưng về sau bề trên cậu là con vợ 
hai, tức là có ngăn trở không làm linh mục 
được, nên đã cho về. Bỏ chủng viện về lúc 
đã 30 tuổi, Phan đắc Hòa ở trọ học thuốc 
tại nhà y sĩ Phương, và về sau lập gia đình 
với cô Yên con gái ông Phương, và cũng trở 
thành thày thuốc.
Ông Bà Phan Đắc Hòa có tất cả 12 người 
con, trong đó có ba người làm nữ tu. Ông 
thường dẫn con cái đi lễ và xưng tội. Ban 
tối  Ông  đọc  sách  đạo  cho  cả  nhà  nghe. 
Ông  rất  thương  người  nghèo,  thường 
nhường cả phần ăn cho họ nữa. Với lòng 
đạo đức và nhiệt thành, Ông được cử làm 
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thủ chỉ làng Nhu Lý, và làm chánh trương 
xứ đạo.
Khi vua Minh Mạng ra lệnh bắt tất cả các 
giáo sĩ ngoại quốc, Ông Hòa đã chẳng sợ 
nguy hiểm mà tìm cách giúp đỡ giấu ẩn. 
Ông xây tường có hai lớp để các cha ẩn 
trốn trong nhà. Cha Y (De la Motte) đã trốn 
ở nhà Ngài một thời gian, nhưng rồi dân 
chúng nghe biết đồn thổi, khiến ông phải 
xếp đặt đưa cha Y sang ẩn trốn tại làng An 
Ninh. Nhưng trên đường đi thì Ngài và cha 
Y bị chận bắt.
Trong khi bị giam tù con cái thường lui tới 
viếng thăm và được Ngài khuyên:
"Chúng  con  hãy  về  giúp  đỡ  mẹ,  chị  em 
giúp đỡ lẫn nhau. Còn số phận Cha chắc 
không  tránh  khỏi  cái  chết.  Các  con  hãy 
vâng lời mẹ, săn sóc cửa nhà tử tế, vì cha 
không thể lo lắng gì hơn được nữa".
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Khi  làm  nghề  thuốc  và  dạy  thuốc,  Ngài 
được các học trò rất thương mến, và Ngài 
cũng coi họ như con vậy.
Các quan đưa đòn tâm lý  nói  về chuyện 
thương vợ con cho Ngài mủi lòng mà bỏ 
đạo. Nhưng Ngài quả quyết:
"Dầu tôi phải mất vợ mất con, mất hết của 
cải và mạng sống nữa, tôi cũng không bao 
giờ bỏ Chúa tôi thờ".
Ngài đã bị tra tấn 3 lần, mỗi lần 40 roi, và 
bị kìm kẹp nữa.
Một hôm bà Hòa bế con đến thăm, Ông 
nói:
"Hãy can đảm, đừng buồn vì số phận tôi 
phải chịu. Cái chết của tôi làm vinh danh 
Chúa.  Hãy khuyên bảo con cái  biết  sống 
theo ý Chúa".
Sau nhiều lần tra tấn mà không lay chuyển 
được Ngài, các quan đã làm cho Ngài phải 
chém đầu và bêu ba ngày cho người khác 
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khiếp sợ, vì tội chứa chấp đạo trưởng ngoại 
quốc.
Ngày 12.12.1840 Ngài bị chém đầu, tên lý 
hình tung đầu Ngài lên cho mọi người thấy 
và giao cho làng Đốc Sơ ngoại đạo bêu đầu 
ba ngày. Xác Ngài được giáo dân đưa về an 
táng tại Nhu Lý Quảng Trị. 

THÁNH PHILIPPHÊ 

PHAN VĂN MINH

Philipphê Phan Văn Minh sinh 
năm  1815  tại  Cái  Mơn  tỉnh 
Vĩnh Long, con Ông Đaminh 
Phan  văn  Đức  và  Bà  Anna 
Tiếu.  ông Bà  Đức  làm trùm 
họ và có tất cả 14 người con. 
Phan văn Minh là con thứ 12. 
Cha  mẹ  chết  sớm  nên  cậu 
Minh phải ở với chị cả. Năm 

13 tuổi cậu được Đức Cha Taberd gửi vào 
chủng viện Lái Thiêu. Rồi khi lên Đại Chủng 
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Viện  thì  được  gửi  sang  Penang  là  chủng 
viện của vùng Đông Nam Á thời đó. Thầy 
về nước và chịu chức linh mục tại Huế năm 
1846  lúc  31  tuổi.  Ngài  là  một  linh  mục 
thông  minh.  Tên  tuổi  Ngài  gắn  liền  với 
cuốn tự điển Việt-Latinh cùng với Đức Cha 
Taberd.
Trong thời kỳ bắt đạo, Đức Cha phải trốn 
ẩn  nên  đã  ủy  thác  cho  cha  Minh  được 
quyền ban phép Thêm Sức. Ngài đã phải 
vất vả đi nhiều họ đạo giúp giáo dân thêm 
mạnh mẽ trong đức tin. Cha Minh có lòng 
sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, và luôn cổ 
võ ơn gọi đi tu tiếp nối công việc tông đồ 
của Chúa. Cha nuôi con thiêng liêng cho đi 
tu và khuyên phải siêng năng cầu nguyện 
cùng Đức Mẹ và ra sức luyện tập các nhân 
đức hầu đáng được Chúa gọi: "Hãy siêng 
năng cầu nguyện cùng Đức Mẹ và ra sức 
luyện tập các nhân đức hầu Chúa gọi nối 
tiếp công việc của cha."
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Vào cuối năm 1852, lệnh cấm đạo trở nên 
gắt gao, ngài phải vâng lệnh Bề Trên, đến 
trú ẩn tại họ Mặc Bắc, nhưng lại được lãnh 
triều thiên tử đạo. Nguyên lúc ấy, có bếp 
Nhẫn say mê cờ bạc rượu chè, vì hy vọng 
tiền thưởng, nên đã đi báo quan đem quân 
về bắt cha Phêrô Lựu, chánh sở Mặc Bắc. 
Không  gặp  cha  Phêrô  Lựu  nhưng  quan 
quân  lại  bắt  được  cha  Minh  trong  đêm 
25/02/1853, cùng với chủ nhà cho trú ẩn là 
ông trùm Giuse Lựu, và một số giáo dân 
nữa. Tất cả bị điệu về Vĩnh Long.
Trong ngục, ngài luôn hãnh diện vì là linh 
mục và đầy lòng thương mến các bạn tù, 
dù  chịu  nhiều  hình  khổ và nhiều  điều xỉ 
nhục. Vì không lay chuyển nổi đức tin sắt 
đá của ngài, các quan đã lên án "phát lưu 
ra Bắc" và đệ án vào kinh xin châu phê. 
Vua Tự Ðức không nghe, truyền phải xử tử.
Ngày 03/7/1853, Cha Minh bị điệu ra pháp 
trường, mặc áo dài và cầm tràng hạt trong 
tay vừa đi vừa làn chuỗi. Cha xin được nửa 
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giờ cầu nguyện, rồi trối lại cỗ tràng hạt cho 
ông Phương đang theo giúp Cha. Ngài cầu 
nguyện lớn tiếng: “Lạy Mẹ, xin cầu cho con 
trong giờ lâm chung nguy hiểm này.  Lạy 
Chúa xin thương đến con cùng. Xin Chúa 
ban cho con mạnh sức chịu cho sáng danh 
Chúa”.
Vị  chủ  chăn  trước  khi  lìa  đoàn  chiên  đã 
không trối lại kho vàng kho bạc nào, cũng 
không cấp bằng ân thưởng chi cả, mà trao 
lại chính người Mẹ đã cả đời yêu thương 
săn sóc. Cũng như Chúa Giêsu lúc trước khi 
tắt thở trên Thánh Giá đã trao cho môn đệ 
Gioan: “Này là Mẹ của con”, Ngài đã trối lại 
cho con chiên báu vật ngài quí trọng trên 
đời là tràng chuỗi Mân Côi, là 15 bí quyết 
của người Mẹ đã bước đi trên cuộc hành 
trình đức tin qua 15 chặng để đạt nguồn 
sung mãn đầy ơn phúc của Chúa. …
Đáng lẽ theo bản án thì đầu cha phải bị vất 
xuống  sông,  nhưng  sau  khi  chém  xong, 
ông Phương đã xin chuộc đầu Cha khâu lại 
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với xác và rước về táng tại Cái Mơn trong 
nền nhà thờ cũ. Chúa đã cho vị tử đạo làm 
nhiều dấu lạ là những đồ vật liên quan đến 
Ngài bỗng dưng tỏa sáng.
Cha Thánh Minh tử đạo lúc 38 tuổi, là vị 
tiên khởi tử đạo xuất thân từ chủng viện 
Penang.  Tại  sân  trường  và  trong  nhà 
nguyện vẫn còn tượng Ngài.
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11-12 THÁNH GIÁO HOÀNG ÐAMASÔ I

Ngày 11/12: Mt 18,12-14

Sinh năm 305 tại  Tây-ban-
nha,  Giáo hoàng năm 366. 
Chống  ly  giáo,  cổ  võ  việc 
tôn kính các thánh tử đạo. 
Qua đời năm   384

Thánh  là  người  được  ánh 
sáng  soi  chiếu  mọi  ngõ 

ngách của cuộc đời, của con người khiến 
mọi  nét  trong  con  người  vị  thánh  được 
sáng lên với những nhân đức trở nên anh 
hùng. Thánh Ðamasô I,  giáo hoàng cũng 
đã được chính Chúa Giêsu Kitô chiếu dọi, 
đến nỗi bản thân của Ngài đã nên một với 
Ðức Kitô.

VỊ THÁNH CỦA VIỆC CẢI TỔ

Thánh Ðamasô I sinh tại Roma vào khoảng 
năm 305. Thánh nhân đã được Chúa tuyển 
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chọn một cách rất đặc biệt số là vào năm 
366, sau khi Ðức Giáo hoàng Libêriô qua 
đời,  Hội  Thánh  Chúa  gặp  khủng  hoảng 
trầm trọng do tình thế lúc đó gây nên, tạo 
ảnh hưởng không ổn định sâu rộng trong 
xã  hội  và  tôn  giáo.  Tuy  nhiên,  Chúa  có 
đường lối của Chúa, phó tế Ðamasô được 
bầu  vào  chức  vị  Giáo  hoàng  ngay  trong 
hoàn cảnh bất ổn đó. Ðường đi của Chúa 
quả là huyền diệu. Con đường đức tin quả 
thật diệu kỳ. Thánh nhân vừa lên ngôi Giáo 
hoàng đã đem hết tài lực, tâm trí ra lèo lái 
con thuyền của Giáo Hội. Việc đầu tiên của 
Ngài là ổn định Giáo Hội đang hoang mang 
giữa trăm ngàn nguy khó, giữa muôn vàn 
thử thách do các bè rối  gây  nên.  Thánh 
nhân đã đặc biệt lưu tâm tới việc cổ võ mọi 
người  học hỏi  lời  Chúa qua các sách Tin 
Mừng.  Ngài  giao  cho  thánh  Hiêrônimô 
nhiệm vụ dịch Sách Thánh ra tiếng La ngữ. 
Thánh nhân lưu ý tới phụng vụ thánh, phổ 
biến và khuyến khích đọc thánh vịnh trong 
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toàn Giáo Hội. Ngài cổ võ lòng sùng kính và 
học hỏi về gương các thánh tử vì đạo. Ngài 
và Hội thánh phải  đương đầu với  các bè 
rối,  nhất  là  bè  rối  Ariô.  Ngài  tỏ  ra  đại 
lượng, giầu lòng nhân từ như chính mẫu 
gương  của  Chúa  Giêsu,  khiến  cho  nhiều 
người  thuộc  các  bè  rối  được  ơn  ăn  năn 
quay trở lại với Hội Thánh. Ngài có công rất 
lớn đối với công đồng Constantinople và trở 
thành lũy vững chắc cho công đồng, cho 
Giáo Hội vì tính can đảm, cương quyết đối 
với các bè rối. Thánh Ðamasô I, giáo hoàng 
qua đời về với Chúa vào năm 384, hưởng 
thọ 80 tuổi.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,  thánh Ðamasô,  giáo hoàng đã 
phục  hưng  và  cổ  võ  lòng  tôn  sùng  các 
thánh tử đạo. Xin cho chúng con cũng biết 
noi gương Người mà luôn luôn tưởng nhớ 
công ơn của các chứng nhân anh dũng đã 
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đổ máu mình vì đức tin ( Lời nguyện nhập 
lễ, lễ thánh Ðamasô I, giáo hoàng ). 
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8-12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM. NÉT ĐẸP 
TUYỆT VỜI CỦA MẸ MARIA

Ngày 8/12: Lc 1,26-38

Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn 
làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, 
chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ 
nhiều đặc ân mà trên trần thế không ai 
được như mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một 
ân  huệ  đặc  biệt  chỉ  mình  mẹ  mới  có. 
Thiên  Chúa  còn  cho  mẹ  ơn  vô  nhiễm 
nguyên  tội  nghĩa  là  Thiên  Chúa  đã  gìn 
giữ  linh  hồn Đức Mẹ không vướng phải 
vết nhơ tội nguyên tổ. Và sau khi mẹ qua 
đời,  Thiên Chúa lại  đưa cả hồn lẫn xác 
mẹ về trời.

NÉT ĐẸP TUYỆT VỜI CỦA NGƯỜI NỮ 
TỬ SION CÓ TÊN MARIA:

Ađam  và  Evà  đã  phản  nghịch  cùng 
Chúa:hai  ông bà đã ăn trái  cấm, nghịch 
lại lệnh của Chúa. Quả thực, trái cây mà 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

hai ông bà tổ tiên đã ăn chẳng đáng gì, 
nhưng  sở  dĩ  hai  ông  bà  nguyên  tổ  bị 
Chúa giáng phạt vì họ đã không vâng lời 
Chúa.  Đây  là  tội  phản  bội.  Tội  này  đã 
mang sự chết vào trần gian và tội tổ tông 
đã truyền cho con cái qua muôn thế hệ. 
Tuy  nhiên,  chỉ  riêng  mình  mẹ  Maria  vì 
được Thiên Chúa chọn để làmm mẹ Đấng 
Cứu  Thế,  nên  mẹ  đã  được  Thiên  Chúa 
gìn giữ cách riêng không mắc tội tổ tông 
truyền. Vì vậy, không một giây phút nào 
trong cuộc đời của mẹ phải lệ thuộc ma 
quỉ,  lệ  thuộc  tà  thần  hung  ác.  Đức  mẹ 
ngay  từ  lúc  mang  thai  bởi  quyền  năng 
của Chúa Thánh Thần, linh hồn Đức mẹ 
đã  được  tràn  đầy  thánh  sủng,  và  các 
nhân  đức  siêu  nhiên,  đầy  ân  huệ  của 
Chúa  Thánh  Thần.  Cho  nên,  khi  thiên 
thần Gabrien đến truyền tin cho Đức mẹ, 
thiên thần đã cất tiếng: “ Kính chào trinh 
nữ đầy ơn phước”(Lc 1,28). Đức mẹ được 
đặc ân vô nhiễm nguyên tội vì mẹ là mẹ 
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Đấng  Cứu  Thế.  Mẹ  là  mẹ  Đấng  cứu 
chuộc,  nên  Mẹ  phải  trong  trắng  vẹn 
tuyền, không vương tì  ố của tội  nguyên 
tổ và tội riêng mình làm. Đây là nét đẹp 
tuyệt vời của người nữ tử Sion có tên là 
Maria. Một tên gọi dịu dàng, nhưng mang 
ý  nghĩa  cao  vời.  Tên Maria  gói  trọn  tất 
cả. Trong tên gọi của Người đã gồm tóm 
cả nhân loại và đem lại cho từng người, 
cho nhân loại,  cho lịch sử cứu độ niềm 
hạnh phúc vô biên. Hạnh phúc chỉ có thể 
có nơi  thập giá sau này của Con mẹ sẽ 
sinh ra cho trần gian. Mẹ Maria đã sống 
trọn  nét  đẹp  sâu  xa  nhất  Thiên  Chúa 
dành  để  cho  mẹ.  Với  những  nét  đẹp 
tuyệt  diệu  nhất  Thiên  Chúa  chỉ  để  cho 
mẹ.  Tên  Maria  quả  là  cuốn  sách  chứa 
đựng toàn những điều quí hóa nhất. Đó 
là bình sành quí giá tuyệt vời Thiên Chúa 
đã dành cho mẹ.

MẸ  MARIA  LÀ  MỘT  TRONG  NHỮNG 
ANAWIM CỦA THIÊN CHÚA:
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Nếu  đoạn  sách  khởi  nguyên  3,  9-15.20 
cho biết tại sao lại  có tội và rằng Thiên 
Chúa không chịu khuất phục sự tội, Ngài 
quyết  tuyên  chiến  với  sự  ác,  sự  tội  và 
Ngài  đã  dự  liệu  để  chiến  thắng  tội  lỗi. 
Dân chúa chọn quả có nhiều người phản 
nghịch với Chúa, nhưng bên cạnh ấy còn 
có  nhiều  người  không  chịu  cúi  đầu  lệ 
thuộc sự tội, nhưng họ   đang đẩy lui sự 
tội,  đạp  dập  đầu  con  rắn  là  ma  quỉ. 
Những con người quí hiếm ấy là các ngôn 
sứ, các người đạo đức, biết nghe và tuân 
giữ  lời  Chúa,  những  người  nghèo  khao 
khát Chúa. Mẹ Maria là một người trong 
nhóm  người  nghèo  của  Giavê  Thiên 
Chúa.  Mẹ  đơn  sơ,  khiêm  nhượng,  đạo 
hạnh,  vì  vậy  đoạn  Tin  Mừng  trích  đọc 
hôm nay Thiên sứ Gabrien gọi mẹ là đầy 
ơn huệ,  đầy ơn phước của Chúa.  Mẹ là 
nữ tử Sion đầy cảm kích Thiên Chúa để ý 
và tuyển chọn giữa muôn vàn người nữ. 
Mẹ là Anawim của Thiên Chúa vì cả cuộc 
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đời của mẹ đã luôn nói lời xin vâng cảm 
phục Thiên Chúa và tuân theo ý Chúa. Vì 
cả đời mẹ là lời xin vâng, cho nên ơn vô 
nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa ban cho 
mẹ ngay lúc mẹ còn ở cung lòng bà Anna 
luôn còn nguyên vẹn. Mẹ là mẫu mực cho 
toàn nhân loại  vì  con người  được Thiên 
Chúa tiền định để hưởng ơn cứu độ và 
trở  nên  con  cái  của  Người.  Đồng  thời, 
nhân loại cũng được sinh ra như lời thánh 
Phaolô viết là nên đồng hình đồng dạng 
với Chúa Kitô Con của Mẹ.

Mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội trùng với 
Mùa Vọng,  chúng ta hãy nhớ tới  ơn huệ 
tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho mỗi người 
là có mẹ vô nhiễm, do đó chúng ta phải có 
lòng sám hối, ăn năn để sống xứng đáng là 
Con của  Mẹ Maria  vô  nhiễm.  Lạy  Chúa, 
Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng 
cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức 
Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ 
trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người 
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khỏi  mọi vết  nhơ tội  lỗi  nhờ công nghiệp 
Con Chúa sẽ chịu chết sau này vì lời Đức 
Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa 
cũng  ban  cho  chúng  con,  được  trở  nên 
công chính thánh thiện mà đón rước Con 
Chúa”  lời nguyện nhập LỄ ÐỨC MẸ VÔ 
NHIỄM NGUYÊN TỘI)

Ngày 8 tháng 12

Lc 1,26-38

Mỗi người chúng ta đều 
có một bà mẹ trần thế. 
Mẹ là người sinh ra ta , 
cho ta bú mớm 

vỗ về , an ủi ta . Mẹ là 
người  dậy  ta  tiếng  nói 
đầu đời.  Mẹ đưa ta tới 
trường ,  mở rộng  chân 
trời
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cho ta tiến bước. Mẹ dậy ta biết vượt thắng 
gian nan , đẩy lui thử thách , biết quí trọng 
thời gian 

Mẹ làm gương cho ta về lòng bao dung, 
chia sẻ , nhân ái. Mẹ dậy ta phải sống công 
bằng bác ái. Mẹ giúp ta ham sống và tìm ra 
ý nghĩa cuộc đời. Mẹ là niềm an ủi , là hạnh 
phúc và là sức mạnh để ta lướt thắng gian 
nguy . Vâng, Chúa đã trao cho mỗi người 
một bà Mẹ đáng yêu ,

đáng  quí  trọng  ,  Chúa  lại  ban  tặng  cho 
nhân loại một bà Mẹ vượt trổi trên mọi bà 
Mẹ thế trần.

Mẹ có tên tuyệt vời không tên nào dưới thế 
có thể diễn tả hết như Mẹ đã được gọi : 
MARIA .

-Maria là ai ?

-Tại sao Mẹ lại vô nhiễm nguyên tội ?
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-Ðặc ân vô nhiễm nguyên tội  giúp ích gì 
ta ? 

I.            MARIA LÀ AI ? 

Ở đây , ta chỉ nói lướt qua về Maria qua 
đoạn suy niệm này vì bài này không phải là 
một  nghiên  cứu về  tiểu  sử của  Mẹ theo 
nhãn giới Kinh Thánh hay suy tư thần học 
mà người viết chỉ phác hoạ đôi nét cơ bản 
để người đọc dễ nhận ra Maria là ai. Maria 
là Mẹ Ðấng cứu thế , đã sinh ra Chúa Giêsu 
. Maria được sinh ra trong một gia đình đạo 
đức  ,  thánh  thiện  .  Cha  Người  là  thánh 
Gioankim và mẹ Người là bà thánh Anna . 
Maria  được  sinh  ra  vào  lúc  hai  ông  bà 
Gioankim và Anna đã già  nua,  tuổi  tác  . 
Maria sống ở làng quê Nazarét , miền Bắc 
nước Palestina. Lớn lên như mọi người con 
gái thời đó , Maria đã đính hôn với Giuse , 
làm nghề thợ mộc ở làng Nagiarét, thuộc 
dòng dõi vua Ðavít.
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Tuy đã đính hôn với Giuse, nhưng Maria đã 
khấn giữ mình đồng trinh để đời đời dành 
riêng cho Thiên Chúa, nên chính trong thời 
điểm  này,ý  định  của  Thiên  Chúa  đã  đổ 
xuống trên trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã 
sai  Thiên  sứ  Gabrien  đến  gặp  trinh  nữ 
Maria và nói lên ý định tuyệt vời của Thiên 
Chúa,  chọn  Maria  làm  Mẹ  Ðấng  Cứu 
Thế ."... Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ 
một con trai, và đặt tên là Giêsu "(Lc 1,31 )

Maria bối rối , hoang mang , thưa với sứ 
thần : “Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi 
không biết đến việc vợ chồng !"(Lc 1,34 ). 
Thiên  sứ  đã  giải  thích  cho  Maria  rằng: 
“Thánh  Thần  sẽ  ngự  xuống  trên  bà,  và 
quyền năng Ðấng tối cao sẽ rợp bóng trên 
bà, vì thế,Ðấng Thánh sắp sinh ra sẽ được 
gọi là Con Thiên Chúa "(Lc 1,35 )Sau khi 
được giải thích về việc thụ thai mà vẫn giữ 
mình thuộc trọn Thiên Chúa, maria 
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dứt khoát nói lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là 
nữ tỳ của Chúa,xin Chúa cứ làm cho tôi như 
lời sứ thần nói”(Lc 1,38 ) . Và Ngôi Hai là 
Chúa Giêsu đã  ngự trị trong lòng Ðức Trinh�  
nữ Maria .

Rồi lúc đến ngày sinh con , mẹ Maria đã hạ 
sinh Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem.(Lc 2,7 ) 
khi hai ông bà Giuse và Maria phải trở về quê 
quán để khai hộ khẩu theo lệnh của hoàng đế 
Au-gút-tô (Lc 2,1 ) . Sau đó hai ông bà Giuse 
và Maria lại phải đem Chúa Giêsu lánh qua 
nước Aicập để tránh việc tàn sát con trẻ của 
hoàng đế Hêrôđê cho tới khi Hêrôđê băng hà; 
hai ông bà Giuse và Maria lại bồng bế Hài nhi 
Giêsu trở về Nazarét quê nhà. Mẹ Maria đã 
sống một cuộc đời hết sức âm thầm với Chúa 
Giêsu và thánh Giuse suốt 30 năm Chúa ở với 
hai ông bà . Trong ba năm Chúa đi rao giảng 
và kết nạp các môn đệ , chúng ta chỉ gặp Ðức 
Mẹ một lần ở tiệc cưới Cana. Lần khác nữa 
khi Mẹ Maria và vài người bà con đi tìm Chúa 
Giêsu ,



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Chúa đã trả lời : “... Những người nghe và 
giữ lời Ta giảng dậy, đó là Mẹ và anh em 
của  Ta  "(Mc  3,31-35  )  .  Một  lần  nữa  , 
chúng ta bắt gặp Mẹ Maria đứng dưới chân 
Thập  Giá  Chúa  Giêsu  trên  đồi  Canvê(Ga 
19,25 ). Lần cuối cùng, chúng ta thấy Mẹ 
Maria  và  các  môn đệ  cầu  nguyện  chung 
trong nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh 
Thần (Cv 1,14 ). Rồi sau đó , có lẽ Ðức Mẹ 
đã theo thánh Gioan đi rao giảng Tin Mừng 
ở Tiểu Á và đã qua đời ở Êphêsô .

Maria đã sống ẩn dật ,âm thầm nhưng vì 
Mẹ là Mẹ Ðấng cứu thế , nên muôn đời mọi 

thế hệ đều ngợi khen, tung hô Mẹ .

II.  TẠI  SAO  MẸ  LẠI  VÔ  NHIỄM 
NGUYÊN TỘI ?

Tội nguyên tổ do hai ông bà tổ tiên Adong 
và Eva đã truyền lại  cho con cháu muôn 
đời. Riêng Mẹ Maria vì là Mẹ Thiên Chúa, 
mẹ Ðấng cứu Thế , Thiên Chúa đã dành 
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cho Người đặc ân vô cùng quí giá ngay khi 
Người còn đang trong cung lòng bà thánh 
Anna, vì công nghiệp của Chúa Giêsu Con 
Mẹ sẽ sinh ra sau này, thiên Chúa đã gìn 
giữ  Mẹ  Maria  nguyên  tuyền,  trinh  trắng, 
không  hề  mang  tì  vết  :đó  là  đặc  ân  vô 
nhiễm

nguyên  tội  Thiên  Chúa  dành  riêng  cho 
mình Mẹ mà thôi.

Chính vì thế, không một phút, một giây nào  
trong đời sống ,Ðức Mẹ đã phải khuất phục  
ma quỉ, đã ở trong tình trạng tội lỗi. Dù khi  
thụ thai , dù lúc sinh con , mẹ Maria luôn  
thuộc trọn về Chúa ,  nghĩa là lúc nào Mẹ 
cũng  đầy  tràn  ân  sủng  của  Chúa  Thánh 
Thần , lúc nào Mẹ cũng đầy tràn ân phúc. Mẹ 
không hề mắc tội dù tội riêng  mình làm vì�  
Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ , Mẹ phải là 
Ðấng hoàn toàn nhất để xứng đáng làm Mẹ 
Ngôi Hai làm người. Mẹ là "Evà mới” như Giáo 
Hội đã ca tụng Mẹ "
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Thiên Chúa đã dọn cho con Ngài một chỗ ở 
xứng đáng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội 
của  Ðức  Trinh  Nữ ".  "Mẹ được  giữ  sạch 
không vương chút tội lỗi nhờ vào ân sủng 
do cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ".

Ðức thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên 
bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 
tháng 12 năm 1854 và chỉ bốn năm sau đó 
chính Ðức Mẹ đã hiện ra với Bernadetta tại 
Lộ Ðức ngày 25 tháng 3 năm 1858 đã xác 
nhận: “Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

III.    ÐẶC ÂN VÔ NHIỄM GIÚP GÌ CHO 
TA ?

Chúng ta là con cái Ðức Mẹ, một người Mẹ 
hoàn hảo nhất , tốt đẹp nhất vì Mẹ luôn 
trong trắng, luôn tươi xinh , không một vết 
tì ố nào có thể làm ô nhiễm tâm hồn Mẹ .

Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đặc ân  
được gìn giữ hồn xác vẹn toàn , Mẹ Maria  
là  "Evà mới”,  Evà mang sự  sống ,  chứ  
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không mang cái chết , chỉ có tội mới đem 
lại sự dữ, mang lại cái chết cho con người , 
còn Mẹ vì  là  người  vẹn toàn được Thiên 
Chúa ấp ủ, bao bọc như Chúa gìn giữ con 
ngươi  mắt  Chúa  ,  nên  Maria  đã  trở  nên 
mẫu gương trung thành tuyệt đối cho ta về 
đức trinh khiết Mẹ dành trọn vẹn cho Thiên 
Chúa . Mẹ trở thành sao mai dẫn lối nhân loại 
vượt qua cuộc hải hành trần gian  đầy cam�  
go thử thách nhờ lòng tin kiên vững không hề 
lay chuyển qua lời thưa xin vâng của Mẹ . 
Maria đã cho ta hiểu qua đặc ân vô nhiễm 
nguyên tội , Mẹ  bắt nguồn từ chính Thiên�  
Chúa,Ðấng  nguyên  vẹn,  ngàn  trùng  chí 
Thánh ,Ðấng vô  cùng chung thủy đối  với 
nhân loại này .

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội ,xin cho 
chúng  con  hiểu  được  rằng  Chúa  đã  yêu 
thương Mẹ , yêu thương mọi người chúng con 
và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm 
được .
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Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn 
lên Mẹ dù cuộc đời chúng con có muôn ngàn 
vấp  ngã  ,  để  chúng  con  luôn chỗi  dậy  và 
được Mẹ dắt tay chỗi dậy.

Xin Mẹ giúp chúng con và nhân loại  biết 
bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy 
trông như Mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa , 
làm theo ý Chúa và thực thi Lời Chúa.
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3-12 THÁNH LM. MỤC PHANXICÔ 
XAVIÊ BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN 

GIÁO

Sinh: 1506; qua đời:1552 ở đảo Xanxian, 
cửa ngõ vào Trung Hoa.

Ngày 3 tháng 12: Mc 16,15-20

Sinh  1506  tại  Tây  ban 
nha, học văn chương tại 
pari,  thụ  phong  linhmục 
tại  Rôma  1537.  Lên 
đường truyền giáo 1541, 
qua đời  Thánh Phanxicô 
Xaviê được mệnh danh là 
Phaolô thế kỷ XVI. Thánh 
nhân có tinh thần truyền 
giáo  cao  độ.  Ngài  luôn 
hướng  tới  Chúa  và  yêu 
mến  các  linh  hồn. 

Phanxicô  đi  đi  mãi  tới  các  nước Châu Á. 
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Ngài đến với Á Châu, đến với những con 
người  chưa  biết  Chúa.  Ngài  luôn  mang 
trong  mình  Ngài  hai  tình  yêu  đã  nên 
một:tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình 
yêu các linh hồn.

CON NGƯỜI ÐẶC BIỆT

Thánh  Phanxicô  sinh  năm 1506  tại  miền 
xaviê thuộc địa phận Pampelune nước Tây 
Ban  Nha  trong  một  gia  đình  giầu  sang, 
quyền  quí,  vị  vọng.  Thánh  nhân  có  trí 
thông minh đặc biệt, nên vào năm Ngài lên 
19 tuổi, cha mẹ Ngài gửi Ngài qua Paris để 
tiếp tục công việc đèn sách. Tám năm sau 
đó, ngài  tốt nghiệp đại  học và trở thành 
giáo sư danh tiếng tại  nước Pháp. Thánh 
nhân lúc đó miệt mài chạy theo danh vọng 
trần  tục.  Ngài  coi  trần  gian  là  tất  cả.  Ý 
Chúa nhiệm mầu, cao sâu, huyền bí nào ai 
hiểu  nổi.  Một  lời  của  Chúa  đã  khiến 
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Phanxicô thay đổi tất cả: “ Ðược lời lãi cả 
và thế gian mà mất linh hồn nào được ích 
gì ?". Chúa đã dùng miệng lưỡi của thánh 
Ignatiô  cũng là thầy dạy Ngài  để nói  lên 
điều đó. Chính lời Chúa đã biến đổi cuộc 
đời của Ngài tận căn. Chúa đã chiếm đoạt 
con tim của Ngài toàn vẹn. Thánh nhân đã 
trở thành khí cụ bình an đem Tin Mừng cho 
người Á Châu. Năm 1539,Ðức Thánh Cha 
Phaolô III đã sai Ngài đi truyền giáo cho 
dân tộc Ấn Ðộ.

Thánh Phanxicô đã miệt mài với sứ mạng 
loan  báo  Tin  Mừng.  Ðâu  đâu  Ngài  cũng 
nghe tiếng thúc bách của các linh hồn:Ấn 
Ðộ, macao, nhật Bản, trung Hoa cũng nằm 
trong trí óc và hiện ra trước mắt Ngài. Ngài 
đi mãi, đi hoài không mệt mỏi, không lo âu, 
sợ sệt  và do dự.  Mười  một năm ròng rã 
loan báo Tin Mừng, cuộc đời thánh nhân là 
một cuộc hành trình dài không ngừng. Ngài 
lúc  nào  cũng  được  thúc  bách  bằng  tấm 
lòng nồng cháy các linh hồn. Ngài đã đem 
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không biết bao người về với Chúa, với Giáo 
Hội. Ngài có lòng khiêm nhượng tuyệt đối, 
Ngài luôn yêu mến và kính trọng bề trên 
của  Ngài  là  thánh  Ignatiô.  Chúa  đã  giúp 
Ngài bằng nhiều phép lạ phi thường vì lòng 
nhiệt thành hăng say của Ngài đối với các 
linh hồn.

CHÚA  ÐỘI  MŨ  TRIỀU  THIÊN  CHO 
PHANXICÔ XAVIÊ

Lòng hăng say nhiệt thành của Phanxicô, 
quên bản thân mình để cho nhiều người 
được  hạnh  phúc.  Thánh  nhân  nhìn  nước 
Trung Hoa với tình thương lênh láng, ngài 
ước mong đem Tin Mừng và Giáo lý của 
Chúa Giêsu cho một dân tộc đông dân nhất 
thế  giới.Ước  mơ của  Ngài  chưa thể  thực 
hiện thì ngày 02/12/1552, ngài qua đời khi 
trên  đường  gần  tới  nước  Trung  Hoa,  tại 
cửa ngõ bước vào Trung Hoa tại đảo Tân 
Châu.  Xác  thánh  nhân  được  đem  về  an 
táng  tại  thành  Goa  nước  Ấn  Ðộ.  Năm 
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1622,Ðức thánh cha Grêgoriô XV đã phong 
Ngài  lên  bậc  hiển  thánh  và  đến  năm 
1904,Ðức  Giáo  Hoàng Piô  X  đã  đặt  Ngài 
làm quan thầy các xứ truyền giáo.

Lạy Thánh Phanxicô Xaviê,xin ban cho mọi 
người  chúng  con  ơn  nhiệt  thành,  lòng 
quảng  đại  và  tinh  thần  truyền  giáo  để 
chúng con đem nhiều người về với Chúa và 
với Giáo Hội.
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30-11 THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Ngày 30/11: Mt 4,18-22

Chúa đã chọn các tông đồ để 
tiếp  nối  sứ  mạng rao  giảng 
Tin  Mừng  và  góp  tay  vào 
công trình cứu độ của Thiên 
Chúa.  Chúa  tuyển  chọn  các 
tông đồ thuộc đủ mọi thành 
phần trong xã hội. Chúa chọn 

các tông đồ với ơn huệ nhưng không của 
Ngài. Chúa muốn chọn ai tùy ý Chúa.

Theo tiếng Hy Lạp, Anrê có nghĩa là trượng 
phu và thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy giả đã 
giới  thiệu Anrê và một tông đồ khác với 
Chúa Giêsu. Thánh nhân đã đáp trả lại lời 
mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy theo Ta, ta 
sẽ làm cho các ngươi trở thành ngư phủ 
lưới người ta". Anrê và Phêrô đã bỏ mọi sự 
mà theo Chúa Giêsu. Thánh Anrê đã được 
nhắc  nhớ  nhiều  lần  trong  các  sách  Tin 
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Mừng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói 
tiên tri về thành thánh Giêrusalem, anrê đã 
thắc mắc hỏi Chúa Giêsu khi nào thì sẽ xẩy 
ra như lời Chúa nói. Sau khi Chúa sống lại, 
các tông đồ nghe lời Chúa ở lại Giêrusalem 
để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sau đó 
ra đi loan báo Tin Mừng. Sử liệu ít ghi lại về 
công  cuộc  truyền  giáo  của  các  ngài  nơi 
nhiều  vùng đất,  nơi  nhiều  nước  trên thế 
giới. Nhưng có đoạn viết đã tường thuật về 
cuộc  tử  đạo  của  thánh  Anrê  tông  đồ. 
Thánh nhân đã dứt  khoát không chịu để 
cho người ta thương ngài xin quan tha chết 
cho ngài. Ngài đã dứt khoát chịu chết để 
được nên giống Chúa Giêsu. Chúa đã chấp 
nhận lời ngài kêu xin, ngài đã không chịu 
khuất phục quan lãnh sự Akai và chấp nhận 
cái  chết như lời  Chúa Giêsu đã nói:  “Khi 
nào Ta được giương cao khỏi đất, ta sẽ kéo 
mọi người đến cùng Ta". Thánh nhân đã 
được  Chúa  cho  đội  mũ  triều  thiên  công 
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chính. Giáo chủ thành Alexandrie năm 357 
đã đem hài cốt Ngài về Constantinople.

LỜI CẦU NGUYỆN

Vì muốn nên giống Chúa Giêsu, thánh nhân 
đã liều mình, hy sinh chịu chết: “Không có 
tình  yêu  nào  cao  vời  bằng  tình  yêu  của 
người  hiến  mạng  vì  người  mình  yêu"(Ga 
15,13). Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa 
lời: “ vì Người mà tôi chịu đau khổ, tôi còn 
phải mang cả xiềng xích như một tên gian 
phi"( 2Tm 2,9 ).
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23-11 THÁNH GH. TỬ ĐẠO CƠ-LÊ-MEN-
TÊ I 

Sống vào cuối thế kỳ I

Ngày 23/11: Lc 20, 27-
40

Các  thánh  tử  đạo  là 
những  người  đã  can 
trường  làm chứng cho 
Chúa.  Giáo  Hội  vững 

mạnh là được xây dựng trên dòng máu các 
anh hùng  tử  đạo.  Thánh  Cơ-lê-men-tê  I, 
giáo hoàng là một nhân chứng của Chúa 
Giêsu Kitô vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Thánh nhân là vị giáo hoàng thứ 3 trong 
lịch sử Giáo Hội.  Người ta ít  biết  về thời 
niên thiếu  của  thánh nhân.  Thánh Cơ-lê-
men-tê I  sống vào cuối  thế kỷ thứ nhất. 
Ngài là một nhà hùng biện, yêu mến Thánh 
Kinh  và  thấu  suốt  tư  tưởng,  giáo  lý  của 
Chúa Giêsu. Thánh Irênê thuật rằng: thánh 
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Phêrô  vị  giáo  hoàng  tiên  khởi  đã  truyền 
ngôi  cho  Linô,  Anaclê  kế  vị  Linô  và  sau 
Anaclê  là  thánh  Cơ-lê-men-tê  I.  Thánh 
nhân đăng quang,  một  trong những việc 
làm phi thường của Ngài là giàn xếp cuộc 
nổi  loạn  của  cộng  đoàn  tín  hữu  Corintô. 
Ðọc bức thư Ngài  gửi  cho cộng đoàn tín 
hữu Corintô, mọi người nhận ra Ngài là vị 
mục tử hiền từ, bác ái và khiêm nhượng. 
Ngài là người đã sống họa lại hình ảnh của 
Chúa  Giêsu  nhân  từ,  hiền  hậu.  Ngài  đã 
sống trọn vẹn con người của Ngài đến nỗi 
ta có thể nói được như thánh Phaolô: “ Tôi 
sống nhưng không phải tôi sống mà là Ðức 
Kitô  sống  trong  tôi”.  Chính  vì  sống  con 
đường của Chúa Giêsu, con đường thập giá 
của Ngài. Thánh nhân đã được phúc tử vì 
đạo  dưới  thời  Hoàng  đế  Trajan.  Thánh 
nhân đã bị bắt, bị kết án tử hình. Lý hình 
đã cột đá nặng vào cổ Ngài,  quăng Ngài 
xuống biển sâu. Người ta đã vớt được xác 
Ngài và đưa về Lamã, dưới triều Ðức Giáo 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

hoàng Adrianô II. Thiên Chúa và Giáo Hội 
đã tôn vinh Ngài.

CẦU NGUYỆN

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu, 
chúng con khâm phục Chúa đã làm cho các 
thánh nên can trường. Chúa đã giúp thánh 
Cơ-lê-men-tê là tư tế và tử đạo của Ðức 
Kitô  biết  lấy  máu  đào  mà  minh  chứng 
những mầu nhiệm thánh nhân cử hành, và 
biết nêu gương sáng để củng cố Tin Mừng 
người  rao  giảng.  Hôm  nay,  chúng  con 
mừng kính Người, xin cho chúng con được 
tràn  đầy  niềm phấn  khởi  hân  hoan.(  Lời 
nguyện nhập lễ thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo 
hoàng, tử đạo).

:Ðức Giêsu,Ðấng"chúng ta sẽ cùng hiển trị 
với  Người,  nếu  Ta  kiên  tâm  chịu 
đựng"( 2Tm 2,12 ).

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính 
thánh  Anrê,  người  ngư  phủ  đã  tin  Ðức 
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Giêsu là Ðấng Mêsia và mau mắn giới thiệu 
cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân cầu 
thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của 
chúng  con  để  chúng  con  cũnng  chia  sẻ 
niềm tin của mình cho những người chúng 
con gặp gỡ.( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh 
Anrê, tông đồ). 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

22-11 THÁNH XÊ-XI-LI-A, TRINH NỮ TỬ 
ĐẠO

Ngày 22/11: Lc19, 45-48

Giáo  Hội  Chúa  Kitô  được  tô  điểm  bằng 
muôn  vàn  vị  thánh.  Các 
thánh  là  những  người  đã 
sống những nhân đức anh 
hùng, khiến mọi người đều 
phải  công nhận những nét 
đẹp  của  các  Ngài.  Thánh 
Xê-xi-li-a là một trong muôn 
vàn  thánh  đã  bảo  vệ  đức 
khiết tịnh của mình đến nỗi 
đã  trở  nên con  người  anh 

hùng, đã hân hoan được phúc tử vì đạo.

Theo  sử  liệu  để  lại,  thánh  xêxilia  thuộc 
dòng dõi quí phái và có đời sống đạo đức 
tốt  đẹp.  Thánh  nhân  quyết  sống  thánh 
thiện,  bảo vệ sự khiết tịnh để dâng hiến 
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toàn  thân,  cuộc  đời  mình  cho  Chúa.  Với 
ước  nguyện  sống  trinh  tiết  để  dấn  thân 
trọn vẹn cho Chúa. Thánh nhân dù đã đính 
hôn với Valérien, một người thuộc gia đình 
giầu có, nhưng Ngài vẫn xác tín một điều là 
giữ trọn lời đã khấn hứa. Nhờ tinh thần đạo 
đức, lòng nhiệt thành sốt sắng cầu nguyện, 
thánh nhân đã thuyết phục được Valérien 
và  đứa  em  gái  của  Valérien  trở  về  với 
Chúa, trở về với Giáo Hội.Ðức Giáo hoàng 
Urbanô đã rửa tội cho Valérien và người em 
gái  của  chàng.  Với  ơn  Chúa  và  do  sức 
mạnh của Chúa Thánh Thần, họ đã khước 
từ mọi thú vui xác thịt để chỉ chuyên chăm 
việc phụng sự Chúa và tha nhân. Giáo Hội 
Chúa Kitô lúc  đó bị  cấm cách bắt  bớ dã 
man và không khoan nhượng. Valérien và 
cô em gái lo chôn cất các thánh tử đạo và 
dứt khoát không chịu tế thần, không chịu 
dâng hương cho thần ngoại. Chính vì thái 
độ can đảm và cương quyết  như thế đã 
khiến quan quân bực tức, kết án tử hình 
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cho hai anh em. Sự can trường mạnh mẽ 
không chút sợ sệt trước cái chết, đã khiến 
quan Maximiô được cảm hóa và giúp nhiều 
tay đao phủ ăn năn hối cải. Maximiô vì theo 
đạo, theo Chúa Kitô, cũng bị quan quân bắt 
giam, tra tấn và nhốt cho tới chết.

THÁNH XÊ-XI-LI-A  ÐƯỢC  CHÚA YÊU 
THƯƠNG VÀ GIÁO HỘI CẤT NHẮC

Ðể tỏ uy quyền của mình, quan quân đã ép 
buộc thánh nữ dâng hương tế thần. Thánh 
nhân  dứt  khoát  không  chịu  khuất  phục 
trước mọi sức mạnh trần thế. Ngài thà tin 
Thiên chúa còn hơn được lợi  lộc của thế 
gian. Ngài không dâng hương tế thần ngoại 
mà còn mạnh mẽ tuyên xưng danh Chúa 
Kitô khiến nhiều người được ơn quay trở về 
với Thiên Chúa. Tức giận và căm thù trước 
sự tuyên xưng mạnh mẽ của thánh nhân, 
Anmatiô ra lệnh đem thánh nhân đi xử tử. 
Ðao phủ chặt một nhát vào cổ thánh nhân, 
rồi để mặc thánh nhân chết dần, chết mòn. 
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Vào  năm  1599,  khi  khai  quật  mộ  thánh 
nhân, thân xác thánh nhân vẫn còn nguyên 
vẹn  như  khi  mới  qua  đời.  Chúa  đã  yêu 
thương  Ngài,  cho  Ngài  được  phúc  tử  vì 
đạo. Giáo Hội đã tôn vinh Ngài.

Lạy  thánh  nữ  Xê-xi-li-a,  xin  cầu  thay 
nguyện giúp cho chúng con để mọi người 
chúng con được mạnh mẽ, can đảm làm 
chứng cho Chúa như thánh nhân đã chứng 
minh cho mọi người.
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21-11 ÐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ÐỀN 
THỜ

Ngày 21/11: Mt 12, 46-50

Mẹ  Maria  đã  thực  hiện  tập 
tục, truyền thống của người 
Do Thái là dâng hiến tuổi thơ 
mình cho Thiên  Chúa  Giavê 
trong đền thánh. Ðây là tục 
lệ của người Do Thái  là bất 
cứ  trẻ  nhỏ  nào  cũng  được 
dâng vào đền thánh để được 
thánh hiến và sau đó sẽ ở lại 
đền  thờ  một  thời  gian  để 

giúp  việc  và  phục  vụ  các  vị  chủ  tế.  Mẹ 
Maria đã tuân theo truyền thống của người 
Do Thái.

Mẹ Maria đã được thánh Gioankim và thánh 
Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền 
thánh Giêrusalem, để cuộc đời của Người 
được thánh hiến. Chính giây phút cha mẹ 
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của Ðức Trinh Nữ Maria đem con mình là 
Maria vào đền thánh Giêrusalem để được 
Thiên Chúa thánh hiến. Maria đã hoàn toàn 
thuộc  trọn  về  Chúa.  Mẹ  đã  được  Thiên 
chúa chuẩn bị để lãnh nhận sứ mạng hết 
sức cao cả là trở thành Mẹ Ðức Giêsu Kitô. 
Giây phút ấy trở thành hồng phúc vì chính 
Thiên Chúa đã biến cuộc đời  của mẹ trở 
nên tinh ròng, vẹn tuyền khiến cung lòng 
của mẹ là đền thờ cho Ðức Giêsu Kitô ngự 
trị. Nơi đền thánh Giêrusalem, mẹ Maria đã 
thực  hành  biết  bao  hy  sinh,  biết  bao  cố 
gắng, biết bao gian khổ với một tâm hồn 
quảng đại, với con tim nhạy cảm, với con 
mắt yêu thương. Một quá trình xuyên suốt 
sống trong đền thánh, mẹ Maria đã thực 
hành biết bao nhiêu nhân đức, những nhân 
đức anh hùng trổi  vượt nhất đã biến mẹ 
nên  con  người  hoàn  hảo  nhất  để  dọn 
đường,  dọn chức vụ mẹ Thiên Chúa của 
Ðức  trinh  nữ  Maria.  Mẹ  âm  thầm  cầu 
nguyện, kết hiệp với Chúa, làm việc nội trợ, 
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chân  tay,  rồi  cầu  nguyện,  suy  gẫm  lời 
Chúa.  Ðó  là  chương  trình  sống  của  mẹ 
trong ngày. Sự hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn đã 
thanh luyện mẹ và nhờ được thanh luyện 
mẹ  trở  nên  ngôi  đền  thiêng  liêng,  xứng 
đáng cho con một Thiên Chúa là Ðức Giêsu 
Kitô đến cư ngụ.

DÂNG HIẾN MẸ VÀO ÐỀN THÁNH LÀ MỞ 
ÐẦU NHÂN ÐỨC TINH KHIẾT CỦA ÐỜI TẬN 
HIẾN

Mẹ Maria được dâng hiến trong đền thánh 
là bước đầu khai mở cuộc đời tận hiến, dẫn 
tới  đức khiết tịnh Kitô giáo.  Mẹ Maria đã 
biến cuộc đời  mình, đã biến cái  tinh hoa 
cao  quí  nhất  của  cuộc  đời  mình  làm cái 
phúc. Chính cái phúc là con đường hướng 
mẹ Maria tới việc vâng phục ý Thiên Chúa. 
Mẹ chấp nhận tất cả với tâm hồn rộng mở, 
tâm hồn quảng đại, quả cảm. Mẹ là mẫu 
gương tuyệt vời để nhiều người noi theo. 
Tình yêu của mẹ đã biến đổi cái nhìn của 
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con người.  Nhờ tình yêu thanh luyện của 
mẹ đã có nhiều trinh nữ hiến trọn cuộc đời 
mình  cho Thiên  chúa  trong cuộc  đời  tận 
hiến. Chính tình yêu mẫu tử của mẹ đã xóa 
nhòa mọi nỗi cay đắng khổ đau, để muôn 
đời  mẹ  vẫn  là  mẫu  gương  sáng  chói,  là 
Ðấng bảo trợ nhiệt thành và là Ðấng hướng 
dẫn con người, Ðấng soi chiếu mọi người 
trên con đường tận hiến.

Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con nhận ra 
con người chúng con để chúng con chỉ có 
một điều là hiến trọn thân cho Thiên Chúa.
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15-11 THÁNH AN-BE-TÔ CẢ

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 15/11: Lc 17, 26-37

Các thánh là những 
người đã bước theo 
Chúa Kitô với tất cả  
lòng tin và đã sống 
hết mình. Các Ngài  
xứng  đáng  được 
Giáo Hội tôn vinh vì  
những  nhân  đức 
siêu vời của mình.

Thánh nhân sinh ở Lauingen, một làng nhỏ 
bên bờ  sông danube  miền Souabe,  nước 
Ðức vào khoảng năm 1193. Vì tài trí thông 
minh, lanh lợi, sự nhạy bén trong cuộc đời, 
Ngài đã được gọi cái tên rất thân thương là 
An-be-tô Cả. Nghiên cứu lại cuộc đời của 
các thánh có cái gì na ná giống nhau. Có 
thánh được dễ dàng chấp nhận cho đi tu, 
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có  thánh  gặp  khó  khăn  do  cha  mẹ,  họ 
hàng,  ngăn cản không cho các Ngài  dấn 
thân. Nhưng cuối cùng với lòng kiên nhẫn, 
chịu đựng, với sự cầu nguyện liên lỉ, thánh 
nhân đã được cha mẹ bằng lòng cho đi tu. 
Ngài học ở đại học Padua và xin gia nhập 
dòng Ðaminh. Ngài đã giữ luật thật nghiêm 
nhặt, trung thành với lý tưởng của dòng. 
Ngài có lòng sùng kính đức Trinh Nữ Maria 
cách đặc biệt và thương yêu các hồn. Năm 
1228,  thánh  nhân  được  cho  đi  học  ở 
Cologne để hoàn tất chương trình. Sau đó 
Ngài  được  mời  làm  giáo  sư  tại  đại  học 
Paris.  Ngài  là  vị  thầy  rất  có  công hướng 
dẫn, tìm hiểu và soi đường cho thánh Tôma 
Aquinô để sau này Ngài trở thành vị tiến sĩ 
Hội Thánh rất nổi tiếng. Thánh nhân được 
mời  giữ  các  nhiệm  sở  khác  tại  Ðức  và 
Roma.  Ngài  được  chọn  làm  giám  mục 
Ratisbone năm 1260.

ÐỜI THÁNH AN-BE-TÔ CẢ LÀ GƯƠNG 
SÁNG
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Tuy bận rộn nhiều với  công tác  mục vụ, 
thánh nhân đã để giờ viết rất nhiều sách có 
giá  trị  về  triết  học  và  Thần  học.  Thánh 
nhân cũng có tài về mọi vấn đề trong xã 
hội con người. Ngài đã sống các nhân đức 
anh hùng và kiên nhẫn trong nhiều vấn đề. 
Thánh nhân đã qua đời tại Ratisbone năm 
1280. Thánh Ro-be-tô đã được Ðức thánh 
cha Piô XI tôn phong hiển thánh vào năm 
1931. Năm 1942, Ðức Giáo Hoàng Piô XII 
đã  nâng  Ngài  lên  danh  hiệu  tiến  sĩ  Hội 
Thánh vì những tư tưởng rất có giá trị về 
mặt đạo đức của Ngài.

Lạy thánh An-be-tô Cả, xin cầu cùng Chúa 
cho chúng con luôn biết đi theo đường lối 
Chúa.
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12-11 THÁNH GIÔ-SA-
PHÁT

Giám mục, tử đạo
1580-1623 – Nước U-crai-na 

– chăm lo việc hiệp nhất của 
Giáo Hội U-crai-na với 

Rôma.
Ngày 12/11: Lc 17, 7-10

Ðường của Chúa thật kỳ diệu và vô cùng 
khác lạ: thánh Gio-sa-phát là một người đã 
hiểu  được  đường  lối  huyền  nhiệm  của 
Chúa. Ngài đã chấp hành ý Chúa hơn vâng 
lời cha mẹ trần gian.

MỘT CON ÐƯỜNG

Cứ sự thường lập gia đình là khuynh hướng 
tự nhiên của bất cứ người nào khi lớn lên. 
Vì  theo tập tục,  theo sự thường của con 
người,  cha  mẹ của  Gio-sa-phát  đã  muốn 
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con mình kết hôn để nối dõi tông đường 
khi thánh nhân lúc 17 tuổi xin cha mẹ đi tu, 
thì  cha  mẹ  lại  hướng  con  lập  gia  đình. 
Thánh nhân tuy yêu thương cha mẹ, nhưng 
vẫn nung nấu, ấp ủ việc đi tu và từ chối lập 
gia đình. Với lòng cương quyết, dứt khoát 
của thánh nhân, cha mẹ Ngài cũng chiều ý 
để Ngài đi tu. Năm 20 tuổi, thánh nhân gia 
nhập dòng thánh Basiliô ở Vilna, nước Ba 
Lan. Khi ấy có bè rối nổi lên chống Giáo Hội 
Chúa Kitô, vị bề trên tu viện cũng ngả theo 
bè rối và buộc Ngài phải theo bè rối. Ngài 
rất phân vân không biết phải làm sao, Ngài 
cầu nguyện và dứt khoát trung thành với 
Giáo Hội. Sau khi vị bề trên bị trục xuất, 
Ðức giám mục liền cất nhắc Ngài lên thay 
thế. Chỉ hai năm sau đó Ngài được phong 
chức linh mục, rồi Giám mục và vào năm 
1617, Ngài được nâng lên chức tổng Giám 
mục thành Polotsk. Thánh Gio-sa-phát luôn 
tỏ  ra  mẫu  mực  của  các  nhân  đức.  Ngài 
luôn sốt sắng, nhiệt tình vận động cho sự 
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hiệp nhất giữa Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh. 
Thánh  nhân  đã  làm cho  nhiều  người  lạc 
giáo quay về với Giáo Hội. Ngài đã bị bọn 
lạc giáo đâm chết và ném xác xuống sông 
trong khi Ngài đi kinh lý mục vụ tại Vitebsk.

CHÚA THƯỞNG CÔNG

Thánh nhân sinh  tại  Vladimir  nước Balan 
vào  khoảng  năm 1580.  Ngài  đã  chết  khi 
mới có 43 tuổi đời với việc đánh đập tàn 
nhẫn và một nhát đâm thấu qua tim. Thiên 
Chúa đã thưởng công Ngài. Thánh nhân đã 
can đảm nhận "tôi  đây" khi  bọn lạc giáo 
quá khích đòi giết Ngài. Ngài đã biến giây 
phút đó làm giây phút vinh quang vì được 
kết hiệp với cái chết của Chúa Giêsu trên 
khổ  giá.  Ðức Thánh  Cha Urbanô  VIII  đã 
phong  chân  phước  cho  Ngài.  Ðức  Giáo 
Hoàng Piô IX đã tôn phong Ngài lên bậc 
hiển thánh vào năm 1867 với  tước hiệu" 
Ðấng bảo vệ sự thống nhất Giáo Hội". Ngài 
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là  vị  thánh  Ðông  phương  đầu  tiên  được 
phong tước hiệu quí hóa này.

Lạy thánh Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo 
xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để 
chúng con luôn cổ võ cho sự hiệp nhất của 
mọi thành phần dân Chúa.
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11-11 THÁNH MAC-TI-NÔ

 Giám 
mục

316-397 – Tua - Nước 
Pháp

Ngày 11/11: Lc 17,1-6

Tìm  hiểu  xem  Chúa 
Giêsu  là  ai  mà  các  bạn 
bè  sinh  viên  của  thánh 
Mac-ti-nô  đang  hằng 

ngày đề cập tới là nỗi khát khao của thánh 
nhân.

Mac-ti-nô sinh vào khoảng thế kỷ thứ IV tại 
Sabaria  miền  Pannônia,  nay  thuộc  nước 
Hung Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Mác-ti-nô được 
gửi  học  tại  Ý  Ðại  Lợi.  Mặc dầu  là  người 
ngoại giáo, hằng ngày thánh nhân nghe nói 
về một tên Giêsu. Ngài tự nghĩ Giêsu là ai ? 
Ngài bắt đầu tìm hiểu về con người hết sức 
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lạ lùng này. Dủ cha mẹ ngăn cản nhưng với 
ơn Chúa thúc đẩy, Thánh Thần Chúa tác 
động, thánh nhân hết sức học hỏi và tin 
theo con người mà bạn bè sinh viên luôn 
nói là Giêsu. Ngài  tin Giêsu, nhưng chỉ ít 
lâu  sau  đó  Ngài  bị  động  viên.  Ðời  sống 
quân ngũ bắt  buộc  nhiều chuyện,  nhưng 
Ngài  vẫn  ước  mong được  trở  thành  một 
kitô  hữu.  Một  hôm bên vệ đường,  thánh 
nhân đã cắt một phần tư chiếc áo choàng 
trao cho kẻ khó, Ngài cảm thấy có một sức 
mạnh bên trong khi Chúa Giêsu hiện ra với 
Ngài và Ngài đã xin rửa tội. Vào năm 350, 
khi  thánh  nhân  được  xuất  ngũ,  Ngài  xin 
làm  đệ  tử  của  thánh  Hilariô,  Giám  mục 
thành Poitiers. Ðức Cha Hilariô vì nhận thấy 
Mác-ti-nô là người có học thức, có lòng đạo 
đức thánh thiện, nên đã gọi Ngài lãnh nhận 
các chức thánh. Năm 350, Ðức cha Hilariô 
bị bè rối Ariô bắt giam vì đã dám chống lại 
họ.  Mác-ti-nô  cũng  bị  Giám  mục  Milan, 
Người bênh đỡ bè Ariô trục xuất ra khỏi địa 
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phận và buộc sống trên một hòn đảo với 
một linh mục khác.  Sau khi thánh Hilariô 
được tha,  Mác-ti-nô trở về Poachi  và lập 
một  dòng tu  tại  Liguygé.  Ngài  được  bầu 
làm Giám mục thành Tours vào năm 370. 
Người ta không tiếc lời ca ngợi Ngài như là 
nhà truyền giáo lỗi lạc nhất trong thời kỳ 
này.  Ngài  từ  trần  vào  năm 379  khi  đến 
Cadet để giải hòa mối bất bình giữa một số 
linh mục và tu sĩ.

CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI

Một con người hy sinh, từ bỏ, dấn thân vì 
Chúa. Chúa luôn yêu thương Ngài. Người ta 
có thể coi cuộc đời Ngài là một cuộc đời 
truân chuyên, gặp nhiều vất vả, khó khăn, 
đau khổ vì bị anh em bội bạc. Nhưng Ngài 
vẫn một niềm xác tín cậy trông, Ngài coi 
mọi sự là rác rến, thiệt thòi so với mối lợi 
tuyệt vời là biết Ðức Kitô. Ðể bảo vệ đức 
tin và bác ái, Ngài luôn cầu nguyện;" Lạy 
Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con 
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sẽ  không chối  từ  bất  cứ việc  gì".  Thánh 
nhân  đã  hăng  say,  giữ  vững  đức  tin  và 
củng cố đức tin để mong cho nhiều người 
nhận biết Chúa.

Lạy  thánh  Mác-ti-nô,  giám  mục  xin  giúp 
chúng  con  biết  yêu  thương  người  nghèo 
như thánh nhân.
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9-11 CUNG HIẾN THÁNH ÐƯỜNG 
LATÊRANÔ,

Nnhà thờ chính tòa Rôma do hoàng đế 
Contantinô xây năm 320. 

lễ kính : Ngày 09/11: Ga 2,13-22

Thánh đường là  nơi 
qui  tụ  dân Chúa,  là 
nơi  các  tín  hữu  tới 
cầu  nguyện và  lãnh 
nhận  các  bí  tích. 
Thánh đường là  nơi 
Chúa  ngự,  là  nơi 
Mình  Máu  Thánh 

Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh 
nhận muôn vàn ơn huệ, muôn vàn hồng ân 
của Chúa.

Ðền thờ Latêranô là nhà thờ chánh toà của 
Ðức  Giáo  Hoàng.  Ðức  Thánh  Cha  với  tư 
cách là Giám Mục Roma, cũng đặt ngai tòa 
của mình tại nhà thờ chánh tòa. Ðền thờ 
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này được xây dựng vào năm 320 khi Giáo 
Hội Chúa Kitô, tượng trưng cho Tòa Thánh 
Roma vừa thoát qua khỏi một thời kỳ cấm 
cách, bắt bớ khủng khiếp . Ðền thờ này do 
công của Hoàng đế Constantinô xây dựng 
để tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có 
nơi  tụ  tập,  đọc kinh cầu nguyện và lãnh 
nhận các bí  tích  .  Ðền thờ này đã được 
cung hiến vào khoảng thời  gian nói  trên. 
Lịch  sử  thuật  lại  rằng  khi  hoàn  tất  ngôi 
thánh đường này, nhiều đoàn người khắp 
trong thành phố Roma đã tuôn đến để dự 
lễ khánh thành và hiệp ý trong nghi lễ cung 
hiến ngôi thánh đường dùng đặt ngai tòa 
của Ðức giáo hoàng, với tư cách là Giám 
Mục Roma. Ngôi đền thờ Latêranô đã trải 
qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu 
thăng trầm của đạo giáo,  biết  bao nhiêu 
thử thách, khó khăn của các thời Hoàng đế 
Roma trị  vì.  Biết  bao  nhiêu người  đã tới 
thánh đường Latêranô để xin rửa tội,  gia 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

nhập  dân  thánh  Chúa  trong  những  đêm 
phục sinh và mừng lễ vượt qua tại đây.

ÐỀN THỜ LATÊRANÔ NGÀY NAY

Ngày nay, đền thờ Latêranô vẫn vút cao, 
vẫn  đứng  sững  như  muốn  nói  với  mọi 
người  Thiên  Chúa  luôn  yêu  thương  dân 
người.  Ngày  nay,  vẫn  có  đoàn  đoàn  lớp 
người tới dự thánh lễ và lãnh nhận các bí 
tích. Hàng năm, ngày thứ năm tuần thánh 
Ðức Thánh Cha vẫn tới cử hành lễ với hàng 
linh mục Roma, với các Hồng y, Giám mục 
và Ngài diễn tả lại hành động, cử chỉ của 
Chúa Giêsu xưa nơi nhà tiệc ly là rửa chân 
cho các tông đồ. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn 
biết kính yêu Ðức Giáo Hoàng, cầu nguyện 
cho Ngài và cho Giáo Hội luôn trung tín với 
sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
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4-11 THÁNH CARÔLÔ BORRÊMÊÔ 

1538-  1584 -  Hồng Y - 
Giám mục Milan, nước Ý 

– chăm  lo  huấn  luyện 
hàng giáo sĩ.

Ngày 04/11: Lc 14, 12-
14

Mỗi  vị  thánh lại  có một nét đặc biệt.  Có 
thánh nổi bật về sự khó nghèo, có thánh 
lưu tâm hơn về sự vâng phục, có thánh lại 
say mê việc truyền giáo. Tất cả các thánh 
đều là những người đã sống những nhân 
đức anh hùng, đến nỗi các Ngài trở thành 
những đóa hoa đẹp tô điểm cho vườn hoa 
Giáo Hội.

Vào ngày 02 tháng 10 năm 1538 tại Milan, 
nước Ý, cậu bé Carôlô Borrêmêô đã chào 
đời  trong  một  gia  đình  đạo  đức,  thánh 
thiện. Với bầu khí thanh tao, đạo đức của 
gia đình,  một gia đình luôn có dáng dấp 
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của gia đình thánh gia : Chúa Giêsu, mẹ 
Maria  và  thánh  Giuse.  Carôlô  Borrêmêô 
được  hun  đúc,  được  giáo  dục  thật  hoàn 
hảo để tiến thân trên đường nhân đức. Mới 
có 12 tuổi, thánh nhân đã tận hiến cuộc đời 
mình cho Chúa và gia nhập hàng giáo sĩ. 
Với trí thông minh sẵn có, với óc cầu tiến, 
với tinh thần vươn cao, thánh nhân đã đã 
đậu hai bằng tiến sĩ giáo luật và dân luật 
vào  năm  21  tuổi.  Ơn  Chúa  trợ  giúp  và 
Thánh Thần tác động, Ðức giáo hoàng lúc 
đó đã triệu vời Ngài về giáo triều, phong 
cho Ngài chức Hồng Y và đặt Ngài làm tổng 
giám mục Milan.

MỘT VỊ THÁNH ÐÃ CÓ CÔNG RẤT LỚN 
VỚI GIÁO HỘI

Thánh Carôlô Borrêmêô vì luôn có tấm lòng 
muốn nên hoàn thiện. Ngài đã bỏ rất nhiều 
công sức để giúp Giáo Hội thăng tiến. Ngài 
đã có công rất nhiều trong việc điều hành 
công  đồng  Triđentinô.  Thánh  nhân  yêu 
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thương người  nghèo, người  neo đơn, mồ 
côi,  góa bụa.  Hồi  đó,  bệnh dịch lan  tràn 
khắp nơi, gây tang thương chết chóc cho 
nhiều  người.  Thánh nhân đã  bán  hết  tài 
sản để phân phát  cho  người  nghèo khó, 
chính Ngài đã đích thân thăm viếng bệnh 
nhân và ban bí tích cho họ. Thánh nhân đã 
cố gắng, bỏ nhiều thời gian để viết sách, 
những sách của Ngài rất có giá trị về mặt 
mục vụ của các Giám Mục và việc dạy giáo 
lý của các Cha quản xứ. Ngài đã lập một 
Dòng riêng cho địa phận mang tên thánh 
Ambrôsiô. Thánh nhân cũng xây cất nhiều 
cơ sở công giáo và chủng viện. Bất cứ làm 
công việc gì, bất hoàn cảnh nào, bất cứ ở 
địa vị nào, chức vụ nào, thánh nhân cũng 
luôn làm vì vinh quang Chúa Kitô.

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  CHO  THÁNH 
NHÂN

Với đức tính hiền lành và khiêm nhượng, 
với lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và các 
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linh hồn. Với nhiều sức lực và óc vươn tiến, 
thánh nhân đã luôn cảm nghiệm lời Chúa 
phán dạy: “ Không có tình yêu nào cao vời 
bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì 
người mình yêu"( Ga 15, 13 ). Thánh nhân 
đã phục vụ hết mình, đã hy sinh hết mình 
tất cả cho Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. 
Với 47 tuổi đời, Ngài đã nhắm mắt lìa đời 
vào  ngày  03/11/1584  tại  Milan  trong  khi 
đang  hết  mình  dấn  thân  phục  vụ  cho 
những con người  khó nghèo, bệnh hoạn, 
rách nát. Với những công nghiệp lớn lao và 
những  nhân  đức  hết  sức  anh  hùng  của 
Ngài. Chúa đã thưởng công cho Ngài. Ðức 
Thánh Cha Phaolô V đã nâng Ngài lên bậc 
hiển thánh vào năm 1610.

Lạy  Thánh  Carôlô  Borrêmêô,  xin  giúp 
chúng  con  luôn  biết  yêu  thương  người 
nghèo  và  những  người  cô  thân,  cô  thế, 
những người bệnh hoạn, tật nguyền.
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3-11 THÁNH MARTINÔ DE PORRÈS

1579 – 1639: Tu sĩ – y tá cứu giúp người 
nghèo – giáo lý viên

Ngày 3/11: Mt 23, 1-12

Dáng  dấp  của  thánh 
Martinô de Porrès giống 
hình hài của một tên nô 
lệ da đen chẳng ra gì ! 
Nhưng cái  thế  gian  cho 
là  điên  dại,  là  dại  khờ, 
không  ra  gì  lại  trở  nên 
tốt  đẹp  và  ấn  tượng 
trước  mặt  Thiên  Chúa. 
Ðiều này quả thực không 

xa lạ với thánh Martinô da Porrès mà Giáo 
Hội mừng lễ hôm nay.

MỘT  CON  NGƯỜI  BỊ  MANG  TIẾNG 
XẤU
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Ðọc tiểu sử của thánh nhân, nhiều người 
không  khỏi  ngạc  nhiên,  thánh  nhân  bị 
mang tiếng xấu vì Ngài là kết quả của cuộc 
hôn nhân không chính thức. Vì thế, Ngài bị 
gán cho cái tên con ngoại hôn, con ngoại 
tình. Mang trên người dòng máu của cha 
mẹ da đen. Thánh nhân cũng mang dáng 
dấp của một cậu trai có nước da đen, xấu 
xí. Thánh nhân được liệt vào nô lệ da đen, 
nghĩa là được gán cho một tên không lấy gì 
làm hãnh diện lắm, một hạng người cùng 
đinh, rốt bét trong xã hội lúc đó. Nhưng cái 
xấu  xa  xã  hội  dán  nhãn  hiệu  cho  thánh 
nhân  lại  càng  làm  cho  thánh  nhân  cảm 
thấy hạnh phúc. Ngài đã chọn ngay sự xấu 
xa,  hèn hạ mà xã hội  gán cho Ngài,  trở 
thành đường tiến đức và dẫn Ngài trên con 
đường thánh thiện.

THÁNH NHÂN ÐÃ BIẾN MỌI SỰ NÊN 
TỐT
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Bị người đương thời khinh bỉ, nhạo báng, 
thánh Martinô de Porrès đã biến tất cả trở 
thành  hồng  phúc  cho  Ngài  và  qua  Ngài 
nhiều người được lãnh nhận ơn Chúa. Quả 
Thiên Chúa có cách nhìn của Ngài.  Thiên 
Chúa chọn ai là do ý Ngài. Ngài có cái nhìn 
của Ngài,  Ngài  có lối  đi  của Ngài.  Thánh 
nhân  đã  xin  vào  dòng  Daminh  vào  năm 
Ngài  tròn  22  tuổi  với  tư  cách  làm người 
giúp việc cho nhà dòng.  Tuy nhiên,  cuộc 
đời của thánh nhân là cả một sự kỳ diệu. 
Thánh Martinô đã được bề trên nhận vào 
bậc trợ sĩ và dần dà được khấn vĩnh viễn 
trong nhà Dòng. Ngài có lòng thương người 
nghèo,  bệnh  hoạn  tật  nguyền,  nhất  là 
những  người  thuộc  hàng  nô  lệ  da  đen. 
Thánh nhân cũng cho nhân loại thấy rằng 
Thiên Chúa là Ðấng chí công sẽ không để 
ai phải thất vọng. Ngài chỉ cho mọi người 
biết tất cả đều là anh em với nhau không 
phân biệt mầu da, tiếng nói, sắc tộc. Trong 
Chúa tất cả đều như nhau, bình đẳng và 
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đều được thiên Chúa yêu thương.  Thánh 
nhân ngay từ nhỏ đã được nhiều ơn rất đặc 
biệt như nói tiên tri, làm phép lạ, ngây ngất 
trước Chúa, ngất trí  và được nhiều ơn lạ 
lùng khác. Ngài có óc thông minh và khôn 
ngoan phi thường.

MỘT CUỘC ÐỜI TẬN TỤY ÐƯỢC CHÚA 
THƯỞNG CÔNG

Với địa vị khiêm tốn làm trợ sĩ trong Dòng 
Ðaminh, thánh Martinô đã sống hết mình, 
phục vụ Chúa hết mình qua những người 
anh em sống xung quanh. Thánh nhân đã 
cảm nghiệm sau xa lời Chúa: " Ta đói, các 
ngươi đã cho Ta ăn, khát cho uống, rách 
rưới cho Ta ăn mặc". Dưới dáng dấp của 
một tên nô lệ vô dụng, Thiên Chúa đã nâng 
Ngài  lên.  Ngài  đã  biến  mọi  khoảng  khắc 
trong cuộc đời của mình trở thành niềm vui 
và  hạnh  phúc.  Chính  vì  thế,  sau  những 
ngày, những năm tháng làm việc tận tụy, 
thánh nhân  đã  an nghỉ  trong Chúa.  Ðức 
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Giáo  Hoàng  Grêgoriô  XVI  đã  tôn  phong 
chân phước cho Ngài vào năm 1836. Ðức 
Thánh Cha Gioan XXIII  đã tôn vinh Ngài 
lên bậc hiển thánh năm 1962.

Lạy Chúa Giêsu,xin cho chúng con luôn biết 
noi  gương  thánh  Martinô  làm chứng  cho 
Chúa và biết biến những sự xấu nên tốt để 
tiến đức.
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1-11 CÁC THÁNH NAM NỮ

Ngày 01/11/02: Mt 5,1-12a

Các thánh nam nữ mà Giáo Hội mừng kính 
hôm nay gợi cho con người nhiều suy nghĩ. 
Các Ngài hằng hà sa số luôn tô điểm cho 
vườn  hoa  Giáo  Hội  đủ  mầu  đủ  sắc.  Các 
Ngài  là  những người  sống quanh ta,  bên 
cạnh ta, có khi họ là những bà con thân 
thuộc trong gia đình ta. Các Ngài đã làm gì 
để có thể gọi được là thánh?

CÁC  THÁNH  LÀ  NHỮNG  NGƯỜI  ÐÃ 
SỐNG CUỘC SỐNG CỦA CHÚA GIÊSU: 

Con đường tám mối phúc thật Chúa Giêsu 
đưa ra cho nhân đi theo không ngoài mục 
đích giúp con người tiến triển trên đường 
nhân đức. Thánh Matthêu nhấn mạnh tới 
mối phúc thứ nhất: " Phúc cho ai có tinh 
thần nghèo khó ". Thánh Matthêu lưu tâm 
đến tinh thần nghèo khó và đó là điều kiện 
tiên quyết để vào nước trời. Thánh Matthêu 
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cũng đánh giá về sự đói khát. Theo Người, 
sự đói khát ở đây có nghĩa là đói khát sự 
công  chính  nơi  con  người.  Các  thánh  là 
những người đã dám sống con đường tám 
mối phúc thật. Các Ngài đi từng nấc phúc 
như phương thế không thể nào thiếu để 
các  Ngài  nên  trọn  hảo,  nên  thánh.  Như 
thánh Phaolô nói cuộc sống của các thánh 
không còn là cuộc sống riêng tư, nhưng các 
Ngài  đã  mặc  lấy  Ðức  Kitô:  "  Tôi  sống 
nhưng không phải tôi sống mà là Ðức Kitô 
sống trong tôi". Các thánh là những người 
như ta, nhưng các Ngài đã dám sống lòng 
tin, đã dám liều vì Tin Mừng. Các Ngài đã 
chiến  thắng  ma quỉ,  xác  thịt,  lướt  thắng 
mọi thử thách để chỉ tin vào Thiên Chúa. " 
Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban 
sức mạnh cho tôi” ( Pl 4, 13 ). Các Ngài 
như thánh Phaolô đã có thể thốt lên rằng: “ 
. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với 
mối  lợi  tuyệt  vời,  là  được  biết  Ðức  Kitô 
Giêsu, Chúa của tôi”. ( Pl 3, 8 ). Và như 
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thế, các Ngài đã dám từ bỏ tất cả để trung 
thành  với  Chúa  trong  cuộc  sống  thường 
nhật, trong cuộc sống hằng ngày. Các Ngài 
đã coi mọi sự là rác rến, để được Ðức Kitô 
( Pl 3, 8 ). Các thánh thuộc đủ mọi giai cấp, 
thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, các 
Ngài đã sống như ta, nhưng chỉ có cái khác 
là các Ngài đã dám đáp trả lại lời mời gọi 
nên thánh của chúa. Các thánh đã dám tin, 
dám liều, dám trả lời có với Chúa, còn ta 
chưa dám tin, chưa dám liều đi theo chúa 
và chưa dám đi theo con đường tám mối 
phúc thật của Chúa.

CHÚA  MỜI  GỌI  MỌI  NGƯỜI  NÊN 
THÁNH

Thánh Augustinô đã nói một câu để đời: " 
Ông kia  bà  nọ nên thánh,  tại  sao tôi  lại 
không  ?  ".  Chúa  mời  gọi  mọi  người  nên 
thánh. Các thánh dám đi con đường tám 
mối phúc để mong trở nên đồng hình đồng 
dạng với Chúa. Các Ngài  đã cố gắng gọt 
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dũa, đục đẽo, loại bỏ những gì không cần  
thiết  để  càng lúc  càng giống Chúa Kitô  
Giêsu. Giống Chúa là  sống sự sống của  
chính Chúa. Sống trong Chúa Kitô Giêsu,  
con người sẽ trở nên Chúa Giêsu khác và  
nhờ đó họ chia sẻ sự sống thần linh cho  
những anh chị em đồng loại. Chúa mời gọi  
mọi người nên giống Chúa. Cuộc sống của  
các thánh nam nữ là tấm gương để mọi  
người phấn đấu trở nên giống Chúa Giêsu.  
Thánh Phaolô đã khuyên nhủ tín hữu Phipíp  
rằng: “ Chỉ có một điều là anh em phải ăn  
ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức  
Kitô ".( Pl 1, 27). Thánh Phaolô muốn nhắc 
nhở cho mọi người sống xứng với Tin Mừng là 
kính Chúa và yêu người. Sống như  thế là�  
con  người  đã  thực  hiện  điều  Chúa mong 
muốn. Các thánh là những người sống như 
ta, nhưng chỉ có một điều là các Ngài dám 
tin, còn ta hoặc chưa dám tin hay còn yếu tin 
vào Chúa Giêsu và con đường phúc thật của 
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Lạy  Chúa,  chỉ  có  Chúa  là  Ðấng  Thánh, 
Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể 
các  thánh  nam  nữ;  chúng  con  xin  chúc 
tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình 
yêu vô tận thánh hóa chúng con, để sau 
khi được thần lương này nuôi dưỡng trên 
con  đường  lữ  thứ  trần  gian,  chúng  con 
cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn 
đời. ( Lời nguyện hiệp lễ, lễ các thánh nam 
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28-10 THÁNH TÔNG ĐỒ SI-MON VÀ 
GIUÐA

Ngày 28/10: Lc 
6,12-19

Ðọc lại tiểu sử của 
các  Vị  Thánh,  có 
thể  mọi  người  sẽ 
cảm thấy  thật  bất 
ngờ  vì  Chúa  chọn 
các Ngài vượt trên 
những tiêu chuẩn của người đời, vượt trên 
những suy nghĩ của con người. Môsê trong 
Cựu Ước là một con người  ăn nói ngọng 
nghịu,  không  trôi  chảy,  không  lưu  loát 
.Ðavít,  cậu bé có mái  tóc hoe hoe vàng, 
thua sút anh em. Nhiều ngôn sứ cũng ấp a 
ấp úng khi được Thiên Chúa chọn lựa. Mười 
hai tông đồ trong Tân Ước cũng thế. Chúa 
Giêsu lựa chọn họ không phải vì họ xuất 
chúng. Ngài chọn lựa họ thật bất ngờ.
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Hai  Ðấng thánh này  cũng đã được Chúa 
tuyển chọn sau nhiều giờ cầu nguyện, sau 
những phút  giây  Chúa Giêsu hỏi  ý  Thiên 
Chúa Cha. Việc cầu nguyện để nói lên tính 
cách quan trọng của sự chọn lựa. Vì không 
có Chúa, con người chả là gì cả, con người 
chỉ là không không.Ðiều nay đã cho nhân 
loại hiểu:Phêrô, vị lãnh đạo Giáo Hội cảm 
thấy sức mình quá yếu đuối khi chối Chúa 
ba lần dù rằng trước đó ông cương quyết 
yêu mến Chúa. Các môn đệ, thân tín của 
Chúa, nhưng đã sớm ca bài tẩu thoát khi 
Thầy  mình  gặp  khốn  khổ  trong  cuộc 
thương khó đi  về núi  Sọ. Giuđa đã hoàn 
toàn thất  vọng khi cậy vào quyền lực và 
sức riêng của con người. Quả thực không 
có Chúa, con người không làm được gì cả. 
Thánh Simon sinh tại Cana, còn được gọi là 
Simon nhiệt  thành.  Thánh Giuđa,  có  biệt 
danh là Tađêô, con của Giacôbê, anh em 
với Chúa Giêsu. Thánh Simon đi rao giảng 
Tin  Mừng  tại  Ai  Cập,  thánh  Giuđa  tại 
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Mésopotamia. Hai thánh tông đồ đã gặt hái 
được rất nhiều kết quả trong việc rao giảng 
Tin Mừng Nước Thiên Chúa, đã đem được 
nhiều người  quay trở về với  Chúa Giêsu, 
với Giáo Hội.Ðược thúc đẩy bởi Chúa Thánh 
Thần, với lòng nhiệt tình truyền giáo, thánh 
Simon và thánh Giuđa đã ra đi loan báo Tin 
Mừng tại Ba Tư. Tại xứ sở Ba Tư, vì ghen 
ghét các Ngài, các Ngài đã như mọi tông 
đồ khác được phúc tử vì đạo để làm chứng 
cho Chúa Kitô.

HAI  THÁNH  SI-MON  và  GIU-ÐA 
TUYÊN XƯNG DANH CHÚA

Thánh Giuđa Tông Ðồ

Theo Thánh Truyền, thánh Giuđa đã cương 
quyết chống lại những nhà thông thái, trí 
thức chống báng Tin Mừng của Chúa Kitô. 
Ngài  không hề sợ đau khổ, không hề sợ 
chết, với ơn Chúa ban, ngài đã chiến thắng 
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các người trí thức luôn khích bác Tin Mừng 
và Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh Si-mon luôn 
trung  thành  với  Giáo  lý  chân  chính  của 
Chúa  Kitô.  Vì  sự  cương  quyết,  lòng  can 
đảm  của  hai  tông  đồ  Simon  và  Giuđa, 
người ta đã âm mưu ám hại hai Ngài. Họ 
đã bắt bớ, đánh đòn và làm cho hai Ngài 
phải chết. Thánh Simon và thánh Giuđa đã 
can đảm đổ máu mình ra để tô điểm Giáo 
Hội. Chính dòng máu của các Ngài đã làm 
cho nền tảng Giáo Hội Chúa Kitô vững chắc 
ở trần gian này. Hai thánh Simon và Giuđa 
đã hân hoan
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24-10 THÁNH AN-TÔN MA-RI-A CƠ-LA-
RÉT, giám mục

24-10 (St. Anthony Mary Claret)

Ngày 24/ 10

Lc 12,49-53

Có những vị thánh sống một cuộc đời rất 
đặc biệt như say mê Chúa, yêu mến Ðức 
Mẹ và kính mến phép Thánh Thể. Mỗi vị 

thánh đều có lối  sống riêng 
biệt,  noi  gương  bắt  chước 
một số nhân đức tốt lành của 
Ðấng Thánh này, thánh kia, 
nhưng tựu trung, họ đều có 
một mẫu số chung là họa lại 

hình ảnh giống nhất của Thầy Chí Thánh 
Giêsu hay nói như thánh Phaolô là trở nên 
đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu cứu 
thế .
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THÁNH AN-TÔN MA-RI-A CƠ-LA-RÉT

Năm 1807, thánh Antôn Maria Claret chào 
đời tại Sallent nước Tây Ban Nha trong một 
gia đình đạo đức, gương mẫu. Gia đình của 
thánh nhân luôn họa lại mẫu của gia đình 
thánh gia nơi đó chúa Giêsu, mẹ Maria và 
thánh cả Giuse đã sống hòa thuận, thánh 
thiện và nêu gương sáng tuyệt đối. Ngay từ 
nhỏ, thánh nhân đã có lòng tôn kính Ðức 
Trinh Nữ Maria và Bí tích thánh Thể. Lên 15 
tuổi, ngài đã sớm giã từ bút nghiên để giúp 
cha mẹ buôn bán. Với bản tính thông minh, 
tài tháo vát và cách ăn nói lưu loát, hoạt 
bát, thánh nhân đã sớm gây tạo được một 
gia sản giầu có kếch xù. Là một con người 
đạo đức, coi mọi sự giầu sang phú quí chỉ 
là tạm bợ, rác rến, không tồn tại lâu dài. 
Thánh nhân đã bỏ tất cả mọi sự như lời 
Chúa Giêsu kêu mời: “Hãy về bán tất cả. 
Phân chia cho người nghèo khó, rồi đi theo 
Ta ". Thánh nhân đã bỏ lại tất cả và xin gia 
nhập vào tiểu chủng viện. Năm 1835, sau 
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bao năm miệt mài, học hành, tu tập, Ngài 
đã được gọi lên chức linh mục và được bổ 
nhiệm hoạt động trong một giáo xứ rộng 
lớn. Ngài giảng dậy Lời Chúa, kêu gọi tôn 
sùng Ðức Mẹ và Bí Tích Thánh Thể . Vì tài 
đức của Ngài, Ngài đã được mời về Roma 
giữ chức quản lý tại  Thánh Bộ truyền bá 
đức tin. Sau đó, Ngài trở về Tây Ban Nha 
và được sai đi truyền giáo tại Calaunia và 
Fortunata. Với lòng đạo đức, nhiệt thành và 
đầy lửa mến của Chúa Thánh Thần, Ngài 
đã biến hai nơi nhỏ bé này thành hai xứ 
đạo cầu  nguyện,  tôn  kính Ðức Mẹ và Bí 
Tích Thánh Thể nổi  tiếng khắp nơi.  Năm 
1849, thánh nhân lập Hội Dòng"Ðức Mẹ Vô 
Nhiễm ",  qui  tụ  nhiều  giáo  sĩ  và  khuyến 
khích,  phổ  biến  lòng  sùng  kính  Ðức  Mẹ. 
Năm 1850, với ơn Chúa ban, lòng đạo đức, 
thánh  thiện,  sự  khôn  ngoan  của  Thánh 
Thần,  thánh  nhân  được  tuyển  chọn  lên 
chức Tổng giám mục giáo khu Santiago tại 
Cuba.  Thánh  nhân  luôn  có  hồn  tông  đồ 
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nhiệt  thành,  đầy  lửa  cháy,  với  cương  vị 
Giám mục,  ngài  đã kiến thiết,  thăng tiến 
khu vực Ngài trách nhiệm, phụ trách. Ngài 
canh tân các chủng viện, quan tâm đào tạo 
hàng giáo sĩ, tu sĩ về tín lý và kỷ luật. Ngài 
cũng rất quan tâm đến công tác xã hội như 
giáo  dục  giới  trẻ,  nhất  là  giới  thanh  nữ, 
công việc  xã hội  của Ngài  vẫn còn tiếng 
vang cho tới ngày nay. Vì sự thánh thiện 
của Ngài, nữ Hoàng Tây Ban Nha đã chọn 
Ngài làm Cha giải tội và làm cố vấn cho Nữ 
Hoàng  vào  năm  1857.  Tại  công  đồng 
Vaticanô I, thánh nhân đã đem tất cả tài trí 
khôn  ngoan  để  bênh  vực  cho  quyền"bất 
khả ngộ của Ðức Thánh Cha ".

THÁNH NHÂN ÐƯỢC  CHÚA  THƯỞNG 
TRIỀU THIÊN THIÊN QUỐC

Với lòng đạo đức, thánh thiện, thánh Antôn 
Maria Claret  đã làm được muôn việc cho 
vinh danh Thiên Chúa. Ngài đã khơi lên cho 
các tín hữu lòng tôn sùng Ðức Mẹ, kính tôn 
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phép Thánh Thể . Ngài đã biến nhiều nơi 
trong  Tổng  giáo  phận  của  Ngài  thành 
những nơi cầu nguyện nổi tiếng, đồng thời 
Ngài  đã lưu tâm đến việc giáo dục thiếu 
niên, giới  trẻ nam nữ đi  theo đường của 
Chúa Giêsu. Thánh nhân đã làm việc không 
biết mệt mỏi và luôn tâm niệm: “ Tất cả 
cho vinh danh Chúa Giêsu Kitô ".

Thánh Antôn Maria Claret qua đời vào năm 
1870  tại  nước  Pháp  ở  Frontfroide.Ðức 
Thánh  Cha Piô  XI  tôn  vinh  Ngài  lên  bậc 
Chân Phước và Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã 
nâng  Ngài  lên  bậc  Hiển  Thánh  vào  năm 
1950.

Lạy Thánh Antôn Maria Claret xin giúp mọi 
người chúng con luôn biết sùng kính Ðức 
Trinh Nữ Maria và tôn kính Bí Tích Thánh 
Thể .

ạnh được lãnh nhận triều thiên nước trời.
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Xin  Chúa  ban  cho  mọi  người  chúng  con 
lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong 
niềm tin, cậy, phó thác vào tình thương và 
vào giáo lý chân chính của Chúa.

24 Tháng Mười
Thánh Antôn Maria Claret
(1807-1870)

Người cha tinh thần của 
Cuba" là một nhà truyền 
giáo,  người  sáng  lập 
dòng, người cải cách xã 
hội, tuyên uý của hoàng 
hậu,  nhà  văn  và  nhà 
xuất  bản,  là  đức  tổng 
giám  mục  và  cũng  là 
người  tị  nạn.  Ngài  là 
người Tây Ban Nha mà 
vì công việc ngài đã đặt chân đến các nơi 
như quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris 
và Công Ðồng Vatican I.
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Thánh Antôn Claret sinh ở làng Salient, tỉnh 
Catalonia, nước Tây Ban Nha năm 1807. 
Ngài là con của một người thợ dệt. Trong 
khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một 
xưởng tơ sợi ở Barcelona, ngài dùng thời 
giờ  rảnh  rỗi  để  học  tiếng  Latinh  và  học 
cách in ấn: quả thật Chúa đang chuẩn bị 
ngài để trở nên một linh mục và nhà xuất 
bản tương lai. Ðược thụ phong linh mục lúc 
28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước mơ 
trở nên một tu sĩ dòng Tên hay dòng Thánh 
Brunô  không  thành  tựu,  ngài  đã  trở  nên 
một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở 
Tây  Ban  Nha.  Ngài  dành  10  năm  để  đi 
giảng  tuần  đại  phúc,  và  luôn  luôn  nhấn 
mạnh đến bí  tích Thánh Thể và sự sùng 
kính Trái Tim Mẹ Maria. Người ta nói, chuỗi 
mai khôi không bao giờ rời khỏi tay ngài. 
Khi 42 tuổi, cùng với năm linh mục trẻ, ngài 
thành lập tu hội truyền giáo, mà ngày nay 
được gọi là tu sĩ dòng Claret.
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Từ  năm  1850  đến  1857,  ngài  được  bổ 
nhiệm về làm tổng giám mục của giáo phận 
bị  quên  lãng  từ  lâu  là  Tổng  Giáo  Phận 
Santiago ở Cuba.  Ngài  bắt  đầu cải  cách 
bằng việc rao giảng không ngừng và giải 
tội. Dĩ nhiên ngài phải chịu nhiều chống đối 
cay đắng -- phần lớn là vì ngài kịch liệt lên 
án vấn đề vợ lẽ và vì ngài dạy giáo lý cho 
các người nô lệ da đen. Một tù nhân mà 
Cha Antôn chuộc ra khỏi tù đã được thuê 
mướn để giết ngài, nhưng ngài thoát chết 
và chỉ bị thương ở mặt và tay. Cũng chính 
Cha Antôn giúp người này thoát án tử hình. 
Ngài giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân 
Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những 
thực phẩm khác nhau, cần cho thị trường. 
Ðiều này khiến các điền chủ tức giận, vì họ 
chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa 
lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của ngài 
còn có hai quyển ngài viết khi ở Cuba: Suy 
Tư về Canh Nông và Lợi Nhuận Quốc Gia.
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Ngài  được  gọi  về  Tây  Ban  Nha với  một 
công việc mà ngài không ưa thích gì -- làm 
tuyên uý cho nữ hoàng. Ngài đồng ý trở về 
với  ba điều kiện:  Ngài  sẽ ở ngoài hoàng 
cung, ngài chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội 
và  dạy  giáo  lý  cho  con  cái  họ,  và  ngài 
không  bị  dính  líu  gì  đến  sinh  hoạt  triều 
đình.

Cả cuộc đời Thánh Antôn, ngài chỉ mơ ước 
việc xuất  bản sách báo Công Giáo.  Ngài 
sáng lập Nhà In Công Giáo, một cơ sở xuất 
bản  Công  Giáo  mạo  hiểm kinh  doanh  ở 
Tây  Ban  Nha,  và  ngài  đã  viết  cũng  như 
xuất bản khoảng 200 cuốn sách lớn nhỏ.

Trong Công Ðồng Vatican I, ngài là người 
trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của 
đức giáo hoàng, ngài được sự thán phục 
của  các  giám  mục  bạn.  Ðức  Hồng  Y 
Gibbons của Baltimore nhận xét  về  ngài, 
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"Ðây thực sự là vị thánh." Ngài chết ở tu 
viện dòng Xitô lúc 63 tuổi.

Lời Bàn

Ðức  Giêsu  đã  nói  trước  cho  những  ai 
muốn theo Người là họ sẽ bị bách hại như 
chính  Chúa.  Ngoài  những  cám  dỗ  trong 
đời, Thánh Antôn còn phải chịu đựng biết 
bao vu khống xấu xa đến độ tên Claret của 
ngài đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh. 
Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi của 
chúng.

Chúng ta không cần phải  đi  tìm sự bách 
hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn 
sàng chịu đau khổ vì đức tin chân thật nơi 
Ðức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn 
và tính khí bất bình thường của chúng ta.

Lời Trích
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Có lần Nữ Hoàng Isabella II 
nói  với  Thánh  Antôn, 
"Không ai có thể nói cho tôi 
nghe  một  cách  rõ  ràng  và 
thành  thật  như  cha."  Sau 
này hoàng hậu nói với ngài, 
"Mọi  người  đều xin  tôi  ban 

cho họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa 
bao  giờ  thấy  cha  làm  như  vậy.  Cha  có 
muốn  xin  điều  gì  không?"  Ngài  trả  lời, 
"Thưa có, xin cho tôi từ chức." Từ đó trở đi 
hoàng hậu không còn đề nghị gì khác.
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23-11 THÁNH GIO-AN CA-PÉT-RA-NÔ, 
Linh Mục

(St. John of Capistrano)

Ngày 23/10

Lc 12,39-48

Giáo Hội Chúa Kitô sở dĩ kết trái, đơm hoa 
tươi tốt là do có nhiều vị thánh tô điểm làm 
cho Hội Thánh ở trần gian luôn tỏa sáng 
qua gương nhân đức của các Ngài. Thánh 
Gioan tông đồ viết:  “  Thiên Chúa là  tình 
yêu". Chúa Giêsu chính là tình yêu tự hiến. 
Ngài đã thiết lập Ðạo Tình Yêu ở trần gian. 
Các  thánh  là  những  người  đã  sống  hết 
mình, sống yêu thương và mỗi ngày mỗi 
muốn mặc lấy chính khuôn mẫu của Chúa 
Kitô nghĩa là sống nhưng không mình sống 
mà là Ðức Kitô sống trong họ như lời thánh 
Phaolô vị tông đồ dân ngoại đã nói.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ÐỜI
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Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô sinh năm 1386 
tại nước Ý Ðại Lợi trong một gia đình đạo 
đức. Cha mẹ là những người sinh ra Ngài 
với óc thông minh, nhanh nhẹn. Giáo Hội 
và Dòng Phanxicô đã sinh ra Ngài lần thứ 
hai với một con người hoàn toàn đổi mới, 
con người đạo đức và thánh thiện. Thánh 
nhân đã xin đi tu vào Dòng Phanxicô vào 
lúc  30  tuổi.  Ngài  là  một  tập  sinh  gương 
mẫu:khiêm  nhượng,  hy  sinh,  hãm  mình. 
Giai  đoạn nhà tập trôi  qua,  ngài  bắt  đầu 
học  thần  học  và  năm 1425,  thánh  nhân 
lãnh nhận sứ vụ linh mục. Ngài bắt đầu đi 
khắp nước Ý để loan báo Tin Mừng. Thánh 
nhân đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi 
người theo Chúa bằng lời giảng dậy đầy lửa 
Thánh Thần và sốt  sắng của  Ngài,  đồng 
thời Chúa ban cho Ngài làm nhiều phép lạ 
kèm theo  để  củng  cố  lời  giảng  dậy  của 
Ngài. Vì lòng quảng đại, nhiệt thành và tính 
cương nghị, nhạy cảm của Ngài, các Ðức 
Giáo  Hoàng  đã  trao  phó  cho  Ngài  nhiều 
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trách nhiệm quan trọng tại Âu Châu và tại  
Ðất Thánh. Thánh nhân đã góp tay, góp  
sức, góp trí tuệ vào việc canh tân nhà Dòng  
tại Ý và Pháp. Thánh nhân đã dồn hết tâm  
lực trong vòng 5 năm để chống lại những  
bọn lạc giáo. Năm 1453, sau khi thất trận  
tại Constantinople,áp lực của quân Thổ Nhĩ 
Kỳ đè nặng trên nước Hung Gia Lợi, thánh 
nhân đã chiến đấu và giảng thuyết trong 
hàng ngũ Thập Tự  quân năm 1456. Thánh�  
nhân đã quá kiệt sức vì bổn phận, ngài đã 
qua đời an bình trong một nhà Dòng. Con 
người của Ngài luôn cương trực và hoàn toàn 
là của Chúa. Cái chết của Ngài nói lên tình 
thương của Ngài đối với mọi người vì chỉ có 
chết mới nói lên tất cả, mới diễn tả tất cả như 
Chúa Giêsu: “ Khi Ta bị treo lên trên cao, ta 
sẽ kéo mọi người lên với Ta ".

CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN

Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô đã nói lên chân 
lý  này:  “Nếu  hạt  lúa  mì  rơi  xuống  đất 
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không thúi đi, nó sẽ không sinh hoa quả ". 
Thánh  Gioan  Ca-pét-ra-nô  đã  sống  hết 
mình với  sứ vụ linh  mục của mình.  Ngài 
vâng  phục  các  Ðức  Giáo  Hoàng  và  Giáo 
Hội.  Việc Ngài  chiến đấu trong đạo quân 
Thập Tự đã chỉ ra rằng Ngài vâng phục các 
Ðấng  Bề  Trên  như  Chúa  Giêsu  đã  vâng 
phục ý định của Chúa Cha. Chúa thưởng 
công Ngài ngay khi Ngài còn sống bằng lời 
giảng dậy sốt sắng, thánh thiện, đạo đức 
của Ngài và bằng nhiều phép lạ Ngài làm 
để củng cố lời Ngài giảng dậy.

Thánh  nhân  đã  chết  vì  kiệt  sức  với  sứ 
mạng Giáo Hội qua các Ðức Giáo Hoàng và 
các  Bề  Trên  hợp  pháp  của  nhà  Dòng 
Phanxicô  giao  phó.  Thánh  nhân  đã  được 
lãnh nhận triều thiên công chính.

Lạy thánh Gioan Ca-pét-ra-nô xin cầu thay 
nguyện giúp cho chúng con để chúng con 
luôn nhiệt thành và sốt sắng phục vụ Giáo 
Hội và mọi người.
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19-10 THÁNH GIO-AN BƠ-RÊ-BỚP, 
(St. John de Brebeuf), linh mục,

THÁNH  I-XA-ÁC  GIO-GƠ,  (St.  Isaac 
Jogues), linh mục và

CÁC BẠN, tử đạo.

Ngày 19/10

Lc 12,8-12

Giáo  Hội  của  Chúa  Kitô  ở  
trần gian luôn được điểm tô  
bằng  muôn  vàn  vị  thánh.  
Hào quang của các vị thánh  
tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời  

Hội Thánh. Các thánh gồm đủ thành phần,  
tất cả đều góp phần làm đẹp Giáo Hội. Các  
tử đạo là những người đã can trường làm 
chứng, lấy máu đào của mình minh chứng 
rằng Chúa Kitô hôm qua, hôm nay, ngày mai 
vẫn là  một Chúa đã tới  trần gian, chết,�  
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gánh tội cho mọi người và đã sống lại khải 
hoàn.

Thánh Isaac Jogues 

CÁC THÁNH GIOAN BƠRƠBỚP, IXÁAC 
GIOGƠ và CÁC BẠN TỬ ÐẠO LÀ AI?

Vào thế kỷ thứ XVII tại Bắc Mỹ, tám tu sĩ 
Dòng Tên bị tàn sát chết để làm chứng cho 
Chúa Kitô, có thể được phân chia làm hai 
nhóm:

Thánh  René  Goupil  chịu  tử  đạo  tại 
Auriesville,  thuộc tiểu bang Nữu Ước vào 
ngày 29.9.1642. Ngài là Vị tử đạo đầu tiên 
của Mỹ Châu . Thánh Ixáac Giogơ và thánh 
Gioan Lalande tử đạo vào ngày 18.10.1648. 
Các thánh này thuộc nhóm thứ nhất.

Còn nhóm thứ hai chịu tử đạo tại Gia nã 
Ðại  gồm có:thánh Charles  Danvel  tử đạo 
ngày  16.3.1649,  thánh  Gabriel  Lalmault 
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ngày 16.3.1649, thánh Gioan brébeuf ngày 
16.3.1649,  thánh  Noel  Chabanel  tháng 
12.1649  và  thánh  Charles  Garnier  ngày 
7.12.1649.

Thánh  Ixáac  Giogơ  bị  dân  Iroquois  bắt, 
đánh đập, hành hình cách tàn nhẫn, nhưng 

Ngài  được  người  Hòa  Lan 
cứu sống trở về nước Pháp. 
Thánh  nhân  trở  về  nước 
Pháp chưa được 3 tháng lại 
muốn  ra  đi  truyền  giáo  vì 
ước  muốn  được  chết  tử  vì 

đạo. Thiên Chúa đã nhận lời  thánh nhân 
cầu  xin  và  cho  Ngài  được  thỏa  chí,  toại 
nguyện, chết vì  đạo.  Thánh Gioan Bơ-rơ-
Bớp là một nhà thần bí cao siêu, luôn kết 
hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện và luôn 
có lòng thống hối  ăn năn.  Ngài  luôn sẵn 
sàng  chịu  chết  vì  đạo  Chúa  Kitô.  Thánh 
Noel  Chabanel  khi  bị  cám dỗ,  thử  thách 
muốn trốn tránh nhiệm vụ muốn quay về 
nước Pháp để tránh hiểm nguy.  Ngài  đã 
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làm lời thề hứa vào năm 1647 rằng:Ngài sẽ 
ở lại  và trung thành với  sứ mạng truyền 
giáo cho người Hurons dẫu có phải hy sinh 
mạng sống. Chúa đã chấp nhận lòng thành 
của  thánh  nhân  và  cho  Ngài  được  vinh 
phúc lãnh triều thiên tử đạo.

Thánh John de Brebeuf 

TẤT  CẢ  CÁC  THÁNH  HÔM  NAY  ÐỀU 
QUYẾT TÂM CHẾT VÌ CHÚA

Ý  thức  sứ  mạng  Giáo  Hội,  hiền  thê  của 
Chúa Giêsu trao phó, các thánh chúng ta 
mừng lễ  hôm nay luôn có một  tấm lòng 
cương  quyết  hy  sinh  vì  Chúa  Giêsu.  Các 
Ngài đã tâm niệm làu làu lời Chúa: “ Không 
có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu 
của Người hiến mạng sống vì người mình 
yêu"( Ga 15,13 ). Các thánh hôm nay đã 
quyết  tâm  cầu  xin  Chúa  cho  mình  được 
phúc tử vì đạo. Các Ngài cho dù có lúc bị 
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thử  thách,  cám dỗ,  muốn  tháo  lui,  chùn 
bước, bỏ cuộc, nhưng với ơn Chúa và tác 
động của Chúa Thánh Thần. Các Ngài đã 
lướt thắng tất cả và đã lãnh hận triều thiên 
tử đạo. Nhất nhất, các thánh tử đạo hôm 
nay đã cảm nghiệm sâu xa lời Chúa dậy: “ 
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không thúi 
đi,  không  chết  đi,  thì  nó  sẽ  không  sinh 
nhiều bông hạt ".

Lạy Chúa, chúa đã sai hai thánh Gio-an và 
I-xa-ác cùng các bạn đi rao giảng Tin Mừng 
và  cuối  cùng  các  Ngài  đã  hy  sinh  mạng 
sống để thánh hóa Giáo Hội miền Bắc Mỹ 
Châu ngay từ những bước đầu. Xin nhận lời 
các  Ngài  cầu  thay  nguyện  giúp  mà  cho 
Giáo Hội khắp mọi nơi luôn được mùa trên 
cánh đồng truyền giáo"(Lời nguyện nhập lễ 
thánh Gioan Bơ-rơ-bớp, linhmục, thánh I-
xa-ác Gio-gơ, linh mục và Các bạn, tử đạo )
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18-10 THÁNH LUCA, 
TÁC GIẢ SÁCH TIN 

MỪNG

Ngày 18/10

Lc 10,1-9

Chúa gọi một con người 
sau khi Chúa đã cầu nguyện lâu giờ và hỏi 
ý  Chúa Cha.  Việc  chọn người  này,  người 
kia, người nọ vào chức vụ này, chức vụ kia 
của Hội Thánh là hoàn toàn do ý của Chúa, 
là do tình thương nhưng không của Ngài. 
Chúa không dựa trên bề ngoài, vóc dáng 
hoặc cao, gầy, thấp, cao. Chúa gọi ai làm 
môn đệ của Chúa là do quyết định hoàn 
toàn của Ngài.  Thánh Luca được mời gọi 
làm Apostoloi, làm tông đồ cho Chúa, nghĩa 
là  người  được  sai  đi,  Ngài  lệ  thuộc  vào 
Chúa vì thuộc trọn về Người.

THÁNH LUCA
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Mặc  dù  khi  viết  lại  Tin  Mừng  của  Chúa 
Giêsu, thánh Luca không cho biết Ngài sinh 
ra ở đâu và sinh vào năm nào, nhưng theo 
nhiều tài liệu để lại, thánh nhân là một thầy 
thuốc, hành nghề ở Antiôkia và Ngài cũng 
là một văn sĩ giỏi.  Tin Mừng về cuộc đời 
của  Chúa  Giêsu  do  Ngài  viết  diễn  tả  tài 
nghệ  điêu  luyện  của  Ngài  về  cách  hành 
văn, về lối viết lưu loát và truyền cảm của 
Ngài. Thánh nhân là một người ngoại giáo 
đã  theo  thánh  Phaolô  nhiều  năm  trên 
đường  giảng  đạo.  Thánh  Phaolô  đã  loan 
báo Tin Mừng ở thành Troa, luca đã tin, đã 
xin theo đạo và đã xin đi theo thánh Phaolô 
làm môn đệ của Ngài. Vào giai đoạn thánh 
Phaolô bị bắt giữ, người ta không biết gì về 
quãng đời cuối cùng của Ngài. Tuy nhiên, 
theo  một  tài  liệu  tìm  được  ở 
Constantinople, thánh Luca đã lần lượt loan 
báo Tin Mừng ở Achaie,ở Béotie, sau này 
làm Giám mục ở Thébes.  Thánh Luca đã 
cùng lãnh nhận triều thiên tử đạo cùng với 
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thánh  Anrê  tại  Patras  thuộc  vùng 
Achaie.Ðọc Phúc Âm của thánh Luca, điểm 
nổi bật nhất nơi ngòi viết của Ngài là lòng 
thương  xót.  Thánh  sử  Luca  đã  thuật  lại 
nhiều dụ ngôn rất cảm động và thấm thía 
như  dụ  ngôn  hai  người  con,  người  trộm 
lành,ông  Giakêu  thu  thuế,  người 
Samaritanô  nhân  hậu.  Thánh  Luca  cũng 
chú ý rất nhiều đến việc cầu nguyện, lòng 
khiêm tốn, chân thành và đơn sơ. Thánh 
nhân còn viết tông đồ công vụ nói lên sự 
hiệp  nhất,  sinh  hoạt  của  cộng đoàn Kitô 
hữu tiên khởi, một cộng đoàn luôn làm mọi 
việc theo ý Chúa. Nhờ ngòi bút của Ngài, 
mọi  người  hiểu  rằng  Giáo  Hội  của  Chúa 
ngay từ lúc ban đầu luôn có Chúa Thánh 
Thần hoạt động và hiện diện.

CUỘC ÐỜI THÁNH LUCA LUÔN LÀM RẠNG 
NGỜI BỘ MẶT CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ:

Thánh Luca, một trong bốn thánh sử đã để 
lại cho hậu thế một lịch sử sáng ngời của 
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Ðấng Cứu Thế : Chúa Giêsu Kitô. Chỉ cần 
đọc Phúc Âm của một trong bốn thánh sử, 
nhân loại ở muôn thời sẽ thấy rõ cả cuộc 
đời của Chúa Giêsu.Ðó là nét nổi bật nhất 
của  các  thánh  sử.  Tuy  nhiên,  với  thánh 
Luca, khi đọc Tin Mừng của Ngài, nhân loại 
sẽ nhận ra lòng thương xót của Chúa, nhìn 
ra bộ mặt đầy yêu thương của Chúa Giêsu 
và như thế thánh Luca đã làm sáng danh 
Chúa vì chính Ngài đã ghi lại những nét đặc 
sắc nhất của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Luca như nhiều vị thánh khác đã hy 
sinh cả mạng sống của mình để làm chứng 
cho Chúa là Ðàng, là Sự Thật và là Sự Sống 
. Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh 
quang của Chúa . Muôn đời nhân loại sẽ 
không bao giờ quên được công ơn to lớn 
của thánh sử Luca.

Lạy thánh Luca, xin cầu bầu cùng Chúa cho 
chúng con để chúng con luôn nhận ra lòng 
thương xoùt Chuùa.
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17-10 THÁNH I-NHA-XI-ÔAN-TI-Ô-
KHI-A, (St. Ignatius of Antioch)

Giám mục, tử đạo

Ngày 17/10

Lc 11,47-54

Con đường theo Chúa là 
con đường hẹp ( Mt 7,13-
14 ). Nơi khác Chúa nói: “ 
Ai muốn theo Ta, hãy từ 
bỏ  mình,  vác  Thập  giá 
mình  mỗi  ngày  mà  theo 
Ta "( Lc 9,23 )

Chúa Giêsu mời  gọi  mọi  người,  không 
phân biệt kẻ độc thân hay người sống 
đôi bạn. Chúa nói muốn nên thánh cần 
sống như môn đệ của Ngài:  “Hãy can 
đảm bước qua cửa hẹp, bước qua thử 
thách, rồi con người sẽ gặp được niềm 
vui  sâu xa Chúa trao ban ".  Thánh I-



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo 
đã  can  đảm  bước  qua  cửa  hẹp,  anh 
dũng vác Thập giá của mình mỗi ngày 
mà theo Chúa. Nên, cuộc đời của Ngài 
đã in dấu con đường của Chúa.

MỘT CON ÐƯỜNG. MỘT CUỘC ÐỜI

Theo truyền tụng kể lại, thánh Inhaxiô 
Antiôkhia là em bé đã được Chúa Giêsu 
ẵm bế đặt trước mặt các môn đệ, khi 
các  trẻ  nhỏ  tới  trò  chuyện,  quấy  rầy 
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không ngăn 
cản chúng, nhưng Ngài liền gọi một em 
nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “ 
Thầy  bảo  thật  anh  em:nếu  anh  em 
không trở lại

mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được 
vào Nước Trời”( Mt 18,2 ) . Có người lại 
cho  rằng  Inhatiô  là  cậu  bé  đã  bán  5 
chiếc bánh và 2 con cá để Chúa Giêsu 
làm phép lạ nuôi đám đông dân chúng 
ăn uống no nê khi nghe Chúa Giêsu rao 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

giảng Tin Mừng. Dù giả thuyết nào đi 
nữa, thánh Inhatiô đã sống hết mình với 
sứ mạng của mình, sứ mạng làm chứng 
cho  Chúa  Giêsu  phục  sinh.  Thánh 
Inhatiô là môn đệ của thánh Gioan tông 
đồ,  ngài  đã  được  cất  nhắc  làm  giám 
mục thành Antiôkhia dưới thời Hoàng đế 
Trajan. Cuộc đời giám mục của Inhatiô 
là  một  chuỗi  những  hy  sinh,  từ  bỏ. 
Thánh nhân luôn tận tụy với sứ vụ mục 
tử.  Ngài  có  lòng  yêu  mến  Chúa  một 
cách rất chân tình, sâu sắc. Ngài năng 
thăm viếng những người đau yếu, bệnh 
tật,  tận  tâm loan  báo  Tin  Mừng.  Con 
đường của Ngài là con đường tận tụy vì 
Nước Trời. Ngài luôn ý thức bổn phận, 
trách nhiệm của mình. Ngài hiểu rõ sứ 
vụ  giám  mục  của  mình  gắn  chặt  với 
Thập  giá  của  Chúa  Giêsu.  Chấp  nhận 
làm mục tử là đón nhận khổ đau. Chính 
vì thế, dân ngoại ghen tương với ngài, 
tố  cáo  Ngài  dám  loan  truyền  tà  đạo, 
khuyên  nhủ  mọi  người  chán  chê  lạc 
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thú,xác thịt và loại bỏ các tà thần. Ngài 
bị bắt, bị dẫn giải về Roma. bất cứ đi tới 
đâu,  ngài  cũng  rao  giảng  Tin  Mừng 
Nước  Trời  và  khuyên  nhủ  mọi  người, 
đặc  biệt  các  Giáo  Hội  Á  Châu  bằng 
những thư luân lưu rất có giá trị. Trong 
các thư mục vụ luân lưu đó, ngài nhắc 
bảo giáo dân phải tôn kính, vâng phục 
quyền  bính,  nhất  là  hàng  giáo  phẩm, 
các Ðấng các Bậc . Ngài đã bị sư tử cắn 
xé ở pháp trường Roma vào năm 107 
trong sự an bài nhiệm mầu của Thiên 
Chúa.

HẠT GIỐNG MỌC LÊN VÀ MỌC LÊN 
MÃI MÃI

Thánh Inhatiô đã cảm nghiệm sâu sắc 
lời này: “ Hạt giống có mục nát đi mới 
sinh nhiều hoa quả"( Ga 12,24 ). Vì thế, 
thánh  nhân  luôn  biến  đau  khổ  thành 
niềm vui, Ngài yêu Chúa mà yêu Chúa 
thì  thử thách, chông gai  không còn là 
ngõ cụt nữa, nhưng: “. Đối với những ai 
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yêu mến Chúa, thì Ngài biến đổi mọi sự 
nên lành"( Rm 8, 28 ). Thánh nhân đã 
chấp nhận trong vui tươi sự đau khổ, đã 
chấp nhận cái chết với tất cả niềm yêu 
mến, đến nỗi đương đầu với sư tử sẽ 
phân thây,xé xác mình, thánh nhân đã 
thốt lên lời đầy an ủi và xác tín: “ Tôi là 
miếng  mồi  ngon  của  Ðức  Kitô.Ước  gì 
nhờ răng của thú dữ, tôi trở thành bánh 
được tuyển chọn !".

Thánh nhân là hạt giống, được vùi dập 
dưới  đất,  nó cứ âm thầm mọc lên và 
mọc mãi để tô điểm cho vườn hoa Giáo 
Hội.

Lạy  thánh  Inhatiô  Antiôkhia,xin  giúp 
chúng con lòng can đảm làm chứng cho 
Chúa Giêsu dẫu có phải thí mạng sống. 
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16-10 THÁNH HÉT-VÍCH, (St. 
Hedwig)

Nữ tu

Ngày 16/10

Lc 11,42-46

Mỗi vị  thánh đều có nét sống rất  độc 
đáo trong cuộc sống. Thánh nào cũng 
vậy  đều  muốn  họa  lại  hình  ảnh  sống 
động  của  chúa  Giêsu  Kitô.  Hình  ảnh 
càng trở nên khuôn mẫu bao nhiêu càng 
tốt bấy nhiêu. Nét giống càng rập khuôn 
bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. 
Thánh Hét-vích, nữ tu mang dáng dấp 
đặc biệt của một con người  muốn tạc 

uốn  nguyên  vẹn  hình 
mẫu của Chúa Giêsu cứu 
thế  .  Ngài  đã  tạc,  đã 
khắc  tên  Giêsu  ngay 
trong trái tim của mình.

MỘT MẪU GƯƠNG
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ÐỘC ÐÁO

Thánh nữ Hét-vích sinh ra trong một gia 
đình  rất  đặc  biệt  vào  năm  1174.  Gia 
đình của Ngài thuộc giai  cấp quí phái, 
hoàng tộc. Cha mẹ của thánh nữ Hét-
vích sinh được 8 anh chị em. Trong số 
đó  có  2  anh làm tới  chức  Giám mục, 
một em gái làm Bề trên tu viện và một 
em  là  thánh  nữ  Élisabét,  hoàng  Hậu 
nước Hung Gia Lợi Ngay từ nhỏ, thánh 
nhân đã tỏ ra là một cô gái thông minh, 
đạo đức và khí khái. Năm 1186, ngài kết 
hôn  với  Quận  công  nước  Ba  Lan.  Với 
lòng  đạo  đức,  thánh  thiện  và  nhiệt 
thành,  thánh  nhân  đã  cảm  hóa  được 
người  chồng  hoang  đàng,  trắc  nết. 
Thánh nữ sinh hạ được bảy người con, 
nhưng  ý  Chúa  nhiệm mầu  cất  đi  sáu 
người con, chỉ để lại một người con gái 
thứ ba, sau này sẽ trở thành Bề trên tu 
viện. Chúa có con đường của Chúa. Con 
đường của Người hướng dẫn mỗi người 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

tùy theo ý Chúa. Thánh nữ say mê cầu 
nguyện,ăn chay,  hãm mình.Ðây là  nét 
rất nổi bật của thánh nhân.Ý Chúa quan 
phòng trên cuộc đời của hai vợ chồng 
này.  Năm 1209,  thánh nữ Hét-vích và 
Quận công Henri đã cùng nhau đáp lại 
tiếng Chúa, thề nguyền sống thủ tiết để 
phục vụ và làm sáng danh Chúa. Hai vợ 
chồng mỗi người gia nhập một tu viện 
để thanh luyện tâm hồn và kết hợp với 
Chúa cách tốt đẹp hơn. Thánh nhân nêu 
cao tinh thần vui vẻ, phục vụ. Tuổi đã 
cao, bề Trên tu viện, chính là con thứ 
ba của Ngài đã muốn châm chước cho 
thánh nhân những luật nghiêm nhặt vì 
sợ Ngài tuổi già, sức yếu. Nhưng thánh 
nhân đã xin Bề Trên đối xử với Ngài như 
đối với mọi chị em khác trong tu viện. 
Thánh  nhân  có  đức  bác  ái  chói 
ngời:Ngài  đã  năng  thăm  viếng  những 
người khó nghèo và chăm sóc, băng bó 
vết thương cho những người phong cùi.
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CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  NHÂN  ÐỨC 
CỦA THÁNH NHÂN

Cuộc đời  của thánh Hét-vích, nữ tu là 
một cuộc đời nêu cao gương nhân đức. 
Ngài  yêu  thương  kẻ  khó  nghèo,  sống 
khó nghèo, bác ái cao độ. Thánh nhân 
đã làm gương cho mọi người, mọi nữ tu 
về đời sống nghiêm nhặt giữ luật Dòng 
của mình. Thánh nhân đã chứng tỏ Ngài 
đã  đục  đẽo,  gọt  dũa  và  tạc  nắn  con 
người  mình  sao  càng  lúc  càng  giống 
Chúa Giêsu. Ngài đã làm được điều đó 
khi Ngài và Quận Công Balan nhất quyết 
đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và mau 
mắn dấn thân vào tu viện để sống gần 
gũi  và dễ  dàng gắn bó với  Chúa Kitô 
chịu đau khổ. Cuộc đời thánh thiện của 
Ngài  đã  chỉ  ra  rằng  Thiên  Chúa  yêu 
thương Ngài cách đặc biệt, nên đã ban 
cho thánh nữ đặc ân làm nhiều phép lạ 
và biết trước giờ chết.
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Ngày 15.10.1243, thánh nữ Hét-vích đã 
trút hơi thở cuối cùng sau hai tuần ngã 
bệnh. Hai mươi bốn năm sau khi thánh 
nữ qua đời,Ðức thánh Cha Clêmentê IV 
phong Ngài lên bậc hiển thánh và vào 
năm 1267 Ngài được đặt làm quan thầy 
các bà mẹ công giáo nước Ba Lan.

CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI

Với mẫu gương tỏa sáng của thánh nữ 
Hét-vích, chúa cũng mời gọi mọi người 
Kitô hữu hãy sống thánh như nữ tu Hét-
vích. Thánh nhân đã để lại cho nhân loại 
mẫu gương này là sự khó nghèo, yêu 
thương  người  nghèo,  sự  vâng  phục  ý 
Chúa  và  tình  yêu  thương  vô  bờ  của 
thánh  nữ  đối  với  mọi  người  nhất  là 
những  người  sầu  khổ,  bơ  vơ,  bệnh 
hoạn, phong cùi. Thánh nữ đã sống với 
người chồng là Quận công Henri người 
nước  BaLan,  một  người  chồng  hoang 
đàng.Ðúng Ngài đã sống giữa bùn mà 
không hôi tanh mùi bùn. Trái lại với lòng 
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đạo đức, thánh thiện, ngài đã biến đổi 
tấm lòng của người chồng, khiến cả hai 
vợ chồng đều nhận ra ý Chúa và nhất 
quyết dấn thân cho Chúa.

Lạy  thánh  Hét-vích,xin  cầu  bầu  cho 
chúng con trước tòa Chúa để chúng con 
luôn biết  sống bác ái,  yêu thương đối 
với mọi người.
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15-10 THÁNH TÊ-RÊ-XA GIÊ-SU, 
(St. Teresa of Jesus hay Avila)

Trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 15/10

Lc 11,37-41

Thánh Têrêxa Giêsu  được Giáo Hội ca�  
ngợi: “ Người đã để Thiên Chúa yêu Người 
nhiều". Thánh nhân đã được Thiên Chúa 
ban cho khả năng yêu và được yêu. Người 
đã hiện diện trong đáy thâm sâu của tâm 
hồn con người để minh chứng cho tình 
yêu của Thiên Chúa. Thánh nhân khi được 
Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu được 
những bí nhiệm của tình yêu, cái huyền 
diệu của tình yêu tuyệt đối, phải chẳng 
Thiên Chúa qua Người đã hé mở cho nhân 
loại thấy thế giới của thần linh, một thế 
giới có thật, nhưng xem ra xa vời, để con 
người dễ bị thu hút bởi những cái bóng, 
cái  hào nhoáng của thế giới  văn minh. 
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Têrêxa Gêsu là chứng nhân của Thiên 
Chúa tình yêu.

MỘT CON NGƯỜI CÓ 
KHẢ  NĂNG  YÊU  VÀ 
ÐƯỢC YÊU

Thiên  Chúa  qua  con 
người Têrêxa thần bí đã 
muốn  nhắc  nhở  cho 
nhân  loại  về"điều  mắt 

chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và 
lòng  chưa  nghĩ  đến,  tất  cả  những  gì 
Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những kẻ 
yêu mến Ngài”( 1co 2,9 ). Têrêxa Giêsu 
là vị thánh của các bí nhiệm tình yêu. 
Tình yêu này phát xuất từ chính Thiên 
Chúa tình yêu. Thiên Chúa đã ban cho 
Người  khả  năng  yêu  và  được  yêu. 
Thánh  nữ  được  Chúa  ban  cho  kinh 
nghiệm sống động của Người trong linh 
hồn người khác và hiệu quả của sự hiện 
diện tình yêu đó trong lòng con người 
hàng  ngày.  Thánh  nhân  sinh  ngày 
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18.3.1515 tại Avila nước Tây Ban Nha, 
trong  một  gia  đình  đạo  đức,  quí 
phái.Ðược hấp thụ trong bầu khí thánh 
thiện và đạo đức của gia đình có dáng 
dấp gia đình Thánh gia Nagiarét: Chúa 
Giêsu,Ðức Mẹ và Thánh cả Giuse, thánh 
Têrêxa  Giêsu  sớm lớn  lên  trong  đàng 
nhân đức. Thánh nhân say mê đọc hạnh 
các thánh tử đạo và sách viết về cuộc 
thương khó của Chúa Giêsu. Nhờ những 
gương sáng và những tư tưởng thánh 
soi  chiếu,  hướng  dẫn,  thánh  Têrêxa 
Giêsu đã sớm nhận ra tiếng Chúa trong 
cuộc sống. Vào năm 20 tuổi,  tức năm 
1535,  thánh  nhân  đã  can  đảm  lướt 
thắng sự ngăn cản của cha mẹ, gia đình 
để bỏ tất cả mọi sự mà gia nhập Dòng 
kín Carmêlô. Thánh nhân đã góp công 
sức và trí tuệ rất nhiêu để cải tổ Dòng 
kín này và viết nhiều sách đạo đức để 
lại nhiều tư tưởng thần học rất có giá 
trị. Thánh nhân có lòng sùng kính Ðức 
Mẹ một cách đặc biệt. Ngài đã lập thêm 
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một tu viện tại Avila và tiếp tục lập thêm 
nhiều tu viện khác nữa. Ngài dâng mọi 
đau khổ,  thử thách,  khó khăn để cầu 
nguyện cho các linh hồn tội lỗi. bận rộn 
với công việc điều khiển nhà Dòng và 
nhiều  công  việc  khác,  nhưng  thánh 
nhân đã cố gắng viết lại những tư tưởng 
thiêng liêng, suy gẫm và phổ biến luật 
Dòng cho các tín hữu nam nữ. Thánh 
nhân đã yêu nhiều vì được Chúa yêu rất 
nhiều,  nên Ngài  đã  dâng mọi  hy  sinh 
cuộc đời để cầu nguyện cho các người 
lạc giáo và ly giáo. Thánh nhân luôn tin 
tưởng vào Chúa và hoàn toìan phó thác 
cho Ngài dù thành công hay thất bại.

Thánh nữ Têrêxa Giêsu qua đời tại Alba 
năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Ngài nổi 
tiếng về ơn nói tiên tri và nhiều ơn lạ 
lùng  khác.  Cuộc  đời  của  Ngài  đã  thể 
hiện tình yêu đích thực của Chúa Giêsu: 
yêu thương là cho đi và từ bỏ ."Không 
tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của 
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người  hiến  mạng  sống  vì  người  mình 
yêu "( Ga 15,13 ).

Ðức thánh Cha Phaolô V đã tôn phong 
Ngài lên bậc chân phước vào năm 1614. 
Ngài  được  vinh  thăng  hiển  thánh  vào 
năm  1622  dưới  thời  Ðức  Thánh  Cha 
Grêgoriô XIV.

MỘT CUỘC ÐỜI SAY MÊ CHÚA KITÔ

Thánh  Têrêxa  Giêsu  đã  say  mê  Chúa 
Kitô, đã sống và đã chết cho Chúa Kitô. 
Thánh nhân là người của Giáo Hội, đã 
hiến  trọn  vẹn  cuộc  đời  mình  cho  Hội 
Thánh vì thế Ngài có thể nói: “ Tất cả 
ước  vọng  của  tôi  chỉ  hướng  về  vinh 
quang  Chúa  và  lợi  ích  của  Giáo  Hội 
Ngài".  Trong  giờ  hiệp  lễ  vào  ngày 
18.11.1572, têrêxa Avila được nâng lên 
bậc"kết  hôn thiêng  liêng".  Chúa Giêsu 
hiện đến, tay cầm cây đinh và nói với 
Têrêxa: “Con hãy nhìn xem cay đinh này 
là  dấu  chỉ  từ  đây  con  trở  thành  bạn 
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trăm năm của Ta.". Thánh Têrêxa Avila 
đã  kết  hiệp  mật  thiết  với  Chúa  Giêsu 
trong sự thần bí cao siêu của tình yêu 
Thập  giá.  Thánh  Têrêxa  Giêsu  đã  say 
mê Chúa Kitô và đã hiến trọn cuộc đời 
mình cho tình yêu sâu thẳm của Chúa 
Giêsu. Chính tình yêu của Chúa đã dệt 
nên con người tinh túy và tô điểm cho 
vườn hoa Giáo Hội, vườn hoa Nước Trời 
thêm  mầu  thêm  sắc.  Thánh  nhân  đã 
sống cuộc đời tận hiến với con người rất 
thật, rất phụ nữ của mình. Chính niềm 
say mê Thập giá Chúa Giêsu đã biến đời 
thánh nữ trở nên bài ca

tuyệt vời dâng lên Thiên Chúa.

Thánh nhân đã được nâng lên bậc tiến 
sĩ  Hội  Thánh  vì  những  tư  tưởng  đạo 
đức, thánh thiện của Ngài.

Lạy thánh nữ Têrêxa Giêsu xin cầu thay 
nguyện giúp cho chúng con để chúng 
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con luôn biết sống yêu thương và say 
mê con đường Thập giá của Chúa.
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14-10 THÁNH CA-LI-TÔI, (St. 
Callistus I)

Giáo hoàng tử đạo

Ngày 14/10

Lc 11,29-32

Cuộc đời của một vị thánh luôn đan xen 
những  may  mắn  với  thử  thách,  khó 
khăn.  Xem  ra,  các  thánh  càng  gặp 
chông gai, càng vác Thập giá, các Ngài 
càng vui vẻ vì càng lúc các Ngài càng 
giống Chúa Giêsu cứu thế. Dù rằng, có 
nhũng vị  thánh làm tới  những chức vị 
cao trọng trong Hội Thánh, cuộc đời của 
các Ngài ít người được thong thả, thoải 
mái  và  dễ  chịu  như  quan  niệm  đời 
thường.  Thánh  Ca-li-tô  I,  giáo  hoàng 
không đi ra ngoài cái vòng đó: Ngài gặp 
đau khổ trên ngai Giáo hoàng, bị bắt, bị 
hành hạ  và cuối  cùng bị  chết  để  làm 
vinh danh Chúa Kitô.
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ÔI CUỘC ÐỜI MAY 
MẮN,  vINH  DỰ 
THEO  CÁI  NHÌN 
ÐỜI  THƯỜNG, 
nHƯNG  LẠI  ÐAU 
KHỔ,ÐIÊN  RỒ  VÌ 
CHÚA GIÊSU KITÔ:

Ca-li-tô là một phó 
tế . Vào những thế 
kỷ đầu tiên, chỉ có 

7 phó tế trong Giáo T Triều Roma mới 
có  quyền bầu  chọn Giáo  hoàng.  Thầy 
sáu Ca-li-tô là cộng sự viên rất thân tín 
của Ðức Thánh cha Zêphyrinô.Ðức Giáo 
Hoàng Zêphyrinô tín cẩn thầy phó tế Ca-
li-tô và Thầy sáu Ca-li-tô đã giúp đỡ rất 
nhiều  cho  Ðức  Giáo  Hoàng.  Chính  vì 
thế,  khi  Ðức  Thánh  Cha  Zêphyrinô  tạ 
thế, phó tế Ca-li-tô đã được bầu chọn 
lên kế vị Ngài vào năm 217. Ðức Giáo 
Hoàng  Ca-li-tô  I  đã  điều  khiển  Hội 
Thánh, đã chèo lái con thuyền Giáo Hội 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

thời Hoàng đế Antonin Heliogabale. Thời 
kỳ lãnh đạo Giáo Hội Chúa Kitô, thánh 
Ca-li-tô  I  đã  cho  sửa  sang  lại  những 
nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín 
hữu Roma trên đường Appia. Ngài  noi 
gương vị Giáo hoàng tiền nhiệm muốn 
làm cho những nơi an nghỉ của hầu hết 
các vị Giáo hoàng và các thánh tử đạo 
trở nên những chỗ xứng đáng, sạch sẽ, 
khang  trang  để  làm  sáng  danh  Chúa 
Kitô vì các thánh tử đạo đã xây đắp nền 
tảng  Hội  Thánh  trần  gian  vững  chắc. 
Dòng máu của các vị Giáo hoàng và các 
thánh tử đạo đã tô xây Giáo Hội tươi 
xinh, tốt đẹp. Trên ngôi vị Giáo hoàng, 
thánh nhân đã bênh đỡ Giáo Hội, củng 
cố lòng tin của mọi người, bảo vệ đức 
tin  của  Hội  Thánh  trước  vấn  đề  Mầu 
nhiệm Chúa  Ba  Ngôi.  Ngài  đã  bị  linh 
mục  Hippolyte,  một  nhà  tư  tưởng  nổi 
tiếng lúc đó chống đối kịch liệt. Thánh 
nhân� đã luôn cương quyết chống lại 
các bè rối, những bọn lạc giáo làm hại 
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Giáo Hội. Thánh nhân đã bị bọn lạc giáo 
và bè rối bắt bỏ tù, đánh đập tàn nhẫn, 
bỏ đói, bỏ khát và cuối cùng chúng ném 
Ngài xuống giếng sâu để Ngài phải chết. 
Năm 222, thánh Ca-li-tô I, giáo hoàng 
đã được phúc tử đạo và được Chúa ban 
triều  thiên  ân  thưởng  tại  Transtévère 
dưới thời vua Alexandre.

CHÚA BAN CHO THÁNH CA-LI-TÔ� 
I, MŨ TRIỀU THIÊN SÁNG CHÓI

Ðược phúc tử vì đạo, thánh Ca-li-tô I, 
đã giương cao ngọn cờ đức tin. Ngài đã 
làm rực sáng bầu trời Thiên quốc khi đổ 
những  giọt  máu  cuối  cùng  để  minh 
chứng  cho  Chúa  phục  sinh  vì  trách 
nhiệm và bổn phận của Ngài là củng cố 
đức tin của các anh em. Thánh Ca-li-tô 
I, đã minh chứng rằng chỉ có Chúa mới 
là gia nghiệp, là cứu cánh của đời sống 
con người.  Dưới giếng sâu, chấp nhận 
cái chết đau thương, thánh nhân đã trở 
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô 
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vì  chính nơi  Thập giá,  chịu chết,  chúa 
Giêsu đã hoàn toàn hài lòng, hân hoan 
và hoàn tất ơn cứu chuộc theo ý Thiên 
Chúa Cha . Ðức Chúa Cha đã tôn vinh 
Ngài.  Thánh  Ca-li-tô  cũng  được  Chúa 
tôn vinh và xứng đáng lãnh nhận triều 
thiên của Chúa.

Lạy thánh Ca-li-tô I, giáo hoàng tử đạo 
xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con 
để chúng con luôn sẵn sàng tuyên xưng 
đức tin  dẫu có  phải  hy  sinh  cả  mạng 
sống. 
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19-10 THÁNH ÐI-Ô-NI-XI-Ô, (St. Denis)

giám mục và các bạn tử đạo

Ngày 09/10

Lc 11,1-4

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  trong 
"Bước qua ngưỡng cửa hy  vọng"  đã�  
viết: “Thiên Chúa là tình yêu, và chính vì 
thế Ngài đã sai Con của Ngài đến, để cho 
chúng ta thấy Tình Yêu đi  tới  đâu nơi 
Ngài, chúa Kitô là Ðấng "đã yêu thương 
tới cùng"(Ga 13,1 )."Tới cùng"có nghĩa là 
tới hơi thở cuối cùng."Tới cùng" có nghĩa 
là Ngài lãnh nhận cho mình và cách tuyệt 
đối tất cả mọi hậu quả của tội  lỗi  loài 
người. Nơi khác,Ðức Thánh Cha viết: “Nếu 
đã không có cuộc hấp hối của Thiên Chúa 
trên Thập giá, thì chân lý về Thiên Chúa là 
Tình Yêu sẽ chỉ treo lửng trong hư vô ". 
Thánh Ði-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn 
tử đạo đã đi theo con đường của Thầy 
Giêsu chí thánh, các Ngài đã chấp nhận 
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chân lý về Thiên Chúa là Tình Yêu, đã 
cùng với  Ðức Kitô ở lại  trên Thập giá 
cho đến cùng ( Bước qua ngưỡng cửa 
hy vọng ).

CHẤP NHẬN CON ÐƯỜNG KHỔ GIÁ 
CỦA ÐỨC KITÔ

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết 
về vụ án của Chúa Giêsu rằng: “ Ðó là 
vụ án bi thảm:con người tố cáo Thiên 
Chúa trước tòa án lịch sử.  Và bản án 
của  phiên  tòa  đã  không  được  tuyên 
phán  trong  sự  tôn  trọng  chân  lý.  Lúc 
trước, philatô nói: “Ta không thấy có lý 
do  nào  để  lên  án  người  này"(Ga 
18,38;19,16). Nhưng sau một lát,ông ra 
lệnh: “ Các người, các người hãy mang 
người  này đi  mà đóng đinh vào Thập 
giá"(  Ga 19,  6 ).  Chúa Giêsu đã chấp 
nhận bản án bất công của dân Do Thái 
và Philatô . Con đường khổ giá chính là 
cái  nghịch  lý  của  đạo  Tình  Thương. 
Theo Chúa Giêsu là chấp nhận Thập giá 
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của  Ngài  vì  Ðạo  của  Chúa  thiết  lập 
không  ở  ngoài  lòng  thương  xót  của 
Chúa. Chúa yêu thương nhân loại, yêu 
thương con người và yêu thương từng 
người, nhưng Ðạo của Chúa mạc khải là 
Ðạo của niềm tin và tình yêu. Tình yêu 
thật đòi hỏi hy sinh, từ bỏ, đòi hỏi dấn 
thân và phấn đấu không ngừng. Thánh 
Ði-ni-xi-ô  và  các  bạn  tử  đạo  đã  cảm 
nghiệm sâu sắc con đường Thập giá của 
Chúa Giêsu. Vì rằng thánh Ði-ni-xi-ô đã 
điều khiển Giáo Hội Nhã Ðiển một thời 
gian với tất cả tình thương, với tất cả 
niềm  tin  và  sự  cố  gắng  hy  sinh  của 
Ngài.Ðời Ngài không dừng bước tại Hội 
Thánh Nhã Ðiển mà Ngài còn muốn đi 
xa hơn, đi mãi, đi hoài tiến về núi Canvê 
và ở đồi Golgotha, thánh nhân sẽ mãi 
mãi nằm trên Thập giá để có thể như 
Chúa Giêsu xưa thốt lên lời này: “ Lạy 
Thiên Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của 
tôi, tại sao Ngài bỏ rơi tôi"( Mc 15,34 ).Ý 
thức được con đường Thập giá,  thánh 
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nhân đã cùng với linh mục Rustique và 
phó tế Êlethère vượt biển, đi một chặng 
hải hành dài, hiểm nguy để tới Roma,xin 
Ðức Thánh Cha Clêmentê sai  đi  giảng 
đạo.  Thánh  nhân  và  một  số  bạn  hữu 
được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê sai đi 
truyền giáo ở thủ đô Paris của Pháp,xưa 
có  tên  là  Lutèce.  Thánh  nhân  có  tinh 
thần truyền giáo cao độ, ngài luôn luôn 
hăng say loan báo Tin Mừng và đã đem 
được biết bao người trở lại. Các nhà thờ 
được xây cất, nhưng đồng thời cơn bách 
hại đạo cũng bắt đầu. Dù tuổi già sức 
yếu, thánh nhân vẫn hăng say làm việc 
tông đồ, rao giảng lời Chúa. Ngài luôn 
can đảm, kiên trì theo Chúa và vững tin, 
cậy,  phó  thác  cho  Chúa  quan  phòng, 
không sức mạnh nào có thể làm Ngài 
lay  chuyển,  nao  núng.  Như  Thầy  chí 
Thánh Giêsu, thánh Ði-ni-xi-ô đã bị bắt, 
bị tra tấn dã man và cuối cùng bị trên 
trên  Thập  giá,  ngài  vẫn  vui  vẻ,  hiên 
ngang rao giảng ơn cứu độ. Thánh nhân 
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đã bị chém đầu cùng với nhiều Kitô hữu 
ở núi Montmartre vào năm 250. Thánh 
nhân  và  nhiều  tín  hữu  đã  chấp  nhận 
một sự thật mà Philatô không nhận ra 
dù rằng ông ta đang đứng trước Sự thật 
là Ðức Kitô.

NHƯ MỘT LỜI CẦU

Thánh Ði-ni-xi-ô, giám mục và các bạn  
tử đạo đã nói lên sự thật này là "sự  
sống vĩnh cửu là nhận biết Cha, thiên  
Chúa đích thực duy nhất và Giêsu Kitô là  
Ðấng mà Cha đã sai đến "( Ga 17,3 ).  
Tuyên xưng Ðức Kitô là Con Thiên Chúa  
duy nhất đã đến trần gian để cứu độ  
mọi người, thánh Ði-ni-xi-ô và các bạn  
tử đạo đã đổ máu ra để minh chứng cho  
Chúa Giêsu là Ðàng, là Sự Thật và là Sự  
Sống . Cuộc đời của thánh nhân và của  
các bạn là  bài  ca  tình yêu kết  bằng  
muôn vàn hy sinh, cố gắng, đan kết  
bằng chính mạng sống của mình để ca 
ngợi Thiên Chúa,Ðấng đã sai con của Ngài 
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đến trần gian để tất cả những ai tin vào 
con của Ngài sẽ  được cứu độ. Thánh Ði-�
ni-xi-ô và các bạn tử đạo đã viết nên bản 
hùng ca đẹp nhất để tô thắm vườn hoa 
Giáo Hội thêm mầu, thêm sắc.

Lạy Thánh Ði-ni-xi-ô, giám mục và các bạn 
tử đạo,xin cầu bầu cho chúng con trước 
ngai tòa Chúa để chúng con vững đức tin 
và hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng 
của  Chúa,  dẫu có  gặp chông gai,  thử 
thách, dẫu có phải hy sinh cả mạng sống 
để làm chứng cho Sự thật là Ðức Giêsu 
Kitô.
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9-10 THÁNH GIOAN LÊÔNARĐÔ, linh 
mục, ngày 09/10

Lc 10, 25-37

MỘT  VỊ  THÁNH  HĂNG  SAY  ĐÀO 
TẠO

 

Mỗi Vị thánh đều có một cung cách, một 
cách cống hiến phục vụ Thiên Chúa. Các 
Ngài mỗi người một vẻ, mỗi người một 
hướng đi,  nhưng tựu trung họ đều có 
một mẫu số chung là” Yêu Mến Thiên 
Chúa” hết lòng. Thánh là người để cho 
Thiên Chúa làm chủ đời  của mình, để 
Ngài dọi chiếu hết mọi ngõ ngách trong 
cuộc đời  của mình.  Thánh là tận hiến 
trọn đời mình cho Thiên Chúa.

Năm 1541, thánh Gioan Lêônarđô chào 
đời tại Lucques trong một gia đình đạo 
đức. Năm 1571, thánh nhân lãnh nhận 
sứ  vụ  linh  mục  sau  khi  đã  học  xong 
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ngành y. Thánh nhân qui tụ một số bạn 
hữu, thân bằng đi giảng dậy giáo lý cho 
thanh thiếu niên và chuẩn bị hành trang 
đức tin cho những người trưởng thành, 
có đủ đức tin, có đủ kiến thức để đương 
đầu với những trào lưu của thệ phản, 
của tin lành đang lan tràn. Đây là tiền 
thân của Hội Dòng : “ Các giáo sĩ  Mẹ 
Thiên Chúa “, do Ngài sẽ thiết lập vào 
năm  1574.  Thánh  nhân  nhiệt  thành, 
hăng say chống lại các tệ đoan của xã 
hội, chống lại những thói hư tật xấu của 
con người trong tập thể, ngoài xã hội. Vì 
quá hăng say với sứ mạng, thánh nhân 
đã bị  nhiều người  ghét  bỏ chống đối. 
Do  đó, Ngài đã phải bỏ Lucques và đi 
nơi khác để tiếp tục công việc đào tạo, 
giáo dục và rao giảng. Thánh nhân đến 
kinh thành Roma và góp tay đào tạo các 
linh  mục  thừa  sai.  Năm  1603,  thánh 
nhân  cùng  với  Đức  Hồng  y  Gioan 
Baotixita  Vives  đã  đặt  nền  móng  cho 
trường  Truyền  Giáo.  Năm  1627,  ngôi 
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trường  Truyền  Giáo  nổi  tiếng  này  đã 
được Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII chính 
thức khai lập. 

Thánh Gioan Lêônarđô đã miệt mài hiến 
thân trong công việc đào tạo các linh 
mục.  Ngài  đã  đem  hết  khả  năng  và 
thiện chí,  nhiệt  tình để xây dựng nền 
móng của Hội Dòng, của  ngôi  trường 
Truyền Giáo ở Roma. Chính nơi trường 
Truyền Giáo Roma này đã đào tạo nên 
biết bao linh mục, giám mục, hồng y lỗi 
lạc. 

Thánh nhân đã ra đi về  với Chúa sau 
một cơn bệnh trầm trọng. Có thể nói cả 
cuộc đời của Ngài luôn dành cho Thiên 
Chúa,  Ngài  đã  không  ngừng  nhiệt 
thành,  hăng say  phục  vụ Thiên Chúa, 
Giáo Hội và tha nhân.

 

Lạy Thánh Gioan Lêonarđô, linh mục xin 
cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để 
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chúng con cũng luôn nhiệt tình phụng 
sự Chúa  và tha  nhân,  đặc  biệt  trong 
công tác giáo dục. Amen. 
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7-10 ÐỨC MẸ MÂN CÔI

Ngày 07/10

Lc  1,26- 38

Linh  mục Giuse  Nguyễn  Hưng Lợi 
DCCT

Nói về Mẹ Maria qua tràng chuỗi mân 
côi, nhân loại đang sống trong lòng tin 
sẽ không bao giờ có thể phủ nhận được 
con đường Mẹ dậy mọi người đi với ba 
mầu nhiệm:Nhập thể, Ðau khổ và Phục 
sinh của Con duy nhất của Mẹ là Chúa 
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Giêsu Kitô luôn rõ nét, sáng ngời giữa  
mọi  biến cố  của lịch sử cứu độ.  Mẹ  
Maria như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô  
II đã viết: “ Vào bình minh của ngàn  
năm mới, chúng ta vui mừng nhận thấy  
nổi bật lên"chiều kích Thánh Mẫu" của  
Hội Thánh,ấp ủ trong mình nội dung sâu  
thẩm nhất của việc canh tân do công  
đồng đề xướng". Con cái  của Mẹ theo 
sau Mẹ đi từng chặng đường của Con Mẹ 
đã đi qua. Con đường ấy không đâu xa, 
đó là con đường:  Vui, Thương, Mừng�  
mà nhân loại muốn đi vào nước trời không 
thể nào không bước qua những chặng 

MẸ  MARIA  TRONG  LỊCH  SỬ  CỨU 
ÐỘ

Maria được Thiên chúa tuyển chọn để 
làm Mẹ Ðức Giêsu Kitô và làm Mẹ nhân 
loại. Lời xin vâng của Mẹ đã làm đảo lộn 
cả lịch sử nhân loại, mặc cho nhân loại 
một  ý  nghĩa  mầu nhiệm,  sâu xa.  Nếu 
không có lời xin vâng của Mẹ, nhân loại 
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đã khác hẳn, nhân loại chẳng bao giờ có 
ngày hôm nay. Với tiếng xin vâng, mẹ 
Maria đã tận hiến và chấp nhận ý định 
của  Thiên  Chúa,  hiến  toàn  thân  mình 
cho Thiên Chúa, để cùng với Ngài thực 
hiện chương trình cứu độ nhân loại. Mẹ 
Maria đã nắm một vai trò thật đặc biệt 
và quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Sở 
dĩ Mẹ Maria được Thiên Chúa trao cho 
một vai trò lớn lao, quan trọng như thế 
là vì Maria được tràn đầy ân sủng, thiên 
Chúa  luôn  ở  cùng  Mẹ.  Thiên  Chúa  ở 
cùng,ở với Mẹ là hạnh phúc lớn nhất , 
khiến Mẹ luôn đầy phước lộc chứa chan, 
nhờ đó Mẹ chiếu tỏa ánh sáng và ân 
sủng cho mọi người. Maria là một người 
Mẹ, người Mẹ hoàn toàn đúng nghĩa của 
nó, một người  Mẹ đầy yêu thương,  vì 
Mẹ có đầy hồng phúc. Mẹ Maria là một 
người trong nhân loại, là một người nữ 
đúng nghĩa nhất, nhưng Maria lại là một 
người nữ đặc biệt vì Maria làm đẹp lòng 
Thiên Chúa. Maria đặc biệt hơn nữa vì 
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tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, tinh trong, 
sáng  ngời  của  Mẹ.  Maria  hoàn  toàn 
xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa 
vì  Mẹ đã chỉ  cho nhân loại  phải  bước 
theo những chặng đường con của Mẹ là 
Chúa Giêsu đã bước qua.

"CÁC  CON  ÐỪNG  SỢ  ,  THẦY  ÐÃ 
THẮNG THẾ GIAN"( Ga 16,33 )

Chúa Giêsu đã chết,  ngài  đã sống lại, 
lên trời, ban Thánh Thần cho các môn 
đệ và trở  thành niềm cậy  trông vững 
bền cho mọi  người,  chúa hứa với  các 
môn đệ và nhân loại: “ sẽ ở cùng các 
con  mọi  ngày  cho  tới  tận  thế  "(Ga 
14,18). Chúa là con của Mẹ Maria, nên 
Chúa phục sinh ở với nhân loại mãi mãi 
cho  tới  ngày  cùng  tận  trời  đất,  chắc 
chắn Mẹ cũng ở với  nhân loại  cho tới 
tận thế, vì lúc nào Mẹ cũng mang Chúa 
trong lòng và giới thiệu Chúa cho nhân 
loại.Ðức giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
viết:  “  Nếu  có  sự  chiến  thắng  thì  Mẹ 
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Maria là người chiến thắng". Mẹ đã hiện 
ra  tại  nhiều  nơi  như  Lộ  Ðức,  Fatima, 
labouret, nam Tư , La Vang và nhiều nơi 
khác  trên  khắp  thế  giới.  Nơi  nào  Mẹ 
cũng khuyên nhủ:  “  phải  ăn năn sám 
hối, và năng lần chuỗi mân côi”. Mẹ đã 
luôn giữ lời hứa và Mẹ luôn muốn con 
của Mẹ tất  cả được thừa hưởng nước 
trời. Mẹ chiến thắng ma quỉ, sức mạnh 
của sự dữ. Mẹ chiến thắng tà thần."Trái 
tim hiến tế của Mẹ đã thắng tội lỗi và 
những tối tăm của quyền lực ma quỉ, sự 
dữ.

LỄ  MÂN  CÔI  NÓI  GÌ  CHO  NHÂN 
LOẠI

Lễ mân côi làm cho dân Chúa hồi tưởng 
lại thời đạo binh thánh giá chiến thắng 
quân Phổ ở Lê-pan vào năm 1571 nhờ 
sự can thiệp của Ðức Trinh Nữ Maria. 
Tuy nhiên, đó chỉ là lý do phụ .Ðiều cốt 
thiết  của  nhân  loại  là  hiệp  ý  với  Mẹ 
Maria,  nữ Vương an bình,  cầu nguyện 
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cho mọi người nhìn nhận ý Thiên Chúa 
và  tuân  theo  ý  Người.  Mẹ  Maria  đã 
nhiều  lần  hiện  ra  cho  nhiều  người  ở 
nhiều nơi như Lộ Ðức, mẹ đã hiện ra với 
thánh  nữ  Bernadette  và  tự  giới  thiệu 
ngài là Ðấng vô nhiễm nguyên tội. Tại 
Fatima,  mẹ  đã  hiện  ra  với  ba  trẻ  là 
Lucia, phanxicô và Jacintha. Trong các 
lần hiện ra Mẹ đều khuyên các trẻ và 
nhân loại phải ăn năn sám hối, lần chuỗi 
và  sống  trung  thành  với  Chúa.  Chắc 
chắn, mọi người ở muôn thời đều muốn 
được hạnh 

phúc và vui vẻ để sống. Nhưng thái độ 
của ta đối với Thiên Chúa và tha nhân 
như thế nào ?  Ta đã sám hối  và cầu 
nguyện, lần chuỗi theo ý Mẹ đủ chưa ? 
Nếu chưa, ta cần thay đổi lối sống, lần 
chuỗi siêng năng hơn để cùng với Mẹ đi 
vào các biến cố, các chặng đường của 
Chúa: Nhập Thể, Khổ Nạn và Phục Sinh. 
Ta  đã  sống  bác  ái,  yêu  thương  đủ 
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chưa ? Nếu chưa, ta cần sống tốt hơn 
và  cố  gắng  đi  vào  định  luật  của  tình 
yêu: “ Chúng con hãy yêu thương nhau 
như Ta đã yêu thương các con".

Lễ mân côi, một dịp để ta đi vào chương 
trình cứu rỗi của Chúa Giêsu và là một 
dịp để chúng ta cố gắng thay đổi con 
người mới, kết hiệp với Mẹ và sống theo 
lời khuyên của Mẹ: Sám hối, cầu nguyện 
và Lần chuỗi. 

Chuỗi mân côi là phương thế dễ dàng và 
hữu  hiệu  nhất  để  giúp  ta  sống  trung 
thành  với  Ðạo  tình  thương  của  Chúa 
Giêsu .

"Lạy Chúa. Xin đổ ơn thánh đầy lòng  
chúng con, để nhờ công ơn con Chúa  
chịu khổ hình thập giá, và nhờ Thánh  
Mẫu Maria chuyển cầu,  chúa cũng cho 
chúng con được sống lại hiển vinh"( Lời 
nguyện nhập lễ, lễ Ðức Mẹ Mân Côi ).  ��
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6-10 THÁNH BRUNÔ LINH MỤC, 
Lc 10, 13-16

VỊ THÁNH ĐƯỢC GỌI : “ THẦY CỦA 
CÁC THẦY”

 

Một  vị  thánh được những người  đồng 
thời tặng khen nhiều danh hiệu như : “ 
Nhà thần học nổi danh, văn sĩ  lỗi  lạc, 
nhà ngoại giao tài ba, người khôn ngoan 
tuyệt vời, thầy của các thầy vv…”. Với 
biết bao danh hiệu người đồng thời tặng 
ban cho thánh Brunô,  điều ấy nói  lên 
con  người  hết  sức  đặc  biệt  của  Ngài. 
Thánh  nhân  không đặc  biệt  sao  được 
khi Hội Thánh, đặc biệt Giáo Triều cho 
triệu vời Ngài về La Mã để giúp đỡ Đức 
Giáo Hoàng Urbanô II trong vai trò cố 
vấn cho Ngài. 

Thánh  Phaolô  trong  thư  gửi  tín  hữu 
Roma đã viết: “ Sự giàu có, khôn ngoan 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm 
dường nào! Quyết định của Người, ai dò 
cho thấu ! Đường lối của Người, ai theo 
dõi được ! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng 
của  Chúa  ?  Ai  đã  làm  cố  vấn  cho 
Người  ?  Ai  đã  cho  Người  trước,  để 
Người phải trả lại sau ? Vì muôn vật đều 
do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại 
và  quy  hướng  về  Người.  Xin  tôn  vinh 
Thiên  Chúa  đến  muôn  đời  !  Amen.” 
( Rm 11, 33-36 ). Thánh Brunô là một 
trong  những vị  thánh  đã  cảm nghiệm 
sâu sắc lời của thánh Phaolô, vị tông đồ 
dân ngoại  trong đoạn viết  để ca tụng 
thánh  ý  nhiệm  mầu  của  Thiên  Chúa. 
Cảm nghiệm hết sức sâu sắc lời thánh 
Phaolô,  thánh  Brunô đã phục  vụ theo 
đường lối Chúa. Tất cả đều do hồng ân 
của Chúa. Ngài có được gì là do Thiên 
Chúa.  Do  đó,  thánh  Brunô  luôn  tuân 
phục  thánh  ý  nhiệm  mầu  của  Thiên 
Chúa.
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Thánh  Brunô  mở  mắt  chào  đời  năm 
1030  tại  Cologne  trong  một  gia  đình 
danh tiếng, thế giá và đạo đức. Ngài   là 
vị sáng lập Dòng khổ tu Chartreux. Lãnh 
nhận sứ vụ linh mục, Ngài vẫn còn được 
các  Đấng  các  Bậc  cho  tiếp  tục  con 
đường học vấn vì thấy Ngài có khả năng 
tiếp thu và lãnh hội  tốt các môn học. 
Ngài  đã gặt hái  cách rất khả quan về 
môn Triết học và Thần học. Với trí thông 
minh,  kiến  thức  cao  cường  của  Ngài, 
thánh  Brunô  đã  làm  khoa  trưởng  của 
nhiều  phân  khoa  đại  học.  Hội  Thánh 
dùng  Ngài  vì  lòng  đạo  đức,  học  vấn 
uyên bác của Ngài,  chính vì  vậy, Ngài 
được triệu hồi  về La Mã và giữ nhiều 
chức  vụ  quan  trọng  trong  Giáo  Triều 
Roma.

Trong khi phục vụ Hội Thánh, Ngài cũng 
gặp một số trắc trở, rắc rối vì một số 
người ghen tương hay chống đối, nhưng 
nhờ ơn Chúa giúp,  Ngài đã vượt thắng 
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và thành công hơn thất  bại.  Mãn thời 
hạn phục vụ, Ngài trở về đời sống  thầm 
lặng,  tĩnh  mịch  và  cầu  nguyện.  Năm 
1084,  sau  nhiều  cuộc  bàn  hỏi,  cầu 
nguyện tìm ra thánh ý Chúa,  Ngài  đã 
thiết  lập  Dòng  khổ  tu  Chartreux.  Linh 
đạo của Dòng Chartreux là cầu nguyện 
liên lỉ, soạn sách báo, làm việc lao động 
chân tay và không ngừng trau dồi kiến 
thức.

Năm 1088, Ngài được mời về La Mã để 
giữ chức cố vấn cho Đức Giáo Hoàng 
Urbanô II là một trong những học trò 
của Ngài.   Giai đoạn Ngài phục vụ Giáo 
Triều là thời kỳ Giáo Hội đang gặp trăm 
ngàn thử thách, nguy khốn, nhưng với 
ơn Chúa, với  trí  thông minh, lòng can 
đảm,  sự  khôn  khéo  của  Ngài,  thánh 
Brunô đã giúp Giáo Hội vượt qua tất cả.

Năm 1101, thánh Brunô đã trở về với 
anh em Dòng Chartreux  sau khi  được 
phép  Đức  Thánh  Cha cho  từ  chức  cố 
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vấn Giáo Triều Roma, Ngài đã trút hơi 
thở cuối cùng bình an, thánh thiện về 
với Chúa trong sự luyến tiếc của anh em 
trong Dòng.

Lạy thánh Brunô, xin cầu thay nguyện 
giúp cho chúng con để chúng con được 
ơn khôn ngoan mà phục vụ Chúa và anh 
em đồng loại. Amen.
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4-10 HÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI
( St. Francis of Assisi )

Ngày 04/10

Lc 10,13-16

Linh  mục  Giuse 
Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Cuộc đời của bất cứ vị 
thánh  nào  trong Giáo 
Hội cũng đều bắt đầu 
bằng  cuộc  sám  hối. 
Sám hối của các thánh 
có  nghĩa  là  nhìn  vào 
Chúa  để  bắt  chước 

Chúa  hơn  là  nhìn  vào  mình  để  ngao 
ngán, chán nản mà không muốn vươn 
tiến. Mỗi thánh đều có một cung cách 
sống, đều có một hướng đi riêng biệt, 
muôn vẻ, muôn mầu, muôn sắc, nhưng 
tựu trung,  tất  cả  đều có một mẫu số 
chung  là  trở  nên  giống  Chúa  Kitô  . 
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Thánh  Phanxicô  Átxidi  là  vị  sáng  lập 
Dòng Anh Em Hèn Mọn cũng không đi 
ra ngoài đường lối của Chúa. Ngài phó 
thác, tin, cậy, yêu, mến Chúa để càng 
ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng 
với Chúa Giêsu.

MỘT CUỘC ÐỜI NGẮN NGỦI. MỘT 
CON NGƯỜI GIỐNG CHÚA

Thánh Phanxicô Átxidi chỉ sống cuộc đời 
trần thế có 45 năm. Nhưng cuộc đời của 
Ngài là cả một bài ca. Một bản nhạc với 
những dòng nhạc, với những cung bậc, 
hòa  nên  một  bản  trường  ca  tình  yêu 
tuyệt vời. Người ta trong nhiều thế kỷ 
đã không ngớt  ca  ngợi  thánh nhân vì 
con người lạ lùng của thánh nhân giữa 
cuộc đời. Ngay anh em trong Dòng cũng 
không nhận ra Ngài có gì đặc biệt mà 
sao lạ lùng thu hút mọi  người.  Thánh 
nhân  đã  rất  khiêm nhượng,  sự  khiêm 
tốn  của  một  tâm hồn  thánh  thiện  đã 
nhìn  ra  con  người  đầy  khiếm khuyết, 
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đầy tội lỗi của mình và có làm được gì là 
do ân huệ nhưng không của Chúa, đã 
biến cái tầm thường nên cái phi thường, 
đã biến cái đơn sơ, nhỏ bé nên cái vĩ đại 
khôn  lường.  Vì  thế,  tình  yêu  của 
Phanxicô  Átxidi  là  một  tình  yêu mang 
tính cụ thể, thánh nhân yêu mọi người, 
mọi vật, Ngài biến mọi sự vật, mọi thụ 
tạo nên sinh động và có nhân tính. Ngài 
yêu tất cả vì Ngài thấy Thiên Chúa nơi 
tất  cả  mà  trung  tâm  là  Chúa  Giêsu. 
Thánh nhân yêu thương mọi người với 
tất cả con tim của mình, với cả cuộc đời 
mình vì  chính Chúa đã chết  cho nhân 
loại trong đó có cả Phanxicô Átxidi. Tình 
yêu  của  Phanxicô  Átxidi  là  tình  yêu 
mang tính vui tươi, thoải mái, Ngài sống 
trong  niềm  vui  vì  lúc  nào  Ngài  cũng 
mang Chúa trong con người của mình, 
ngài đồng hóa mọi sự và nhân cách hóa 
tất cả để tất cả ca ngợi Chúa trong niềm 
vui.
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Thánh nhân sinh ở Átxidi  khoảng năm 
1182. Cha Ngài  là ông Bênađô là một 
thương gia tơ sợi nổi tiếng và mẹ Ngài 
là  bà Pica,  một người  đạo đức,  thánh 
thiện đã hun đúc Ngài nên một vị thánh 
thời  danh.  Cuộc  nổi  loạn  của  những 
người lê dân chống lại  những nhà quí 
tộc. Thánh nhân bị bắt và bị giam cầm 
trong suốt một năm trời ròng rã. Ngài bị 
một căn bệnh hiểm nghèo và được Chúa 
cứu chữa, ngài được khỏi bệnh và Chúa 
đã  cảm hóa  Ngài  với  câu:  “  Lạy  Cha 
chúng tôi ở trên trời”. Năm 1206, thánh 
nhân quyết định rũ bỏ bụi trần, từ bỏ 
mọi sự mà theo Chúa Giêsu, dù rằng bị 
người cha già hết sức phản đối, thánh 
nhân rất thương cha nhưng không dám 
làm trái ý Chúa. Thánh nhân phân phát 
tất cả của cải mình có cho những người 
nghèo,  Ngài  chỉ  giữ  lại  một  chiếc  áo 
choàng cũ kỹ,  rồi  ra  đi  rao  giảng Tin 
Mừng.Ðược  Chúa  thúc  đẩy,  soi  sáng, 
thánh nhân đã lập Dòng anh em hèn 
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mọn.  Thời  gian  sau  đó,  ngài  lui  về 
Alverne, một nơi thật cô liêu phía Bắc 
Átxidi để ăn chay, cầu nguyện và sống 
tình  thân  với  Thiên  Chúa.  Chúa  yêu 
thương Ngài  cách  đặc  biệt,  nên  trong 
lúc Ngài xuất thần, ngài nhìn thấy Tổng 
Lãnh Thiên Thần Séraphim và một ảnh 
chuộc tội. Tỉnh dậy, ngài đã được Chúa 
in năm dấu thánh trên người lúc đó là 
năm 1224. Chỉ hai năm sau đó, ngài lâm 
trọng bệnh. Trước khi ra đi về với Chúa, 
thánh nhân khuyên nhủ anh em trong 
Dòng giữ đức khó nghèo tuyệt đối  và 
trung  thành  với  Giáo  Hội  Chúa  Kitô. 
Thánh  nhân  qua  đời  vào  ngày 
4.10.1226.Ðức Thánh Cha Grêgoriô  đã 
tôn Ngài lên bậc hiển thánh.

THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI NÓI 
GÌ CHO TA ?

Cuộc đời của thánh nhân là mẫu gương 
của tình yêu. Ngài là vị thánh của tình 
yêu, một tình yêu cụ thể, tận tình và vui 
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tươi. Thánh nhân đã làm toát lên hương 
thơm  nhân  đức.  Sự  khó  nghèo  Ngài 
thực hiện nơi  cuộc đời  của Ngài  hoàn 
toàn phù hợp với mối phúc thứ nhất của 
Chúa Giêsu. Ngài đã sống tận cùng cái 
khó nghèo như hy lễ tạ ơn Thiên Chúa. 
Thánh  nhân  đã  sống  cái  điên  rồ  của 
thập giá. Ngài không thích mặt nạ mà 
mọi sự luôn phải theo ý của Chúa. Ngài 
luôn trung thành với Tin Mừng, với giáo 
lý  chân  chính  của  Chúa  và  của  Hội 
Thánh.  Ngài  sống cái  tầm thường của 
cuộc  đời  nhưng  nó  là  cái  lớn  lao  của 
nước trời. Thánh nhân đã biết biến cuộc 
đời khó nghèo của mình trở thành hồng 
phúc cho mình và cho mọi người. Thánh 
nhân đã nói lên tất cả tình yêu của mình 
cho mọi người, một tình yêu không bôi 
sáp mà là tình yêu, trung thực, hy sinh, 
quên  mình.  Thánh  nhân  đã  gửi  cho 
nhân  loại  một  sứ  điệp  dễ  chấp  nhận 
nhất:sứ điệp của tình yêu, sứ điệp thập 
giá.
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"Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh 
Phanxicô  chọn cuộc  đời  hèn mọn khó 
nghèo để trở nên hình ảnh sống động 
của Ðức Kitô. Xin cho chúng con hằng 
noi  gương thánh nhân để lại  mà thiết 
tha gắn bó cùng Chúa, và hăm hở bước 
theo Ðức Kitô, lòng chan chứa an vui và 
đầy tràn yêu mến"( Lời nguyện nhập lễ, 
lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-di ngày 4/10 ).
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2-9 CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ
(Guardian Angles) 

Mt 18,1-5.10

Linh  mục Giuse  Nguyễn  Hưng Lợi 
DCCT

Nếu  sức  mạnh  của  sự  dữ  và  ma  quỉ 
đông hàng hà sa 
số,  đang  ngày 
đêm  bay  lượn 
quanh  nhân 
loại,xung  quanh 
chúng  ta  để  tìm 
cơ  hội  làm  hại 
con  người  thì 
sung  sướng  và 
hạnh  phúc,  vững 
dạ thay khi Chúa 
gửi  đến  cho  loài 
người  một  sức 

mạnh  vô  cùng  hữu  hiệu  là  các  Thiên 
Thần. Sự trợ giúp này, chúa và Giáo Hội 
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gọi là các Thiên Thần Hộ Thủ hay Bản 
Mệnh. Các Thiên Thần Bản Mệnh gìn giữ 
con người khỏi hiểm nguy, khỏi mọi sự 
dữ quấy phá, đưa con người tránh xa 
dịp  tội  để  con  người  kết  hợp  và  tiến 
bước tới Chúa.

THIÊN THẦN BẢN MỆNH LÀ AI  ?�

Thiên Chúa thiết lập vũ trụ, tạo dựng con 
người. Sách khải nguyên ngay từ những 
trang đầu đã thuật lại việc Thiên chúa tạo 
dựng Trời Ðất, tạo nên Con người. Trong 
vũ trụ hỗn mang đan xen bóng tối và sự 
sáng.  Lực của bóng tối,  của ma quỉ� 
mạnh mẽ vô cùng. Ma quỉ có số đông vô 
số kể lúc nào cũng lượn quanh con người, 
rình  mò  cắn  xé.  Ngay  trang  đầu  khởi 
nguyên, kinh Thánh đã viết: “. Thần khí 
Chúa bay lượn là là trên mặt nước " và 
trong Tân Ước,  trong đêm Giáng Sinh, 
thiên Thần của Chúa với muôn cơ binh 
đàn ca, vinh tụng xướng hát, tôn vinh con 
Thiên Chúa là Ðức Giêsu xuống thế làm 
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người.Ðây là các Thiên thần luôn túc trực 
để  thờ  phượng  Chúa  và  nâng  đỡ  con 
người. Trong số này, có muôn vàn Thiên 
Thần Bản Mệnh, Chúa sai tới để nâng đỡ, 
gìn  giữ  từng  người.  Các  ngài  giúp  con 
người tránh xa các dịp tội, thêm sức mạnh 
cho con người để con người thoát những 
cơn  cám  dỗ  nguy  hiểm,  nâng  đỡ  và 
khuyến khích con người khi con người gặp 
những sự thất vọng ở trần gian, an ủi con 
người  trong  những  cơn  sầu  muộn.  Các 
Thiên  Thần  Bản  Mệnh  cũng  giúp  con 
người hồi tâm thống hối khi con người yếu 
đuối, sa ngã, cầu bầu cùng Chúa cho con 
người. Các Thiên thần Bản Mệnh cũng soi 
sáng, thêm sức mạnh cho con người khi 
con người đang hấp hối, nguy tử vv. Các 
Thiên thần Bản Mệnh có sứ mạng lớn lao 
là luôn hiện diện bên cạnh con người để 
giữ gìn, an ủi và che chở con người. Nên, 
Thánh vịnh 137,1 đã viết: “ Lạy Chúa giữa 
chư vị Thiên Thần, con đàn ca kính Chúa " 
hoặc trong lời nguyện nhập lễ ngày 2/10, 
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giáo Hội đã cất tiếng nguyện xin : “ . Chúa 
sai các Thiên Thần đến gìn giữ chúng con. 
Xin ban cho chúng con đời này được các 
Ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau 
được  cùng  các  Ngài  hưởng  phúc  vinh 
quang".

CÂU  CHUYỆN  MINH CHỨNG BÀN TAY 
THIÊN THẦN BẢN MỆNH HỘ PHÙ, cHỞ 
CHE

Số là có một cha sở miền quê bên Pháp 
lúc đó đang ở một xứ đạo hẻo lánh, một 
đêm kia được tin một người đau nặng, 
đang  hấp  hối,  muốn  xin  Ngài  tới  xức 
dầu. Trời về khuya, với bổn phận mục 
tử Ngài ra đi làm phận sự của mình. Từ 
nhà  xứ  tới  nhà  người  đau,  ngài  phải 
băng  qua khu rừng  vắng.  Khi  tới  khu 
rừng, trời đã rất tối, ngài ngập ngừng, 
nhưng nghĩ  lại  và nhớ tới  Thiên Thần 
Bản Mệnh,  Ngài  cầu nguyện để Thiên 
Thần cùng đi với Ngài. Ngài mạnh dạn 
và đã tới xức dầu cho người bệnh kịp 
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thời giờ hấp hối. Câu chuyện đã qua 10 
năm rồi, nếu không có biến cố mới này 
thì nó đã rơi vào quên lãng: Một tử tù 
sắp bị hành quyết, anh ta rất khó tính 
và  không  chịu  nghe  bất  cử  một  ai. 
Người ta báo cho vị linh mục năm xưa 
đã băng qua khu rừng để đi  xức dầu 
cho người đang hấp hối. Linh mục được 
báo tin có người tử tù muốn gặp, đã tới 
vì  lòng  nhân  từ,  vừa  thấy  linh  mục, 
người  tử  tù  đã  muốn  phản  ứng,xua 
đuổi,  không  muốn  gặp  vị  linh  mục, 
nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với 
vị linh mục: “ có phải cha là cha sở họ X 
không ?". Vị linh mục ngạc nhiên trả lời 
trước đây 10 năm tôi làm cha sở ở họ 
đó, nhưng bây giờ tôi  đã đi nơi khác. 
Thì ra các đây 10 năm, người tử tù lúc 
đó là tên ăn cướp giết người, đang lẩn 
trốn ở khu rừng mà tôi đi qua và hắn 
định bất cứ gặp thấy ai, hắn sẽ giết chết 
để  lấy  quần  áo  của  khổ  chủ  mà  hóa 
trang,  đánh  lừa  lưới  của  pháp  luật. 
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Người tử tù kể lại: “ Lúc đó y muốn giết 
tôi,  nhưng  thấy  bên  cạnh  có  người 
thanh  niên  lực  lưỡng,  thấy  không  thể 
thắng nổi, nên y đã để cho tôi và người 
thanh niên ấy đi bình an, vô sự ". Nghe 
người tử tù thuật lại, tôi ngạc nhiên và 
sực nhớ lại lúc đó tôi dừng lại để cầu 
nguyện xin Thiên thần Bản Mệnh giúp 
đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà 
người  tử  tù  thấy  chính  là  Thiên  Thần 
Bản Mệnh của tôi, đã giữ gìn tôi.

Câu  chuyện  trên  minh  chứng  Thiên 
Thần Hộ Thủ luôn có mặt khi con người 
kêu cầu,xin ngài giúp đỡ, can thiệp.

" Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính các Thiên 
Thần Hộ Thủ,xin  cho các Ngài  luôn ở 
gần chúng con để trông nom gìn giữ, 
nhờ đó,  chúng  con sẽ  thoát  khỏi  mọi 
nguy  hiểm dưới  thế  và mai  sau  được 
hưởng hạnh phúc trên trời”( Lời nguyện 
tiến lễ ngày 2/10, lễ các Thiên Thần Hộ 
Thủ ).
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Xin cho mọi người chúng con luôn biết 
kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự 
che chở của các Thiên Thần Hộ Thủ, và 
luôn sẵn sàng tuân theo lời chỉ dậy của 
các Thiên Thần Bản Mệnh 

1-10 THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ÐỒNG 
GIÊ-SU, tRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI 

THÁNH
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Linh  mục Giuse  Nguyễn  Hưng Lợi 
DCCT

Một vị thánh cứ tưởng 
không  phải  sám  hối, 
trở lại, nhưng kỳ thực 
thánh nữ Têrêxa trong 
một  đêm  Noen  đã 
được  một  ơn  cao  cả 
mà thánh nữ gọi là ơn 
trở lại  khi  nhận được 
món  quà  của  người 
cha  thân  yêu  với 
những  lời  nhắn  nhủ 
thân  thương:  Thánh 
nhân  đã  được  ơn 

bước vào giai đoạn mến Chúa một các 
trưởng thành. Một vị thánh đã làm mọi 
việc với tình yêu vô biên. Thánh nữ đã 
vạch ra một con đường nhỏ, đường thơ 
ấu thiêng liêng để đưa nhiều người tới 
Chúa.

TÊRÊXA, nGƯỜI LÀ AI ?
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Tại  Alacon  nước  Pháp,  vào  ngày 
2.1.1873,  thánh  Têrêxa  Hài  Giêsu  đã 
chào  đời  trong  một  gia  đình  có  dáng 
dấp của gia đình thánh Nagiarét : Chúa 
Giêsu, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Cha 
Ngài là ông Louis Martin và mẹ Ngài là 
bà Maria Gúerin. Con đường theo Chúa 
quả không trơn tru, thẳng tắp như con 
người thường tưởng: Têrêxa đã mồ côi 
mẹ vào lúc 4 tuổi. Cuộc đời của Têrêxa 
bước  vào  một  khúc  ngoặt.  Ông  Louis 
Martin rất đạo đức, thương con, têrêxa 
đã được người cha già ủ ấp và các chị 
hướng  dẫn  trên  đường  làm  tôi  trung 
Chúa và thánh nữ đã tiến triển một cách 
mau lẹ. Têrêxa được rước lễ lần đầu và 
lãnh  nhận  bí  tích  thêm  sức  vào  năm 
Ngài  tròn  10  tuổi.  Thánh  hân  đã  lâm 
một trọng bệnh vào chính năm đó và đã 
được  Ðức  Mẹ  cứu  chữa  một  cách  lạ 
lùng.  Năm  1887,  vào  đêm  sinh  nhật, 
thánh nữ Têrêxa đã được ơn quay trở 
về với Chúa để càng lúc càng yêu mến 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Chúa nồng nàn. Thánh nhân đã quyết 
định đi  theo  tiếng  Chúa gọi  ngay  vào 
đêm Noen năm đó. Ngài đã được Ðức 
Thánh Cha ban đặc ân nhận vào Dòng 
kín Carmel khi mới 15 tuổi đời. Trong tu 
viện  Carmel,  thánh  nữ  Têrêxa  đã 
chuyên chăm cầu nguyện, luôn kết hợp 
mật thiết với  Chúa Giêsu trong bí  tích 
Thánh Thể, bừng cháy lửa mến Chúa và 
thương yêu giúp đỡ chị em . Những đức 
tính nổi bật của Têrêxa là lòng đơn sơ, 
khiêm nhượng phó thác vào Chúa, bác 
ái với mọi người và lòng nhiệt thành yêu 
mến các linh hồn. Thánh Têrêxa có lòng 
hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn chịu đựng và 
hoàn thành mọi công tác, bổn phận Bề 
Trên trao phó vì thế chị Pauline, lúc đó 
đang  làm  Bề  Trên  tu  viện  Carmel  đã 
khuyến khích Têrêxa ghi lại nhật ký: “ 
Một tâm hồn ".

Trong  khi  đi  đàng  thánh  giá,  kết  hiệp 
với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Têrêxa 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

cảm thấy vết thương tình yêu mở lớn, mở 
rộng  đúng  ngày  14.6.1895.  Vào  ngày�  
8.7.1897, thánh Têrêxa ngã bệnh nặng và 
ngày 30.9.1987, thánh nhân trút hơi thở 
sau cùng sau khi đã lãnh nhận Mình Máu 
Chúa  Kitô.Ðức  Giáo  Hoàng  Piô  XI  đã 
phong Têrêxa lên bậc hiển thánh và đặt 
Ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo. 
Ngày  24.8.1997,Ðức  Thánh  Cha  Gioan 
Phaolô II trong lễ bế mạc ngày giới trẻ thứ 
12, đã long trọng loan báo ngày chúa nhật 
truyền  giáo  19.10.19997,  Ngài  sẽ  tôn 
phong thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu 
với tước hiệu "tiến sĩ Giáo Hội”, vị tiến sĩ 
thứ 33 của Giáo Hội.
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Thân Mẫu của 
Thêrexa

Thân Phụ của 
Therexa

SỨ ÐIỆP TÌNH YÊU CỦA THÁNH NỮ 
TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU

Thánh Têrêxa với 24 tuổi đời, chưa đi 
truyền giáo ở đâu, chưa rao giảng nơi 
nào.  Thánh  nữ  đã  vạch  ra  một  con 
đường thơ ấu thiêng liêng, con đường 
tình yêu rút ra từ Tin Mừng của Chúa. 
Con đường tình yêu là con đường phó 
thác  đơn  sơ  như người  con  thơ  hoàn 
toàn cậy dựa vào cha mẹ.  Trong tình 
yêu Thiên  Chúa,  thánh  nhân  đã  hoàn 
toàn  đặt  cả  sinh  mạng  của  mình  cho 
Chúa. Ngài được yêu nhiều và đáp trả 
lại nhiều. Ngài nói: “ Tôi chấp nhận tất 
cả và cho tất cả ". Thánh nhân đã chấp 
nhận vì yêu cả những cái khó chịu nhất 
của chị em, Ngài đã biến tất cả nên tốt 
để làm sáng danh Thiên Chúa. Ngài đã 
làm mọi  sự  vì  tình  yêu  vô  biên.  Như 
Chúa Giêsu trên thập giá, thánh Têrêxa 
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đã chấp nhận bệnh tật, khổ đau và làm 
mọi sự vì yêu để cứu các linh hồn. Ngài 
đã hy sinh chịu đựng trong vui vẻ bệnh 
hoạn như của lễ tốt đẹp dâng lên Thiên 
Chúa. Ngài nói: “ Ngài sẽ làm mưa hoa 
hồng  xuống  trần  gian  "  khi  Ngài  qua 
đời. Và quả thực, thánh nữ Têrêxa đã 
làm mưa ân huệ xuống trần gian vì yêu 
thương và muốn cứu vớt các linh hồn. 
Tên  của  Thánh  nữ  đã  được  khắc  ghi 
trên trời, khi mới hai tuổi trong một đêm 
ngồi  cùng  người  cha  già 
nhân  từ,  Ngài  đã  chỉ  cho 
Cha  của  mình  thấy  tên 
Têrêxa  đã  được  ghi  trên 
trời.  Thánh  nhân  cũng 
muốn mọi người được cứu 
độ và tên mỗi người được 
khắc ghi trên trời.

Thánh Têrêxa quả rất xứng 
đáng được tôn phong hiển 
thánh , làm bổn mạng các 
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xứ truyền giáo và là tiến sĩ Hội Thánh 
như lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
đã nói: “. Tôi muốn long trọng loan tin 
về việc tôn phong tiến sĩ tại Roma ngày 
19.10.1997  vì  sứ  điệp  của  thánh  nữ 
Têrêxa, vị thánh trẻ rất hiện diện trong 
thời đại chúng ta, đặc biệt thích hợp với 
giới  trẻ các con. Nơi trường Phúc Âm, 
thánh  nữ  mở  cho  các  con  sự  trưởng 
thành Kitô giáo. Thánh nữ mời gọi các 
con hãy có lòng quảng đại vô biên;Ngài 
mời  gọi  các  con  ở  lại  trong  tấm lòng 
Giáo Hội như những môn đệ và chứng 
nhân  trung  thành  của  tình  Yêu  Chúa 
Kitô ".

Lạy thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu,xin 
cầu  thay  nguyện  giúp  cho  chúng  con 
trước nhan Thánh Chúa để chúng con 
luôn sống tình yêu như thánh nhân đã 
sống vì yêu .THANG 10
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30-9 THÁNH GIÊRÔ-RÔ-NI-MÔ, LINH 
MụC, TIếN SĨ HộI THÁNH

( ST. JEROME ) 

Ngày 30/9

Lc 9,46-50
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Khi đọc lại hạnh 
các  Thánh, 
người  ta  không 
khỏi ngạc nhiên, 
có  rất  nhiều  vị 
Thánh  đã  được 
ơn  trở  lại  sau 
nhiều  năm sống 
trong  tình  trạng 
không biết Chúa, 
sống  là  dân  ở 
ngoài theo ngôn 

ngữ của người Do Thái thời đó. Thánh 
Giê-rô-ni-mô là một trong các vị Thánh 
đã được ơn quay trở về với Chúa, với 
Giáo Hội khi Ngài đi học ở Roma.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ÐỜI

Cuộc đời của thánh Giêrônimô nối liền 
với lòng đạo đức, thánh thiện và sự từ 
bỏ không ham gì lợi danh trần thế. Lịch 
sử  ghi  rằng:thánh  Giêrônimô  sinh  ra 
trong  một  gia  đình  ngoại  giáo,  Ngài 
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chưa hề biết Chúa, ngài cất tiếng khóc 
chào  đời  tại  Stridon,  miền  Dalmatie 
thuộc nước Nam Tư . Lớn lên vì gia đình 
có tiền bạc, có thế giá, thánh nhân được 
gửi đi du học ở Roma, tại đây Ngài được 
lãnh nhận bí tích rửa tội trở thành con 
Chúa  và  con  của  Giáo  Hội.  Với  lòng 
nhiệt tình, hiếu học, ngài đã tốt nghiệp 
sau những năm dài  miệt mài học tập. 
Cha  mẹ nào  lại  không  muốn cho  con 
mình thành tài và có danh trong xã hội. 
Chính vì thế, cha của Ngài bắt Ngài trở 
về quê hương để làm việc cho triều đình 
tại Trêve, nhưng thánh nhân đã tìm các 
từ chối. Thánh nhân cảm nghiệm sâu xa 
lời Chúa: “ Hãy từ bỏ, hãy về bán hết 
của cải, phân chia cho kẻ nghèo khó, rồi 
đi theo Ta ". Thánh nhân đã đi rao khắp 
Palestina  và  sau  cùng  ẩn  tu  trong  sa 
mạc  Syrie  để  đắm  mình  trong  chiêm 
niệm, suy nghĩ về thân phận con người 
và phúc lộc quê trời. Ngài miệt mài học, 
nghiên cứu Thánh Kinh .
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Rời sa mạc Syria,  Ngài  được Giáo Hội 
cất nhắc và được lãnh nhận sứ vụ linh 
mục. Và vào năm 382, Ðức giám mục 
Paulinô mời Ngài cùng đi Roma để tham 
dự công đồng. Vì tài đức, sự thánh thiện 
và trí thông minh của Ngài, ngài được 
vô  số  người  ái  mộ.  Ðức  Thánh  Cha 
Ðamasô đã đặt  Ngài  làm bí  thư riêng 
của Người và trao cho Ngài trách nhiệm 
nghiên cứu phiên dịch Thánh Kinh sang 
tiếng  La  Tinh.  Ngài  thông  thạo  nhiều 
thứ tiếng:  Latinh,  Hy Lạp,  Do Thái  và 
Chaldée. Thánh nhân sửa chữa các bản 
dịch  Thánh  Kinh  theo  nguyên  bản  Hy 
Lạp. bản Vulgata tiếng La Tinh vẫn còn 
được Giáo Hội  dùng cho mãi  tới  ngày 
hôm nay.

Thánh nhân có tấm lòng quả cảm, thái 
độ  cương  quyết:  Ngài  đả  phá  những 
thái độ quá khích và sai lạc của một số 
tu sĩ. Ngài đề cao đức khiết tịnh và lấy 
Thánh Kinh  làm cơ sở,  nền tảng,  căn 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

bản cho đời sống tu đức.Ðời luôn không 
xuông  xẻ  như  con  người  nghĩ  tưởng, 
thánh nhân thành công nhiều, nhưng đó 
cũng là cái cớ cho nhiềungười ghen ghét 
Ngài. Năm 385 sau khi Ðức Giáo Hoàng 
Ðamasô  tạ  thế,  Ngài  trở  về  Palestina 
sống những ngày cuối  đời  tại  Bêlem . 
Năm 393,  Ngài  phải  đương đầu quyết 
liệt với một thầy Dòng Giovênê về đức 
khiết tịnh và tranh luận với ông Origène 
về những vụ án sai lầm có liên quan đến 
tín lý và tinh thần Phúc Âm của Chúa 
Kitô.

Năm  420,  quân  Hung  Nô  tiến  chiếm 
Palestina, phá hủy Tu Viện của Ngài tại 
Bêlem và Ngài đã tạ thế tại đây. Xác của 
Ngài  được đem về Roma và chôn cất 
trong  đại  thánh  đường  Ðức  Bà  Cả. 
Thánh  nhân  đã  được  thưởng  công  và 
Ðức Giáo Hoàng Bonifaciô VII suy tôn 
Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
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THÁNH  GIÊRÔNIMÔ  ÐƯỢC  TÁN 
DƯƠNG

Các tư tưởng của thánh nhân để lại luôn 
xuất phát từ nguồn Phúc Âm. Ngài luôn 
đi  theo  giáo  lý  chân  chính  của  Chúa 
Giêsu và Hội Thánh. Chính vì thế, cuộc 
đời  của  thánh  nhân  luôn họa  lại  hình 
ảnh đích thực của Chúa Kitô. Ngài đã có 
tấm  lòng  từ  bi  nhân  hậu  của  Chúa, 
nhưng Ngài cũng rất quả cảm khi đứng 
trước những con người chống phá Hội 
Thánh và đi  ngược lại  tinh  thần Phúc 
Âm .  Ngài  đã thực hiện như lời  Chúa 
phán, chúa dậy và hành động quả cảm 
như  Chúa  Giêsu  khi  Ngài  đuổi  quân 
buôn bán ra khỏi Ðền Thờ .

Thánh nhân được Giáo Hội tán dương vì 
sự trung thành của Ngài đối với Chúa, 
đối  với  Giáo  Hội.  Việc  Ngài  được  Ðức 
Thánh Cha Bonifaciô VII suy tôn lên bậc 
tiến sĩ Hội Thánh nói lên rằng Ngài đã 
để lại cho Giáo Hội và nhân loại những 
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chỉ dẫn, những tư tưởng lỗi lạc nhưng 
hoàn toàn thuần túy bắt nguồn từ Phúc 
Âm. Ngài xứng đáng được Giáo Hội tán 
dương.

Lạy  thánh  Giêrônimô,  xin  mở  miệng 
chúng con để chúng con luôn ca ngợi và 
nói lời Chúa vì chỉ lời Chúa mới làm cho 
chúng con đi đúng đường và hạnh phúc. 

29-9 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 
MICAEN, GÁPRIEN, RAPHAEN

Ga 1, 47-51
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Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan 
mừng  lễ  các  Tổng  lãnh  Thiên  Thần 
Micaen,  Gáprien  và  Raphaen.  Trong 
niềm vui lớn lao được các Thiên Thần 
hộ phù, nâng đỡ, chúng ta hãy cùng 
nhau tìm hiểu về vai trò của các Thiên 
Thần trong đời sống Giáo Hội và con 
người.

THIÊN THẦN LÀ GÌ  ?

Theo điển ngữ Thần Học Thánh Kinh, 
tên các Thiên Thần không do bản tính 
mà do chức vụ. Thiên Thần là sứ giả. 
Các Ngài là” những thần khí chuyên lo 
phục vụ,  được sai  đi  giúp  ích  những 
người sẽ thừa hưởng phần rỗi( Dt 1, 
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14 ). Các Ngài lập thành một thế giới 
huyền nhiệm ở ngoài lãnh vực tri giác 
thông thường của chúng ta.

Cựu  Ước  thường  diễn  tả  Thiên  Chúa 
như  một  Đế  Vương  phương  Tây. 
Những phần tử của triều đình cũng là 
những  tôi  tớ  Ngài.  Người  ta  còn  gọi 
Ngài  là  Thánh  hoặc  Con  của  Thiên 
Chúa.  Trong số các thần Kêrubim đỡ 
nâng ngai tòa Chúa, kéo xa giá Ngài, 
làm xa giá cho Ngài hoặc giữ lối vào 
thánh  địa  của  Ngài  không  cho  kẻ 
phàm tục vào; các thần sêraphim chúc 
tụng vinh quang Chúa và chính một vị 
trong  các  thần  ấy  đã  thanh  tẩy  môi 
miệng  ngôn  sứ  Isaia  trong  thị  kiến 
đầu tiên.  Người  ta  còn gặp thấy  các 
thần Kêrubim trong những bức tượng 
nơi  Đền Thờ làm cánh  che  hòm bia. 
Như thế, cả một đạo binh thiên quốc 
ca  ngợi  vinh  quang  Thiên  Chúa,  và 
tuân phục ý Ngài trong việc điều hành 
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vũ  trụ  cũng  như  thi  hành  các  mệnh 
lệnh của Ngài, đạo binh ấy lập thành 
một mối liên lạc giữa trời và đất( Stk 
28, 12 ).

Tuy  nhiên,  bên  cạnh  những  sứ  giả 
huyền bí  trên, có những đoạn Thánh 
Kinh  đề  cập  đến  một  sứ  thần  của 
Giavê Thiên Chúa. Nhưng với đà tiến 
của  mạc  khải,  vai  trò  sứ  thần  Giavê 
dần  dần  được  trao  cho  các  Thiên 
Thần, những sứ giả thông thường của 
Thiên  Chúa.  Vai  trò  của  các  Thiên 
Thần cũng tiến triển đều đều. Lúc đầu 
người  ta  xếp  lẫn  lộn  vai  trò  của  các 
Thiên  Thần,  họ  gán  cho  các  Thiên 
Thần những phận sự xấu tốt lẫn lộn. 
Tuy nhiên, sau cuộc lưu đầy ở Babylon 
về,  các  phận vụ của  các  Thiên Thần 
được  phân  loại  rõ  ràng  hơn  và  các 
Thiên  Thần  có  được  một  phẩm  tính 
luân  lý  tương  ứng  với  vai  trò  của 
mình.  Sau này,  các Thiên Thần nhận 
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được  tên  tương  ứng  với  chức  vụ:  “ 
Raphaen”Thiên  Chúa  chữa  lành”, 
Gáprien”  Anh hùng của Thiên Chúa”, 
Micaen”  Ai  được  như  Chúa”.  Chính 
Thiên Thần Micaen, thủ lãnh các Thiên 
Thần,  được  trao  nhiệm  vụ  coi  sóc 
cộng đoàn Do Thái.  Như vậy, gíao lý 
Cựu Ước đã luôn khẳng định sự hiện 
hữu  của  các  Thiên  Thần  và  sự  hiện 
diện của họ trong thế giới nhân loại.

Tân Ước cũng liệt  kê các  Tổng Lãnh 
Thiên  Thần(  1  Thes  4  );  các  thần 
Kêrubim(  Dt  9,  5  ),  các  Ngai  Thần, 
Quản  thần,  Lãnh  Thần,  Uy  Thần 
( Colosê 1, 16 ), các Dũng Thần( Eph. 
1, 21 ). Với nhiều cấp bậc thay đổi tùy 
theo kiểu nói, phẩm trật này không có 
tính cách một giáo lý nhất định mà chỉ 
là một yếu tố phụ thuộc và mềm dẻo.

Chính Chúa Giêsu còn minh định địa vị 
các  Thiên  Thần  đối  với  con  người, 
hình ảnh huyền bí của Người, nhất là 
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trong vinh quang của Người sau này: 
tháp  tùng  Chúa  ngày  quang  lâm(  Mt 
25, 31 ), lên xuống quanh Chúa( Ga 1, 
51 ),  Chúa  sai  các Thiên Thần đi  tụ 
tập  những  kẻ  được  chọn,  xua  đuổi 
những kẻ bị luận phạt khỏi Nước Trời. 
Ngay lúc chịu thương khó, Đức Giêsu 
đã có thể đòi hỏi sự can thiệp của các 
Thiên Thần hằng theo phục vụ Người. 
Như vậy, thế giới Thiên Thần lệ thuộc 
vào  Đức  Kitô  và  chiêm  ngưỡng  mầu 
nhiệm của Người.

Đối với con người, các Thiên Thần có 
một mối giây liên lạc mật thiết. Thiên 
Thần Gáprien mang hai sứ điệp truyền 
tin(  Lc  1,  19.26);  cả  một  đạo  binh 
Thiên  Quốc  hát  mừng  trong  đêm 
giáng  sinh(  Lc  2,  9-14  ),  các  Thiên 
Thần còn báo tin Chúa phục sinh( Mt 
28, 5 ) và loan báo cho các môn đệ ý 
nghĩa cuộc Thăng Thiên( Cv 1, 10t…), 
phụ  tá  Đức  Kitô  trong  việc  cứu  rỗi 
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nhân loại( Dt 1, 14 ). Các Thiên Thần 
chăm sóc  giữ  gìn  loài  người(  Mt  18, 
10), dâng lên Thiên Chúa lời kinh của 
các  Thánh(  Kh.5,  8  ),  dẫn  đưa  linh 
hồn  người  công  chính  vào  Thiên 
Đàng( Lc 16,  22 ).  Để nâng đỡ Giáo 
Hội, các Thiên Thần sát cánh với thủ 
lãnh của mình là Micaen, tiếp tục cuộc 
chiến với  satan,  được khai  diễn ngay 
từ nguyên thủy( Kh 12, 1-9 ).

LỄ HÔM NAY CÓ Ý NGHĨA GÌ  ?

Mừng  lễ  các  Tổng  Lãnh  Thiên  Thần 
hôm nay, chúng ta toàn thể dân Chúa 
được  hiểu  rõ  hơn  vai  trò,  chức  vụ, 
phẩm trật  của các  Thiên Thần,  được 
hiểu  rõ  hơn  về  sự  duy  nhất  của  Ba 
Ngôi  Thiên Chúa.  Chúng ta hãy khắc 
ghi vào tâm hồn sứ điệp của Tin Mừng 
đem đến: Đức Kitô đến để làm chứng 
cho sự thật,  sự cứu rỗi.  Ngài đến để 
làm cho vai trò của Chúa Cha nổi bật 
và  Ngài  trở  về  trời  để  Chúa  Thánh 
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Thần  tác  động  trong  lịch  sử  nhân 
loại. Ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô đã được 
tràn đầy Chúa Thánh Thần và các môn 
đệ cũng được tràn đầy ơn Chúa Thánh 
Thần.  Nên cả  Phêrô  lẫn  các  môn đệ 
đều can đảm, hăng say làm chứng cho 
Chúa  Giêsu  chết  và  sống  lại.  Chính 
nhờ có Chúa Thánh Thần xuống, các 
môn đệ đã rút ra khỏi vỏ ốc sợ sệt của 
mình  để  hăng  say,  kiên  trung  làm 
chứng cho sự thật. Một sự thật đã bị 
con  người  cố  tình  làm cho  lu  mờ và 
muốn  chối  bỏ  nó.  Nhờ  Chúa  Thánh 
Thần  mà  Giáo  Hội  sơ  khai  đã  đứng 
vững trong lòng tin. Nhờ Chúa Thánh 
Thần, Giáo hội hôm nay cũng kiên trì 
bền  trí,  đương  đầu  với  những  khó 
khăn  thử  thách  và  luôn  đứng  vững 
trước ba đào, thử thách, sóng gió.

Mừng lễ  các  Tổng  Lãnh  Thiên  Thần: 
Micaen, Gáprien và Raphaen, chúng ta 
hãy  khẩn  khoản  nài  xin  các  Ngài 
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chuyển  cầu  cùng  Chúa  để  chúng  ta 
cùng với Tổng Lãnh

Thiên  Thần  Micaen  oai  dũng  làm 
chứng cho sự thật,  cho công bình và 
bác  ái,  để  chúng  ta  cùng  với  Tổng 
Lãnh Thiên Thần Gáprien tung hô mầu 
nhiệm cao cả của Thiên Chúa mỗi khi 
đọc  kinh”kính  mừng”,  để  chúng  ta 
cùng  với  Tổng  Lãnh  Thiên  Thần 
Raphaen cứu chữa phần xác và phần 
hồn mọi người.

Lạy Chúa là Đấng thượng trí vô song, 
Chúa  đã  muốn  cho  Thiên  Thần  và 
người  thế cộng tác  vào chương trình 
cứu độ. Xin cho các Thiên Thần đang 
phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn 
phù  hộ  chúng  con  ở  dưới  đất(  Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  Các  Tổng  Lãnh 
Thiên  Thần  Micaen,  Gáprien, 
Raphaen ).
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28-9 THÁNH VEN-XÉT-LAO, tử đạo

(St.Wenceslaus)

Ngày 28/9

Lc 9, 43b-45
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Một trong nét đẹp 
của  Ðạo  là  có 
những  người  hy 
sinh  cho  chân  lý, 
cho  sự  tồn  vong 
của  Ðạo mình tôn 
thờ.  Giáo  Hội  do 
Chúa Kitô thiết lập 
ở  trần  gian  này 
luôn  tồn  tại  vì 

Chúa đã hứa ở cùng Hội Thánh cho tới 
ngày tận thế . Chúa ở với Giáo Hội , Hội 
Thánh  của  Chúa  luôn  sinh  động  nhờ 
dòng máu của các vị tử vì đạo . Thánh 
Ven-xét-lao  đã  hiến  đời  mình  tô  điểm 
cho Ðạo tình thương của Chúa Kitô.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT DÒNG MÁU

Thánh  Ven-xét-lao  sinh  tại  miền 
Bôhême nước Tiệp Khắc vào năm 907. 
Ngài là công tước miền Bôhême . Cha 
của Ngài,ông Wratislas,  làm quan trấn 
miền  Bôhême.  Mẹ  Ngài  là  dân  ngoại 
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Draghomire. Con đường của thánh nhân 
nhiều  chông  gai,  lắm  thử  thách.  Cha 
Ngài qua đời vào năm 920, Ngài sống 
với bà nội Ludmilla, một người đàn bà 
rất đạo đức, thánh thiện. bà nội đã hun 
đúc, uốn nắn Ngài nên người đạo đức, 
gương  mẫu.  Mẹ Ngài  vì  là  một  người 
ngoại giáo, theo bè rối, đã ganh tị , giết 
chết bà nội và bắt thánh nhân phải sống 
xa những người công giáo. Chúa nhân 
từ luôn ấp ủ, luôn che chở và không bỏ 
rơi Ngài.

Trước sự ngạo mạn, trị vì khắt khe của 
em út Ngài là Bôleslas và mẹ Ngài, dân 
thành Prague đã nhất loạt đứng lên lật 
đổ, hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác họ 
đã gây ra. Năm 925, dân chúng Prague 
đã bầu Ven-xét-lao lên thay thế những 
người lãnh đạo cũ.Ðời sống thánh nhân 
là một cuộc đời giản dị. Ngài bênh vực 
quyền tự do tín ngưỡng ngay trước mặt 
các lãnh chúa bè rối. Thánh nhân luôn 
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hợp tác với các linh mục để bênh vực 
đức  tin  và  bênh  kẻ  nghèo  cũng  như 
người bị áp bức. Thánh nhân trị vì dân 
với lòng thương tuyệt đối, Ngài lo lắng 
giúp đỡ hết mọi người và dùng của cải 
riêng của mình để xây dựng, mở mang 
các cơ sở công giáo. Ngài sống bình dị, 
suốt mùa chay, Ngài chỉ dùng bánh mì 
khô và nước lã.

Chính  đời  sống  đạo  đức,  mực  thước, 
gương mẫu và thánh thiện của Ngài đã 
làm cho  kẻ  thù  gai  máu  và  là  cớ  để 
chúng  âm  mưu  ám  hại  Ngài.  Vào 
khoảng năm 929, quận công Bôleslas lại 
đang tâm, âm mưu giết Ngài đang lúc 
Ngài kết hợp mật thiết với Chúa trong 
nhà thờ. Dòng máu của Ngài đã đổ ra 
nhưng Ngài là viên gạch vững chắc tô 
điểm cho tòa nhà Giáo Hội  thêm tươi 
tốt.

THÁNH  NHÂN  NHẮN  NHỦ  MỌI 
NGƯỜI
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Dù trên cương vị lãnh đạo dân, thánh 
ven-xét-lao đã không sống xa hoa, xa 
Chúa,xa  dân.  Ngài  đã  sống  đời  sống 
giản  dị,  khiêm  nhu  và  công  chính. 
Thánh nhân đã dùng của cải  riêng để 
mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã 
đặt ích lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích 
cá nhân mình. Ngài đã cảm nghiệm sâu 
xa lời Chúa: “Phúc cho ai có tinh thần 
nghèo khó.". Thánh nhân đã công khai 
bênh vực quyền tự do tín ngưỡng trước 
mặt các thủ lãnh bè rối  dù rằng Ngài 
biết làm như thế mạng sống của Ngài sẽ 
không  được  an  toàn.  Thánh  nhân  đã 
sống đức độ và luôn theo gương bà nội 
sống thánh thiện, đạo đức. Thánh nhân 
đã làm gương sáng để mọi  người  noi 
theo, bắt  chước.  Thánh nhân đã nhắc 
nhở  mọi  người  chúng  ta:  “  Hãy  sống 
giản  dị,  nhân  ái  và  yêu  thương  mọi 
người”.
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Lạy thánh Ven-xét-lao xin cầu bầu cùng 
Chúa cho chúng con luôn biết noi gương 
bắt  chước  thánh  nhân  mà  sống  hiền 
hậu, nhân ái và yêu thương mọi người.

27-9 Thánh Vinh-sơn Phaolô, linh mục

(St. Vincent de Paul)

Ngày 27/9
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Lc 9, 18-22

Nói  về  một  con 
người,  đề cập đến 
cuộc sống của một 
con  người  là  nói 
lên cuộc sống của 
con người ấy : thời 
gian họ sống,  thái 
độ, tư tưởng, cách 
sống  của  họ. 

Thánh Vinh-sơn Phaolô, linh mục là nét 
đẹp tô điểm Giáo Hội Chúa Kitô.

THÁNH VINH-SƠN PHAOLÔ 

Thánh  Vinh-sơn  Phaolô,  sinh  tại  Pouy 
miền Aquitaine nước Pháp vào khoảng 
năm 1581. Ngài lãnh sứ vụ linh mục vào 
năm 1600. Cuộc đời của Ngài, ngay từ 
hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con 
người đầy vị tha, bác ái và hay thương 
xót những kẻ nghèo hèn. Chính vì thế, 
thánh  Vinh-sơn  Phaolô  đã  luôn  rao 
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giảng lòng thương xót của Chúa và sống 
chứng  nhân  tình  yêu  của  Chúa  trong 
mọi  trạng  huống  của  cuộc  đời.  Dù  với 
bất cứ chức vụ nào:Bề trên Dòng Thăm 
Viếng,  Bề  Trên  Tu  Hội  triều  hay  trong 
cương vị  của một mục tử, thánh Vinh-�
sơn Phaolô đã luôn chu toàn trách vụ cách 
hết sức khôn ngoan. Ngài yêu thương các 
người  nghèo  khó,  những  kẻ  đau  khổ, 
những kẻ lao động vất vả, đặc biệt Ngài 
lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ. 
Lời Chúa trong bài giảng tám mối phúc 
thật Mt 5, 1tt, được Ngài thực hiện cách 
tận căn: đi và dậy người ta bước đi trên 
con đường hiến chương nước trời. Ngài đã 
sống tận cùng lời Chúa:cho kẻ đói ăn, cho 
kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, 
thăm viếng kẻ bị tù đầy vv.(Mt 25, 1tt ).

Chúa đã dậy mọi  người  bài  học yêu  
thương. Yêu thương tận cùng và yêu  
thương không ngừng. Chính Chúa đã  
sống tận cùng sự yêu thương bằng cái  
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chết trên thập hình. Chết mới nói lên lời. 
Trên  thập  giá,  Chúa  đã  nói  lên  tất 
cả:yêu thương và tha thứ. Chúa đã trở 
nên nghèo,  để sống với  người  nghèo. 
Thánh Vinh-sơn Phaolô đã yêu thương 
người  nghèo,  những  kẻ  bơ  vơ  vất 
vưởng,  đầu đường xó chợ, không nhà 
không  cửa.  Theo  gương  Chúa,  thánh 
Vinh-sơn Phaolô đã luôn cứu giúp người 
nghèo,  sống  như  người  nghèo  trong 
việc phục vụ, lao động để gần gũi chúa. 
Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa. 
Sống  như  người  nghèo  là  sống  như 
Chúa.  Gặp gỡ người  nghèo là  gặp gỡ 
Chúa.

MỘT GƯƠNG SÁNG

Thánh Vinh-sơn Phaolô lúc nào cũng tận 
tụy với công việc. Dù cuộc đời Ngài đã 
cao tuổi,  thánh Vinh-sơn lúc nào cũng 
rao giảng Tin  Mừng,  loan báo Tin  vui 
của Chúa không mệt mỏi, không chán 
nản. Người ta không ngại gọi Ngài là vị 
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tông đồ của giới lao động. Vì quả thực, 
với  tuổi  già  sức  yếu,  ngài  luôn  hoàn 
thành sứ mạng của vị mục tử, luôn chu 
toàn  trách  vụ  của  đời  linh  mục.  Ngài 
luôn tâm niệm lời Chúa: “ . Đến để phục 
vụ, đến để tìm kiếm và đến để qui tụ ".

Ngài  qua  đời  vào  năm  1660  sau  khi 
đang miệt mài với sứ vụ của mình. Chúa 
thưởng công Ngài bằng muôn vàn phép 
lạ  sau  khi  an  nghỉ,  vì  thế,  Ðức  Giáo 
Hoàng Clêmentê XIII đã nâng Ngài lên 
bậc hiển thánh . Với các việc làm mang 
tính xã hội tuyệt vời của Ngài  lúc còn 
sống, Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn 
Ngài  làm  bổn  mạng  các  hội  từ  thiện 
công giáo.

Lạy thánh Vinh-sơn Phaolô, linh mục xin 
cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa 
để chúng con biết bắc chước Ngài mà 
sống  yêu  thương,  bác  ái  đối  với  mọi 
người.
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26-9 Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo

(St. Cosmas  và St. Damian)�
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Ngày 26/9

Lc 9, 7-9

Người  ta  thường  ví  vườn 
hoa  không  có  hoa  nở, 
không  phải  là  vườn  hoa. 
Trong nhà, không có tiếng 
khóc  của  trẻ  con,  nhà  đó 
không vui nhộn. Lồng chim, 
không có chim là lồng chim 

chết. Giáo Hội được kết tinh, nở rộ bằng 
nhiều thành phần dân Chúa. Hội Thánh vì 
là thánh nên mọi người đều được mời gọi 
nên thánh. bầu trời Giáo Hội đẹp, lộng lẫy 
là do có nhiều vị thánh tô điểm, bồi đắp 
nên. Thánh Cót-ma và Ða-mi-a-nô đã góp 
tay tô điểm Giáo Hội thêm mầu, thêm sắc

HAI ANH EM SINH ÐÔI.  HAI ÐỨC 
TIN ANH DŨNG

Vào  khoảng  thế  kỷ  thứ  III,  tại  miền 
Égée thuộc nước Ả Rập, có hai anh em 
sinh đôi  tên là Cót-ma và Ða-mi-a-nô. 
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Ngay quãng đầu đời, hai anh em đã gặp 
cảnh khó khăn, thử thách. Số là cha hai 
Ngài mất sớm, hai Ngài rơi vào cảnh mồ 
côi  cha.  Chúa vô cùng thương xót  đã 
cho hai Ngài có bà mẹ đạo đức, thánh 
thiện,  nhân ái.  Hai  Ngài  đã được tình 
thương của mẹ ủ ấp, mẹ các Ngài  đã 
giáo  dục  các  Ngài  theo  đường  hướng 
Giáo Hội và Chúa Kitô. Hai Ngài đã được 
hấp thụ một nền giáo dục nhân bản thật 
tốt,  đã  được  trui  luyện  theo  đường 
hướng  Phúc  Âm của  Chúa.Ðược  Chúa 
soi sáng, Thánh Thần tác động, hướng 
dẫn, hai Ngài lớn lên đã mau chóng đạt 
được  bằng  cấp  y  dược  và  trở  thành 
những lương y lành nghề, đạo đức. Với 
y đức có được, với lòng đạo đức, tâm 
hồn hướng về Chúa,  thánh Cót-ma và 
Ða-mi-a-nô đã hành nghề lương y mà 
không nhận một khoản tiền thù lao nào 
đối với bất cứ một ai. Chính vì thế, tiếng 
tăm đạo đức của hai Ngài vang dội khắp 
nơi.
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Giáo Hội của Chúa Kitô ít khi được an 
bình, con cái thế gian luôn tìm cách phá 
hại Hội Thánh của Chúa. Giáo Hội vào 
thời  hai  Ðấng  lúc  đó  gặp  cảnh  cấm 
cách, bắt bớ của Hoàng đế Ðiôclêtianô 
và  Maximianô,  Cótma  và  Ðamianô  bị 
bắt,  bị  dẫn giải  tới  quan Lydia. Thánh 
Cót-ma  và  Ðamianô  không  sợ  sệt, 
không  run  sợ,  không  nhát  đảm,  các 
Ngài luôn tuyên xưng mình là Kitô hữu. 
Quan Lydia  truyền đánh đòn hai  Ngài 
một cách dã man, tàn ác , ra lệnh xích 
tay chân và quăng hai Ngài xuống biển. 
Chúa nhiệm mầu và quyền năng đã cứu 
hai Ngài khỏi chết. Tức giận vì phép lạ 
Chúa giải cứu hai Ngài khỏi chết, lydia 
đã ra lệnh đốt một đống lửa cháy to và 
đẩy hai Ngài vào đống lửa đang cháy. 
Hai Ðấng vẫn ung dung, vừa đi vừa cầu 
nguyện giữa đống lửa đang bừng bừng 
cháy  lớn.  Phép  lạ  Chúa  quả  quá  tỏ 
tường, nhiều người chứng kiến phép lạ 
lớn lao ấy đã được ơn quay trở lại.
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Như một con thú khát máu, Lydia đã ra 
lệnh khẩn cấp đem hai Ngài đi chém đầu. 
Hai  thánh nhân trước  khi  để  cho đao�  
phủ chém đầu mình đã can đảm ngước 
mắt lên trời  cầu xin Chúa thứ tha cho 
những kẻ làm hại các Ngài. Thánh Cót-ma 
và Ða-mi-a-nô đã được phúc tử vì đạo vào 
ngày 27/9/297. Chính đức tin sắt đá và 
lòng nhân từ của các Ngài đã giúp các 
Ngài được phúc lãnh nhận ơn chết vì đạo.

SỨ  ÐIỆP  HAI  THÁNH  CÓT-MA  VÀ 
ÐA-MI-A-NÔ  NHẮN  GỬI  NHÂN 
LOẠI

Hai anh em sinh đôi Cot-ma và Ða-mi-a-
nô đã sống trung thành với giáo lý chân 
chính của chúa, của Giáo Hội. Các Ngài 
cảm nghiệm  tình  thương  vô  biên  của 
Chúa. Tình thương đã tha thứ cho người 
trộm lành. Tình thương đã hoán cải con 
người Mađalêna và tình thương đã cải 
hóa ông Gia-kêu, người thu thuế.Ý thức 
sâu xa, con đường của Chúa đã đi, lời 
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Chúa đã dậy, thánh Cót-ma và Ða-mi-a-
nô đã nói lên cho nhân loại điều này: 
“Chỉ  có  tình  thương  tha  thứ  mới  giải 
thoát  được  con  người”.  Chúa  đã  yêu 
thương,  tha thứ cho nhân  loại  tội  lỗi, 
chúa đã kê vai gánh tội cho nhân trần, 
tại  sao  nhân  loại  lại  không  thể  cảm 
thông tha thứ cho nhau ?

Thánh Cót-ma và Ða-mi-a-nô đã nói lên 
chân lý này : “ Thiên Chúa là tình yêu". 
Con  người  nhận  Chúa  làm gia  nghiệp 
phải sống tình yêu của Chúa.

Lạy thánh Cót-ma và Ða-mi-a-nô xin cầu 
bầu cùng Chúa giúp chúng con biết yêu 
thương, tha thứ  cho những người làm�  
hại chúng con như hai thánh đã xin Chúa 
thứ tha cho những kẻ giết thân xác hai 
Ngài.
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21-9 THÁNH MAT-THÊU, tÔNG ÐỒ, 
tÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
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Ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi.

Mc 10,13-16

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Lêvi là tên gọi của thánh Matthêu tông 
đồ,  thánh  sử.  Tin  Mừng  thuật  lại  khi 
Chúa  Giêsu  đi  ngang  qua  bàn  thuế, 
Người  gọi  Lêvi.  Lêvi  không  chần  chừ, 
không do dự,ông đứng dậy khỏi bàn thu 
thuế mà đi theo Chúa Giêsu.Ơn gọi của 
Lêvi  thật  là  huyền  diệu  !  Chúa  Giêsu 
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không nói nhiều, Người chỉ nói một câu 
vỏn vẹn, ngắn ngủi : “ Hãy theo Ta ".

Ðường  Chúa  chọn  khác  với  cách  cất 
nhắc của người  đời  thường làm. Chúa 
chọn ai tùy ý Người. Chúa cất nhắc ai là 
do  ơn  huệ  nhưng  không  của  Chúa. 
Không ai  có  quyền đòi  Chúa phải  thế 
này thế kia. Không ai được phép buộc 
Chúa phải  gọi  người  này,  không được 
gọi  và  chọn  người  khác.  Ðó  là  mầu 
nhiệm đức tin.  Con người  phải  có  đôi 
mắt đức tin, con tim hiến tế mới nhận ra 
sự lạ lùng, kỳ diệu đó, vì ơn gọi của mỗi 
người là một mầu nhiệm.

Như mọi tông đồ khác trong nhóm 12 
mà Chúa đã kêu mời. Chúa chỉ gọi họ, 
sau khi Chúa đã kết hiệp thân thân tình 
lâu  giờ  với  Chúa  cha  bằng  lời  cầu 
nguyện và sau khi Chúa đã hỏi ý Chúa 
Cha.  Thái  độ,  cử  chỉ,  hành  động  của 
Chúa trong mọi lần mời gọi tông đồ đều 
làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của mầu 
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nhiệm ơn gọi. Lêvi, người thu thuế, một 
hạng  người  được  coi  làm tay  sai  cho 
ngoại bang, làm tay sai cho Ðế Quốc La 
Mã thời đó, một hạng người mang tiếng 
ăn bẩn,  tội  lỗi  và không tốt.  Chúa lại 
nghĩ  khác  vì  Chúa  thấu  suốt  tâm can 
của con người.  biệt phái,  pharisiêu, tư 
tế, thông luật luôn nghĩ xấu cho người 
khác. Chúa nói với họ: “ Ta đến không 
để gọi  những người  công chính mà là 
gọi  những  người  tội  lỗi”(  Mt  9,13)  và 
"Người  khỏe  mạnh  không  cần  thầy 
thuốc, người đau ốm mới cần " ( Mt 9, 
12 ).

Chúa đã mời gọi các tông đồ. Chúa đã 
sai  họ đi  khắp thế gian rao giảng Tin 
Mừng cứu độ.  Các  tông  đồ  của  Chúa 
sau khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, 
đã  trở  thành  những  chứng  nhân  hiên 
ngang làm chứng cho Chúa. Tất cả các 
tông  đồ  đã  nhất  loạt  giới  thiệu  Chúa 
Kitô cho mọi người, dù rằng họ phải trả 
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giá rất đắt bằng chính mạng sống của 
họ cho việc làm chứng Chúa Kitô phục 
sinh. Thánh Matthêu đã không ra khỏi 
con đường này. Ngài đã đi truyền giáo ở 
Êthiopi, ba Tư, Parthes. Ngài đã nói lên 
sự thực này: “ Chúa Giêsu chính là Ðấng 
cứu thế mà Cựu Ước hằng mong đợi. Lời 
chứng của thánh nhân được coi là  đầy�  
đủ nhất trong Tin Mừng của Ngài. Ngài đã 
được phúc tử đạo tại Tarium nước Êthiopi. 
Chúa đã trao cho Ngài triều thiên công 
chính .

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn  
bắt  chước  gương  của  Thánh  Tông  
đồ:đón tiếp mọi người với tất cả tình  
thương mến.

Xin cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi  
của mình mà sớm trở về với Chúa.

Xin cho chúng con đừng bao giờ loại trừ  
bất cứ một ai.
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 Tết Trung Thu
Ngày Cầu Nguyện Cho Các Em 

Thiếu Nhi 
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TUỔI THƠ

*Thân tặng các em thiếu nhi  ��

nhân dịp tết Trung Thu .  �

Trăng rơi bì 

Ngay xuống ao sâu 

Bé nhảy ào ào  ��

Bơi nhanh hụp lặn

Mà sao Trăng khuất  �
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Ở tận đáy sâu

Bé chụp hụt Trăng

Bé thở hổn hển

Bé bước lên bờ

Ngồi ngắm sao sáng

Thì ra Trăng vẫn

Treo tròn lủng lẳng

Trên bầu trời cao

Bé ngước mắt nhìn

Trăng như cái thúng

Tuổi thơ của Bé

Ðẹp như Trăng mơ

Ðàlạt Trăng  mờ .�

TRĂNG RẰM và BÉ
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* Thân tặng các em thiếu nhi nhân dịp 

tết Trung Thu .

�

Ðêm rằm Bé ngước nhìn Trăng 

Hỏi thăm chú Cuội lăng xăng đâu rồi ?

Chú Cuội ở cuối chân đồi.

Ngẩn ngơ nhìn trộm Tiên Trời tắm mây . 

 

19-9 Thánh Gia-nu-a-riô, giám Mục, Tử 
Ðạo

(St. Januarius)
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Ngày 19/9

Lc 7, 36-50

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 
II,  vào  buổi  trưa  đọc  kinh 
truyền tin tại Castel Gandolfo 
26/7/2002  trước  khi  đi 
Canada, dự ngày quốc tế giới 
trẻ  đã  tuyên  bố  với  những 
người có mặt trong khi đọc 

kinh  nhật  một:Angélus  rằng:  “  Chúng 
con ở đây,  chúng con ở đó !Nghe lời 
Chúa, và không sợ, chúng con sẽ quăng 
lưới Tin Mừng( Lc 5, 5 ). Lời của Ðức 
Giáo Hoàng vang dội :Tin Mừng cứu độ 
của Chúa phải được tung vãi cho muôn 
dân khi xưa cũng như hôm nay. Vì Tin 
Mừng,  đã có biết  bao  nhiêu người  hy 
sinh  mạng  sống.  Thánh  giám  mục 
Gianuariô cũng không ở ngoài định luật 
của Phúc Âm, Ngài đã liều mình vì Tin 
Mừng và đã trả  giá  bằng chính mạng 
sống của mình.
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MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ÐỜI

Thánh Gianuariô sinh năm 270 tại nước 
Ý. Với tính tình cương nghị, lòng nhiệt 
thành đạo đức, thánh nhân không tha 
thiết  gì  cuộc  sống  trần  gian.  Lúc  nào 
trong thâm tâm sâu thẳm của Ngài cũng 
vang lên tiếng Chúa: “Hãy theo Ta, Ta 
sẽ làm cho ngươi trở nên kẻ đánh lưới 
người”. Nghe tiếng Chúa gọi mời, thánh 
nhân mau mắn đáp trả tiếng Chúa gọi, 
bằng tất cả lòng yêu thương, vô vị lợi 
của mình. Vì thế, năm 320, thánh nhân 
lãnh nhận sứ vụ linh mục và chỉ ít lâu 
sau,  Ngài  được  bầu  làm  giám  mục 
Bénévent . Vào thời kỳ Ngài làm giám 
mục  cũng  là  lúc  các  Hoàng  đế 
Ðiôclitianô và Maximiô ra tay bách hại 
Giáo Hội Chúa Kitô một cách gắt gao, 
không hề tiếc xót.  Dù rằng cuộc bách 
hại  đạo  mỗi  lúc  mỗi  gia  tăng,  thánh 
nhân vẫn nhiệt tình phục vụ Giáo phận, 
phục vụ mọi người không hề mảy may 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

nao núng, danh tiếng của Ngài vang dội 
khắp nơi. Ngài cũng giữ một vai trò rất 
quan trọng trong cộng đồng Sardique, 
nên Thánh nhân là đích tấn công của 
các kẻ thù ghen ghét Giáo Hội nhắm tới. 
Thánh Gianuariô thường đi thăm viếng 
các tù nhân để củng cố đức tin cho họ 
và động viên họ giữ đạo, tìm được sự 
an bình tâm hồn, thể xác. Cuộc bách hại 
đạo  công  giáo  càng  lúc  càng  trở  nên 
khốc liệt, gay gắt và nguy hiểm. Thánh 
nhân tới miền Pouzzoles và bị sa vào tay 
kẻ thù. Thánh hân bị tra tấn cách hết 
sức dã man, sau cùng bị án tử hình và 
Ngài bị người ta ném cho thú dữ xâu xé 
thân xác,  nhưng Chúa làm phép lạ tỏ 
tường để chứng tỏ quyền năng Chúa gìn 
giữ  thân  xác  thánh  nhân  vẹn  toàn. 
Thánh  nhân,  lãnh  phúc  tử  đạo  tại 
Pouzzoles vào năm 350.

CHÚA THƯỞNG CÔNG NGÀI
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Chúa đã nói với các môn đệ của Người : 
“ Ai theo Ta sẽ được gấp trăm ở đời này 
và lãnh phần thưởng đời sau ". Thánh 
nhân  được  nhiều  người  tôn  kính  vì 
những  nhân  đức  anh  hùng  của  Ngài: 
lòng nhiệt thành, sự thương giúp người 
nghèo,  lòng đạo đức,  thánh thiện của 
Ngài,  đặc  biệt  phép  lạ  Chúa  làm  cho 
máu Ngài luôn tươi tốt và có đủ mọi đặc 
tính như khi Ngài còn sống. Khoa học và 
Y  khoa  đã  chứng  minh  điều  đó.  bình 
thường, hàng ngày máu ấy đọng khô và 
đen sẫm. Tuy nhiên, Chúa làm cho máu 
Ngài loãng ra một năm 3 lần vào tháng 
5, tháng 9 và tháng 12, và trong quá 
khứ máu của Ngài đã báo trước những 
thiên tai khủng khiếp đã xẩy ra tại nước 
Ý. Phép lạ máu loãng, tươi tốt như khi 
còn sống đã chứng tỏ quyền năng vô 
biên của Chúa . Qua phép lạ này, nhiều 
người nhận ra uy quyền tuyệt đối của 
Chúa. Ngài có quyền trên sự sống và cả 
trên  sự chết  nữa.  Tại  nhà  thờ Naples 
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nước Ý Ðại Lợi, phép lạ máu của thánh 
Gianuariô loãng ra vẫn xẩy ra hằng năm 
3  kỳ  như  đã  nói  ở  trên.  Dân  thành 
Naples  đã  chọn  thánh  nhân  làm  bổn 
mạng của thành họ.

Lạy  thánh  Gianuariô,xin  cầu  bầu  cho 
chúng con có đức tin bền vững để nhận 
ra phép lạ Chúa vẫn thực hiện trong đời 
sống hằng ngày của mỗi  người  chúng 
con.

17-9 Thánh Rôbertô Bellarminô,

Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
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( St. Robert Bellarmine)

Lc 7,11-17

Cây tốt, sinh trái tốt. Cây 
xấu, sinh trái xấu.Ðiều đó 
quả  thực  không  sai. 
Thánh Rôbertô là hoa quả 
tốt tươi của cha mẹ Ngài. 
Người  ta  có  thể  nói  về 
Ngài mà không ngượng: “ 

Thánh nhân là của quí giá Thiên Chúa 
ban tặng cho đất nước Ý Ðại Lợi”.

RÔBERTÔ, nGÀI LÀ AI ?

Rôbertô sinh ngày 4 tháng 10 năm 1541 
tại Montepuciano nước Ý Ðại Lợi trong 
một gia đình đạo đức và thánh thiện. 
Mẹ Ngài là Cynthia Cervin, chị ruột của 
Ðức Giáo Hoàng Marcellô II. Ngay từ lúc 
còn nhỏ, thánh nhân đã tỏ ra là một cậu 
bé đạo đức, hiền lành, khiêm nhượng và 
đơn sơ. Vốn thông minh sẵn có, thánh 
nhân đã  rất  thành  đạt  trong việc  học 
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vấn.  Lên  18  tuổi,  Ngài  xin  gia  nhập 
Dòng Tên ở La Mã 

Ngài dược nhận vào Dòng Tên và được 
gửi đi du học ở Louvain vào năm 1569. 
Rôbertô đã được phong chức linh mục 
ngay sau khi mãn học ở Louvain. Với trí 
thông  minh,  với  học  vấn  uyên  thâm, 
Ngài đã được chọn làm giáo sư ngay tại 
đại học Louvain trong 6 năm liên tiếp. 
Trong  thời  gian  làm  giáo  sư  đại  học, 
Ngài đã tổ chức nhiều cuộc tranh luận 
về đủ mọi đề tài và bao giờ Ngài cũng 
giải đáp các vấn đề ấy một cách rành rẽ 
và thỏa đáng. Ngài được cử làm giám 
tỉnh  Dòng  Tên  ở  Naples.  Năm  1596, 
Ngài được Ðức Giáo Hoàng Clêmentê IV 
phong  làm  Hồng  Y,  nhưng  với  lòng 
khiêm  nhượng,  Ngài  không  mang  sắc 
phục Hồng Y. Năm 1602,

Ngài được phong chức giám mục.
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Bất cứ giữ chức vụ nào,ở trong cương vị 
nào, thánh nhân cũng hoàn thành xuất 
sắc công việc được Bề Trên trao phó. 
Ngài  giảng giải  rõ ràng Tin Mừng của 
Chúa,  bố thí  và củng cố đức tin,  tinh 
thần đạo đức cho mọi giới  trong Giáo 
Hội. Thánh nhân được đề cử giữ nhiều 
chức vụ trong bộ truyền giáo và nghi lễ. 
Ngài  phải  đương  đầu  với  nhiều  cuộc 
tranh luận về quyền bính của Ðức Giáo 
Hoàng và về giáo điều Ðức Maria trọn 
đời đồng trinh. Thánh nhân đã viết rất 
nhiều sách có giá trị nói về tu đức.

Thánh nhân là hoa quả quí giá , chúa 
ban cho đất nước Ý Ðại Lợi.  Ðóa hoa 
tươi  đẹp,  chúa  hái  về  vào  ngày 
17/9/1621  sau  một  cơn  sốt  nặng  khi 
Ngài đang tĩnh tâm hằng năm tại Dòng 
Thánh Anrê.Ðức Thánh Cha Benoit  XV 
đã  phong  Ngài  làm tiến  sĩ  Hội  Thánh 
vào năm 1930.
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SỨ ÐIỆP THÁNH RÔBERTÔ ÐỂ LẠI 
CHO MỌI NGƯỜI

Với cuộc đời thánh thiện của thánh giám 
mục  Robertô,  nhân  loại  như  nhận  ra 
rằng:

thánh nhân đã sống hết mình với bổn 
phận,  trong  mọi  chức  vụ,  trong  mọi 
cương vị,  thánh  nhân  đã  đem hết  tài 
sức để phục vụ mọi người. Ngài muốn 
nói với nhân loại:chỉ có tình yêu mới làm 
được mọi sự . Thánh nhân đã làm mọi 
sự vì tình yêu, vì sáng danh Chúa. Ngài 
đã để lại nhiều sách tu đức rất có giá trị 
. Với những tư tưởng rút ra từ phúc âm, 
với  lòng  trung thành  với  giáo  lý  chân 
chính  của  Chúa  Kitô,  thánh  nhân  đã 
nhắc nhở nhân loại:  “  hãy gắn bó với 
Chúa, hãy học hỏi nơi Chúa và chỉ nơi 
Chúa,  nhân  loại  mới  tìm  được  sự  an 
bình và hạnh phúc".
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Lạy  thánh  giám  mục  Rôbertô,xin  giúp 
chúng con luôn biết phục vụ mọi người 
trong yêu thương. 

16-9 Thánh Co-nê-liô, giáo Hoàng

Và thánh Síp-ri-a-nô, tử Ðạo
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( ST. CORNELEUS VÀ CYPRIAN)

Lc 7,1-10

Dòng máu các  thánh  tử  đạo  làm nẩy 
sinh  Giáo  Hội.Ðạo  công  giáo  do  Chúa 
Giêsu thiết lập. Cốt lõi của đạo Kitô giáo 
là tình thương . Ðạo tình thương đòi hỏi 
nhiều hy sinh, từ bỏ và dấn thân. Vì thế, 
lịch  sử  Giáo  Hội  đã  chứng  minh  một 
cách hùng hồn:có rất nhiều Kitô hữu đã 
hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho 
đạo tình thương. Thánh Cô-nê-liô, giáo 
hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, 
đã nói lên chân lý này.

CUỘC ÐỜI và HAI CON NGƯỜI

Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói một câu chí 
lý: “ Chúng ta hãy làm một cái gì đẹp 
cho Chúa ". Làm cái gì đẹp cho Chúa có 
nghĩa là thực hiện một việc, một công 
trình có giá trị, làm một nghĩa cử để đời. 
Thánh Cô-nê-liô,  sinh tại  Roma, Ý Ðại 
Lợi.  Ngay từ nhỏ, ngài  đã được nhiều 
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người biết đến nhờ đức tính hiền lành 
và  tiết  độ,  chừng  mực.  Chính  vì  thế, 
Ngài lớn lên trong tình thương của cha 
mẹ, Ngài được tới trường học tập. Với 
tính thông minh sẵn có, Ngài mau chóng 
đạt được những kết quả thật đáng khích 
lệ trên đường học vấn. Giữa dòng đời ô 
trọc, đầy cạm bẫy, Ngài ước ao tận hiến 
cuộc đời  của Ngài  cho Chúa. Chúa đã 
nhậm lời Ngài kêu xin và vào năm 251, 
giữa  lúc  con  thuyền  Hội  Thánh  đang 
chao đảo, tròng trành vì cơn bách đạo 
gay  gắt  của  Gallô  và  Volusianô,  Ngài 
được bầu vào ngai tòa giáo hoàng thay 
thế  Ðức  Thánh  Cha  Fabianô  qua  đời. 
Trong giai đoạn,Ðức Giáo Hoàng Cô-nê-
liô trên ngai tòa thánh Phêrô, ngoài cơn 
bách  đạo  khủng  khiếp,  ngài  còn  phải 
đương đầu với bè rối Novatianô và Ngài 
đã viết rất nhiều sách nói về các người 
bội giáo, phản nghịch với Chúa, với Giáo 
Hội.
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Trung thành với giáo lý chân chính và 
tông  truyền,  kiên  trung  với  Chúa,  với 
Giáo Hội, Ðức Thánh Cha Cô-nê-liô đã bị 
đầy ở Civita-Vecchia . Ngài đã chịu trăm 
ngàn thử thách, đau khổ và vào tháng 6 
năm 253, Ngài đã được phúc tử vì đạo.

Giáo Hội hôm nay cũng tôn vinh thánh 
Síp-ri-a-nô, giám mục. Thánh nhân sinh 
vào năm 200 tại Phi Châu trong một gia 
đình ngoại giáo, giầu sang, phú quí. Với, 
dòng dõi quí phái, Ngài� chắc chắn có 
một chỗ đứng vững chắc trong xã hội 
lúc  đó.  Nhưng  không,  Ngài  đã  trở  lại 
đạo công giáo và với ơn Chúa thúc đẩy, 
thánh nhân đã bán hết gia  sản,  phân 
chia cho người nghèo khó đúng như lời 
Chúa nói trong bài giảng trên núi: “Phúc 
cho những ai có tinh thần nghèo khó." 
và cũng đúng lời Chúa thúc giục chàng 
thanh niên giầu có: “ Anh hãy về bán 
hết  của  cải,  phân  chia  cho  người 
nghèo.".  Thánh nhân đã thực hiện lời 
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Chúa cách triệt để vì thế mới theo Chúa 
có  một  năm,  lòng  nhiệt  thành  truyền 
giáo  của  Ngài  đã  vang  dôi  khắp  nơi, 
được  rất  nhiều  người  biết  tới.  Thánh 
nhân được gọi lên chức linh mục và sau 
đó được đề cử giữ chức giám mục thành 
Carthage. Phi Châu lúc đó sống trong lo 
sợ vì bạo vương Ðêciô ra tay triệt để tàn 
sát  các  người  công  giáo.  Giữa  hoàn 
cảnh cực kỳ khó khăn như vậy, Ðức Cha 
cảm thấy phải  đảm bảo an toàn, điều 
khiển Giáo phận âm thầm hơn là đương 
đầu với kẻ thù cách vô ích. Ngài đã rút 
vào nơi bí mật để điều khiển Giáo phận. 
Ngài đã viết nhiều thư mục vụ luân lưu 
để khích lệ các Kitô hữu đang bị giam 
cầm, can đảm, trung thành với Giáo Hội 
và  những  kẻ  chối  đạo  trở  về  với  Hội 
Thánh.  Cuộc  cấm đạo  và  bắt  bớ  tạm 
yên, Ngài phải lo kiếm tiền, kiếm của cải 
để giải thoát cả trăm ngàn Kitô hữu giáo 
phận của Ngài đang bị  bắt làm nô lệ. 
Thánh nhân phải đương đầu với bè rối 
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Novatianô và đã viết nhiều sách kêu gọi 
họ quay trở về với Giáo Hội.

Valêrianô vào năm 257,  ban hành sắc 
lệnh cấm đạo lần nữa cách gay gắt hơn. 
Thánh  nhân  bị  bắt  và  bị  đầy  ở  đảo 
Curubi. Thánh Síp-ri-a-nô bị buộc dâng 
hương tế thần, ngài nhất quyết từ chối. 
Ngày 14/9/258, thánh nhân được phúc 
tử vì đạo.

TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH 
CÁC NGÀI

Cha J. Nouwen nói : “Tình yêu phát xuất 
từ Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu" hay 
như  thánh  tông  đồ  Phaolô  viết:  “Tình 
yêu  Chúa  Kitô  thúc  bách  chúng  tôi”. 
Chính  tình  yêu của Chúa Giêsu  đã  lôi 
kéo hai  Ngài  và thúc đẩy hai  Ngài  hy 
sinh cả mạng sống để làm chứng cho 
tình  yêu  vĩnh  cửu  là  Ðức  Kitô.  Chính 
giây  phút,Ðức  Thánh  Cha  Cô-nê-liô  bị 
đày ở Civita-Vecchia và Ðức giám mục 
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Síp-ri-a-nô bị đầy ở đảo Curubi là giây 
phút cứu độ của hai Ngài. Hai vị thánh 
đã  một  cách  nào  đó  nói  cho  những 
người bắt bớ, đày ải hai Ngài rằng: “chỉ 
có chết mới được sống, chỉ mất mới tìm 
lại và tình yêu tự hiến là tình yêu tuyệt 
đối,  tình yêu cứu thoát vì  tình yêu ấy 
phát xuất từ Thiên Chúa".Lạy thánh Cô-
nê-liô và thánh Síp-ri-a-nô xin cầu thay 
nguyện giúp cho chúng con trước  tòa 
Chúa để chúng con được can đảm, kiên 
trung  và  cương  quyết  làm chứng  cho 
Chúa.

15-9 ÐỨC MẸ SẦU BI

Ga 19, 25
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Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong 
cuốn "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng" 
đã viết một câu chí lý : “ Sau khi được 
bầu làm Giáo Hoàng và chạm trán với 
những vấn đề của Giáo hội hoàn cầu, 
cái nhìn trực quan này và niềm xác tín 
này  vẫn  luôn  ở  trong  tôi;trong  chiều 
kích  hoàn  cầu  này  cũng  vậy,  nếu  có 
chiến  thắng,  thì  cũng  do  Mẹ  Maria  . 
Chúa Kitô sẽ chiến thắng nhờ Mẹ Maria. 
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Chúa muốn liên kết Mẹ vào các chiến 
thắng của Giáo Hội trong thế giới hôm 
nay và trong thế giới của ngày mai”.Ðức 
Thánh Cha đã xác tín mạnh mẽ lời Chúa 
nói với các tông đồ và các người phụ nữ 
sau khi Người sống lại: “ Anh em đừng 
sợ ". Mạnh mẽ trong niềm tin của mình, 
mẹ"đã không sợ gì hết ". Cảm nghiệm 
sâu xa vào con người của Ðức Mẹ với 
đức tin sắt đá, thế gian và những người 
có lòng tin sẽ chấp nhận chân lý này, sự 
thật mà văn hào người Ba Lan, cyprian 
Norwid đã nói lên chân lý tuyệt vời: “ 
chúng ta không bước theo Chúa cứu thế 
đang  vác  thập  giá  của  Ngài,  nhưng 
chúng ta bước theo Chúa Kitô đang vác 
thập giá của chúng ta". Bởi vậy, chân lý 
về  thập  giá  được  xác  nhận  là  "  Tin 
Mừng".

Có  một  người  được  Thiên  Chúa  yêu 
thương, tuyển chọn từ đời đời làm Mẹ 
Ðấng Cứu Thế và là Mẹ của nhân loại : 
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người đó tên là MARIA. Maria đã sống 
một cuộc đời hoàn toàn âm thầm trong 
lịch sử cứu rỗi. Mẹ không làm phép lạ, 
không hoạt động tông đồ truyền giáo. 
Sách tông đồ công vụ chỉ ghi lại có một 
lần Mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện 
để chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống sau 
khi Chúa chết, sống lại và về trời. Mẹ đã 
sống ẩn dật, không làm bất cứ việc gì 
nổi bật, nhưng Mẹ đã góp phần hơn ai 
hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại 
và truyền bá đức tin. Mẹ đã cộng tác với 
Chúa Giêsu con Mẹ vào công cuộc mở 
rộng  nước  trời  bằng  đời  sống  cầu 
nguyện và nhất là bằng sự đau khổ của 
Mẹ. Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất, là 
nữ  vương  các  thánh  tông  đồ,  là  Nữ 
vương các thánh tử đạo vì thế nhân loại 
gặp Mẹ"gần thánh giá Chúa Giêsu có Mẹ 
Người”. Mẹ Maria đứng dưới chân thánh 
giá, tham dự vào cuộc khổ hình của con 
Mẹ, Mẹ đã đau khổ biết bao ? Nhưng sự 
đau khổ của Ðức Mẹ là để góp phần vào 
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việc cứu độ nhân loại đúng như lời nói 
trước  của  ông  già  Simêon  trong  Ðền 
Thánh  khi  Mẹ  Maria  và  thánh  Giuse 
dâng  con  mình  là  Giêsu  :  “  Một  lưỡi 
gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà "( Lc 2, 
33 ).

Mẹ Maria chịu đau khổ, sự đau khổ của 
Mẹ không chỉ là đau khổ thể xác mà còn 
làm cho tâm hồn Ðức Mẹ nát tan, giầy 
vò vì từ khi nói lời xin vâng, dâng con 
vào đền thánh, lạc mất con vv. Cuộc đời 
của Ðức Mẹ luôn hướng về cây thập giá. 
Có thể nói, mọi hành vi của Ðức Mẹ đều 
chuẩn bị cho con Mẹ là Chúa Giêsu tự 
hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Mẹ hiểu 
rõ  con  Mẹ  là  của  Mẹ,  do  Mẹ  sinh  ra 
nhưng không thuộc về Mẹ: “ Cha Mẹ, 
không biết  con phải  làm việc cho Cha 
con sao ?. Mẹ đã âm thầm giữ kín mọi 
kỷ niệm. Mọi sự việc và suy đi nghĩ lại 
trong lòng. Mẹ đã hân hoan, vui mừng, 
ca  ngợi  tình thương bao la  của  Thiên 
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Chúa trong ngày truyền tin, Mẹ lại sinh 
ra nhân loại trong sự đau khổ trên núi 
Canvê. Mẹ hoàn thành sứ mạng đồng 
công cứu chuộc của Mẹ."Ðứng gần thập 
giá Chúa Giêsu có Mẹ Người" 

Mẹ Maria đã anh dũng đứng dưới chân 
thập  giá  khi  con  Mẹ  bị  treo  trên  cây 
thập hình nhuốc hổ . Mẹ đứng đó khi 
nhiều môn đệ và những người thân cận 
chạy trốn vì sợ hãi, vì sợ chết. Mẹ đã ý 
thức lời  Chúa nói:  “  Khi  nào  Ta được 
treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người 
lên cùng Ta ". Mẹ đã nhận lãnh thánh 
Gioan, đại diện Giáo Hội làm con của Mẹ 
và như thế, Mẹ đã cho nhân loại thấy rõ 
cái chết của Chúa là hy lễ cao quí nhất 
có sức biến đổi thế gian và là nguồn sự 
sống  mới  cho  nhân  loại.  Mẹ  đau  khổ 
nhưng sự đau khổ của Mẹ góp phần vào 
công cuộc cứu rỗi nhân loại nhờ Mẹ kết 
hợp sự đau khổ của Mẹ với sự đau khổ 
của Chúa Giêsu.
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Hợp ý với Giáo Hội, chúng ta dâng lên 
Chúa lời nguyện: “ Lạy Chúa, Chúa đã 
muốn cho Ðức Mẹ, đồng lao cộng khổ 
đứng kề bên con Chúa  chịu  treo  trên 
thánh giá,xin ban cho Hội Thánh Chúa, 
khi  đã  cùng  thông  phần  đau  khổ  với 
Chúa Kitô thì cũng đáng được sống lại 
với Người”. Mẹ Maria đã không hề sợ . 
Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo con 
là  Giêsu  tới  cùng  và  đứng  dưới  chân 
thập giá, ẵm xác con trong lòng là tuyệt 
đỉnh  của  sự  đau  khổ.  Nhưng,  Mẹ  đã 
chiến thắng, thắng sợ hãi và thắng sự 
chết.

Lạy  Mẹ Maria,xin  giúp  chúng  con biết 
chấp nhận sự đau khổ trong cuộc đời 
như niềm vui để làm sáng danh Chúa.

Xin cho chúng con biết yêu mến thánh 
giá  như  hạnh  phúc� nhất  đời  vì  nhờ 
thánh  giá  nhân  loại  được  ơn  cứu 
chuộc.�� 
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14-9 SUY TÔN THÁNH GIÁ,
Ga 3, 13-17
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THẬP GIÁ NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ

Bản án của Đức Giêsu vẫn mãi mãi là 
một vụ án phức tạp,  gây khó hiểu và 
ngạc nhiên cho muôn người, cho nhân 
loại nhìn theo mặt lịch sử, nhưng nếu 
con người có lòng tin thì cái chết trên 
thập giá của Đức Kitô là nguồn ơn cứu 
rỗi cho mọi người: “ Không có tình yêu 
nào cao vời cho bằng tình yêu của người 
hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 
15, 13 ). Nơi thập giá, Chúa Giêsu đã lôi 
kéo và qui tụ mọi người. Vì thập giá là 
tình yêu như thánh Gioan đã viết” Tình 
yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta 
đã  yêu  mến  ThiênChúa  nhưng  chính 
Người đã yêu thương chúng ta, và sai 
Con của Người đến làm của lễ đền tội, 
vì tội lỗi chúng ta”( 1 Ga 4,10 ) và thánh 
Phaolô  đã  nói:  “  đến  như  chính  Con 
Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng 
đã trao nộp vì hết thảy chúng ta”( Rm 
8, 32 ).
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CHÚA  GIÊSU  LÀM  THEO  Ý  ĐỊNH 
CHÚA CHA: 

Cái chết là một cái gì bi đát cho cuộc 
đời, cho con người. Ai cũng phải chết đó 
là qui luật của đời người của con người, 
của mỗi  người.  Tuy nhiên,  đối  với  với 
những người có đức tin: mất là được lại, 
chết là có sự sống mới, sự sống đời đời. 
Chúa Giêsu đã không

sợ chết, đã không sợ đau khổ, Ngài đã 
nói: “ Lương thực của Thầy là thi hành ý 
muốn của Đấng đã sai Thầy”( Ga 4, 34 ) 
hoặc Ngài  tâm sự: “  Chén đắng Chúa 
Cha  đã  trao  cho  Thầy,  lẽ  nào  Thầy 
chẳng uống ?”( Ga 18, 11 ). Chúa chấp 
nhận ý định của Chúa Cha với tâm hồn 
thanh thản và hoàn toàn tự do: “ Mạng 
sống  của  Tôi  không  ai  lấy  đi  được, 
nhưng  chính  Tôi  hy  sinh  mạng  sống 
mình”( Ga 10, 18 ). Chúa hiến thân trên 
thập giá để cứu độ nhân loại và cái chết 
của Ngài là tuyệt đỉnh tình yêu của Ngài 
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đối  với  nhân  loại,  đối  với  con  người. 
Chúa  chết,  nhưng  Ngài  vẫn  sống  và 
Ngài vẫn hiện diện với nhân loại, với con 
người qua Bí Tích Thánh Thể: “ Đây là 
Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em... Đây là 
Máu Thầy, Máu để lập Giao ước, đổ ra 
cho muôn người được tha tội”( Mt 26, 
39 ). Chúa chấp nhận gánh tội của nhân 
loại với tâm tình hoàn toàn vâng phục: “ 
Xin đừng theo ý Con, nhưng xin theo ý 
Cha “.  Chúa đón cái chết với tất cả ý 
thức, với tất cả tâm hồn hoàn toàn hiến 
tế, chính cái chết vâng phục của Chúa 
Giêsu  đã  làm  cho  thế  giới,  cho  con 
người  được  tràn  đầy  hồng  ân,  chứa 
chan ân sủng và lãnh nhận ơn cứu độ. 
Chúa  chết  mang  ơn  cứu  độ  và  hạnh 
phúc cho con người,  nhưng con người 
lãnh nhận ơn cứu chuộc của Ngài với sự 
tự do: “ Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì 
anh em, để lại một gương mẫu cho anh 
em dõi bước theo Ngài”( 1 Pr 2, 24 ).
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SUY TÔN THẬP GIÁ: 

Thánh giá dù là gỗ, sắt, vàng, hay giấy 
vẫn là thánh giá mang ơn cứu độ cho 
nhân loại. Con người vẫn hận thù ghen 
ghét,  đã nghĩ  ra  hình phạt  thật  bỉ  ổi, 
nặng nề để làm khổ nhau. Chỉ với hai 
thanh gỗ ghép chéo lại  với  nhau,  con 
người đã gây sự đau khổ và giáng trên 
người khác một hình phạt nặng nề và 
đáng  kinh  tởm  nhất.  Chúa  nói:  “  Ai 
muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập 
giá của mình mà theo Thầy “. Thập giá 
là tình thương. Thập giá là hạnh phúc 
cho những ai có lòng tin. Đạo Kitô giáo 
không phải là đạo đi tìm thập giá để vác 
cho khổ. Nhưng thập giá là niềm tin và 
là hạnh phúc cho bất cứ những ai biết 
chấp nhận với lòng vâng phục, yêu mến 
và tự do. Thánh giá được tôn kính và 
suy tôn do một sự kiện trong lịch sử: số 
là  những  người  Ba  Tư  xâm  chiếm 
Giêrusalem  dưới  thời  Hoàng  Đế 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Hérachius I, lấy mất cây thánh giá chính 
mà  thánh  Hélène,  mẹ  của  vua 
Constantin  đã  để  lại.  Hérachius  nhất 
định lấy lại thánh giá thật này. Vua đã 
cầu nguyện và nung nấu chí khí, lời cầu 
nguyện  của  nhà  vua  đã  được  Chúa 
thương  chấp  nhận,  ngài  đã  đánh  bại 
quân  Ba  Tư  và  trở  về  Constantinople 
trong tiếng hò reo, vui mừng của toàn 
thể dân chúng. Dân chúng và mọi người 
đều  cầm  trên  tay  cành  lá  olive,  với 
những  bó  đuốc  chói  sáng,  thánh  giá 
thật  của  Chúa  đã  được  tung  hô,  tôn 
vinh trong bầu khí khải hoàn, hân hoan. 
Nhà vua phấn khởi vui mừng muốn rước 
thánh giá sau 14 năm lưu lạc vào thành 
thánh  Giêrusalem.  Nhà  vua  tiến  vào 
thành  thánh,  nhưng  trước  khi  lên  núi 
Sọ, nhà Vua không thể nào bước được. 
Giáo trưởng Zacharie hô to: “ Tâu Đức 
Vua, xin Đức Vua cởi bỏ bộ y phục sang 
trọng  ra  vì  nó  không  xứng  đáng  với 
cảnh  Chúa  Giêsu  khó  nghèo,  khiêm 
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nhượng  khi  vác  thập  giá”.  Vua 
Herachius I liền cởi bỏ bộ xiêm y sang 
trọng và khoác vào người bộ quần áo 
nghèo hèn.  Nhà vua bước  đi  cách dễ 
dàng và để tỏ  ra sự vinh thắng,  khải 
hoàn, Chúa đã làm nhiều phép lạ trong 
ngày hôm đó. Từ hôm đó, thánh lễ tôn 
vinh thánh giá được lập ra để mọi người 
tôn vinh thánh giá.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một 
Chúa  chịu  thập  hình  khổ  giá  để  cứu 
chuộc loài người. Xin cho chúng con mai 
sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập 
giá,  mà ngày nay chúng con vẫn một 
lòng  yêu  mến  suy  tôn(  Lễ  Suy  Tôn 
Thánh Giá . Lời Nguyện nhập Lễ ).

8-9-2003

14-8 SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3, 13-17



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Cái  chết  của  Chúa 
Giêsu  theo  con  mắt 
người  đời,  nhất  là 
đối  với  người  Do 
Thái lúc đó là một sự 
thất bại,  một sự dại 
dột  vì  trước  thách 
thức  của  người  Do 
Thái:  “  Nếu  hắn  là 

Ðấng Kitô,  là  vua Israen,  hắn cứ việc 
bước xuống khỏi thập giá ngay bây giờ 
cho ta thấy rồi ta tin " ( Mc 15, 32 ). 
Chúa Giêsu vẫn một mực im lặng.  Sự 
lặng  thinh  của  Chúa  thật  khó  hiểu  vì 
Ngài  chấp  nhận  ý  Cha  để  cứu  chuộc 
nhân loại qua cái chết thập giá . Chết là 
lời nói cuối cùng diễn tả tình yêu tuyệt 
đối của Chúa đối với nhân loại, đối với 
thế giới, đối với mọi người. Chết mới nói 
lên lời: “ Không có tình yêu nào cao vời 
cho bằng tình yêu của người hiến mạng 
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sống vì người mình yêu"( Ga 15, 13 ). 
Thập giá là hình phạt vô cùng bỉ ổi và ác 
độc của người Do Thái và La Mã đối với 
con người,  đối  với  tội  nhân.  Thập giá 
theo nhãn giới người thường là một thất 
bại ê chề, một thảm họa của con người 
mang nhãn hiệu"tội  nhân"bị  kết án tử 
hình. Nhưng thập giá là mầu nhiệm tình 
thương, muôn đời con người có lòng tin 
vẫn suy phục tôn kính thánh giá. Thánh 
giá là nguồn suối tuôn trào ơn cứu độ, 
là cuốn sách giá trị nhất trong mọi cuốn 
sách vì nơi đó con người tìm được sự an 
bình và hạnh phúc, con người tìm được 
niềm vui và ơn giải thoát khỏi tội lỗi.

NGUỒN  GỐC  NGÀY  LỄ  SUY  TÔN 
THÁNH GIÁ

Sách ghi lại rằng thánh Hélène, mẹ của 
vua  Constantin,  đã  để  lại  một  tượng 
thánh giá trong thành thánh Giêrusalem 
dưới thời hoàng đế Hérachius I. Người 
Ba Tư vào thời  gian đó đã tiến chiếm 
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Giêrusalem và lấy đi một phần chính của 
thánh giá thật mà thánh Hélène đã dâng 
cúng tại  thành  thánh  Giêrusalem.  Vua 
Hérachius I nhất quyết lấy lại thánh giá 
này. Vua ăn chay, cầu nguyện, kêu gọi 
dân chúng hối cải, ăn năn sám hối, ăn 
chay,  cầu nguyện để xin chúa thương 
giúp đỡ, bảo vệ, hun đúc tinh thần quả 
cảm, can đảm để chiến thắng quân Ba 
Tư,  hầu thánh giá  thật  được dựng lại 
trong thành thánh Giêrusalem. Lời cầu 
nguyện của vua Hérachius I và toàn dân 
đã được Chúa thương nhậm lời. Vua và 
quan  quân  đã  đánh  bại,  chiến  thắng 
quân  Ba  Tư  và  trở  về  Constantinople 
trong  tiếng  reo  hò,  hoan  ca  vang  dội 
của toàn dân. Dân chúng cầm cành� ô 
liu trong tay, và cầm những ngọn đuốc 
cháy sáng cung nghinh thánh giá thật 
đã được tái chiếm lại trong tay quân Ba 
Tư� với  niềm vui  tràn  trề.  Hoàng đế 
Hérachius I sung sướng không kể xiết, 
muốn  trở  vể  Giêrusalem  ngay  sau  14 
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năm thánh giá thật bị lưu lạc nơi quân 
Ba Tư. Nhà vua tiến vào thành thánh, 
nhưng trước khi  bước lên núi  Sọ, nhà 
vua không thể nào bước đi được khiến 
mọi người âu lo và sợ sệt . Trước sự lạ 
ấy, giáo Trưởng Zacharie hô lớn: “ Tâu 
Ðức  Vua,  chắc  chắn  phẩm phục  sang 
trọng  mà  Ðức  Vua  đang  mặc  không 
xứng với sự khó nghèo và khiêm tốn mà 
Chúa  Giêsu  xưa đã  thực  hiện  khi  vác 
thập  giá  ".  Nhà  vua  nghe  lời  vị  Giáo 
Trưởng  kêu  mời  và  vội  cởi  bỏ  phẩm 
phục sang trọng, lộng lẫy mà vua đang 
mặc để khoác vào người bằng bộ quần 
áo  khó  nghèo.  Tức  thì,  vua  bước  đi 
được một cách nhẹ nhàng và dễ dàng 
trước sự chứng kiến của toàn dân và để 
chứng tỏ tình thương bao la vô biên của 
Chúa, Chúa đã làm vô vàn phép lạ trong 
ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ đó. Giáo Hội 
đã lập thánh lễ suy tôn thánh giá vào 
ngày 14/9 hằng năm để cho mọi người 
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kính  nhớ  biến  cố  lớn  lao,  lạ  lùng  và 
đáng ghi nhớ� này.

THÁNH  GIÁ  LUÔN  LÀ  THÁCH  ÐỐ 
CHO CON NGƯỜI

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ, đã 
từ chối mưu kế của satan, quỉ dữ . Ngài 
đã ngước mắt  lên trời,  thưa với  Chúa 
cha rằng:  “  Lạy  Cha con xin  phó linh 
hồn trong tay Cha "( Lc 23,45 ). Chúa 
Giêsu đã tín thác tất cả sinh mạng của 
Ngài trong tay Chúa Cha để Cha lo toan 
và định liệu. Chính Chúa Cha đã làm cho 
Chúa  Giêsu  sống  lại  để  cai  trị,  điều 
khiển mọi sự trên trời dưới đất ( Mt 28, 
18 ). Chúa Giêsu đã phục sinh để làm 
cho con người có sự sống mới, sự sống 
vĩnh cửu. Thập giá luôn là thách đố cho 
con  người,  nhưng  ơn  cứu  độ  chỉ  có 
được  nơi  thập  giá  vì  chính  nơi  Chúa 
Giêsu, ơn cứu độ chứa chan nơi Người.
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Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết 
mến  yêu  thánh  giá  vì  cây  thánh  giá 
mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Xin  cho  chúng  con  ơn  can  đảm  để 
chúng  con  luôn  làm  chứng  cho  tình 
thương vô biên của Chúa.

Xin cho chúng con luôn biết giới  thiệu 
thánh giá cho mọi người vì có kinh qua 
sự đau khổ thập giá như Chúa, chúng 
con mới được vinh quang.
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13-9 THÁNH GIO-AN KIM KHẨU,

Giám  mục,  tiến  sĩ  Hội  Thánh
(Saint John Chrysostom) 

Lc 6,39-42

Mỗi vị thánh đều mang Chúa Kitô trong 
mình và một cách nào đó các Ngài luôn 
chóng  vánh  giới  thiệu  Ðức  Kitô  cho 
người khác. Thánh là để Chúa phủ lấp 
toàn bộ con người mình, để Chúa chiếu 
sáng xuyên suốt từng ngõ ngách, từng 
đường tơ, kẽ tóc. Thánh là họa lại chính 
Chúa Kitô càng rõ nét bao nhiêu càng 
tốt bấy nhiêu,  đúng như lời  sách khởi 
nguyên viết: “Họalại hình ảnh của Thiên 
Chúa".  Thánh  Gioan  kim  khẩu  là  một 
trong  muôn  vàn  vị  thánh  đã  trở  nên 
giống Chúa Kitô.

GIOAN KIM KHẨU LÀ AI ?

Thánh nhân sinh tại  nước Thổ nhĩ  Kỳ 
vào năm 334 tại Antiokia. Người ta gọi 
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Ngài là Gioan thành Antiokia. Ngài được 
mệnh danh là Kim Khẩu: Chrysostome . 
Miệng

tuôn  toàn  những 
lời  quí  như  vàng. 
Thánh nhân có tài 
hùng  biện  và  trí 
khôn  ngoan  minh 
mẫn  hiếm  có. 
Gioan  thành 
Antiokia  ngay  từ 
khi  còn  nhỏ  đã 
được mẹ Ngài giáo 
dục  với  một  lòng 
nhân  ái  bao  la, 
truyền  đạt  cho 

Ngài một đức tin sắt đá và lòng hy sinh 
hào hiệp.  Năm 373,  thánh nhân được 
tuyển vào chức đọc sách, nhưng tài lợi 
khẩu, hoạt bát của Ngài đã làm say mê 
bao người, từ đó danh tiếng Ngài vang 
dội khắp nơi.
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ÐỜI CON NGƯỜI LÀ DO CHÚA

Vì danh tiếng lẫy lừng nổi bật do lòng 
đạo đức thánh thiện và tài hùng biện có 
sức thuyết phục nhiều người trở về với 
chúa, người ta nhất loạt tôn thánh nhân 
lên chức giám mục, nhưng Ngài khiêm 
tốn khước từ và chỉ  thích  ẩn  mình,ăn 
chay, cầu nguyện.Ý Chúa lạ lùng không 
ai  hiểu thấu,  sau bốn năm sống khắc 
khổ, ngài lâm bệnh dạ dầy nặng, buộc 
Ngài  phải  trở  về  Antiokia.  Năm  386, 
thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục và 
trong cương vị linh mục, suốt 12 năm, 
thánh nhân đã làm say mê dân thành 
Antiokia nhờ lòng sốt  sắng,  tài  ăn nói 
thuyết phục, miệng tuôn những lời quí 
như vàng và đưa rất nhiều người quay 
về với Chúa do lời giảng dậy của Ngài. 
Thánh nhân đả phá những cổ tục mê 
tín, cuộc sống hào phóng,xa hoa, trụy 
lạc của những người giầu và kêu gọi mọi 
người lưu tâm đến những người nghèo. 
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Chính thánh nhân nêu gương sáng sống 
nghèo  và  giúp  đỡ  người  nghèo.  Năm 
397, ngài được bầu làm giám mục thành 
Constantinople,  thánh  nhân  lưu  tâm 
nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải 
tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số qui chế 
để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn 
mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, 
của cải,  vật chất.  Ngài  chống đối  kịch 
liệt các bè rối Ariô, Novatio vv.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH 
NHÂN

Năm 403, Ngài bị Nữ hoàng Eudoxie kết 
án lưu đày vì thánh nhân dám lên tiếng 
phản đối Eudoxie đã chiếm đoạt tài sản 
của  một  bà  goá  ở  Callitrope.  Thánh 
nhân đã phải  chịu biết bao nhiêu đau 
khổ, cay đắng, chông gai và thử thách 
vì  Chúa.  Mọi  người  sẽ  mãi  mãi  thán 
phục lòng bác ái  ,  tài  giảng thuyết và 
các sách vở giá trị  Ngài đã để lại  cho 
hậu thế.
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Cuộc đời  của Ngài  có  thể ví  như một 
bông  hoa  đẹp  giữa  những  bông  hoa 
khác  muôn mầu,  muôn hương  .  Bông 
hoa thơm là chính Ngài bị cầm tù, bị tra 
khảo,  đánh  đập,  nhưng  hương  thơm 
mãi mãi tỏa ra thơm ngát làm say mê 
mọi người.

Thánh nhân qua đời vào ngày 14/7/407, 
Chúa  thưởng  công  Ngài  bằng  vô  số 
phép lạ sau khi Ngài chết. Ðức Thánh 
cha Piô X đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ 
Hội Thánh và đặt Ngài  làm bổn mạng 
của những nhà giảng thuyết.

Lạy thánh Gioan Kim Khẩu,xin ban cho 
chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca 
tụng và cảm tạ tri ân Thiên Chúa.

Xin cho chúng con lòng can đảm dám 
nói  lên sự thật,  dù sự thật  làm người 
khác mất lòng.

Xin  ban  cho  mọi  người  Kitô  hữu  biết 
sống khó nghèo như Chúa.
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8-9 SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ 
MARIA, 

Mt 1, 18-23

MẸ  ĐÃ  SINH  RA,  ÔI  HẠNH  PHÚC 
TUYỆT VỜI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Chúng ta hãy vui mừng cử hành lễ sinh 
nhật  Đức  Trinh  Nữ  Maria,  vì  từ  nơi 
Người  đã  xuất  hiện  Mặt  Trời  Công 
Chính, là Đức Kitô, Thiên Chúa chúng ta 
( Ca nhập lễ, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ 
Maria ). Hôm nay mừng sinh nhật Đức 
Nữ  Trinh  Maria,  nhân  loại  được  hạnh 
phúc vì  công  trình  cứu  rỗi  của  Thiên 
Chúa đã ló rạng qua việc chào đời của 
người nữ tử Sion mang danh Maria. 

I. NIỀM VUI CỦA TIẾNG KHÓC: 

Maria cất tiếng khóc chào đời, thế giới  
và vũ trụ như được đổi mới. Với tiếng 
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khóc  đầu  đời.  Maria  đã  mang  lại  cho 
nhân loại  một luồng sinh khí  mới: thế 
giới  giờ  đây  nhìn  ra  bộ  mặt  mới  của 
mình  vì  chính  nhân  loại,  thế  giới  nơi 
Maria  được  sinh  ra  được  thay  da  đổi 
thịt,  nhân loại  khoác trên mình một ý 
nghĩa mới,  thế giới  được cứu độ. Quả 
thực,  nếu  Thiên  Chúa  không  yêu 
thương loài  người,  không cứu vớt con 
người thì vũ trụ luôn ở trong âm u tội 
lỗi.”...  Thiên Chúa sáng tạo con người 
theo  hình  ảnh  mình,  theo  hình  ảnh 
Thiên Chúa,  Thiên Chúa sáng tạo con 
người  có  nam có nữ”(  St  1,  27).  Con 
người cả nam cả nữ đều là hình ảnh của 
Chúa, đáng lẽ họ phải sống hoàn toàn 
cho Thiên Chúa, nhưng họ đã ích kỷ, chỉ 
qui về nhau, nên họ đã làm lu mờ Thiên 
Chúa hơn là làm rạng tỏ Người. Thiên 
Chúa  vẫn  tiếp  tục  yêu  thương  con 
người, say mê con người như điên như 
dại, Ngài đã không lọi trừ, tiêu diệt con 
người, Ngài hứa sẽ tạo dựng một Adam 
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mới, một Evà mới... Evà mới là niềm hy 
vọng cho toàn nhân loại: “ Đức Chúa là 
Thiên Chúa phán với  con rắn:   Ta sẽ 
gây mối thù giữa mi và người đàn bà, 
giữa dòng giống mi và dòng giống người 
ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, 
và mi sẽ cắn vào gót nó”( St 3, 14-15). 
Người nữ ấy có tên là Maria sẽ làm cho 
tiếng khóc trở thành dấu chỉ của niềm 
vui, niềm hy vọng và sự trông chờ được 
hoàn thành viên  mãn  vì   chính   Mẹ 
được Thiên Chúa tuyển chọn để sinh hạ 
Đấng Cứu Thế: “    ...   Này đây Người 
thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và 
đặt tên là Emmanuen”( Is 7, 14 ). Mẹ đã 
chào đời là để thực hiện ý Thiên Chúa, 
Mẹ đã mở rộng cửa trời  để đón nhận 
mọi người và lời xin vâng làm Mẹ Đức 
Giêsu,  Con  Thiên  Chúa  trong  lòng  tin 
sâu thẩm với  sự hoàn toàn tự do của 
đức tin đã làm cho tiếng khóc vào đời 
của Mẹ năm xưa trở nên hoàn toàn có ý 
nghĩa: tiếng khóc và lời xin vâng đem lại 
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hạnh phúc và ơn cứu độ cho mọi người, 
cho thế giới, cho nhân loại.

LÒNG  SÙNG  KÍNH  MẸ  MARIA  SẼ 
GIÚP CON NGƯỜI GẶP CHÚA, GẶP 
MẸ: 

Lòng  tôn  sùng  và  yêu  mến Mẹ  Maria 
không được thu hẹp lại, giảm nhẹ mà  
cần  phải được đào sâu và làm cho mới. 
Thánh công đồng Vaticanô II đã dành 
riêng một chương đặc biệt  trong Hiến 
Chế Tín Lý về  Giáo Hội để nói về Đức 
Trinh Nữ Maria.  Đào sâu chương này, 
người  Kitô  hữu  sẽ  gặp  thấy  những 
hướng dẫn rất cần thiết để tỏ lòng tôn 
kính và yêu mến Mẹ. Mẹ Maria với muôn 
vàn  tước  hiệu,  với  muôn  vàn  ân  huệ 
Thiên Chúa trao ban cho Người, với tất 
cả những đặc ân ấy, Mẹ đang dạy bảo 
và hướng dẫn nhân loại đến với Chúa 
Kitô, gặp gỡ Ngài và yêu mến Ngài.
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Mừng  lễ  sinh  nhật  của  Đức  Trinh  Nữ 
Maria, nhân loại cảm nghiệm sâu xa tình 
thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ và 
con người qua lời cầu bầu, lòng từ mẫu 
của Mẹ. Nhân loại sẽ nhận ra dấu chỉ 
của tình thương, của sự hy vọng nếu họ 
biết gắn bó với Mẹ, biết tôn sùng Mẹ và 
yêu mến Mẹ. Con người sẽ không là gì 
nếu không có Mẹ an ủi, chở che, nâng 
đỡ. Lễ sinh nhật của Mẹ là niềm vui cho 
mọi người, cho toàn thế giới vì nhờ Mẹ 
con người sẽ dễ dàng đi tới với Chúa. 
Người Kitô hữu để tỏ lòng tôn kính Mẹ 
hãy  năng  lần  chuỗi  mân  côi,  làm các 
việc lành phúc đức, hái hoa dâng kính 
Mẹ. Tôn kính Mẹ với tất cả con tim, với 
đức tin chân thật sẽ giúp con người gặp 
Chúa và gặp Mẹ.

Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Giêsu 
Con  Một  Chúa,  Chúa  đã  mở  đầu  kỷ 
nguyên cứu độ, thì hôm nay, ngày sinh 
nhật  của  Thánh  Mẫu Người,  xin  Chúa 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

cũng rộng ban muôn phúc lộc, và cho 
chúng con hưởng bình an”( Lời nguyện 
nhập  lễ,  lễ  Sinh  Nhật  Đức  Trinh  Nữ 
Maria ).

GỢI Ý SUY NIỆM:

1.      Bạn hiểu gì về lễ Sinh Nhật Đức 
Trinh Nữ Maria ?

2.      Bạn nghĩ gì về câu nói: “ Mẹ sinh 
ra mà thế gian được tràn ngập hoan lạc 
và khích lệ ?

3.  Lời xin vâng của Mẹ Maria nói gì cho 
bạn ?
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8-9 SINH NHẬT ÐỨC TRINH NỮ 
MARIA

Lc 1,26-38

Viết về Mẹ, nói về Mẹ sẽ không bao giờ  
cạn vơi ý tưởng, sẽ không bao giờ ngập  
ngừng, miễn cưỡng. Mẹ trần thế là niềm  
an ủi cho cuộc đời của con người gian  
trần. Nhưng, người Kitô hữu luôn hãnh  
diện vì có một người Mẹ trên trời, Mẹ  
thiêng liêng mà gần gũi mỗi người, mỗi 
con người. Mẹ có tên gọi Maria . Cái tên 
sao êm dịu và dễ mến. Maria gói trọn cả ý 
nghĩa  loài người. Mừng sinh nhật của�  
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mẹ Maria, nhân loại sẽ không ngớt lời ca 
ngợi Mẹ .

I. MARIA, nGƯỜI LÀ AI ?

Maria thuộc dòng dõi vua Ðavít, cha của 
Người là thánh Gioankim, mẹ của Người 
là bà thánh Anna. Theo truyền thống kể 
lại, hai ông bà Gioankim và Anna đã già 
mà không có con.  Với  lời  cầu  nguyện 
chân thành, Thiên Chúa đã nhậm lời hai 
ông bà, cho ông bà sinh ra Maria . Maria 
là  người  con  duy  nhất  của  thánh 
Gioankim và thánh Anna. Maria sinh ra 
và lớn lên tại  làng Nagiarét,xứ Galilêa, 
thuộc mạn Bắc Palestina. Khi Maria đến 
tuổi  thành  hôn,  thì  kết  hôn với  Giuse 
thuộc chi  họ vua Ðavít,  làm nghề thợ 
mộc ở Nagiarét.

Chính trong thời kỳ đính hôn, sứ thần 
Gabrien thừa lệnh Thiên Chúa đến với 
Maria khi Maria đang trong phòng cầu 
nguyện. Thiên Thần loan báo cho Maria 
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hay cô sẽ thụ thai và sinh ra Ðấng Cứu 
Thế. Dù đã đính hôn, nhưng Maria đã 
quyết  dâng  trọn  cuộc  đời  cho  Thiên 
Chúa,  nên  Maria  rất  bối  rối  vì� cô 
không  biết  đến  người  nam.  Trước  lời 
giải thích của sứ thần Thiên Chúa rằng" 
Cô  sẽ  thụ  thai  bởi  phép  Chúa  Thánh 
Thần,  nên  sinh  con,  cô  vẫn  trọn  đời 
đồng trinh ". Tuy chưa hiểu hết, nhưng 
Maria đã thưa với sứ thần Gabrien : " 
Này tôi là nữ tỳ Chúa,xin vâng như lời 
thiên thần truyền " .  Và chính lúc ấy, 
Ngôi Hai đã xuống đầu thai trong cung 
lòng Ðức trinh nữ Maria .

Maria  là  Mẹ  Ðấng  cứu  thế,  người  đã 
sinh ra Chúa Giêsu.

II.  SINH  NHẬT  CỦA  ÐỨC  TRINH  NỮ 
MARIA CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Dù  Mẹ  Maria  được  sinh  ra  trong  một 
hoàn cảnh nghèo khó, tầm thường trước 
mặt người đời, trước mặt thế gian. Cuộc 
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đời của Mẹ bao trùm bởi biết bao sự lạ. 
Maria đã được Thiên Chúa để ý, chọn 
lựa ngay từ trong cung lòng bà thánh 
Anna  để  sau  này  kết  hôn  với  thánh 
Giuse,  sinh ra Ðấng cứu thế bởi  phép 
Chúa  Thánh  Thần,  vẫn  trọn  đời  đồng 
trinh và không bị người đời, xã hội nghi 
ngờ . Chính vì thế, ngày sinh ra của Ðức 
trinh nữ Maria  là  một ngày trọng đại, 
ngày vui mừng của toàn nhân loại, của 
thế giới, của lịch sử cứu độ. Hội Thánh 
đã cất vang lời chúc tụng Mẹ: “ Lạy Mẹ, 
Mẹ Thiên Chúa, nhờ việc Mẹ sinh ra mà 
thế  gian  được  tràn  ngập  hoan  lạc  và 
khích lệ, vì bởi lòng Mẹ, mặt trời công 
chính  là  Ðức  Giêsu  đã  đến  trong  thế 
gian,  chính Người sẽ kéo chúng tôi  ra 
khỏi sự chết và đưa vào đời sống vĩnh 
cửu ".� 

Ðức Thánh Cha� Gioan Phaolô II trong 
năm 1987 và năm 2002 khi về thăm quê 
hương  Ba  Lan  của  Ngài:  cử  chỉ  đẹp 
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nhất, đáng trân trọng nhất là việc Ngài 
viếng mộ song thân của Ngài. Viếng mộ 
song thân, Ðức Thánh Cha muốn gióng 
lên tiếng nói thâm sâu hãy hiếu thảo với 
cha mẹ,  hãy bảo vệ gia  đình.  Có cha 
mẹ,  mới  có  con  cái.  Nên,  bảo  vệ  gia 
đình,  làm  cho  gia  đình  hạnh  phúc  là 
điều Ðức Thánh Cha kêu gọi. Qua cử chỉ 
của  Ðức  Thánh  Cha  Gioan  Phaolô  II, 
mọi người Kitô hữu trên thế giới hãy tỏ 
lòng biết ơn cha mẹ, đấng sinh thành 
nên mình và hãy bảo vệ gia đình vì gia 
đình là nền tảng của xã hội và là Giáo 
Hội  nhỏ.  Con cái  là  hoa quả của tình 
thương yêu của  cha  mẹ.  Cây  tốt  sinh 
trái tốt . Maria là hoa quả đầu mùa và 
quí giá nhất của hai thánh Gioankim và 
Anna.

Ngày  sinh  của  Mẹ  Maria  là  niềm  vui, 
hạnh phúc của toàn thể nhân loại, mặc 
cho nhân loại ý nghĩa cứu độ và hồng 
phúc.
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Lạy� Ðức  trinh  nữ  Maria  đầy  ơn 
phước,xin cầu bầu cho chúng con trước 
tòa Chúa để chúng con luôn một niềm 
trung tín và cậy trông vào Thiên Chúa 
Ba Ngôi.

Xin cho chúng con luôn biết nói lời xin 
vâng làm theo ý Chúa.

Xin cho chúng con cùng với Mẹ hát bài 
Magnificat ngợi khen Thiên Chúa�� 
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3-9 Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả,

Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh

(St. Gregory The Great)

Lc 4,31-37

Nhiều sử gia khi 
viết về đời sống 
và hoàn cảnh xã 
hội  dưới  thời 
Ðức Grêgoriô đã 
không ngần ngại 
ghi  4  chữ  sau 
đây  :  “  hoàng-
kim-thời-đại”. 
Người  ta  có  thể 
hãnh  diện  về 
người mình quen 

biết, về người mình mến mộ hay suy tôn 
là bậc thầy khi đời sống của con người 
đó để lại nhiều công trình tốt đẹp.



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Thánh Grêgoriô được sinh ra trong một 
gia đình đạo đức và  thế giá tại La Mã.�  
Ðạo đức đã đảm bảo cho thánh nhân một 
cuộc sống trong lành trong xã hội và thế 
giá cho thấy, tương lai  của thánh nhân 
hứa hẹn nhiều chỗ đứng vững chắc trong 
xã hội loài người. Lịch sử ghi lại ngay từ 
buổi thiếu thời, thánh nhân đã tỏ ra là một 
đứa bé rất thông minh, tài trí và có lòng 
đạo đức tuyệt vời. Càng lớn lên, Ngài càng 
học giỏi, mưu lược và có tài lãnh đạo, vì 
thế càng lúc Ngài càng bước lên những 
nấc thang cao của danh vọng trần gian. 
Tuy nhiên, vì là con người đạo đức, thánh 
thiện, thánh nhân vẫn không cảm thấy 
thỏa mãn và luôn xao xuyến như chưa làm 
được gì lợi ích cho Chúa và cho Giáo Hội. 
Chúa luôn có  con đường của Chúa và 
Chúa đưa con người đi theo hướng, theo ý 
định của Ngài. Nên, vào năm 575, thánh 
nhân đã dứt khoát theo Chúa, Ngài bán 
tất cả của cải sẵn có, phân phát, chia sẻ 
cho những con người nghèo và dấn thân 
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vào  một  tu  viện.  Năm  580-585,  Ngài 
lãnh nhận chức phó tế và được Giáo Hội 
sai đi thi hành sứ vụ tại Constantinople. 
Ngài có tâm hồn mục tử, con tim nhạy 
bén, yêu thương người nghèo và có tài 
điều khiển. Vì thế, Ngài được Giáo Hội 
mời về Roma để giữ nhiều chức vụ quan 
trọng  trong  Giáo  triều.  Ðiều  gì  Thiên 
Chúa đã định, Người thực hiện ý định 
của  Người.  Vào  năm,  590,  ngài  được 
bầu vào chức vị tối cao của Giáo Hội, kế 
vị  thánh  Phêrô  trên  ngai  tòa  Giáo 

CON NGƯỜI. CUỘC ÐỜI

Có thể nói, ngay giây phút, thánh nhân 
quyết định bán tất cả của cải và chia sẻ 
cho  những  người  nghèo.  Chính  giây 
phút  đó,  ngài  đã  vâng  theo  tiếng  gọi 
của Chúa, nhất định đi theo Chúa, chứ 
không như chàng thanh niên giầu có tiu 
nghỉu bỏ đi khi Chúa Giêsu nói với anh: 
“Ngươi chỉ còn thiếu một điều.". Thánh 
Grêgoriô đã hiểu rõ ý Chúa và thực thi ý 
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Chúa.  Ngài  đã  biến  giây  phút  ấy  trở 
thành giây phút hồng phúc nhất để theo 
Chúa Kitô trên đường phục vụ và giới 
thiệu  nước  trời.  Trên  ngai  tòa  thánh 
phêrô 14 năm trời,  thánh nhân đã nỗ 
lực  xây  dựng  Hội  Thánh  trong  nhiều 
lãnh  vực:  chú  giải  thánh  kinh,  phục 
hưng  bình  ca  và  phụng  vụ  .  Ngoài 
ra,Ðức  giáo  hoàng  Grêgoriô  cũng  đặc 
biệt lưu tâm đến những vấn đề xã hội 
và những tiến bộ khoa học kỹ thuật.Ðức 
thánh cha Grêgoriô có cái nhìn sâu sắc 
và nhìn rộng khắp trên mọi lãnh vực. Vì 
thế,  triều  đại  giáo  hoàng  của  Ngài  là 
một triều đại hài hòa giữa đạo và đời. 
Thánh nhân, lưu tâm đến sự thăng tiến 
trong  đời  sống  đạo  nhưng  Ngài  cũng 
luôn nhắm phát triển xã hội sao cho phù 
hợp với đà tiến của văn minh tiến bộ. 
Tuy làm Giáo hoàng, nhưng thánh nhân 
luôn  sống  giản  dị,  khiêm  tốn  và  yêu 
thương  người  nghèo.  Ngài  luôn  tâm 
niệm lời Chúa Giêsu: “ Sống hiền lành 
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và khiêm nhượng " "Sống để phục vụ, 
chứ  không  để  được  hầu  hạ  ".Ðức 
Grêgoriô  luôn tự xưng mình là đầy tớ 
của các đầy tớ Chúa.

THÁNH NHÂN NHẮC NHỚ

Qua cuộc sống thánh thiện, đạo đức của 
thánh nhân,Ðức Grêgoriô muốn gửi cho 
mọi người sứ điệp: Hãy sống thật tình, 
sống đạo đức và dấn thân phục vụ Chúa 
Kitô. Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu là 
một món quà quí giá Chúa trao tặng cho 
ta.  Hãy  làm cho món quà ấy  trở  nên 
hữu ích và càng ngày càng quí hóa hơn 
vì nó là hình ảnh của chính Ðức Kitô.

Thánh nhân qua đời  năm 604 và vào 
năm 1298,Ðức thánh cha Bonifaciô VIII 
đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ  Hội 
Thánh.

Lạy  thánh  Grêgoriô  giáo  hoàng,  xin�  
ban cho chúng con tâm hồn hiền lành và 
khiêm nhượng như thánh nhân.
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Xin ban cho chúng con lòng quảng đại 
như thánh nhân để chúng con biết yêu 
thương người nghèo.

Xin ban cho chúng con biết nỗ lực xây 
dựng giáo xứ, giáo họ và xây dựng con 
người mình cách tốt đẹp .  �



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

29- 8 THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ  BỊ 
TRẢM QUYẾT

(St. John the Baptist)

Ngày 29/8

Mc 6,17-29

 Có  những  cái  chết 
để lại cho đời  niềm 
thương  nhớ  khôn 
nguôi. Có những sự 
ra  đi  làm  cho  con 
người thương nhớ , 
nhắc nhớ tên người 
chết mãi mãi không 
ngơi. Có những cái 
chết  khiến  người 
khác  trề  môi,  phỉ 

nhổ . Chết là trở về nơi cũ . Chết là ra 
đi. Chết là trở về với Thiên Chúa, Đấng 
tạo  dựng  và  tác  sinh  .  Cái  chết  của 
thánh  Gioan  tẩy  Giả,  Giáo  Hội  mừng 
kính hôm nay khiến nhân loại phải ghi 
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nhớ,  khiến  nhiều  người  thương  tiếc, 
nhưng cũng không khỏi  nguồn rủa sự 
điên rồ, ngạo nghễ và dại gái, khôn nhà 
dại chợ của Hêrôđê, một vị vua tàn ác 
và thiếu tư cách làm người.

MỘT CÁI ĐẦU, mỘT SỰ TRẢ GIÁ VÔ 
BIÊN

Hêrôđê đã đi vào con đường tội lỗi. Sự 
dại gái, khôn nhà, dại chợ của Hêrôđê 
đã  khiến  vị  vua  này  trở  nên  ngông 
cuồng điên dại. Sống trong tội lỗi, tâm 
hồn của Hêrôđê đã trở nên mù quáng, 
tối  tăm.Ở  trong  bóng  tối,  Hêrôđê  đã 
không còn biết phân biệt đâu là phải, 
đâu là trái. Oâng  đã hành động tùy tiện 
việc  nước,  đã  ăn  chơi,  chè  chén  trác 
táng. Oâng không còn biết nhận ra sự 
thật. Số là Hêrôđê đã cướp vợ của ngay 
người em mình. Sự loạn luân không thể 
tha thứ, đã làm cho Gioan Tẩy Giả phải 
lên tiếng quở trách nặng lời hành động 
vô luân của Hêrôđê và Hêrodias, vợ loạn 
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luân  của  Hêrođê  .  Đúng  như  lời  Kinh 
Thánh nói: “ Có một người được Thiên 
Chúa sai đến, tên là Gio-an. Oâng đến 
để làm chứng,  và  làm chứng về  ánh 
sáng…”( Ga 1, 6-7 ) .

Gio-an không phải là ánh sáng, nhưng 
Gio-an tới để minh chứng về ánh sáng . 
Vì  chứng  minh  cho  Chúa  Giêsu  là  sự 
thật, là ánh sáng . Gio-an đã không bao 
giờ  chịu  khuất  phục  trước  những việc 
chướng tai gai mắt của con người, của 
xã hội đương thời và của nhân loại. Gio-
an  đã  có  lần  nói:  “Có  Đấng  đến  sau 
Oâng  và  Oâng  không  xứng  đáng  cởi 
giây dép của Ngài”. Gio-an quả thực đã 
tới  trần gian để dọn đường cho Chúa 
cứu thế. Làm công tác dọn đường, gio-
an đã sống đích thực sứ mạng của vị 
tiên tri. Ngôn sứ phải nói lên sự thật và 
không  bao  giờ  sợ  nguy  hiểm  cho  dù 
công tác  của  vị  ngôn sứ  luôn gặp  sự 
hiểm nguy .  Để làm chứng cho Đấng 
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cứu thế, Ngài đã nói công khai với mọi 
người khi họ lầm tưởng Gio-an là Đức 
Kitô: “ Người phải lớn lên, còn tôi phải 
nhỏ  lại”.  Gio-an  đã  lớn  lên  trong  sự 
minh chứng cho sự thật. Chống lại hành 
động loạn luân và dâm dật của đôi dâm 
phụ  Hêrôđê  và  Hêrodias  .  Gio-an  Tẩy 
Giả đã phải chấp nhận cái bi đát nhất 
của cuộc đời ngôn sứ của mình: cái chết 
. Hêrôdias vì không chấp nhận sự thật, 
không chịu nổi lời quở trách của vị tiên 
tri. Nên đã căm thù tìm cơ hội khử trừ vị 
ngôn sứ đầy uy tín.  Với  sự nhảy múa 
cuồng  nhiệt  nhân  ngày  sinh  nhật, 
Hêrodiađê đã làm ngây ngất vua Cha . 
Cái đầu, vẫn là sự căm tức ngông cuồng 
của Hêrôdias. Đầu của vị ngôn sứ Gio-
an Tẩy Giả đã nằm gọn trong chiếc dĩa 
trước mặt Hêrôđê.

LỜI CHỨNG ĐÁNG GIÁ NHẤT CỦA 
NGÔN SỨ GIO-AN TẨY GIẢ
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Dù biết rằng mình sẽ phải chấp nhận cái 
bi đát nhất của cuộc đời, Gio-an Tẩy Giả 
vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của vị 
ngôn sứ.  Mọi  tiên tri  đều phải  trả  giá 
cho lời chứng của mình. Gio-an Tẩy  Giả 
đã sống anh dũng,  can trường với  lời 
nói  của mình.  Cái  đầu phải  trả  là  giá 
nặng nề và đáng nguyền rủa nhất của vị 
ngôn sứ sau cái chết chịu đóng đinh nơi 
thập giá đối với người Do Thái lúc đó. 
Gio-an Tẩy Giả đã tự xóa nhòa mình để 
cho Đấng cứu độ lớn lên trong lịch sử 
nhân  loại.  Lời  chứng  và  cái  chết  của 
Ngài,  đã  nói  lên  sự  thật  muôn đời  là 
Gio-an đã hoàn toàn đáp trả hoàn toàn 
lời  mời  gọi  của  Thiên  Chúa:  “  Ngài 
không sợ hãi,  lớn tiếng trước mặt các 
vua chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho 
công bình và chân lý “.

Lạy Thánh Gio-an Tẩy Giả xin ban cho 
chúng con lòng can đảm để chỉ biết nói 
lên sự thật và làm chứng cho sự thật.
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Xin ban cho chúng con biết nhỏ lại với 
con người yếu hèn, tội lỗi của mình và 
luôn để Chúa lớn lên trong chúng con.

Xin ban cho chúng con tâm hồn và sức 
sống của các vị ngôn sứ của Chúa.



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

28-8 THÁNH ÂU-TINH, (St. Augustine) 
GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Mt 23,27-32

 

Mỗi  vị  thánh  đều  có  phong  cách,  lối 
sống đặc thù, riêng 
biệt. Thánh vì được 
Chúa  dọi  chiếu 
xuyên  suốt  toàn 
con  người,  được 
Chúa  biến  đổi 
không  ngừng  con 
người  ấy  trở  nên 
giống hệt như Chúa 
qua  những  nhân 
đức Người đã sống, 

đã truyền dậy.  Nói  như Thánh Phaolô 
tông  đồ:  “  Hãy  mặc  lấy  Đức  Kitô  “. 
Thánh Augustinô  đã cởi  bỏ con người 
cũ, đã mặc lấy chính Đức Kitô. Cuộc đời 
của Ngài đã hoàn toàn thay đổi.
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THÁNH  ÂU-TINH LÀ AI ?

Đọc  lại  tiểu  sử  của  thánh  nhân.  Mọi 
người  đều không khỏi  ngạc  nhiên,  bỡ 
ngỡ . Ngạc nhiên vì một con người xem 
ra  đã hư hỏng.  bỡ ngỡ vì  không ngờ 
Aâu-Tinh đã biến đổi mau lẹ, không ai 
có thể biết trước được . Aâu-Tinh sinh 
năm  354  tại  Thagaste,  một  làng  nhỏ 
bên Phi Châu . Cha của Ngài là người 
ngoại  giáo, thuộc dòng quí  phái,  danh 
giá . Mẹ của Ngài là thánh nữ Monica. 
Aâu-Tinh là một đứa bé thông minh, tài 
trí , nên cha mẹ của Ngài rất kỳ vọng 
vào Ngài.  Oâng  bà  quyết  chí  cho  con 
theo học tới cùng. Nhưng tại kinh thành 
Carthage,  Aâu-Tinh  bị  lôi  cuốn  vào 
đường  sa  đọa,  trụy  lạc,  chạy  theo 
những tư tưởng lạc giáo, chạy theo bè 
rối Manikê chống lại Giáo Hội. Thánh nữ 
Monica, mẹ Ngài rất đau buồn, bà khóc 
lóc, van lơn, cầu nguyện cho người con 
đầu lòng yêu dấu của bà. Chúa đã nhậm 
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lời bà cầu xin vì sau khi đắm chìm vào 
những lạc thú,  Aâu-Tinh rơi  vào trạng 
thái cô đơn, mẫn cảm tột độ. Chính giây 
phút chán nản, tuyệt vọng ấy của Aâu-
Tinh,  Chúa  đã  nhậm  lời  thánh  nữ 
Monica cầu xin cho con bà.  Chúa can 
thiệp và đánh động lòng Aâu-Tinh bằng 
một câu Thánh Kinh: “ Đừng sống theo 
xác thịt, dục vọng nữa mà hãy mặc lấy 
Đức Kitô “. Chính câu Thánh Kinh đó đã 
làm đảo lộn đời Aâu-Tinh. Ngài đã tìm 
tòi, học hỏi giáo lý theo sự chỉ dẫn của 
Đức Cha Ambrosiô .  Aâu-Tinh đã lãnh 
nhận  Bí  Tích  rửa  tội  trong  đêm phục 
sinh  năm  387  do  chính  tay  Đức  Cha 
Ambrosiô, lúc đó thánh nhân đã 33 tuổi.

Thánh Aâu-Tinh đã trở lại Phi Châu sau 
khi  người  mẹ của Ngài  đã chứng kiến 
con bà lãnh nhận phép rửa tội làm con 
Chúa và làm con Giáo Hội. Thánh Aâu-
Tinh đã sống nhiệm nhặt, ăn năn, sám 
hối  trong  một  dòng  tu  .  Thánh  nhân 
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được  đề  cử  làm  Giám  Mục  thành 
Hyppone.  Lòng  nhiệt  thành,  sự  khôn 
ngoan, sáng suốt và sự thánh thiện của 
thánh  nhân  đã  làm  cho  Giáo  Hội  Phi 
Châu tiến triển rất nhiều.  Thánh nhân 
đã viết rất nhiều và để lại các pho sách 
về  Thần  Học,  Minh  Giáo  và  Chú  Giải 
Thánh Kinh rất có giá trị  và nổi tiếng. 
Suốt cuộc đời làm Giám Mục của Ngài, 
thánh Aâu-Tinh đã sống khiêm tốn, hiền 
lành  và  thực  thi  đức  ái  huynh  đệ  rất 
chân  tình  đối  với  các  linh  mục  dưới 
quyền của Ngài.

 MỘT CUỘC ĐỜI , MỘT CON NGƯỜI

Thánh Aâu-Tinh đã được Chúa biến đổi 
hoàn toàn. Từ một chàng thanh niên hư 
hỏng, trụy lạc, coi như là đã bị loại ra 
khỏi xã hội. Thánh nhân đã mặc lất tâm 
tình của Chúa Kitô. Thánh nhân đã làm 
một cuộc trở lại  tận căn, sám hối,  ăn 
năn như Phêrô đã chối Chúa 3 lần, chúa 
nhìn Phêrô, Phêrô nhìn Chúa, Chúa đã 
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thứ tha cho Phêrô tội tầy đình ông đã 
phạm. Còn Aâu-Tinh là người ngoại, đã 
được ơn hoán cải do lời cầu nguyện tha 
thiết và do những giọt lệ của bà thánh 
Monica,

Âu-Tinh đã gặp Chúa, đã thay đổi nếp 
sống của mình, đã lột bỏ con người cũ 
và  mặc  lấy  Đức  Kitô.  Aâu-tinh  đã  trở 
nên con người mới hoàn toàn. Aâu-tinh 
đã làm lại con người của mình ngay từ 
đầu.  Giờ  phút  Đức  Cha Ambrosiô  ban 
phép rửa tội, thêm sức cho Ngài đã trở 
nên giờ cứu độ cho Ngài. Giờ ấy là giờ 
Đức Kitô được tôn vinh qua cái chết và 
sống lại của Chúa.

Âu-Tinh về với  Chúa năm 430,  hưởng 
thọ 76 tuổi. Thánh nhân đã được Chúa 
rước về trời  để mãi  mãi  cùng với  các 
thánh và các Thiên Thần diện kiến và ca 
tụng Chúa không ngơi.
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Lạy  Thánh  Aâu-Tinh  xin  cầu  bầu  cho 
chúng con để chúng con luôn biết trở về 
với Chúa.

Xin cho chúng con ơn bình an và ơn cứu 
độ để chúng con luôn làm chứng cho 
Chúa phục sinh.

Xin cho chúng con ơn khôn ngoan như 
thánh  nhân  để  chúng  con chỉ  làm tôi 
Chúa và tin tưởng cậy trông vào Chúa.
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27-8 THÁNH NỮ MONICA (St. Monica)

Mt 23,23-26

 

Có  những  giọt 
nước  mắt  đem  lại 
hạnh  phúc  cho 
người  khác.  Có 
những  giọt  lệ  làm 
lay  chuyển  tâm 
hồn  người  khác  . 
Giọt nước mắt của 
người  mẹ  luôn  có 

tác  dụng rất  lớn đối  với  con cái.  Giọt 
nước mắt của thánh nữ Monica đã biến 
đổi  cả  cuộc  đời  của  Augustinô,  người 
con  trai,  đầu  lòng  thông  minh  nhưng 
ngang tàng, trụy lạc. Thánh nữ Monica 
đã cầu nguyện,  đã khóc lóc,  Chúa đã 
nhậm lời và ban cho con của thánh nữ 
là Augustinô ơn cải hóa từ tâm, ơn đổi 
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mới tâm hồn,ơn làm đẹp con tim :con 
tim mới, cái nhìn mới.

MỘT CON NGƯỜI

 Có  một  người  nữ được sinh  ra  trong 
một gia đình đạo hạnh, thánh thiện:tên 
người nữ ấy là Monica . Monica sinh vào 
năm 332 tại làng Sucara bên Phi Châu. 
Gia  đình  Monica  vốn  có  truyền  thống 
đạo  đức,  yêu  thương  tha  nhân,  yêu 
thương người nghèo . Được sống trong 
bầu khí đạo đức của gia đình, monica 
sớm trở thành một cô bé ngoan hiền, 
nhiệt thành, sốt sắng. Ngay từ lúc còn 
nhỏ Monica đã có tâm hồn quảng đại 
yêu thương người nghèo:mỗi bữa cơm 
Monica thường dành ra một phần cho 
người đói túng thiếu và Monica thường 
tìm chỗ vắng vẻ để thân mật nói chuyện 
với Chúa .  Monica đã biết biến những 
phút giây gặp gỡ người nghèo, chia sẻ 
cho người nghèo, cầu nguyện làm hạnh 
phúc  cho  đời  mình.  Cô  đã  biết  biến 
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những phút giây ấy làm phút giây cứu 
độ cho mình và cho người khác.

Con  người  đạo  đức  vẫn  thường  gặp 
truân chiên như nhiều người thường nói. 
Oâng Gióp đã là chứng minh hùng hồn 
cho  cuộc  đời  thánh  thiện,  nhưng  gặp 
toàn những chuyện thử thách, rắc rối.

Thánh Giuse là người công chính nhưng 
cũng  gặp  đắng  cay  nếu  không  hiểu 
được ý Chúa, chắc chắn Người đã đứt 
gánh  giữa  đường.  Monica  cũng  nằm 
trong diện ấy . Năm 22 tuổi, vì vâng lời 
cha  mẹ,  thánh  nữ  đã  kết  hôn  với 
Patricius thuộc dòng dõi quí phái, nhưng 
tính tình xấu xa, ngang ngược, độc ác 
và lại hơn Monica cả hai con giáp. Đau 
khổ nhưng Monica đã chấp nhận ý cha 
mẹ và âm thầm cầu nguyện cho chồng 
vì thánh nữ xác tín mình sẽ cứu được 
một linh hồn trở về với Chúa. Nhờ lòng 
quả  cảm,  đức  tính  khiêm nhường,  và 
nhờ  cầu  nguyện  vững  tin  vào  Chúa, 
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Monica đã cảm hóa được người chồng 
và sau này bà sinh được 3 người con mà 
Augustinô là con đầu lòng sau này chính 
nhờ những giọt lệ thành tâm và nhờ lời 
cầu  nguyện  liên  lỉ  của  thánh  nữ, 
Augustinô đã trở lại và trở nên thế giá , 
trở nên thánh . 

VẪN GIỌT NƯỚC MẮT CỦA MONICA

 Monica  tuy  sống  trong  một  gia  đình 
ngoại giáo, đã luôn chứng tỏ bà có Chúa 
ở cùng. Sự thánh thiện, lòng quảng đại, 
yêu  thương  của  Monica  đã  cảm  hóa 
được  người  chồng  ác  độc,  ngang 
tàng,ích kỷ. Monica luôn dậy con cái biết 
mến  Chúa,  yêu  người.  bà  luôn  yêu 
thương con cái với tất cả con tim, với 
tâm hồn đầy ắp Chúa . Bà đã biết biến 
mọi giây phút trong cuộc đời của bà trở 
thành những giây  phút,  những  cơ hội 
hồng ân để thay đổi  lòng người khác. 
Chính cái phút giây bà vâng lời cha mẹ 
kết hôn với Patricius đã thay đổi đời bà, 
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nghĩa  là  bà  đã  chấp  nhận  điều  mình 
không ưa thích để biến nó thành phút 
giây  cứu  độ  cho  mình  và  cho  người 
mình  sẽ  sống,  sẽ  nhận làm chồng dù 
rằng bà biết bà sẽ phải đau khổ nhiều, 
phải hy sinh, phải từ bỏ. Tình yêu Đức 
Kitô thúc bách bà . Bà đã đi tới cùng, bà 
đã làm thay đổi chồng, con và biến đổi 
người con trụy lạc, ham chơi, ham lạc 
thú là Augustinô trở nên người con tốt, 
người con đẹp cho Giáo Hội. Qua những 
giọt lệ của Monica, qua lời cầu xin tha 
thiết của bà, monica đã làm thay đổi tất 
cả, đã làm mới mọi sự để bà có thể nói 
được như ông già Siméon : “ Giờ đây 
xin để tôi tớ ra đi bình an…” .

Thánh nữ Monica đã qua đời năm 387 
sau khi Augustinô được thánh Giám mục 
Ambrosiô  rửa  tội.  Thánh  nữ  được  an 
táng  tại  Otti.  Đức  Thánh  Cha  Martinô 
truyền đem xác  thánh nữ về  nhà  thờ 
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Thánh  Augustinô  ở  Roma  vào  năm 
1430.

 Lạy Thánh nữ Monica, xin ban cho các 
bà mẹ công giáo luôn có tâm hồn thánh 
thiện và đạo đức  như thánh nữ .

 Xin cho các bà mẹ luôn biết giáo dục 
con  cái  mình  biết  mến  Chúa  và  yêu 
người.

 Xin cho các bà mẹ công giáo luôn biết 
nêu gương sáng cho con cái trong đời 
sống để con cái nhiệt thành mến Chúa 
và yêu tha nhân.
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25-8 THÁNH LUY IX, VUA nước 
PHÁP

Mt 22, 34-40

VỊ VUA THÁNH THIỆN

 

Thánh nữ Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu đã trả lời 
những  người  hỏi  chị 
về  con  đường  nhỏ 
thiêng  liêng  là  con 
đường  nào.  Thánh 
nhân  không  ngần 
ngại trả lời : “…Đó là 
con  đường  thơ  ấu 
thiêng  liêng,  đó  là 
con đường của niềm 
tín thác và sống hoàn 

toàn  tín  thác.  Con  muốn  chỉ  cho  họ 
những cách thế nho nhỏ rất thành công 
đối với con. Con sẽ bảo họ rằng ở trần 
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gian này chỉ có một việc phải làm : hãy 
tặng Chúa Giêsu những bông hoa của 
các việc hy sinh nho nhỏ, hãy làm Chúa 
vui thích bằng những sự vuốt ve. Chính 
đó là cách con đã làm Chúa vui thích, và 
nhờ  đó  mà  con  luôn  được  Chúa  đón 
nhận “. Các thánh là những con người 
đã biết tín thácnơi Chúa, đã biết trông 
cậy ở nơi Ngài thật nhiều, nên các Ngài 
nhận được nhiều. Thánh Luy, Vua nước 
Pháp cũng không nằm ngoài  thông lệ 
ấy.  Thánh  nhân  sinh  năm  1214  tại 
Poissy, nước Pháp. Cha Ngài là Vua Luy 
VIII. Mẹ Ngài là Hoàng Hậu Blanche de 
Castille.  Nhờ sống trong  một  gia  đình 
đạo đức,  cho  dù  Cha Mẹ của  Ngài  là 
Vua,  là  Hoàng  Hậu  nước  Pháp.  Sống 
trong  cảnh  giầu  sang,  phú  quí  và  có 
quyền hành. Nhưng chính đời sống của 
Mẹ Ngài đã gây ấn tượng lớn lao trong 
đời sống của Luy. Mẹ Ngài đã uốn nắn, 
dậy bảo Luy bằng đời sống thánh thiện 
của bà.  Thánh nhân đã được Mẹ gieo 
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vào  tâm  hồn  những  mầm  mống  đạo 
đức, thánh thiện suốt cả đời niên thiếu. 
Đến lúc  trưởng  thành,  vào  đời,  thánh 
nhân luôn luôn nhắc đi nhắc lại lời Mẹ 
nhắn nhủ, bảo ban : “ Mẹ thà thấy con 
chết trước mặt  Mẹ,  còn hơn thấy con 
Mẹ phạm tội trọng”.

Thánh nhân lên ngôi Vua kế vị Cha lúc 
mới  12  tuổi  đời.  Năm  19  tuổi,  thánh 
nhân  kết  hôn  với  Marguerite,  con  gái 
quận công miền Provence. Hai ông bà 
sinh hạ cả thảy 11 người con. Với cương 
vị Vua lãnh đạo, trị vì nước Pháp, Luy 
luôn tỏ ra công chính, liêm khiết, ngay 
thẳng, hết mực thương dân chúng, đặt 
quyền lợi của Tổ Quốc và Giáo Hội lên 
trên những lợi ích cá nhân và danh vọng 
riêng tư. Thánh nhân dù là Vua nhưng 
đời  sống  lại  không  khác  gì  một  thầy 
Dòng khổ tu : sáng tham dự thánh lễ, 
đọc kinh nguyện, xưng tội và đánh tội 
mỗi tuần. Đời sống của Vua Luy thật sự 
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là một đời sống tín thác, trông cậy và 
yêu mến Chúa.  Để  thể  hiện  lòng  yêu 
mến,  thánh nhân  đã  hiểu rõ  lời  Chúa 
trong  Tin  Mừng  của  thánh  Matthêu 
25,31-46,  Ngài  đã tìm dịp  để giúp đỡ 
những kẻ nghèo,  thăm viếng và nâng 
đỡ những người đau yếu tật nguyền.

Thánh nhân đã lập Đạo Binh Thánh Giá 
đi  chiến  đấu  với  quân  phá  đạo  ở 
Giêrusalem. 

Ngài đã xây một đền thờ sau khi chinh 
chiến trở về để tôn kính mão gai Chúa 
Giêsu  do  Vua  Constantin  trao  lại  cho 
Ngài. Năm 1270, thánh nhân còn thiết 
lập  một  Đạo  Binh  Thánh  Giá  mới  để 
chống  lại  quân  Hồi  Giáo  đang  hung 
hăng tàn sát  đạo.  Tuy nhiên một cơn 
dịch  nặng  nề  đã  khiến  Đạo  Binh  của 
Ngài tan rã và thánh Luy đã lâm trọng 
bệnh, trở về nhà Cha vào ngày 25 tháng 
8 năm 1270.
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Chúa  mời  gọi  mọi  người  nên  thánh. 
Đường nên thánh không chỉ dành riêng 
cho giới  tu  sĩ  được  đặc  tuyển,  nhưng 
con  đường  nên  thánh  dành  cho  mọi 
người.  Từ thứ dân đến Vua Chúa thế 
trần đều được Chúa mời gọi sống thánh 
thiện và trở nên thánh. Thánh Luy IX, 
Vua nước Pháp đã cậy trông nơi Chúa 
hết lòng, nên Ngài cũng được Chúa cho 
lãnh nhận thật nhiều những ơn huệ cao 
quí. Thánh nhân đã lãnh nhận ơn cứu 
độ của Chúa: Hoàng Hậu và các con của 
Ngài quả thực là những tặng phẩm cao 
quí nhất Thiên Chúa tặng ban cho Ngài 
để Ngài làm vinh danh Chúa và cứu vớt 
các linh hồn.

Lạy Thánh Luy, xin cầu bầu cùng Chúa 
cho chúng con để chúng con hiểu rằng 
dù bất cứ sống ở vai trò nào, con người 
vẫn được mời gọi nên thánh. Amen.
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25-8 THÁNH GIUSE CA-LA-XAN, 
linh mục

Mt 22,34-40

 

VỊ  THÁNH  QUAN  THẦY  CÁC 
TRƯỜNG TƯ THỤC CÔNG GIÁO

 

Một thầy thông luật 
hỏi  Chúa  Giêsu  :  “ 
Thưa  Thầy,  trong 
sách  luật  Mô-sê, 
điều răn nào là điều 
răn lớn nhất ? “. Đức 
Giêsu đáp : “ Ngươi 
phải  yêu  mến  Đức 
Chúa,  Thiên  Chúa 
của ngươi, hết lòng, 

hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là 
điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. 
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều 
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răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân 
cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê 
và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai 
điều răn ấy” ( Mt 22, 36-40 ). Người Kitô 
hữu đích thực phải là người thực thi lời 
Chúa  được  ghi  trong  đoạn  Tin  Mừng 
này. Các thánh quả là những người đã 
sống lời chúa và thực thi những đòi hỏi 
của Chúa. Các Ngài luôn kết hiệp mật 
thiết với Chúa và để Chúa hướng dẫn 
đời mình.

Thánh Giuse Ca-La-Xan đã để Chúa dẫn 
lối chỉ đường và Ngài đã hoàn toàn bị 
Chúa khuất phục. Năm 1556 tại Pétralta 
miền  Aragon  phía  Bắc  nước  Tây  Ban 
Nha, thánh nhân đã được sinh ra trong 
một gia đình đạo đức,  nề nếp. Thánh 
nhân đã được Mẹ Ngài giáo dục trong 
một đường lối hết sức phong phú, đạo 
đức và theo đúng Phúc Âm. Thánh nhân 
có lòng đạo ngay từ nhỏ: yêu thích đọc 
kinh và luôn giữ tâm hồn thanh khiết. 
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Thánh  Giuse  Ca-La-Xan  có  óc  thông 
minh,  trí  khôn  phán  đoán  chính  xác, 
Ngài ưa cầu tiến. Chính vì thế, sau khi 
mãn trung học phổ thông, Ngài đã theo 
học hai khoa triết học và luật học tại đại 
học Lêriđa. Ngay lúc còn ngồi trên ghế 
đại  học,  Ngài  đã có ý định dâng hiến 
cuộc đời của mình cho Chúa. Năm 1583, 
Ngài được trao sứ vụ linh mục. Cuộc đời 
của  Ngài  bắt  đầu  thu  lượm  kết  quả 
trong hành trình loan báo Tin Mừng tại 
quê hương Tây Ban Nha nhờ tài ba, đức 
độ và đời sống thánh thiện, gương mẫu 
của  Ngài.  Năm  1592,  thánh  nhân  rời 
Tây Ban Nha để đến kinh thành Roma, 
nhưng  cuộc  sống  khiêm  nhượng,  đạo 
đức của Ngài khiến Ngài muốn ẩn dật 
để không ai để ý tới Ngài, nên Ngài đã 
chọn những công việc nhỏ bé, âm thầm 
bên những người nghèo khổ và những 
người  kém  may  mắn,  bệnh  hoạn  tật 
nguyền. Thánh nhân yêu thương các trẻ 
nghèo  hèn,  bơ  vơ,  vất  vưởng,  đầu 
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đường xó chợ. Ngài đã lập một trường 
học miễn phí cho những học sinh nghèo 
và lợi dụng cơ hội này, Ngài đã giáo dục 
các học sinh về đạo đức, luân lý và trí 
dục. Năm 1597, thánh nhân đã qui tụ 
được một số anh em linh mục cùng chí 
hướng lập  thành một  Dòng chuyên lo 
giáo dục cho các học sinh nghèo. Gần 
50 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục 
các học sinh nghèo và sống bên cạnh 
giới lao động, thánh nhân đã trở về nhà 
Cha ngày 25 tháng 8 năm 1648, hưởng 
dương 92 tuổi.  Để thưởng công Ngài, 
Đức Thánh Cha Piô XII đã đặt Ngài làm 
quan thầy các trường tư thục công giáo.

Thánh Giuse Ca-La-Xan đã sống tất cả 
vì  Chúa  và  vì  tha  nhân.  Ngài  đã  gặp 
Chúa khi yêu thương các kẻ nghèo hèn, 
bé mọn. Tất cả cuộc đời  của Ngài  để 
làm  vinh  danh  Chúa.  Thánh  nhân  đã 
sống như lời thánh vịnh viết: “ Như con 
nai khát nước chạy lại suối nước trong 
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lành,  linh  hồn con cũng ước  ao  Chúa 
như vậy, lạy Thiên Chúa của con” ( Tv 
41, 2 ).

Lạy Thánh linh mục Giuse Ca-La-Xan xin 
cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để 
chúng con cũng có lòng nhiệt thành yêu 
mến những người nghèo, đặêc biệt lưu 
tâm tới việc giáo dục các em học sinh. 
Amen.
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24-8 THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊÔ, tÔNG 
ÐỒ 

St. Bartholomew
Ngày 24/8

Ga 1, 45-51

Mỗi  người  đều  có 
một  lối  sống,  mỗi 
người  đều  có  một 
phong  cách  khác 
nhau.  Các  thánh 
cũng vậy. Cuộc sống 
của các thánh luôn có 
một  mẫu  số  chung: 
sống giống Ðức Kitô . 
Thánh Ba-Tô-Lô-Mêô, 

tông đồ ,  Giáo Hội  tôn kính hôm nay 
cũng không nằm ngoài định luật muôn 
thuở : họa lại  hình ảnh thật nhất của 
Chúa Giêsu Cứu Thế .
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BA-TÔ-LÔ-MEÔ ÐƯỢC TUYỂN CHỌN 
LÀM TÔNG ÐỒ 

Philipphê gặp ông Na-tha-na-en và nói : 
“Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn 
sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông 
Giêsu, con ông Giuse, người Na-Da-Rét 
". Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-
Da-Rét,  làm  sao  có  cái  gì  hay 
được ?".Ông Philipphê trả lời: “Cứ đến 
mà xem" ( Ga 1,45-46 ).

Cứ đến mà xem là lời mời gọi ông Na-
tha-na-en trở thành tông đồ đích thực 
của Chúa Giêsu . Sự kỳ diệu và hết sức 
lạ lùng là khi Chúa Giêsu vừa thấy Na-
tha-na-en, Người đã nói: “Ðây đích thật 
là một người Is-ra-en, lòng dạ không có 
gì gian dối”( Ga 1, 47 ). Việc Chúa gọi 
Na-tha-na-en tức Ba-Tô-Lô-Mêô thật là 
huyền nhiệm vì chính Chúa đã thấy, đã 
biết  ông khi  ông đang  ở  dưới  cây  vả 
( Ga 1,48 ). Chúa nói : “lòng dạ của Na-
tha-na-en  không  có  gì  gian  dối”.Ðiều 
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này  nói  lên  hồng  phúc  của  Ba-Tô-Lô-
Mêô  vì  tâm  hồn  mới  là  quan  trọng  . 
Người ta thường ví von: “ Hữu ư trung 
xuất hình ư ngoại”( Trong có gì thì biểu 
lộ ra bên ngoài ). Chính lúc, Na-tha-na-
en tuyên xưng: “ Thưa Thầy, chính Thầy 
là con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Is-
ra-en "( Ga 1, 49). Chúa

Giêsu đã tuyển chọn Na-tha-na-en làm 
"Apostoloi", nghĩa là tông đồ . Ðó là giờ 
cứu độ,  giờ  hồng phúc  của  Ba-Tô-Lô-
Mêô, giờ Ba-Tô-Lô-Mêô được lột xác trở 
nên hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Làm 
tông  đồ  nghĩa  là  thuộc  trọn  vẹn  về 
Chúa.

NHƯ MỌI TÔNG ÐỒ BA-TÔ-LÔ-MÊÔ 
ÐƯỢC  SAI  RA  KHƠI  (DUC  IN 
ALTUM ) THẢ LƯỚI

Thả lưới  nghĩa là phải  ra xa bờ,  chọn 
chỗ nhiều cá. Ra khơi có nghĩa là tin vào 
Chúa vì có thể trong cuộc hải hành sẽ 
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gặp  sóng  to,  gió  lớn,  sẽ  gặp  nhiều 
chuyện  trục  trặc,  nhưng  tin,  cậy  vào 
Chúa sẽ được Chúa giải thoát . ba-Tô-
Lô-Mêô đã cùng với các bạn trong nhóm 
12, theo Chúa Giêsu trên khắp các nẻo 
đường  truyền  giáo,  theo  Thầy  làm 
chứng  có  nước  trời,  có  Chúa  Cha  và 
Chúa  Thánh  Thần.  Theo  Thầy  để  học 
hỏi những kinh nghiệm của Thầy, lãnh 
nhận những tư tưởng,  chân lý  và Tin 
Mừng,  giáo  lý  của Thầy hầu chuẩn bị 
cho việc ra khơi mai sau. Theo Thầy để 
lãnh nhận quyền và sự thật mà Thầy sẽ 
trao phó cho : “ Như Cha đã sai Thầy, 
Thầy  cũng  sai  anh  em ".  Và,  sau  khi 
Chúa về trời  ,  các  tông đồ lãnh nhận 
Chúa Thánh Thần, Ba-Tô-Lô-Mêô được 
sai  đi  loan báo Tin Mừng tại  Ấn Ðộ , 
vùng Lycôni và Arménie. Thánh Ba-Tô-
Lô-Mêô đã  làm chứng cho Chúa  phục 
sinh bằng gương sáng đời  sống thánh 
thiện, đạo đức của Ngài, bằng những lời 
chân  thật,  tài  lợi  khẩu,  hoạt  bát  và 
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những  phép  lạ  Chúa  ban  cho,  thánh 
nhân đã đưa được biết bao người ngoại 
giáo  trở  về  .  Thánh  nhân  đã  trở  nên 
giống Chúa Kitô như thánh Phaolô nói : 
“ Tôi sống nhưng không phải tôi sống 
mà là Ðức Kitô sống trong tôi”và " Tôi 
có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban 
sức mạnh cho tôi". Chính tình yêu Chúa 
Kitô thúc bách thánh nhân.

Ba-Tô-Lô-Mêô  đã  thực  hiện  việc  rao 
giảng bằng chính cuộc đời của Ngài : từ 
bỏ, hy sinh và hết lòng trở nên giống 
Chúa Kitô. Thánh nhân đã trừ quỉ cho 
công  chúa  của  vua  Polêmon và  nhiều 
người khác, đặc biệt Ngài đã hoán cải 
và đưa cả gia đình nhà vua polêmon trở 
lại đạo công giáo .

Thánh nhân đã làm chứng cho Chúa  
bằng chính mạng sống của mình đúng  
như lời Chúa phán: “Tôi tớ không hơn  
chủ.". Vì ghen tức thánh nhân, các sư  
sãi  và các quan chức triều đình đã vu 
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cáo, khai gian cho thánh nhân đủ điều 
và Ngài đã bị vua Attiges bắt, bỏ tù, hành 
hạ đủ mọi cực hình  và lãnh án trảm�  
quyết cho tới hơi thở cuối cùng vào năm 

Lạy thánh Ba-Tô-Lô-Mêô, tông đồ xin đến 
giúp chúng con để chúng con có lửa nhiệt 
thành như thánh nhân hầu làm chứng cho 
Chúa sống lại.

Xin cho chúng con ơn can đảm để chúng 
con luôn biết  lướt  thắg mọi  thử thách 
chông gai của cuộc đời.

Xin thêm đức tin cho chúng con để chúng 
con chỉ biết cậy trông vào Chúa .
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23-8 Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima (∗1586 - †1617)
Santa Rosa de Lima, 
the  patroness  of 
Lima,  Peru,  the 
Americas  and  the 
Philippines,  was 
born on the 20th of 
April  1586  at  the 
hospital  ‘Espiritu 
Santo’  in  Lima.  Her 
parents  Gaspar 
Flores,  a  Spaniard 

and María  de Oliva,  of  Indian  descent 
had  thirteen  children  and  were  very 
poor. Santa Rosa received her baptism 
under  the  name  of  Isabel  Flores  de 
Oliva in the parish of ‘San Sebastian’ in 
Lima.  Although  baptized  Isabel,  her 
mother  called  her  ‘Rosa’  since  her 
childhood, because of her looks and the 
color of her cheeks.
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Rosa  spent  the  longest  time  of  her 
childhood in a small mining town called 
Quive,  which  was  an  indigent  place 
located in the hills of Lima at the Chillón 
and Arahuay River. The family Flores de 
Oliva  moved  there  because  father 
Gaspar was appointed as administrator 
of the mine. Already as a child Rosa was 
possessed with the veneration of every 
aspect  of  religion  and  spent  hours 
staring  at  an  image  of  the  ‘Madonna 
with  her  Child’.  In  1598  Rosa  was 
confirmed by the archbishop Toribio de 
Mongrovejo (he became a saint later as 
well).  

Not showing any interest in mining, her 
parents hoped that Rosa, grown into an 
extremely  attractive  young  woman, 
would marry well and assist the rest of 
the family. But Rosa had no intention of 
marrying,  something  her  parents 
couldn't accept. Instead she took a vow 
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of  virginity  and  decided  to  live  a 
religious  life,  following the  example  of 
‘Santa  Catalina  de  Siena’,  devoting 
herself to a life of abnegation and self-
mortification.  Despite  her  family's 
objections Rosa practiced extreme forms 
of religious observance.

Please  click  on the  Pictures  for  bigger 
view...
Rosa disliked her looks and the attention 
they  brought  her.  After  her  family 
returned  to  Lima,  she  fasted,  then 
became  a  vegetarian,  mortifying  her 
flesh with hard work and going so far as 
to cut her hair, rub lye, lime and pepper 
into her hands and onto her face and to 
wear a thorn crown. She underwent all 
this self-cruelty just to turn the attention 
away from her beauty and focus it  on 
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God.  

In  1605  Rosa  wanted  to  join  the 
monastery ‘Santa Clara’, but was to poor 
to pay the necessary dowry. Instead she 
continued to live in absolute  adoration 
of God. She moved out of her family’s 
house  into  a  small  cottage  built  by 
herself on their property and filled her 
day with praying, hard work, self-torture 
and helping sick and poor people in her 
community.  Rosa brought  them to her 
little shed, fed and cared them. She sold 
her fine needlework and grew beautiful 
flowers that she offered at the market. 
With her exquisite lace and embroidery 
she  supported  her  family  and  charity 
works.

http://www.limaeasy.com/images/churches/santa_rosa/img/rosa1.jpg
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Finally  at  the  age of  20 she attracted 
the  attention  of  the  Dominican  Order 
and  was  allowed  to  enter  the  ‘Third 
Order’ without payment. Thereafter she 
redoubled  the  severity  and  variety  of 
her  penances.  She  continued  in  her 
religious  practices,  gave  up  eating 
normal food and survived only on bread 
and  water,  which  she  combined  with 
herbs,  grown  in  her  own  tiny  herb 
garden,  and  juices  made  of  natural 
plants.  Rosa  wore  constantly  a  metal 
spiked crown, concealed with roses and 
an iron chain around her waist.

Please  click  on the  Pictures  for  bigger 
view...
More than fourteen years of this kind of 
self-martyrdom ended with her death on 
the 24th of August 1617, at the age of 
only 31 years. Her funeral couldn’t take 
place for two days as people queued to 
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see her body. Rosa was worshipped at 
that  time  to  such  an  extent  that  the 
Viceroy, the archbishop, representatives 
of  all  religious  fraternities  and  many 
public authorities of Lima attended her 
funeral. She was buried in the cemetery 
of the Dominican convent.  Later Santa 
Rosa’s remains were moved and laid to 
rest in a chapel at the ‘Church of Santo 
Domingo’, next to her friends San Martin 
de  Porres  and  Alonso  Abad.

Santa  Rosa  was  beatified  in  1667  by 
Pope Clement IX and canonized, as the 
first Saint in the New World, on the 12th 
of April 1671 by Pope Clemente X, who 
designating the 30th of August to her. 
This day is still a public holiday in Peru 
(and  many  other  Latin  American 
countries) and a very special day for all 
people  who  adore  her,  especially  in 
Lima.
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23-8 THÁNH ROSA LIMA, TRINH 
NỮ

ST. ROSE OF LIMA

NGÀY 23/8

MT 22,34-40

Có  những người  nữ  
đánh Ðông, dẹp Bắc .  
Có những người nữ là  
những nhà ngoại giao 
đại  tài  không  thua 
kém gì phái nam nhi. 
Lại có  những người�  
nữ  chỉ  miệt  mài  âm 
thầm, làm nghề nội trợ 

lo cho chồng con cơm ngon, canh ngọt . 
Vâng, thiên chức làm vợ, làm mẹ là thiên 
chức quí trọng, bất cứ người nữ nào cũng 
ước  mong có  được  .  Nhưng,  cũng  có 
những người nữ sống cao hơn lối  sống 
thông thường, lối sống nói theo một cách 
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nào đó là đi vào tầm cao mới, chiều sâu 
mới.

Lối sống của những con người hy sinh, 
từ bỏ vì" tình yêu Chúa Kitô thúc bách.".

CÓ MỘT CON NGƯỜI

Rosa Lima là vị thánh nữ đầu tiên của 
Châu Mỹ . Cha mẹ thánh nữ người Tây 
Ban Nha, nhưng vì kinh tế khó khăn, gia 
đình gặp cảnh túng nghèo, nên cha mẹ 
thánh nữ phải  bỏ quê cha đất tổ đến 
Pérou tại thủ đô Lima vào năm 1543 để 
kiếm kế sinh nhai.  Và vào năm 1586, 
Rosa đã chào đời tại thủ đô Lima . Tên 
của  thánh  nữ  là"  Hoa  Hồng  thủ  đô 
Lima".  Cuộc đời  của thánh nhân được 
đan kết bằng những cố gắng hy sinh, 
những đau khổ, những chiến đấu không 
ngừng để vươn tiến và để nên thánh. 
Muốn cho đời mình trở nên hương thơm 
đúng nghĩa của Hoa Hồng thành Lima, 
Rosa đã có một đời sống gương mẫu, 
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đạo đức,  thánh thiện ngay từ hồi  còn 
nhỏ  .  Dù  rằng  cha  mẹ  chiều  chuộng, 
yêu thương,ủ ấp, nâng như nâng trứng, 
hứng như hứng hoa, Rosa vẫn tỏ ra đơn 
sơ, khiêm nhượng và thùy mị. Ðời sống 
của thánh nữ gương mẫu ngay trong lối 
ăn mặc, cử chỉ, thái độ khiêm tốn và lời 
nói  đoan trang,  hiền dịu .  Tới  trường, 
Rosa chuyên chăm học tập, trau dồi học 
vấn về mọi môn học, thánh nữ lưu tâm 
cách đặc biệt đến văn chương. Cha mẹ 
già yếu,ốm đau, Rosa nghỉ học để phụ 
giúp  gia  đình  và  chăm  nom  phụng 
dưỡng cha mẹ để đền ơn đáp hiếu các 
Ngài.  Cuộc sống của thánh nữ là  một 
cuộc chiến đấu không ngừng:chiến đấu 
với ngoại cảnh, chiến đấu với chính con 
người  của thánh nhân .  Thánh nữ đã 
phải chống lại ý định của cha mẹ bắt ép 
Ngài  lập  gia  đình  để  có  cháu  nối  dõi 
tông đường . Thánh nữ còn phải đương 
đầu  với  việc  không  hiểu  của  cha  mẹ, 
ngăn cản không cho Rosa đi vào tu viện 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

để thánh nhân có cơ hội hiến trọn toàn 
thân cho Chúa Giêsu . Dù không được 
vào Dòng như ý muốn, thánh nữ đã xin 
mặc  áo  Dòng  ba  thánh  Ðaminh,  con 
đường hiến mình cho Chúa giờ đây vẫn 
được thánh nhân thực hiện trong cuộc 
sống tận hiến giữa đời. Niềm ước mong 
hiến trọn cuộc đời  cho Chúa càng nổi 
bật khi vào những năm tháng cuối đời 
thánh nhân đã dành một phòng trong 
nhà để đón tiếp các  trẻ  mồ côi,  lang 
thang, cơ nhỡ và những người già yếu 
bệnh tật .Ðây là hình thức làm việc xã 
hội đầu tiên trong đất nước Pérou. Cuộc 
đời của thánh nữ Rosa Lima có thể nói 
được là đã họa lại càng ngày càng giống 
hình ảnh của Chúa Giêsu đúng như lời 
Thiên Chúa phán trong những trang đầu 
sách  khải  nguyên:  “Ta  hãy  dựng  nên 
con người giống hình ảnh Ta ". Giấc mơ 
của thánh nữ đã được thực hiện trong 
chính cuộc đời của Người : Rosa đã đục, 
đã  đẽo,  đã  gọt  dũa  và  đã  chạm trổ, 
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khắc ghi hình ảnh Chúa Kitô trong chính 
con người của mình .

THÁNH ROSA LIMA ÐÃ NÓI GÌ VỚI TA

Hình ảnh của một con người sống thùy 
mị, đoan trang và đơn sơ là hình mẫu 
của chính thánh Rosa Lima để lại  cho 
nhân  loại.  Mỗi  vị  thánh  có  một  cảm 
nghiệm, một lối sống, một cách suy nghĩ 
khác nhau . Không có vị thánh nào lại 
sống rập khuôn theo vị thánh khác, mỗi 
vị  thánh  đều  sống  lý  tưởng  mình  đã 
chọn cách độc đáo, cá biệt và có một 
phong cách riêng. Nhưng tất cả các vị 
thánh đều có một mẫu số chung là gọt 
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dũa,  khắc  ghi  và  đục  bỏ  những  gì  là 
không cần thiết, những gì là sần sùi, sao 
cho giống, thật giống hình ảnh Ðức Kitô 
cứu thế . Thánh nữ Rosa Lima đã làm 
trọn công việc đó. Ngài muốn chúng tất 
cả nên giống Ngài trong đời sống thánh 
thiện như Chúa hằng mong muốn.

Thánh nữ đã qua đời vì bệnh ung thư 
sau những năm dài miệt mài, say xưa 
làm  việc  bác  ái  tông  đồ  vào  ngày 
24/8/1617 . Chúa thưởng công thánh nữ 
bằng vô số phép lạ Người làm sau khi 
chết.

Thánh nữ vừa tròn 31 tuổi đời. Cái tuổi 
còn tràn đầy nhựa sống và sức sống. 
Chúa đã hái  đóa Hoa Hồng tuyệt đẹp 
trong  vườn  hoa  muôn mầu  muôn sắc 
của Giáo Hội để đời đời, Người diện kiến 
và  ca  tụng  Chúa  trên  nước  trời.  Ðức 
Thánh Cha Clêmentê X đã phong thánh 
cho Ngài vào năm 1671 .
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Lạy Thánh nữ Rosa Lima xin  cầu bầu 
cho chúng con trước ngai tòa Chúa để 
chúng con nhiệt thành và ước muốn nên 
thánh như thánh nữ .

Xin cho chúng con biết sống bác ái như 
thánh nữ mà không đắn đo hơn thiệt . 
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22-8 ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG,

Thánh vịnh 44, 10 viết 
rằng: “ Lạy Chúa, bên 
hữu Ngài, Hoàng Hậu 
sánh vai, mặc xiêm y 
dệt  gấm  thêu  vàng, 
và  trang  điểm  huy 
hoàng rực rỡ “. Thánh 
lễ  mừng  kính  Đức 
Maria Trinh Nữ Vương 
đã  có  từ  lâu,  nhưng 
phải  đợi  đến  năm 

1944, Đức Giáo Hoàng Piô XII buộc toàn 
thể Giáo Hội mừng kính lễ này trọng thể 
trong toàn thể Giáo Hội.

 

KHÁI  NIỆM  VƯƠNG  QUYỀN  CỦA 
ĐỨC TRINH NỮ MARIA: 

Với  muôn  vàn  tước  hiệu  Giáo  Hội  và 
nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh 
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Nữ Maria, tước hiệu Nữ Vương Vũ Trụ 
Trời  Đất  bao  gồm  mọi  tước  hiệu  Nữ 
Vương khác,  và tước hiệu này có nền 
tảng trong Sách Khải Huyền: “ Một điềm 
lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người 
nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, 
đầu  đội  triều  thiên  mười  hai  ngôi 
sao”(  Kh  12,1  )  hoặc  “  Người  mang 
Danh viết trên áo, trên tà áo của Người: 
Vua các vua và Chúa các chúa”( Kh 19, 
16  ).  Chúa  là  vua  trên  hết  các  vua. 
Vương  quyền  của  Ngài  vượt  trên  mọi 
vương quyền.

Đức  Trinh  Nữ  Maria  là  Mẹ  của  Chúa 
Giêsu cũng phải được tôn vinh như vậy 
và nhân loại phải tung hô vương quyền, 
tôn nhận Mẹ là Nữ Vương trên hết mọi 
Nữ  Vương.  Cha  thánh  Giám  Mục 
Anphongsô đệ Liguori đã viết: “ Chúng 
ta hãy cám tạ Nữ Vương rất  dấu yêu 
của chúng ta,  bởi  vì  mọi  ơn chúng ta 
đợc lãnh nhận đều từ tay Mẹ và nhờ lời 
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cầu bầu của Mẹ”( Vinh Quang Đức Mẹ, 
II  ).  Trong kinh lạy Nữ Vương ta đọc 
thấy: “ Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là 
Mẹ  xót  thương,  Ngọt  ngào  cho  cuộc 
sống,  Kính chào lẽ  cậy trông “(  Salve 
Regina ). Mẹ Maria được tôn nhận làm 
Nữ  Vương  trên  thiên  quốc.  Đức  Giáo 
Hoàng Piô XII đã thiết lập lễ Đức Maria 
Trinh Vương và công bố tông thư Coeli 
Reginam nói về Vương Quyền của Đức 
Trinh Nữ Maria:  vương quyền của  Mẹ 
Maria là vương quyền của yêu thương 
và phục vụ.

MẸ  MARIA  LÀ  NỮ  VƯƠNG  TRỜI 
ĐẤT: 

Trong kinh lạy Nữ Vương chúng ta xưng 
tụng” Thân lạy Nữ Vương, lạy Mẹ từ bi, 
Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và hy vọng 
của  chúng  con”.  Mẹ Maria  được  xưng 
tụng như Esther trong Cựu Ước đã cứu 
dân ra khỏi hoạ diệt vong, Nữ Vương có 
mọi  quyền  hành  bên  Đức  Vua  và  là 
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Đấng bầu cử linh thiêng nhứt bên cạnh 
Đức Vua. Ngày nay, những lời ca tụng 
Đức Mẹ hướng về vẻ đẹp tuyệt mỹ của 
Đức Mẹ và uy quyền của Mẹ bên ngai 
tòa Chúa Giêsu. Mẹ là hoa quả tuyệt vời 
của ơn cứu độ và là hoa trái tuyệt mỹ 
của thập giá Chúa Giêsu” Một người nữ 
mình mặc áo mặt trụi,  chân đạp vầng 
trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi 
sao”( Kh 12, 1 ). Mẹ Maria là người Mẹ 
đầy uy quyền trước mặt Chúa: “ Người 
bảo gì, các anh cứ việc làm theo”( Ga 2, 
5 ).

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của 
Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và 
Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức 
Nữ Vương  chuyển  cầu  mà  cho  chúng 
con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành 
sẵn  trên  trời  cho  con  cái  Chúa”(  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ Đức Maria Nữ Vương 
).
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ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (2)

Ngày 22/8

Thánh  vịnh  44,  10  viết  rằng:  “  Lạy 
Chúa, bên hữu Ngài,  Hoàng Hậu sánh 
vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, và 
trang điểm huy hoàng rực rỡ “. Thánh lễ 
mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương 
đã có từ lâu, nhưng phải đợi đến năm 
1944, Đức Giáo Hoàng Piô XII buộc toàn 
thể Giáo Hội mừng kính lễ này trọng thể 
trong toàn thể Giáo Hội.

 

KHÁI  NIỆM  VƯƠNG  QUYỀN  CỦA 
ĐỨC TRINH NỮ MARIA: 

Với  muôn  vàn  tước  hiệu  Giáo  Hội  và 
nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh 
Nữ Maria, tước hiệu Nữ Vương Vũ Trụ 
Trời  Đất  bao  gồm  mọi  tước  hiệu  Nữ 
Vương khác,  và tước hiệu này có nền 
tảng trong Sách Khải Huyền: “ Một điềm 
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lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người 
nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, 
đầu  đội  triều  thiên  mười  hai  ngôi 
sao”(  Kh  12,1  )  hoặc  “  Người  mang 
Danh viết trên áo, trên tà áo của Người: 
Vua các vua và Chúa các chúa”( Kh 19, 
16  ).  Chúa  là  vua  trên  hết  các  vua. 
Vương  quyền  của  Ngài  vượt  trên  mọi 
vương quyền.

Đức  Trinh  Nữ  Maria  là  Mẹ  của  Chúa 
Giêsu cũng phải được tôn vinh như vậy 
và nhân loại phải tung hô vương quyền, 
tôn nhận Mẹ là Nữ Vương trên hết mọi 
Nữ  Vương.  Cha  thánh  Giám  Mục 
Anphongsô đệ Liguori đã viết: “ Chúng 
ta hãy cám tạ Nữ Vương rất  dấu yêu 
của chúng ta,  bởi  vì  mọi  ơn chúng ta 
đợc lãnh nhận đều từ tay Mẹ và nhờ lời 
cầu bầu của Mẹ”( Vinh Quang Đức Mẹ, 
II  ).  Trong kinh lạy Nữ Vương ta đọc 
thấy: “ Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là 
Mẹ  xót  thương,  Ngọt  ngào  cho  cuộc 
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sống,  Kính chào lẽ  cậy trông “(  Salve 
Regina ). Mẹ Maria được tôn nhận làm 
Nữ  Vương  trên  thiên  quốc.  Đức  Giáo 
Hoàng Piô XII đã thiết lập lễ Đức Maria 
Trinh Vương và công bố tông thư Coeli 
Reginam nói về Vương Quyền của Đức 
Trinh Nữ Maria:  vương quyền của  Mẹ 
Maria là vương quyền của yêu thương 
và phục vụ.

MẸ  MARIA  LÀ  NỮ  VƯƠNG  TRỜI 
ĐẤT: 

Trong kinh lạy Nữ Vương chúng ta xưng 
tụng” Thân lạy Nữ Vương, lạy Mẹ từ bi, 
Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và hy vọng 
của  chúng  con”.  Mẹ Maria  được  xưng 
tụng như Esther trong Cựu Ước đã cứu 
dân ra khỏi hoạ diệt vong, Nữ Vương có 
mọi  quyền  hành  bên  Đức  Vua  và  là 
Đấng bầu cử linh thiêng nhứt bên cạnh 
Đức Vua. Ngày nay, những lời ca tụng 
Đức Mẹ hướng về vẻ đẹp tuyệt mỹ của 
Đức Mẹ và uy quyền của Mẹ bên ngai 
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tòa Chúa Giêsu. Mẹ là hoa quả tuyệt vời 
của ơn cứu độ và là hoa trái tuyệt mỹ 
của thập giá Chúa Giêsu” Một người nữ 
mình mặc áo mặt trụi,  chân đạp vầng 
trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi 
sao”( Kh 12, 1 ). Mẹ Maria là người Mẹ 
đầy uy quyền trước mặt Chúa: “ Người 
bảo gì, các anh cứ việc làm theo”( Ga 2, 
5 ).

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của 
Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và 
Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức 
Nữ Vương  chuyển  cầu  mà  cho  chúng 
con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành 
sẵn  trên  trời  cho  con  cái  Chúa”(  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ Đức Maria Nữ Vương 
).
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21-8 THÁNH PIÔ X, (St. Pius X)

Giáo hoàng, ngày 21/8

Thánh  Gioan  viết:  “ 
Người  mục  tử  nhân 
lành,  hy  sinh  mạng 
sống cho đoàn chiên” 
( Ga 10, 11 ). Thánh 
Piô X xứng đáng với 
lời  ca  ngợi  của  ca 
nhập  lễ,  lễ  thánh 
Giáo  Hoàng:  “  Chúa 
đã  lập  với  vị  thánh 
này  một  giao  ước 
bình  an,  đặt  Người 
làm thủ lãnh và ban 

cho Người chức tư te, tồn tại đến muôn 
đời”.

CON NGƯỜI CỦA THÁNH PIÔ X: 

Thánh nhân có tên là Giuse Sarto, sinh 
năm 1835 tại làng Riese, miền Vénétia 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

nước  Ý.  Thánh  Piô  X  rất  thông  minh, 
cần  mẫn  và  sáng  trí  .  Ngài  học  tiểu 
chủng  viện  Pađua  và  thụ  phong  linh 
mục vào năm 1858. Thánh nhân đã làm 
cha phó giáo xứ Tomholo, rồi chánh xứ 
Salzanô,  và  được  giữ  nhiều  chức  vụ 
quan trọng trong Giáo Triều Roma. Vì là 
một người có tài, có đức, nên Ngài được 
Đức Thánh  Cha phong làm Giám Mục 
địa phận Mantoue vào năm 1884. Thánh 
nhân đã chu toàn trách nhiệm chủ chăn, 
chuyên lo đào tạo hàng giáo sĩ, thương 
yêu, lưu tâm đến người nghèo và để ý 
tới phụng vụ. Với những cố gắng phục 
vụ Giáo Hội, lo lắng cho tha nhân, năm 
1893, thánh nhân được phong làm Hồng 
Y, Giáo Chủ Venise Thiên Chúa đã tuyển 
lựa Ngài  cách đặc biệt để lèo lái  Giáo 
Hội  của  Chúa,  nên  sau  khi  Đức  Giáo 
Hoàng Lêô XIII qua đời, Ngài được bầu 
lên chức vụ tối  cao của Giáo  Hội  vào 
ngày 4 tháng 8 năm 1903. Ngài đã cố 
gắng chối từ nhưng như lời Chúa nói: “ 
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Không  phải  anh  em  đã  chọn  Thầy, 
nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để 
anh em ra đi, thu được kết quả, và kết 
quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). 
Trên ngai  Giáo  Hoàng,  Ngài  vẫn sống 
đơn  sơ,  khiêm  nhượng,  khó  nghèo. 
Thánh nhân bảo vệ đức, củng cố đức tin 
cho mọi  người,  lên án,  chống lại  phái 
duy tâm, tiếp xúc với các nhóm ly giáo, 
đặt nền tảng vững chắc cho giới tu sĩ, 
soạn thảo cuốn giáo luật, khuyến khích 
lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể, việc 
siêng năng rước lễ và việc ban choẻ em

rước lễ sớm hơn thường lệ.

THÁNH PIÔ  X QUA ĐỜI VÀ GIÁO 
HỘI TÔN VINH NGÀI: 

Với trách nhiệm chủ chăn hoàn vũ, Đức 
Giáo Hoàng Piô X đã lo âu, đau khổ vì 
thế  chiến  đang  bắt  đầu.  Thánh  nhân 
nhạy cảm trước mọi biến cố của thế giới 
xẩy đến, Ngài chia sẻ với thế giới, với 
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mọi người nỗi đau, nỗi buồn và sự vui 
mừng, Ngài ra đi về với Chúa trong an 
bình vào ngày 20 tháng 8 năm 1914. 
Năm 1945, Đức Thánh Cha Piô XII đã 
phong thánh cho Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giáo 
Hoàng Piô X trí khôn ngoan siêu việt và 
lòng dũng cảm xứng bậc Tông Đồ để 
Người  bênh vực đức tin  công giáo  và 
quy tụ  tất cả về Đức Kitô. Xin rộng ban 
cho chúng con biết nghe lời thánh nhân 
giảng dậy và noi gương sáng của Người 
hầu  mai  ngày  đạt  tới  phước  trường 
sinh”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Piô 
X).
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20-8  THÁNH BÊ-NA-ÐÔ, (St. 
Bernard)

Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

Mt 19,23-30

Thánh  Bê-na-đô  , 
viện phụ , tiến sĩ Hội 
Thánh  nổi  danh  về 
cuộc đời tận tụy của 
Ngài  cho  các  linh 
hồn. Ngài sinh ra tại 
Fontaine-lez-Dijon 
năm 1090 thuộc tỉnh 
Bourgogne  nước 

Pháp trong một dòng tộc quí tộc . Với 
thế giá của gia đình, với danh tiếng của 
dòng họ quí tộc, thánh Bênađô 

chắc chắn sẽ có một địa vị tốt đẹp và 
chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Tuy 
nhiên, ý Chúa thực nhiệm mầu, đường 
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của Chúa muôn nẻo, Chúa hướng dẫn  
con người tùy ý của Chúa . Chúa muốn  
sao do Chúa định liệu . Vì thế, sau khi  
mẹ của Ngài qua đời được 4 năm, Ngài 
và 5 anh em và 25 người bạn đồng chí 
hướng, xin gia nhập đan viện Xitô năm 
1112 ở côte d Or . Cuộc đời của Ngài bắt�  
đầu từ đó . Ngài miệt mài với việc tu trì và 
quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên 
Chúa . Có thể nói, đời tận hiến của Ngài 
bắt đầu từ lúc Ngài đặt chân vào tu viện 
Xitô. Ngài đã biến chính phút giây ấy làm 
hạnh phúc cho cuộc đời Ngài. Ơn cứu độ 
của Chúa phủ lấp chứa chan nơi Ngài và 
nơi các bạn của Ngài, đến nỗi vào năm 
1115, tức là sau ba năm Ngài vào tu viện 
Xitô ,  Ngài đã đứng đầu một nhóm 12 
người  được  sai  đi  thành  lập  tu  viện 
Clairvaux.Ý Chúa cao sâu, lòng Chúa vô 
biên, đường đi của Chúa không sao hiểu 
thấu . Thánh Bênađô đã phấn đấu hết sức 
để phục vụ nước trời và góp tay vào công 
trình cứu độ của Thiên Chúa để cứu rỗi 
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nhân  loại.  Công  việc  phát  triển  Dòng 
ban đầu gặp trăm ngàn thử thách, gặp 
muôn vàn khó khăn, nhưng với ơn Chúa 
ban, Dòng phát triển hết sức mau lẹ. 

Thánh  Bênađô  không  những  chỉ  chú 
tâm vào việc tăng trưởng Dòng tu của 
Ngài,  nhưng  Ngài  còn  chú  trọng  thật 
nhiều  đến công  việc  của  Hội  Thánh  . 
Ngài  đã  giúp  ích  nhiều  cho  Giáo  Hội 
bằng cách làm tư vấn cho nhiều vị Giáo 
Hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh. 
Ngài đã thu phục nước Pháp, Anh, Ðức, 
Ý về cho Giáo Hội trong thời kỳ có cuộc 
đại ly giáo ở Âu Châu . Thiên Chúa luôn 
có đường lối của Ngài. Thiên Chúa luôn 
có hướng của Ngài. Ý của Chúa không 
thể nào dò thấu và tình yêu của Ngài 
lan  tỏa khắp nơi  nơi.  Chúa muốn sao 
Ngài  thực  hiện  như  ý  của  Ngài.Ðức 
thánh Cha Eugen III,  xuất  thân từ  tu 
viện  Clairvaux  vì  hiểu  rõ  Ngài,  khâm 
phục tài đức của Ngài, đã ra lệnh cho 
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Ngài đi vận động cho cuộc thánh chiến 
thập tự chinh thứ hai. Cuộc thánh chiến 
thất bại vì tất cả các vua chúa, tướng 
lãnh  tranh  chấp  quyền  lợi,  đặt  danh 
vọng lên trên lợi ích và nhất là sống ích 
kỷ,  kiêu  căng  không  theo  đường  lối 
Chúa. Cuộc thập tự chinh thứ hai thất 
bại. Tất cả mọi người quay lại trách cứ 
Ngài.  Ngài  đau  khổ  thân  xác,  nhưng 
kinh qua đau khổ, Tinh thần,  nội  tâm 
Ngài được củng cố vững mạnh .

Ngày 20/8/1153, thánh nhân qua đời tại 
tu viện Clairvaux . Năm 1174, Ngài được 
nâng lên hàng hiển thánh và Ðức Giáo 
Hoàng Piô VIII tôn phong Ngài lên hàng 
tiến sĩ Hội Thánh .

Một  cuộc  đời.  Một  con  người.  Thánh 
Bênađô là một nhà giảng thuyết danh 
tiếng . Ngài đã để lại những tư tưởng 
đạo đức thâm sâu và một đời sống đầy 
vâng phục, thánh thiện . Ngài được coi 
như vị tổ phụ thứ hai của Dòng Xitô vì 
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cho tới lúc Ngài qua đời Dòng của Ngài 
đã có 68 chi nhánh .

Xin thánh Bênađô cầu thay nguyện giúp 
cho chúng con để chúng con luôn thắp 
sáng đức tin như Ngài.

Xin cho chúng con lòng nhiệt thành để 
chúng  con  àm  chứng  cho  Chúa  như 
thánh nhân đã sống và đã minh chứng .

THÁNH BERNAĐÔ, (St.  Bernado of 
Clairvaux)
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Thánh  Bernađô  vì  được  mẹ  nuông 
chiều, hay rụt rè,  mắc cỡ và nhát sợ. 
Chúa  có  đường  lối  của  Ngài,  đã  biến 
thánh nhân trở thành người dạn dĩ, hiên 
ngang,  loan  báo  Tin  Mừng  của  Chúa 
đúng  theo  lời  thánh  vịnh  viết:”  Miệng 
người công chính niệm lẽ khôn ngoan và 
lưỡi  họ  nói  lên  điều  chính  trực:  Luật 
Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng”( Tv 36, 
30-31 ).
 
MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI:
Thánh  Bernađô  sinh  năm  1090  tại 
Fontai  ne miền Bourgogne nước Pháp. 
Gia đình của thánh nhân gồm 7 anh em 
và cậu là người được mẹ nuông chiều 
hơn cả vì thế, cậu có bản tính nhát sợ 
và hay mắc cỡ. Tuy nhiên, Thiên Chúa 
đã chọn lựa Ngài và biến Ngài trở nên 
con người mạnh mẽ, can đảm loan báo 
Tin Mừng của Chúa. Thánh Bernađô gia 
nhập  Dòng  Citô  vào  lúc  Ngài  tròn  22 
tuổi.  Sau  những  năm  thử  thách,  cầu 
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nguyện  và  tu  đức  trong  Dòng  khổ  tu 
Citô, nghĩa là sau 3 năm nhà tập, thánh 
nhân được nhà dòng cử đi làm tu viện 
trưởng tu viện Clairvaux, một cho nhánh 
của Dòng Citô. Thánh nhân đã sống đời 
sống  gương  mẫu  và  chuyên  cần  học 
tập. Đức Cha Guillaume de Champeaux 
đã  truyền  chức  linh  mục  cho  Ngài  vì 
nhận thấy Ngài là người hiểu biết, đức 
độ và có khả năng nên sai Ngài đi giảng 
thuyết. Thánh nhân đã biện bác chống 
lại bọn lạc giáo. Nhiều bậc vị vọng đạo 
đời  đã tìm gặp Ngài  xin  Ngài  chỉ  dẫn 
trong  mọi  công  việc.  Danh  tiếng  của 
Ngài vang lừng khắp nơi, nhưng thánh 
nhân vẫn thích đời sống khiêm tốn, ẩn 
dật trong tu viện. Thánh nhân đã viết 
nhiều  sách  rất  có  giá  trị  nhất  là  về 
phương diện tín lý. Thánh Bernađô  đã 
góp tay, góp trí tuệ để giúp Đức Thánh 
Cha Innocentê II chống lại bọn ly giáo 
Pierre de Léon.
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THÁNH NHÂN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA 
VÀ GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI:
Thánh Bernađô ra đi về với Chúa năm 
1153 tại  tu viện Clairvaux thọ 63 tuổi. 
Ngài đã để lại nhiều tu viện do tay Ngài 
thiết lập và để lại rất nhiều bút tích quí 
giá.  Với  những công đức và nhân đức 
anh hùng của Ngài, Đức thánh Cha Piô 
VIII đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ 
Hội Thánh.
 
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh viện phụ 
Bênađô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa 
để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong 
Giáo Hội. Nhờ lời người cầu giúp nguyện 
thay, xin cho chúng con cũng được lòng 
hăng hái  như Người  để  sống thế  nào 
cho xứng danh là con cái ánh sáng( Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Bernađô, viện 
phụ )
 
17-8-2003
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19-8 THÁNH GIOAN EUĐÊ, (St. 
John Eudes)

Linh mục, ngày 19/8

Mỗi  thánh  đều  có  một  nét 
đặc biệt. Ơn gọi của mỗi vị 
đều có những sắc thái khác 
nhau,  không  ai  giống  ai, 
không  ai  như  ai  cả.  Tựu 
trung, tất cả các vị thánh đều 
có  một  mẫu  số  chung  là 

muốn trở nên trọn lành và họa lại càng 
giống bao nhiêu càng tốt hình ảnh của 
Đức Giêsu Kitô.

THÁNH GIOAN ÊUĐÊ LÀ AI ? 

Thánh  Gioan  Êuđê  sinh  tại  miền 
Normandie nước Pháp, thuộc địa phận 
Sées ngày 14 tháng 11 năm 1601 ở làng 
Ri. Thoạt đầu, thánh nhân theo học với 
các cha Dòng Tên tại Caen và sau đó đi 
vào  Đại  Học.  Được  gần  gũi  các  cha 
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Dòng  tên,  được  hun  đúc  về  tình  yêu 
Chúa và phục vụ tha nhân, thánh Gioan 
Eâuđê muốn đáp trả lại lời mời gọi của 
Chúa,  nhưng  gia  đình  Ngài  ngăn  cản 
Ngài  trở  thành  linh  mục.  Ý  Chúa thật 
nhiêm  mầu,  Ngài  không  bao  giờ  nản 
chán và quyết tâm theo đuổi lý tưởng 
trở thành linh mục của Chúa, Ngài gia 
nhập  hội  dòng  giảng  thuyết  do  Đức 
Hồng  y  Bérulle  vào  năm  1623  và  rất 
hăng  say  với  công  việc  loan  báo  Tin 
Mừng. Thánh nhân nhiệt thành với công 
việc, chuyên cần học triết học và thần 
học, Ngài được gọi lãnh sứ vụ linh mục 
và sau đó được chỉ định làm cha xứ ở 
Aubervillier, đồng thời kiêm nhiệm chức 
vụ  giảng  dậy  ở  nhiều  nơi  trong  nước 
Pháp. Đời sống đạo đức, lối sống thánh 
thiện,  gương mẫu đi  đôi  với  lời  giảng 
dậy có sức thu hút, lôi cuốn nhiều linh 
hồn.  Thánh  nhân  có  tinh  thần  truyền 
giáo  cao  độ,  khi  trong  vùng  có  dịch 
bệnh  hoành  hành,  lan  rộng  khắp  nơi, 
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thánh nhân đã tình nguyện đi săn sóc 
bệnh nhân và an táng những người qua 
đời.

NHỮNG CÔNG VIỆC NỔI BẬT CỦA 
THÁNH NHÂN: 

Thánh  nhân  có  đời  nội  tâm  sâu  sắc, 
chính Ngài  đã chấn chỉnh lại  đời  sống 
đạo đức và uy thế của các giáo sĩ bị sa 
sút, và thánh Gioan Eâuđê đã thiết lập 
nhiều chủng viện để thực hiện dự tính 
tốt lành của Ngài trong việc chấn hưng 
đạo đức và đào tạo giáo sĩ. Năm 1662, 
thánh nhân đã lập Hội sùng kính trái tim 
Chúa Giêsu,  sau  này  được   đổi  tên là 
Dòng  Đấng  Chăn  Chiên  Lành  để  giáo 
dục các thiếu nữ trụy lạc,  hư đốn, sa 
đọa.

CHÚA THƯỞNG CÔNG VÀ GIÁO HỘI 
TÔN VINH THÁNH NHÂN: 

Với cố gắng tận lực, với lòng hy sinh, 
nhiệt thành cao độ, thánh Gioan Eâuđê 
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đã được Chúa gọi về vào ngày 19 tháng 
8 năm 1680. Đức thánh Cha Piô X đã 
cất nhắc Ngài lên bậc chân phước. Đức 
Giáo Hoàng Piô XII, vào dịp năm thánh 
1925, đã tôn phong Ngài lên bậc hiển 
thánh, và truyền cho Giáo Hội kính Ngài 
trên  toàn  thế  giới  vào  năm  1928.Lạy 
Chúa,  Chúa đã  chọn thánh  Gioan linh 
mục làm người rao giảng sự phong phú 
khôn lường của Đức Kitô. Xin cho chúng 
con  cũng  biết  theo  gương  sáng  của 
thánh nhân và nghe lời Người dạy dỗ để 
ngày càng thêm hiểu biết Chúa và trung 
kiên sống theo Tin  Mừng(  Lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Gioan Eâuđê).



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

12-8 THÁNH GIOANNA 
PHANXICA ÐỆ CHANTAL, nữ tu

Mt 11,28-38

Ðọc lại  gương các  thánh,  mỗi  người  
không khỏi suy nghĩ về cuộc đời của các  
Ngài  và  rồi  nhìn  lại  đời  mình để  thấy 
những gì  còn thiếu nơi mình, những gì 
mình cần cố gắng, phấn đấu để cũng nên 
than h như các thánh. Thánh Augustinô�  
đã nói một câu rất chí lý: “ tại sao ông kia 
bà nọ nên thánh, mà tôi lại không nên 
thánh ? ". 

THÁNH  GIOANNA  PHANXICA  ÐỆ 
CHANTAL

Tại nước Pháp ở miền Dijon vào ngày 
23/01/1572,  Gioanna  Phanxica  frémiot 
de Chantal  đã chào đời.  Tuổi  thơ của 
thánh nhân được đánh dấu bằng một 
biến cố hết sức đau thương:mẹ Gioanna 
Phanxica qua đời lúc thánh nhân chưa 
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tròn hai tuổi. Nỗi đau thương ấy không  
gì có thể khỏa lấp được đối với Người vì  
rằng Người lại phải sống cảnh gà trống  
nuôi con. Nhưng với tình thương, lòng  
cương nghị, quả cảm của người Cha,  
Gioanna Phanxica đã ảnh hưởng cuộc  
đời của Cha mình rất nhiều. Chính người  
Cha của thánh nữ đã hun đúc, uốn nắn  
Người nên một nữ thánh kiên trì, quả  
cảm, dũng mãnh, giầu nghị lực. Vào tuổi  
lớn lên, như mọi thiếu nữ khác, thánh  
nhân đã kết hôn với bá tước Chantal.  
Cuộc hôn nhân của Người với bá tước  
Chantal mang lại hạnh phúc lớn lao. Hai  
ông bà đã sinh hạ được bốn người con.  
Ðời gia sống đình của hai ông bà tưởng 
sẽ kéo dài hạnh phúc vô hạn. Nhưng hạnh 
phúc nào chẳng có đau khổ. Thánh giá� 
của  Chúa  đã  ập  xuống  trên  Gioanna 
Phanxica và bốn người con khi bá tước 
Chantal bị tử nạn trong một chuyến đi săn 
bắn vào năm 1600. Với ý chí sẵn có, lòng 
quả cảm trào dâng, thánh nhân đau khổ 
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tột bực, nhưng Người luôn cảm nghiệm 
tình thương của Chúa và ý thức thánh giá 
Chúa gửi  tới  cho mình và cho con cái 
mình. Thánh nữ Gioanna quyé t tâm nuôi�  
lý tưởng ở vậy nuôi con và luôn hướng 
tâm hồn thuộc trọn về Chúa. Con đường 
của Chúa luôn huyền nhiệm. Thánh nữ đã 
được Ðức Giám Mục địa  phận Genève 
hướng dẫn, nhờ vậy, Người tiến bộ rất 
mau trên đường nhân đức, thuộc trọn về 
Chúa. Với sự đồng ý của con cái, gia đình, 
thánh nữ đã từ giã mọi người thân yêu để 
gia nhập dòng Thăm Viếng vào năm 1610. 
Thánh nữ đã góp công rất nhiều trong 
việc cải tổ, củng cố tu viện, tổ chức các 
nhà tập, và lập các chi nhánh nhà mới tại 
nhiều nơi.

CHÚA GỌI THÁNH NỮ

Với một cuộc sống tốt đẹp, thánh nữ đã 
hiến mọi tài năng, công sức để củng cố, 
xây dựng, tổ chức lại nhà dòng. Thiên 
Chúa  đã  yêu  thương  Người,  kêu  gọi 
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Người về với Chúa vào ngày 13/12/1641 
tại  Moulins.  Người  được  an  táng  tại 
Annecy trong nguyện đường của tu viện. 
Vì  những công đức Người cống hiến cho�  
nhà dòng, những phép lạ và những nhân 
đức anh hùng Chúa ban cho Người khi 
Người còn sống cũng như khi Người qua 
đời, Chúa đã thưởng công cho Người. Ðức 
Giáo hoàng Clêmentê XIII đã phong thánh 
cho Ngài vào năm 1767.

Lạy  thánh  nữ  Gioanna  Phanxica  đệ 
Chantal,  xin  cầu thay nguyện giúp cho 
chúng con trước tòa Chúa để chúng con 
biết trung thành với ơn Chúa gọi để mọi 
người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong 
những việc chúng con làm.
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16-8 THÁNH TÊ-PHA-NÔ HUNG-GA-
RI

Mt 18, 15-20

 

MỘT VỊ THÁNH ĐẦY KIÊN VỮNG

 

Đọc  hạnh  các  thánh,  con  người  sẽ 
không  ngớt  đi  từ  ngạc  nhiên  này  tới 
ngạc  nhiên khác.  Mỗi  vị  thánh là  một 
viên gạch, mỗi vị thánh mang một nét 
đặc thù riêng biệt, tất cả họ đều có một 
mẫu  số  chung  là  :  “  …mặc  lấy  Chúa 
Giêsu  “  (  Rm 13,  14  )  và  sống  như  

Ngài.  Việc lạ lùng 
nơi  các  thánh  là 
các  Ngài  thuộc 
mọi  lớp,  mọi 
chủng  tộc,  mọi 
mầu da, mọi ngôn 
ngữ  ;  Chúa  đã 
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tuyển chọn các Ngài để chính các Ngài 
làm chứng cho Chúa. Tuy nhiên, đó mới 
chỉ là một bộ mặt nổi, Giáo Hội tôn kính 
một số vị  thánh có thể nói  là  nổi  bật 
nhất, nhưng còn biết bao vị thánh, Hội 
Thánh  không  nhận  ra  hoặc  chưa  tôn 
vinh trên bàn thờ vì số này đông vô kể, 
họ  vẫn  đang  trên  Nước  Trời  chiêm 
ngưỡng vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi, 
cùng  với  Đức  Mẹ và  triều  thần  thánh 
trên Trời.

Thánh  Tê-Pha-nô  Hung-ga-ri  là  một 
trường  hợp  đặc  biệt  trong  muôn  vàn 
trường hợp mà Hội Thánh nhận ra công 
đức và những công việc của Ngài làm ở 
dưới thế gian này dù rằng Ngài ở trên 
ngai tòa cao nhất của đất nước Hung-
ga-ri,  thánh nhân vẫn thực hiện được 
những điều làm vinh danh Chúa. Thánh 
Tê-pha-nô  Hung-ga-ri  sinh  vào  khảng 
năm 975 và được lãnh nhận phép rửa 
tội làm con Chúa và con của Giáo Hội 
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năm 985. Năm 997, thánh nhân lên kế 
vị Vua Cha. Ngài đã trị vì trên ngôi Vua, 
lãnh đạo đất nước Hung-ga-ri được 42 
năm. Lên ngôi được 3 năm, thánh nhân 
được  Đức  Giáo  Hoàng  Sylvestre  II 
phong vương với tước hiệu : “ Vị Vua 
loan báo Tin Mừng của nước Hung-ga-
ri”vào ngay dịp lễ Chúa giáng sinh năm 
1000. Thánh nhân có thân hình nhỏ bé 
chứ  không  cao  ráo,  quắc  thước  như 
những vị Vua khác, nhưng tấm lòng của 
Ngài thật bao la, quảng đại. Ngài có con 
tim rộng mở, nhạy bén, tiên đoán chính 
xác  thời  cuộc,  Ngài  có  rất  nhiều  khả 
năng lãnh đạo, điều khiển đất nước và 
tấm lòng nhiệt thành, quả cảm đối với 
mọi công việc của đất nước Hung-ga-ri. 
Thánh  nhân  đã  xây  dựng  đất  nước 
Hung-ga-ri với tất cả tấm lòng, với tất 
cả đức tin vững chắc, sâu xa của mình 
vì  Ngài  thấm  nhuần  lời  thánh  Phaolô 
dậy: “ Anh em là thân thể của Đức Kitô, 
anh em là các chi thể của Ngài”( 1 Co 
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12,  27  ).  Ngài  coi  các  thần  dân  của 
Ngài như là những người anh em trong 
Chúa đã” được thanh tẩy, nên cùng chết 
và cùng sống lại với Đức Kitô “. Được 
phong  Vương  với  tước  hiệu:  “  Vua 
truyền giáo  của đất  nước Hung-ga-ri”, 
thánh nhân đã nỗ lực sống tình yêu của 
Chúa Kitô đối với thần dân, đối với đất 
nước của Ngài. Suốt 42 năm trên ngai 
Vua, thánh nhân đã xây dựng đất nước 
Hung-ga-ri  với đôi  bàn tay vững chắc, 
với  con tim yêu thương,  với  tấm lòng 
quảng đại  bao la  của Ngài.  Trên ngai 
Vua, thánh nhân đã tổ chức Hội Thánh 
thấm  nhuần  đức  tin  sâu  xa  trên  quê 
hương,  đất  nước  của  Ngài  :  Ngài  đã 
thiết  lập  các  giáo  phận  và  xây  dựng 
nhiều nhà thờ nguy nga, hoành tráng, 
lộng lẫy và đồ sộ trên đất nước Hung-
ga-ri. Thánh nhân đã từ giã cõi đời, từ 
bỏ ngôi Vua trần thế vào chính ngày lễ 
Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời và dân chúng 
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Hung-ga-ri thường gọi ngày đó là ngày 
lên trời của đất nước Hung-ga-ri.

Thánh  Tê-pha-nô  Hung-ga-ri  đã  sống 
đúng lời thánh Phaolô dậy : “ các bạn 
hãy vui  mừng, tôi  nói  lại  một lần nữa 
các bạn hãy vui  mừng”(  Philip  4,  4  ). 
Thánh nhân đã hoàn toàn tín thác cho 
Chúa, đã đáp lại lời mời gọi nên thánh 
của Chúa. Làm Vua có nghĩa là được tận 
hưởng mọi  vinh dự và vinh quang do 
chức vị Vua mang lại, nhưng thánh Tê-
pha-nô  Hung-ga-ri  đã  sống  như  một 
Vua hiền từ, khiêm nhượng và phục vụ 
như lời  Vua  Giêsu đã nói  :  “…đến để 
phục vụ chứ không phải để được hầu hạ 
“.

Lạy  thánh  Tê-pha-nô  Hung-ga-ri  xin 
giúp chúng con luôn có tấm lòng quảng 
đại  và  khiêm  tốn  để  chúng  con  làm 
chứng nhân truyền giáo cho Chúa với 
tất cả tình yêu của Chúa. Amen.
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15-8 LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI, 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Nói về Maria, viết về Mẹ, muôn đời sẽ 
không có ngôn từ nào hay chữ nào có 
thể diễn tả cho hết được những đặc ân 
và những nhân đức cao quí,  tuyệt vời 
Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ 
Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng 
tin  nhân loại  mới  nghiệm ra quả thực 
Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và 
hết sức quan trọng trong lịch sử cứu rỗi 
nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa 
muôn người nữ để đón nhận trong cung 
lòng  trinh  khiết  Con  Thiên  Chúa  làm 
người.  Mừng  lễ  Đức  Mẹ  lên  trời  hôm 
nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình 
ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền, 
trinh trong đang hưởng phúc bên ngai 
tòa Thiên Chúa trên nước trời.

LỜI XIN VÂNG CỦA MẸ  ĐÃ BIẾN 
ĐỔI HOÀN TOÀN CON NGƯỜI  MẸ:
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Mẹ  Maria  trong  giây  phút  thinh  lặng 
nhưng  hoàn  toàn  bỡ  ngỡ,  kinh  ngạc 
trước lời truyền tin của sứ thần Gabrien. 
Đây là giờ của lời hứa mà các tổ phụ và 
ngôn sứ trông chờ. Mẹ ngạc nhiên, bối 
rối,  lo  âu  trước  một  sứ  điệp  hết  sức 
quan trọng, một tin vui to lớn mà bất cứ 
người thiếu nữ nào lúc đó cũng muốn có 
được: “ Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh 
hạ  một  con  trai,  và  đặt  tên là  Giêsu. 
Người sẽ nên cao  cả, và sẽ được gọi là 
Con Đấng tối cao”( Lc 1, 31-32 ).     Lời 
của sứ thần Thiên Chúa như một tiếng 
sét làm cho Maria, người nữ tử Sion hết 
sức run sợ, nhưng sứ thần Gabrien liền 
trấn an: “ Thưa bà Maria, xin đừng sợ, 
vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”( Lc 1, 30 ). 
Lời loan báo Tin Mừng này ứng nghiệm 
lời các ngôn sứ nói trước còn hơn những 
điều  họ  dám nghĩ  và  Thiên  Thần  cắt 
nghĩa, lý giải việc đó sẽ được thực hiện, 
xẩy ra như thế nào: “ Thánh Thần sẽ 
ngự xuống
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trên bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ 
rợp bóng trên bà, vì  thế, Đấng Thánh 
sắp sinh ra  sẽ được gọi  là  Con Thiên 
Chúa”(  Lc1,  35 ).  Maria trong biến cố 
này đã hoàn toàn phó thác và tin tưởng 
vào Thiên Chúa. Maria với tâm hồn rất 
đơn sơ, thành thực và tế nhị đã thưa với 
sứ thần Thiên Chúa: “ Việc ấy sẽ xẩy ra 
cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ 
chồng”( Lc 1, 34 ). Thiên Thần liền giải 
thích cho Maria như trên,  nên dù mới 
được cắt nghĩa, mới được Thiên Thần lý 
giải cùng với trường hợp của bà Isave , 
người chị họ của Maria đã mang thai 6 
tháng, người được coi là son sẻ và dù 
chưa hiểu các tường tận, nhưng với lòng 
tin tuyệt vời, Maria đã nhanh nhảu thưa 
với Thiên Thần: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ 
của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo 
lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ). Lời thưa xin

vâng của  Maria đã làm đảo lộn tất cả 
và ta có thể nói không sai nếu không có 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

lời xin vâng của mẹ Maria với đức tin sắt 
đá  nhân  loại  mãi  mãi  vẫn  chìm  ngập 
trong  tội  lỗi,  trong  đớn  đau  và  trong 
bóng tối.  Chính lời  thưa xin vâng trọn 
vẹn của Mẹ Maria trong lòng tin và tín 
thác của Mẹ đã làm cho Ngôi Lời thành 
xác phàm và cư ngụ giữa nhân loại để 
cứu thoát mọi người khỏi sự dữ: “ Ngôi 
Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ 
giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn 
thấy vinh quang của Người, vinh quang 
mà  Chúa  Cha  ban  cho  Người,  là  Con 
Một đầy tràn ân sủng và sự thật”( Ga 1, 
14 ). Mẹ Maria quả thực đã được Thiên 
Chúa tuyển chọn giữa con cái loài người 
để Maria đón nhận ơn cứu độ của Thiên 
Chúa nơi thân xác của Người , mà còn 
đón nhận ơn cứu độ nơi chính tâm hồn 
của Người. Mẹ Maria đã là người nữ đầu 
tiên trong hàng ngũ loài người đón nhận 
trọn vẹn ơn cứu độ của Thiên Chúa.
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TUYÊN XƯNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC 
LÊN TRỜI:

Vì  được  chọn  giữa  muôn  người  trong 
con cái loài người ở thế gian này, Thiên 
Chúa đã dành cho Mẹ Maria những đặc 
ân cao quí  nhất  mà không người  nào 
trong con cái loài người được đón nhận. 
Đặc  ân vô nhiễm nguyên tội,  làm Mẹ 
Thiên Chúa và hồn xác lên trời là những 
hồng ân quí giá nhất Thiên Chúa dành 
cho Mẹ. Tuyên xưng Mẹ Maria hồn xác 
lên trời là nhìn nhận Mẹ đã hưởng trọn 
vẹn ơn cứu độ của Thiên Chúa khi Mẹ 
nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong 
việc Mẹ thực hiện ơn cứu độ của Thiên 
chúa trong lịch sử nhân loại. Mẹ Maria 
thực sự là  một  con người  trong hàng 
ngũ con người trong nhân loại đã lắng 
nghe, đón nhận và thực thi lời Chúa để 
trở thành con người được cứu độ. Thiên 
Chúa đã dành cho Maria những đặc ân 
lớn lao trong đó có ân huệ: “ hồn xác 
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lên trời”, với đặc ân này không phải vì 
Maria  đã  cưu  mang  và  hạ  sinh  Con 
Thiên Chúa,  nhưng vì  Mẹ đã nghe và 
thực hiện lời  Chúa, nghĩa là trở thành 
một con người giữa nhân loại được cứu 
độ trọn vẹn. Như thế, những ân huệ đặc 
biệt mà Thiên Chúa dành cho Đức Trinh 
Nữ Maria, cũng là những ân sủng Thiên 
Chúa dành cho mỗi người chúng ta . Với 
đặc ân linh hồn và xác lên trời, ta hãy 
nghe Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố 
tín điều vô ngộ này: “ Chúng Tôi công 
bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã 
được  Thiên  Chúa  mạc  khải  này:  Đức 
Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ vô nhiễm 
của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc 
đời  dương  thế,  đã  được  đưa  lên  trời 
hiển  vinh  cả  hồn  lẫn 
xác”( Munificentissimus Deus, Đức Giáo 
Hoàng Piô XII tuyên bố ngày 01 tháng 
11 năm 1950 ).
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Lạy  Chúa,  Chúa  đã  đoái  thương  nhìn 
đến tôi  tớ  khiêm nhượng của Chúa là 
Đức  Trinh  Nữ  Maria,  và  ban  ân  huệ 
tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con 
Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân 
thưởng cho Người  vinh phúc vô song. 
Phần chúng con đã được Chúa thương 
cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Đức Trinh 
Nữ  cầu  thay  nguyện  giúp,  cho  chúng 
con cũng được hưởng vinh quang trên 
trời”
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14-8 THÁNH MẮC-XI-MI-LI-A-NÔ MA-
RI-A KÔ-BÊ, linh mục, tử đạo

(St. Maximilian Mary Kolbe)

Mt 18, 15-20

Cuộc đời của một con 
người được đánh giá 
bằng những việc tốt 
đẹp mình đã làm, đã 
để  lại  cho  hậu  thế. 
Chết là hết theo quan 
niệm của con người. 
Nhưng người xưa đã 
để  lại  một  câu  chí 

lý: Cọp chết để da,  người  ta  chết để�  
tiếng . Xem ra cái da của cọp có giá trị�  
kinh tế cao, tiếng tăm của con người lại 
còn có giá trị hơn nữa . Con người được 
đánh giá  bằng những công việc thiện,�  
công việc tốt họ đã làm . Thánh Mác-xi-
mi-li-a-nô  Konbê cũng không khỏi  định 
luật ngàn đời ấy . Ðời của Ngài trải qua 
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nhiều thăng trầm, nhưng cũng để lại bằng 
chứng anh hùng khiến bao người ca ngợi. 
Thánh nhân đã biến cuộc đời mình hòa 
tan cho tha nhân, đã gắn kết  đời mình�  
với thập giá Chúa Kitô . Một cuộc đời , một 
con người. Cuộc đời của thánh nhân liên 
kết chặt chẽ với sự khổ nạn của Chúa 
Giêsu . Nếu, chặng đường khổ nạn dẫn 
Chúa Giêsu lên ngọn đồi Can-vê để lãnh 
nhận cái chết trên thập giá : “ ơn cứu độ 
chứa chan nơi Người” " Khi nào Ta được 
treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên 
cùng Ta " . Chúa Giêsu đã qui tụ và cứu 
độ muôn người. Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô 
Konbê đã cứu mạng sống cho một bạn tù 
nhân vì hạnh phúc của anh ta, của vợ và 
của các con anh ta . Hành động của thánh 
nhân là hành động cứu độ vì thánh nhân 
đã chấp nhận cái chết vì hạnh phúc cho 
người khác . Ðây là tình yêu hy sinh cao 
cả như lời Chúa nói : “ Không có tình yêu 
nào cao vời cho bằng tình yêu của người 
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hiến mạng sống vì người mình yêu " ( Ga 
15, 13 ).

Thánh  nhân  sinh  ngày  7/01/1894  tại 
Zdunska-wola nước Ba Lan .  Năm 1918, 
Ngài  được  thụ  phong  linh  mục  Dòng 
Thánh  Phanxicô  .  Cả  cuộc  đời  linh  mục 
của Ngài gắn chặt lấy Ðức Maria vô nhiễm 
nguyên tội. Ngài có khiếu về báo chí, nên 
năm  1922,  Ngài  thành  lập  giới  báo  chí 
công giáo tại Ba Lan và năm 1930 tại Nhật 
Bản.  Ảnh  hưởng  của  Cha  Macximilianô 
Konbê  rất  lớn  không  những  về  mặt  trí 
thức,  tư  tưởng  do  báo  chí  Ngài  phát 

hành , mà đời sống đạo đức 
của Ngài cũng lan rộng. Vì 
thế, Ðức Quốc Xã đã quyết 
tâm trừ khử ảnh hưởng lan 
rộng của Ngài. năm 1940 , 
phát xít Ðức đã bắt Ngài vào 
trại  giam  Oranienburg  và 
vào  năm  1941,  họ  chuyển 
Ngài  vào  trại  giam  khét 
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tiếng Auschwitz  .  Trại  giam này đã giết 
chết bao nhiêu người vô tội.Ở đây có qui 
luật khắt khe, cứ một tù nhân trốn trại, 10 
tù nhân khác phải thế mạng . Hình phạt 
lúc đầu là bắn chết, nhưng để đỡ tốn đạn, 
họ đã bỏ đói tù nhân cho tới chết. Một 
ngày tháng 8 năm 1941, có một người tù 
trốn trại, thế là 10 người tù khác được chỉ 
định thay mạng trong số đó có anh lính 
tên Gajowniczek .  Trước án tử hình oan 
uổng, người lính này khóc lóc thảm thiết vì 
anh còn vợ hiền và đàn con. Cảm động và 
chạnh  lòng thương  xót  như  Chúa  Giêsu 
cảm  thông,xót  thương  Maria,  Mácta  và 
con bà góa thành Naim , Cha Mácximilianô 
Konbê đã xin chết thay cho người lính tử 
tù  trẻ  .  Lời  xin  của Ngài  đã được chấp 
nhận.  Cha  và  9  người  tử  tù  khác  phải 
bước qua phòng hơi  ngạt  số  14 .  Sáng 
hôm sau, người ta phát hiện ra Ngài còn 
thoi thóp thở, nên họ đã chích cho Cha 
một mũi thuốc ân huệ . Cha Macximilianô 
Konbê đã trút hơi thở đúng vào lễ vọng 
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Ðức  Maria  hồn  xác  lên  trời.  Cha 
Mácximilianô  Konbê  đã  được  Mẹ  Maria 
đưa Cha vào trời ngay chiều áp lễ Mẹ lên 
trời  vì  suốt  đời  Cha đã gắn bó với  Ðức 
trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội.

Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nâng Cha 
Macximilianô Maria Konbê lên hàng chân 
phước ngày 17/10/1971 và Ðức Thánh 
Cha  Gioan  Phaolô  II  đã  phong  hiển 
thánh cho Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con 
lòng nhiệt thành yêu mến tha nhân như 
thánh  Mácximilianô  Konbê  đã  sống  và 
đã thực hiện trong đời mình.

Xin cho chúng con lòng sốt sắng gắn bó 
với Ðức Trinh Nữ Maria vô nhiễm như 
thánh Macximilianô Konbê đã sống .

Xin  cho  chúng  con biết  đặt  tin  tương 
tuyệt  đối  vào  Chúa  như  thánh 
Mácximilianô Konbê vì "chỉ trong Thiên 
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Chúa mà thôi , hồn tôi mới được nghỉ 
ngơi yên hàn " ( Tv 61 ).
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13-8 THÁNH PON-XI-A-NÔ, giáo 
hoàng, tử đạo VÀ THÁNH HIP-

PÔ-LI-TÔ, linh mục, tử đạo

Ga12, 24-26

GƯƠNG CAN ĐẢM

 

Nhìn  thập  giá  Chúa 
Kitô với con mắt đức 
tin, nhân loại sẽ thấy 
thập  giá  ánh  ngời 
hào  quang  và  là 
nguồn  cội  mọi  ơn 
phúc. Thập giá sẽ là 
một kho tàng quí giá, 

không gì sánh được: đó là các hồng ân 
của ơn cứu chuộc. Do đó, con người sẽ 
không chạy trốn hay khinh chê mà đón 
nhận  thập  hình  tự  giá  với  lòng  hân 
hoan, phấn khởi.  Thánh Phaolô viết:  “ 
Những đau khổ đời này không thể sánh 
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với vinh quang sẽ được tỏ ra nơi chúng 
ta “ ( Rm 8, 18 ).

Thánh  Pon-ti-a-nô  lên  Ngai  Tòa  Giáo 
Hoàng vào năm 230 giữa lúc Hội Thánh 
đang lâm tình trạng hỗn loạn, phân tán 
do ảnh hưởng của linh mục Hip-pô-ly-tô, 
một vị mục tử rất giỏi về Kinh Thánh và 
có nhiều tư tưởng sâu sắc gây ra. Tuy 
linh  mục  Hip-pô-ly-tô  giỏii  giang,  am 
tường môn Thánh Kinh học, nhưng Ngài 
lại chống đối và không chấp nhận việc 
chọn lựa phó tế Callixtô lên ngôi  Giáo 
Hoàng  năm 217.  Và  từ  lúc  đó,  thánh 
nhân trở thành một vị lãnh đạo tôn giáo 
ly khai với Giáo Hoàng Callixtô và Ngài 
luôn  xác  tín  việc  Ngài  làm đúng  theo 
truyền  thống  các  thánh  tông  đồ.  Đức 
Thánh Cha Callixtô  và các Đấng kế vị 
Ngài đã ngả theo tình hình thời cuộc và 
đâm vào thế phải nhượng bộ. Đúng vào 
năm  235,  khi  Hoàng  Đế  Maximinô  ra 
lệnh cấm cách, bắt đạo, làm khổ Giáo 
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Hội  của  Chúa.  Hoàng  Đế  Maximinô 
tưởng  rằng  các  tín  hữu 
Roma đều tuân phục hai 
vị Giám Mục, nên ông đã 
ra lệnh bắt cả hai : Đức 
Giáo  Hoàng  Pon-ti-a-nô 
và linh mục Hip-pô-ly-tô, 
đồng thời kết án khổ sai 
các  Ngài.  Để  khỏi  vắng 
bóng chủ chăn, lãnh đạo 
Giáo  Hội  phổ  quát,  Đức 

Giáo  Hoàng  Pon-ti-a-nô  và  linh  mục 
Hipp-pô-ly-tô  đều từ  chức  để  cho  Hội 
Thánh được yên hàn. Hai thánh Pon-ti-
a-nô và Hip-pô-ly-tô đều bị đầy ải qua 
Sardaigne  và  tại  nơi  đây,  hai  vị  đều 
tuyên xưng đức tin để làm chứng cho 
Đức Kitô phục sinh. Năm 236-250, cơn 
bách đạo đã lắng dịu, Hội Thánh được 
an  bình,  Đức  Thánh  Cha  Fabianô  đã 
truyền đưa xác các Ngài về Roma. Dân 
chúng từ từ đã quên thánh Hip-pô-ly-tô 
trước kia đã từng là người lạc giáo, tách 
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rời  Hội  Thánh,  nhưng giờ  đây  các  tín 
hữu đã cùng vớ Giáo Hội tuyên phong 
Ngài là vị thánh tử đạo và là tiến sĩ Hội 
Thánh.

Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín 
hữu Corintô 1 Co 2, 9 đã viết: “ Mắt ta 
chưa hề xem thấy, tai chưa từng nghe 
thấy và tâm trí con người chưa hề hiểu 
được những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị 
cho những ai yêu mến Ngài”. Hai thánh 
Pon-ti-a-nô và Hip-pô-ly-tô quả đã cùng 
chịu đau khổ, bị đầy ải, bị hất hủi khinh 
chê, bị dằn vặt khổ cực về thân xác và 
tâm hồn, nhưng các Ngài đã biết nhìn 
lên Chúa, các Ngài đã hiểu thế nào là 
phần thưởng Chúa dành cho những ai 
yêu mến Ngài. Đúng như lời thánh vịnh 
viết : “ Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt 
hái trong hoan lạc “. Giờ đây trên Nước 
Trời, hai thánh nhân đã được luôn luôn 
chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa 
và các Ngài đã biến các giọt nước mắt 
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xưa  nhỏ  xuống  trở  thành  những  viên 
ngọc sáng ngời và quí hiếm.

Lạy  thánh  Giáo  Hoàng  Pon-ti-a-nô  và 
thánh linh mục,  tiến sĩ  Hip-pô-ly-tô tử 
đạo xin cầu thay nguyện giúp cho chúng 
con được mạnh mẽ đức tin  để chúng 
con luôn biết vác thập giá mà theo chân 
Đức Kitô. Amen.
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11-8 THÁNH CLARA (St. Clare of Assisi)

Ðồng trinh, ngày 11/8

Đây là một trong số 
các  trinh  nữ  khôn 
ngoan,  đã  cầm  đèn 
sáng ra đón Đức Kitô 
(  ca  nhập  lễ,  lễ  các 
thánh  trinh  nữ  ). 
Thánh  Clara  đã  cảm 
nghiệm  sâu  sắc  lời 
Chúa: “ Kìa tân lang 
là  Đức  Kitô  đã  tới, 

hãy ra nghênh đón Người”( Mt 25, 6 ). 
Thánh Clara đã sống trọn vẹn ý nghĩa 
của cuộc sống làm con Chúa và Ngài đã 
đi tới tuyệt đỉnh các nhân đức.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI 
DẤN THÂN VÌ NƯỚC TRỜI: 

Thánh Clara được sinh ra trong một gia 
đình quyền uy, thế giá ngày 16 tháng 7 
năm 1194 tại Assise miền Ombrie nước 
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Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con 
ngay khi Clara còn nhỏ, bà đã giáo dục 
con về nhân bản,  về mặt đạo đức và 
bằng  chính  gương  sáng  của  bà.  Thân 
mẫu của thánh nhân đã dạy cho thánh 
Clara biết cầu nguyện, biết từ bỏ và đức 
tính  nhẫn  nhục,  kiên  trì.  Năm  1212, 
thánh nhân đã tới một vùng quê để ẩn 
mình, tránh xa tiếng ồn ào và chuyên 
chăm  cầu  nguyện.  Tại  vùng  thôn  dã 
này,  thánh nữ đã gặp thánh Phanxicô 
khó khăn và chính  thánh Phanxicô  đã 
tận tình giúp Ngài trên đường nhân đức, 
trên  đường  nên  thánh.  Thánh  nữ  đã 
cương quyết chống lại sự ngăn cản của 
cha mẹ,  gia  đình.  Sau cùng thánh nữ 
được đưa đến đền thờ thánh Đamianô 
để lập hội  các chị  tận hiến cho Thiên 
Chúa.  Thánh  Phanxicô  vẫn  tiếp  tục 
hướng dẫn thánh nữ trên đường nhân 
đức. Thánh nữ Clara đã điều khiển hội 
Dòng cách ân cần và khôn ngoan.
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THÁNH CLARA RA ĐI VỀ VỚI CHÚA: 

Với  một  đời  sống  luôn  lấy  Chúa  làm 
cùng đích, thánh nữ Clara đã luôn tâm 
niệm: “ Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần 
rỗi các linh hồn”. Thánh nhân đã sống 
đời sống thánh thiện và muốn các chị 
em Dòng mình nên thánh và thánh nữ 
sau một cuộc đời tận tụy đã ra đi về với 
Chúa  bình  an  ngày  11  tháng  8  năm 
1253  trước  sự  thương  tiếc  của  mọi 
người.  Năm  1255,  Đức  Tháh  Cha 
Alexandre IV đã đặt Ngài  lên hàng các 
thánh đồng trinh. Ngài đúng là: “ Người 
trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt 
nhất và sẽ không bị lấy mất đi”( Lc 10, 
42 ).

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã 
dìu  dắt  thánh  Clara  và  soi  sáng  cho 
thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó 
nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay 
nguyện  giúp  mà  ban  cho  chúng  con 
được cùng người sống tinh thần nghèo 
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khó và theo chân Đức Kitô để được vào 
nước  trời  chiêm  ngưỡng  nhan  thánh 
Chúa  (  lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Clara ).
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10-8 THÁNH LAURENSÔ, (St. 
Lawrence)

Phó tế tử đạo, Ngày 10/8

Ca  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Laurensô  viết  rằng:  “ 
Đây là thánh Laurensô, 
Người  đã  hiến  thân 
phục vụ Hội Thánh: vì 
thế  Người  được  phúc 
tử  đạo,  để  hân  hoan 
tiến lên gặp Chúa Kitô”. 
Thánh  Laurensô  đã 
kiên  cường  phục  vụ 
Giáo Hội, phục vụ dân 
Chúa  bất  chấp  những 

gian nan, thử thách khó nguy, Ngài đã 
xứng đáng lãnh nhận triều thiên nước 
trời.

CON NGƯỜI KIÊN CƯỜNG: 

Thánh Laurensô sinh ra trong một gia 
đình  đạo  đức:  cha  mẹ  của  Ngài  là 
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những người  rất  mực  đạo  hạnh.  Ngài 
được cha mẹ hạ sinh tại miền Huescô, 
nước Tây Ban Nha. Vì cha mẹ Ngài rất 
sùng  đạo,  luôn  ở  trung  tín  với  Thiên 
Chúa, với Hội Thánh và yêu thương mọi 
người, thánh nhân đã sớm được cha mẹ 
cho đi du học bên Roma và Ngài sống 
suốt cuộc đời tại đây. Thánh nhân học 
giỏi, chuyên cần và siêng năng đạo đức, 
trau dồi kiến thức, nên chẳng bao lâu 
tiếng tăm của Ngài  đã  vang dội  khắp 
nơi. Đức Giáo Hoàng Sixtô liền triệu vời 
Ngài và đặt Ngài làm phó tế giúp việc 
cho  tòa  thánh.  Thời  GiáoHội  sơ  khai, 
chức phó tế không quá 7 người và chỉ 
có  chức  đó  mới  được  chọn  làm  Giáo 
Hoàng. Cuộc bách đạo lúc đó nổi lên, 
Giáo Hội gặp sóng gió lớn, các kẻ thù 
tìm cách bắt vị thủ lãnh Giáo Hội để làm 
cho đàn chiên tan tác. Thánh Laurensô 
luôn kiên cường đi thăm viếng các tín 
hữu nơi các hang toại đạo, giảng dậy và 
ban các bí tích. Thánh nhân có tấm lòng 
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yêu thương các người nghèo nàn, nhất 
là  những  người  ốm  đau,  bệnh  tật. 
Thánh nhân bị bắt, bị tra tấn dã man, 
nhưng Ngài vẫn một mực trung thành 
với Thiên Chúa, với Giáo Hội, Ngài cảm 
nghiệm  sâu  xa  lời  Chúa  “Ai  phục  vụ 
Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 
kẻ  phục  vụ  Thầy  cũng  sẽ  ở  đó”(  Ga 
12,26 

THÁNH  NHÂN  LÃNH  PHÚC  THIÊN 
ĐÀNG: 

Nhà  vua  đã  tìm  mọi  cách  để  dụ  dỗ 
thánh  nhân  bỏ  đạo,  nhưng  thánh 
Laurensô đã một mực trung thành với 
Chúa và nhất quyết không bao giờ bỏ 
đạo.  Vua  căm  phẫn  vì  không  thuyết 
phục nổi  thánh nhân,  nên đã hạ lệnh 
cho lý hình nung đỏ giường sắt và đặt 
ngài  trên đó. Thánh nhân đã vui  cười 
chịu đựng và sau cùng đã ra đi về với 
Chúa trong bình an ngày 8 tháng 8 năm 
258. 
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Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  chính  vì 
được  tình  yêu  Chúa  nung  nấu,  thánh 
phó tế Laurensô đã trung thành phục vụ 
và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin 
cho  dân   Chúa  biết  thực  hành  những 
điều Người dậy và noi gương Người mà 
yêu mến Chúa và anh em( lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Laurensô, phó tế, tử 
đạo).
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10-8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, 
TỬ ÐẠO

(St. Lawrence)

Ngày 10/8

Ga 12,24-26

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Nếu hạt lúc mì rơi xuống đất không thối 
đi thì nó không sinh hoa kết quả . Ðây là 
hình ảnh nói về cuộc khổ  nạn của Chúa�  
Giêsu : chết mới nói lên lời, chết mới được 
tôn vinh ."Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ 
kéo mọi người lên cùng Ta " " Không có 
tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của 
người hiến mạng sống vì người mình yêu " 
( Ga 15, 13 ).Ðức Giêsu đã khải hoàn đi 
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vào Giêrusalem như  một vị  vua hiền�  
lành và khiêm tốn, cỡi trên mình lừa . 
Cuộc  khải  hoàn  vinh  thăng  đưa  Chúa 
Giêsu vào bữa tiệc ly và Ngài loan báo về 
cuộc tôn vinh sắp tới của Ngài ( Ga 12,20-
36 ). Chính lúc chết đi, Chúa Giêsu được 
Cha của Ngài tôn vinh. Giờ khổ nạn và cái 
chết thập giá của Chúa Giêsu là giờ Ngài 
được tôn vinh ( Ga 12, 23 ). Ðiều này rất 
phù hợp với cuộc đời của thánh Lô-ren-xô, 
phó tế vì rằng Ngài được sinh ra ở nước 
Tây Ban Nha, miền Huescô trong một gia 
đình đạo đức, thánh thiện .  Ngài sống 
quãng đời  niên thiếu với  sự ấp ủ  yêu 
thương của cha mẹ. Ngài được cha mẹ 
uấn nắn, giáo dục trong sự kính sợ Chúa, 
tuân theo ý Chúa. Thánh nhân sớm rời bỏ 
gia đình, nước Tây Ban Nha để du học bên 
Roma và sống trọn quãng đường  trần�  
thế ở Roma .

Thánh nhân luôn chứng tỏ là người ham 
học, tìm tòi và trau dồi tài đức. Ngài có 
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cuộc sống trí thức và đạo đức trổi vượt . 
Danh tiếng Ngài lan tỏa khắp nơi vì thế 
chẳng bao lâu Ðức Thánh Cha biết và 
cất  nhắc  Ngài.  Ðức  Giáo  Hoàng  Sixtô 
triêu Ngài và đặt Ngài làm phó tế giúp 
việc Tòa Thánh . Vào thời thánh nhân, 
chức  phó  tế  thuộc  giáo  triều  không 
được quá 7 người  và chỉ  có những vị 
này mới có cơ may lên ngôi Giáo Hoàng. 

Thánh  Lô-ren-xô  luôn  nêu  gương  đời 
sống thánh thiện cho nhiều người. Ngài 
sống sự sống của Chúa như lời  thánh 
Phaolô  nói  :  “  Tôi  sống  nhưng không 
phải tôi sống mà là Ðức Kitô sống trong 
tôi” . Thánh nhân đã hoàn toàn lột bỏ 
con  người  cũ  và  mặc  lấy  chính  Ðức 
Kitô  .  Cuộc  sống  của  Ngài  hoàn  toàn 
thuộc về Chúa . Thánh nhân hăng say 
làm việc tông đồ . Ðiều Ngài lãnh nhận 
nơi  Chúa  :  “  Các  con  đã  lãnh  nhận 
nhưng không, phải cho nhưng không ", 
thánh Lô-ren-xô đã trao ban lại tình yêu 
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cho nhiều người khác, nhất nhất để tôn  
vinh Ðức Kitô. Ngài ý thức mãnh liệt:  
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”, nên  
trước những thử thách, trước phong ba  
bão táp của cuộc đời, thánh nhân vẫn  
luôn đặt tin tưởng vào Chúa: “ Ta sẽ ở  
cùng các con mọi ngày cho tới tận thế ".  
Thánh Lô-ren-xô cảm nghiệm sâu xa lời  
của Chúa Giêsu : “ Thầy đây đừng sợ ".  
Thánh nhân luôn kiên cường trước cơn  
bách đạo khốc liệt thời Valerius .Ðánh  
chủ chiên, chiên sẽ tan nát .Ðó là chủ  
trương của những kẻ cấm đạo . Thánh  
nhân đã  miệt  mài,  siêng  năng  thăm  
viếng các kitô hữu đang trú ẩn trong các  
hang toại đạo, khuyến khích, động viên  
họ kiên cường giữ đạo, giảng dậy cho  
họ và ban bí tích cho họ. Thánh nhân có  
tấm  lòng  yêu  thương  những  người  
nghèo, những người cùng khổ, những  
người bệnh hoạn tật nguyền . Hăng say  
với sứ mạng loan truyền ơn cứu độ và  
giới thiệu Ðức Kitô cho người khác, miệt  
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mài, cần cù với công việc, Ngài không 
sợ hiểm nguy vì Ngài xác tín Chúa luôn 
hiện  diện  và  Thánh  Thần  luôn  hướng 
dẫn chỉ bảo . Ngài cứ xông xáo với công 
việc  cứu thế.  Ðể cho vinh danh Chúa 
được chiếu tỏa mãnh liệt, Chúa đã gửi 
thánh giá cho Ngài. Ngài bị bắt, bị tra 
tấn dã man và vì không lay chuyển được 
lòng  tin  của  thánh  Lô-ren-xô  bỏ  đạo, 
nhà  vua  đã  căm  tức  cho  nung  đỏ 
giường sắt và đặt Ngài nằm trên giường 
đã được nung đỏ. Ngài quyết một lòng 
trung thành với Ðức Kitô. Thánh nhân 
tuy  đau  đớn  thân  xác  tột  độ,  nhưng 
Ngài vẫn tươi cười chịu đựng những cực 
hình không sao diễn tả nổi. Thánh nhân 
đã  an  nghỉ  trong  Chúa  ngày  10/8/258 
trong tình yêu vô biên  của Thiên Chúa.�

Thánh nhân được đặt làm bổn mạng của 
những người nghèo và là quan thầy của 
những quản thủ thư viện, quan thầy của 
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phòng  cháy  cữa  cháy  và  những  nghề 
nghiệp có liên quan tới lửa.

Mừng lễ thánh Lô-ren-xô, phó tế, ta hãy 
xin Người cầu thay nguyện giúp ta để ta 
luôn cảm nghiệm sâu xa lời Chúa: “. Giả 
như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, 
thì nó trơ trọi một mình".

Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết noi 
gương bắt chước thánh nhân yêu thương 
người  nghèo và nhiệt  tình  với  sứ  mạng 
mỗi người đã được Giáo Hội trao phó.

Xin thánh Lô-ren-xô thắp lên trong lòng 
chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa . 
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8-8 THÁNH ÐA-MINH , LINH MỤC

 
Mt 16, 13-23
Linh  mục  Giuse  Nguyễn 
Hưng Lợi DCCT
 
Mỗi  vị  thánh  đều  có 
những nét đặc biệt trong 
cuộc  sống  làm  người, 

trong  cuộc  sống  dấn  thân  theo  Chúa 
Kitô.  Thánh  Phanxicô  khó  khăn  sống 
một  cuộc  đời  nghèo  tột  cùng  để  làm 
chứng cho Chúa Kitô. Thánh Anphongsô 
rao giảng Tin Mừng cho những linh hồn 
bơ vơ tất bạt. Còn thánh Ðaminh , Giáo 
Hội tôn kính hôm nay ngoài những nhân 
đức  tuyệt  hảo  là  trở  nên  giống  Chúa 
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Kitô, thánh nhân còn lừng danh là một 
vị thánh của kinh mân côi .
Thánh Ðaminh được sinh ra trong một 
gia  đình quí  tộc.Cuộc đời  của Ngài  có 
nhiều triển vọng sẽ trở nên một người 
có  công danh,  có địa  vị  trong xã hội. 
Thánh nhân mở mắt chào đời  tại  Tây 
Ban Nha vào năm 1170. Ngay từ nhỏ dù 
gia đình giầu sang phú quí, ăn uống dư 
thừa, thánh nhân đã có lòng đạo đức và 
sốt sắng hãm mình để sống kết hợp với 
Chúa Giêsu trong sa mạc.Ngài  có đức 
tính  cương  trực,khẳng  khái,  thích  làm 
việc  có  lớp  lang,  khoa  học,hệ  thống 
.Thánh nhân luôn chú tâm đến việc trau 
dồi  kiến  thức,  văn  hóa  chuẩn  bị  cho 
bước đường tương lai.Con đường Chúa 
dẫn dắt Ðaminh quả thực diệu kỳ.Ngài 
thụ phong linh mục triều để coi xứ, rồi 
lên chức kinh sĩ .Chúa đưa Ðaminh hết 
nẻo  đường  này  tới  nẻo  đường  khác, 
Ngài  như nghe được tiếng gọi  từ đáy 
thâm sâu tâm hồn: ra đi truyền giáo cho 
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các  bộ  lạc  bên  nước  Nga  .  Nhưng  ý 
Chúa  nhiệm  mầu,  Ðức  Giáo  Hoàng 
Innocentê  III  lại  sai  Ngài  tới  miền 
Toulouse, nước Pháp,nơi đang có nhiều 
làn  sống  ly  giáo,lạc  giáo  xâm lấn,phá 
phách, lung lạc đức tin của nhiều người 
Kitô  hữu  .Ngài  ý  thức,  công  việc  rao 
giảng  Tin  Mừng  và  khuyên  nhủ  các 
người lạc giáo trở về với Giáo Hội không 
phải là việc một sớm một chiều có thực 
hiện được. Nhưng nó đòi hỏi lời nói phải 
đi đôi với cuộc sống.Thánh Ðaminh đã 
lập Dòng Ðaminh. Ngài cảm nghiệm sâu 
xa lời của Chúa:Hãy sống hiền lành và 
khiêm  nhượng  .Thánh  nhân  đã  thúc 
giục  các  anh  em  của  mình  hăng  say 
truyền bá Tin Mừng và sống khó nghèo 
như các môn đệ của thánh Phanxicô khó 
khăn.Vào  năm  1216,  Ðức  thánh  Cha 
Honoriô III đã chấp thuận và châu phê 
luật  Dòng  của  Ngài.Thánh  Ðaminh  đã 
luôn xác tín lời giảng dậy và cuộc sống 
theo 3 lời khuyên của Tin Mừng chính là 
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linh  hồn của  mọi  hoạt  động,mọi  công 
việc loan báo Tin Mừng.Thánh nhân chỉ 
được sống vỏn vẹn có 5 năm để chu 
toàn  sứ  mệnh  của  Ðấng  sáng  lập 
Dòng.Cuộc đời tại thế của thánh nhân là 
gương sáng tuyệt vời để nhiều người noi 
theo, bắt chước. Một trong những nét 
đẹp trong cuộc đời của thánh Ðaminh là 
hy sinh và cầu nguyện. Thánh nhân đã 
nêu cao  một  đời  sống hiến  thân  trọn 
vẹn cho Chúa.Ngài đã rảo quanh nhiều 
nước trên thế giới như Pháp, Ý và Tây 
Ban Nha để nhờ ơn Chúa giúp đưa vô số 
những  người  lạc  giáo  trở  về  với  Giáo 
Hội.  Ðể  làm  được  công  việc  đó,  thánh 
Ðaminh đã thành lập Dòng nữ Ðaminh� 
với  tôn  chỉ  sống  tuyệt  đối  theo  3  lời 
khuyên Phúc Âm , đồng thời loan truyền 
lòng tôn sùng Ðức Mẹ và truyền bá tràng 
chuỗi mân côi .  Thánh Ðaminh đã bám 
chặt lấy Ðức Mẹ vì Ngài hiểu Mẹ Maria ở 
đâu, Chúa Giêsu cũng ở đó .Kinh mân côi 
là sợi dây xuyên suốt để các tu sĩ nam và 
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nữ Dònhg Ðaminh bền dỗ trong ơn gọi tận 
hiến của mình. Thánh nhân đã truyền bá 
lòng  sùng  kính  Ðức  trinh  nữ  Maria  và 
khuyên siêng năng lần hạt mân côi . Biết 
bao nhiêu người  đã gặp được Chúa,  ăn 
năn trở lại, sám hối nhờ tôn kính Ðức Mẹ 
và nhờ việc siêng năng lần hạt mân côi .
Ngày  6/8/1221,thánh  nhân  qua  đời  tại 
Bologne nước Ý .Năm 1234,  Ðức Thánh 
Cha  Grêgoriô  IX  tôn  phong  Ðaminh  lên 
bậc  hiển  thánh.Cuộc  đời  của  thánh 
Ðaminh  không  dài  lắm  từ  1170-
1221,thánh  nhân  đã  để  lại  gương  sáng 
tuyệt vời về đời sống dựa theo Tin Mừng 
và  Ngài  đã  loan  truyền  cách  rất  thành 
công lòng tôn sùng Ðức Trinh Nữ Maria và 
khuyến khích, thúc giục mọi người năng 
lần chuỗi mân côi vì tràng chuỗi mân côi là 
khí giới của sự an bình,giây bền đỗ cho 
con người .
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Xin thánh Ðaminh cầu thay nguyện giúp 
cho  chúng  con  để  chúng  con  luôn  tin 
tưởng vào Chúa .
Xin cho chúng con luôn biết  tôn sùng 
Ðức Mẹ và siêng năng lần chuỗi mân côi 
để ơn bền đỗ được bảo toàn .

THÁNH ĐAMINH, (St. Dominic)

Linh mục, ngày 8/8

(Bài 2)

Thánh  ĐaMinh, 
người  tông  đồ  của 
Chúa  đã  miệt  mài 
loan  báo  Tin  Mừng 
nước  trời,  đã  hăng 
say đào tạo các mầm 
non  tu  sĩ,  linh  mục 
và  nong  nả  truyền 
bá  kinh  Mân  Côi. 
Ngài  đã  sống  lời 
Chúa:  “  Con  Người 
đến  không  phải  để 
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được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu 
hạ  và  hiến  mạng sống làm giá  chuộc 
muôn người”( Mt 20, 28 ).

ƠN GỌI LẠ LÙNG:

Thánh Đa Minh sinh tại nước Tây Ban 
Nha thuộc  miền Calaruega  năm 1170. 
Ngài là linh mục triều, coi xứ , lên chức 
kinh sĩ năm 1194. Đường Chúa có nhiều 
khúc quanh, có khúc thẳng tắp. Ý Chúa 
nhiệm  mầu  ai  nào  hiểu  thấu(Rm 
11,33tt) Thánh nhân lại được ơn Chúa 
soi sáng và hướng dẫn để lập một Dòng 
tu chuyên lo giảng thuyết, cầu nguyện 
và sống khó nghèo như thánh Phanxicô 
khó khăn. Thánh nhân muốn đi truyền 
giáo  cho  các  thổ  dân  bên  nước  Nga, 
nhưng Đức Giáo Hoàng innnocentê III 
lại  cử Ngài  đi  Toulouse nước Pháp để 
đương  đầu  với  những  nhóm  lạc  giáo 
đang hoành hành xâm lấn. Thánh nhân 
đã có quyết tâm và khuyên nhủ các bạn 
bè của Ngài là hãy dùng lời giảng dạy và 
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sống theo tinh thần Tin Mừng vì đó là 
cốt lõi và là linh hồn của mọi công cuộc 
truyền giáo, loan báo nước Trời. Ngài đã 
đưa ra mục đích duy nhất là hãy hăng 
say  loan  truyền  sự  thật  và  sống  khó 
nghèo.  Năm  1216,  Đức  Thánh  Cha 
Honoriô III đã chấp thuận luật Dòng của 
Ngài.  Thiên  Chúa  đã  ưu  ái  dành  cho 
Ngài  5 năm rất  ngắn,  vắn vỏi  để chu 
toàn sứ mệnh người gieo giống. Thánh 
nhân với đời sống mới trong tu Dòng Đa 
Minh, đã rảo quanh khắp nơi tới nước 
Pháp, Ý và Tây Ban Nha, Ngài đã đưa 
được biết bao người lạc giáo trở về với 
Chúa, với Hội Thánh.

CUỘC ĐỜI ĐẸP. CON NGƯỜI ĐẸP:

Với  bao công lao,  thánh nhân đã góp 
công  sức  biết  bao  nhiêu  cho  sự  hiệp 
nhất  Giáo  Hội  và  đưa  được  biết  bao 
nhiêu người  trở về với  Hội  Thánh,  với 
ThiênChúa Ngài đã truyền bá lòng tôn 
sùng Đức Trinh Nữ Maria và loan truyền 
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lòng yêu mến kinh Mân Côi. Thánh nhân 
đã  lập  ra  một  Dòng  nữ  chuyên  môn 
sống  tinh  thần  của  thánh  Đa  Minh. 
Thánh  nhân  cũng  lập  một  Dòng  gồm 
các  linh  mục  chuyên  đi  giảng  thuyết 
khắp  nơi  với  tinh  thần  loan  báo  Tin 
Mừng và truyền bá kinh Mân côi. Các tu 
sĩ của thánh Đa Minh cũng góp công rất 
nhiều vào việc giáo dục thanh thiếu niên 
trong  các  học  đường.  Cuộc  sống  của 
thánh Đa Minh quả thực sáng ngời các 
nhân đức.  Ngài  được Chúa chúc lành: 
cuộc đời của Ngài đẹp, nổi bật với các 
nhân đức siêu vời của Ngài và tâm hồn 
của Ngài chói ngời bác ái vì Ngài họa lại 
hình ảnh của Chúa Giêsu. Thánh nhân 
qua  đời  tại  Bologne  nước  Ý  ngày  6 
tháng  8  năm  1221.  Năm  1234,  Đức 
Thánh  Cha  Grêgoriô  IX  đã  tôn  phong 
Ngài lên bậc hiển thánh.

VÀI CẢM NGHIỆM:
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Thánh Đa Minh đã yêu mến Đức Mẹ, 
Ngài  cảm nghiệm sâu sắc  Mẹ luôn có 
Chúa  ở  bên.  Yêu  mến  Đức  Mẹ  cùng 
đồng  nghĩa  với  việc  yêu  mến  Chúa 
Giêsu.  Ngài  không  giữ  Mẹ  cho  riêng 
mình, nhưng Ngài và các sĩ tử Dòng tu 
nam nữ  của  Ngài  đã  luôn  rao  truyền 
lòng sùng kính Đức Mẹ và truyền bá  
Kinh Mân Côi. Ngày nay trên khắp thế 
giới  và  đặc  biệt  trên  quê  hương  Việt 
Nam,  Dòng Đa Minh  đã góp công rất 
nhiều cho Giáo Hội Việt Nam được triển 
nở phong phú và các linh mục, các tu sĩ 
nam nữ  Đa  Minh  đã  góp  công  trong 
việc đào tạo giáo dục thanh thiếu niên 
trong các học đường.

LỜI CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho 
xuất hiện trong Hội Thánh một tông đồ 
nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh 
Đa Minh. Xin nhận lời thánh nhân hằng 
tha thiết  chuyển cầu mà ban cho Hội 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và 
lời  giảng  dậy  của  Người  (  lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Đa Minh ).

4- 8 THÁNH GIOAN 
MARIA VIANNEY, 

(St. John Mary 
Vianney)

BỔN  MẠNG  CÁC 
CHA XỨ

Chúa chọn một người 
nào  là  hoàn  toàn  tự 

do theo ý của Ngài. Chúa không theo sự 
hướng dẫn của con người, Chúa tuyển 
lựa con người là do ơn huệ của Ngài. 
Thánh Gioan Maria Vianney được Chúa 
mời gọi, được Chúa tuyển chọn để trở

nên môn đệ trung kiên của Ngài.
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THÁNH  GIOAN  MARIA  VIANNEY 

TRONG CUỘC SỐNG THẾ TRẦN:

Thánh nhân được sinh ra trong một gia 
đình nông dân đạo đức, luôn biết kính 
sợ Thiên Chúa vào năm 1786 tại Dardilly 
thuộc địa phận Lyon nước Pháp. Vì  là 
Người được Thiên Chúa để ý, nên ngay 
từ hồi còn thơ ấu, thánh nhân đã sống 
một đời sống thánh thiện, tuân theo ý 
Chúa;  ngay  từ  8  tuổi,  đi  chăn  chiên, 
chăn  cừu,  thánh  Vianney  đã  biết  làm 
gương dậy các bạn cùng trang lứa quỳ 
trước  ảnh  mẹ  Maria  lần  chuỗi  và  suy 
gẫm những sự trên trời. Thánh nhân có 
lòng  chạnh  thương  người  nghèo,  lưu 
tâm và tìm mọi cách, mọi phương thế 
để giúp đỡ họ. Thánh Vianney luôn kiên 
tâm, can đảm để vượt thắng vấn đề học 
hành  vì  Ngài  không  được  thông  minh 
đặc biệt như nhiều người khác. Ngài rất 
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vất vả trên đường học vấn để tiến tới 
chức  linh  mục.  Tuy  nhiên,  thánh 
Vianney luôn cậy trông, phó thác và cầu 
nguyện, Ngài  phấn đấu, chăm chỉ  học 
thần  học.  Chúa  luôn  ghé  mắt  đoái 
thương những tâm hồn thành tâm thiện 
chí  và  yêu  thương  những  con  người 
quyết tâm theo Chúa. Thánh Vianney đã 
được lãnh sứ vụ linh mục năm 1815. Ba 
năm sau vào năm 1818, thánh Vianney 
được bổ nhiệm làm cha sở họ Ars, một 
giáo xứ bé nhỏ, ít giáo dân thuộc miền 
Dombes.

THIÊN CHÚA  ĐÃ  DÙNG MỘT CON 

NGƯỜI XEM RA KHÔNG TÀI TRÍ ĐỂ 

BIẾN ĐỔI GIÁO XỨ, BIẾN ĐỔI THẾ 

GIỚI: 
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Thánh nhân nhận một giáo xứ dưới mắt 
người đời và dưới mắt các bạn hữu linh 
mục  là  một  sự  thua  thiệt  vì  một  linh 
mục chỉ có trong tay hơn trăm con chiên 
thử hỏi  có bõ công gì  ?  Nhưng Thiên 
Chúa có cách của Người  và đường lối 
của Người quả thực hoàn toàn khác lạ, 
hoàn toàn huyền nhiệm. Thánh Vianney 
luôn chu toàn trách nhiệm chủ chăn của 
mình Ngài chăm chỉ dậy giáo lý, hướng 
dẫn  giáo  dân,  siêng  năng  đọc  kinh 
nguyệngẫm chuyên cần giải tội. Thánh 
nhân đã được ơn Chúa đặc biệt, Ngài đã 
biến đổi  giáo xứ nhỏ bé của Ngài  trở 
nên điểm sáng chói ngời khắp thế giới, 
thu hút biết bao nhiêu người từ kắp nơi 
tới  với  Ngài  nơi  tòa cáo  giải.  Ngài  đã 
ngồi  tòa miệt  mài  từ giờ  này qua giờ 
khác.  Thiên hạ khắp nơi  tuôn đến với 
Ngài như xưa dân chúng tấp nập tới với 
Chúa  Giêsu  để  nghe  Người  giảng  dậy 
khiến Người không có giờ nghỉ ngơi và 
cả không còn giờ ăn uống nữa. Thánh 
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nhân đã làm việc không ngơi nghỉ, Ngài 
đã  kiệt  sức  hơn  là  vì  tuổi  già.  Thiên 
Chúa đã chọn những sự tầm thường để 
phá tan những sự cao sang.

THÁNH NHÂN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA 
VÀ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG CÔNG:

Thánh nhân ra đi về cùng Chúa trong 
bình  an  vào  ngày  04/8/1859.  Chúa 
thưởng  công  Ngài  bằng  vô  số  những 
phép  lạ  sau  khi  Ngài  qua  đời.  Đức 
Thánh Cha Piô X nâng Ngài lên bậc chân 
phước.  Đức  Giáo  Hoàng Piô  XII  trong 
dịp năm thánh 1925 phong Ngài lên bậc 
hiển thánh và đặt Ngài làm bổn mạng 
các cha xứ. 

VÀI  SUY  NGHĨ  VỀ  THÁNH 
VIANNEY: 

Thánh Gioan Maria Vianney đã thay đổi 
một giáo xứ nhỏ bé xem ra không là gì 
trước mắt thế gian trở nên điểm sáng 
cho toàn thế giới về sự thánh thiện và 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

đạo đức của Ngài. Nơi tòa giải tội, thánh 
nhân đã thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh 
của Ngài, thánh nhân họa lại chính con 
người thật của Đức Kitô, con người đầy 
tình thương xót và chạnh lòng tha thứ... 
Như Chúa Giêsu, Ngài đã cho nhân loại, 
cho những người đau khổ về phần hồn 
ăn. Ngài  đã miệt mài với sứ vụ, nhân 
loại sẽ không bao giờ quên được lời của 
Ngài nói: “ Cái chết thật vô cùng tốt đẹp 
khi người ta đã chịu đóng đinh vào thập

giá  với  Đức  Kitô”.  Ơn  gọi  của  thánh 
Vianney là do Chúa. Tất cả đều do sự 
chọn lựa nhưng không của Chúa. Tất cả 
do hồng ân của Chúa.  Thánh Vianney 
đã sống ơn huệ tuyệt vời của Chúa và 
luôn sẵn sàng thông chia cho mọi người 
ơn huệ quí báu mà Ngài đã nhận được 
nơi Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, 
Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan 
Maria Vianney nên một tấm gương tuyệt 
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vời  về  lòng  tận  tụy  hy  sinh  của  một 
người  mục  tử.  Vì  lời  thánh  nhân  cầu 
thay  nguyện  giúp,  xin  cho  chúng  con 
hằng noi theo lòng bác ái của Người mà 
cố gắng đem nhiều anh em về với Đức 
Kitô  để  muôn  đời  cùng  nhau  hưởng 
nguồn vinh phúc( Lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh Gioan Maria Vianney ).

Xin thánh Vianney cầu thay nguyện giúp 
cho  chúng  con  các  linh  mục  quản  xứ 
luôn  biết  noi  gương  bắt  chước  thánh 
nhân để chúng con siêng năng, chuyên 
cần giải tội và chăm chỉ ban phát các Bí 
Tích.
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1-8 LỄ THÁNH ANPHONGSÔ, 
ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG CHÚA 

CỨU THẾ

TA  BIẾT  THẾ  GIAN  RỒI,  VĨNH 
BIỆT… ( 1723 ).
 
Một thanh niên tuấn tú 16 tuổi đời. Một 

luật  sư  danh  tiếng 
khắp  Napoli  thời 
Anphongsô  lớn  lên. 
Một  trạng  sư  bách 
chiến  bách  thắng. 
Một  người  con  yêu 
quí của ông bà Don 
Giuseppe de Liguori 
và  Donna  Catarina 
Anna  Cavalieri. 
Alphongsô  là  niềm 
tự  hào,  vinh dự và 
hy vọng của ông bà 

Don  Giuseppe  de  Liguori  va  Anna 
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Cavalieri.  Anphongsô  luôn  là  ước  mơ 
độc  nhất  của  ông  Don  Giuseppe  de 
Liguori để con ông được thăng tiến địa 
vị trong xã hội va làm vinh danh cho gia 
đình  De Liguori.
Cuộc đời vẫn xoay chuyển, vần xoay…
nhưng đời  con người  đâu có dừng tại 
chỗ,  cái  không ngờ,  luôn là  cái  ngờ…
Giữa lúc  đang  sống  trên tột  đỉnh  của 
vinh quang. Anphongsô đã cảm thấy thế 
nào là cuộc đời, thế nào là sự xấu hổ, 
thế nào là thất bại…
MỘT  CON  TRẺ  ĐƯỢC  LÀM  CON 
CHÚA:  Lật  giở  tiểu  sử  của  thánh 
Anphongsô do Cha Rey-Mermet viết, ta 
đọc thấy như sau:” …tại nhà thờ Santa 
Maria dei Vergini dâng kính Đức Thánh 
Mẫu,  ở  Napoli  Ý,  một  sổ  bộ  rửa  tội, 
trong đó, trang 127 có ghi những dòng 
chữ sau:
“  Ngày  29/9/1696,  thứ  bảy,  Alfonso 
Maria  Antonio  Giovanni  Francesco 
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Cosmo Damiano Michel Angelo Gasparo 
de  Liguori,  con  của  vợ  chồng  Don 
Giuseppe de Liguori và Donna Catarina 
Anna Cavalieri, đã được rửa tội do tay 
cha sở là tôi, Giuseppe del Mastro. Em 
be được đỡ đầu( trên giếng rửa tội )bởi 
bà  Gratia  Porpora;  em  sinh  ngày  27 
cùng tháng hồi 13 giờ” ( 13 giờ hồi đó 
tức 7 giờ sáng bây giờ ).
 
Và ta thấy bên lề trang sổ bộ rửa tội ấy, 
một  dòng  chữ  ngoại  lịch  được  chua 
kèm:” phong Á thánh tháng 9 năm 1816 
,“”phong  hiển  thánh  ngày  26  tháng  5 
năm 1839.
Thêm vào đó, một nét bút khác viết : “ 
Được  tuyên  dương  Tiến  sĩ  Hội  Thánh 
ngày 23/3/1871. Đến đây, nếu còn chỗ, 
người ta sẽ viết câu chót này: “ được 
tuyên bố là quan thầy các cha giải tội và 
các nhà luân lý này 26/4/1950 “.
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Bằng  ấy  để  đáng  dấu  một  ngày  sinh 
đáng  ghi:  29/9/1696,  và  một  cái  chết 
đáng nhớ: 01/8/1787. Chết buổi  sáng, 
lúc chuông truyền tin đổ, sau cuộc đời 
dài 90 năm, 10 tháng và 01 ngày. Phủ 
tròn gần một thế kỷ mà người ta gọi là “ 
Thế Kỷ Aùnh Sáng “.
Con người ấy chắc chắn đã làm nên lịch 
sử như một cỗ xe rực lửa. Con người ấy 
chắc 
chắn  đã  làm  nên  lịch  sử  (  Thánh 
Anphongsô Rey-Mermet Viễn Thụ trang 
19-20 )
MỘT CON NGƯỜI ĐÃ ĐI VÀO THẾ 
KỶ ÁNH SÁNG, ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ 
CON NGƯỜI: Được sinh ra trong một 
gia đình thế giá thế Kỷ Aùnh Sáng. Cha 
mẹ đều là người có thế giá, có uy quyền 
trong triều đình Napoli. Anphongsô đã đi 
vào  đời  với  tất  cả  ước  mơ  của  con 
người. Cha mẹ nào lại không mong ước 
cho con cái mình thành đạt, cho con cái 
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mình  được  trọng  vọng.  Cha  của 
Anphongsô cứ đinh ninh Anphongsô rồi 
sẽ nối gót, kế thừa cha trong sự nghiệp 
binh bị.  .Anphongsô lại  là  một cậu bé 
hết  sức  thông  minh,  hết  sức  khôn 
ngoan.  Cậu học giỏi,  nhưng lại  có  rất 
nhiều tài năng: cầm, kỳ, thi, họa. Người 
ta  vẫn  không  ngoa  khi  đánh  giá 
Anphongsô  là  con  người  tài  đức  song 
toàn. Cha mẹ của Anphongsô hết sức kỳ 
vọng vào cậu. Và ông bà không hãnh 
diện sao được khi Anphongsô tỏ ra hết 
sức nổi bật trong mọi lãnh vực. Ông bà 
Don  Giuseppe  de  Liguori  ước  mơ  cho 
Anphongsô sẽ có người vợ đẹp, để sinh 
sản ra những đứa con ngoan, học hành 
giỏi giang. Ông bà De Liguori ước vọng 
như thế quả chẳng có gì là quá đáng. 
Anphongsô đã đi vào đời, đã đi vào lịch 
sử con người và chính Người đã làm nên 
lịch sử đời mình khi mới có 16 tuổi đời, 
đã giật được hai mảnh bằng tiến sĩ luật 
đạo  và  đời.  Anphongsô  đã  khoác  vào 
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mình  bộ  áo  luật  sư  dài,  rộng  thênh 
thang  vì  vóc  dáng  cậu  còn  quá  trẻ. 
Thanh bảo kiếm đeo bên mình càng làm 
Anphongsô  kiên  định  trong  địa  vị  của 
mình.  Thanh  bảo  kiếm  ấy  chứng  tỏ 
Người  thuộc dòng dõi  quí  tộc, thế giá 
trong thế Kỷ Aùnh Sáng. Bao nhiêu vụ 
kiện,  bao  nhiêu  cuộc  biện  hộ  của 
Anphongsô cho các thân chủ đều mang 
lại  chiến  thắng.  Giữa  lúc,  Anphongsô 
đang hăng say với chiến thắng, giữa lúc 
Anphongsô tưởng rằng mọi sự cứ như 
vậy, giữa lúc Anphong tỏ ra bách chiến 
bách thắng thì…
MỘT  VỤ  KIỆN  BỊ  THUA  KHIẾN 
ANPHONGSÔ TỪ BỎ TẤT CẢ: một vụ 
kiện  tầm  cỡ.  Chưa  từng  có  đến  nay. 
Liên quan đến những hoàng thân quốc 
thích,  những  bá  tước  quận  công.  Một 
lãnh địa và những số tiền nợ, lãnh địa 
Amatrice, rộng bằng cả một tỉnh lẻ. Với 
những  con  số  150.000  ducats,  4.000 
ducats v.v…
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Nữ  công  tước  Victoria  di  Montefeltro 
della  Rovere,  vợ  goá  của  công  tước 
Ferdinando  II  de  Medicis,  thuộc  dòng 
dõi  một  sĩ  quan  làm  công  thần  của 
Hoàng  đế  Charles  Quint,  bà  là  bên 
nguyên. Họ chọn luật sư Maggiochi biện 
hộ.
Bên bị là công tước Philipo Orsini, ông 
này còn một món nợ lớn chưa đòi được, 
song người ta đã làm giấy tơ cầm thế 
cho ông lãnh địa Amatrice, “ với quyền 
thụ hưởng, ông và các kẻ thừa kế ông; 
không ai được phép dính dáng vào, bao 
lâu  ông  chưa  hết  nợ  nần”.  Luật  sư 
Alfonso  biện  hộ  cho  bên  bị  (  Thánh 
Anphongsô, Rey-Mermet Viễn Thụ trang 
65 ).
Anphongsô  còn  trẻ,  các  lập  luận  như 
đinh  đóng  cột.  Người  lại  thông  minh, 
nhanh nhảu và trẻ trung. Ai cũng hoan 
hô sự lập luận vững chắc của Người. Ai 
cũng  tin  tưởng  Người  sẽ  chiến  thắng 
như  bao  vụ  kiện  khác.  Nhưng  con 
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đường của Chúa thật diệu kỳ. Giữa lúc 
Phaolô đang hăng say bắt bớ các môn 
đồ, bắt bớ Giáo Hội, bắt bớ các Kitô hữu 
để nhốt vào tù. Giữa lúc Phaolô tưởng 
rằng mình chiến  thắng  thì  Chúa đánh 
ông ngã ngựa. Phaolô thất bại, Phaolô 
chiến bại rõ ràng.” Lạy Chúa Chúa muốn 
con làm gì  ?  “.  Đường của Chúa thật 
diệu kỳ…Tâm Tư của Chúa không ai có 
thể  dò  thấu…Anphongsô  cũng  thế  với 
những lời biện bác khúc triết, với những 
lập  luận  sắc  bén.  Anphongsô  có  ngờ 
đâu…Đường của Chúa quá diệu vợi. Một 
sai lầm, một quên sót nhỏ nhất đã làm 
cho Anphongsô  thua kiện :”…Sắc diện 
đỏ lên vì tức giận, xấu hổ cho chiếc áo 
pháp  đình  khoác  trên  vai,  Alphongsô 
không còn nghe gì nữa, cả tiếng an ủi 
được  thốt  ra  bởi  vị  chủ  tịch  tối  cao 
Caravita; anh cúi đầu, đi thẳng ra ngoài 
một mạch.
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Hỡi thế gian, ta biết ngươi rồi…vĩnh biệt 
pháp  đình  (  Thánh  Anphongsô,  Rey-
Mermet,
Viễn Thụ trang 67 ).
Anphongsô đã hiểu thế nào là thất bại. 
Anphongsô  thua  kiện  để  Thiên  Chúa 
được thắng kiện. Đó là cái nghịch lý của 
cuộc  đời  mà  Anphongsô  đang  trải 
qua .Anphongsô đã bỏ tất cả. Giờ đây 
chỉ còn Chúa và các bệnh nhân. 
Tiếng vọng của Thiên Chúa luôn thôi túc 
Anphongsô:” Hãy để thế gian lại đó và 
hiến mình cho Ta “.
Anphongsô  đã  tỉnh  giấc  mơ,  đã  hoàn 
hồn sau một cơn đau khổ khủng khiếp 
và rồi:”  Một hôm tại  nhà thờ Đức Mẹ 
chuộc  kẻ  làm tôi,  quỳ  dưới  chân  bức 
tượng, Anphongsô đã nói:” Vĩnh biệt thế 
gian và của cải phù vân ! Lạy Chúa, đời 
con nay thuộc về Chúa  Chức tước và 
của cải gia đình con, con xin dâng làm 
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của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa con và 
cho Mẹ Maria…
Anh  rút  gươm  ra,  đặt  dưới  chân  Mẹ 
bồng con:
Hôm đó là  ngày 29/8/1723,  ngày đứa 
con quay về với Cha nhân hậu( thánh 
Anphong
Rey-Mermet, Viễn thụ trang 69-70.
CÁI KỲ DIỆU CỦA CUỘC ĐỜI: Thánh 
Anphongsô  đã  như  một  Phaolô  ngã 
ngựa trên đường Damas và rồi Người đã 
nhận ra tiếng Chúa gọi. Thanh bảo kiếm 
đặt dưới chân Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi 
nói  lên  sự  từ  bỏ  danh  vọng,  quyền 
hành,  địa  vị,  chức  tước.  Thánh 
Anphongsô  đã nhận ra  cái  phù phiếm 
của cuộc đời:” Phù vân. Tất cả đều là 
phù vân”. Thánh Anphongsô chọn Chúa 
làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Lời 
thánh Kinh” Hãy đi,  bán hết những gì 
con có. Đem cho kẻ khó. Và sau đó đến 
đây theo Thầy”( Lc 18, 22 ; Mt 19, 21 ). 
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Lời của Chúa nói với người thanh niên 
giầu  có  hôm  nay  thúc  bách  thánh 
Anphongsô  thực  sự,  Người  đã  quyết 
định, một quyết định, một sự chọn lựa 
làm cho cha mẹ của  Người rất đau lòng 
vì ông bà chưa nhận ra ý Chúa…
Thánh Anphongsô đã chọn và Người đã 
nhất định dành tất cả cho Chúa…
DÒNG CHÚA CỨU THẾ ĐƯỢC KHAI 
SINH:  Năm  1732,  tại  thị  trấn  Scala 
(  trong  vương  quốc  Napoli  ),  thánh 
Anphongsô  Maria  đệ   Liguori,  vì  động 
lòng  thương  cảm  những  người  nghèo 
khó, nhất là đám nông dân chiếm phần 
đa số trong miền,  đã thành lập Dòng 
Chúa Cứu Chuộc, để đi theo chính Đấng 
Cứu Thế rao giảng Tin Mừng cho người 
nghèo khó.
“ Người  đã sai  tôi  đem Tin Mừng cho 
người nghèo khó”. 9 Lc 4, 18 )
Thánh Anphongsô và các tu sĩ của Ngài, 
sáng  chói  nhất  có  thánh  Giêrađô 
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Majella, đã nỗ lực đáp ứng cácc nhu cầu 
thiêng liêng của dân quê nghèo thời đó, 
bằng các kỳ Đại Phúc thừa sai, các tuần 
tĩnh tâm, các tuần tái phúc, theo gương 
thánh Phaolô đã làm( Cv 15, 36 ) ( Hiến 
Pháp và Quy Luật Dòng Chúa Cứu Thế 
trang 11 ).
Dòng Chúa Cứu Thế từ ngày thành lập 
cho đến  nay, đã trải qua biết bao thăng 
trầm, nhưng Chúa vẫn gìn giữ, ủp ấp để 
rồi Dòng Thánh vẫn luôn vươn lên, tiếp 
tục rao giảng Nước Thiên Chúa và giới 
thiệu Chúa Kitô cho mọi người, đặc biệt 
những người bơ vơ, tất bạt.
Linh  mục  Giuse   Maria  Nguyễn 
Hưng Lợi DCCT
Ngày 22-7-2005 
 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

THÁNH  ANPHONGSÔ  ĐỆ 
LIGUORIÔ

Mt 9, 35-10, 1

Ngày 1 tháng 8

THÁNH  ANPHONG  SAY  MẾN 
THIÊN CHÚA

Mỗi  năm  cứ  vào 
ngày 01/ 8,  toàn 
thể  sĩ  tử  Dòng 
Chúa  Cứu  Thế 
trên  khắp  thế 
giới  đều kỷ niệm 
ngày  Cha  thánh 
Anphongsô.  Mà 
không tưởng nhớ 
và  biết  ơn  Ngài 

sao  được  khi  Ngài  đã  vất  vả  ngược 
xuôi để loan báo Tin Mừng cho những 
người bơ vơ tất bạt, đồng thời lập ra 
một Hội  Dòng mang danh hiệu Chúa 
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Cứu Thế, chuyên chăm lo cho những 
người  nghèo  khổ  vào  năm  1732  tại 
Napoli nước Ý  Đại Lợi.

MỘT CON NGƯỜI KỲ DIỆU:

Sống trong một thế giới, trong một xã 
hội mà con người đua đòi, chạy theo 
con đường ăn chơi,  xa xỉ,  phung phí 
tiền của. Sống trong một giai đoạn mà 
ngay cả giới  nhà tu cũng tranh nhau 
qui  tụ  về chốn đô thị  để hưởng thụ, 
thỏa  hiệp  và  sống  dễ  dãi.  Đời  sống 
đạo  đức  ở  nhiều  nơi  bị  sa  sút  trầm 
trọng,  bè  rối  hoành  hành  giữa  lòng 
Hội  Thánh.  Con  người  tưởng  chừng 
không đâu tìm ra lối thoát giữa một xã 
hội xem ra bị chìm lỉm, ngụp lặn trong 
tội  lỗi.  Anphongsô  đệ  Liguoriô  xuất 
hiện. Chàng Anphongsô có mặt như vị 
anh  hùng  của  thế  kỷ.  Với  bầu  nhiệt 
huyết sẵn có, với lòng đạo đức, thánh 
thiện, với thiện chí và lòng tin sắt đá, 
Anphongsô  đã  như  hừng  hực  lửa 
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Thánh  Thần,  bằng  những  tác  phẩm 
giá trị và qua những lời giảng đầy lửa, 
đanh thép,  Anphongsô đang vực dậy 
cả một Giáo Hội đang lâm nguy. Con 
người  của  Anphongsô  sở  dĩ  có  được 
tinh  thần  ấy  và  cảm  nghiệm  ấy  bởi 
Anphongsô  đã  say  mến  Thiên  Chúa. 
Ngài đã say mê Thiên Chúa với tất cả 
con người, với tất cả con tim rực cháy 
của  mình.  Mà  chúng  ta  không  xem 
Ngài  như một con người  kỳ diệu sao 
được khi Ngài có đủ điều kiện, đủ tài 
đức  để  sống vinh  thân phì  gia  trong 
đất nước Ý Đại Lợi lúc đó: nhà giầu, 
cha  mẹ  quí  phái,  có  chức  có  quyền 
trong  triều  đình,  Anphongsô  lại  học 
giỏi mau chóng thành đạt với tuổi rất 
trẻ,  mới  16  tuổi  đời,  Anphongsô  đã 
đậu cả hai  bằng tiến  sĩ  đời  và  đạo. 
Với  một  tương lai  rực  sáng  như thế, 
Anphongsô  quả  có  đầy  đủ  tất  cả  để 
hưởng thụ một đời sống xa hoa, phú 
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quí  với  nhà  lầu,  danh  vọng,  vợ  đẹp, 
con khôn…

VẪN  SỰ  DIỆU  KỲ  CỦA  CON 
ĐƯỜNG THIÊN CHÚA DẪN ĐƯA:

Cha mẹ của Anphongsô cứ tưởng ông 
bà  rồi  sẽ  được  hưởng  thế  giá  của 
Anphongsô  vì  con  của  ông  bà  quá 
thành  đạt  trong  cuộc  sống  trong  xã 
hội. Ba của Anphongsô luôn muốn con 
của mình nối gót ông làm quan để làm 
ông bà nở mày nở mặt với xã hội, với 
mọi  người.  Là một trạng sư trẻ tuổi, 
Anphongsô đã thắng biết bao vụ kiện 
cho dù rất khó khăn. Bao nhiêu thân 
chủ  của  Anphongsô  đã  nhờ  tài  biện 
bác  của  Ngài,  thắng nhiều  vụ kiện li 
kỳ. Cuộc đời của Ngài tưởng chừng cứ 
càng  ngày  càng  đi  lên,  càng  ngày 
càng thành tựu trong cuộc sống và rồi 
Ngài sẽ không bao giờ bị thua bất cứ 
vụ  bào  chữa  cho  thân  chủ  nào.  Tuy 
nhiên,  Thiên Chúa có cách của Ngài: 
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Anphongsô trong một vụ bào chữa cho 
một  thân  chủ  tưởng  rằng  như  cầm 
chắc phần thắng trong tay, nhưng chỉ 
một sơ xuất rất nhỏ nhặt, Anphongsô 
đã  thua…Thiên  Chúa  đã  đưa 
Anphongsô  ra  khỏi  cái  ảo  tưởng  của 
trần gian để rồi dùng Ngài như khí cụ 
bình an để làm vinh danh Thiên Chúa 
Cha.  Trước  một  thất  bại  không  ngờ, 
Anphongsô đã tỉnh giấc mơ và Ngài đã 
cương  quyết  rũ  bỏ  tất  cả:  tòa  án, 
nghề luật sư, danh vọng, tiền tài vv…
Anphongsô  đã  đặt  thanh  bảo  kiếm 
tượng  trưng  cho  dòng  quí  tộc  dưới 
chân Đức Mẹ phù hộ và Ngài  đã dứt 
khóat: “ Đời ơi, ta chào mi”…

ANPHONGSÔ  ĐÃ  CHỌN  SỰ  KHÓ 
NGHÈO  ĐỂ  PHỤC  VỤ  NHỮNG 
NGƯỜI NGHÈO: 

Từ khi đặt dưới chân Đức Mẹ phù hộ 
thanh bảo kiếm, Anphongsô như trút 
được tất cả gánh nặng trần thế, gánh 
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nặng  ước  muốn danh  vọng,  tiền  của 
và phú quí để đi theo Đấng Cứu Thế 
Giêsu. Sở dĩ thánh Anphongsô đã làm 
được  việc  lớn  lao  như  thế  dù  rằng 
danh  vọng,  địa  vị,  tiền  của,  vợ  đẹp 
đang trong tầm tay của Ngài là vì Ngài 
say  mến  Thiên  Chúa,  say  mến  Đức 
Giêsu, Con Người đến để phục vụ, chứ 
không  phải  để  được  hầu  hạ.  Thánh 
Anphongsô đã cảm nghiệm sâu sắc chỉ 
nơi Chúa Giêsu, ơn cứu độ mới tỏa lan 
nơi những người khác. Ngài cũng hoàn 
toàn bước theo con đường của Chúa, 
con  đường  khó  nghèo,  từ  bỏ  và  hy 
sinh, con đường thập giá: “ Không có 
tình  yêu  nào  cao  vời  bằng  tình  yêu 
của  người  hiến  mạng  sống  mình  vì 
người mình yêu “( Ga 15, 13 ). Thánh 
Anphongsô đã chọn sự khó nghèo để 
lo cho người nghèo. Ngài đã thực hiện 
sự khó nghèo với tất cả con người của 
mình,  bởi  vì  ngay  khi  làm  lời  khấn 
nguyền  với  Chúa  không  bỏ  phí  một 
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giây phút nào trong cuộc sống, thánh 
Anphongsô  đã  sống  ràng  buộc  mình 
trong sự khiêm hạ thâm sâu, một sự 
khiêm tốn như lột trần con người mình 
để rồi  trút  bỏ  tất  cả  vinh  dự,  quyền 
bính  để  hoàn  toàn  hiến  thân  cho 
người nghèo. Đọc lại tiểu sử của Ngài 
chúng  ta  không  khỏi  ngạc  nhiên  và 
khâm  phục  vì  một  con  người  thông 
minh, giỏi giang và thuộc gia đình quí 
phái  nhưng  lại  chấp  nhận  hoàn  toàn 
tự nguyện sự khó nghèo và ràng buộc 
đến như thế ? Điều đó nói lên thánh 
Anphongsô  đã  yêu  mến  Chúa  đến 
chừng nào, Ngài đã lắng nghe và thực 
thi  lời  Chúa  cách  trọn  hảo.  Chỉ  cần 
đọc lại  những lời  dốc lòng của thánh 
Anphongsô, sau ngày lãnh nhận sứ vụ 
linh mục,  chúng ta sẽ hiểu Ngài  như 
thế nào:

1.           Tôi  là  linh  mục:  địa  vị  của 
tôi vượt trên địa vị các thiên thần, 
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tôi  sẽ  sống  tinh  tuyền  như  các 
thiên thần.

2.           Thiên  thần  nghe  tiếng  tôi: 
vậy tôi sẽ vâng nghe tiếng Người, 
dù tiếng đó được diễn tả qua sự 
linh ứng hoặc qua các vị bề trên 
của tôi.

3.           Hội  Thánh tôn kính  tôi:  tôi 
có  bổn  phận  làm  vẻ  vang  Hội 
Thánh  bằng  cuộc  sống  thánh 
thiện  của  tôi,  bằng  lòng  nhiệt 
thành, bằng các việc làm và bằng 
tác phong xứng đáng của tôi.

4.           Tôi dâng Đức Kitô lên Chúa 
Vĩnh  Cửu:  vậy  tôi  phải  mặc  lấy 
những đức tính của Chúa Giêsu và 
không đến gặp Đấng Thánh trên 
hết mọi vị Thánh mà không chuẩn 
bị trước.

5.           Dân Kitô giáo coi tôi là thừa 
tác  viên của công cuộc  giao  hòa 
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họ cùng Thiên Chúa: Vậy tôi phải 
luôn lo sống trong tình nghĩa với 
Người và sống là người  yêu, yêu 
quí đối với Người.

6.           Những  người  công  chính 
trông chờ vào gương lành của tôi 
như một động lực lôi kéo họ đến 
sự  thánh  thiện:  tôi  sẽ  là  một 
gương mẫu luôn luôn và cho mọi 
người.

7.           Những kẻ tội lỗi chờ đợi tôi 
lôi kéo họ ra khỏi sự chết thiêng 
liêng: tôi sẽ nỗ lực trong việc đó 
bằng  những  kinh  nguyện,  bằng 
gương sống, lời nói và hoạt động 
của tôi.

8.           Tôi cần có sức mạnh và can 
đảm để chiến thắng thế gian, hỏa 
ngục  và xác  thịt  hư  đốn.  Với  ơn 
thánh Chúa, tôi phải chiến đấu và 
chiến thắng.
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9.           Tôi  có  bổn  phận  đạt  đến 
những  kiến  thức  cần  thiết  để 
bênh vực cho đạo thánh chúng ta 
và  đánh đổ những lầm lạc và sự 
nghịch đạo.

10.        Khiếp sợ mọi thứ sợ dư luận 
và  những  tình  bạn  thế  tục,  trốn 
tránh  chúng  như  trốn  tránh  hỏa 
ngục:  những  lối  sống  này  làm 
giảm phẩm chất linh mục.

11.        Nguyền rủa lòng tham vọng 
và  tư  lợi  như  bệnh  dịch  hạch 
trong hàng ngũ linh mục: do tham 
vọng  của  mình,  khá  nhiều  linh 
mục  đã  làm  phương  hại  luật 
Chúa.

12.        Hãy  luôn  luôn  tỏ  ra  dễ 
thương, nhưng đừng nhẹ dạ: vậy 
hãy thận trọng, dè giữ, nhất là đối 
với phụ nữ, nhưng không bao giờ 
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kiêu  kỳ,  cứng  rắn  hay  khinh 
người.

13.        Trầm tư, nhiệt thành, nỗ lực 
tập luyện nhân đức, thực tập cầu 
nguyện: đó phải là sự chuyên cần 
liên tục của tôi nếu tôi muốn sống 
đẹp lòng Chúa.

14.        Tôi không phải tìm kiếm sự gì 
khác ngoài vinh quang cho Chúa, 
ngoài  sự  thánh  hóa  bản  thân  và 
phần rỗi  của anh em tôi,  cho dù 
phải mất mạng sống.

15.        Tôi là linh mục: tôi phải chiếu 
tỏa nhân đức của Đức Giêsu Kitô 
và củng cố vinh quang của Người 
là  Linh  Mục  tối  cao  và  đời  đời 
(  Anphongsô  đệ  Liguoriô,  tu  sĩ 
Giám Mục Dòng Chúa Cứu Thế ).

Thánh Anphongsô quả là ngọn lửa say 
mến Chúa  Giêsu  và  từ  ngọn lửa  say 
mến  ấy,  Ngài  đã  đốt  lên,  đốt  mãi 
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không ngừng trong  tâm hồn các sĩ tử 
của  Ngài  và  cũng  ngọn  lửa  ấy  luôn 
được  thắp  lên  trong  mọi  tâm  hồn 
những  người  thành  tâm  tìm  kiếm 
Chúa.

Thánh Anphongsô dù đã là Giám Mục, 
Ngài vẫn luôn sống khó nghèo và nơi 
Ngài luôn tỏa sáng ngọn lửa say mến 
Thiên Chúa. Thánh Anphongsô có lòng 
yêu mến Đức Mẹ, Ngài đã thực hành 
và truyền lệnh cho các sĩ tử của Ngài 
luôn  phải  sùng  kính  Đức  Mẹ  và  rao 
truyền về Đức Mẹ. Ngài đã làm gương 
cho các sĩ tử và mọi người về việc lần 
chuỗi  Mân Côi,  Ngài  nói:  “Chuỗi  Mân 
Côi là giây bền đỗ…”.

Thánh Anphongsô đã ra đi về với Chúa 
ngày 01/8/1787. Đức Giáo Hoàng Piô 
IX  đã đặt  cho Ngài  tước  hiệu tiến sĩ 
Giáo Hội năm 1871, và Đức Piô XII đặt 
Ngài làm quan thầy các giải tội và các 
nhà luân lý.
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Mừng  lễ  thánh  Anphongsô  chúng  ta 
hãy học đòi bắt chước gương say mến 
Thiên  Chúa  của  Ngài  và  cầu  nguyện 
cho  Dòng  Chúa  Cứu  Thế  trong  Giáo 
Hội:  “  Lạy Chúa,  giữa lòng Giáo Hội, 
Chúa  đã  muốn  cho  gia  đình  Dòng 
Chúa Cứu Thế được khai sinh như một 
cây nho chính tay Chúa trồng và săn 
sóc  từ  thuở  ban  đầu  cho  đến  ngày 
nay.

Tất  cả  chúng  con  xin  hết  lòng  hân 
hoan  tạ  ơn  Chúa.  Chúa  đã  thương 
trồng cây nho bé mọn Dòng này. Bao 
lần, Chúa đã mạnh tay quét sạch khó 
khăn,  dẹp hết  chướng ngại.  Chúa đã 
khẩn hoang bốn bề quang đãng để nó 
bén rễ  sâu và lan rộng khắp các  lục 
địa.  Chúa  cũng  đã  cho  bóng  nó  rợp 
các núi  non,  nhánh nó vươn dài  đến 
các đại dương, chồi nó nảy lên mạnh 
mẽ. Chúa lại ban cho nó một tương lai 
hứa  hẹn.  Nguyện  xin  Chúa  tiếp  tục 
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bảo vệ cây nho tay phải, Chúa đã vun 
trồng,  xin  cho  nó  vươn  lên  mãi,  lá 
xanh, hoa tốt để mang lại cho thế giới 
những chùm quả ơn cứu chuộc chứa 
chan nơi Chúa. Amen.

THÁNH ANPHONGSÔ,

ÐẤNG SÁNG LẬP DÒNG CHÚA CỨU 
THẾ

(St. Alphonsus Liguori)

Ngày 01/8

Mt 13,47-53

Các  thánh  là 
những  người  đã 
noi  gương  bắt 
chước Chúa Giêsu 
tới tận cốt lõi của 
Người.  Nói  một 
cách  khác,  các 
thánh  là  những 
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người  đã  họa  lại  chính  hình  ảnh  của 
Chúa  Giêsu  cứu  thế  đến  nỗi  thánh 
Phaolô  đã  có  thể  thốt  lên:  “Tôi  sống 
nhưng không phải tôi sống mà là Ðức 
Kitô sống trong tôi” hoặc" Anh em hãy 
bắt  chước  Thầy,  như  là  Thầy  đã  bắt 
chước Ðức Kitô "( 1co 11,1 ). Thánh là 
trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa 
Kitô  .Ðọc  cựu  ước  ngay  những  trang 
đầu của sách khải nguyên, thiên Chúa 
đã tạo dựng con người giống hình ảnh 
Người. Chúa muốn tất cả mọi người đều 
trở nên giống Ngài.  Mỗi đời  sống Kitô 
hữu đều là  ngọn đèn sáng được thắp 
lên từ ánh lửa phục sinh, được thắp lên 
bằng ngọn lửa Tin, Yêu . Ngọn lửa này, 
con người có thể cho nó bùng lên giữa 
dòng đời, giữa cuộc sống thế tục hay nó 
được dâng hiến cho tình yêu trong đời 
sống hiến thân phục vụ cho tha nhân, 
cho mọi người trong đời sống dâng hiến 
.Ðời sống theo Chúa, sống tình yêu bền 
bỉ của Chúa như cha Henri J. M Nouwen 
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đã viết: " Tình yêu phát xuất từ Thiên 
Chúa  là  tình  yêu  vĩnh  cửu,  tình  yêu 
không  hư,  không  nát  "(  The  Inner  of 
Love  ).  Thánh  Phaolô  viết:  “Tình  yêu 
Chúa Kitô thúc bách tôi”. Chính vì thế, 
hôm nay Giáo Hội và đặc biệt các sĩ tử 
Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới 
tôn vinh một Con Người, đã hoàn toàn 
trở nên giống Ðức Kitô trong các nhân 
đức, tới mức độ hoàn thiện.

Thánh Anphongsô có thể ví được như  
một ngọn nến sáng được đốt  lên từ  
ngọn lửa cháy bừng là Chúa Giêsu phục  
sinh để nối lửa cho nhiều người và nối  
lửa cho đời bằng chính sự thánh thiện  
và  sự  sống  của  mình:  sự  sống  bắt  
nguồn từ Chúa sống lại.Ðã hơn hai trăm  
năm qua, thánh Anphongsô đã để lại  
cho Giáo Hội, cho nhân loại và cho các  
sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế do Người thiết  
lập một mẫu gương thánh thiện không 
bao giờ có thể tàn phai. Mẫu gương được 
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gọt  dũa,  được  chạm trổ  đến  nỗi  hiện 
nguyên  hình  Ðấng  Cứu  Thế  Giêsu  .�  
Gương của Người làm nổi bật bộ mặt tràn 
đầy  yêu thương của Chúa Cứu Thế vì 
chính nơi Chúa: “ Ơn cứu chuộc chứa chan 
". Thánh Anphongsô đã chỉ cho nhân loại, 
cho người nghèo và cho các đệ tử của 
Người biết đâu là Tình Yêu của Chúa Giêsu 
. Tình yêu hy sinh đến tận hiến cả thân 
xác mình trên thập giá: “

Không có tình yêu nào cao vời bằng tình 
yêu của người hiến mạng sống mình vì 
người  mình yêu"(  Ga  15,  13  ).  Thánh 
Anphongsô đã vạch ra cho nhân loại con 
đường theo Chúa : “ Ai muốn theo Ta hãy 
từ bỏ mình, vác thập giá của mình mà 
theo  Ta  "(  Lc  9,  23  ).  Nên,  thánh 
Anphongsô, hôm nay đã giơ tay cao, đã 
chỉ cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế của 
Ngài  nhớ  về  cội  nguồn của  mình.  Cội 
nguồn mà chính thánh Anphonsô đã lập ra 
một Dòng mang tên Chúa Cứu Thế vào 
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năm 1732  với  bao  nhiêu  thăng  trầm, 
bao nhiêu khó khăn, thử thách. Thánh 
Anphongsô  đã  viết  nên  trang  sử  oai 
hùng cho đời mình, cho Dòng mình sáng 
lập .  Với  16 tuổi  đời,  hai  bằng tiến sĩ 
luật đạo và đời đã hé mở tương lai rạng 
rỡ  cho  cuộc  đời  thăng  tiến  của 
Anphongsô. Vinh quang vẫn là thách đố 
lớn  nhất  đối  với  gia  đình  của 
Anphongsô. Cha của Người không đồng 
ý cho Anphongsô tận hiến cuộc đời cho 
Chúa. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu , một 
vụ kiện, đáng lẽ Anphongsô phải thắng, 
nhưng. Vẫn là đường lối quan phòng kỳ 
diệu của Chúa, thánh Anphongsô đã từ 
bỏ pháp đình, từ bỏ tất cả . Với sự nhất 
quyết  theo  chân  Chúa,  Anphongsô  đã 
thắng cả sự ngăn cản của người cha và 
Người đã quyết định dứt khoát đi vào 

Thánh  Anphongsô  ,  sau  khi  học  xong 
triết và thần học, đã lãnh nhận sứ vụ 
linh  mục  vào  ngày  21  tháng  12  năm 
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1726 . Người đã chuyên cần giảng dậy 
và khuyên bảo mọi người thay đổi, tiến 
bước  trên  con  đường  nên  thánh.  Vì 
chính Người, sau một cuộc thua kiện đã 
thay đổi tất cả, đổi mới tất cả. Thánh 
Anphongsô  đã  đặt  chiếc  gươm,  biểu 
tượng của dòng quí tộc dưới chân Ðức 
Mẹ. Thánh Anphongsô đã biến giây phút 
đó,  giây  phút  hiện  tại  mà  Người  đặt 
thanh bảo kiếm dưới chân Ðức trinh nữ 
Maria làm giây phút hồng phúc và cứu 
độ. Cái giây phút mà trong cuộc hành 
trình  chịu  chết,  Chúa  đã  nhìn  Phêrô 
khiến Phêrô ăn năn và quay trở về với 
Chúa. Ðó là giây phút cứu độ của Phêrô. 
Còn đối với Anphongsô, giờ cứu độ của 
Người ở ngay dưới chân Ðức Mẹ.

Thánh  Anphongsô  đã  lập  một  Dòng  
chuyên lo rao giảng cho những người  
nghèo, những người bơ vơ, vất vưởng  
và truyền bá lòng tôn sùng Ðức Mẹ,  
nhất là đức trinh nữ Maria với tước hiệu  
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Mẹ Hằng Cứu Giúp . Thánh Anphongsô 
đã  làm gương cho  các  sĩ  tử  của  Người 
trong nhiều nhân đức, đặc biệt ba nhân 
đức của Tin Mừng : Vâng phục, Khiết tịnh 
và khó  nghèo . Người đã sống cùng tận�  
cái cốt lõi của đạo là tình thương và muốn 
cho mọi người, cho các sĩ tử Dòng Chúa 
Cứu Thế cũng noi gương bắt chước Ngài 
sống cái cốt lõi ấy. Ngài đã làm việc không 
ngừng, không ngơi nghỉ và dám khấn với 
Chúa: “ Không bỏ xót một phút, giây nào 
". Năm 1762, thánh Anphongsô được đặt 
làm Giám mục Giáo phận thánh Agatha 
Gothorum . Cuộc đời của thánh nhân gặp 
trăm bề thử thách cho tới cuối đời, nhưng 
Ngài đã tìm lại bình an và ra đi cách thánh 
thiện trong tay Chúa vào ngày 1/8/1789 . 
Năm 1871, Ðức Thánh Cha Piô IX đã đặt 
cho Ngài tước hiệu tiến sĩ Giáo Hội và Ðức 
Giáo Hoàng Piô XII đặt Ngài làm quan 
thầy các cha giải tội và các nhà luân lý.
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Xin  thánh  Anphongsô  thắp  lên  trong 
tâm hồn các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế 
ngọn lửa Ðức tin, ngọn lửa truyền giáo 
không bao giờ tắt.

Xin cho chúng con luôn bắt chước thánh 
Anphongsô  yêu  mến  người  nghèo, 
người bơ vơ tất bạt .

Xin cho chúng con luôn biết loan truyền 
lòng  sùng  kính  Ðức  Mẹ  như  thánh 
Anphonsô đã sống và đã làm.
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31-7 THÁNH IGNATIÔ LÔYÔLA, LINH 
MỤC 

Thánh  Phaolô  viết: 
“  Khi  vừa  nghe 
danh  thánh  Giêsu, 
cả trên trời dưới đất 
và  trong  nơi  âm 
phủ, muôn vật phải 
bái  qùy;  và để tôn 
vinh  Thiên  Chúa 
Cha,  mọi  loài  phải 
mở  miệng  tuyên 
xưng  rằng:  “  Đức 

Giêsu  Kitô  là  Chúa”(  Pl  2,  10-11  ). 
Thánh Ignatiô lôyôla suốt cuộc đời của 
Ngài chỉ muốn làm mọi sự vì vinh danh 
Chúa( Ad majorem Dei gloriam ).

MỘT CUỘC ĐỜI. MỘT CON NGƯỜI: 

Thánh  Ignatiô  sinh  tại  Lôyôla  miền 
Cantabria nước Tây Ban Nha trong một 
gia đình giầu sang, phú quí và đầy thế 
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giá  vào  năm 1493.  Lớn  lên  như  mọi 
chàng trai trong nước Tây Ban Nha lúc 
đó,  thánh  Ignatiô  đã  nhập  ngũ  và  bị 
thương khi quân đội Tây Ban Nha giao 
tranh với quân đội Pháp ở Pampelune. 
Thời gian nằm bệnh viện, Chúa đã thúc 
đẩy  thánh  nhân  đọc  những  sách  đạo 
đức và Chúa đã thúc giục Ngài: “ Hãy 
bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu”. Năm 
1523, thánh nhân bắt đầu cuộc đời tu 
tập, sau khi đã bỏ thanh kiếm quí tộc 
của mình ở bàn thờ Đức trinh nữ Maria 
tại  Mont-Serrat.  Thánh nhân sống một 
đời  sống  họa  lại  tình  yêu  của  Chúa 
Giêsu, Ngài đã sống khó nghèo như một 
người ăn mày và trong giai  đoạn này, 
Ngài đã viết nhiều sách rất có giá trị về 
mặt  đạo đức và thiêng liêng.  Vì  nhiệt 
thành với Chúa và yêu thương các linh 
hồn,  thánh  Ignatiô  đã  qui  tụ  được  9 
người bạn cùng chí hướng và trên ngọn 
đồi Mont Martre, thánh nhân đã đặt nền 
móng cho một dòng tu vào năm 1534 
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với lý tưởng tất cả cho vinh danh Chúa 
và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh nhân 
đã đặt tên cho dòng của Ngài là Dòng 
Tên. Ngoài ba lời khuyên của Tin Mừng, 
vào  năm 1540,  thánh  nhân  còn  thêm 
một lời khấn nữa là hiến mình cho công 
cuộc truyền giáo theo ý hướng của tòa 
thánh. Thánh nhân đã sống nhiệt thành 
với việc giảng dậy giáo lý và lòng đạo 
đức  siêu  vượt  của  Ngài  đã  giúp  cho 
nước Chúa được phát triển và mở rộng 
khắp nơi.

THÁNH  IGNATIÔ  LÔYÔLA  ĐƯỢC 
CHÚA GỌI VỀ: 

Thánh nhân đã sống theo lời  Chúa:  “ 
Thầy đến đem lửa vào trái đất, và Thầy 
những  ước  mong  phải  chi  lửa  ấy  đã 
bừng lên”( Lc 12, 49 ). Thánh Ignatiô đã 
ra  đi  trở  về  với  Chúa  vào  năm  1556 
hưởng  thọ  63  tuổi.  Năm  1609  Đức 
Thánh Cha Phaolô V   đã phong Ngài lên 
bậc chân phước. Năm 1623, Đức Giáo 
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Hoàng Urbanô VIII  đã tôn Ngài lên bậc 
hiển  thánh  và  vào  năm  1922,  Đức 
Thánh Cha Piô  XI  đặt  Ngài  làm Đấng 
bảo trợ những tuân tĩnh tâm.

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho  Giáo  Hội 
một chiến sĩ can trường là thánh Ignatiô 
để  làm  cho   danh  Chúa  thêm  vinh 
quang rực rỡ.  Nhờ gương sáng và ơn 
phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng 
con ở  đời này biết hăng say chiến đấu, 
để đời sau được cùng Người lãnh phần 
thưởng vinh quang Chúa hứa ban( Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Ignatiô Lôyôla, 
linh mục ).
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30-7 THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN, 
(St. Peter Chrysologus)

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh,

Thánh  vịnh  36  có  đoạn  viết  rằng:  “ 
Miệng người  công chính  niệm lẽ  khôn 
ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực: 
luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng”(Tv 
36.  30-31  ).  Thánh  Phêrô  Kim  Ngôn 
được Thiên Chúa tuyển chọn lên hàng 
giám mục. Ngài đã sống hết mình cho 
Chúa và các linh hồn.

ĐỜI THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN: 

Thánh  Phêrô  Kim  Ngôn 
sinh  tại  Forum  Cornelii 
miền  Emilia  nước  Ý  năm 
405  trong  một  gia  đình 
giầu sang phú quí và đầy 
thế  giá.  Chúa  đã  chọn 
Ngài  như  lời  sách  Thánh 
nói: “ Chúa đã cho người 
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lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người 
đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn và 
mặc cho người áo vinh quang”( Hc 15, 5 
). Thánh nhân đã có lòng đạo đức và 
thực tập các nhân đức ngay từ khi còn 
nhỏ. Ngài đã trao dồi kiến thức triết học 
thần học và kiến thức thánh. Năm 433, 
thánh nhân được cắt đặt làm tổng giám 
mục Ravenne. Thánh nhân có tài hùng 
biện,  có khoa ăn nói  rất  thuyết  phục, 
nên nhiều người đã ghép thêm cho Ngài 
Chrysôlôgô  để  tỏ  lòng  ngưỡng  mộ và 
khâm phục Ngài. Lời của Ngài nói ra có 
giá trị như vàng và Ngài rất có uy tín đối 
với  mọi  người  vì  các  lời  nói  đầy  vẻ 
thuyết phục và lôi  cuốn con người  tới 
với  Thiên  Chúa.  Thánh  nhân  có  lòng 
cương quyết đối với sự giữ đạo bề ngoài 
và giả  dối  của nhiều giáo dân.  Thánh 
nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất 
có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. 
Đây  là  những  bài  huấn  đức  gọn  dựa 
trên nền tảng Thánh Kinh và phụng vụ 
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giúp  con người  sống phù hợp  với  Tin 
Mừng.  Thánh  nhân  đã  không  dùng 
những  từ  ngữ  cao  sâu  như  thánh 
Augustinô,  như  Toma  hay  như  thánh 
Lêô. Ngài đã viết có tính cách đại đồng 
cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể 
hiểu  cách  dễ  dàng.  Thánh  nhân  đã 
thường  nói:  “  Lời  lẽ  của  tôi  đã  được 
chôn vùi với Đức Kitô”.

THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN RA ĐI VỀ 
VỚI CHÚA: 

Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống 
chết cho sứ mạng loan báo Tin Mừng 
của mình.  Thánh nhân đã xin  về hưu 
dưỡng  tại  quê  nhà  của  mình  để  dọn 
mình  chết  lành.  Thánh  nhân  đã  ra  đi 
bình  an  trong  tay  Chúa  vào  ngày  2 
tháng  12  năm  450.  Chúa  đã  đội  mũ 
triều  thiên  cho Ngài  và  Hội  Thánh  đã 
đặt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.
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Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám 
mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng 
thuyết đại tài về Ngôi Lời nhập thể. Vì 
lời  thánh nhân  cầu  thay  nguyện giúp, 
xin cho chúng con hằng suy niệm trong 
lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung 
thành sống những mầu nhiệm ấy”( Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Phêrô  Kim 
Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh ).
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29-7 THÁNH NỮ MÁCTA, (St. 
Martha)

Đức  Giêsu  vào 
làng  kia,  có  một 
phụ  nữ  tên  là 
Mácta  đón  Người 
vào  nhà  (Lc  10, 
38)  Thánh  nữ 
Mácta  niềm  nở 
đón  tiếp  Chúa 
Giêsu. Đây là hình 

ảnh rất đẹp về một con người luôn mau 
mắn,  nhanh  lẹ  trong  đời  sống  đời 
thường: tiếp rước và phục vụ với tất cả 
tâm tình của mình.

MÁCTA,  MỘT  CON  NGƯỜI  PHỤC 
VỤ: 

Tin  Mừng  thánh  Luc  thuật  lại  rằng: 
“Trong  khi  Thầy  trò  đi  đường,  Đức 
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Giêsu vào làng kia. Có một phụ nữ tên 
là  Mácta  đón  Người  vào  nhà.  Cô  có 
người  em gái  tên là Maria,  cô này cứ 
ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người 
dạy.  Còn cô  Mácta  thì  tất  bật  lo  việc 
phục  vụ”  (Lc  10,  38-40  ).  Tin  Mừng 
cũng  cho  thấy,  Mácta  cũng  đón Chúa 
dùng bữa với gia đình sáu ngày trước lễ 
phục sinh. Trong hai bữa ăn đó, Mácta 
tỏ ra tất bật, lo lắng cho Chúa Giêsu và 
các  môn  đệ.  Cô  Mácta  có  lòng  hiếu 
khách một cách triệt để: thánh nữ bận 
rộn  với  việc  bếp  núc,  cố  gắng  làm 
những món ăn  ngon,  hợp  khẩu  vị  để 
thết đãi Chúa Giêsu và các môn đệ. Lần 
khác, Chúa Giêsu tới Bêtania và làm cho 
Lazarô  chết  bốn  ngày,  đã  nặng  mùi, 
được sống lại.  Trước khi  làm phép lạ, 
Mácta đã tuyên xưng lòng tin của mình: 
“ Thưa Thầy,  có.  Con vẫn tin Thầy là 
Đức Kitô,  Con Thiên  Chúa,  Đấng phải 
đến thế gian”( Ga 11,27) Lòng tin của 
Mácta đưa nhân loại  liên tưởng tới  lời 
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tuyên xưng của thánh Phêrô. Chính lời 
tuyên  xưng  đức  tin  của  vị  tông  đồ 
trưởng làm cho Ngài  trở  nên tảng đá 
vững chắc, Chúa xây dựng Giáo Hội của 
Người trên ấy. Mácta tuyên xưng Chúa 
là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Điều này 
nói lên, chính Thiên Chúa đã mạc khải 
cho  thánh  nữ  và  Thánh  Thần  đã  tác 
động trong thánh nữ để Mácta nhận ra 
Chúa là Đấng thiên sai phải đến trong 
thế  gian.  Mácta  bận  rộn,  lo  lắng  và 
trong  sự  mệt  mỏi,  thánh  nữ  đã  than 
phiền về việc Maria không chịu giúp cô 
làm bếp để  hầu hạ  và phục  vụ  Chúa 
Giêsu cùng các môn đệ: “ Thưa Thầy, 
em con để mình con phục vụ, mà Thầy 
không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó 
giúp con một tay” (Lc 10, 40 ). Sự thực 
Chúa Giêsu rất trân trọng thái độ hiếu 
khách của Mácta, tuy nhiên, Ngài cũng 
trách Mácta quá lo âu, lo lắng mà quên 
đi việc chính yếu là lắng nghe lời Chúa: 
“ Mác ta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo 
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lắng  nhiều  chuyện  quá  !  Chỉ  có  một 
chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn 
phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”( Lc 
10,  41-42  ).  Giữa  muôn công  việc  và 
công việc chính yếu là việc lắng nghe 
Lời  Chúa,  phục vụ cho Lời  Chúa được 
rao giảng, được biết tới, được sống một 
cách đích thực, thì chúng ta phải chọn 
lấy  Lời  Chúa làm ưu tiên.  Chúa Giêsu 
đến không phải để được chúng ta phục 
vụ, mà chính ngài phục vụ chúng ta khi 
phân phát Lời Chúa va ban sự sống thần 
linh, sự kết hiệp yêu thương với Thiên 
Chúa. Công việc cũng cần thiết, nhưng 
không  thể  chiếm  chỗ  chính  của  con 
người.  Sự sống thần linh,  Nước Thiên 
Chúa phải là mối quan tâm trước hết và 
trên hết!

THÁI ĐỘ NÀO CẦN PHẢI CÓ ? 

Maria em cô Mácta đã lấy thuốc thơm 
xức cho Chúa, đã ngồi bên chân Chúa 
mà nghe Chúa giảng dạy( Lc 10, 39 ). 
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Cả hai thái độ của Mácta và Maria đều 
đáng trân trọng, nhưng phải làm sao để 
đời sống hoạt động và đời sống chiêm 
niệm, cầu nguyện trở nên hài  hòa. Lo 
lắng, băn khoăn, náo động mà quên đi 
phải có những lúc tĩnh, những lúc yên 
nghỉ để lắng đọng tâm hồn, kết hợp với 
Chúa, là điều thiếu xót, chưa hoàn hảo. 
Chúa Giêsu muốn con người vừa phục 
vụ  nhưng  phải  biết  hồi  tỉnh  để  cầu 
nguyện. Maria và Mácta sẽ bổ túc cho 
nhau để đời sống trở nên hoàn hảo.

MÁC-TA, DUNG MẠO MỘT VỊ THÁNH

Nhiều người dễ nhận ra Mácta qua câu 
chuyện của Thánh Luca. Khi ấy, Mácta 
chào đón Ðức Giêsu và các môn đệ vào 
nhà của mình, và ngay sau đó Mácta 
chuẩn bị cơm nước. Sự hiếu khách là 
điều rất quan trọng trong vùng Trung 
Ðông và Mácta là điển hình. Thử tưởng 
tượng xem ngài bực mình biết chừng 
nào khi cô em Maria không chịu lo giúp 
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chị tiếp khách mà cứ ngồi nghe Ðức 
Giêsu. Thay vì nói với cô em, Mácta xin 
Ðức Giêsu can thiệp. Câu trả lời ôn tồn 
của Ðức Giêsu giúp chúng ta biết Người 
rất quý mến Mácta. Ðức Giêsu thấy 
Mácta lo lắng nhiều quá khiến cô không 
còn thực sự biết đến Người. Ðức Giêsu 
nhắc cho Mácta biết, chỉ có một điều 
thực sự quan trọng là lắng nghe Người. 
Và đó là điều Maria đã làm. Nơi Mácta, 
chúng ta nhận ra chính chúng ta -- 
thường lo lắng và bị sao nhãng bởi 
những gì của thế gian và quên dành 
thời giờ cho Ðức Giêsu. Tuy nhiên, thật 
an ủi khi thấy rằng Ðức Giêsu cũng yêu 
quý Mácta như Maria.
Lần thăm viếng thứ hai cho thấy Mácta 
đã thấm nhuần bài học trước. Khi ngài 
đang than khóc về cái chết của anh 
mình và nhà đang đầy khách đến chia 
buồn thì ngài nghe biết Ðức Giêsu đang 
có mặt ở trong vùng. Ngay lập tức, ngài 
bỏ những người khách ấy cũng như gạt 
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đi mọi thương tiếc để chạy đến với Ðức 
Giêsu.
Cuộc đối thoại của ngài với Ðức Giêsu 
chứng tỏ đức tin và sự can đảm của 
ngài. Trong cuộc đối thoại, Mácta khẳng 
định rõ ràng là ngài tin vào quyền năng 
của Ðức Giêsu, tin vào sự phục sinh, và 
nhất là tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa. 
Và sau đó Ðức Giêsu đã cho Lagiarô 
sống lại từ cõi chết.
Hình ảnh sau cùng của Mácta trong 
Phúc Âm đã nói lên toàn thể con người 
của ngài. Lúc ấy, Ðức Giêsu trở lại 
Bêtania để ăn uống với các bạn thân 
của Người. Trong căn nhà ấy có ba 
người đặc biệt. Lagiarô là người mà ai 
cũng biết khi được sống lại. Còn Maria là 
người gây nên cuộc tranh luận trong 
bữa tiệc khi cô dùng dầu thơm đắt tiền 
mà xức lên chân Ðức Giêsu. Về phần 
Mácta, chúng ta chỉ được nghe một câu 
rất đơn giản: "Mácta lo hầu hạ." Ngài 
không nổi bật, ngài không thi hành 
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những việc có tính cách phô trương, 
ngài không được hưởng phép lạ kỳ diệu. 
Ngài chỉ hầu hạ Ðức Giêsu.
Thánh Mácta được đặt làm quan thầy 
của các người hầu hạ và đầu bếp.
Cầu Nguyện:

Lạy  Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,  
xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời và  
đến trú  ngụ  tại  nhà  thánh  nữ  Mácta.  
Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp,  
xin Chúa cho chúng con hết tình phục  
vụ Đức Kitô hiện diện trong mọi người  
để mai  sau được Chúa đón nhận vào  
nhà Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh  
nữ Mácta)
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26-7 THÁNH GIO-A-KIM VÀ 
THÁNH AN-NA (St. Joachim & 

Anne)

SONG THÂN ĐỨC MARIA

Ngày 26/7

Gia  đình  là  nền 
tảng  của  xã  hội, 
là  Hội  Thánh thu 
hẹp trong đó đức 
tin được tỏa sáng 
khắp nơi. Chính vì 
hiểu  rõ  vai  trò 
của  đời  sống  gia 
đình.  Chúa  Giêsu 
khi  tới  trần  gian 
theo ý Đức Chúa 
Cha,  Ngài  cũng 
chọn một gia đình 
để sinh ra. Khi có 
một  gia  đình,  có 

cha có mẹ, Chúa Giêsu muốn nâng cao 
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phẩm  giá  của  gia  đình...  Ngài  chỉ  ra 
rằng gia đình luôn có vai  trò đặc biệt 
trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ của Chúa Giêsu 
là Maria và Cha của Ngài là thánh Giuse. 
Maria cũng đã xuất thân trong một gia 
đình  đạo  đức,  thánh  thiện.  Cha  của 
Người  là  thánh  Gio-a-kim  và  Mẹ  của 
Người  là  bà  thánh  An-na.  Hai  ông bà 
Gioakim và Anna đã một mực tuân theo 
ý  Chúa,  một  mực  làm  mọi  sự  theo 
khuôn mẫu của Chúa.

THÁNH GIO-A-KIM VÀ THÁNH AN-
NA LUÔN TRUNG TÍN VỚI CHÚA:

Đức  Maria  là  hoa  quả  của  hai  thánh 
Gioakim và thánh Anna. Cây tốt sinh trái 
tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. 
Xem quả biết cây. Tất cả những điều ấy 
muốn  nói  lên  rằng  Chúa  luôn  yêu 
thương những người biết tin tưởng, phó 
thác, cậy trông vào Ngài.  Đọc lại  Kinh 
Thánh, ta không thấy Thánh Kinh thuật 
lại lai lịch, và cuộc sống của hai thánh 
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Gioakim va Anna là song thân của Mẹ 
Maria. Nhưng các Thánh Truyền cho ta 
hiểu  rõ  rằng  hai  ông  bà  Gioakim  và 
Anna  luôn  phó  thác,  cậy  trông  và  tin 
tưởng vào Chúa. Hai ông bà đã già nua 
tuổi tác mà vẫn không  có con, nhưng 
Thiên Chúa đã yêu thương, chấp nhận 
lời khẩn nguyện, cầu xin của hai ông bà 
và cho hai  ông bà cưu mang, hạ sinh 
người con yêu quý là Maria. Đây là hồng 
ân cao cả Thiên Chúa dành cho ông bà 
Gioakim  và  Anna.  Cái  phúc  mà  song 
thân  của  mẹ  Maria  đã  lãnh  nhận  từ 
Thiên Chúa biến đổi cả cuộc đời của hai 
ông bà như lời Tv 23, 5 đã viết: “ Các 
Ngài được Chúa ban phúc lành, và được 
Thiên Chúa cứu độ hằng xót thương”. 
Thiên chúa đã chúc phúc cho hai ông bà 
bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu không 
bao giờ tàn lụi, phai mờ, tình yêu hiến 
trọn cho người khác. Vì luôn trung tín 
với Thiên Chúa, hai ông bà được Thiên 
Chúa yêu thương một cách đặc biệt và 
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Maria là con hai ông bà đã được Thiên 
Chúa cất nhắc, để ý và tuyển chọn làm 
Mẹ Đấng Cứu Thế. Chính nhờ phúc lành 
Hai ông bà lãnh nhận nơi Thiên Chúa, 
qua các Ngài, phúc lành ấy cũng được 
đổ xuống cho muôn dân, muôn nước và 
từng người.

NHÂN  LOẠI 
ĐƯỢC  HẠNH 
PHÚC: 

Ngay trong ca nhập 
lễ,  lễ  hai  thánh 
Gioakim  và  thánh 
Anna,  Hội  Thánh 
đã  ca  rằng:  “ 
Chúng ta hãy ngợi 
khen  thánh 
Gioakim  và  thánh 
Anna nơi con cháu 
các Ngài, vì qua các Ngài, Chúa đã ban 
phúc lành cho muôn dân “.  Hai thánh 
Gioakim và Anna đã cảm nghiệm sâu xa 
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lời của Chúa “Phúc cho mắt các con vì 
được thấy; và phúc cho tai các con, vì 
được nghe. Quả thực Thầy bảo các con: 
nhiều vị  ngôn sứ và nhiều Đấng công 
chính đã ao ước trông thấy điều các con 
thấy;  mong  ước  nghe  điều  các  con 
nghe, mà không được nghe( Mt 13, 16-
17 ). Thánh Gioakim và thánh Anna đã 
có phúc thật sự, các Ngài đã lãnh nhận 
biến cố làm Cha làm Mẹ của Đức Trinh 
nữ Maria như một ân sủng tuyệt vời và 
các Ngài đã biến giây phút ân sủng ấy 
như  một  hồng  ân  cứu  độ  mà  chỉ  có 
Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho các 
Ngài và qua các Ngài trao ban cho nhân 
loại. Các Ngài hạnh phúc vì đã xem thấy 
những điều và đón nhận điều quí trọng 
vô  giá  mà không người  nào trên trần 
gian đã có thể lãnh nhận: hồng ân làm 
mẹ  làm  cha  của  người  nữ  tử  Sion: 
Maria.
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Mừng  lễ  hai  thánh  Gioakim  và  thánh 
Anna, nhân loại phải biết ơn các Ngài vì 
qua  hai  Ngài  mà nhân  loại  lãnh  nhận 
được ơn cứu độ qua cháu của hai Ngài 
là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế mà muôn 
dân hằng mong đợi. 

Lạy Thiên Chúa là Đấng tổ phụ chúng 
con  tôn  thờ,  Chúa  đã  ban  cho  thánh 
Gioakim và thánh Anna được diễm phúc 
sinh  hạ  Đức Maria  là  Thánh  mẫu của 
Đức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin nhận 
lời hai thánh chuyển cầu cho chúng con 
được hưởng ơn cứu độ, Chúa đã hứa 
ban  cho  dân  riêng  của  Chúa”(  Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Gioakim  và 
Anna song thân Đức Maria ).
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25-7 THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, (St. 
James, Apostle)

Đọc lại ơn gọi của các 
thánh  tông  đồ,  nhân 
loại  không  khỏi  ngạc 
nhiên  vì  tính  cách 
huyền nhiệm và diệu kỳ 
của  Thiên  Chúa  trên 
từng  con  người,  trên 
từng  cá  nhân.  Tin 
Mừng  của  thánh 
Matthêu viết: “ Đang đi 
dọc theo biển hồ Galilê, 

Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê, con ông 
Dê-bê-đê, và ngươi em là ông Gio-an, 
cả hai đang vá lưới”( Mt 4, 18.21 ).

ƠN GỌI CỦA THÁNH GIACÔBÊ: 

Chúa muốn gọi ai là tùy ý Chúa, không 
ai  có  quyền  buộc  Chúa  phải  làm  thế 
này, phải làm thế khác. Ơn gọi là một 
ơn huệ nhưng không của Chúa. Thánh 
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Giacôbê  là  anh  của  thánh  Gioan,  con 
của  ông  Dêbêđê.  Thánh  nhân  là  bạn 
đồng nghiệp với thánh Phêrô và thánh 
Anrê, tất cả đều làm nghề chài lưới và là 
những tay chài thiện nghệ. Các Ngài đã 
làm nghề cổ truyền này từ đời cha ông 
và nay  họ vẫn tiếp tục sống bằng nghề 
đánh  cá  ở  biển  hồ  Giênêsarét.  Thánh 
Matthêu  đã  tường  thuật  lại  việc  Chúa 
Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên như 
sau: “ Người đang đi dọc theo biển hồ 
Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông 
Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh 
là  ông  Anrê,  đang  quăng  chài  xuống 
biển,  vì  các  ông  làm  nghề  đánh  cá. 
Người bảo các ông: “ Các anh hãy theo 
tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những 
kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai 
ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi 
một quãng nữa, Người thấy hai anh em 
khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê 
và người em là ông Gioan. Hai ông này 
đang  cùng  với  cha  là  ông  Dêbêđê  vá 
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lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 
Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại 
mà  theo  Người”(  Mt  4,  18-22  ).  Tin 
Mừng nói: Chúa gọi và lập tức họ bỏ tất 
cả mà theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lạ 
lùng vì chỉ một tiếng gọi, các môn đệ đã 
bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh 
Giacôbê dù rằng có bị mang tiếng vì bà 
mẹ của hai người con ông Dêbêđê đã 
suy  nghĩ theo ý trần gian xin cho một 
ông ngồi bên tả, một ông ngồi bên hữu 
Chúa trong vương quốc của Ngài, nhưng 
với sự tác động của Chúa Thánh Thần 
và với sự thay đổi của ơn Chúa, thánh 
Giacôbê và thánh Gioan đã hy sinh đến 
giọt máu cuối cùng để làm chứng cho 
Chúa.

THÁNH  GIACÔBÊ  TRỞ  THÀNH 
NGƯỜI THÂN THIẾT CỦA CHÚA: 

Được Chúa yêu thương,  cải  hóa,  biến 
đổi,  thánh  Giacôbê  đã  trở  nên  người 
thân cận của
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Chúa,  cùng  với  thánh  Phêrô  và  thánh 
Gioan. Thánh nhân đã được chứng kiến 
con ông Zairô  Chúa làm cho sống lại, 
việc chúa biến hình trên núi Tabôrê, và 
cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn 
cây dầu. Tất cả những điều đó nói lên 
con người đặc biệt và vô cùng thân tín 
của Ngài  đối với Chúa Giêsu.  Chính vì 
được yêu mến tin tưởng, thánh Giacôbê 
đã được phước trở thành người tử đạo 
tông đồ đầu tiên đã đổ máu ra để minh 
chứng  choChúa  Giêsu  phục  sinh  dưới 
thời vua Hêrôđê Agrippa I năm 43 hoặc 
44  trước  lễ  phục  sinh.  Chúa  đã  trao  
chén đắng  cho Ngài  và  Ngài  đã  chấp 
nhận uống chén đắng Thầy trao. Chúa 
đã thưởng công và trao mũ triều thiên 
cho Ngài. Thánh nhân đã được tôn kính 
đặc biệt trên thế giới  từ thế kỷ IX và 
lòng tôn kính thánh nhân toả lan khắp 
thế giới.
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Lạy  Thiên  Chúa  toàn năng  hằng  hữu, 
Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự 
là  tông  đồ  đầu  tiên  đã  chết  để  làm 
chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh 
tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo 
của thánh nhân, và nhờ Người cầu thay 
nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng 
đỡ phù trì( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh 
Giacô-bê  tông đồ ).
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23-7 THÁNH BRIGITTA, (St. Bridget 
os Sweden)

nữ tu, 

Người  phụ  nữ  kính 
sợ Chúa sẽ được ca 
tụng,  con  cái  bà 
khen  ngợi  bà  diễm 
phúc,  và  chồng  bà 
cũng  ca  tụng  bà 

( Cn  31.30.28  ). 
Thánh  nữ  Brigitta  là  một  góa  phụ  đã 
sống hết mình vì  Chúa Kitô. Người đã 
dưỡng  dục,  giáo  huấn  tám người  con 
luôn biết sống theo giới luật của Chúa 
và tuân theo ý của Ngài.
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MỘT ĐỜI NGƯỜI LUÔN TUÂN THEO 
Ý CHÚA:

Thánh  Brigitta  sinhnăm 1303  tại  Thụy 
Điển trong một gia đình có thế giá và 
rất  bậc  đạo đức.  Được đào  tạo  trong 
bầu  khí  thánh  thiện,  đạo  đức,  thánh 
nhân sớm cảm nghiệm tình thương của 
Chúa:  Ngài  ham  thích,  say  mê  chiêm 
ngắm vàsuy  nghĩ  về cuộc thương khó 
của  Chúa  Giêsu.  Lớn  lên,  vâng  lệnh 
song thân, thánh nữ kết hôn với quận 
công miền Névécie, tên Ulf Gusmarsson. 
Thánh  nhân  đã  sống  đời  gương  mẫu 
bằng lời nói, bằng lời cầu nguyện, Ngài 
đã khôn ngoan, khéo léo lôi cuốn người 
chồng  sống  tột  đỉnh  các  nhân  đức. 
Thánh nhân cũng là người mẹ  rất đạo 
đức khôn ngoan đã giúp đỡ, giáo dục 
đoàn con luôn biết yêu thương kẻ khó 
nghèo.  Chồng  của  thánh  Brigitta  vào 
dòng  Citeaux  và  chết  ít  lâu  sau  đó, 
thánh nhân đã bắt đầu sống đời sống 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

rất khắc khổ vào năm 1344. Thánh nhân 
được Thiên Chúa yêu thương, đã sống 
một cuộc đời rất khó nghèo, Thiên Chúa 
đã mạc khải vén lộ cho Ngài rất nhiều 
điều bí nhiệm. Thánh nhân đã lập một 
dòng ở Vadsténa theo luật dòng Saint-
Sauveur. Thánh Brigitta đã hành hương 
Roma và trở về thì Ngài mắc một chứng 
bệnh nan y. Năm 1373 sau một năm vật 
lộn với bạo bệnh, thánh nhân đã trút hơi 
thở cuối cùn và trở về với chúa trong an 
bình.

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  NGÀI  VÀ 
GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI: 

Sau thời gian sống  hết mình vì Chúa, 
Ngài  đã được Thiên Chúa yêu thương 
làm nhiều

phép lạ  qua bàn tay  của Ngài.  Thánh 
Bônifaciô IX đã nâng Ngài lên bậc hiển 
thánh vào ngày 7 tháng 10 năm 1391. 
Lạy Thiên Chúa từi bi nhân hậu, Chúa 
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đã tỏ cho thánh Brigitta những bí nhiệm 
cao sâu trên trời khi thánh nữ suy niệm 
cuộc khổ nạn của Đức Kitô con Chúa. 

Xin  cho  chúng  con  d9ượic  vui  mừng 
hoan hỷ trong ngày Đức Kitô ngự đến 
vinh  quang(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ 
thánh Brigitta, nữ tu ).
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22-7 THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, 
(St. Mary Magdalena)

Tình  yêu  bền  vững, 
tình yêu vĩnh cửu đã 
nối  kết  Chúa  Giêsu 
và  thánh  nữ  Maria 
Mađalêna.  Thánh nữ 
Maria Mađalêna được 
Chúa yêu nhiều, Ngài 
đã  đáp  trả  tình  yêu 
của  Chúa  với  tất  cả 
con  tim,  với  tất  cả 

tâm hồn.

THÁNH  NỮ  MARIA  MAĐALÊNA, 
NGƯỜI ĐƯỢC YÊU NHIỀU:

Thánh  Maria  Mađalêna,  người  phụ  nữ 
được xem là tội lỗi, đã được Chúa yêu 
nhiều, Ngài đã sống hết mình cho tình 
yêu.  Tin  Mừng  thánh  Marcô  thuật  lại 
rằng: “ Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, 
Ngài đã phải vác thập giá tiến lên đồi 
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Gôngatha, các môn đệ tản mác như rắn 
bị mất đầu, họ không dám tới gần Chúa 
Giêsu mà chỉ ở đâu xa khuất bóng. Tại 
Gongôttha  thánh  Marcô  viết:  “  Nhưng 
cũng có  mấy phụ nữ đứng xa xa mà 
nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, 
bà Maria  mẹ các ông Giacôbê Thứ và 
Gio-xết, cùng bbà Salômê. Các bà này 
đã  đi  theo  và  giúp  đỡ  Đức  Giêsu  khi 
Người  còn  ở  Galilêa.  Lại  có  nhiều  bà 
khác đã cùng với Người lên Giêrusalem, 
cũng có mặt  tại  đó”(  Mc 15,  40-41 ). 
Sau  khi  Chúa  Giêsu  phục  sinh,  thánh 
Marcô cũng thuật lại rằng: “... Vào lúc 
tảng  sáng  ngày  thứ  nhất  trong  tuần, 
Đức Giêsu hiện ra trước tiên với Maria 
Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho 
khỏi bảy quỷ.”(  Mc 16, 9 ). Thánh nữ 
Maria Mácđala vì được Chúa yêu thương 
nhiều, được Chúa ban ơn tha thứ, Người 
đã theo Chúa trên khắp các nẻo đường 
loan báo Tin Mừng. Vì yêu nhiều, vì cảm 
nghiệm lòng Chúa xót thương, thánh nữ 
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đã  có  mặt  trong  nhiều  biến  cố  quan 
trọng của cuộc đời Chúa Giêsu: “ Người 
đã có mặt dưới chân thập giá cùng với 
Mẹ Maria và thánh Gioan khi các môn 
đệ đều sợ sệt chạy trốn. Khi mai táng 
Chúa Giêsu,  thánh nữ và bà Maria  vợ 
ông Cléophas đã ngồi  trước mộ thánh 
của  Chúa.  Chính  vì  thế,  thánh  nữ  đã 
được diễm phúc là người đầu tiên được 
Chúa phục sinh hiện ra và trao sứ mạng 
loan báo Tin Mừng phục sinh cho các 
môn đệ( Mc 16, 10, Ga 20, 17 ). Thánh 
nữ  Maria  Mađalêna  quả  có  phúc  vì 
được Chúa thương tha thứ và ban cho 
bà ơn huệ đặc biệt quay về với Thiên 
Chúa.

LỜI  CẦU  NGUYỆN:  Đúng  như  lời 
thánh Phaolô trong 2Co 5, 14-15: “ Tình 
yêu Chúa  Kitô  thôi  thúc  chúng  ta,  để 
những ai  đang  sống,  không  còn sống 
cho  chính  mình  nữa,  nhưng  sống cho 
Đấng đã chết và sống lại  vì họ “. Lạy 
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Chúa Giêsu,xin cho chúng con nhờ lời  
nguyện cầu và gương sáng của thánh 
nữ Maria Mađalêna ban cho chúng con 
lòng nhiệt thành và chóng vánh đi rao 
giảng Tin Mừng cho Chúa sống lại, để 
sẽ được chiêm ngắm sự vinh quang của 
Chúa vĩnh cửu.
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21-7 THÁNH LAURENSÔ 
BRINDISI, (St. Lawrence of 

Brindisi)

Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh,

Với nhiều tác phẩm giá trị về mặt thần 
học, luân lý, đạo đức, thánh Laurensô 
Brindisi đã được Đức Giáo Hoàng Gioan 
XIII vào năm 1959, tôn vinh làm tiến sĩ  
Hội Thánh. Thánh Laurensô Brindisi đã 
được  tán  dương  như  lời  Chúa  nói:  “ 
Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng 
đoàn, ban cho người đầy tinh thần khôn 
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Ngoan minh mẫn và mặc cho Ngài áo 
vinh quang”( Hc 15, 5 ).

THÁNH  LAURENSÔ  BRINDISI: 
Thánh nhân có tên gọi  là  Jules  César 
Russô  sinh  tại  Brindisi,  vùng  Apulia, 
miền Nam nước Ý Đại Lợi.   Ngay từ hồi 
còn nhỏ, còn niên thiếu, thánh nhân đã 
ước ao trở thành người  hướng dẫn các 
linh hồn. Để thực hiện gấc mơ phục vụ 
các  linh  hồn,  thánh  nhân  đã  xin  gia 
nhập  dòng  thánh  Phanxicô  ở  Vêrôme. 
Với  tấm  lòng  mến  Chúa  và  tha  thiết 
phục vụ tha nhân,  thánh Laurensô đã 
được  mặc  tu  phục  Phanxicô  vào  năm 
1575  và  được  gọi  là  thầy  Laurensô 
Brindisi. Thánh nhân có óc thông minh 
và trí khôn sắc xảo, vì

thế  những năm học  ở  Padua  đã  giúp 
Ngài trở nên thông thái, trở thành một 
học giả, thông thạo nhiều ngôn ngữ như 
tiếng Pháp, Đức, Do Thái, Hy Lạp, Syrie. 
Thánh nhân nhờ ơn Chúa giúp và Thánh 
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Thần tác động đã sẵn sàng bắt tay vào 
việc  cải  cách,  cải  tổ.  Thánh  nhân  đã 
dùng lời giảng dậy không bằng những lý 
thuyết suông mà lồng vào lời Chúa để 
mang lại một sức sống mãnh liệt hầu lôi 
kéo các linh hồn.  Tiếng tăm của Ngài 
vang  dội  khắp  nơi,  khắp  Trung  Âu. 
Thánh nhân còn hăng say với Thập Tự 
Quân. Thánh nhân đã dẫn đầu đạo binh 
Hung  Gia  Lợi,  thánh  giá  cầm  tay  để 
chống lại đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh 
nhân đã chiến thắng,  thành công vào 
năm 1601. Thánh nhân còn là một nhà 
ngoại  giao  tài  giỏi  của  các  Đức  Giáo 
Hoàng. Thánh nhân có đời sống liên kết 
rất thân mật với Chúa. Ngài để ra nhiều 
giờ  cầu nguyện và thực tập các nhân 
đức.

THÁNH LAURENSÔ BRINDISI  QUA 
ĐỜI VÀ GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI:

Thánh nhân được Chúa gọi về với Chúa 
khi  Ngài  đang  hăng  say  thi  hành  sứ 
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mạng  được  Chúa  trao  phó  ở  Lisbone 
năm 1619. Ngài ra đi về với Chúa trong 
sự khó nghèo, đơn sơ và thánh thiện. 
Thánh  nhân dù rất  bận  với  công việc 
nhưng đã để lại rất nhiều sách có giá trị 
bảo vệ đức tin  công giáo.  Năm 1881, 
Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã nâng Ngài 
lên bậc hiển thánh và   Đức Thánh Cha 
Gioan XXIII đã đặt Ngài làm tiến sĩ Hội 
Thánh vào năm 1959.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Lô-
ren-xô linh mục thần trí khôn ngoan và 
dũng lưực, để làm vinh danh Chúa và 
cứu  các  linh  hồn.  Xin  nhận  lời  thánh 
nhân cầu thay nguyện giúp mà ban thần 
trí ấy cho chúng con, để chúng con biết 
việc phải làm và làm điều đã biết( Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Laurensô, linh 
mục).
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18-7 THÁNH CAMILLE DE 
LELLIS( Ca-mi-lô Len-li ),

Linh mục ngày 18/7

Chúa  nói:  “  Mọi 
người  sẽ  nhận  biết 
anh  em  là  môn  đệ 
của  Thầy  ở  điểm 
này:  là  anh  em  có 
lòng  thương  yêu 
nhau”( Ga 13, 35 ). 
Thánh  Camilô  Lenli 
là người đã luôn yêu 
thương,  giúp  đỡ 
những kẻ đau ốm tật 
nguyền.  Ngài  là 
Đấng  thánh  đã  trở 

lại  từ  một  đam mê:  đánh  bài.  Thánh 
nhân  đã  trở  thành  tu  sĩ  Capucin  khó 
nghèo.

CUỘC  ĐỜI,  CON  NGƯỜI  CỦA 
THÁNH CAMILÔ LENLI: 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Thánh Camilô sinh năm 1550 tại vương 
quốc  Napoli,  Ý  Đại  Lợi  trong  một  gia 
đình quyền uy, thế giá, thuộc giáo phận 
Chieti, miền Lellis. Suốt quãng đời niên 
thiếu,  nhất  là  từ  năm 20  tới  25  tuổi, 
thánh nhân đã sống không trong sáng 
lắm: Ngài gia nhập quân đội, ham mê 
đua đòi,  ăn chơi  phóng túng,  sa hoa, 
trụy lạc. Vì những sa đọa, thánh nhân 
phải đi vào nhà thương thánh Giacôbê 
tại Roma. Nằm bệnh viện, thánh nhân 
cảm thông với những đau khổ của bệnh 
nhân: những tiếng rên la, rên xiết của 
những con bệnh đã giúp Ngài nhận ra 
tiếng  Chúa.  Lời  Tin  Mừng  Matthêu 
25,34: “ Ta đau yếu các ngươi đã viếng 
thăm”  như  vang  vọng  trong  Ngài.  Lời 
của  Chúa  đã  thắp  lên  trong  tim  Ngài 
ngọn lửa yêu mến các linh hồn, đã thúc 
đẩy  Ngài  phải  yêu  thương  và  yêu 
thương nhiều hơn nữa các linh hồn, các 
người  đau yếu,  những kẻ  tật  nguyền. 
Chính vì thế, thánh nhân đã tình nguyện 
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ở lại bệnh viện giúp đỡ các bệnh nhân 
và  xin  gia  nhập  Dòng  Phan  Sinh  khó 
nghèo. Cuộc đời của thánh nhân là một 
chuỗi những thử thách, những giằng co, 
những tiếc nuối. Thánh nhân đã hai lần 
xin xuất tu và lại hai lần xin tu lại, rồi lại 
được  chấp  nhận.  Ý  Chúa  thật  nhiệm 
mầu,  thánh  Camilô  đã  được  lãnh  sứ 
mạng linh mục vào năm 1584 tại Roma. 
Với lòng nhiệt thành, yêu thương những 
người đau khổ, những bệnh nhân, thánh 
nhân đã lập Hội Linh Mục để giúp đỡ 
các  bệnh nhân  vào  năm 1582.  Thánh 
nhân đã thêm một lời khấn thứ tư vào 
ba lời khuyên Tin Mừng, lời khấn buộc 
người tu sĩ phải săn sóc các bệnh nhân 
bất chấp bệnh đó là bệnh gì dù có bị lây 
lan,  truyền nhiễm. Lời  khấn này là  lời 
khấn  rất  nghiêm  nhặt  và  ràng  buộc 
người  tu  sĩ  trong  Hội  Linh  Mục  của 
thánh Camilô vì theo Ngài đó là lời mời 
gọi  phát  xuất  từ  lòng nhân từ,  chạnh 
thương
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của Chúa.

THÁNH CAMILÔ HĂNG SAY VỚI SỨ 
MẠNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH: 

Dù  thánh  Camilô  đang  mang  trong 
người nhiều chứng bệnh như nhức đầu 
kinh niên, chứng lở loét đau dạ dầy luôn 
dày vò, hành hạ Ngài. Thánh nhân vẫn 
hăng say phục vụ, thăm hỏi các bệnh 
nhân,  Ngài  luôn vui  tươi,  hân hoan vì 
được phục vụ các người bệnh tật, đau 
yếu. Ngài cảm nghiệm sâu xa lời Chúa: 
“ Không có tình yêu nào cao cả bằng 
tình  yêu  của  người  hiến  mạng  sống 
mình vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ) 
hoặc: “ Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha 
Tôi chúc phúc, Tôi đau yếu, anh em đã 
viếng thăm. Tôi bảo thật anh em: Điều 
gì anh em làm cho một trong những anh 
em bé nhỏ nhất của Tôi đây là anh em 
đã  làm  cho  chính  Tôi  vậy  “(  Mt  25, 
34.36.40  ).  Thánh  Camilô  sau  những 
năm tháng miệt mài, tận tụy với sứ vụ 
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của mình, Ngài đã chịu biết bao tủi nhục 
và ưu phiền, nhưng lúc nào Ngài cũng 
cảm thấy  hạnh  phúc.  Thánh  nhân  đã 
được Chúa gọi về vào ngày 12/7/1614, 
Đức thánh Cha Lêô XIII đã nâng Ngài 
lên  bậc  hiển  thánh  và  đặt  Ngài  làm 
Đấng bảo trợ các người bệnh hoạn và 
đau ốm. 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh 
mục Camilô lòng bác ái phi thường đối 
với người ốm đau bệnh tật . Vì công đức 
của thánh nhân, xin tuôn đổ vào lòng 
chúng con tinh thần bác ái của Chúa, để 
chúng con biết phụng sự Chúa nơi anh 
em,  và  trong  giờ  lâm  tử,  chúng  con 
được đến cùng Chúa thật vững dạ an 
lòng( ca nhập lễ, lễ thánh camilô Lenli, 
linh mục ).
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16-7 ĐỨC BÀ NÚI CARMÊLÔ, 

Kính chào Mẹ rất thánh, là 
Đấng đã sinh ra vua cai trị 
trời  đất,  đến  muôn  thuở 
muôn  đời   (  Xêduliô  ). 
Đức  trinh  nữ  Maria  với 
muôn  vàn  tước  hiệu  đã 
muốn cho nhân loại  hiểu 
rằng  Mẹ  quả  thực  được 
Thiên  Chúa  yêu  thương 

một cách đặc biệt. Mỗi tước hiệu, mỗi 
danh xưng về Đức Mẹ đều gợi lên tính 
cách cao vời của người Mẹ: Mẹ Maria. 
Mẹ yêu thương nhân loại,  yêu thương 
từng người.

Ngày  16  tháng  7  năm 1251,  sau  một 

đêm thức trắng cầu xin Đức Mẹ ban ơn 

phù  trợ  để  Dòng  Carmêlô  thoát  khỏi 

những  hiểm nguy  đang  giăng  mắc  có 
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thể đi tới chỗ sụp đổ, thánh Simon cột 

đã được thị kiến Đức Mẹ. Đức trinh nữ 

Maria  tay  bồng  Chúa  hài  nhi,  có  các 

thiên thần hầu cận. Đức Mẹ trao tấm áo 

nâu cho thánh Simon cột và phán: “ Hỡi 

con yêu dấu, hãy lãnh nhận tấm áo này 

cho Hội Dòng của con. Đó là dấu chỉ đặc 

biệt một hồng ân mà Mẹ đã xin cho các 

con và tất cả con cái của Chúa, những 

người tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức 

Mẹ Núi Carmêlô. Hễ ai chết trong lúc sốt 

sắng mặc áo này sẽ được cứu thoát khỏi 
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lửa  muôn  đời.  Áo  nâu  là  một  huân 

chương  phần  rỗi.Áo  nâu  còn  là  khiên 

thuẫn trong lúc hiểm nguy.  Áo nâu là 

bảo chứng ơn bình an và sự che chở 

đặc biệt,  cho đến ngày tận cùng trần 

gian”. Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon 

cột lúc đó đang là bề trên tổng quyền 

dòng Carmêlô, và Đức Mẹ hứa sẽ bảo 

trợ đặc biệt không những các tu sĩ trong 

dòng mà còn tất cả những ai mang áo 

của dòng này: áo Đức Bà núi Car-mêlô. 

Đức Mẹ phán: “ Hỡi các con, hãy nhận 
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lấy áo của dòng, đó là dấu hiệu của đặc 

ân mà Ta dành cho các con. Người nào 

chết  khi  mang  áo  này  sẽ  tránh  được 

ngọn lửa thiêu đốt đời đời”. Nhiều phép 

lạ đã xẩy ra khi con người mang áo Đức 

Mẹ  Carmêlô.  Đức  Mẹ  làm  chuyển  đổi 

hướng gió, làm dịu giông bão, dập tắt 

hỏa hoạn,  làm đổi  hướng lằn tên mũi 

đạn  vv...Áo  Đức  Bà  cũng  xuất  hiện 

trong hai lần Đức Mẹ hiện ra: Đức Mẹ 

mặc  áo  mầu  nâu  khi  hiện  ra  lần  sau 

cùng ở Lộ Đức, ngày 16 tháng 7 nhằm 
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ngày lễ Đức Mẹ núi Carmêlô; và khi Đức 

Mẹ  làm  cho  mặt  trời  nhảy  múa  tại 

Fatima.

Núi Carmêlô đứng hiên ngang trên đồng 
bằng Galilêa, gần Nagiarét, nơi Đức Mẹ 
đã  sống  và  có  biết  bao  kỷ  niệm  êm 
đềm, thánh thiện với Chúa Giêsu. Nên, 
dòng Carmêlô đã được đặt dưới quyền 
điều khiển của Đức Mẹ. Đức thánh Cha 
Benoit  VIII  năm 1726  đã  phổ  biến  lễ 
này trong toàn thể Giáo Hội để kính nhớ 
lần Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon cột 
và hứa sẽ can thiệp đặc biệt cho những 
ai mặc áo Đức Bà Carmêlô.

Lạy Chúa, vì lời Đức Trinh Nữ Maria cầu 
thay nguyện giúp, xin Chúa luôn bảo vệ 
và  hướng  dẫn  chúng  con  trên  đường 
đời,  để  chúng  con  thẳng  tiến  về  núi 
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thánh là  Đức Giêsu  Kitô  (  Lời  nguyện 
nhập lễ, lễ Đức Mẹ núi Cát-minh ).
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15-7 THÁNH BONAVENTURA, (St. 
Bonaventure)

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, ngày 
15/7

 “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và 
đặt  một  mục tử  chăn dắt  chúng.  Còn 
Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed 
34, 1.23-24 ). Thánh Bonaventura là vị 
giám mục  rất  danh  tiếng.  Ngài  đã  có 
công rất lớn đối với Dòng Phanxicô. 
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MỘT CON NGƯỜI, MỘT CU ỘC ĐỜI: 

Đúng như Chúa nói: “ Không phải anh 
em đã  chọn Thầy,  nhưng chính Thầy 
đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu 
được kết quả, và kết quả anh em được 
lâu  bền”(  Ga  15,  16  ).  Thánh 
Bonaventura được sinh ra tại Bagnorea, 
miền  Toscane  vào  năm  1221.  Thánh 
nhân đã trải qua thời niên thiếu tại dòng 
thánh  Phanxicô  khó  khăn  tại  Assise 
nước Ý. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của 
Alexandre  de  Hales,  thánh  nhân  theo 
học  văn  chương  và  cũng  thâu  lượm 
được nhiều kiến thức khoa học. Thánh 
nhân đã cho xuất bản bảy năm theo học 
sau  đó  cuốn  sách  rất  có  giá 
trị”Commentaire sur les quatre livres des 
sentences  “  và  nhiều  sách  có  giá  trị 
khác. Thánh nhân luôn bắt chước Chúa 
Giêsu hiền lành và khiêm nhượng, lòng 
mộ mến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. 
Năm 1257, thánh nhân được bầu làm bề 
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trên  cả  dòng  phanxicô  lúc  mới  có  35 
tuổi đời. Trên chức vị cao quí nhưng đầy 
nặng  nề  này,  thánh  nhân  được  nhiều 
người  biết  đến  không  những  vì  học 
thuyết  và  sự  thánh  thiện  của  Ngài 
nhưng  người  ta  còn  phải  hoàn  toàn 
khuất phục và vị nể vì sự thông minh, 
khôn ngoan của Ngài.  Với  tài  đức,  sự 
khôn ngoan, thông minh, thánh nhân đã 
được  Đức  Thánh  Cha  Grêgoriô  X  cất 
nhắc lên chức hồng y cai quản địa phận 
Albanô vào năm 1274.

CHÚA GỌI NGÀI VỀ, GIÁO HỘI TÔN 
VINH NGÀI: 

Tuy  bận  rộn  với  nhiều  công  việc  của 
giáo phận, thánh Bonaventura vẫn viết 
nhiều sách có giá trị về thần học, luân lý 
và đạo đức. Ngài làm việc rất nhiều và 
cuối cùng, Ngài đã được chúa gọi về với 
Chúa  vào  năm 1274  tại  Lyon,  thọ  53 
tuổi. Với nhiều đóng góp cho Giáo Hội, 
Đức Thánh Cha Sixtô IV đã nâng Ngài 
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lên  bậc  hiển  thánh  vào  năm 1542  và 
Đức Giáo Hoàng Sixtô V năm 1588 đã 
đặt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.

Lạy  Thiên  Chúa  toàn năng  hằng  hữu, 
chúng con đang họp nhau mừng ngày 
thánh

Giám Mục Bônaventura về trời, xin cho 
chúng  con vừa được  đức  khôn ngoan 
phi

thường của thánh nhân soi  sáng,  vừa 
được lòng bác ái nồng nhiệt của Người 
khích

lệ(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Bonaventura,  giám  mục,  tiến  sĩ  Hội 
Thánh ).
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1-7 THÁNH BIỂN ĐỨC, (St. Benedict)

Viện phụ, ngày 1/7

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con 
được hưởng, là chén phúc lộc dành cho 
con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. 
Phần  tuyệt  hảo  may  mắn  đã  về  con, 
vâng  gia  nghiệp  ấy  làm  con  thỏa 
mãn( Tv 15, 5-6 ). Đời sống của một vị 
thánh  là  một  cuộc  hành  trình  đức  tin 
quyết  liệt  để  mong  họa  lại  chính  con 
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người của Đức Kitô. Thánh Bênêđitô là 
người đã chọn Chúa làm sản nghiệp.

MỘT CUỘC ĐỜI. MỘT CON NGƯỜI: 

Thánh  Bênêđictô  chào  đời  tại  Norcia, 
năm 480 trong một gia đình đạo đức, 
thánh thiện,  giầu  lòng nhân  ái.  Trong 
bầu khí đầy đạo đức, với sự giáo dục, 
dìu dắt đầy lòng tin của cha mẹ, thánh 
nhân đã sớm trưởng thành về mặt luân 
lý.  Thánh  nhân  đã  sớm giác  ngộ  nhờ 
gương  sống  thánh  thiện  của  cha  mẹ 
Ngài, nên dù là một thanh thiếu niên 16, 
17 tuổi đời, thánh Bênêđictô đã không 
ham thú vui, coi thường vật chất, khoái 
lạc,  danh vọng chóng qua ở đời.  Ngài 
coi cuộc đời như gió thổi, như mây trôi, 
như  ngọn  đèn  trước  gió.  Thánh  nhân 
được gia đình gửi đi du học ở Roma dẫu 
rằng Ngài đang được bao bọc trong bầu 
khí yêu thương và êm ả, thanh bình của 
gia  đình.  Thời  gian  du  học  ở  Roma, 
thánh nhân đã tìm ra ý nhiệm mầu, linh 
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nghiệm của Thiên Chúa.  Bênêđictô  đã 
vào sa mạc Subiacô cách Roma 40 dặm 
để sống đời tịch liêu kết hiệp thân mật 
với  Thiên  Chúa.  Đời  sống  tu  trì  của 
thánh nhân tỏa lan khắp nơi do lòng đại 
độ, đạo đức, thánh thiện của Ngài. Ngài 
đã tỏa hương thơm nhân đức đi khắp 
nơi, rất nhiều người đã biết tới tên của 
Ngài. Việc gì Chúa muốn Người đã thực 
hiện như ý định của Người:  số là gần 
nơi  thánh  Bênêđictô  sống  ẩn  dật,  có 
một tu viện vị Bề Trên vừa mới qua đời, 
cả  tu  viện  đều  tới  khẩn  cầu  thánh 
Bênêđictô lên kế vị và coi sóc họ. Nhận 
ra ý Chúa muốn, thánh nhân đã nhận lời 
Thánh  nhân  đã  lãnh  đạo  tu  viện  một 
thời gian và lại trở về hang động cũ để 
sống với Chúa mật thiết hơn. Với lòng 
nhiệt thành, đạo đức, số người đến xin 
làm  đệ  tử  của  Ngài  càng  ngày  càng 
đông, thánh nhân phải làm thêm nhiều 
nhà cho họ trú ngụ. Với bầu nhiệt huyết 
đầy lửa mến, thánh Bênêđictô đã hăng 
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say giảng dậy, kêu mời dân hãy rời bỏ 
ngẫu tượng, tà thần mà trở về với Chúa. 
Chúa  đã  củng  cố  lời  gảng  của  thánh 
nhân bằng vô số phép lạ như làm cho 
kẻ chết sống lại để củng cố đức tin cho 
nhiều  người.  Thánh  Bênêđictô  cũng 
được Chúa ban cho đặc  ân  thấu suốt 
tâm hồn  người  khác  và  biết  trước  sự 
việc  sẽ  xẩy  ra.  Thánh  nhân  luôn  tin 
tưởng, phó thác tuyệt đối vào Chúa.

THÁNH  BÊNÊĐICTÔ  ĐƯỢC  CHÚA 
THƯỞNG CÔNG: 

Thánh nhân sống khó nghèo tuyệt đối. 
Đời sống của Ngài là một cuộc đời bắt 
chước Chúa Kitô khó nghèo. Với tuổi già 
sức yếu: hãm mình và hy sinh chay tịnh, 
thánh  Bênêđictô  đã  muốn  sao  cho 
chóng  được  về  kết  hợp  vĩnh  viễn  với 
Chúa. Sự mong ước của thánh nhân đã 
được Chúa chấp nhận. Sau cái chết của 
Ngài,  Chúa  đã  làm nhiều  phép  lạ  nơi 
thân xác của Ngài. Danh thơm tiếng tốt 
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của Ngài lan truyền rộng khắp nơi. Dòng 
và các tu viện do Ngài điều khiển phát 
triển  khắp  nơi  và  tồn  tại  mãi  mãi. 
Thánh Bênêđictô đã được Chúa thưởng 
công và Giáo Hội tôn vinh Ngài. Đời đời 
hậu thế đã ca tụng thánh nhân là người 
công chính, là môn đệ xứng đáng của 
Đức Kitô.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ 
Bênêđictô  làm  tôn  sư  lỗi  lạc  để  dậy 
những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa. 
Xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa 
trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh 
thơi,  rảo  bước  trên  con  đường  theo 
Chúa  (  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Biển-đức, viện phụ ).
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6-7 THÁNH MARIA GORETTI, TRINH 
NỮ TỬ ĐẠO

( 16.10.1890 – 6.7.1902 )

 

Teresa Maria Goretti 
sinh  ngày 
16.10.1890  tai 
Corina,  một  làng 
nhỏ  thuộc  nước  Ý. 
Goretti được sinh ra 
trong  một  gia  đình 
Công giáo đạo đức, 
thanh  cao.  Ông 
Luygi  cha  của 
Goretti,  một  người 
cha  cần  cù,  biết 

nhìn  xa  trông  rộng  mọi  cảnh  huống 
trong  gia  đình.  Bà  Axunta,  một  người 
mẹ hiền hậu, bao giờ cũng tỏ ra thương 
chồng và yêu các con.
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Năm lên  9  tuổi,  Goretti  theo  cha  mẹ 
sang Phêri để sinh sống cho cuộc sống 
đỡ chật vật hơn. Nhưng không may, mới 
ở Phêri  được một năm thì  cha em đã 
qua đời vì bệnh tật. Cái chết đau thương 
của người cha thân yêu đã ghi sâu trong 
tâm trí em kể từ ngày ấy và luôn luôn 
cô cầu nguyện cho cha mình. Thời gian 
lặng lẽ trôi, anh trai, Goretti và các em 
sống trong tình cảnh mồ côi cha, luôn 
túng bấn và thiếu gạo ăn.  Hằng ngày 
mẹ và anh phải ra đồng, còn Goretti ở 
nhà trông các em và cơm nước. Em thay 
mẹ lo mọi việc trong nhà, nên chỉ mới 
12 tuôi đầu mà em đã rất đảm đang và 
quán xuyến. Ai nhìn em cũng phải khen 
em thật là xinh,  khuôn mặt trái  xoan, 
mũi cao, trán cao, tóc đen và dài, em có 
đôi môi đỏ và thân hình đang tuổi dậy 
thì. Vì hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó 
nên  từ  nhỏ  em  đã  không  được  đến 
trường  học.  Em  không  biết  viết  cũng 
không  biết  đọc,  chỉ  thuộc  những kinh 
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nguyện  do  mẹ  dạy  vào  những  buổi 
chiều hay buổi tối trước khi đi ngủ.

 

Mãi tới năm 12 tuổi,  Goretti  mới được 
rước lễ lần đầu tại nhà thờ Netturo cách 
làng Phêri 12km. Sung sướng và hạnh 
phúc biết bao đã từ lâu lắm em mong 
ước có ngày này, được rước Chúa vào 
lòng. Em đã thầm cầu nguyện, xin ơn 
cho người cha đã qua đời, xin cho mẹ 
đỡ  vất  vả  để  nuôi  dạy  các  con  nên 
người, và nhất là em đã xin Chúa cho 
em có một tâm hồn trong trắng, chăm 
chỉ  làm việc,  sống  đạo  đức  và  ngoan 
ngoãn.

 

Ngay bên cạnh nhà Goretti gia đình ông 
Xeren, ông Xeren có cậu con trai 17 tuổi 
là Alexander. Mồ côi mẹ từ khi mới vừa 
sinh ra nên Alexander đã sống thiếu tình 
mẹ  xa  tình  cha:  tâm  hồn  anh  trống 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

rỗng,  lầm  lì,  thiếu  văn  hóa.  Ông  bà 
Luygi rất nhiều lần không nén lòng nổi 
kêu  trách  về  Alexander  thì  ông  Xeren 
cũng chẳng quan tâm mà dạy bảo gì. 
Điều  đó  làm  cho  ông  bà  Luygi  muốn 
sớm đưa  gia  đình  mình  về  lại  Corina 
sống để tránh cho các con học đòi theo 
những thói hư của Alexander.

 

Rồi một chiều thứ bảy, sau khi đọc kinh 
xong, Goretti đang lúi húi sửa lại những 
bông hoa cắm trong bình và thay những 
cây nến mới.  Alexander  sang bên nhà 
muốn  nhờ  Goretti  khâu  lại  khuy  của 
chiếc  áo  sơ  mi,  Goretti  nhận  lời 
Alexander  sang  sửa  giúp  chiếc  áo  vì 
lòng bác ái. Anh đứng nhìn Goretti khâu 
áo, thì lúc này trong tâm trí anh nhận 
thấy Goretti  là  một thiếu nữ xinh đẹp 
hơn là thánh thiện. Anh muốn yêu cô và 
ước mong được sống gần cô. Không thể 
kiềm chế nổi mình, ngay khi Goretti vừa 
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cất kim chỉ đi thì anh đã chạy lại ôm lấy 
cô và cố hôn lên đôi má bầu bĩnh của 
cô.  Goretti  thấy  cử  chỉ  sàm  sỡ  của 
Alexander liền chống cự và đẩy anh ra. 
Thấy mình bị Goretti chống cự anh bỏ ra 
và  hăm  dọa  nếu  cô  nói  với  ai  biết 
chuyện này thì cô sẽ bị mất mạng.

Goretti hoảng sợ vội chạy ra vườn, trong 
lòng em buồn sầu và bối rối. Em mong 
được đi xưng tội ngay.

 

Mấy  tháng  êm đêm trôi  qua,  mùa hè 
đến.  Chiều  hôm  đó  trời  như  sắp  có 
giông,  bà Axunta giục  con trai  và cậu 
Alexander  nhanh  chóng  thu  lúa  đang 
phơi ngoài bãi vào kho. Goretti ở lại cho 
em bé út ngủ và chuẩn bị cơm chiều. 
Alexander còn nấn ná muốn trò chuyện 
với Goretti và lại nhờ Goretti vá lại chiếc 
áo vừa bị rách, anh chạy về phòng lấy 
để đưa cho Goretti làm rồi anh ra sân. 
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Một  lúc  sau  anh  nghĩ,  chỉ  có  mình 
Goretti ở nhà và đây là dịp tốt để gần 
cô, anh nhờ bà Axunta coi bò giúp đẻ 
anh  về  nhà.  Anh  vào  nhà  thì  thấy 
Goretti vẫn đang lúi húi khâu vá. Với tay 
cầm con dao cắt hoa quả để trên bàn, 
anh chỉ định dùng để dọa nếu lần này 
Goretti  lại  kháng  cự.  Anh  gọi  Goretti 
sang phòng anh, nhưng Goretti lưỡng lự 
không sang, anh liền tới nắm lấy tay cô 
và kéo sang. Goretti sợ hãi kêu cứu, liền 
đó anh đưa dao lên kề vào cổ cô mà 
dọa.  Alexander  vẫn  chờ  đợi  sự  ưng 
thuận của Goretti, còn Goretti một mực 
chống cự lại, trong lúc tức giận không 
kiềm chế nổi hành vi của mình anh đã 
đâm liên tiếp tám nhát  dao vào ngực 
Goretti. Goretti quị xuống cố lết ra ngoài 
cửa, Alxender đuổi  theo đâm tiếp bốn 
nhát dao nữa trên người Goretti rồi thất 
thần ném con dao đi rồi gục xuống bên 
Goretti.
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Đúng lúc đó ông Xeren đi vào nhà chợt 
nhìn  thấy  Goretti  nằm trên vũng máu 
liền kêu lớn tiếng để mọi người tới giúp. 
Tiếng Goretti rên rỉ trong đau đớn:

-          Chính… chính Alexander, Lạy 
Chúa… con chết mất!

Mọi người chạy đi gọi bác sĩ và cảnh sát, 
Alexander thì bị giữ lại nhốt vào phòng 
chờ cảnh sát đến.

Bác sĩ đến và xơ cứu vết thương rồi vội 
đưa  em  vào  bệnh  viện  ngay  để  giải 
phẫu. Các bác sĩ đều thất vọng vì nhiều 
vết thương quá sâu và máu bị chảy ra 
quá nhiều, khó lòng em có thể sống qua 
được đến ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Cha Tuyên Úy đến 
làm các phép cho em, em nhận ra cha, 
nét mặt tươi vui:
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-          Cha của con!

-          Con  yêu  dấu!  Con  bớt  đau 
chưa? Con ạ, đau đớn là hạnh phúc 
cho con, nếu con vui nhận vì Chúa.

-          Vâng, thưa Cha.

Ba giờ chiều cùng ngày, đôi môi em vẫn 
mấp máy câu nguyện rồi bỗng nhiên em 
uốn người kêu lớn tiếng:

-          Alexander!  Không  được  làm 
thế! Sa hỏa ngục đó.

Người em lịm dần, em ngừng thở nhưng 
nét mặt vẫn xinh tươi như bông hoa vừa 
được ngắt đi.

 

Đúng sáng ngày 8.7.1902 thánh lễ an 
táng  Goretti  được  cử  hành  trọng  thể. 
Rất  đông  người  dân  trong  thành  kéo 
nhau  về  tham dự.  Mọi  người  đều  rất 
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thương nhớ và cảm kích lòng dũng cảm 
của em.

Trên  bia  mộ  của  em  được  ghi  hàng 
chữ:

 

MARIA GORETTI

THIẾU NỮ 12 XUÂN XANH

Sinh ngày 16.10.1890

đã tạ thế ngày 6.7.1902

Vì bảo toàn bông huệ khiết trinh

 

Ngày  24.4.1947  tại  Đền  Thờ  thánh 
Phêrô,  Đức  Giáo  Hoàng Piô  đã  phong 
Chân phúc cho Maria Goretti.

Ngay 24.6.1950 Chân Phúc Maria Goretti 
được  vinh  quang  hiển  thánh,  Thánh 
Trinh Nữ Tử Đạo.
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ĐỜI ĐỀN TỘI CỦA ALEXANDER

Tòa tuyên án 30 năm tù khổ sai lưu đầy 
ra đảo Xirin đối với Alexander vì tội cố 
sát. 

Lúc đầu Alexader không chút ân hận gì 
về tội lỗi mình gây ra mà chỉ biết giận 
đời. Một thời gian ngắn sau ở trong tù, 
một điều kỳ diệu đã đến làm thay đổi 
tâm  hồn  Alexander:  Anh  đã  nằm  mơ 
thấy  Goretti  đi  dạo  trong vườn có rất 
nhiều  hoa  đẹp,  Goretti  tươi  cười  nhìn 
anh  và  ngắt  tặng  anh  một  bông  huệ 
trắng  tinh  cùng  với  những  bông  hoa 
hường  đỏ.  Tỉnh  giấc,  tâm  hồn  tội  lỗi 
trong  anh  cũng  thức  tỉnh.  Ngay  sang 
hôm sau anh xin được gặp Cha Tuyên 
Úy để xưng tội. Cha ân cần giải thích: 

-          Bông  huệ  trắng  vốn  tượng 
trưng  cho  đức  trinh  khiết,  hoa 
hường đỏ tượng trưng cho phúc tử 
đạo. Maria Goretti  mà anh đã sát 
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hại  một cách tàn nhẫn chắc chắn 
đã tha thứ cho anh bằng cách tặng 
hoa  và  còn  cầu  nguyện  cho  anh. 
Xin Chúa dủ lòng thương xót vì máu 
nàng đã đổ ra để bảo vệ đức trinh 
trong ban cho anh ơn thống hối mà 
lo chuộc lỗi lầm.

 

Thật  vậy,  nhờ  lời  cầu  nguyện  của 
Goretti,  Alexander đã trở về với  Chúa, 
tính tình cũng đã thay đổi, nhờ đó mà 
anh được ân xá trước mười năm. Vừa ra 
khỏi  tù,  anh  liền  tìm  đến  nhà  Goretti 
gặp bà Axunta để xin được tha thứ. Với 
lòng nhân hậu bà đã đón tiếp và mời 
anh ở lại  dùng bữa cơm thân mật với 
gia  đình,  đúng  ngày  sinh  nhật  của 
Goretti năm 1937.

Sau đó, anh đến xin làm lao công trong 
một  tu  viện  dòng  Phanxico:  để  sống 
cuộc đời đền tội.
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5-7 THÁNH ANTÔN MARIA 
ZACARIA, (St.Anthony Mary 

Zacaria)

Linh  mục,  ngày 
05/7

 “Thánh  Thần  Chúa 
ngự trên tôi, vì Chúa 
đã  xức  dầu  tấn 
phong tôi, sai đi báo 
Tin  Mừng  cho  kẻ 
nghèo  hèn,  băng  bó 
những  tâm  hồn  tan 

nát.”( ca nhập lễ các Thánh Mục Tử ). 
Chúa đã tuyển chọn thánh Antôn Maria 
Zacaria lên chức linh mục. Thánh nhân 
đã sống hết mình theo lời của Chúa: “... 
Người ấy sẽ hành động theo lòng và ý 
muốn của Ta”( 1Sm 2, 35 ).
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CUỘC  ĐỜI  CỦA  THÁNH  ANTÔN 
MARIA ZACARIA:

Năm 1509, Antôn Maria Zacaria mở mắt 
chào đời  trong một gia đình đạo đức, 
quyền  quí  tại  Crémone.  Thánh  nhân 
ngay từ lúc còn nhỏ đã có lòng thanh  
sạch, đã yêu quí đức khiết tịnh một cách 
cương quyết, sâu xa. Ngài cảm nghiệm 
Lời  Chúa  trong  tám mối  phúc  thật:  “ 
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì 
họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”( Mt 
5,  8 ).  Thánh nhân có tâm hồn trong 
trắng,  luôn  hướng  về  Chúa  và  yêu 
thương  các  kẻ  nghèo  hèn,  bần  cùng 
đúng như Lời Chúa dậy: “ Phúc thay ai 
xót thương người, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa xót thương”( Mt 5,7 ). Thánh nhân 
có trí thông minh sáng suốt, con đường 
học vấn của Người bắt đầu và đang rực 
rỡ  huy  hoàng,  nhưng  Người  lại  tuân 
theo ý Chúa: “...  Hãy về bán hết của 
cải, phân chia cho người nghèo khó và 
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đi theo Ta”. Chính vì ý thức sâu xa Lời 
Chúa và có  tâm hồn hướng  về  Chúa, 
muốn tận hiến cuộc đời mình cho một 
mình Chúa, thánh nhân đã cố gắng trau 
dồi kiến thức thánh: triết học, thần học 
và tu đức học. Với ơn Chúa giúp, với sự 
cố  gắng,  phấn  đấu  không  mệt  mỏi, 
thánh Antôn Maria Zacaria đã được lãnh 
nhận sứ vụ linh mục. Với  thánh chức, 
thánh  nhân  đã  cùng  với  Bartôlômêô 
Ferrariô  và  Giacôbê Morigia  lập  tu  hội 
triều vào năm 1533 có tên là hội thánh 
Phaolô và nhóm nữ tu thiên thần vào 
năm 1535 để cùng nhau sống tinh thần 
huynh đệ Tin Mừng. Với tinh thần huynh 
đệ Phúc Âm, thánh nhân đã chu toàn 
bổn phận và rao giảng, loan truyền Lời 
Chúa chống ảnh hưởng tai  hại  của bè 
rối  Luther.  Thánh  nhân  có  tinh  thần 
phục vụ cao vời và có một lòng yêu mến 
Chúa sâu  xa,  yêu mến Bí  Tích  Thánh 
Thể và khuyến khích nhiều người sùng 
kính, tôn vinh Thánh Thể Chúa.
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THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA RA 
ĐI  VỀ  VỚI  CHÚA  KHI  TUỔI  ĐỜI 
MỚI CÓ 36:

 Ngày 5 tháng 7 năm 1539 thánh nhân 
đã ra đi về với Chúa an bình sau nhiều 
tháng  năm  nhiệt  thành  với  sứ  vụ  tại 
Crémone, thọ 36 tuổi. Với tuổi đời còn 
trẻ,  còn nhiều  hăng say,  Chúa đã  cất 
Ngài  về để chiêm ngưỡng thánh nhan 
Chúa mãi  mãi.  Thánh nhân đã về với 
Chúa như Lời Chúa nói: “ 

Không  phải  anh  em  đã  chọn  Thầy, 
nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để 
anh em ra đi, thu được kết quả, và kết 
quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). 
Đức  Thánh  Cha Lêô XIII  đã  cất  nhắc 
Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1807 
vì lòng nhiệt thành truyền giáo và tinh 
thần cầu nguyện vượt bậc của Ngài.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã ban cho thánh 
Phaolô tông đồ ơn hiểu biết tuyệt vời về 
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Đức Giêsu Kitô, và cũng là ơn đã thúc 
đẩy thánh Antôn Maria không ngừng rao 
giảng  Tin  Mừng  cứu  độ  trong  Hội 
Thánh.  Nay  xin  Chúa  cũng  nhận  lời 
thánh nhân chuyển cầu, ban cho chúng 
con  sống  theo  ơn  hiểu  biết  ấy”(  Lời 
nguyện nhập lễ,  lễ  thánh Antôn Maria 
Zacaria ).
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4-7 THÁNH NỮ  ELISABETH 
 LUSITANIA, (St. Elizabeth of 

Portugal)

Hoàng Hậu Bồ đào Nha, ngày 04/7

         

 “Hãy  đến  đây!  Hỡi 
những kẻ Cha Tôi chúc 
phúc, Tôi đau yếu anh 
em đã viếng thăm. Tôi 
bảo thật anh em: Điều 
gì anh em làm cho một 
trong  những  anh  em 
bé  nhỏ  nhất  của  Tôi 
đây là anh em đã làm 
cho chính Tôi vậy”( Mt 
25, 34.36.40 ). Thánh 

nữ  Elisabeth  Lusitania  dù  sống  trong 
cảnh nhung lụa, giầu sang phú quí, luôn 
một lòng mến Chúa và yêu thương tha 
nhân  vì  thế  khi  vua  Denys,  chồng  bà 
qua đời, Ngài đã dâng cúng tất cả tài 
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sản cho nhà thờ chính tòa Compostelle 
và chỉ nghĩ tới người nghèo.

THÁNH  ELISABETH  LUSITANIA  LÀ 
AI ?

Thánh nhân sinh năm 1271: Ngài là con 
của vua Aragon Pierre II.  Thánh nhân 
tuy sống trong gia đình nhà vua, nhưng 
Ngài  luôn  luôn  có  tâm  hồn  đạo  đức: 
Ngài  được ca tụng là người  luôn hãm 
mình, phạt xác, siêng năng cầu nguyện 
và có lòng thương xót người khác, yêu 
thương  tha  nhân,  lưu  tâm tới  kẻ  khó 
nghèo.  Lớn  lên,  Ngài  thành  hôn  với 
Denys, vua nước Bồ Đào Nha vào năm 
1283. Cuộc đời làm hoàng hậu của Ngài 
tại  Bồ  Đào  Nha  là  một  chuỗi  những 
ngày tốt đẹp: thánh nhân luôn làm vừa 
ý chồng, giáo dục con cái theo ý Chúa 
và Giáo Hội. Thánh nhân đã cho xây cất 
rất  nhiều  tu  viện,  trường  học  và  xây 
dựng nhà thờ. Đời sống của thánh nhân 
là  cuộc  sống họa lại  gương  của  Chúa 
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Cứu Thế.  Việc  bác  ái  của thánh nhân 
làm nổi  bật  lời  Chúa:  “  Mọi  người  sẽ 
nhận

biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm 
này:  là  anh  em  có  lòng  thương  yêu 
nhau”( Ga 13, 35 ). Thánh nhân rất nổi 
tiếng và được ngưỡng mộ vì cách giải 
hoà của Người hợp tình, hợp ý dễ được 
người khác chấp nhận, đặc biệt Người 
hoà giải được vô số mối bất đồng giữa 
các quan trong triều đình, Người cũng 
được ca ngợi về đức thương yêu, từ bi, 
bác ái với những người nghèo, cô thân, 
cô thế.

THÁNH NHÂN THỰC THI LÒNG BÁC 
ÁI VÀ ĐỜI TẬN HIẾN:

Sau khi chồng thánh nhân là vua Denys 
qua  đời,  Ngài  được  mặc  áo  Dòng 
Sêraphim vào  năm 1325.  Thánh  nhân 
đã sống lời Chúa: “ Ai muốn theo Ta hãy 
từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà 
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theo  Ta  “  hoặc  như  lời  Chúa  nói  với 
người thanh niên giầu có: “ Hãy về bán 
tài sản, phân chia cho người nghèo, rồi 
hãy đến mà theo Ta “. Thánh nhân đã 
dâng cúng toàn bộ tài sản của Ngài cho 
nhà thờ chánh tòa Compostelle. Thánh 
nhân đã sống cái tận căn của đời mình 
là tình yêu: “ Không có tình thương nào 
cao cả hơn tình thương của người, đã 
hy  sinh  tính  mạng  vì  bạn  hữu  của 
mình”( Ga 13, 15 ). Vì sống tình yêu, vì  
muốn cho mọi người được an bình, hòa 
thuận: thánh nhân đang khi thuyết phục 
mối bất hòa giữa con trai và con rể, đã 
ngã bệnh nặng và ra đi về với Chúa vào 
ngày  04  tháng  7  năm 1336.  Với  một 
cuộc đời tận tụy hy sinh và luôn làm mọi 
sự  vì  yêu  Chúa,  thánh  nhân  đã  được 
Đức Thánh Cha Urbanô VIII phong Ngài 
lên bậc hiển thánh.

Lạy Chúa là Đấng tác tạo hòa bình và 
yêu  chuộng  bác  ái,  Chúa  đã  ban  cho 
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thánh Elisabeth đặc ân hòa giải những 
kẻ bất hòa. Xin nhận lời chuyển cầu của 
thánh nữ, cho chúng con biết nỗ lực xây 
dựng hòa bình, để đáng được gọi là con 
cái Chúa ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh 
Elisabeth Bồ Đào Nha ).
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3-7 THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ, 

Thánh 
Tôma,  tông 
đồ,  một 
người  trong 
nhóm  12, 
đã  được 
Chúa  Giêsu 
tuyển  chọn, 
đã  đi  theo 
Chúa,  đã 

được Chúa hun đúc, huấn luyện. Tôma 
cũng là người bị liệt vào hạng cứng tin, 
nhưng thực tế ra sao ? Tôma có tin vào 
Chúa hay cũng chỉ  lơ mơ, lờ mờ theo 
Chúa, rồi bỏ Chúa ?

THÁNH  TÔMA,  TÔNG  ĐỒ  TRONG 
NHÓM 12:

Thánh Tôma, còn gọi là Đyđimô nghĩa là 
sinh đôi, người quê tại xứ Galilêa, là một 
trong  số  mười  hai  môn  đệ  của  Chúa 
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Giêsu. Các Tin mừng nhất lãm và đặc 
biệt Tin Mừng của thánh Gioan đã thuật 
lại việc Chúa Giêsu chọn Tôma. Các Tin 
Mừng đều cho ta thấy Tôma là  người 
nhiệt thành, hy sinh, tận tụy và xả kỷ. 
Thánh Gioan thuật lại rằng một lần khi 
nghe tin Ladarô chết đã bốn ngày, Chúa 
Giêsu  muốn  về  Giuđêa  để  hồi  sinh 
Ladarô, nhưng ở đó các người Do Thái 
đang tìm cách giết Chúa Giêsu: “ Thưa 
Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách 
ném  đá  Thầy,  mà  Thầy  còn  đến  đó 
sao ?”( Ga 11, 8 ). Chúa nói với các môn 
đệ:  “  Nào chúng ta cùng trở lại  miền 
Giuđê”( Ga 11, 7 ). Mình thánh Tôma đã 
mạnh  dạn,  can  đảm nói  với  các  tông 
đồ : “ Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng 
đi để cùng chết với Thầy”( Ga 11, 16 ). 
Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, 
Tôma cũng như các môn đệ khác đều 
sợ sệt, nhát đảm và trốn tránh vì sợ khó 
khăn, sợ chết. Khi Chúa Giêsu sống lại, 
Tôma vì là người thực tế đã muốn thấy 
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Chúa cách nhãn tiền Ông đã nói với các 
tông đồ bạn một cách rất chân thành và 
thực tế: “ Nếu tôi không thấy dấu đinh ở 
tay Người,  nếu tôi  không xỏ ngón tay 
vào  lỗ  đinhvà  không  đặt  bàn  tay  vào 
cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”( Ga 
20, 25 ). Đức tin của Tôma phải được 
kiểm chứng rõ ràng, Ông rất thực tế và 
đây là bài học cho muôn thế hệ. Đứng 
trước  sự  thực  hiển  nhiên  của  biến  cố 
sống lại chỉ sau tám ngày sau lần thứ 
nhất  Chúa Giêsu hiện ra  với  các  tông 
đồ, Tôma đã bị  Chúa Giêsu phục sinh 
khuất phục hoàn toàn, Ngài chỉ biết thốt 
lên với  tất  cả con tim: “Lạy Chúa của 
con, lạy Thiên Chúa của con”( Ga 20, 28 
).

THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ ĐÃ ĐƯỢC 
PHÚC TỬ ĐẠO:

Chúa Giêsu đã nói với các một đệ khi 
Người còn sống với các ông: “ Ai muốn 
theo Ta, phải từ bỏ mình đi vác thập giá 
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hằng ngày mà theo Ta”( Lc 9, 23). Chúa 
cũng đã cảnh cáo là các môn đệ sẽ bị 
thế  gian  thù  ghét:  “  Hãy  coi  chừng 
người  đời,  họ  sẽ  nộp  các  ngươi  cho 
công  nghị  và  họ  đánh  đòn  các  ngươi 
trong các hội đường của họ. Vì Ta, các 
ngươi sẽ bị điệu đến trước quan quyền 
và vua Chúa để làm chứng trước mặt họ 
và các dân ngoại. Các ngươi sẽ bị mọi 
người  ghét  vì  danh  Ta,  nhưng  ai  bền 
vững  đến  cùng,  người  ấy  sẽ  được 
rỗi”( Mt 10, 17-22 ). Sau khi Chúa phục 
sinh về trời và sau khi các tông đồ lãnh 
nhận  Chúa  Thánh  Thần,  theo  lệnh 
truyền của Chúa sống lại: “ Anh em hãy 
đi  khắp mọi nơi...”(  Mt 28,19 ) Thánh 
Tôma, tông đồ đã đi rao giảng ở Patia, 
Ba Tư. Thánh nhân cũng tới  loan báo 
Tin Mừng tại  Ấn Độ và được phúc tử 
đạo tại  đó.  Thánh nhân là  một  người 
thu thuế nhưng khi đã có Chúa Thánh 
Thần và khi đã được đổi mới, Ngài đã 
hăng  say  rao  giảng  Tin  Mừng  và  sẵn 
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sàng theo bước chân của Thầy chết vì 
yêu.

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  hôm  nay 
chúng  con  hoan  hỷ,  mừng  lễ  thánh 
Tôma tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân 
cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng 
tin của chúng con, để chúng con được 
sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân 
tuyên  xưng  Đức  Kitô  là  Chúa(  Lời 
nguyện nhập  lễ,  lễ  thánh  Tôma,  tông 
đồ).
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30-6 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 
CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA,

       

“Người 
công 
chính gặp 
nhiều  nỗi 
gian 
truân, 
nhưng 

Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt 
họ  đều  được  Chúa  giữ  gìn,  dầu  một 
khúc cũng không giập gẫy”( Tv 33, 20-
21 ).  Các  thánh  tử  đạo tiên  khởi  của 
giáo đoàn Roma đã anh dũng bảo vệ 
đức tin để làm chứng cho Chúa Giêsu. 
Các Ngài đã làm vinh danh Chúa và đã 
làm cho đức tin rực sáng. Các Ngài xứng 
đáng lãnh nhận triều thiên nước trời và 
góp  phần  xây  dựng  giáo  đoàn  Roma 
trần thế.
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CÁC  THÁNH  TỬ  ĐẠO  TIÊN  KHỞI 
CỦA GIÁO ĐOÀN ROMA LÀ AI ?

Các  thánh  tử  đạo  tiên  khởi  của  giáo 
đoàn Roma là các vị anh hùng gồm một 
số rất  đông đã đổ máu đào để tuyên 
xưng danh Chúa, làm chứng cho Chúa 
dưới thời bạo Chúa Néron: Các Ngài đã 
bị người ta lúc ấy vu khống là đã đốt 
thành  Roma,  phá  hủy  thành,  nên  các 
Ngài đã bị Néron  ra lệnh hành quyết, 
xử  tử  bằng  mọi  cực  hình,  bằng  mọi 
phương  cách  tàn  bạo,  cay  đắng,  dã 
man. Có những vị đã bị nhốt tù, đánh 
đập  tàn  ác,  bỏ  đói  cho  đến  chết.  Có 
những vị bị thú vật cắn xé, dầy vò, đùa 
giỡn, những vị khác bị đốt, bị nung trên 
giường sắt, có những vị bị treo ngược 
trên thập giá, có những vị khác bị đốt 
cháy sáng như những ngọn đuốc trong 
đêm  đen.  Tuy  nhiên  cảm  nghiệm  lời 
Chúa nói: “ Anh em vẫn một lòng gắn 
bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp 
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gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban 
quyền cai  trị  cho anh em Để anh em 
được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên 
vương quốc của Thầy”( Lc 22, 28- 30 ) 
hoặc  “  Các  thánh  đã  theo  chân  Đức 
Kitô,  được  vui  mừng  trên  thiên  quốc. 
Các Ngài  đã đổ máu mình ra,  vì  lòng 
yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan 
hỷ  với  Người”(  Ca  nhập  lễ,  lễ  nhiều 
thánh tử đạo ).  Các  thánh tử đạo đã 
hân hoan chịu chết 

CÁC  THÁNH  TỬ  ĐẠO  TIÊN  KHỞI 
CỦA  GIÁO  ĐOÀN  ROMA  XỨNG 
ĐÁNG LÃNH NHẬN TRIỀU  THIÊN  
NƯỚC TRỜI:

“Hạt  giống gieo xuống đất  không thúi 
đi...”,  các  thánh  tử  đạo  tiên  khởi  của 
giáo đoàn Roma là những môn đệ của 
các  tông  đồ,  các  Ngài  đã  được  Chúa 
thương,  tuyển lựa  để  nên như của  lễ 
đầu mùa hiến dâng cho Thiên Chúa và 
trở nên hạt giống đức tin gieo vào lòng 
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đất cho hoa trái được nẩy nở tốt tươi. 
Các Ngài đã đổmáu ra để  làm phát sinh 
Hội Thánh Roma. Các Ngài xứng đáng 
được Chúa thưởng công và Giáo Hội tôn 
vinh vì các Ngài vẫn một lòng gắn bó với 
Chúa( Lc 22, 28 ).

Lạy Chúa, Chúa đã dùng máu các thánh 
tử  đạo  thánh  hiến  giáo  đoàn  Roma 
trong những bước đầu. Vì các thánh đã 
chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin, 
xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của 
các Ngài làm cho chúng con được bền 
lòng vững chí(  Lời  nguyện nhập lễ,  lễ 
các  thánh  tử  đạo  tiên  khởi  của  giáo 
đoàn Roma ).
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29-6 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH 
PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, 

TÔNG ĐỒ,

Mt 16, 13-19

HAI CỘT TRỤ CỦA HỘI THÁNH

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Khi đọc lại lịch sử của hai vị thánh Phêrô 
và Phaolô,  nhân loại  không khỏi  ngạc 
nhiên vì hai con người này hai tính khí 
khác nhau, hai nền giáo dục khác nhau, 
nhưng  đã  bổ  túc  cho  nhau  khiến  hai 
Đấng  trở  nên  cột  trụ  vững  chắc  cho 
Giáo  Hội  của  Chúa  Kitô  ở  trần  thế. 
Thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng đã bộc 
trực thưa với Chúa Giêsu ba lần “ Ngài 
yêu mến Chúa”, nhưng sau đó lại chối 
Chúa ba lần. Còn thánh Phaolô, một con 
người bắt bớ Giáo Hội của Chúa, đã bị 
Chúa  làm  cho  tan  nát  trên  đường  đi 
Đamas.
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HAI KHUÔN MẶT. MỘT NIỀM TIN:

Tin mừng Matthêu thuật lại, các môn đệ 
sau khi theo Chúa một thời gian khá dài, 
có  nhiều  dư  luận  nói  về  Chúa  Giêsu, 
người  thì  bảo  là  Êlia,  người  bảo  là 
Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó, 
còn các môn đồ nghĩ sao? Chúa Giêsu 
muốn biết tấm lòng và sự hiểu biết của 
các tông đồ đối với Chúa Giêsu như thế 
nào và đây là điều Ngài muốn biết. Ông 
Simon  Phêrô  vẫn  nhanh  nhảu,  nóng 
nảy, bộc trực đã thưa với Chúa Giêsu: “ 
Thầy  là  Đấng  Kitô,  Con  Thiên  Chúa 
hằng sống”( Mt 16, 16 ). Chúa Giêsu đã 
rất hài lòng về câu trả lời của Phêrô và 
đây là câu trả lời Chúa Giêsu muốn biết. 
Đức Giêsu nói với Simon Phêrô: “ Này 
anh Simon, con ông Gio-na, anh thật là 
người  có  phúc,  vì  không  phải  phàm 
nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng 
là  Cha  của  Thầy,  Đấng  ngự  trên 
trời”( Mt 16,17 ). Đức tin của Phêrô đã 
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giúp Ông thốt lên và tuyên xưng Đức 
Giêsu là Con Thiên Chúa. Chính nhờ đức 
tin,  sự  xác  tín  và  sự  tuyên  xưng  của 
Simon Phêrô, Chúa Giêsu đã đatë thánh 
Phêrô làm đầu Hội Thánh ( Mt 16, 18 ). 
Còn Phaolô, sau khi bị Chúa đánh cho 
ngã ngựa trên đường Đamas đang khi 
thực hiện ý đồ triệt hạ các môn đệ và 
Giáo  Hội  của  Chúa,  Phaolô  đã  nghe 
tiếng Chúa nói: “ Sa-un, Sa-un, tại sao 
ngươi  bắt  bớ Ta ?  .  Ông nói:  “  Thưa 
Ngài,  Ngài  là  ai  ?.  Người  đáp:  “Ta  là 
Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.”(Cv 9, 4-5 
).  Sao-lô  tức Sa-un đã được Khanania 
đặt  tay  chữa  lành  và  làm  cho  Sa-un 
được  sáng  mắt  do  quyền  năng  của 
Chúa  và  Ông  đã  lại  thấy  được,  Ông 
đứng dậy và lãnh  nhận phép rửa( Cv 
9,17-19 ). Từ hôm đó Ông đã mạnh dạn 
rao giảng về Chúa khiến nhiều người Do 
Thái ngạc nhiên tự hỏi: “ Ông này chẳng 
phải là người ở Giêrusalem vẫn tiêu diệt 
những  ai  kêu  cầu  danh  Giêsu  sao  ? 
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Chẳng  phải  ông  đã  đến  đây  với  mục 
đích bắt trói họ giải về cho các thượng 
tế sao?”( Cv 9, 21 ). Phaolô đã làm bẽ 
mặ tnhững người Do Thái ở Đamát, khi 
minh  chứng  rằng  Đức  Giêsu  là  Đấng 
Mêsia( Cv 9, 22 ).

Thánh Phaolô đã được các tông đồ tin 
tưởng nhờ đó Ông và các tông đồ đi lại 
hoạt  động  tại  Giêrusalem.  Ông  mạnh 
dạn rao giảng nhân danh Chúa ( Cv 9, 
28 ). Thánh Phêrô và thánh Phaolô mỗi 
người một cách suy nghĩ, mỗi người một 
tính khí nhưng dưới ánh sáng của Tin 
Mừng,  dưới  sự  tác  động  của  Chúa 
Thánh Thần, hai Ngài đã trở thành hai 
cột trụ vững chắc cho Giáo Hội nhờ đức 
tin của các Ngài được Chúa củng cố.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ 
NÊU GƯƠNG TÔNG ĐỒ CHO TA:

Dù thánh Phêrô đã chối Chúa tới ba lần, 
dù trước đó Ngài đã cương quyết theo 
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Thầy  tới  cùng,  nhưng  khi  nghe  Chúa 
loan  báo  cuộc  thương  khó  Ngài  phải 
chịu để cứu độ nhân loại, Phêrô không 
thể hiểu được Thầy mình, Ông đã cản 
ngăn  đường  Chúa  đi,  Chúa  đã  khiển 
trách  Phêrô  rất  nặng  lời,  cho  ông  là 
Satan, ma quỉ. Nhưng Phêrô đã  nhận ra 
con  người  của  Chúa  sau  ba  lần  chối 
Thầy. Phêrô cũng chỉ nhận ra tình yêu 
và lòng xót thương của Chúa sau những 
giọt  nước  mắt  tang  thương,  ăn  năn, 
sám hối. Còn Phaolô chỉ nhận ra Chúa 
khi Ông hăm hở, lấc cấc, hăng say truy 
lùng, bắt bớ các môn đệ của Chúa. Ông 
chỉ  hiểu  được  lòng  tha  thứ  và  tình 
thương của Chúa khi Ông ngã ngựa và 
đôi mắt bị mù lòa trên đường Đamas. 
Hai thánh nhân đều ý thức việc quay trở 
lại  với  Chúa,  đều  cảm  nghiệm  tình 
thương xót hải hà của Chúa. Hai Ngài 
đã rất thực, sống hoàn toàn như mình 
nghĩ  và  cũng  hồi  sinh  mau chóng khi 
hiểu  được  con người   đầy  xót  thương 
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của  Chúa Giêsu. Nên, dù hai tính khí, 
hai nền giáo dục, hai khả năng, hai cách 
làm  việc  khác  nhau,  thánh  Phêrô  và 
thánh Phaolô đã bổ túc cho nhau để xây 
dựng Giáo Hội  của Chúa vững chắc ở 
trần gian này. Hai vị thánh tông đồ đã 
nêu gương sáng cho nhân loại, cho Hội 
Thánh,  cho  từng  người  về  lòng  nhiệt 
thành, sự can đảm và sự say mê truyền 
giáo  của  các  Ngài.  Hai  Ngài  còn  cho 
nhân loại thấy dù yếu hèn, dù tội lỗi, dù 
kém tài,  Chúa  vẫn  luôn  dùng  tới  nếu 
con người biết tin, cậy và quay trở về 
với Chúa. Mỗi một con người đều có chỗ 
đứng trong trái tim Chúa. Chúa thương 
yêu con người không chung chung, có 
lệ, nhưng Chúa gọi tên từng người một 
vì  “Ta  biết  chiên  và  chiên  biết  Ta  “. 
Chúa dùng mọi người, dùng mỗi người 
với  tất  cả  những  gì  đang  có,  những 
khuyết  điểm,  những hạn hẹp của  con 
người,  Chúa  xử  dụng  tất  cả  để  làm 
phong  phú,  đa  dạng  và  làm  nổi  bật 
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quyền năng, uy dũng của Ngài. Lễ hai 
thánh Phêrô và Phaolô là lễ kính mầu 
nhiệm Hội Thánh đặt nền tảng trên các 
Ngài.  “Lạy  Chúa,  Chúa  đã  ban  cho 
chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân 
ngày  đại  lễ  kính  hai  thánh  tông  đồ 
Phêrô và Phaolô.  Chính nhờ các Ngài, 
Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, 
xin cho Hội Thánh cũng luôn trng thành 
tuân giữ lời các Ngài giảng dậy”   ( Lời 
nguyện nhập lễ, lễ hai thánh Phêrô và 
Phaolô, tông đồ ).

GỢI Ý CHIA SẺ:

1.       Bạn hiểu gì về hai thánh Phêrô và 
thánh Phaolô ?

2.       Tại sao các tông đồ lại hy sinh cả 
mạng  sống  để  làm  chứng  cho  Chúa 
phục sinh ? 
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24-6 SINH NHẬT THÁNH GIOAN 
TẨY GIẢ, 

Lc 1, 57-66.80

             

 “Có  một  người  được 
Thiên Chúa sai đến tên là 
Gioan.  Oâng đến để làm 
chứng  về  ánh  sáng  và 
chuẩn  bị  lòng  dân  sẵn 
sàng đón Chúa”( Ga 1, 6-
7 ; Lc 1, 17 ). Hôm nay, 
Hội  Thánh  mừng  ngày 
sinh nhật của thánh Gioan 
Tẩy  Giả,  vị  tiền  hô  của 
Đấng cứu thế.

TRUYỀN TIN CHO DACARIA LÀ MỘT 
SỰ LẠ LÙNG: 

Thánh Luca thuật lại cuộc truyền tin cho 
Dacaria trong Luca 1, 5-25 với đầy đủ 
chi tiết.
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Kinh Thánh kể lại rằng ông Dacaria và 
bà  Eâlisabét,  vợ  của  ông,  sống  công 
chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng vợ 
ông lại son sẻ, vả lại cả hai ông bà đều 
cao niên ( Lc 1, 5-7 ). Thánh Luca kể 
tiếp:  “  Dacaria  là  tư  tế,  đã  rút  trúng 
thăm để tế tự cho Thiên Chúa trong đền 
thờ  “(  Lc  1,  8-9  ).  Trong  khi  Dacaria 
dâng hương trong đền thờ, dân chúng 
tất cả đều đứng ở ngoài và cầu nguyện 
 (Lc 1, 10 ). Sự lạ xẩy ra là có sứ thần 
của Chúa hiện ra với ông Dacaria, đứng 
 bên phải hương án ( Lc 1, 11 ). Dacaria 
bối  rối,  nỗi  sợ hãi  ập xuống trên ông 
 ( Lc 1,12 ) và sự việc đã xẩy ra là sứ 
thần trấn an Dacaria,  bảo  ông:  “  Này 
  Oâng Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa 
đã nhận lời Oâng cầu xin: bà Eâlisabét, 
vợ Oâng sẽ sinh cho Ông một đứa con 
trai,  và Oâng phải  đặt  tên cho con là 
Gioan(  Lc  1,  13)  và  “  Cậu  bé  này  sẽ 
thành vĩ nhân trước mặt Chúa, và ngay 
khi còn trong lòng mẹ, Cậu đã đầy ơn 
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Thánh Thần. Nhiều người sẽ được hoan 
hỷ ngày Cậu ấy chào đời”( Lc 1, 14-15 ). 
Tin Mừng của thánh Luca  và của thánh 
Gioan đã cho nhân loại thấy cái lạ lùng 
của con trẻ Gioan. Đây quả là ơn nhiệm 
lạ, hồng ân cao quí Chúa ban cho nhân 
loại  vì  ngay  khi  còn  trong  bụng  mẹ, 
thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng lúc 
Đấng Cứu Độ trần gian ngự đến. Ngày 
chào đời, thánh nhân đã đem lại nhiều 
niềm vui. Thánh Gioan là vị ngôn sứ duy 
nhất đã chỉ cho nhân loại biết Đấng Cứu 
Thế là  Đức Kitô,  là  Chiên Thiên Chúa 
đến cứu độ trần gian. Thánh Gioan và 
chỉ  mình  Người  đã  rửa  tội  cho  Chúa 
Giêsu trong dòng sông Giorđan và sau 
cùng chính thánh Gioan Tẩy Giả đã chịu 
chết  để  minh  chứng  cho  Đấng  Kitô, 
Đấng cứu  độ ( Lc 1, 39-79 và xem Kinh 
tiền tụng lễ thánh Gioan Tẩy Giả ). 

NGÀI  PHẢI  LỚN  LÊN,  CÒN  TÔI 
PHẢI NHỎ LẠI: 
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Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói lên điều đó 
vì  Ngài  hiểu rõ  Ngài  hơn ai  hết.  Ngài 
phải đi

trước  dọn  đường  cho  Đấng  Cứu  Thế. 
Thánh Gioan Tẩy Giả sống đời sống rất 
khắc khổ: mặc áo lông, đồ ăn là châu 
chấu và mật ong rừng. Thánh nhân rao 
giảng sám hối  và làm phép rửa.  Đám 
đông dân chúng có nhiều người đã ngộ 
nhận Ngài là Đấng Mêsia, nhưng Gioan 
nói:  “  Tôi,  Tôi  làm phép  rửa  anh  em 
trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế 
hơn Tôi đang đến, Tôi không đáng cởi 
quai dép cho Người. Người sẽ làm phép 
rửa cho anh em trong Thánh Thần và 
lửa ( Lc 3, 16 ). Thánh Gioan đã phủ 
nhận vai  trò Mêsia mà đám đông dân 
chúng gán cho Ngài vì gương sáng, lòng 
đạo đức, sự thánh thiện và những công 
việc Ngài đang làm. Thánh nhân đã gồm 
tóm cuộc đời của Ngài trong câu nói: “ 
Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.   
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Thánh đã sống đích thực con người của 
mình, Ngài ý thức rằng: “... Người đến 
sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước 
tôi”( Ga 1, 15 ). Thánh Gioan được coi 
là  vị  ngôn  sứ  cao  cả  nhất  trong  dân 
Israen,  đã  qui  tụ,  thu  hút  được  đám 
đông quần chúng nhân dân mà chưa có 
vị ngôn sứ nào làm được công việc ấy 
như  Ngài.  Tuy  nhiên,  để  hoàn  tất  sứ 
mạng ngôn sứ cao cả Thiên Chúa trao 
phó cho Ngài, thánh Gioan Tẩy Giả đã 
để cho con người mình tan biến đi, nhỏ 
lại và mất hút trong kiếp tù đầy, trong 
cái  chết  chỉ  vì  Hêrođê,  hứa  với  con 
gái:xin gì Oâng cũng cho dẫu nửa nước 
đi nữa và thánh Gioan, vị ngôn sứ đã bị 
rơi đầu vì ích kỷ, thù hận của một người 
vợ  loạn  luân  của  vua  Hêrôđê.  Thánh 
Gioan  đã  tan  biến  trong  cái  chết  phi 
nghĩa, tàn bạo của một ông vua tồi tàn, 
còn  Chúa  Giêsu  lại  lớn  lên trong vinh 
quang, trong mầu nhiệm thập giá của 
Ngài.
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THÁNH  GIOAN  TẨY  GIẢ  LÀM 
GƯƠNG CHO TA:

Gương can đảm nói lên sự thật cho dù 
sự thật kéo theo sinh mạng của Ngài, 
thánh  Gioan  đã  thật  hiên  ngang  loan 
báo cái  chết  của Đức Kitô  để  cứu độ 
nhân  loại.  Nhân  loại  trong  đó  có  mỗi 
người  chúng  ta  liệu  có  nhạy  cảm  và 
quảng  đại,  can  đảm  làm  chứng  cho 
Chúa Kitô hay không ? Thánh Gioan đã 
viết: “ Sự thật sẽ giải phóng con người”. 
Mỗi người chúng ta có để cho Chúa lớn 
lên trong ta  hay chúng ta để cho bóng 
tối,  tội  lỗi,  ích  kỷ  xâm  lấn  đời  sống 
chúng ta ? Thập giá có là nguồn sống 
để  chúng  ta  vươn  tiến  hay  chúng  ta 
tránh né và sợ thập giá ?  Đẩy lùi những 
cản trở của hận thù, của ích kỷ, của hờn 
căm, Chúa mới thực sự lớn lên trong ta.

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan tẩy 
Giả  đến  chuẩn  bị  cho  dân  Chúa  sẵn 
sàng đón Đức Kitô.  Xin  rộng ban cho 
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các tín hữu được đầy tràn niềm vui của 
Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước 
vào con đường cứu độ và bình an ( Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Gioan  Tẩy 
Giả ).
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21-6 THÁNH LOUIS GONZAGUE, 
(St. Aloysius Gonzaga)

tu sĩ, 

 “  Kẻ  tay  sạch  lòng 
thanh sẽ được lên núi 
Chúa  và  ở  trong  đền 
thánh  của  Người”(  Tv 
23, 4.3 ). Thánh Louis 
Gonzague  dù  là  con 
vua  nước  Ý,  đã  sớm 
nhận ra tiếng Chúa gọi 
mời, Ngài đã đáp trả lại 
tiếng gọi  của Chúa và 
trở nên một tu sĩ thánh 

thiện.

CON  NGƯỜI  CỦA  THÁNH  LOUIS 
GONZAGUE:

Thánh Louis Gonzague là con của vua 
Ferdinand de Gonzague cất tiếng khóc  
chào  đời  vào  năm  1568  tại  miền 
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Catiglione, nước Ý. Thánh nhân đã được 
rửa tội ngay từ khi mới lọt lòng mẹ vì 
xem  bộ  Ngài  khó  sống  được.  Thánh 
nhân đã được giáo dục trong một môi 
trường  hết  sức  thuận  lợi  và  hoàn  bị. 
Thánh nhân đã chịu ảnh hưởng người 
mẹ  đạo  đức  rất  nhiều,  nhờ  đó,  Ngài 
sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi.

THÁNH NHÂN ĐÁP TRẢ LẠI TIẾNG 
GỌI CỦA CHÚA:

Vào năm 1585 tức khi  thánh nhân 17 
tuổi,  Ngài  đã khước từ tất cả của cải, 
danh vọng cho người em kế và xin gia 
nhập Dòng Tên.  Thánh nhân đã dùng 
phương pháp của thánh Ignatiô để chu 
toan bổn phận tông đồ. Thánh nhân đã 
phải cố gắng phấn đấu, vượt thắng bản 
thân,  lướt  thắng  nhiều  đau  khổ,  thử 
thách để tiến tới  một cuộc sống tu trì 
chìm đắm trong sự cầu nguyện, sống an 
bình, thanh thảng, trong sạch không để 
tâm hồn vương vấn vẩn đục, ô uế, nhơ 
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nhớp.  Thánh  nhân  có  bản  lãnh  cao, 
Ngài thích chỉ huy hơn là làm theo. Với 
tuổi trẻ, tính khí nóng nảy, thiếu kiên trì 
và hay bất mãn đã làm tâm trí của Ngài 
giao động, nhưng Ngài đã quyết tâm hạ 
mình,  khiêm nhượng  trước  mặt  Thiên 
Chúa.  Thánh nhân đã cố gắng,  từ bỏ 
chống lại ý riêng một cách can trường 
trong suốt năm năm để chỉ làm theo ý 
Bề Trên. Với ơn Chúa giúp, thánh nhân 
đã  sống  suốt  thời  gian  nhà  tập  và 
những  năm theo  học  cách  anh  hùng, 
can  đảm,  nêu  gương  đời  sống  bác  ái 
cao vời. Thánh nhân đã yêu mến Chúa 
hết lòng và đã nêu cao tình yêu đó, thể 
hiện  tình  yêu  đó  bằng  cách  miệt  mài 
phục vụ các bệnh nhân trong một nhà 
thương bất chấp cả những bệnh truyền 
nhiễm. Thánh nhân đã chiến thắng con 
người cũ của mình cách anh hùng đến 
nỗi  khó  có  ai  có  thể  ngờ  được,  nên 
người ta đã gọi Ngài là “thiên thần nhập 
thế “.
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GIÁO HỘI TÔN VINH THÁNH NHÂN:

Thánh nhân đã được Chúa gọi về đúng 
vào tuổi 24, tuổi còn rất trẻ và rất đẹp 
ngày 21 tháng 6 năm 1591. Năm 1726, 
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIII sau khi 
phong  thánh  cho  Ngài,  đã  đặt  thánh 
nhân làm quan thầy của những người 
giữ đức khiết tịnh .

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc 
áo cưới đi dự tiệc Nước Trời theo gương 
thánh  Louis,  hầu  chúng  con  được  dồi 
dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc 
thánh này”( Lời nguyện tiến lễ, lễ thánh 
Louis Gonzague, tu sĩ ).
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19-6 THÁNH ROMUALĐÔ, (St. 
Romuald)

viện phụ,

Chúa  nói:  “  Thầy 
bảo thật anh em: 
Anh em là những 
người  đã  bỏ  mọi 
sự mà theo Thầy, 
anh  em  sẽ  được 
gấp  bội  và  được 
hưởng  sự  sống 
đời  đời  làm  gia 
nghiệp”(  Mt  19, 
27-29  ).  Thánh 

Romualđô đã từ bỏ mọi vinh hoa, phú 
quí, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, 
Ngài  đáng  được  hưởng  phần  thưởng 
nước trời.

CÁI  THƯỜNG  TÌNH  ĐÃ  TRỞ  NÊN 
CÁI ÍCH LỢI CHO THÁNH NHÂN:
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Thánh  Romualđô  được  sinh  ra  trong 
một gia đình quyền uy thế giá. Cha mẹ 
Ngài là dòng dõi quí tộc bên nước Ý. Từ 
tuổi  trưởng  thành,  Romualđô  đã  thích 
săn bắn thú rừng, đã thích gần gũi thiên 
nhiên,  núi  đồi,  cây  cỏ.  Chính  những 
cuộc săn đuổi thú rừng hết núi này qua 
đồi nọ, hết suối này qua bờ khe khác, 
đã giúp thánh nhân gần gũi thiên nhiên 
và cho Ngài cảm nghiệm sự thinh lặng, 
im  lìm,  tịch  liêu  của  tâm  hồn.  Thiên 
Chúa  có  đường  lối  của  Ngài:  ý  Ngài 
không  ai  dò  thấu,  dự  định  của  Ngài 
chẳng ai thấy trước, không ai hiểu được. 
Đường của Chúa hoàn toàn kỳ diệu vì 
thế  nhân  buồn  cảnh  gia  đình,  thánh 
nhân đã trốn vào tu   viện Bênêđitô  ở 
Classa. Với thời gian tu tập tốt đẹp, các 
Bề Trên cho Ngài  được mặc áo dòng. 
Thánh Romualđô mau chóng trở thành 
tu  sĩ  rất  nhân  đức  và  tiến  triển  trên 
đường  thánh  thiện.  Ngài  nên  gương 
mẫu cho anh em trong tu viện noi theo, 
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bắt  chước.  Thánh nhân càng lúc  càng 
muốn sống giống Chúa Giêsu khónghèo, 
nên  sau  ba  năm  sống  trong  tu  viện 
Bênêđitô,  thánh  nhân  muốn  tìm  kiếm 
con đường nhiệm nhặt,  khổ hạnh hơn 
nữa  bên  cạnh  bậc  thầy  khả  kính  là 
Marinô. Thánh nhân và thầy Marinô mỗi 
tuần chỉ  ăn  có  ba  ngày:lương thực là 
một miếng bánh mì và một nắm đậu. 
Mỗi ngày hai  thầy trò sánh bước dưới 
các lùm cây, tán lá, hát thánh vịnh và ca 
ngợi Chúa. Nhưng ý Chúa lại thúc đẩy 
Ngài  trở  về  để  cải  tổ  các  tu  viện 
Bênêđitô đang sa sút trầm trọng sau ba 
năm Ngài sống xa các tu viện với Thầy 
khả kính Marinô. Thánh nhân đã sửa đổi 
các tu viện và xây cất thêm cả trăm tu 
viện khác nữa. Nhiều người bỏ tu ra đời, 
nay lại theo Ngài sống đời khổ tu, chiêm 
niệm. Ma quỉ  vì  thấy Ngài  sống thánh 
thiện,  nhiệm nhặt  với  lề  luật,  nên tìm 
cách  phá  ngài,  nhưng  thánh  nhân  đã 
luôn  chiến  thắng  chúng  bằng  lời  cầu 
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nguyện của mình. Một số anh em trong 
Dòng cũng khó chịu với Ngài vì Ngài yêu 
thương và sống bác ái đối với các người 
nghèo khó, neo đơn, cô quả... Theo lời 
yêu cầu của Hoàng Đế Othon III và của 
các Thầy trong Dòng, Ngài đã nhận làm 
Bề  Trên  tu  viện  Classa.  Nhiều  bậc  vị 
vọng, nhiều ông hoàng đã xin đi tu vì 
cảm mến, khâm phục cách sống và các 
nhân đức của thánh nhân.

Ý CHÚA NHIỆM MẦU:

Thánh nhân ước ao được đi truyền giáo 
cho dân tộc Hung Gia Lợi, nhưng ý Chúa 
nhiệm mầu  lại  hướng  Ngài  đi  một  lối 
khác. Ngài tìm đến một nơi thanh vắng 
trong  hoang  địa  để  sống  những  ngày 
còn lại hết mình cho Thiên Chúa. Tại nơi 
thanh vắng mới này, thánh nhân hoàn 
toàn sống chiêm niệm, cầu nguyện, ăn 
chay  và  đánh  tội.  Biết  được  ý  Chúa, 
thánh nhân đã xin một bá tước mảnh 
đất ở Apennin để thiết lập một tu viện. 
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Apennin,  nơi  tu  viện  mới  của  thánh 
nhân  bỗng trở nên trung tâm những tu 
viện  của  thánh  Romualđô.  Các  Đức 
Thánh Cha kính nể, dành cho Ngài, các 
tu viện của Ngài nhiều đặc ân và bảo 
vệ, tán thành bộ luật Dòng của Ngài.

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  THÁNH 
NHÂN  và  GIÁO  HỘI  TÔN  VINH 
NGÀI:

Với  nhiều công đức, với sự thánh thiện, 
khôn ngoan của thánh nhân.  Chúa đã 
ban cho thánh Romualđô sống tới 120 
tuổi. Tuổi đời cao là một hồng ân của 
Chúa như thánh vịnh 15, 5-6 đã viết: “ 
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con 
được hưởng, là chén phúc lộc dành cho 
con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. 
Phần  tuyệt  hảo  may  mắn  đã  về  con. 
Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn”. 
Thánh Romualđô đã ra đi về với Chúa 
trong an bình vào mùa hè năm 1027. 
 Chúa đã đội mũ triều thiên cho Ngài và 
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Giáo Hội đã mừng lễ Ngài vào ngày 19 
tháng 6 mỗi năm.

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  dùng  thánh 
Romualđô để canh tân đời sống ẩn tu 
trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết 
từ  bỏ  chính  mình  mà  theo  chân  Đức 
Kitô,  hầu đạt  tới  hạnh phúc nước trời 
(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Romualđô, viện phụ ).
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13-6 THÁNH 
ANTÔN PAĐUA, (St. 
Anthony of Padua) 

Linh mục, tiến sĩ Hội 
Thánh, ngày 13/6

           

 “  Muôn  dân  tường 
thuật  sự  khôn  ngoan 
của các thánh, và Giáo 

Hội loan truyền lời ca tụng các Ngài: tên 
tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 
44, 14-15 ). Thánh Antôn Pađua qua đời 
mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng 
về  nhân  đức  ,  phép  lạ  và  những  tư 
tưởng của Ngài.

MỘT LÝ TƯỞNG. MỘT CUỘC ĐỜI :

Thánh Antôn Pađua được sinh ra trong 
một  gia  đình  quyền  quí,  đạo  đức  và 
thánh thiện tại Lisbone thủ đô nước Bồ 
Đào Nha vào năm 1195. Được rửa tội 
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với tên Ferdinand. Còn nhỏ Ngài được 
các kinh sĩ nhà thờ chính tòa Lisbon dạy 
dỗ, năm 15 tuổi, Ngài vào dòng thánh 
Augustinô, 17 tuổi Ngài đến thủ đô Bồ 
Đào Nha, 7 năm dấn thân học hành và 
cầu nguyện. Ngài biết xuyên suốt Kinh 
Thánh. Thánh nhân được hấp  thụ một 
nền giáo  dục  đạo đức và đầy  bác  ái, 
nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời 
gọi.  Thánh  nhân  xin  gia  nhập  Dòng 
thánh Augustinô và được nhà Dòng, Bề 
Trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục.

Nam 1220 (lúc ngài 25 tuổi), Don Pedro 
nhận vương miện Vua Bồ Đào Nha, dem 
từ Marốc hài cốt của mốt ố nhà truyền 
giáo dòng Phanxicô mới chịu tử đạo về. 
Người sinh viên trẻ  ước muốn được đi 
truyền  giáo  cho  dân  ngoại  và  mong 
muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế 
thánh nhân xin gia nhập Dòng anh em 
hèn  mọn  Phanxicô  vào  năm  1220. 
Thánh nhân cầu được ước thấy vì các 
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Bề Trên chấp nhận lời cầu xin của Ngài. 
Ngài được nhận vào dòng Phanxicô tại 
nhà thờ thánh Antôniô Olivares vào năm 
1221, đồi tên thành Antoniô vì yêu mến 
thánh Antoniô  ẩn tu bên Ai  cập.  Ngài 
được sai đi truyền giáo cho người Moors 
bên  Ma-rốc,  bên  Phi  Châu.  Nhưng  ý 
Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi 
vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và 
phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường 
về lại quê hương, tầu của Ngài bị bão 
đánh dạt  vào đảo Sicile  thuộc nước Ý 
Đại Lợi, Ngài tới cư ngụ tại nhà Dòng ở 
Monte Paulo.

Năm 1221, từ sicile, Ngài đến Assisi dự 
một  Tổng Hội  của  Dòng do  Tổng Đại 
Diện của Dòng, Tu Huynh Elias chủ trì, 
có Đấng Sáng lập thánh thiện Phanxicô 
ngồi dưới chân. Cảnh tổng hội gây ấn 
tưởng lớn đối với Antôniô.rom there he 
made his way to Assisi, where, he had 
learned  from  his  Sicilian  brethren,  a 
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chapter general was about to be held. It 
was  the  great  gathering  of  1221,  the 
last  chapter,  as  it  proved,  open to  all 
members  of  the  order,  and  presided 
over  by  Brother  Elias,  the  new  vicar-
general, with the saintly Francis seated 
at his feet. The whole spectacle seems 
to  have  deeply  impressed  the  young 
Portuguese friar.

CÁI  TÀI  CHÚA  BAN  CHO  THÁNH 
NHÂN:

Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo 
đức và thánh thiện, Ngài được các Bề 
Trên tin tưởng, tín nhiệm sai  đi  giảng 
khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo 
dục các tu sĩ trong Dòng. Chúa ban sức 
mạnh  cho  thánh  nhân,  Chúa  Thánh 
Thần  luôn  tác  động  tâm  hồn  thánh 
nhân, nên lời giảng của Ngài luôn luôn 
có  sức  thu  hút,  lôi  cuốn nhiều người. 
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Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn 
Pađua  bằng  nhiều  phép  lạ  kèm theo. 
Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại 
Ý, tại Pháp, thánh nhân làm việc không 
mệt  mỏi,  không ngơi  nghỉ.  Ngài  được 
đặt tên là “ Hòm Bia Giao Ước” và “ Cái 
búa  của  bọn  lạc  giáo”  đúng  như  lời  
sách thánh: “ Các hiền sĩ sẽ chói lọi như 
bầu trời rực rỡ, những ai làm cho muôn 
người  nên  công  chính,  sẽ  chiếu  sáng 
như những vì sao, đến muôn thuở muôn 
đời”( Đn 12, 3 ).

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  THÁNH 
ANTÔN PAĐUA:

Bông hoa tươi  đẹp,  Chúa ngắt  về  với 
Ngài  để  thánh  nhân  sống  bên  Chúa 
ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân 
ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi 
Ngài mới tròn 36 tuổi. Thánh nhân rất 
nổi tiếng về các nhân đức và các phép 
lạ  Ngài  đã  làm.  Năm 1946,  Đức  Giáo 
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Hoàng  Piô  XII  đã  tôn  phong  thánh 
Antôn Pađua làm tiến sĩ Hội Thánh.

 “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa  đã  ban  cho  dân  Chúa  một  nhà 
giảng thuyết lừng danh và cũng là người 
cứu  giúp  những  ai  nghèo  khổ,  đó  là 
thánh  linh  mục  Antôn.  Xin  nhận  lời 
thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con 
biết trung thành tuân giữ giáo huấn của 
Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những 
lúc ngặt nghèo”

 (  Lời  nguyện nhập lễ,  lễ thánh Antôn 
Pađua ).
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11-6 THÁNH BARNABÊ, (St. 
Barnabas)

Tông đồ, ngày 11/6

 “Vị thánh này có phúc, vì 
đáng được kể thêm vào số 
các Tông Đồ:  Người  thật 
là tốt, đầy ơn Thánh Thần 
và lòng tin”( Cv 11, 24 ). 
Thánh  Barnabê  là  một 
trong 72 môn đệ đầu tiên 
đã nghe Chúa Giêsu giảng 
dậy và đã trở thành môn 

đệ của Ngài 

THÁNH  BARNABÊ,  MÔN  ĐỆ  CỦA 
CHÚA GIÊSU:

Đã có lần, có dịp nghe Chúa Giêsu giảng 
dậy và đã chứng kiến Chúa Giêsu làm 
phép  lạ,  thánh  Barnabê  đã  trở  thành 
một trong 72 môn đệ đầu tiên của Chúa 
Giêsu.  Vì  Chúa Giêsu đã nói:  “  Không 
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phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính 
Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em 
để  anh  em  ra  đi,  sinh  được  hoa 
trái...”( Ga 15, 16 ). Chính Chúa Giêsu 
đã  chọn Barnabê  để  thánh  nhân  làm 
chứng  cho  tình  yêu  của  Chúa  và  giới 
thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người. Sau 
biến cố Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ 
sai  Barnabê đi  truyền giáo ở Antiokia, 
một miền trù phú và thịnh vượng, phồn 
vinh nhất lúc bấy giờ. Và như lời Chúa 
nói: “... Hầu tất cả những gì anh em xin 
cùng Chúa Cha nhân danhThầy thì Thầy 
ban cho anh em”( Ga 15, 16 ). Thánh 
Barnabê luôn có Chúa Thánh Thần tràn 
đầy  và  nhờ  tài  giảng  thuyết,  Ngài  đã 
đưa được biết bao nhiêu người trở về 
với  Chúa.  Thánh  nhân  đã  mời  thánh 
Phaolô về ở với mình và cùng giảng dậy, 
loan báo Tin Mừng ở Antiokia. Sau đó, 
thánh nhân mang món tiền mà Ngài đã 
quyên góp được về Giêrusa lem gặp các 
vị kỳ mục và các tông đồ khác. Đường 
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lối và ý nhiệm mầu của Chúa lại khác, 
Barnabê  và  Phaolô  lại  được  trao  sứ 
mạng  rao  giảng  Tin  Mừng  cho  dân 
ngoại, nên các Ngài lại trẩy đi Séleucie 
và  Chypre.  Dân  bản  xứ  và  các  người 
ngoại giáo, đón tiếp các Ngài một cách 
nhiệt  tình,  họ  tin  theo  các  Ngài.  Tuy 
nhiên cũng có những người Do Thái có 
óc thủ cựu, hẹp hòi đã tìm cách gièm 
pha, chế diễu và nói nhiều lời ngạo mạn 
đối  với  các  Ngài,  họ  xúi  giục  những 
thành phần bất hảo ngược đãi và trục 
xuất các Ngài   ( Cv 13, 50 ). Chúa cho 
các Ngài làm nhiều phép lạ: xua trừ ma 
quỉ, chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại 
để củng cố niềm tin của các tân tòng.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH 
BARNABÊ:

Thánh Barnabê và thánh Marcô tiếp tục 
rao giảng ở đảo Chypre. Chúa đã  yêu 
thương  cho  thánh  Barnabê  được  lãnh 
triều thiên qua cái chết tử đạo của Ngài: 
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“ Hạt lúa mì rơi xuống đất không thúi đi, 
thì nó sẽ không sinh nhiều bông hạt...”. 
Người Do Thái ở Syria đã xúi giục dân 
chúng ném đá và xử tử thánh Barnabê. 
Đời  Hoàng  Đế  Zénon,  vào  năm  488, 
người  ta  đã  tìm  thấy  xác  của  thánh 
Barnabê tại Salamine thuộc đảo Chypre, 
Hy Lạp.

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  truyền  phải  dành 
riêng thánh Barnabê là một người đầy 
lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân 
đưa dân ngoại về với Chúa. Xin cho mọi 
tín hữu biết dùng lời nói và việc làm để 
trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô 
như thánh nhân đã can đảm rao truyền( 
ca  nhập  lễ,  lễ  thánh  Barnabê,  tông 
đồ ).         
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9-6 THÁNH ÊPHREM, (St. Ephrem)

Phó tế tiến sĩ Hội Thánh, ngày 9/6

            

 “  Miệng  người 
công chính niệm lẽ 
khôn  ngoan,  và 
lưỡi  họ  nói  lên 
điều  chính  trực: 
luật Thiên Chúa họ 
ghi  tạc  vào 
lòng”(  Tv  36,  30-
31  ).  Thánh 
Êphrem phó tế có 
biệt hiệu” cây đàn 
của  Chúa  Thánh 

Linh  “.  Đời  sống  của  Ngài  luôn  qui 
hướng về Thiên Chúa để làm vinh danh 
Ngài.

CÁI  LAO  ĐAO  KHỐN  ĐỐN  CỦA 
THÁNH  NHÂN  TRỞ  THÀNH  NIỀM 
VUI:
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Ngay từ nhỏ vì có thiện cảm với người 
công giáo, thánh nhân đã bị ba của Ngài 
đuổi Ngài ra khỏi mái ấm gia đình. Ngài 
sinh  năm  308  tại  Nisible  nước  Syria. 
Cuộc đời của thánh Êphrem năm chìm 
bảy nổi, cái khốn đốn bị Cha của Ngài 
đuổi ra khỏi gia đình làm cho Ngài nên 
chuyện, Ngài đã chạy đến với Đức Cha 
Giacôbê, xin học giáo lý và được lãnh 
nhận bí tích rửa tội. Thánh nhân có đầu 
óc thông minh, học hành tiến bộ, mau 
lẹ,  Ngài  thành  công  mau  chóng  trên 
đường tu đức và học vấn, chính vì thế 
Đức Cha Giacôbê đã đặt Ngài làm giáo 
sư  thần  học  tại  Nisible,  miền 
Mésopotamia,  và  ít  lâu  sau  đó,  Ngài 
được phong chức phó tế. Thánh nhân vì 
khiêm  nhượng,  nên  đã  từ  chối  lãnh 
nhận sứ vụ linh mục.  Thánh nhân rất 
khôn ngoan, thông thái, đạo đức, thánh 
thiện nên Ngài đã có danh hiệu tiến sĩ 
Giáo Hội ngay khi Ngài còn sống. Thánh 
Êphrem có lòng sùng kính Đức Trinh Nữ 
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Maria Vô Nhiễm cách rất đặc biệt. Ngài 
cũng là nhà khổ hạnh, sống đời chiêm 
niệm cách sâu xa và là một tiến sĩ với 
những bài giảng sâu sắc, với những bài 
giáo lý bình dị phù hợp với đại chúng, 
với mọi người. Thánh nhân có tâm hồn 
thi  sĩ,  đã  dùng  những  thánh  vịnh,  để 
chuyển  đạt  cho  đại  chúng  những  bài 
giáo lý đạo đức, dễ học, dễ nhớ. Những 
bài  thơ  của  thánh  nhân  hướng  con 
người tới Chúa  và Đức Mẹ, diễn tả thật 
ý vị tình yêu đối với Chúa Giêsu và Đức 
Trinh Nữ Maria.

GIÁO  HỘI  TÔN  VINH  THÁNH 
ÊPHREM:

Thánh Luca viết:  “  Đây là người  quản 
gia trung tín và khôn ngoan, mà Chúa 
đã đặt lên coi sóc người nhà của Chúa, 
để cấp phát phần ăn cho họ đúng lúc, 
đúng giờ”(Lc12, 42 ). Nisible bị rơi vào 
tay những người Ba Tư vào năm 363, 
thánh nhân phải chạy ẩn ở Edesse miền 
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Mésopotamia  và qua  đời  tại  vùng này 
vào  ngày  16  tháng  6  năm  373.  Với 
những công lao to lớn của thánh nhân 
đối với Giáo Hội và đối với nhiều người, 
đức Thánh Cha Bênêđictô XV đã tuyên 
phong  thánh  Êphrem  làm  tiến  sĩ  Hội 
Thánh năm 1920.

“Lạy Chúa là Đấng nhiệm mầu khôn tả, 
Chúa đã ban cho thánh Êphrem phó tế 
ơn linh hứng và sức mạnh của Thánh 
Thần,  để thánh nhân vừa hỷ hoan ca 
tụng các mầu nhiệm thánh, vừa hết tình 
phụng sự một mình Chúa mà thôi. Xin 
tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống đầy lòng 
chúng con để chúng con cũng mến yêu 
phụng  sự  Chúa  hết  dạ  hết  lòng”(  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Êphrem phó tế 
).
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6-6 THÁNH NÔBERTÔ, (St. 
Norbert)

giám mục, ngày 6/6

 “ Chúa đã chọn vị thánh 
này làm thượng tế, và mở 
kho  tàng  của  Chúa  cho 
người, để cho người được 
sung  mãn  muôn  ơn”(  ca 
nhập lễ thánh Giáo Hoàng 
hay  Giám  Mục  ).  Thánh 
Nôbertô  đã  được  Chúa 
tuyển chọn lên hàng Giám 

Mục,

Ngài đã hy sinh quên mình đến cạn kiệt 
sức lực vì Chúa Kitô và vì Giáo Hội, Giáo 
phận.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI: 

Thánh  Nôbertô  sinh  ra  trong  một  gia 
đình quyền uy, thế giá, giầu sang, phú 
quí  vào  năm 1085  tại  miền  Phénanie. 
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Ngay từ nhỏ thánh nhân đã được dậy 
dỗ cẩn thận để có thể nối nghiệp cha 
mình lúc  đó đang có thế giá,  chức vị 
trong  triều  đình.  Nhờ  óc  thông  minh, 
lòng ham học, sự phán đoán chính xác 
và sự phấn đấu cầu tiến không biết mệt 
mỏi,  thánh  nhân  đã  thành  công  trên 
đường học vấn, thi đậu và được tuyển 
thẳng vào làm việc trong triều đình của 
Hoàng Đế Henri V. Thánh nhân tuysống 
trênnhung  lụa  quyền  hành,  thế  giá 
trong tay nhưng Ngài vẫn cảm nghiệm: 
“ Phù vân là phù vân”... Mọi sự trên đời 
như bóng mây, như gió thổi, như mây 
bay, Ngài cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa 
nói với người thanh niên giầu có: “ Hãy 
về bán hết của cải,  phân chia  cho kẻ 
nghèo khó, rồi hãy đến theo Ta”. Thánh 
nhân đã ước ao đi tìm một cái gì tuyệt 
đối, cao thượng hơn, đẹp đẽ hơn. Nên, 
nghe  được  tiếng  Chúa  mời  gọi,  thánh 
nhân đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. 
Thánh nhân đã cố gắng tu tập, sau khi 
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lãnh nhận sứ vụ linh mục, Ngài đã nhiệt 
thành rao giảng Tin Mừng và đem được 
không  biết  bao  linh  hồn  quay  về  với 
Chúa. Thánh  nhân có đức tính nổi bật 
nhất là yêu thương người nghèo, sống 
tinh thần nghèo khó như lời  Chúa nói 
trong tám mối phúc: “ Phúc cho những 
ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là 
của họ”(  Mt 5,  1tt...).  Thánh nhân đã 
hoán cải được biết bao tâm hồn tội lỗi 
nhờ sự hy sinh và lòng nhiệt thành, đạo 
đức, thánh thiện của Ngài.

Thánh  Nôbertô  vâng  lệnh  Ðức  Giáo 
Hoàng  và  được  đặt  làm  gám  mục 
Mardebourg.   Với một tấm lòng say mê 
Chúa, với một tâm hồn đạo đức, thánh 
thiện, thánh Nôbertô luôn vâng lời vì thế 
năm 1120, Ngài đã tuân hành ý của Đức 
Thánh Cha Calixtô II,  thiết lập một tu 
viện  tại  miền  Prémontré  với  ý  hướng, 
tôn chỉ : “sống nghiêm nhặt và chuyên 
về cầu nguyện”. Danh tiếng tốt lành của 
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Ngài lan tỏa và trí thông minh sáng suốt 
của Ngài đã là nét son cho Ngài vì thế 
Ngài đã được bổ nhiệm làm Giám Mục 
giáo  phận  Mardebourg.  Trên  ngôi  vị 
Giám  Mục,  thánh  Nôbertô  đã  phải 
đương  đầu  với  nhiều  khó  khăn,  thử 
thách: phục hưng lại nền luân lý lúc đó 
đang bị suy đồi, bảo vệ quyền lợi của 
Giáo Hội đang bị giới quyền thế đàn áp. 
Thánh nhân đặc biệt lưu tâm tới sự độc 
thân  của  giới  linh  mục  vì  nước  trời. 
Thánh  nhân  đã  làm  việc  không  ngơi 
nghỉ,  với cương vị  Giám Mục, Ngài  đã 
làm được biết bao việc tốt đẹp cho Địa 
Phận, cho Giáo Hội.

THÁNH NÔBERTÔ CÓ CÔNG NHIỀU 
VỚI GIÁO HỘI: 

Thánh Nôbertô đã rất có công đối với 
Hội Thánh: đặc biệt Ngài đã giúp Đức 
Giáo Hoàng Innocentê II  cách đắc lực 
khi  công  đồng  Reims  được  triệu   tập. 
Thánh nhân cũng phải đương đầu mạnh 
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mẽ, quyết liệt với nhóm ly giáo Pierre de 
Léon.  Thánh  nhân  đã  làm việc  không 
ngừng nghỉ. Nên, sau cùng vì quá mệt 
mỏi, kiệt quệ với công việc, thánh nhân 
lâm bệnh nặng và ra đi trở về với Chúa 
vào ngày 06 tháng 6 năm 1134 tại địa 
phận  Mardebourg,  nước  Pháp.   “Lạy 
Chúa,  Chúa  đã  thương  ban  cho  Hội 
Thánh một vị giám mục rất nổi danh về 
đời  sống  cầu  nguyện  và  lòng  nhiệt 
thành  của  người  mục  tử  là  thánh 
Nôbertô. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, 
xin Chúa sai những người mục tử vừa ý  
Chúa  đến  hướng  dẫn  chúng  con  tới 
nguồn ơn cứu độ”( Lời nguyện nhập lễ, 
lễ thánh Nôbertô, giám mục ).
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5-6 THÁNH BÔNIFACIÔ, (St. Boniface)

giám mục tử đạo, ngày 5/6

Thánh là những vị đã sống đến mức anh 
hùng  các  nhân  đức  của 
mình.  Tất  cả  các  thánh 
đều  phải  cố  gắng  phấn 
đấu,  từ  bỏ,  hy  sinh  đến 
liều  cả  mạng  sống  của 
mình  cho  lý  tưởng,  cho 
cuộc  đời,  cho  con  người 
mà  họ  theo  đuổi  để  noi 
gương bắt  chước và hoạ 
lại hình ảnh của người ấy. 

Nói cách đặc biệt hơn, thánh là người 
đã cố trở thành một Chúa Giêsu khác. 
Thánh Bônifaciô đã họa lại hình ảnh của 
Chúa, thánh nhân đã hy sinh đến giọt 
máu  cuối  cùng  của  đời  mình  để  làm 
chứng cho Chúa.

THÁNH  BÔNIFACIÔ,  VỊ  TRUYỀN 
GIÁO CHO DÂN TỘC ĐỨC:
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Thánh Bônifaciô sinh tại nước Anh vào 
năm 680 tại miền Kirton. Tên thật của 
 thánh nhân là Winfrid. Thánh Bônifaciô 
được  may  mắn sinh  ra  trong một  gia 
đình đạo đức, thánh thiện. Thánh nhân 
được hấp thụ một nền giáo dục nhân 
bản và đạo hạnh. Thánh Bônifaciô sớm 
tiến triển trên đàng nhân đức. Nhờ các 
tu sĩ  quen biết, nhờ cha mẹ đạo đức, 
thánh nhân đã sớm có ý định muốn đi 
tu dòng. Trong tu viện, thánh Bônifa ciô 
được  Bề  trên  và  các  bạn  học  quí 
chuộng,  yêu mến vì  lòng  nhiệt  thành, 
đạo đức và thánh thiện của Ngài cùng 
với  trí  thông  minh  hiếm  có  ở  Ngài. 
Thánh Bônifaciô được lãnh nhận sứ vụ 
linh mục vào lúc 30 tuổi và Ngài được 
các Bề trên đề cử làm giáo sư tu viện. 
Tuy  nhiên,  ý  Chúa  nhiệm  mầu:  lòng 
thương  xót  của  Chúa,  đường  lối  của 
Chúa không ai dò thấu, Chúa muốn đặt 
Ngài làm việc truyền giáo cho dân tộc 
Đức. Thánh nhân đã cương quyết, vượt 
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qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, chống 
đối của bọn tà giáo, Ngài đã đem được 
rất nhiều người trở về với Chúa vào năm 
716.  Năm  747,  Đức  Giáo  Hoàng 
Grêgôriô  II  muốn  thưởng  công  cho 
thánh Bônifaciô vì kết quả loan báo Tin 
 Mừng  mà  thánh  nhân  mang  lại  vượt 
quá lòng mong ước và để việc truyền 
giáo càng lúc càng tốt đẹp, kết quả hơn, 
Đức Thánh Cha đã tấn phong giám mục 
cho thánh nhân và đặt Ngài làm Tổng 
Giám Mục Mayence sau đó. Dù sức yếu 
vì  tuổi  cao,  thánh nhân vẫn một  lòng 
nhiệt thành làm việc truyền giáo và chỉ 
một thời gian ngắn hàng ngàn người đã 
xin trở lại đạo và được chính Ngài rửa 
tội. Ngài đã ý thức sâu xa lời Chúa: “ 
Nếu  hạt  lúa  gieo  vào  lòng  đất  không 
chết đi,  thì  nó vẫn trơ trọi  một mình; 
còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều 
hạt khác”( Ga 12, 24-25 ).
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CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH NHÂN. 
GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI:

Với  những  kết  quả  lớn  lao  trong  việc 

truyền giáo, kẻ yêu nhiều, nhưng những 

kẻ ghen ghét,  tỵ  hiềm cũng không ít. 

Nhiều kẻ lạc giáo, tà giáo đã âm mưu 

tìm  cách  ám  hại  Ngài.  Lời  Chúa  luôn 

hiển rõ nơi thánh nhân: “ Nếu ta cùng 

chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với 

Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ 

cùng hiển trị  với Người”(  2 Tm 2, 11-

12 ).  Năm 755 vào mùa hè, đang khi 
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thánh nhân sửa soạn nghi lễ rửa tội cho 

một số anh chị em tân tòng, bỗng dưng 

có  một  số  người  võ  trang,  xông  tới 

chém Ngài. Xác thánh nhân được đem 

chôn cất tại tu viện Fulda. Chúa đã tỏ uy 

quyền của  Ngài  và  đã  ban cho  thánh 

nhân  được  thông  chia  vinh  quang  với 

Chúa qua nhiều phép lạ xẩy ra nơi

phần mộ của Ngài. Chúa đã đội mũ triều 
thiên cho Ngài và Giáo Hội đã tôn vinh 
Ngài vì máu của Ngài đã đổ ra để minh 
chứng cho tình yêu là Chúa Giêsu.
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 “Lạy  Chúa,  nhờ  ơn  Chúa,  thánh 
Bônifaciô giám mục đã dùng lời nói rao 
giảng đức tin

và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời 
thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng 
con giữ

vững lòng tin, và lấy cả cuộc đời để can 
đảm  tuyên  xưng  lòng  tin  đó”(  Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Bônifaciô, 
giám mục tử đạo).
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3-6 THÁNH CARÔLÔ LWANGA và 
CÁC BẠN TỬ ĐẠO, (St. Charles 

Lwanga)

                 “ Hỡi những kẻ Cha Ta chúc 
phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc, 
dành sẵn cho các ngươi, ngay từ lúc tạo 
thành  trời  đất”(  Mt  25,  34  ).  Thánh 
Carôlô  Lwanga  và  các  bạn  tử  đạo  đã 
làm cho Hội  Thánh Ouganda càng lúc 
càng  phát  triển.  Các  Ngài  xứng  đáng 
lãnh nhận triều thiên trên trời.

HỘI  THÁNH 
OUGANDA  ĐƯỢC 
LỚN  LÊN  NHỜ 
MÁU  CÁC  THÁNH 
CARÔLÔ  LWANGA 
và  CÁC  BẠN  TỬ 
ĐẠO: “ Máu của các 
Kitô hữu làm nẩy sinh 
Giáo Hội” hay “ Máu 

vị tử đạo là hạt giống của các Kitô hữu”. 
Thánh  Carôlô  Lwanga  luôn  khích  lệ, 
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động  viên  các  bạn  kiên  cường,  tuyên 
xưng danh Chúa dẫu có phải hy sinh tới 
cả mạng sống của mình. Các thánh tử 
đạo Ouganda thuộc mọi lứa tuổi: có vị 
như Matthias mới lên 5 tuổi, thánh Kitô 
mới có 13 và các vị khác lớn hơn từ 16 
tới 24 tuổi đời. Các Ngài đã hy sinh thí 
mạng sống của mình, đã đi con đường 
đức tin, con đường thập giá, con đường 
tình  yêu  như  Thầy  chí  thánh  Giêsu, 
những hình phạt như ném đá, voi dày, 
đòn vọt,  gông  cùm,  xiềng  xích  không 
làm  chùn bước các Ngài. Các Ngài đã 
cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa: “Tôi 
đã  không  muốn  biết  đến  chuyện  gì 
khác, ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức 
Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá”( 
1Co 2, 2 ) .   Hai mươi hai thánh tử đạo 
Ouganda trong đó có bốn vị chưa được 
chịu phép rửa tội, thánh Carôlô đã động 
viên, dậy dỗ và rửa tội cho họ trước khi 
các Ngài được phúc tử đạo. Hội Thánh 
Ouganda chỉ thực sự được phát triển và 
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lớn mạnh nhờ máu của các vị tử đạo mà 
Giáo Hội mừng kính hôm nay.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI:

Cảm nghiệm sâu xa lời sách khải huyền: 
“  Ai  thắng,  Ta  sẽ  cho ăn  quả  cây  sự 
sống, trồng ở trên thiên đàng của Thiên 
Chúa”( Kh 2, 7 ). Thánh Carôlô Lwanga  
và hai mươi mốt bạn được phúc tử đạo, 
đã  lãnh  triều  thiên  nước  trời.  Chúa 
thưởng công các Ngài, Giáo Hội trần thế 
tôn vinh các Ngài. “Lạy Chúa, Chúa đã 
cho  máu  tử  đạo  làm  nẩy  sinh  thêm 
nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh 
Carôlô  Lwanga  và  các  bạn  đã  tưới 
xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem 
lại  một  mùa lúa dồi  dào”(  Lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Carôlô Lwanga và các 
bạn tử đạo ).
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2-6 THÁNH MARCELLINÔ và PHÊRÔ 
(St. Marcellinus và St. Peter)

Tử đạo, ngày 02/6

  

Ca hiệp lễ, lễ chung các thánh tử đạo có 
ghi: “ Anh em đã một lòng gắn bó với 
Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan 
thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai 
trị cho anh em, để anh em  được đồng 
bàn ăn uống với Thầy,  trên vương quốc 
của  Thầy”(  Lc  22,  28-30  ).  Thánh 
Marcellinô  và  Phêrô  là  những  chứng 
nhân cho Chúa, đã đổ máu đào để minh 
chứng cho tình yêu của Chúa.

THÁNH  MARCELLINÔ  VÀ  THÁNH 
PHÊRÔ:

Lịch sử không ghi lại nhiều về hai thánh 
này,  người  ta  chỉ  biết  rõ  rằng  thánh 
Phêrô  được đặc  ân Chúa ban cho trừ 
quỉ, Ngài đã làm nhiều phép lạ do tình 
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thương  của  Chúa,  xua  trừ  ma  quỉ  ra 
khỏi nhiều người bị chúng ám hại. Tiếng 
tăm  của  Ngài  được  loan  truyền  khắp 
nơi, Ngài đã thu hút được nhiều thành 
phần trong xã hội, có nhiều người mộ 
mến  Ngài,  nhưng  cũng  lắm  kẻ  ghen 
ghét,  ganh  tỵ,  hận  thù  Ngài  vì  Ngài 
được nhiều người quí mến, yêu chuộng. 
Thánh nhân đã sống đúng lời Chúa: “ Ai 
liều mất mạng sống mình vì  Tôi và vì 
Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống 
ấy”  ( Mc 8, 35 ). Chính vì Ngài có ảnh 
hưởng rộng lớn và lôi cuốn được nhiều 
người  theo  Chúa.  Viên  tỉnh  trưởng 
Sérène bắt Ngài  và ra lệnh tống ngục 
Ngài.  Trong  tù,  thánh  nhân  đã  làm 
gương  sáng:  sống  hiền  lành,  khiêm 
nhượng, làm phép lạ và đời thánh thiện 
của Ngài đã làm cho cả gia đình Antêmi 
trở lại theo Chúa do phép lạ thánh nhân 
đã chữa khỏi bệnh cho con gái Antêmi.
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Thánh Marcellinô cũng bị tống ngục vì 
tội rao giảng và tội làm phép lạ, tội rửa 
tội cho nhiều tân tòng. Thánh nhân dù 
bị tù tội, dù bị tra tấn dã man vẫn một 
lòng kiên trung rao giảng, dậy giáo lý và 
tiếp tục rửa tội cho nhiều người.  Tỉnh 
trưởng Sérène quá bực tức vì tinh thần 
kiên cường của hai thánh nhân, nên đã 
dùng nhiều cực hình dã man nhất, tàn 
bạo  nhất  hầu  làm  nhụt  chí  hai  vị, 
nhưng”  vàng  thử  lửa,  gian  nan  thử 
đức”.  Hai  vi  thánh  vẫn  kiên  trì  theo 
Chúa và không hề nản lòng, nhụt chí. 
Chúa đã sai các thiên thần ban đêm đến 
giải cứu các Ngài để các Ngài củng cố 
niềm tin cho các tân tòng. Tỉnh trưởng 
Sérène nghi ngờ Antêmi đã tiếp tay để 
thánh  Phêrô  và  Marcellinô  trốn  ngục, 
nên  đã  hạ  lệnh  giết  cả  gia  đình  của 
Antêmi.

CHÚA THƯỞNG CÔNG HAI THÁNH 
MARCELLINÔ và PHÊRÔ:
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Thánh vịnh 33, 18 có viết: “ Người công 
chính kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải 
thoát khỏi mọi cơn nguy khốn”. Thánh 
Marcellinô  và  Phêrô  đã  được  phúc  tử 
đạo  vào  năm 304.  Khi  chém đầu  các 
Ngài, tên đao phủ Đôrôtê đã trông thấy 
linh  hồn  các  Ngài  bay  về  thiên  quốc. 
Ông đã hối hận, xin trở lại,  chịu phép 
rửa và chết bình an trong tay Chúa.

“Lạy Chúa, khi ban ơn cho hai thánh tử 
đạo Marcellinô và Phêrô cùng anh dũng 
tuyên xưng đức tin, Chúa đã cho chúng 
con nghiệm thấy rằng: “ Chúa luôn gìn 
giữ chở che Giáo Hội”. Vì lời hai thánh 
nguyện  giúp  cầu  thay,  xin  cho  chúng 
con được bắt chước các Ngài luôn giữ 
vững  niềm tin  như  thế  “(  Lời  nguyện 
nhập lễ, lễ thánh Marcellinô và Phêrô tử 
đạo ).
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31-5 ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ 
ÊLISABÉT

Lc 1, 39-56

Cao điểm của tháng 
5,  tháng  hoa  dâng 
kính Mẹ Maria trong 
ngày cuối  của mùa 
hoa, Giáo Hội mừng 
kính lễ Mẹ đi thăm 
viếng  bà  chị  họ 
Isave. Sự hiện diện 
của Mẹ Maria  củng 
cố niềm tin của bà 

Isave và nói  lên Mẹ luôn phù trợ loài 
người,  nâng đỡ con người.  Sự có mặt 
của Mẹ cũng là niềm an ủi, vỗ về thánh 
Gioan  Tẩy  giả  đang  trong  lòng  bà 
Êlisabét.

MARIA  VỘI  VÃ  LÊN  ĐƯỜNG  ĐI 
THĂM NGƯỜI CHỊ HỌ ISAVE:
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Đức  Trinh  Nữ  Maria  sau  khi  đã  chấp 
nhận tuân theo ý Chúa: “ Vâng, tôi đây 
là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho 
tôi như lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ) và rồi 
thánh sử Luca lại viết tiếp: “ Hồi ấy, bà 
Maria vội vã lên đường, đến miền núi, 
vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.  Bà 
vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà 
Isave”  (  Lc  1,  39-40  ).  Đây  là  cuộc 
viếng  thăm hết  sức  quan  trọng  trong 
lịch sử ơn cứu độ Mẹ Maria đã dành cơ 
hội rất đặc biệt để viếng thăm, chia sẻ 
niềm  vui  về  sự  hiện  diện  của  Chúa 
Giêsu, con Thiên Chúa mà Mẹ vừa mới 
cưu mang Ngài  bởi  phép Chúa Thánh 
Thần và bà chị họ cũng đang thai nghén 
thánh  Gioan  Tẩy  giả  trong  cung  lòng 
của mình. Sự vội vã của Mẹ Maria khi 
lên đường, thăm hỏi, cảm thông và chia 
sẻ niềm hạnh phúc của ơn cứu độ nói 
lên niềm vui  khôn tả khiến Gioan Tẩy 
giả nhảy mừng trong lòng bà Isave, còn 
bà Isave cảm nghiệm sâu xa Chúa đang 
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hiện  diện  qua  con  người  của  Mẹ 
Maria( Lc 1, 41-44 ). bà Isave khen ngợi 
Mẹ Maria qua tác động của Chúa Thánh 
Thần( Lc 1, 45 ). Và như thế, sự có mặt 
của Mẹ Maria lúc này và ở đây( hic et 
nunc ) khi mang Chúa trong lòng diễn tả 
niềm vui phục vụ. Một niềm hân hoan, 
chan chứa ơn cứu độ của một người Mẹ 
luôn muốn chia sẻ cho mọi người, chứ 
không giữ riêng cho mình. Điều này chỉ 
ra rằng Mẹ Maria rất can đảm, rất quả 
cảm,  Mẹ  luôn  từ  bỏ,  quên  mình  để 
người  khác được vui, được hạnh phúc. 
Mẹ ca ngợi Thiên Chúa vì lòng Mẹ quả 
luôn thuộc về Ngài, lời kinh Magnificat là 
lời  tạ  ơn  sâu  thẩm và  không bao  giờ 
nguôi ngoai của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã 
ý thức thân phận đơn mọn, yếu hèn của 
mình, sự khiêm nhượng và đơn sơ của 
Mẹ đã khiến Mẹ được lòng Thiên Chúa 
và  được  Chúa  đoái  thương(Lc  1,  46-
55 ).
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MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ISAVE 
LÀ LỜI THÚC BÁCH CON 

NGƯỜI: Biến cố Mẹ Maria đi thăm viếng 
bà chị họ Isave là lời mời gọi con người 
ý thức thân phận của mình. Được làm 
con của Chúa, con người đã lãnh  nhận 
biết bao hồng ân của Ngài. Ơn cứu độ 
Thiên Chúa ban cho con người  không 
dừng lại ở một dân tộc, một quê hương, 
một đất nước, một nhóm người. Nhưng 
ơn cứu rỗi Chúa ban là quà tặng quí giá 
cho mọi người. Mọi người đều được mời 
gọi chóng vánh chia sẻ niềm vui ơn cứu 
độ cho mọi người.   Như Mẹ Maria, con  
người  đã được hạnh phúc mang Chúa 
trong lòng, sứ mạng của con người cũng 
phải mau mắn chia sẻ hạnh phúc và giới 
thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. 
Hội Thánh lập lễ này để kỷ niệm cuộc 
hội ngộ đầu tiên của Đấng Cứu Thế và 
vị  ngôn  sứ  Gioan  Tẩy  giả.  Thánh 
Bonaventura  khuyến khích kính lễ  này 
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bên  Tây  phương  và  Giáo  Hội  cổ  võ 
mừng lễ này vào năm 1389 trong toàn 
Hội Thánh  “Lạy Cha là Thiên Chúa toàn 
năng hằng hữu, ngay khi còn cưu mang 
Thánh Tử Giêsu,  Thánh Mẫu Maria đã 
được Cha soi sáng và Người đã đi thăm 
bà  Êlisabét.  Xin  cho  chúng  con  hằng 
mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần 
hướng  dẫn,  để  được  cùng  Đức  Maria 
ngợi khen Cha muôn đời”( Ca nhập lễ, lễ 
Đức Maria  thăm viếng bà Êlisabét ).
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27-5 Thánh Augustinô Cantorbéry, 
(St. Augustine of Canterbury)

Giám mục, ngày 27/5

Ca nhập lễ các thánh giám mục có viết: 
“ Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung 
thành để phục vụ Ta, Người ấy sẽ hành 
động theo như lòng và ý muốn của Ta  ( 
1 Sm 2, 35 ). Thánh Augustinô là giám 
mục  thành  Cantorbéry  nước  Anh,  đã 
được Chúa chọn lựa để củng cố lòng tin 
cho  nhiều  người  Anh  và  để  làm sáng 
danh Chúa.

MỘT VỊ GIÁM MỤC NHIỆT THÀNH 
và THÁNH THIỆN:

Thánh  Augustinô  là  bề  trên  tu  viện 
thánh Anrê ở Roma, nước Ý. Năm 597, 
Đức Giáo Hoàng Grêgoriô cả sai Ngài và 
40 vị thừa sai khác đi truyền giáo bên 
nước Anh vì ánh sáng của Chúa Kitô, Tin 
Mừng của Ngài  đã được rao giảng tại 
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nước này ngay từ thế kỷ đầu, nhưng vì 
công giáo bị ảnh hưởng của ngẫu tượng 
giáo và sự xâm lăng của các sắc dân 
Saxon,  đức  tin  của  người  công  giáo 
hoàn toàn bị lu mờ và hầu như sắp tàn 
lụi.  Với  lòng  nhiệt  thành,  đức  tin  sắc 
bén, sự hăng say loan báo Tin Mừng, 
thánh nhân đã đi rảo khắp các thành, 
các nơi,  khôi phục, chấn chỉnh lại  đức 
tin cho nhiều người, trong đó có cả quốc 
vươngÉthelbert và nhiều nhân vật tiếng 
tăm, cao cấp trong chính quyền. Các nơi 
thờ tự, các nhà nguyện, nhà thờ được 
mọc lên, khôi phục. Vì lòng tin, sự thánh 
thiện, tài lãnh đạo, thánh nhân đã được 
cất  nhắc  lên  chức  giám mục  ngày  16 
tháng 11 năm 597 và Ngài đã lập Tòa 
Giám  Mục  ở  Cantorbéry.  Thánh  nhân 
sau  đó  còn  được  Đức  Thánh  Cha  ủy 
thác  thành  lập  hàng  giáo  phẩm nước 
Anh. Công việc nào cũng có sóng gió, 
cũng phải vác thập giá, thánh nhân đã 
phải  chiến đấu mạnh mẽ với  sự phân 
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hóa, chia rẽ của nhóm truyền giáo cũ và 
mới. Tuy nhiên, thánh nhân vẫn luôn tin 
tưởng, phó thác vào Chúa và với sự kiên 
trì, lòng quảng đại, sự phấn đấu liên lỉ, 
lòng đạo đức,  sự thánh thiện  sẵn  có, 
thánh nhân đã tin tưởng, can đảm phó 
thác  vào  Chúa  quan  phòng  chở  che, 
Ngài đã cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện 
không  ngừng,  ăn  chay,  hãm  mình  và 
dùng hành động thực tế, cụ thể để giải 
quyết  vấn  đề  hơn  là  nói  suông,  nói 
ngoài môi miệng.

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  THÁNH 
AUGUSTINÔ CANTORBÉRY:

Thánh Gioan viết :  “  Chúa nói:  Không 
phải  anh  em  đã  chọn  Thầy,  nhưng 
Chính Thầy đã chọn anh em, để anh em 
ra đi, thu được kết quả, và kết quả anh 
em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh 
nhân đã làm việc không biết  mệt mỏi 
cho địa phận, cho Giáo Hội Anh Quốc, 
nhưng sức người có hạn, sau nhiều năm 
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tận tụy với sứ mạng mục tử, Ngài đã ra 
đi về với Chúa trong bình an và thánh 
thiện vào ngày 26 tháng 5 năm 604. Với 
những  nhân  đức  đã  đi  đến  mức  anh 
hùng,  với  bao  nhiêu  công  lao  và  sự 
thánh thiện của Ngài, Đức Giáo Hoàng 
Lêô XIII đã tuyên phong Ngài lên bậc 
hiển  thánh.  Thánh  nhân  đã  nói  như 
thánh  Phêrô”  Lạy  Chúa,  Chúa  biết  rõ 
mọi sự. Chúa biết con thương Chúa”( Ga 
21, 17). Chúa đã đội mũ triều thiên vinh 
quang cho Ngài và Giáo Hội đã tôn vinh 
Ngài.

 “Lạy  Chúa,  Chúa  dùng  lời  giảng  của 
thánh giám mục Augustinô để đem ánh 
sáng  Tin  Mừng  đến  các  dân  tộc  Anh 
Quốc. Xin cho những kết quả do công 
khó của người làm ra tồn tại mãi trong 
Hội Thánh và sinh hoa trái dồi dào”( Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Augustinô 
giám mục Cantorbéry ).
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26-5 THÁNH 
PHILIPPHÊ NÊRI, 

(St. Philip Neri)

linh  mục,  ngày 
26/5

Ca nhập  lễ,  lễ  các 
thánh  mục  tử  có 
viết: “ Thánh Thần 
Chúa ngự  trên  tôi, 
vì Chúa đã xức dầu 

tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho 
kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồnn 
tan  nát”(  Lc  4,  18  ).  Thánh  Philipphê 
Nêri đã được Chúa tuyển chọn ngay từ 
lúc  thiếu  thời,  Chúa  đã  chuẩn  bị  cho 
thánh  nhân  để  thánh  nhân  dấn  thân 
phục vụ Chúa, Giáo Hội và tha nhân.

CON NGƯỜI KỲ DIỆU:

Vào năm 1515, tại miền Florence nước 
Ý, thánh Philipphê Nêri chào đời trong 
một gia đình đạo đức, thế giá và đầy 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

quyền thế. Thánh nhân đã mồ côi mẹ 
ngay từ lúc mở mắt chào đời. Cuộc đời 
của Ngài được Chúa an bài cho bà kế 
mẫu hết  lòng  thương  yêu  và  săn  sóc 
Ngài  như  mẹ  ruột  của  mình.   Thánh 
nhân có năng khiếu về văn chương, chữ 
nghĩa và tính tình của Ngài hòa hợp, cởi 
mở, vui  vẻ với mọi người. Thánh nhân 
đã sớm có chí hướng tận hiến đời mình 
cho Chúa và các linh hồn,  ngài  đã từ 
chối tất cả tài sản lớn lao do ông cậu 
ruột  để  lại,  sau  đó  thánh  nhân  đến 
Roma cư ngụ vào năm 1534. Năm 1551, 
thánh nhân học xong triết lý và thánh 
kinh,  Ngài  được  lãnh nhận  sứ  vụ linh 
mục và xin vào dòng giảng thuyết lưu 
động. Thánh nhân chủ trương: “ sống 
vui vẻ, cởi mở, hài hòa để cảm hóa mọi 
người”.  Thánh nhân đã  sống đúng lời 
Chúa dậy: “ Hãy yêu thương nhau như 
Thầy đã yêu thương các con”. Ngài đã 
gây được biết  bao nhiêu cảm tình đối 
với  nhiều  người,  cả  có  đạo  lẫn  lương 
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dân.  Thánh nhân đã họa lại  hình ảnh 
của vị 

mục tử nhân lành. Thánh nhân đã hăng 
say phục vụ tha nhân không biết  mệt 
mỏi,  đêm  về  Ngài  cầu  nguyện  không 
ngừng.  Thánh nhân đã sống đời  sống 
đạo  đức,  gương  mẫu,  thánh  thiện  để 
chấn hưng sự sa đọa của Hội Thánh lúc 
bấy giờ.

GIÁO  HỘI  MUỐN  THƯỞNG  CÔNG 
VÀ THIÊN CHÚA TÔN VINH 

NGÀI: Đức Thánh Cha Grêgoriô XIV hiểu 
được con người  của thánh nhân,  thấu 
được tấm lòng bác ái, quảng đại và sự 
thánh  thiện  của  thánh  Philipphê  Nêri, 
nên  vào  năm 1593  muốn phong  tước 
hồng y cho Ngài, nhưng vì lòng khiêm 
nhượng, Ngài đã từ chối địa vị và xin trở 
về tu viện để sống đời chay tịnh và cầu 
nguyện. Vào năm 1595, tức là hai năm 
sau đó, Ngài lâm bệnh và qua đời bình 
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an trong tay Chúa. Thánh nhân được an 
táng  trong nhà  nguyện dòng”Chúa  Ba 
Ngôi”.  Đức  Giáo  Hoàng  Clêmentê  VIII 
đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh 
cùng  với  các  thánh  Ignatiô  Loyola, 
Têrêsa cả và Phanxicô lập dòng.

“Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được 
thưởng  thức  bánh  bởi  trời.  Xin  dậy 
chúng  con  bắt  chước  thánh  Philipphê, 
không ngừng khao khát Chúa là nguồn 
sống đích thực”( Lời nguyện hiệp lễ, lễ 
thánh Philipphê Nêri ).
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22-5 THÁNH Ri-ta Ca-si-a, (St. Rita 
Cascia)

Nữ tu , ngày 22/5

           

Các  thánh  được  Chúa 
ban phúc lành, và được 
Thiên  Chúa  cứu  độ 
hằng  thương  xót.  Đây 
chính  là  dòng  dõi 
những  kẻ  tìm  kiếm 
Chúa( Tv 23,5-6 ) hoặc 
“Không  ai  bỏ  nhà,  bỏ 
vợ,  anh  em,  cha  mẹ 
hay  con  cái  vì  nước 

Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội 
ở đời này”( Lc 18, 29-30 ). Thánh Ri-ta 
Ca-si-a  là  Đấng  đã  được  Thiên  Chúa 
thương tuyển chọn nhờ lòng quảng đại, 
sự kiên trì, khiêm tốn, cầu nguyện liên lỉ 
của bà đối với cuộc đời  xem ra đầy khổ 
ải.
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Thánh Ri-ta Ca-si-a là ai ?

Thánh Rita sinh năm 1381 tại  nước Ý 
Đại Lợi,  miền Spoleto.  Thánh nhân đã 
gặp truân chiên ngay từ bước đầu tiên 
khi Người muốn dâng mình trọn vẹn cho 
Chúa trong một tu viện nào đó, vì vâng 
lời cha mẹ, Người đã kết hôn  với một 
người chồng thô bạo, hung tợn và rất 
nóng  tính.  Thánh  nhân  đã  can  đảm,  
anh  dũng  và  kiên  trì  cầu  nguyện  cho 
một  người  chồng  luôn  lơ  đãng,  coi 
thường  đạo  lý  và  ham  mê  sắc  dục. 
Thánh nhân đã luôn tâm niệm: “ Hãy 
nghiệm  xem  Chúa  tốt  lành  biết  mấy, 
hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người”( 
Tv 33, 9 ). Lời cầu nguyện ròng rã của 
bà  trong  18  năm  trời  đã  được  Chúa 
nhậm lời  cho  người  chồng  hung  bạo, 
thô lỗ và tục tằn được ơn sám hối, ăn 
năn trở về với Chúa. Chúa đã cất người 
chồng  của  Rita  bằng  một  cái  chết  do 
mối thù truyền kiếp của kẻ thù gây ra. 
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Sóng gió tưởng qua đi cách êm thắm, 
nào ngờ, hai đứa con của bà đòi trả thù 
bằng  cách   “răng  thế  răng,  mắt  thế 
mắt”,  Rita lại  tiếp tục cầu nguyện thà 
cho hai con bà chết, còn hơn để chúng 
còn sống mà phạm tội  làm mất  nước 
thiên đàng. Chúa đã nhậm lời Rita, hai 
người con ngã bệnh nặng, bà đã chăm 
sóc, khuyên răn hai người con trở về với 
Chúa trước khi chúng nhắm mắt lìa ời. 
Thánh Rita vẫn một lòng cương quyết 
dấn thân cho Chúa trong tu viện. Bà đã 
xin nhập Dòng thánh Augustine ở Ca-si-
a, nhưng bị từ chối vì bà đã có chồng, 
không còn trinh khiết.  Thánh nhân đã 
kiên  trì  cầu  nguyện  và  phấn  đấu  hết 
sức, tin tưởng, cậy trông, phó thác nơi 
Chúa, Chúa đã chấp nhận lời  Rita cầu 
xin  và  đã  can  thiệp  bằng  phép  lạ  để 
Ngài được nhận vào Dòng Augustine.

ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN CỦA Ri-ta ở 
Ca-si-a :
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Thánh Rita  sống đời  tận hiến hết  sức 
mực  thước,  gương  mẫu,  ngài  nổi  bật 
trong những nhân đức như bác ái,  ăn 
chay, hãm mình, phạt tội. Thánh nhân 
cầu nguyện cho những người đau yếu, 
bệnh  hoạn,  tật  nguyền  thường  được 
Chúa nhậm lời. Với sự đạo đức, thánh 
thiện  của  Ngài,  thánh  Rita  đã  lôi  kéo 
được  rất  nhiều  người  trở  về  với  Hội 
Thánh Chúa Kitô.  Thánh Rita đã được 
kết  hiệp với  sự thương khó của Chúa 
bằng  những  vết  gai  trên  đầu,  giống 
Chúa  Kitô  chịu  đội  mão  gai.  Các  vết 
thương trên đầu của Rita trở nên đau 
nhức, mùi hôi xông lên khó chịu đến nỗi 
Ngài  phải  tránh  xa  mọi  người.  Thánh 
Rita coi đó là ơn huệ vô giá Chúa dành 
cho  Ngài,  Ngài  xin  được  chịu  cho  tới 
chết. Thánh Rita đã sống những nhân 
đức hết sức anh hùng, Ngài đã qua đời 
ngày 22 tháng 5 năm 1457 vì bệnh lao 
phổi. Năm 1626; Rita được phong chân 
phước và năm 1900, Rita được phong 
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lên bậc hiển thánh. Thánh Rita được coi 
là quan thầy của những trường hợp khó 
khăn  nhất  là  những  trường  hợp  khó 
khăn về hôn nhân, gia đình.

LỜI CẦU NGUYỆN:

 “Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi thánh Rita 
Ca-si-a đem hết sức mình sống đức ái

toàn hảo, nhằm đạt lấy nước trời ngay ở 
trần gian. Này chúng con hết lòng tin

tưởng  vào  lời  chuyển  cầu  của  thánh 
nhân, xin giúp chúng con bước đi vững 
vàng 

trên con đườg bác ái yêu thương trong 
niềm vui của người Kitô hữu”.
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21-5 Thánh Christophe de Magallanes và 
Các bạn tử đạo,

Thánh  vịnh  33,  20-
21 viết: “ Người công 
chính gặp nhiều nỗi 
gian  truân,  nhưng 
Chúa  giúp  họ  luôn 
thoát  khỏi.  Xương 
cốt  họ  đều  được 
Chúa  giữ  gìn,  dẫu 
một  khúc  cũng 
không  giập  gãy”. 

Thánh Christophe de Magallanes và các 
bạn tử đạo tại  Mexicô đã minh chứng 
cho sự công chính và sự trung tín của 
các Ngài đối với Thiên Chúa.

THÁNH  CHRISTÔPHÔRÔ  và  CÁC 
BẠN TỬ ĐẠO:

Chúa nói: “ Ai liều mất mạng sống mình 
vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được 
mạng  sống  ấy”(  Mc  8,  35  ).  Thánh 
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Christophe de Magallanes và các bạn tử 
đạo mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là” 
Những  người  đã  theo  chân  Đức  Kitô, 
được  vui  mừng  trên  thiên  quốc.  Các 
Ngài  đã đổ máu mình ra,  vì  lòng yêu 
mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỉ 
với Người”( ca nhập lễ, lễ nhiều thánh 
tử đạo). Thánh Christôphôrô Magallanes 
là  một  mục  tử  đầy  lòng  nhiệt  thành, 
Ngài làm việc truyền giáo cho thổ dân 
Huicholes.  Thánh  nhân  là  người  được 
sai tới với thổ dân bản địa để làm thăng 
tiến phẩm giá và lòng tin Kitô nơi họ. 
Thánh  nhân  có  lòng  sùng  kính  Đức 
Trinh Nữ Maria, Ngài đã làm cho nhiều 
người mến chuỗi Mân Côi. Thánh nhân 
cũng là vị mục tử nhân hậu đã hiến đời 
mình cho công việc đào tạo và là chỗ 
nương  tựa  cho  các  linh  mục  vào  một 
thời kỳ khó khăn cho Giáo Hội  Mễ Tây 
Cơ.  Thánh  Christophe  de  Magallanes 
cũng đồng thời dâng Hiến cuộc đời của 
mình  cho  Chúa  để  xây  dựng  sự  hiệp 
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nhất cho các anh chị em tín hữu Mễ Tây 
Cơ.  Thánh Christôphôrô Magallanes  và 
các bạn tử đạo gồm giáo dân và linh 
mục đã hy sinh tới giọt máu cuối cùng 
để làm chứng cho Chúa phục sinh.

GIÁO HỘI TÔN VINH CÁC NGÀI:

Chúa đã nói:  “  Anh em vẫn một lòng 
gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy 
gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ 
ban quyền cai trị cho anh em, để anh 
em được đồng bàn ăn uống với Thầy, 
trên vương quốc của Thầy”( Lc 22, 28-
30 ). Thánh Chritôphôrô Magallanes và 
các  bạn  gồm  giáo  dân,  linh  mục  đã 
được phúc lãnh triều thiên thiên quốc 
năm  1927  tại  đất  nước  Mễ  Tây  Cơ. 
Thiên Chúa đã trao vương miện cho các 
Ngài. Hội Thánh tôn vinh các Ngài vì các 
Ngài  đã  một  lòng  trung  tín  với  Chúa 
trong việc tìm kiếm sự thật,  xây dựng 
tình bác ái  huynh đệ và kiến tạo hòa 
bình giữa mọi người.



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa  đã  cho  thánh  Christôphôrô  linh 
mục và các bạn được trung thành với 
Chúa  Kitô  Vua  đến  sẵn  sàng  chịu  tử 
đạo. Nhờ lời các Ngài chuyển cầu, xin 
cho chúng con khi kiên trì  tuyên xưng 
đức tin Chân chính,  chúng con có thể 
gắn bó với luật yêu thương của Chúa”.
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20-5 THÁNH BERNAĐINÔ thành Siêna,

Linh mục, ngày 20/5

Ca  nhập  lễ,  lễ  các 
thánh  truyền  giáo  có 
viết:  “  Đây  là  những 
thánh nhân được Thiên 
Chúa nâng lên bậc tâm 
phúc.  Các  Ngài  được 
vinh  hiển,  nhờ  rao 
giảng  chân  lý  của 
Người”.  Thánh 
Bernađinô  Siêna  đã 
sống đời tận hiến tuyệt 
vời và đã chu toàn sứ 
mạng Thiên Chúa trao 

phó một cách anh dũng.

ĐỜI  SỐNG  CỦA  THÁNH 
BERNAĐINÔ SIÊNA:

Thánh  Bernađinô  Siêna  sinh  ngày  7 
tháng 9 năm 1380. Ngài mồ côi mẹ lúc 
lên ba tuổi và mồ côi cha lúc sáu tuổi 
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đời. Thánh nhân đã sống tuổi nhỏ, tuổi 
ấu thơ nhờ bà dì ruột có lòng đạo đức, 
thương  người.  Ngài  được  bà  dì  nuôi 
nấng, dậy dỗ, săn sóc chu đáo. Thánh 
nhân đã được Chúa ban cho một tấm 
lòng giầu tình thương, một đức ái tuyệt 
diệu, một con tim mở rộng và đầy nhân 
ái.  Thánh  nhân  có  lòng  yêu  thương, 
giúp đỡ người  nghèo.  Ngài  tự nguyện 
phục vụ các  bệnh nhân tại  bệnh viện 
Đức Bà Scala ở Siêna. Với tinh thần xả 
kỷ, lòng thương xót vô bờ, thánh nhân 
đã  đem lại  cho  nhiều  người  đau  ốm, 
bệnh hoạn được niềm an ủi, vỗ về. Với 
một tấm lòng hy sinh, đại độ, một con 
tim  quảng  đại,  thánh  nhân  đã  được 
Chúa tuyển chọn.

NHẬN RA TIẾNG CHÚA:

Ngày 8 tháng 9 năm 1402, thánh nhân 
đã nhận ra tiếng Chúa, Ngài mạnh dạn, 
can  đảm bán tất  cả  của  cải  mình  có, 
phân chia cho người  nghèo và xin gia 
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nhập dòng anh em hèn mọn Phanxicô. 
Với  một  tấm lòng thiết  tha  dâng hiến 
cho  Chúa,  thánh  nhân  đã  được  Chúa 
cho hạnh phúc: “ Ta sẽ chăn dắt  đoàn 
chiên  của  Ta  và  cho  chúng  nằm 
nghỉ”( Ed 34, 15 ). Thánh nhân đã được 
lãnh  nhận  sứ  vụ  linh  mục  sau  đó  và 
được các bề trên sai đi rao giảng,  loan 
báo Tin Mừng. Thánh nhân hiểu sức của 
mình và khả năng có  hạn,   nhưng Ngài 
luôn đặt tin tưởng, phó thác vào Chúa 
và Ngài đã lướt thắng tất cả, lướt thắng 
bản thân, lướt thắng khó khăn, để chỉ 
một  lòng  phục  vụ  nước  Chúa  và  tha 
nhân. Với lòng nhiệt thành, lời rao giảng 
đầy lửa Thánh Thần,  ngài  đã rảo qua 
nhiều tỉnh, nhiều miền và thu hút biết 
bao người trở về với Chúa. Thánh nhân 
đã khôi phục được đời sống đạo đức và 
thuần phong mỹ tục đang trên đà xuống 
dốc. Thánh nhân luôn hăng say,  nhiệt 
thành  với  sứ  mạng  Giáo  Hội  và  nhà 
Dòng trao phó cho tới khi Ngài bị ngã 
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bệnh  nặng.  Năm  1444,  thánh  nhân 
trước khi  nhắm mắt,  ra đi,  trở  về với 
Chúa, đã xin lãnh nhậncác bí tích cuối 
cùng và trút hơi thở êm ái, thanh thản 
tại Aquila, hưởng thọ 66 tuổi, đúng vào 
ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 

  LỜI CẦU NGUYỆN:

 “Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  thánh 
Bernađinô  linh  mục,  lòng  nhiệt  thành 
yêu  mến  danh  thánh  Chúa  Giêsu.  Vì 
công  nghiệp  và  lời  chuyển  cầu  của 
thánh nhân, xin đem lửa tình yêu của 
Chúa đốt cháy tâm hồn chúng con luôn 
mãi”.



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

14-5 THÁNH MATTHIAS, (St. 
Matthias)

Tông đồ, ngày 14/5

Chúa nói: “ Không phải 
anh em đã chọn Thầy, 
nhưng  chính  Thầy  đã 
chọn  anh  em  để  anh 
em ra đi, thu được kết 
quả và kết quả của anh 
em được lâu bền”( Ga 

15, 16 ). Thánh Matthias là một trong 
trường hợp  được  chính  cộng đoàn do 
Chúa  Thánh  Thần  tác  động  đã  chọn 
Ngài thế chỗ Giuđa Iscariôt kẻ phản bội 
Chúa Giêsu.

CHÚA TUYỂN CHỌN MATTHIAS

Đọc công vụ tông đồ 1, 15-17. 20-26, ta 
sẽ nhận ra sự chọn lựa vô cùng quan 
trọng  người  thế  chân  Giuđa  sau  khi 
Chúa phục sinh về trời. Bài diễn từ của 
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thánh Phêrô nêu lên những điểm nổi bật 
để  tuyển  chọn  một  người  vào  số  11 
tông đồ . Sau khi giới  thiệu hai  người 
Giuse, tức Barsabba, biệt danh là công 
chính,  và  ông  Matthias.  Phêrô  và  mọi 
người có mặt cầu nguyện: “ Lạy Chúa, 
Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin 
hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người 
này để nhận chức vụ và tước hiệu tông 
đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi 
đến nơi của nó”( Cv 1, 25 ) và họ rút 
thăm,  thăm  trúng  ông  Matthias:  ông 
được  kể  thêm vào  số  mười  một  tông 
đồ”( Cv 1, 26 ). Nhóm 12 là con số đã 
được  mạc  khải.  Dân  Israen  mới  được 
xây dựng trên nền tảng của 12 tông đồ. 
Xưa dân Israen được xây dựng trên 12 
chi tộc của Giacóp. Thánh Matthias đã 
được tuyển chọn vào số 12 vì ông đủ 
tiêu chuẩn do Phêrô, thủ lãnh các tông 
đồ đề ra : đã theo Chúa Giêsu, từ khi 
Ngài chịu phép rửa ở sông Giorđan đến 
khi Chúa về trời  để có thể làm chứng 
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cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Môn 
đệ phải sống với Chúa, nghe Chúa giảng 
dậy, chứng kiến các phép lạ của Chúa, 
sống thân tình với Chúa và phải ăn uống 
với Chúa sau khi Chúa sống lại, nhờ đó, 
họ mới có thể mạnh dạn, can đảm làm 
chứng cho Chúa phục sinh dẫu có phải 
hy  sinh  cả  tính  mạng để  minh  chứng 
cho Thầy chí thánh. Thánh Matthias đã 
được  tuyển  chọn  thế  chân  Giuđa  và 
Ngài  đã hoàn thành xuất  sắc  nhất  sứ 
mạng Chúa trao phó cho Ngài.

LỜI NGUYỆN CẦU

“Lạy  Chúa,  Chúa  đã  chọn  thánh 
Matthias  để  bổ  sung  nhóm  mười  hai 
tông đồ.  Cúi  xin  Chúa nhận lời  Người 
cầu thay nguyện giúp  cho chúng con, 
nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, 
mai  sau  cũng  được  kể  vào  số  những 
người Chúa chọn”. (  Lời nguyện nhập 
lễ, lễ thánh Matthias, tông đồ ).
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13-5 ĐỨC  MẸ  
FATIMA, 

Mỗi nơi  Mẹ Maria 
hiện ra đều mang 
một dấu ấn và để 
lại  ấn  tượng  kỳ 
diệu  nơi  mỗi 
người suốt thể kỷ 
này tới thế kỷ kia. 
Ngôn  ngữ  loài 
người không gì có 
thể diễn tả hết về 

người Mẹ. Danh xưng Mẹ vẫn là từ ngữ 
hợp với  tâm tình của con người  nhất. 
Nói đến Mẹ, tự nhiên con người ai cũng 
cảm thấy như có một cái gì đó dâng đầy 
con tim, tràn ngập tâm hồn con người. 
Hôm nay,  mừng kính Đức Mẹ Fatima, 
mãi  muôn  đời  nhân  loại  sẽ  khôngbao 
giờ  quên  sứ  điệp  của  Mẹ  đã  nói  với 
Lucia,  Jacinta  và   Phanxicô  trên  đồi 
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Cova  da  Iria  ngày  13  tháng  10  năm 
1917.

BA  TRẺ  LUCIA,  JACINTA  VÀ 
PHANXICÔ

Ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba 
bé chăn chiên thuộc gia đình nghèo làng 
quê Fatima, nước Bồ Đào Nha. Các trẻ 
em này  thuộc  giáo  phận  Leiria.  Hàng 
ngày các em được gia đình, cha mẹ trao 
phó việc dẫn đoàn súc vật: chiên, cừu đi 
ăn cỏ ở các vùng đồi núi quanh đó. Các 
em thường có thói quen sau khi để bầy 
súc vật ăn cỏ, liền qùi gối trên bãi đất 
trống đọc kinh, lần chuỗi mân côi chung 
với nhau. Vào mùa hè năm 1917 lúc đó 
thế chiến thứ nhất đang tiếp diễn, ngày 
13 tháng 5 năm 1917, khi các em đang 
sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi mân côi lúc 
gần giữa trưa, một luồng chớp chói lòa 
làm các em bỡ ngỡ, kéo hoàn toàn sự 
chú ý của các em về những ngọn cây 
trên đồi Cova da Iria, một Vị sáng láng 
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hiện  ra,  Thiếu  Nữ ấy  xin  các  em cầu 
nguyện cho những người tội lỗi ăn năn 
trở lại, chiến tranh sớm kết thúc Thiếu 
Nữ dặn các em hãy trở lại nơi này vào 
ngày 13 mỗi tháng. Theo lời Thiếu Nữ 
căn dặn,  các em tới  đó và được nhìn 
thấy Thiếu Nữ hai lần sau đó vào ngày 
13 tháng 6 và ngày 13 tháng 7. Ngày 13 
tháng  8,  nhà  cầm  quyền  địa  phương 
ngăn cản các em không cho tới Cova da 
Iria, nhưng Thiếu Nữ đã hiện ra với các 
em  vào  ngày  19.  Ngày  13  tháng  9, 
Thiếu Nữ xin các em lần hạt Mân Côi để 
cầu cho chiến tranh sớm kết liễu. Ngày 
13 tháng 10, Thiếu Nữ hiện ra và xưng 
mình là Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Mẹ mời 
gọi các em cầu nguyện và làm việc đền 
tạ. Lần này, một hiện tượng rất lạ đã 
xẩy ra làm rúng động mọi người: Chính 
quyền, dân chúng và các 

nhà báo, hiện tượng này gọi là Mặt Trời 
múa hay thái  dương như rơi  khỏi  bầu 
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trời và lao xuống đất. Ngày 13 tháng 10 
năm 1930, sau nhiều năm điều tra, xác 
minh  và  cầu  nguyện,  tìm  hiểu,  Đức 
Giám  Mục  Leira  đã  công  nhận  chính 
thức việc Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ tại 
đồi Cova da Iria , Fatima, Bồ Đào Nha 
và cho phép tổ chức các việc đạo đức 
để cung kính Đức Maria Mân Côi nơi Mẹ 
đã hiện ra vào năm 1917.

SỨ  ĐIỆP  FATIMA,  NƯỚC  BỒ  ĐÀO 
NHA

Chính phủ Bồ Đào Nha lúc đó coi đây là 
huyền  thoại  tôn  giáo,  một  sự  tuyên 
truyền  dị  đoạn,  cần  phải  đánh  đổ, 
nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự thật sẽ 
giải phóng con người. Đức Mẹ đã hiện 
ra đúng như lời Mẹ loan báo trước và sự 
kiện  thái  dương  như  muốn  rơi  xuống 
đất, làm khiếp kinh hồn vía mọi người, 
đã minh chứng quyền năng của Thiên 
Chúa. Qua biến cố lạ lùng như thế, Mẹ 
Maria Rất Thánh Mân Côi kêu mời nhân 
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loại  hãy ăn năn sám hối.  Sứ điệp của 
Fatima là  hãy cầu nguyện cho các tội 
nhân,  lần  chuỗi  Mân  Côi  và  sám hối. 
Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ 
dậy: “ Mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy 
lần hạt Mân Côi. Mẹ mong ước nơi đây 
có một nguyện đường tôn kính Mẹ. Nếu 
người  ta  cải  thiện  đời  sống  thì  chiến 
tranh sớm kết thúc “.

Đức Mẹ đã hiện 
ra với ba trẻ để 
qua các em, Mẹ 
nhắn  nhủ  nhân 
loại  siêng  năng 
cầu  nguyện, 
năng  lần  chuỗi 
Mân  Côi  và 
thống  hối  ăn 
năn. Mẹ đã trao 
cho ba trẻ nhiều bí mật và căn dặn các 
em  sống  thánh  để  cầu  nguyện  cho 
những kẻ có tội và cứu vãn thế giới. Trải 
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qua nhiều năm, Fatima đã thu hút biết 
bao khách hành hương đến tôn vinh Mẹ 
Rất  Thánh  Mân  Côi.  Các  Đức  Giáo 
Hoàng  Piô  XII,  Phaolô  VI  và  Gioan 
Phaolô  II,  đã  đích  thân tới  Fatima để 
tôn vinh Mẹ, cử hành thánh lễ nơi Đức 
Mẹ hiện ra và dâng loài người cho Đức 
Trinh Nữ Maria.

BA  TRẺ  VỚI  SỨ  MẠNG  MẸ  TRAO 
PHÓ

Được chiêm ngưỡng Đức Mẹ hiện ra, ba 
trẻ  Lucia,  Jacinta,  Phanxicô  đã  sống 
theo ý Chúa, tuân lời Đức Mẹ. Chúa có 
con đường của Ngài  và Ngài  dọn chỗ 
cho con người tùy lòng xót thương của 
Ngài. Phanxicô được nhìn thấy Đức Mẹ, 
nhưng không được nghe lời Đức Mẹ nói, 
đã qua đời ngày 04 tháng 4 năm 1919, 
Giacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 
1920. Chúa còn để Lucia sống trong tu 
viện kín ở Tuy cho đến ngày nay... ba 
trẻ đã được hạnh phúc chiêm ngưỡng 
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và nghe lời Đức Mẹ chỉ bảo, dậy dỗ. Với 
sứ  điệp  Fatima,  Mẹ  Maria  Rất  Thánh 
Mân Côi muốn nói lên một sự thật tuyệt 
vời: con người hư đi, thế giới đang dần 
xa Thiên Chúa, chỉ có thể được cứu vãn 
bằng những phương thế mà Mẹ dậy: “ 
Cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi và Sám 
hối ăn năn “.

Lạy Mẹ Fatima, xin giúp chúng con biết 
siêng năng cầu nguyện, lần hạt Mân Côi 
và ăn năn thống hối. 
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12-5 THÁNH NÊRÊ và THÁNH 
ACHILLÊÔ, (St. 

Nereus and 
Achilleus)

Tử đạo, ngày 12/5

Các vị thánh là những 
người đã sống tới mức 
anh  hùng  của  các 
nhân đức, các ngài cố 
gắng  hết  sức  họa  lại 
hình  ảnh  của  Chúa 
Giêsu.  Như  một  tảng 

đá các Ngài phấn đấu gọt dũa sống hết 
mình  vì  Đức  Kitô.  Hai  thánh  Nêrê  và 
Achillêô đã để lại mẫu gương tuyệt vời 
về lòng trung kiên đối với Chúa Giêsu 
Kitô.

HAI THÁNH NÊRÊ và ACHLLÊÔ ANH 
HÙNG

Hai  thánh  nhân  trước  khi  được  phúc 
chết vì đạo đều là những binh sĩ  ngoại 
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giáo. Quả thực, Chúa muốn tuyển chọn 
ai là do sự tự do, tấm lòng quảng đại, 
hoàn toàn vô vị lợi của Chúa. Một tiếng 
gọi, một lời mời vang lên: Chúa có con 
đường và có cách của Ngài. Tiếng của 
Chúa  có  thể  ngỏ  trực  tiếp  với  một 
người,  nhiều người,  con người  có  sẵn 
sàng đáp trả hay không tùy thuộc tự do 
của mỗi người.

Thường khi Chúa kêu mời ai, người đó 
mau  mắn  đáp  lại  tiếng  gọi  của  Ngài. 
Trường  hợp  của  Nêrê  và  Achillêô  ghi 
đậm lời sách khải huyền: “ Ai thắng, Ta 
sẽ cho ăn quả cây sự sống, trồng ở trên 
thiên đàng của Thiên Chúa”( Kh 2, 7 ). 
Thánh Nêrô và thánh Achillêô đều phục 
vụ trong quân đội như thánh Sêbastianô 
dưới  thời  Hoàng  Đế  Điôclêtianô.  Cơn 
bách hại đạo xẩy ra vào năm 304, các 
Ngài  còn  là  người  ngoại  giáo,  nhưng 
trước những mẫu gương sáng chói của 
các vị tử đạo, các Ngài đã có đức tin và 
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xin quay trở về với Chúa Giêsu Kitô. Vì 
lòng can đảm, đức tin sắt đá của các 
Ngài,  hai thánh nhân đã bị bắt,  bị  tra 
tấn và bị giết vì danh Chúa Kitô. Ngày 
nay  khi  tới  Roma,  người  ta  sẽ  được 
viếng,  được  chiêm  ngưỡng  hai  vương 
cung  thánh  đường  dâng  kính  thánh 
Nêrê và thánh Achillêô:  một được xây 
cất vào thế kỷ thứ IV ở đường Ardéatina 
và một thánh đường do Đức Thánh Cha 
Lêô  III  xây  dựng  và  cung  hiến  vào 
những năm 795-816 tại đường Appia.

 CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  CHO  CÁC 
NGÀI

Vì lòng mến Chúa và hy sinh cuộc đời, 
hy sinh mạng sống của mình cho Chúa 
như lời Chúa nói: “ Không có tình yêu 
nào  cao  vời  bằng  tình  yêu của  Người 
hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 
15, 13 ). Thánh Nêrê và thánh Achillêô 
đã nói lên cái cuối cùng của mình là hy 
sinh chết  vì  tình  yêu.  Các Ngài  đã có 
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một giấc mơ như M. Luther King đã nói: 
“  Tôi  có  một  giấc  mơ”(  I  have  a 
dream ). Hai thánhNêrê

và Achillêô đã có một giấc mơ, không 
phải một giấc mơ được giầu sang, phú 
quí,  mà là một giấc mơ hiến trọn đời 
mình cho Chúa bằng chính cái chết của 
các Ngài. 

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  hôm  nay 
chúng  con  mừng  hai  thánh  Nêrê  và 
Achillêô tử đạo đã anh dũng tuyên xưng 
đức tin.  Xin cho chúng con luôn được 
các  Ngài  bênh vực chở che trước  tòa 
Chúa”(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Nêrê và Achillêô ).
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3-5 THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ 
THÁNH GIACÔBÊ, (St. Philip 

and St. James)

Tông đồ, ngày 03/5

Ca  nhập  lễ  ngày  lễ  hai 
thánh  Philípphê  và 
Giacôbê  tông  đồ  có  viết 
rằng:  “  Đây là  những vị 
thánh,  Chúa  đã  lấy  tình 
thương  chân  thành  mà 
tuyển chọn và đã cho các 
Ngài  được  vinh  quang 
muôn  thuở  “.  Hại  thánh 

Philípphê và Giacôbê đã được Chúa yêu 
thương cất nhắc,  mời gọi  để các Ngài 
trở nên cột trụ và nhân chứng cho Giáo 
Hội Chúa Kitô.

ƠN GỌI CỦA CÁC NGÀI

Chúa kêu gọi ai,  tuyển chọn, cất nhắc 
người  nào  là  do  tình  thương  nhưng 
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không  của  Ngài.  Trường  hợp  của  hai 
thánh tông đồ Philípphê và Giacôbê nói 
lên tình yêu thương vô biên của Chúa. 
Chúa đã mời gọi hai Ngài và tất cả hai 
Ngài, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. 
Thánh Philípphê ở Betsaiđê cùng quê với 
thánh Phêrô và Anrê, một làng quê trên 
bờ  biển  Tibêriát.  Thánh  Philípphê  đã 
theo thánh Gioan tiền hô và sau này trở 
thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh 
Philípphê đã bảo cho Nathan biết Đấng 
Cứu Thế đã đến và dẫn Nathan đến gặp 
Chúa  Giêsu.  Tin  Mừng  đã  thuật  lại 
những sự liên hệ mật thiết giữa Chúa 
Giêsu  và  thánh  Philípphê.  Trước  khi 
Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh và cá 
hóa  nên  nhiều,  Ngài  đã  thử  hỏi  xem 
Philíphê có tìm đâu ra thức ăn cho số 
đông  người  ăn  hay  không  ?  Chính 
Philíphê trong bữa tiệc ly đã xin Chúa 
cho thấy Cha của Ngài: “ Lạy Chúa, xin 
tỏ  cho  chúng  con  thấy  Chúa  Cha.  Và 
như thế là chúng con mãn nguyện rồi”. 
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Chúa Giêsu trả lời: “ Anh Philípphê. Ai 
xem  thấy  Thầy  là  thấy  Cha  của 
Thầy”(  Ga  14,  6-9  ).  Thánh  Philípphê 
cũng được số đông lương dân xúm lại 
hỏi han Ngài, xin Ngài cho họ xem Đấng 
Cứu  Thế.  Sau  khi  Chúa  về  trời,  được 
Chúa  Thánh  Thần  tác  động,  đổi  mới, 
thánh Philípphê đã rao giảng, loan báo 
Tin Mừng và giới  thiệu Chúa Kitô  cho 
toàn  thể  dân  thành  Sitti.  Rồi  Thánh 
Nhân đến rao giảng cho dân Hiêrapoli, 
xứ Rigie và cũng như Thầy mình, Ngài 
được phúc tử đạo, bị đóng đinh vì danh 
Chúa  Kitô.  Xác  thánh  nhân  được  dân 
chúng mai táng ở Rigie, sau đó được cải 
táng  về  Roma,  chôn  cất  cạnh  thánh 
Giacôbê. Thánh Giacôbê hậu là anh em 
họ  với  Chúa  Giêsu.  Sở  dĩ  gọi  Ngài  là 
Giacôbê hậu để  dễ phân biệt với thánh 
Giacôbê con ông Alphê. Thánh nhân trở 
thành  giám  mục  tiên  khởi  cai  quản 
thành Giêrusalem. Sau khi  Chúa Giêsu 
phục sinh, Chúa đã hiện ra với Ngài và 
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chính Ngài đã viết một bức thư còn lưu 
lại  trong  Tân  Ước.  Thánh  nhân  luôn 
trung thành với đức tin, bảo vệ Giáo Hội 
và vững tay chèo vững tay lái trên ngai 
giám mục. Vì ghen tương, đố kỵ, thánh 
nhân bị bọn biệt phái và một số người 
cứng lòng, ngạo mạn tố cáo và kết án. 
Thánh nhân bị bọn chúng bắt, đưa lên 
nóc nhà thờ, xô Ngài xuống đất và ném 
đá Ngài cho đến chết. Trước khi lià cõi 
đời, thánh nhân đã quì gối cầu nguyện, 
xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù hãm 
hại mình.

CHÚA TRAO MŨ TRIỀU THIÊN CHO 
CÁC  NGÀI  và  GIÁO  HỘI  TÔN 
PHONG CÁC NGÀI: 

Như Thầy của mình, các môn đệ đã liều 
mình, hy sinh mạng sống của mình để 
làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. 
Các Ngài nhất nhất chết cho tình yêu. 
Đúng như Chúa Giêsu đã nói: “ Không 
có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu 
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của  người  hiến  mạng  sống  vì  người 
mình yêu”( Ga 15, 13 ). Như Chúa Giêsu 
các Ngài đều nhất loạt cầu nguyện cho 
kẻ thù làm hại các Ngài: “ Xin Cha tha 
cho  chúng  vì  chúng  không  biết  việc 
chúng làm”( Lc 23,  34 ).  Các Ngài  đã 
cảm nghiệm sâu sắc thế nào là tình yêu 
đến  tự  Thiên  Chúa  như  Henri  J.  M 
Nouwen đã viết: “ Khi tình yêu đến từ 
Thiên Chúa, thì tình yêu đó bền bỉ “. 

Lạy  Chúa,  hằng năm Chúa cho chúng 
con được hân hoan mừng lễ hai thánh 
tông đồ Philípphê và Giacôbê. Xin Chúa 
thương  nhận  lời  các  Ngài  cầu  thay 
nguyện  giúp  mà  cho  chúng  con  biết 
thông phần vào cuộc khổ nạn và phục 
sinh  của  Đức  Giêsu  để  được  chiêm 
ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời( Lời 
nguyện nhập lễ,  lễ  thánh Philípphê và 
Giacôbê, tông đồ ).
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2-5 THÁNH ATHANASIÔ (St. 
Athanasius)

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 
02/5
 

Ca  hiệp  lễ,  lễ 
thánh giám mục có 
viết:”  Không  phải 
anh  em  đã  chọn 
Thầy, nhưng chính 
Thầy đã chọn anh 
em. Để anh em ra 
đi,  thu  được  kết 
quả,  và  kết  quả 
của  anh  em được 
lâu  bền”(  Ga  15, 

16  ).  Thánh  Athanasiô  đã  được  Chúa 
tuyển chọn để làm chứng cho Chúa và 
củng cố lòng tin cho các tín hữu.
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THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

 
Giáo Hội  của Chúa ở trần gian có lúc 
thịnh, có lúc xem ra đầy an bình, nhưng 
có những lúc đen xen ánh sáng và bóng 
tối. Hội Thánh trong mọi thăng trầm của 
mình đã  được  Chúa Thánh  Thần luôn 
chở  che,  gìn  giữ  và  soi  sáng.  Giữa 
những phong ba bão táp, bách hại đạo, 
cấm cách đạo ở muôn thời, Giáo Hội của 
Chúa Kitô luôn đứng vững vì Chúa luôn 
thực hiện lời hứa:” Thầy sẽ ở cùng các 
con  mọi  ngày  cho đến tận  thế”.  Năm 
311, cơn cấm cách, bắt đạo vừa chấm 
dứt, Giáo Hội lại bị bè rối nổi lên, phá 
phách,  xuyên  tạc  giáo  lý,  làm  nhiều 
người  chưa  vững  đức  tin  bị  lung  lay. 
Arius  tại  Alexandria  tuyên  truyền  giáo 
thuyết  lạc  đạo  chối  bỏ  thiên  tích  của 
Chúa Giêsu.  Hội  Thánh được tràn đầy 
Thánh Thần luôn cương quyết  bảo vệ 
đức tin, vào năm 325, Giáo Hội triệu tập 
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công đồng Nicée để lên án Arius và xác 
quyết:”  Đức Kitô  là  Thiên Chúa,  được 
sinh ra mà không phải tạo thành, đồng 
bản  tính  với  Đức  Chúa  Cha”.  Cuộc 
chống lại  Giáo Hội  với  giáo thuyết lạc 
đạo này đã kéo dài tới 50 năm, Arius đã 
làm lung lạc nhiều người, làm cho nhiều 
người không biết đâu là bến bờ, là chân 
lý. Thiên Chúa có cách của Ngài như lời 
thánh vịnh nói:” Hãy nói với chư dân: 
Chúa là vua hiển trị, Chúa thiết lập địa 
cầu,  địa  cầu chẳng lay  chuyển,  Người 
xét  xử  muôn  nước  theo  đường  ngay 
chính”( TV 96, 10 ). Thiên Chúa đã ban 
cho Hội Thánh nhiều vị  bênh vực đầy 
Thánh Thần và khôn ngoan mà nổi bật 
nhất là thánh Athanasiô.
 
THÁNH  ATHANASIÔ  BÊNH  VỰC 
GIÁO HỘI
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Không sợ Hoàng Đế, không ngán ngẩm, 
sợ sệt các giám mục chạy theo  bè rối 
chống lại  Hội  Thánh.  Thánh Athanasiô 
không  sợ  gian  nan,  nguy  hiểm,  hình 
phạt. Thánh Athanasiô với cương vị mục 
tử từ năm 328 tới 373, đã 5 lần bị lưu 
đầy,  tù  tội.  Thánh  nhân  thực  hiện  lời 
Chúa dậy:” củng cố lòng tin”, Ngài đã 
hiên ngang, anh dũng, đã giữ vững đức 
tin, với một ý chí sắt đá, với một lòng 
tin  không  gì  lay  chuyển  nổi,  thánh 
Athanasiô đã luôn bảo vệ giáo lý chân 
chính của Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết 
nhiều bài giảng ca tụng đức trinh khiết 
và bậc sống ẩn tu, Ngài đã diễn tả tình 
yêu mật thiết với  Đức Kitô,  Đấng đến 
trần gian để cho nhân loại được sống và 
sống dồi dào( Ga 10, 10 ). Thánh nhân 
đã luôn tâm niệm lời  thánh vịnh: “  Ai 
gieo trong nước mắt  sẽ về giữa tiếng 
cười…”. Thánh Athanasiô đã được Giáo 
Hội tôn vinh và đặt Ngài làm tiến sĩ Hội 
Thánh.
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Lạy  Thiên  Chúa  toàn năng  hằng  hữu, 
Chúa đã cho thánh giám mục Athanasiô 
được can đảm đứng lên bênh vực niềm 
tin của Giáo Hội về thần tính của Đức 
Kitô, Con Một Chúa. Xin nhận lời thánh 
nhân chuyển cầu,  cho  chúng con biết 
nghe lời Người giảng dạy, để ngày càng 
hiểu  biết  và  yêu mến Chúa hơn.”(  lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Athanasiô, 
giám mục, tiến sĩ Hội Thánh ).
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1-5 THÁNH GIUSE THỢ, 

Đời sống lao động luôn gắn liền với con 
người: người ta có thể làm việc chân tay 
và có người dùng tới trí óc. Tất cả đều 
là lao động. Có một thời giới thợ thuyền 
đã  đứng  lên  tranh  đấu  để  nâng  cao 
phẩm giá và nâng cao đời sống của họ 
vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ thứ 
XX tại Aâu Châu. Nhiều phong trào đấu 
tranh đã nổi dậy đòi giới chủ ông phải 
tăng lương và xem xét lại giờ giấc, điều 
kiện lao động. Giáo Hội qua các vị lãnh 
đạo tinh thần đã lắng nghe tiếng nói, 
tiếng cầu cứu của họ. Đức Thánh Cha 
Lêô XIII và Piô XI đã mở ra những chân 
trời mới trong giới lao động. Đức Giáo 
Hoàng Piô XII đã chọn Thánh Giuse làm 
bổn mạng của giới cần lao. Thế giới đã 
dùng ngày 01 tháng năm để mừng ngày 
lễ lao động.

THÁNH GIUSE LÀ AI ?
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Thánh Giuse sinh tại Nagiarét, một thôn 
nhỏ bé và nghèo thuộc nước Do Thái. 
Thánh Giuse thuộc hoàng tộc vua Đavít, 
nhưng vì  gia  cảnh sau bao nhiêu đời, 
bao nhiêu thế hệ lâm cảnh sa sút, nên 
thánh  Giuse  phải  sống  cuộc  đời  khó 
khăn, nghèo nàn với nghề thợ mộc để 
kiếm sống, nuôi gia đình. Thánh Giuse 
là một người lao động chân chính. Cuộc 
đời  của  Ngài  là  một  chuỗi  những  thử 
thách  triền  miên.  Tuy  nhiên,  Thiênn 
Chúa đã chọn Ngài làm bạn Đức Trinh 
Nữ Maria và là Cha của Chúa Giêsu Cứu 
Thế. Suốt đời của Ngài năm chìm bảy 
nổi chín long đong. Được chọn lựa làm 
bạn với Mẹ Maria để săn sóc Con Một 
Thiên Chúa và để giúp nhau sống đời 
tận  hiến  hoàn  toàn  cho  Thiên  Chúa. 
Thánh Giuse đã gặp thử thách ngay khi 
đính hôn với Maria. Đức Trinh Nữ Maria 
đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần: 
“ Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một 
con trai, và đặt tên là Giêsu”( Lc 1, 31). 
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“ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và 
quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng 
trên bà…”( Lc 1, 35 ). Thánh Giuse lúc 
đó chưa hiểu ý Chúa, nên Ngài đã bị thử 
thách lớn lao. Rồi,  thánh Giuse và Mẹ 
Maria đi về quê quán làm sổ hộ khẩu, 
Mẹ Maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa, 
đã  đản  sinh  Chúa  Giêsu  nơi  hang  đá 
Bêlem(Lc 2, 1-20 ). Như thế vẫn chưa 
hết, khó khăn và thử thách hầu như lúc 
nào  cũng  gắn  liền  với  thánh  Giuse: 
thánh Giuse đưa Mẹ Maria, Chúa Giêsu 
trốn qua Ai Cập để tránh sự tàn bạo của 
Hêrôđê, rồi khi Hêrôđê băng hà, Ngài lại 
đưa Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu trở về 
Nagiarét(  Mt  2,  13-23  ).  Rồi  tới  tuổi, 
thánh Giuse lại đưa Chúa Giêsu cùng với 
Mẹ Maria dâng Chúa vào đền thờ: Oâng 
già Siméoon nói ngôn sứ về Hài Nhi( Lc 
2, 22-28 ). Trong mọi biến cố, trong mọi 
sự  chông  gai  khó  khăn,  thánh  Giuse 
luôn can đảm, phó thác và sống hoàn 
toàn công chính, tin cậy tuyệt đối vào 
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sự quan phòng của Thiên Chúa Giavê. 
Thánh Giuse đã được các thánh sử viết 
Tin Mừng ca ngợi là người công chính, 
người  được  ơn  nghĩa  với  tHiên  Chúa. 
Giáo Hội ca ngợi thánh Giuse: “ Người 
công chính tươi tốt như cây dừa, lớn lên 
như cây hương nam núi Liban trồng nơi 
nhà  Chúa  trong  đền  thánh  Người  (Tv 
92,  13-14  )  và  ca  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Giuse 19/3 đã viết: “ Đây là người quản 
gia trung tín và khôn ngoan. Chúa đã 
đặt lên coi sóc gia đình Chúa”( Lc 12, 42 
).  Thánh  Giuse  quả  thực  trở  thành 
gương mẫu cho mọi người về mọi nhân 
đức.

THÁNH GIUSE LÀ MẪU GƯƠNG LAO 
ĐỘNG CẦN CÙ

Đứng đầu gia đình thánh tại  Nagiarét, 
thánh  Giuse  đã  cần  cù  lao  động,  âm 
thầm thinh lặng và làm việc, đưa lại cho 
lao  động  một  ý  nghĩa  cao  sâu  linh 
thánh. Thánh Giuse đã chấp nhận một 
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công việc, một nghề tay chân: nghề thợ 
mộc.  Với  nghề  thợ  mộc,  một  nghề 
không có gì là vinh dự lắm trong xã hội 
Do Thái, thánh Giuse vẫn kiên trì phục 
vụ. Ngài làm việc với tất cả ý thức trách 
nhiệm  của  mình.  Qua  việc  làm,  qua 
nghề thợ mộc,  thánh cả Giuse đã âm 
thầm chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể 
của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, 
Đấng đang sống nhờ nghề thợ mộc của 
Ngài. Nơi Nagiarét, thánh Giuse đã phục 
vụ hết mình: mồ hôi, sự mệt nhọc và 
lòng  hy  sinh,  quảng  đại  cố  gắng  của 
thánh Giuse đã mặc cho lao động một ý 
nghĩa  tốt  đẹp.  Chúa  Giêsu  trong  gia 
đình  thánh  nagiarét  đã  học  nơi  thánh 
Giuse sự cần mẫn lao động, đã học nơi 
Mẹ Maria sự kiên nhẫn, đơn sơ phục vụ 
trong những công việc gia đình hết sức 
tầm thường nhưng là những công việc 
của đời thường, là những lao công của 
cuộc đời con người. Khởi đi từ gia đình 
Nagiarét, người Kitô hữu trên khắp thế 
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giới  cũng  được  mời  gọi  yêu  mến  lao 
động dù là lao động chân tay hay lao 
động trí  óc.  Tất  cả đều được gọi  mời 
gắn liền với thánh cả Giuse, quan thầy 
và là Đấng bảo trợ của giới  lao động. 
Trong một thế giới đan xen ánh sáng và 
bóng tối,  trong một thế giới  văn minh 
tuyệt đỉnh, lao động dù trí óc, chân tay 
hay kỹ thuật máy móc điện tử vẫn luôn 
cần thiết. Sự im lặng: nói ít, làm với hết 
khả năng, với óc sáng tạo luôn được đề 
cao, trân trọng. Thánh Giuse đã im lặng 
để phục vụ, để làm việc. Sự thinh lặng 
nội tâm của Ngài luôn có một ý nghĩa 
quan trọng.  Thánh Giuse  đã luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm: làm việc với 
đức tin , với lòng yêu mến.

Trong năm thánh hoá gia đình, việc lao 
động cũng cần được mọi gia đình xem 
xét lại vì cuộc đời của từng con người 
liên kết với công ăn việc làm của mình. 
Gia đình có đủ ăn, đủ mặc, gia đình có 
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bảo  đảm  được  vật  chất,  kinh  tế  của 
mình,  đời  sống tâm linh  mới  tốt  hơn. 
Thánh Giuse đã nêu gương cần lao, đã 
biến gia đình Nagiarét thành trường đào 
tạo công ăn việc làm với tất cả lòng tin 
yêu.  Chúa  Giêsu  cũng  đã  xuất  thân 
trong gia đình Nagiarét, đã chấp nhận 
một công việc và làm cho việc lao động 
tràn đầy ý nghĩa. Mẹ Maria cũng đã làm 
việc nội trợ với tất cả ý thức, với tất cả 
lòng tin yêu của mình. Mừng lễ thánh 
Giuse  thợ  01  tháng  5,  xin  thánh  cả 
Giuse  cầu  thay  nguyện  giúp  để  mọi 
người, mọi gia đình luôn yêu mến công 
việc của mình vì những công việc chân 
chính sẽ giúp cộng tác vào công trình 
cứu độ của Chúa.

Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa 
đã muốn cho con người lao động để tiếp 
tục  công trình của Chúa.  Xin nhận lời 
thánh cả Giuse chuyển cầu, cho chúng 
con biết noi gưong Người để lại là chu 
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toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu 
được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho 
tôi tớ trung thành(  lời nguyện nhập lễ, 
lễ thánh Giuse thợ ).
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30-4 THÁNH PIÔ V, 
Giáo hoàng, 

Ca  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Giáo Hoàng có viết: “ 
Chúa  đã  lập  với  vị 
thánh  này  một  giao 
ước  bình  an.  Đặt 
người làm thủ lãnh và 
ban cho Người chức tư 

tế, tồn tại đến muôn đời”( Hc 45, 30 ). 
Thánh Piô V, giáo hoàng đã được Chúa 
chọn làm thủ lãnh Giáo Hội để củng cố 
lòng tin cho mọi Kitô hữu trên toàn cầu.

THÁNH PIÔ V GIÁO HOÀNG LÀ AI ? 

Thánh Piô V sinh ngày 17 tháng 01 năm 
1504  tại  làng  Bosco(  xứ  Piémont) 
Alêsan,  thánh  nhân  có  tên  thật  là 
Ghiliêri. Được sinh ra trong một gia đình 
không khá giả, chỉ đủ ăn, thánh nhân từ 
lúc  nhỏ  đã  phải  góp  tay  vào  việc  lao 
động giúp đỡ cha mẹ, Ngài phải đi chăn 
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chiên,  cừu .  Thánh nhân chỉ  được tới 
trường khi Ngài lên tuổi 13. Ý Chúa rất 
nhiệm mầu, Ngài đã chọn thánh nhân từ 
muôn thuở như lời tiên tri Eâdêkiên đã 
viết: “ Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của 
Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. 
Còn  Ta,  Ta  sẽ  là  Thiên  Chúa  của 
chúng”( Ed 34, 11. 23-24 ). Thánh nhân 
đã xin gia nhập Dòng Đa Minh và sau 
những thời gian tu luyện, nhà tập, Ngài 
đã được nhà Dòng chấp nhận cho khấn 
trọng  thể.  Thánh  nhân  đã  theo  đuổi 
những năm triết và thần học theo giáo 
luật. Mãn thần học ở đại học Bologne, 
thánh nhân đã được nhà Dòng cho lãnh 
nhận sứ vụ linh mục qua tay Đức Giám 
Mục,  Ngài  đã  làm  giáo  sư  ở  đại  học 
Bologne suốt 15 năm. Suốt cuộc đời của 
Ngài ngời sáng nhân đức vâng phục và 
bác ái. Thánh nhân luôn bênh vực Hội 
Thánh,  chống  lại  các  bè  rối.  Với  lòng 
nhiệt  thành,  sự  thông  minh  và  lòng 
nhân ái nhưng đầy quả cảm, Đức Thánh 
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Cha Piô IV đã đặt Ngài làm bộ trưởng 
thánh vụ, giám mục Népi và Sutri. Chỉ 
hai năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Piô IV 
lại cất nhắc Ngài lên chức Hồng Y. Đức 
Thánh  Cha  lại  giao  cho  Ngài  tòa 
Mondovi trong xứ Piémont. Dù trên ngôi 
cao, chức trọng, thánh nhân vẫn giữ sự  
khắc khổ, khó nghèo: ăn mặc thô sơ và 
từ chối mọi của cải, gia tài cha mẹ chia 
cho Ngài. Thiên chúa có cách chọn của 
Ngài, nên vào năm 1566, thánh nhân đã 
được cơ mật viện bầu vào ngôi tòa Giáo 
Hoàng. Đăng quang Giáo Hoàng, thánh 
nhân bắt tay ngay vào việc thánh hóa 
hàng giáo sĩ. Thánh nhân rất khiêm tốn, 
hiền lành nhưng đầy  quả cảm,  cương 
quyết.  Thánh  nhân  mở rộng lãnh vực 
hoạt động và đã đem lại nền hòa bình 
cho nhiều quốc gia trên thế giới. Thánh 
nhân rất thương người nghèo và bệnh 
nhân.  Đây  là  nhân  đức  nổi  bật,  sáng 
chói của thánh giáo hoàng Piô V. Thánh 
nhân cương quyết bảo vệ đức tin, củng 
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cố  đức tin  cho  mọi  người  và  tìm mọi 
cách  chống  lại  các  trào  lưu,  các  tư 
tưởng nghịch với giáo lý công giáo và 
các bè rối, ly giáo vv…Thánh nhân cũng 
có lòng sùng kính Đức mẹ, Ngài làm mọi 
việc dưới sự che chở, phù hộ của Đức 
Trinh  Nữ  Maria.  Ngài  củng  cố,  thánh 
hóa hàng giáo  sĩ,  cẩn thận,  cân nhắc 
việc đề bạt giám mục và rất cẩn thận 
trong  việc  truyền  chức  cho  các  đại 
chủng sinh.

THIÊN  CHÚA  TÔN  VINH  VÀ  GIÁO 
HỘI TÔN PHONG NGƯỜI

Đức  Giáo  Hoàng  Piô  V  qua  đời  năm 
1572  sau  một  cơn  bệnh  nặng,  hưởng 
thọ  68  tuổi.  Với  những  nhân  đức  nổi 
bật, anh hùng của Ngài, Đức Thánh Cha 
Clêmentê  X  đã  cất  nhắc  Ngài  lên  bậc 
chân phước, Đức Giáo Hoàng Clêmentê 
XI vào năm 1712 đã tôn phong Ngài lên 
bậc hiển thánh. Thiên Chúa đã trao mũ 
triều thiên vinh quang cho Ngài…
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Lạy Chúa, chúa đã an bài cho thánh Piô 
V làm Giáo Hoàng để bảo vệ đức tin và 
canh tân phụng vụ.  Vì  lời  thánh nhân 
chuyển cầu. Xin cho chúng con biết cử 
hành các mầu nhiệm của Chúa với đức 
tin  sống  động  và  lòng  mến  nhiệt 
thành( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Piô 
V, giáo hoàng ).
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29-4 THÁNH CA-TA-RI-NA XI-Ê-
NA, (St. Catherine)

trinh  nữ,  tiến  sĩ  Hội 
Thánh, ngày 29/4

Ca  nhập  lễ  thánh  trinh 
nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na có 
viết rằng: “ Đây là một 
trong  số  các  trinh  nữ 
khôn  ngoan,  đã  cầm 
đèn  sáng  ra  đón  Đức 
Kitô”. Thánh nữ Ca-ta-ri-

na

Xi-ê-na đã được Hội Thánh ca ngợi  là 
khôn ngoan, công chính và thông minh.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI

Thánh nữ Catarina chào đời năm 1347 
trong một gia đạo đức và thế giá. Ngay 
từ lúc còn nhỏ, Catarina đã được hưởng 
một nền giáo dục hết sức nhân bản và 
đạo  đức  của  gia  đình:  Ngài  được  thụ 
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hưởng đức tính cương nghị  của người 
cha, đức tính hiền lành, khiêm nhượng 
của người mẹ. Hai đức tính của cha mẹ, 
đã hun đúc thánh nhân nên con người 
quả  cảm  nhưng  rất  cương  quyết, 
nghiêm túc  trong  cuộc  đời  và  đời  tu. 
Thánh nhân đã có ý định dấn thân cho 
Chúa ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Đến lúc 
trưởng thành vì thánh nhân có đức tính 
tốt,  có  lòng  đạo  đức,  hiền  lành,  nên 
nhiều chàng trai đã đến ngỏ ý xin cưới 
Người  làm  vợ,  nhưng  tất  cả  đều  bị 
Người  từ  chối.  Chúa  có  cái  nhìn  của 
Ngài  và ý định của Ngài vô phưng dò 
thấu như lời  thánh Phaolô tông đồ đã 
viết: “ Sự giầu có, khôn ngoan và thông 
suốt  của  Thiên  chúa sâu  thẩm dường 
nào! Quyết định của Người,  ai  dò cho 
thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi 
được ! “( Rm 12, 33 ). Thiên Chúa đã 
giúp  Người  qua  qua  biết  bao  nhiêu 
chông gai thử thách của cuộc đời. Năm 
1364, với bao nhiêu cố gắng, hy sinh, 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

ăn chay cầu nguyện, cha mẹ của thánh 
nữ Catarina đã chấp thuận cho Người đi 
tu.  Thánh nhân đã xin gia nhập Dòng 
Đaminh  với  tên  gọi  là  Thống 
Hối( Pénitence ). Thánh nhân đã sống 
một đời sống khó nghèo, khổ hạnh đầy 
gương  mẫu  và  thánh  thiện.  Thánh 
Đaminh đã nhiều lần hiện ra yên ủi và 
khuyến khích thánh nữ sống con đường 
tận hiến tốt đẹp. Chúa Giêsu cũng đã 
nhiều lần tỏ mình ra để trò chuyện và 
dạy bảo thánh nữ. Thánh nữ đã sống 
rất  hài  hòa  với  mọi  người:  hòa  mình 
trong đời sống, giúp đỡ mọi người nhất 
là những người nghèo khó, tật nguyền, 
bơ vơ, tất bạt. Thánh nữ cũng đã hòa 
giải được nhiều gia đình, nhiều dòng họ 
đã có những mối thù lâu đời. Tuy nhiên, 
có kẻ thương cũng có kẻ ghen tỵ, ganh 
ghét,  manh  tâm  chê  bai,  ghép  cho 
Người nhãn hiệu giả hình. Thánh nhân 
cũng đã có công trong việc vận động 
đưa Giáo Triều về lại La Mã vì Giáo Triều 
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lúc đó đang lưu vong ở Avignon nước 
Pháp, Người chấn hưng lòng đạo đang 
sa sút, xin tổ chức đạo binh thánh giá 
để chống lại người Hồi Giáo. Thánh nữ 
còn  được  Tòa  Thánh  tin  tưởng,  tín 
nhiệm cho mời về La Mã làm cố vấn cho 
Giáo Triều.

THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI

Thánh nữ ra đi về nhà cha vào ngày 29 
tháng 4 năm 1380. Đức Thánh Cha Piô 
II đã tôn phong Catarina lên bậc hiển 
thánh  vào  năm  1491.  Với  bao  nhiêu 
công đức, với những tư tưởng đạo đức, 
thần bí theo đúng tinh thần Phúc Aâm, 
thánh nữ Catarina thành Xiêna đã được 
Hội Thánh cất nhắc lên bậc tiến sĩ Giáo 
Hội.

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  đốt  lửa  yêu  mến 
nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina 
Xiêna,  khiến  thánh  nữ  vừa  thiết  tha 
chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, 
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vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin 
nhận lời thánh nữ chuyển cầu, cho dân 
Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức 
Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng 
vinh quang Chúa” (Lời nguyện nhập lễ, 
lễ  thánh  Ca-ta-ri-na  Xi-ê-na,  trinh  nữ, 
tiến sĩ Hội Thánh).
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28-4 THÁNH PHÊRÔ MARIA 
CHANEL, (St. Peter Chanel)

linh mục, tử đạo, ngày 28/4

Thánh vịnh 92,13-14 viết 
rằng: “ Người công chính 
vươn  lên  tựa  cây  dừa 
tươi  tốt,  lớn  mạnh  tựa 
huơng  bá  Li-băng  được 
trồng nơi nhà Chúa, mơn 
mởn  giữa  khuôn  viên 
đền  thánh  Chúa  ta”. 
Thánh  Phêrô  Maria 

Chanel  quả  thực  là  người  công  chính 
Chúa đã chọn để làm chứng cho bộ mặt 
đầy yêu thương của Ngài.

THÁNH PHÊRÔ MARIA CHANEL LÀ 
AI ?

Thánh nhân sinh ngày 12 tháng 7 năm 
1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận 
Lyon,  nước  Pháp.  Gia  đình  của  thánh 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

nhân gồm tám anh em và Ngài là thứ 
năm. Thánh nhân theo ban cổ học tại 
Maximieux,  rồi  học  thần  học  tại  Đại 
Chủng  Viện  Brou  và  lãnh  nhận  sứ  vụ 
linh  mục ngày 15 tháng 7  năm 1827. 
Thánh  nhân  ban  đầu  được  bổ  nhiệm 
làm phó xứ, giáo xứ Ambérieu, sau đó 
Ngài được cất nhắc làm cha sở giáo xứ 
Crozet.  Thánh  nhân  xin  gia  nhập  hội 
thánh mẫu Maria vào năm 1831. Thánh 
nhân làm giáo sư tiểu chủng viện Belley 
năm năm và sau đó Ngài xin đi truyền 
giáo tại Océanie. Thánh nhân luôn xác 
tín lời thánh vịnh: “ Kẻ gắn bó cùng Ta 
sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết 
danh Ta sẽ được sức phù trì”( Tv 91, 14 
).

Thánh nhân cùng với hai người bạn ra 
đi truyền giáo: “ Ra đi trong nước mắt, 
sẽ về giữa tiếng cười”.  Bước loan báo 
Tin Mừng của Ngài  đầu tiên là  ở đảo 
Futuna.  Vua đảo Futuna cho các Ngài 
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tạm trú hai năm. Nhưng ý đồ của nhà 
vua  thâm  hiểm,  vua  nghi  ngờ  người 
công giáo sẽ tiếm ngai vua, nên vua đã 
ngưng tiếp tế lương thực cho các Ngài, 
hạn chế và theo dõi mọi sinh hoạt của 
các Ngài. Để kiếm sống, các Ngài phải 
tự  lực  cánh sinh  bằng  cách  canh  tác, 
nhưng nhà vua và thuộc hạ lại ra lệnh 
cướp  hết  hoa  mầu  của  các  Ngài.  Dù 
thiếu thốn, đói khổ, nguy hiểm, các Ngài 
vẫn kiên trì  phục vụ,  số tín hữu càng 
ngày càng trở nên đông đảo đúng như 
lời  thánh  vịnh:  “  Ngài  cho  con ngẩng 
đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ 
giương  sừng,  thân  con,  Ngài  xức  dầu 
thơm mát.  Mắt  con nghênh  những kẻ 
địch thù, tai  nghe biết lũ hại  con mạt 
vận”( Tv 92, 11-12 ).

THÁNH NHÂN ĐƯỢC PHÚC TỬ ĐẠO

Chông  gai,  thử  thách  giăng  tứ  phía, 
thánh nhân vẫn ngẩng đầu giương cao 
và không hề sợ nguy hiểm dẫu có phải 
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hy sinh cả  mạng sống.  Nhà vua càng 
cấm  cách,  ngăn  cản,  số  người  theo 
Chúa càng đông. Nhà vua căm hờn, tức 
giận đã quyết định giết các Ngài. Trước 
tin đầy nguy hiểm ấy, các Ngài không 
chút sợ hãi, lo âu mà vẫn tỏ ra không 
hề  rúng  động,  xôn  xao,  nao  núng. 
Thánh nhân tin và phó thác vào Chúa: “ 
Dù tả hữu có ngàn người ngã qụy, dù 
hai  bên  có  chết  cả  vạn  người,  riêng 
phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn”( Tv 
91, 7 ). Hung hăng, tự mãn, nhà vua ra 
lệnh  cho  nhóm  đông  sáng  ngày  28 
tháng 4 năm 1841 mang gậy gộc, giáo 
mác kéo đến gây chuyện, hành hung và 
giết chết Ngài.  Chúa thưởng công cho 
Ngài là cho cả đảo Futuna ít lâu sau đó 
đã trở  về với  Chúa và Giáo  Hội  hoàn 
toàn.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phêrô Sa-
nen được vinh phúc tử đạo để mở mang 
Hội Thánh Chúa. Trong niềm hân hoan 
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của mùa phục sinh này, xin cho chúng 
con biết tham dự vào mầu nhiệm Đức 
Kitô chịu chết và sống lại, hầu trở nên 
chứng  nhân  của  sự  sống  mới”  (  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Phêrô Sa-nen, 
linh mục, tử đạo ).
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25-4 THÁNH MÁC-CÔ, (St. Mark)

tác giả sách Tin Mừng, ngày 25/4

Thánh Mác-cô là một 
trong bốn tác  giả  đã 
ghi  lại  cuộc  đời  của 
Chúa  Giêsu.  Bốn 
thánh  sử  viết  Tin 
Mừng của Chúa Giêsu 
là  Matthêu,  Máccô, 
Luca và Gioan. Tất cả 
bốn  thánh  sử,  mỗi 
người  một  vẻ,  mỗi 
người  một  cách  đã 

tường thuật đầy đủ cuộc đời của Chúa 
Giêsu. Thánh Mác-cô đã được Chúa gọi 
mời, tuyển chọn để trở nên tông đồ và 
là một người tường thuật lại  đời  sống 
của Chúa Giêsu.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI
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Chúa Giêsu khi muốn chọn ai, Ngài đã 
cầu nguyện lâu giờ vì việc tuyển chọn 
con người là một công việc hết sức quan 
trọng. Chúa chọn ai là do quyết địnnh 
hoàn toàn tự do của Ngài. Ơn gọi của 
một con người nói lên tình thương và sự 
nhưng  không  của  Chúa  Giêsu.  Vì  yêu 
con người, Chúa đến trần gian và cũng 
vì yêu con người, Ngài tuyển chọn, cất 
nhắc con người với tất cả sự tự do của 
Ngài.  Thánh Mác-cô là người  Do Thái, 
thuộc dòng họ Lêvi.  Sau khi  Chúa lên 
trời,  thámh nhân theo thánh Phêrô, vị 
tông  đồ  trưởng  sang  La  mã.  Thánh 
nhân được thánh Phêrô trìu mến và yêu 
thương, nâng đỡ cách đặc biệt. Thánh 
Mác-cô hăng say giảng đạo và nhờ lòng 
nhiệt  thành,  hăng  say  loan  báo  Tin 
Mừng cho Chúa Giêsu, nhiều người đã 
quay trở về với  Chúa và Giáo Hội.  Số 
người  trở  lại  càng  ngày  càng  đông, 
nhưng không có một tài liệu nào để giúp 
giáo dân học hỏi và tham khảo. Nhiều 
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người ao ước có một bản viết về cuộc 
đời của Chúa Cứu Thế. Với những yêu 
cầu  và  khao  khát  của  nhiều  người. 
Thánh Mác-cô đã viết lại  cuộc đời của 
Chúa  Giêsu  một  cách  mạch  lạc  và  rõ 
ràng  theo  chương  mục  dựa  theo  lời 
giảng  dạy  của  thánh  Phêrô.  Thánh 
Phêrô đã cho phép phổ biến và dùng 
trong giáo đoàn. Thánh Mác-cô sau đó 
đã  được  thánh  Phêrô,  vị  Giáo  Hoàng 
tiên khởi sai đi truyền giáo ở Ai Cập. Với 
lòng nhiệt thành, đạo đức, tài hùng biện 
và  lợi  khẩu,  thánh  nhân  đã  đưa  rất 
nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh Mác-
cô là vị  sáng lập và là Giám Mục đầu 
tiên của giáo đoàn Alexandria.

THÁNH  MÁC-CÔ  ĐƯỢC  PHÚC  TỬ 
ĐẠO

Được  Chúa  mời  gọi,  thánh  Mác-cô  đã 
đáp trả lại lời gọi mời yêu thương của 
Chúa. Với lòng đạo đức, trí thông minh, 
sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, 
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thánh Mác-cô đã đem muôn vàn người 
trở  về  với  Chúa.  Vì  ghen  tức,  ích  kỷ, 
những lương dân đã quyết tâm hãm hại 
Người. Họ đã bắt thánh nhân với mục 
đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và lôi kéo 
Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm 
cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng 
vào ngày 25 tháng 4 năm 67. Với những 
công  đức  to  lớn,  với  cuốn  Tin  Mừng 
thánh  Mác-cô  để  lại,  danh  của  thánh 
nhân mãi mãi ngời sáng trong Giáo Hội 
và triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao 
cho  Ngài  muôn  đời  sẽ  rực  sáng  trên 
nước trời. Mãi mãi nhân loại và đặc biệt 
Giáo Hội sẽ tôn vinh thánh nhân vì lòng 
nhiệt  thành,  sự thánh thiện và gương 
sáng thánh nhân để lại cho dân Chúa.

“Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-
cô vinh dự rao giảng và ghi  chép Tin 
Mừng.  Xin  cho  chúng  con  được  hiểu 
thấu những lời thánh nhân giảng dạy để 
trung thành bước theo Chúa Kitô “( Lời 
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nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Mác-cô,  tác 
giả sách Tin Mừng ).
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24-4 THÁNH FIĐÊLÊ đệ 
SIGMARINGA, 

(St. Fidelis of Sigmaringen)

tử đạo, ngày 24 tháng 4

Thánh  Luca  viết:  “ 
Thánh  Thần  Chúa 
ngự trên tôi, vì Chúa 
đã  xức  dầu  tấn 
phong tôi, sai đi  báo 
Tin  Mừng  cho  kẻ 
nghèo hèn,  băng bó 
những  tấm lòng  tan 
nát”(  Lc  4,  18  ). 
Thánh  Fiđêlê  đệ 
Sigmaringa  đươc 

Chúa  chọn  để  làm  chứng  nhân  cho 
Người bằng việc hy sinh đổ máu.

THÁNH FIĐÊLÊ đệ SIGMARINGA

Thánh  nhân  sinh  năm  1577  tại 
Sigmaringa,  Ngài  có  tên  là  Marc  Rey, 
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thuộc gia đình đạo đức và công chính. 
Thánh nhân học triết ở Fribourg, Thụy 
Sĩ.  Ngài  thông  minh  và  học  giỏi,  nên 
được  tặng  cho  danh  hiệu  là  triết  gia 
công giáo. Thánh nhân cũng chuyên về 
luật.  Với  ơn Chúa thúc  đẩy,  soi  sáng, 
thánh nhân đã xin gia nhập dòng thánh 
Phanxicô. Ngài đã học thần học và sau 
đó  được  lãnh  nhận  sứ  vụ  linh  mục. 
Thánh nhân sống khó nghèo cách hết 
sức nhiệm nhặt theo mối phúc thứ nhất: 
“ Phúc ai có tinh thần nghèo khó…”( Mt 
5, 1 ). Cảm nghiệm sự thanh thoát của 
vật  chất,  thánh  nhân  đã  dâng  hết  tài 
sản của mình cho quĩ bảo trợ cấp giáo 
sĩ. Thánh nhân có lòng sùng kính Đức 
Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài bám 
chặt lấy Mẹ như thuẫn che chở và nhờ 
Mẹ để  vượt  khỏi  tính  ươn  hèn,  biếng 
nhác.  Thánh  nhân  hết  lòng  yêu  mến 
Chúa, khuyên răn, giảng dạy và sửa trị 
giáo dân. Ngài luôn làm gương cho các 
tu  sĩ  khác  bằng  đời  sống  khó  nghèo, 
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khiêm nhượng của mình và thúc giục họ 
nên thánh vì Ngài ý thức: “ Thật con ở 
với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng 
buông  chẳng  rờ,  dắt  dìu  khuyên  nhủ 
bao lời, một mai đưa tới rạng ngời vinh 
quang”( Tv 73, 23 ). Thánh nhân có ơn 
Chúa ban đặc biệt, nên khi các bè rối 
nổi lên tung hoành khắp nơi, nhất là tại 
miền Grisons, thánh nhân được Bề Trên 
sai tới để chấn hưng đức tin công giáo. 
Nhiều người thuộc các bè rối đã ăn năn 
trở lại. Nhưng một số kẻ cuồng tín tức 
giận đã âm mưu hại Ngài và giết chết 
Ngài cho hả lòng căm tức cuồng nhiệt 
của họ.

THÁNH NHÂN LÃNH TRIỀU THIÊN 
TỬ ĐẠO

“  Ai  gieo  trong nước  mắt,  sẽ  về  giữa 
tiếng  cười…”,  ngày  24  tháng  4  năm 
1622, tại một ngôi thánh đường ở Sévis, 
thánh  nhân  đã  bị  những  kẻ  âm mưu 
hãm hại, đánh đập hết sức dã man, tàn 
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nhẫn và giết chết. Chúa đã thưởng công 
Ngài bằng việc cho Ngài làm nhiều phép 
lạ  để minh chứng sự thánh thiện của 
Ngài: “ Còn hạnh phúc của con là ở kề 
bên  Chúa,  chốn  ẩn  thân  đặt  ở  Chúa 
Trời. Mọi việc Ngài làm con xin kể lại, 
nơi cửa vào thành thánh Xi-on”( Tv 73, 
28 ). Đức Giáo Hoàng Benoit XIV đã cất 
nhắc thánh nhân lên bậc hiển thánh để 
cho toàn Giáo Hội soi chung.

“Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phiđen, 
lòng nhiệt thành yêu mến Chúa và được 
phúc tử đạo đang khi Người truyền bá 
đức tin. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, 
xin ban cho chúng con một đức ái mãnh 
liệt  để  cùng  Người,  chúng  con  được 
nghiệm thấy quyền năng của Đức Kitô 
phục sinh”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh 
Phiđen ).
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23-4 THÁNH GIO-GI- Ô, Tử đạo, 
ngày 23 tháng 4

Thánh  Gioan 
viết: “ Nếu hạt 
lúa  gieo  vào 
lòng đất không 
chết  đi,  thì  nó 
vẫn  trơ  trọi 
một mình;  còn 
nếu chết đi, nó 
mới  sinh  được 
nhiều  hạt 
khác”(  Ga  12, 
24-25 ). Thánh 

Gio-gi-ô đã rất anh dũng, can đảm làm 
chứng cho Chúa.

MỘT CUỘC ĐỜI

Thánh Gio-gi-ô sinh tại Cappadoce trong 
một gia đình quí tộc, danh tiếng và giầu 
có. Lúc còn nhỏ, thánh nhân được giáo 
dục theo tinh thần Kitô giáo. Khi tới tuổi 
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khôn lớn, tự ý thánh nhân xin được rửa 
tội để trở thành con cái Chúa và Giáo 
Hội.  Thời  ly  loạn,  với  tuổi  trai  tráng, 
Ngài được gọi nhập ngũ và mau chóng 
được thăng cấp đại  đội  trưởng vì  đức 
tính  can  đảm,  cương  quyết  của  Ngài 
dưới thời Hoàng Đế Đioclêtianô. Hoàng 
Đế lúc đó có ý bách hại đạo Chúa, Vua 
tỏ ý định ấy cho các sĩ quan quân đội. 
Mọi  người  đều  tán  thành  ý  kiến  của 
Đioclêtianô,  riêng  đại  úy  Gi-gi-ô  đứng 
lên phản đối sự bất công phân biệt đạo 
giáo, trái với ý Thiên Chúa. Thánh nhân 
cương quyết bảo vệ đức tin dẫu có phải 
hy sinh vì đạo, vì lý tưởng. Hoàng Đế và 
các  sĩ  quan  khuyến dụ nhưng vô  ích, 
không sao lay chuyển con người sắt đá, 
bảo vệ đức tin” Lạy Thiên Chúa, Ngài là 
nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con 
tin tưởnng vào Ngài”( Tv 91, 2 ). Nhà 
Vua ra lệnh dùng những hình phạt hết 
sức đau đớn để xem có lay chuyển Ngài 
được  chăng,  tuy  nhiên  mọi  hình  phạt 
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đều vô ích đối với Ngài vì : “ Chúa phù 
trì  chở  che,  dưới  cánh  Người,  bạn  có 
chỗ  ẩn  thân:  lòng  Chúa  tín  trung  là 
khiên che thuẫn đỡ “( Tv 91, 4 ). Cuối 
cùng, những thuộc hạ nhà Vua đưa Ngài 
tới  các tượng thần hòng bắt  Ngài  thờ 
lạy,  nhưng  sau  những  lời  cầu  nguyện 
của Ngài, các tượng thần rơi rớt xuống 
đất bể tan tành trước sự hốt hoảng của 
các sư sãi đang xúi giục dân chúng xông 
vào  bắt  Ngài  và  xin  trảm  quyết  Ngài 
ngay. Nhưng” Chính Chúa gìn giữ bạn, 
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn 
khốc”(Tv 91, 3 ).

THÁNH NHÂN ĐƯỢC  PHÚC  TỬ  VÌ 
ĐẠO

Thánh vịnh 91,14 viết rằng: “ Kẻ gắn bó 
cùng Ta sẽ được ơn giải  thoát,  người 
nhận biết danh Ta sẽ được phúc phù trì 
“.  Thánh  nhân  đã  được  phúc  tử  đạo 
ngày 23 tháng 4 sau khi đã cầu nguyện 
cho  mình  và  cho  những  kẻ  hãm  hại 
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mình.  Thánh  Gio-gi-ô  được  các  quân 
nhân và hướng đạo sinh chọn làm bổn 
mạng  vì  tính  can  đảm,  anh  hùng  và 
gương mẫu của Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Gio-gi-ô, 
tử đạo, được kết hợp với Đức Kitô trong 
mầu nhiệm thương khó. Chúng con ca 
ngợi quyền năng Chúa và tha thiết nài 
xin cho chúng con là những kẻ yếu hèn 
được trở nên chứng nhân dũng cảm( lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Gio-gi-ô,  tử 
đạo).
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21-4 THÁNH ANSELMÔ,

Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 
21/4

Ca  nhập  lễ,  lễ  các 
thánh  Giám  Mục  viết 
rằng:  “  Ta  sẽ  kiểm 
điểm  đoàn  chiên  của 
Ta và đặt một mục tử 
chăn  dắt  chúng.  Còn 
Ta,  Ta  sẽ  là  Thiên 
Chúa  của 
chúng”(  Ed.34,11.23-

24). Thánh Anselmô là một trường hợp 
rất đặc biệt Thiên Chúa đã chọn Người 
để  điều khiển cộng đoàn dân Chúa ở 
Cantorbéry, Anh Quốc.

MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI

Thánh  Anselmô  sinh  tại  Aoste,  một 
thành phố nhỏ nằm trên ranh giới  xứ 
Piémont  và  Thụy  Sĩ.  Người  xuất  thân 
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trong một gia đình quí tộc, danh tiếng 
và giầu có.  Mẹ của Người  là  một con 
người rất đạo đức, giầu lòng nhân ái và 
quảng đại, vị tha. Cha của Người xem ra 
khô khan vào lúc đương thời, nhưng vào 
cuối đời Oâng đã hiến mình trong một 
tu viện. Sớm nhận ra ý Chúa trong cuộc 
đời và thấy sự dối trá, gianmanh của thế 
gian  muôn mặt,  thánh nhân  đã  quyết 
dấn thân tìm hiến mình cho Thiên Chúa 
trong  một  tu  viện,  nhưng  Ngài  gặp 
không  biết  bao  trở  ngại  lúc  ban  đầu, 
mãi sau này Ngài mới được toại nguyện. 
Vào  năm 27  tuổi,  thánh  nhân  xin  gia 
nhập dòng Biển Đức. Với ơn Chúa, với 
sự nỗ lực và tính hăng say của tuổi trẻ, 
thánh nhân đã ra công tập luyện nhân 
đức. Sự thánh thiện và gương sáng của 
Ngài đã mau chóng được người ta đồn 
thổi khắp nơi nơi. Thánh nhân được bầu 
làm Bề Trên tu viện. Rất nhiều người đã 
tới để nghe thánh nhân giảng dạy, chỉ 
bảo  và  hướng  dẫn  trên  đường  nhân 
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đức. Vua nước Anh băng hà, Hoàng Đế 
nối  ngôi  ra  sức  áp  chế  hàng  giáo  sĩ, 
chiếm đoạt tài sản của Giáo Hội, thánh 
nhân lên đường sang Anh Quốc để can 
thiệp với Hoàng Đế. Nhờ ơn Chúa giúp 
với tài lợi khẩu của thánh nhân và với sự 
tác động của Chúa Thánh Thần, thánh 
Anselmô đã thuyết phục được vị Hoàng 
Đế  kiêu  căng  đó.  Việc  gì  Thiên  Chúa 
muốn, Ngài đã thực hiện, số là vào năm 
1093, Đức Tổng Giám Mục Cantorbéry 
Lafranc  và  là  Thầy  dạy  cũ  của  thánh 
nhân tạ thế, thánh Anselmô được chọn 
lên  thay  thế  làm  Tổng  Giám  mục 
Cantorbéry.  Thánh  nhân  đã  hăng  say 
phục vụ, lãnh đạo, lèo lái Tổng Giáo Khu 
Cantorbéry  càng  lúc  càng  thăng  tiến. 
Tuy nhiên vì ham lợi lộc trần gian và vì 
keo kiệt, hà tiện, tham lam, vị Vua Anh 
Quấc lúc đó và các nịnh thần của Vua ra 
tay lăng mạ, vu khống Hội Thánh Chúa 
Kitô. Thánh nhân đã nỗ lực hết sức để 
cản ngăn vị Vua tham lam và bọn nịnh 
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thần, xu thời của Vua, nhưng Vua không 
nghe. Thánh nhân trở về Roma, tham 
dự Công Đồng Bari chống lại lạc thuyết 
của những người Hy Lạp cố chấp, cứng 
cổ. Trong Công Đồng Bari, thánh nhân 
đã minh chứng cách hùng hồn, tế nhị và 
logích về tín điều Chúa Thánh Thần do 
Chúa Cha và Chúa Con nhiệm sinh.

CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ GIÁO HỘI 
TÔN VINH

Vua Henri I lên ngôi thay thế vị Vua tiền 
nhiệm tham lam, hà tiện, keo kiệt, đã 
cho mời thánh Anselmô về lại Anh Quốc 
để lấy lòng dân chúng. Tuy nhiên, với 
tuổi cao, sức lực suy tàn và cùng kiệt, 
thánh Anselmô chỉ trở về địa phận được 
thời gian ngắn, Ngài linh cảm giờ cuối 
cùng đã tới. Giờ mà Chúa Giêsu nói: “ 
Bây  giờ  là  giờ  Con  Người  được  tôn 
vinh…”, thánh nhân đã lãnh nhận các bí 
tích sau hết một cách sốt sắng và ra đi 
về với Chúa ngày 21 tháng 4 năm 1109. 
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Thiên  Chúa  đã  thưởng  công  Ngài  và 
Giáo Hội với bao công đức, với sự uyên 
bác về tư tưởng, giáo lý đã tôn phong 
Ngài,  nâng  Ngài  lên  bậc  tiến  sĩ  Hội 
Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám 
mục  An-xen-mô  được  ơn  tìm  hiểu  và 
giảng dạy lẽ khôn ngoan siêu việt của 
Chúa. Xin ban ơn đức tin để soi sáng trí 
tuệ chúng con, nhờ đó tâm hồn chúng 
con sẽ say mê những điều Chúa mạc 
khải( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh An-
xen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
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13-4 THÁNH MARTINÔ I,

Giáo hoàng, tử đạo, 
ngày 13/4

Trong  ca  hiệp  lễ,  lễ 
thánh giáo hoàng hay 
giám  mục  có  viết:  “ 
Lạy Chúa, Chúa biết rõ 
mọi sự, Chúa biết con 
thương Chúa”(  lời  của 
thánh  Phêrô).  ĐưỢc 

bầu  làm  Giáo  Hoàng  ngày  15-5-
649,Thánh Mác-ti-nô I là vị giáo hoàng 
đã kiên trung đổ máu đào làm chứng 
cho Chúa phục sinh vì Người yêu mến 
Chúa.

THÁNH MÁC-TI-NÔ I :

Ngay  trong  ca  nhập  lễ,  ta  đọc 
thấy:’’Chúa đã lập với vị thánh này một 
giao  ước  bình  an,  đặt  Người  làm  thủ 
lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn 
tại đến muôn đời”( Hc 45, 30  ). Thánh 
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Mác-ti-nô  sinh  tại  Todi  miền  Ombrie, 
nước  Ý  trong  một  gia  đình  đạo  đức. 
Ngay  từ  nhỏ,  thánh  nhân  đã  hấp  thụ 
một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, 
vào  năm  649,  ngay  những  ngày  đầu 
tiên,  thánh  nhân  ngự  trên  Ngai  Giáo 
Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các 
anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất 
là  nhóm  ly  khai  Phaolô  đệ 
Constantinople  được  Hoàng  Đế 
Constance bao che, đỡ đầu, đang hoành 
hành và lan tràn khắp nơi. Để làm công 
việc hết sức khó khăn, đòi hỏi can đảm, 
hăng  say  và  đầy  cương  quyết,  thánh 
Mác-ti-nô  I  đã  triệu  tập  công  đồng 
chung từ ngày 5 tới ngày 31 tháng 10 
năm 649, gồm 500 giám mục để lên án 
bọn lạc giáo và ly giáo. Đang khi công 
đồng chung họp, Hoàng Đế Constance 
sai  Olympius  tới  để  đuổi  Đức  Giáo 
Hoàng  và  giải  tán  công  đồng.  Tuy 
nhiên, ý Chúa rất nhiệm mầu, Olympius 
bị  bệnh  chết  cách  thảm  thương. 
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Constance  không  chịu  dừng  bước, 
Hoàng Đế lại sai Théodore Calliopas đến 
tiếm chiếm đền thờ Latran và cung điện 
của Đức Thánh Cha, rồi bắt Ngài giam ở 
đảo Naxos năm 653, để sau này đưa về 
Constantinople. Thánh nhân bị bỏ tù ở 
Constantinople,  bị  tra  tấn,  khinh  bỉ, 
ngược đãi vì danh Chúa Giêsu.

THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI:

Thánh vịnh 112,1 có viết: “ Hạnh phúc 
thay,  người  kính  sợ  Chúa,  những  ưa 
cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban” 
“ Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, 
chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi 
nhân hậu và công chính”( Tv 112, 4 ). 
Thánh  Mác-ti-nô  I  đã  can  đảm  hiến 
dâng cuộc đời mình trong hy tế thập giá 
với Đức Kitô. Thánh nhân, sau đó bị đầy 
qua  Hy  Lạp,  ở  tại  Chersonèse.  Thiên 
Chúa đã cất Người về với Ngài vào năm 
654, đúng như lời thánh vịnh viết : “ Ai 
gieo  trong  lệ  sầu,  sẽ  gặt  trong  vui 
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sướng…”.  Thánh  nhân  đã  ra  đi  trong 
nước mắt, nhưng đã về trong hân hoan, 
hạnh phúc. Thiên Chúa đã thưởng Ngài 
vì Ngài đã yêu đến hy sinh mạng sống 
để làm chứng cho tình yêu như Chúa 
Giêsu( Ga 15, 13 ).

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho 
thánh  Giáo  Hoàng  Mác-ti-nô  tử  đạo, 
được can đảm không lùi bước trước lời 
đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu 
cực hình. Xin cho chúng con được kiên 
cường  bất  khuất  để  đương  đầu  với 
nghịch  cảnh  trong  cuộc  sống  trần 
gian( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-
ti-nô, giáo hoàng, tử đạo).
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11-4 THÁNH STANISLAO, (St. 
Stanislaus)

Giám mục tử đạo, ngày 11/4

 

Thánh  Phaolô  đã  viết 
cho  Timôtêô  như  thế 
này: “ Nếu ta cùng chết 
với Đức Kitô, Ta sẽ cùng 
sống với  Người.  Nếu ta 
kiên  tâm chịu  đựng,  ta 
sẽ  cùng  hiển  trị  với 
Người”( 2Tm 2, 11-12 ). 

Thánh Stanislao đã kiên quyết cảnh cáo 
và  khuyến  dụ  những  con  người  phản 
nghịch, tội lỗi. Ngài đã xứng lãnh nhận 
triều thiên công chính.

THÁNH STANISLAO, NGƯỜI LÀ AI ?

Thánh Stanislao sinh tại miền Cracovie 
nước Balan ngày 26 tháng 7 năm 1030 
trong một gia đình giầu sang, phú quí. 
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Thánh nhân là con trai duy nhất trong 
gia  đình  quyền quí,  giầu  sang,  nhưng 
Ngài  không  ham  mê  của  cải,  không 
màng danh vọng, chức quyền, ngay từ 
nhỏ, từ lúc thiếu thời, Ngài đã tỏ ra là 
người  đầy  là  nhân  ái  và  giầu  lòng 
thương xót. Ngay từ lúc còn nhỏ, Ngài 
đã nhận ra tiếng Chúa gọi mời, Ngài bỏ 
mọi  sự  và  đi  theo  tiếng  mời  gọi  của 
Chúa, thánh nhân học triết và thần học, 
rồi  lãnh  nhận  sứ  vụ  linh  mục.  Thánh 
nhân được cất nhắc lên bậc kinh sĩ, vị 
linh mục mới đã nổi tiếng về đời sống 
thánh thiện, tài đức, được nhiều người 
khen ngợi và biết tiếng. Thánh nhân dù 
rất nổi tiếng, nhưng lúc nào Ngài cũng 
khiêm nhượng, âm thầm và sống nhiệt 
thành với sứ vụ, với công việc được trao 
phó  và  sống  hết  sức  bác  ái  với  mọi 
người.  Thánh  nhân  luôn  nghiên  cứu 
Thánh Kinh, tham khảo các giáo phụ và 
thần  học.  Vì  sự  khiêm nhượng  và  tài 
lãnh  đạo,  lòng  nhân  ái  của  Ngài,  khi 
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Đức giám mục giáo phận qua đời, Ngài 
đã  được  đề  cử  lên  lãnh  trách  nhiệm 
giám mục cai quản địa phận vào năm 
1072. Thánh nhân sống đời sống thánh 
thiện, đạo đức, Ngài ăn chay, đánh tội, 
bố  thí  hàng  ngày  và  đi  thăm  những 
người  đau  ốm.  Thánh  nhân  rất  hiền 
lành, nhưng lại rất cương quyết chống 
lại, khuyến cáo và răn đe những người 
tội lỗi. Thánh nhân can đảm, mạnh dạn 
lên tiếng phản đối và tố cáo bạo vương 
Boleslas. Bị động tới lòng tự ái và nhỏ 
nhen,  ích  kỷ,  bạo  vương  Boleslas  đã 
xông tới bàn thờ chém đầu thánh nhân 
lúc thánh nhân đang cử hành thánh lễ. 
Bạo vương ra lệnh phân thây xác Ngài 
và truyền ném xác cho muông thú ăn 
thịt, nhưng không một con thú nào dám 
động  đến  xác  thánh  của  Ngài.  Trước 
việc kỳ diệu, lạ lùng ấy, bạo vương đã 
thống hối ăn năn, trở về và ngày tang lễ 
của  thánh  nhân  trở  thành  ngày  vui 
mừng, hân hoan.
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GIÁO  HỘI  TUYÊN  DƯƠNG  THÁNH 
NHÂN

Vì lòng bác ái, những nhân đức siêu vời 
và  những gương  sáng  thánh  nhân để 
lại,  nhất  là  việc  lạ  lùng Chúa làm nơi 
thân xác  thánh nhân.  Đức Thánh Cha 
Innocentê IV vào ngày 17 tháng 9 năm 
1253  đã phong hiển thánh cho Ngài.

Lạy  Chúa,  để  làm  vinh  danh  Chúa, 
thánh giám mục Stanislao đã ngã gục 
dưới  lưỡi  gươm  những  kẻ  bách  hại 
mình. Xin cho chúng con cũng được một 
niềm  tin  vững  mạnh,  giúp  chúng  con 
trung  thành  với  Chúa  suốt  cuộc  đời 
chúng con( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh 
Stanislao ). 
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7-4 THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA 
LASAN, (St. John de la Salle)

linh  mục  ngày 
07/4

Trong  ca  nhập  lễ, 
thánh  lễ  kính  nhớ 
các  thánh  lo  việc 
giáo dục có viết: “ Ai 
thực  hành  các  điều 
răn  và  dạy  người 
khác  làm  như  thế, 
sẽ được coi là kẻ lớn 
nhất  trong  nước 

trời”( Mt 5, 19 ). Thánh Gio-an Bao-ti-xi-
ta La-san là một vị thánh chuyên lo việc 
giáo dục đã cố gắng họa lại gương của 
Chúa  Giêsu:  “  Cứ  để  trẻ  em đến  với 
Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những 
ai giống như chúng, mới được vào nước 
Thiên Chúa”( Mc 10, 14 ).

MỘT CON NGƯỜI ĐẶC BIỆT
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Thánh  nhân  được  phúc  sinh  ra  trong 
một gia đình thật đạo đức, cha Người là 
một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là 
một  thiếu  phụ  rất  đạo  hạnh.  Thánh 
nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu 
đối với các trẻ thơ. Người sinh ra vào 
ngày  30  tháng  4  năm 1651.  Ngay  từ 
nhỏ,  thánh nhân đã có lòng đạo đức, 
yêu  thương  những  người  nghèo  khó. 
Thiên Chúa khi chọn lựa, cất nhắc một 
con  người,  Ngài  đã  nhìn  thấy  tất  cả, 
chính  vì  thế  Ngài  đã  ban  cho  thánh 
Gioan Lasan một trí khôn sắc sảo, minh 
mẫn trổi vượt các bạn bè cùng tuổi cùng 
trang lứa nơi xã hội và nơi học đường. 
Vào năm 1662, nghĩa là khi thánh nhân 
mới có 11 tuổi, Người đã được nhận vào 
hàng giáo sĩ và năm 1667, Người được 
gia nhập hàng kinh sĩ, rồi sau đó được 
nhận vào đại  chủng viện Xuân Bích ở 
Paris. Thánh nhận đậu tiến sĩ thần học 
và lãnh nhận sứ vụ linh mục vào năm 
1678. Thánh nhân được bầu làm bề trên 
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dòng”các chị  chuyên lo giáo dục thiếu 
nữ”. Vào năm 1681, thánh nhân được 
ơn soi sáng lập dòng các “ sư huynh”. 
Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIII đã phê 
chuẩn luật dòng cho Ngài. Nhờ lòng yêu 
thương  của  Ngài  với  các  thanh  thiếu 
niên, thánh nhân đã đem lại  niềm vui 
cho biết bao các thanh thiếu niên bơ vơ 
không  có  chỗ  học  hành,  không  nơi 
nương tựa. Biết bao người đã giúp dỡ 
thánh nhân, nhưng cũng không biết bao 
nhà giáo lại ghen tương và hiềm khích 
khi  thấy  Ngài  có  uy  thế  và  bổng  lộc. 
Thánh nhân liền khước từ lương bổng 
và từ chức, lại đem bán tất cả tài sản 
mình  có,  phân  chia  cho  người  nghèo, 
nhờ  lòng  đạo  đức,  kiên  nhẫn,  thánh 
nhân  lại  tiếp  tục  công  việc  của  Ngài 
cách can đảm và thành công.

THÁNH NHÂN TỪ KHƯỚC MỌI SỰ

Thánh vịnh có viết: “ Ai ra đi trong nước 
mắt, sẽ gặt giữa vui mừng”. Với biết bao 
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nhiêu công sức, với biết bao khó nhọc, 
với  biết  bao mồ hôi,  nước mắt,  thánh 
Gioan Lasan trong lúc đang thành công 
rực rỡ về việc giáo dục các thanh thiếu 
niên, Ngài đã cảm nghiệm lời Chúa cách 
sâu xa: “ Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ 
mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà 
theo Ta”. Lời đó đã thúc bách Ngài, đã 
nung nấu Ngài, Ngài đã tìm người thay 
thế Ngài vào năm 1719, rồi sống cuộc 
đời  hết sức ẩn dật,  khiêm tốn và khó 
nghèo. Thánh nhân đã trút hơi thở cuối 
cùng vào ngày 07 tháng 4 năm 1719. 
Đúng  như  lời  Đức  Mẹ  đã  tung  cô:  “ 
Chúa  nâng  cao  mọi  kẻ  khiêm 
nhượng…”.  Thánh  nhân  đã  được  Đức 
Giáo Hoàng Lêô XIII phong chân phước 
vào ngày 19 tháng 2 năm 1888 và được 
nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 
5 năm 1900. Đức Thánh Cha Piô XII đã 
ban cho Ngài tước hiệu: “ Đấng bảo trợ 
các nhà giáo dục”. Thánh nhân đã để lại 
một sự nghiệp thật vĩ đại về giáo dục, 
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Ngài  luôn  tin  vào  Chúa  dù  rằng  Ngài 
chẳng nghĩ danh tiếng Ngài sẽ lớn lao: “ 
Đường cao vọng chẳng đời  nào bước, 
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu;  hồn 
con,  con vẫn trước  sau  giữ  cho thinh 
lặng giữ sao thanh bình”( Tv 130, 2 ).

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an 
La-san để rèn luyện đức tin cho giới trẻ. 
Ngày nay, xin Chúa cũng cho xuất hiện 
trong  Hội  Thánh  những  nhà  giáo  dục 
tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên 
con  cái  Chúa(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ 
thánh Gioan Lasan ).
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5-4 THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, 
(St. Vincent Ferrer)

Linh mục, ngày 5 tháng 4

Ngay  trong  ca 
nhập  lễ,  lễ  các 
thánh truyền giáo 
đã viết:  “  Đây là 
những  thánh 
nhân, được Thiên 
Chúa  nâng  lên 
hàng  tâm  phúc. 
Các  Ngài  được 
vinh  hiển,  nhờ 
rao giảng chân lý 

của Người”. Thánh Vinh- Sơn Ferriê là vị 
thánh có tấm lòng thương yêu các tội 
nhân cách thiết tha, chân thành.

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ĐỜI

Có thể nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có 
những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại 
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thánh ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh 
nhân  sinh  tại  Valence,  nước  Tây  Ban 
Nha vào năm 1350. Thánh nhân có trí 
thông minh rất đặc biệt, dù rằng được 
Thiên Chúa ưu đãi cho học giỏi, nhưng 
lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên 
Ngài  được  nhiều  người  mộ  mến,  yêu 
chuộng. Vào năm 18 tuổi,  thánh nhân 
muốn tận hiến cuộc đời của mình trong 
Dòng  Đaminh.  Ngài  được  nhận  vào 
Dòng, và mau mắn trở nên con người 
tốt,  hoàn  thiện.  Mãn  năm  tập  viện, 
thánh nhân được gửi học ở Barcelone. 
Thánh nhân đậu bằng tiến sĩ thần học 
và được chọn làm giáo sư thần học tại 
Lêriđa. Thánh nhân có tài giảng thuyết, 
có sức thuyết phục, lôi cuốn vì thế Ngài 
được  mời  đi  giảng  ở  Pháp,  Anh, 
Eùcosse, Ý và Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân 
đi đâu là cảm hóa được người khác và 
có nhiều người  quay trở về với  Chúa. 
Riêng  tại  nước  Tây  Ban  Nha,  thánh 
nhân đã đưa về cho Chúa, cho Giáo Hội 
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hơn 25 ngàn linh  hồn người  Do Thái. 
Thánh nhân đã đem lại sự bình an, bầu 
khí thánh thiện và đạo đức cho những 
nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn 
dậy  dỗ  người  ta  sống  đạo  đức,  năng 
xưng tội, rước mình thánh Chúa và năng 
cầu nguyện. Thánh nhân sống cuộc đời 
nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có 
dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. 
Đời sống khó nghèo đi  đôi  với  lời  rao 
giảng của Ngài, nên được nhiều người 
tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi 
cuốn. Lời nói của Ngài  luôn đi đôi với 
hành động của Ngài: “ Phúc cho những 
ai có tinh thần nghèo khó”. Thánh nhân 
đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa 
Giêsu Kitô cứu thế đúng như lời thánh 
vịnh viết: “ Tạng phủ con, chính Ngài đã 
cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu 
thân  con”(Tv  138,  13  ).  Thánh  nhân 
luôn chú tâm tới việc dạy giáo lý cho trẻ 
em và người ít học.
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CHÚA VÀ GIÁO HỘI NÂNG NGÀI

Ngay lúc còn sống, Thiên Chúa đã cho 
Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố lời 
nói của Ngài: “ Tạ ơn Chúa đã dựng nên 
con cách lạ  lùng,  công trình Ngài  xiết 
bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười 
mươi”( Tv 138, 14 ). Năm 1419, thánh 
nhân  lâm  bệnh  nặng  sau  nhiều  năm 
phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và yêu 
thương  các  linh  hồn.  Thánh  Vinh-Sơn 
Ferriê đã trút hơi thở nhẹ nhàng trong 
tay Chúa, sau khi lãnh phép lành toàn 
xá của Đức Giáo Hoàng và chịu  mình 
thánh Chúa thật sốt sắng.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh Sơn 
linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng 
để nhắc nhở cho mọi  người  phải  luôn 
sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho 
chúng con biết chuẩn bị  chờ đón Đức 
Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được 
chiêm ngưỡng  thánh  nhan  Người  trên 
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thiên  quốc(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  
thánh Vinh-Sơn Ferriê ).
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4-4 THÁNH ISIĐÔRÔ, (St. Isidore) 

Giám  mục  và  tiến  sĩ  Hội  Thánh, 
ngày 04/4

 

Mục  đích  của  người 
Kitô  hữu  là  nên 
thánh. Giáo Hội phải 
nên  thánh.  Đó  là  lý 
tưởng  cao  cả  nhất 
mà  dân  Chúa  phải 
nhắm, tiến tới và đạt 
được đích ấy. Thánh 
Isiđôrô  là  người  Tây 

Ban  Nha,  được  sinh  ra  trong  một  gia 
đình đạo đức có nhiều vị thánh. Ngài là 
niềm vinh dự cho Giáo Hội và cách riêng 
cho nước Tây Ban  Nha vì Ngài đã đạt 
tới lý tưởng làm thánh.

 

THÁNH ISIĐÔRÔ
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Thánh Isiđôrô là em của vị thánh giám 
mục Léandre. Thánh nhân sinh năm 560 
tại Tây Ban Nha. Gia đình của Ngài gồm 
có  thánh  Léandre,  Fulgence,  Florence. 
Anh cả của thánh nhân là Léandre đã 
cai quản giáo phận Seville vào năm 580. 
Léandre vừa làm giám mục Seville, vừa 
chăm sóc cách đặc biệt người em nhỏ 
của mình là Isiđôrô. Được người anh là 
giám mục quí mến, uốn nắn, giáo dục, 
rèn  luyện,  Isiđôrô  mau tiến  triển  trên 
đàng nhân đức và phát triển mau lẹ về 
tri thức. Con người Chúa chọn, Chúa để 
ý  cất  nhắc  mau  tiến  bộ  về  mọi  mặt. 
Chính vì  thế, khi anh mình, giám mục 
Léandre qua đời, thánh Isiđôrô lên kế vị 
và tiếp tục công việc tổ chức Giáo Hội 
Tây Ban Nha mà anh mình đã đề xướng 
thực hiện. Tại Tolède, thánh giám mục 
Léandre đã triệu tập một công đồng hết 
sức  quan  trọng  vào  năm  586.  Riêng 
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thánh  Isiđôrô,  Ngài  cũng  đã  tổ  chức 
nhiều  hội  nghị,  triệu  tập  công  đồng 
Tolède IV vào năm 636. Trong suốt thời 
gian  dài  35  trên  chức  vụ  giám  mục, 
thánh Isiđôrô đã cai  quan, hướng dẫn 
dân Chúa không những bằng những lời 
thuyết  giảng  hết  sức  lôi  cuốn,  có  sức 
thuyết phục, đúng ý Chúa, thánh nhân 
còn bắt  tay đào tạo thanh thiếu niên. 
Thánh nhân đã thiết lập một học viện 
do chính Ngài trông coi việc giảng huấn. 
Thánh nhân luôn có những ưu tư, khắc 
khỏai cho việc đào tạo giới trẻ và nó là 
tiền  đề  cho  nhiều  trường  phái  văn 
chương sau này.

 

GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG THÁNH 
NHÂN

Với  cương vị  giám mục trong suốt  35 
năm trường, thánh Isiđôrô đã đem hết 
nhiệt  tình phục vụ Địa phận,  phục vụ 
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nước Tây Ban Nha và  Giáo Hội. Thánh 
nhân luôn luôn tỏ ra là vị mục tử hiền 
lành và nhân hậu theo gương Chúa Kitô. 
Năm 636,  thánh  nhân  đã  ra  đi  trong 
bình an và hạnh phúc. Để đề cao công 
nghiệp vĩ  đại  và những công đức của 
thánh Isiđôrô, Đức thánh cha Bênêđitô 
XIV đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ 
Hội Thánh.

Lạy  Chúa,  trong ngày  kính  nhớ  thánh 
giám mục Isiđôrô, chúng con dâng lên 
Chúa  lời  khẩn  nguyện:  xin  cho  Hội 
Thánh, đã hấp thụ giáo lý cao siêu của 
Người, cũng được Người bênh vực chở 
che trươc tòa Chúa( Lời nguyện nhập lễ, 
lễ thánh Isôđôrô, giám mục và tiến sĩ ).
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2-4 THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ 
( St. Francis of Paola)

Ẩn tu và lập dòng, ngày 02/4

 

Thánh vịnh 118, 73-74 
có viết: “ Tay Chúa đã 
nắn  con  nên  hình  nên 
dạng,  xin  mở  trí  cho 
con học biết mệnh lệnh 
Ngài.  Kẻ  kính  sợ  Ngài 
thấy  con mà hoan  hỷ, 
vì  con  trông  cậy  ở  lời 
Ngài”.  Thánh  Phanxicô 
đệ  Phaolô  là  hoa  quả, 

là hồng ân Chúa trao ban cho hai ông 
bà Jacques Martotille, nhờ lời lời bầu cử 
của  thánh  Phanxicô  khó  khăn.  Thánh 
Phanxicô đệ Phaolô đã được Thiên Chúa 
uốn nắn nên hình nên dạng.
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THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ

 

Là ân huệ Chúa ban, hai ông bà Jacques 
Martotille đã hết lòng giáo dục, dậy bảo 
Phanxicô  đệ  Phaolô,  nhờ  sự  tận  tình 
giúp đỡ, yêu thương của cha mẹ, thánh 
nhân đã sớm phát triển mọi nhân đức 
và có  lòng yêu mến Chúa  yêu người. 
Thánh nhân có lòng tôn kính Chúa:  “ 
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi 
ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng 
chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh 
danh Đức Chúa”

( Tv 115, 12-13 ). Thánh nhân tỏ ra có 
tinh thần bác ái, ưa thích cầu nguyện và 
có lòng sùng kính Đức trinh nữ Maria. 
Thánh  nhân  luôn  khiêm  tốn  và  tuân 
phục cha mẹ và những người trên: “ Lời 
khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, 
trước  toàn  thể  dân  Người”(  Tv  115, 
18 ). Thánh nhân được Chúa kêu mời 
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ngay từ lúc tuổi còn thanh xuân vì thế 
Ngài đã sống trong tu viện thánh Marcô 
một  thời  gian  và  sau  đó  đi  tìm  Chúa 
trong đời ẩn tu. Kết hợp với Chúa, dấn 
thân cho một mình Chúa, thánh nhân đã 
thực  hiện  lời  thánh  vịnh:  “  Ngày  lại 
ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi 
Thánh  Danh  muôn  thuở  muôn  đời”. 
Thánh Phanxicô đệ Phaolô dù trong đời 
sống  ẩn  dật  đã  được  Chúa  dùng  làm 
nhiều phép lạ qua bàn tay của Ngài. Các 
nhân  đức  của  thánh  nhân  đã  lan  tỏa 
khắp nơi khiến ai ai cũng phải trầm trồ 
khen ngợi, tin tưởng, cậy trông Ngài, xin 
Ngài  cầu  thay  nguyện giúp  cho  mình. 
Với lòng nhiệt thành yêu mến các linh 
hồn, với tấm lòng bác ái bao la, thánh 
nhân đã tuân phục Đức Thánh Cha Sixtô 
IV thiết lập một Dòng tu do chính Ngài 
làm bề  trên  và thảo  luật  Dòng.  Dòng 
của thánh nhân lập có tên: “ Anh em 
hèn mọn” với tôn chỉ bác ái, khiêm tốn, 
giữ luật, vâng lời, yêu mến các linh hồn 
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và  đặc  biệt  sùng  kính  Đức  nữ  trinh 
Maria.

 

CHÚA TÔN VINH NGÀI

 

“  Lạy Chúa,  Chúa là  phần sản nghiệp 
con được hưởng, là chén phúc lộc dành 
cho con; số mạng con chính Ngài nắm 
giữ.  Phần  tuyệt  hảo  may  mắn  đã  về 
con. Vâng gia nghiệp ấy làm con thỏa 
mãn”( Tv 15, 5-6 ). Thánh Phanxicô đệ 
Phaolô đã một lòng nhiệt thành làm tôi 
Chúa. Đầu năm 1507, thánh nhân lâm 
cơn bệnh nặng sau một thời gian lâu dài 
mở mang nước Chúa. Ngày 02/4/ 1507, 
thánh nhân lâm cơn hấp hối. Trước khi 
lìa đời, Ngài đã phó thác linh hồn trong 
tay Chúa và xin ơn thánh hóa các linh 
hồn. Ngày 01/5/1519 vì các công đức và 
các phép lạ Ngài làm, Đức Giáo Hoàng 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Lêô XIII  đã  tôn  phong  Ngài  lên  hàng 
hiển thánh.

“ Lạy Chúa là Đấng nâng cao kẻ thấp 
hèn, Chúa đã ban cho vị ẩn tu Phanxicô 
triều thiên vinh quang của các thánh. Vì 
công  đức  và  gương  sáng  của  thánh 
nhân, xin cho chúng con được vui mừng 
lãnh  nhận  phần  thưởng  Chúa  đã  hứa 
cho những kẻ thấp hèn “( Lời  nguyện 
nhập lễ,  lễ thánh Phanxicô đệ Phaolô, 
ẩn tu ).
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25-3 LỄ TRUYỀN TIN,

Lc 1, 26-38

Trong  “Vị  ẩn  sĩ  khôn 
ngoan”,  đoạn  nói  về 
người mẹ có viết: “…Và 
tất cả những điều đó chỉ 
một  mình  bà  biết  mà 

thôi, ẩn sĩ nói, mọi người không ai hay 
biết, vì thế họ mới lên án con bà. nhưng 
còn bà, vì biết rõ nó nên bà thương yêu 
nó. Thiên Chúa cũng thế, Người còn biết 
rõ nó hơn cả bà nữa. Và cả những điều 
bà không thấy nơi con bà, những điều 
còn  ở  trong  ao  ước,  trong  hy  vọng, 
trong tiếc nuối, Thiên Chúa đều biết hết. 
Và giờ đây tất cả những cái đó đều xuất 
hiện ở bên kia thế giới. Ở đó không còn 
vấn đề nửa sự thật như ở đây ta thấy 
nữa”(Ebbe de Pauli
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L’ Ermite ). Vâng, người mẹ thế gian còn 
yêu thương con cái mình với tất cả tình 
thương dù cho con mình ngỗ nghịch, nói 
trắng ra là cả lúc phản nghịch, lỗi đạo 
làm con. Người mẹ có tên Maria lại còn 
yêu thương con người gấp bội. Mẹ đã 
yêu con người, chấp nhận ý định Thiên 
Chúa,  nói  lời  xin  vâng  làm  mẹ  Thiên 
Chúa, mẹ Chúa Giêsu, dù rằng mẹ đã 
khấn giữ mình đồng trinh.  Nhưng,  chỉ 
biết ý định của Chúa: “ Thánh Thần sẽ 
ngự  xuống  trên  bà,  và  quyền  năng 
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì 
thế,  Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được 
gọi là con Thiên Chúa”( Lc 1, 35 ). Maria 
đã  tuân  theo  ý  Chúa,  không  hề  nao 
núng, không hề do dự: “ Vâng, tôi đây 
là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho 
tôi như lời sứ thần”( Lc 1, 38 ).

MẸ  MARIA  ĐƯỢC  TRÀN  ĐẦY  ƠN 
PHÚC
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Linh mục Thành Tâm trong bài  hát:  “ 
Mẹ đầy ơn phúc” đã viết: “ Hỡi Mẹ đầy 
ơn  phúc,  đời  đời  diễm  phúc,  Chúa  ở 
cùng Mẹ”. Lời ca đượm ý Thánh Kinh. Vì 
với lời chào của thần sứ Gabrien, Maria 
quả thực là người vô cùng diễm phúc. 
Hàng  ngày,  lời  kinh  kính  mừng  mà 
muôn muôn người Kitô hữu cất lên vẫn 
luôn là lời ca ngợi, chúc tụng mẹ Maria 
đầy ơn phúc,  Thiên Chúa ở cùng Mẹ. 
Mối phúc quan trọng hàng đầu là phúc 
con người được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ 
Maria  có phúc hơn mọi  người  phụ nữ 
được sinh ra bởi dòng dõi bà Eva, đó là 
Mẹ được tràn muôn ơn phúc. Mẹ được 
Thiên Chúa đoái  thương, cất nhắc,  dù 
Mẹ chỉ là một người đầy tớ khiêm hạ, 
đơn hèn và nghèo khó. Cái nghèo được 
Thiên Chúa ghé mắt đoái thương. Mẹ là 
một  trong  những  kẻ  “Anawim”,  người 
nghèo  của  Thiên  Chúa  Giavê.  Với  lời 
chào của sứ thần Gabrien, Mẹ đã biến 
mối lo âu không biết đến người nam làm 
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cái phúc, nghĩa là Mẹ đã biến cái son sẻ 
của một con người đã hiến trọn cuộc đời 
cho Chúa trở nên phong phú vì Mẹ biết 
không việc gì mà Thiên Chúa không làm 
được. Mẹ đã biến cái bối rối, lo âu, trăn 
trở làm thành nỗi vui mừng, phấn khởi 
vì  Mẹ  hiểu  ra  người  chị  họ  là  bà 
Eâligiabét cũng đang được phúc mang 
thai con trong lúc tuổi già, trong lúc xế 
chiều, gần ra đi về với Chúa. Maria đã 
hiểu ý Chúa qua sứ thần truyền tin. Mẹ 
đã chấp nhận ý định tuyệt vời của Chúa 
và  sẵn  sàng  tiếp  tay  với  Chúa  trong 
công việc cứu độ nhân loại, đến nỗi Mẹ 
đã cất cao lời chúc tụng, tạ ơn, tri ân 
Thiên Chúa:  “  Linh hồn tôi  ngợi  khen 
Đức Chúa…Đấng toàn năng đã làm cho 
tôi biết bao điều cao cả”( Lc 1, 46- 55 ).

CÁI PHÚC CỦA THIÊN CHÚA CŨNG 
ĐANG ĐƯỢC TRAO CHO TA

Như câu chuyện: “ Người Mẹ” trong vị 
Aån sĩ khôn ngoan, người Mẹ luôn yêu 
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thương đứa bé con bà dẫu rằng có lúc 
bà đã quá chán vì đứa con bà trở nên 
hư đốn,  nhưng tấm lòng bao la,  rộng 
lớn của bà mẹ đã lấn lướt đi tất cả, bà 
đã nghe lời khuyên của vị ẩn sĩ : “ …
Người ta gặt cái gì mà mình đã gieo: đó 
là luật chung, một điều luật tốt đẹp của 
Thiên Chúa dành cho con cái của Người. 
Nhưng nhờ đau khổ, chúng ta mới học 
biết nhiều. Và khi ta vượt qua được sự 
dữ đã từng đè nén ta, thì  sự lành do 
Chúa đem lại sẽ lớn lên trong ta và sau 
cùng chỉ còn sự lành. Đó sẽ là cái”tôi” 
độc nhất và là cái”tôi” thật sự của mỗi 
người”( Ebba De Pauli L’ Ermite ).

Vâng,  người  mẹ đã  biến  cái  nỗi  khốn 
cùng khi bà lo lắng về con mình để làm 
cho nó trở thành chứa chan hạnh phúc: 
bà  đã  cầu  nguyện  và  hàng  ngày  cầu 
nguyện cho con mình. Cái phúc trở nên 
niềm vui  cho con người,  cho cuộc đời 
của mỗi người. Thiên Chúa đã dùng một 
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người  nữ, một người  mẹ với  trọn tình 
thương, với muôn đặc ân cao quí mà chỉ 
có độc nhất vô nhị người mẹ, người nữ 
ấy mới có: đặc ân không vướng tội lỗi, 
làm mẹ Thiên Chúa,  hồn xác lên trời, 
trọn  đời  đồng  trinh,  để  nhờ  mẹ  đưa 
nhiều người đến với Chúa. Thiên Chúa 
đã  biến  nỗi  bất  hạnh,  nỗi  âu  lo,  xao 
xuyến bối rối của người nữ tỳ Sion làm 
thành sự hạnh phúc tuyệt vời cho mẹ vì 
mẹ  được  chọn,  được  tuyển  lựa  giữa 
muôn vàn người nữ, cộng tác vào công 
trình cứu rỗi nhân loại. Mẹ nói lời”Fiat”, 
biến nó thành cái phúc cho mẹ và cho 
nhân loai, cho từng người. Cái phúc ấy 
vẫn như là  một  dòng suối  linh  thiêng 
đang từ từ tuôn chảy trong từng người 
con của mẹ. Nhân loại mãi mãi và muôn 
thuở vẫn nhận được cái phúc từ mẹ vì 
từ mẹ, từ cung lòng mẹ: “…Ngôi Lời của 
Chúa mặc lấy xác phàm để cứu độ loài 
người”( lời nguyện nhập lễ, lễ truyền tin 
) và cũng chính nơi cung lòng mẹ Maria 
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như thánh Phaolô viết: khi vào trần gian 
Đức Kitô nói: “ Lạy Thiên Chúa, này con 
đây, Con đến để thực thi ý Ngài”( Dt 10, 
5.7 ).

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: 
Con  Chúa  nhập  thể  trong  lòng  Đức 
Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là 
người  thật.  Xin  cho bí  tích  chúng con 
vừa lãnh nhận củng cố niềm tin  chân 
thật  ấy,  và  xin  cho  cuộc  chiến  thắng 
phục  sinh  của  Con  Chúa  đem lại  cho 
chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn 
đời( lời nguyện hiệp lễ, lễ Truyền Tin .
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19-3 THÁNH GIU-SE,BẠN TRĂM 
NĂM ĐỨC MA-RI-A,

Thánh Luca viết: “ Đây 
là  người  quản  gia 
trung  tín  và  khôn 
ngoan,  Chúa  đã  đặt 
lên  coi  sóc  gia  đình 
Chúa”( Lc 12, 42 ) và 
qua  Tin  Mừng  của 
thánh  Matthêu,  Chúa 
nói: “ Hỡi gia nhân tài 
giỏi  và  trung  tín.  Hãy 

vào  chung  hưởng  phúc  lạc  với  chủ 
nhân”( Mt 25, 21 ). Thánh Giuse được 
Giáo Hội ca ngợi là người trung tín và 
khôn ngoan. Cuộc sống của thánh nhân 
là  cả  một  cuộc  đời  âm  thầm,  khiêm 
nhượng. Thánh Giuse đã tận tụy gìn giữ 
gia đình Nagiarét mà Chúa trao phó cho 
Ngài coi sóc, trông nom. Ngài đã hoàn 
thành sứ mạng Chúa trao với tất cả lòng 
tin, sự hiền lành và khiêm nhượng.
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THÁNH GIUSE LÀ AI ?

Tin  Mừng  thánh  Matthêu  đã  vỏn  vẹn 
viết  về  thánh  Giuse  như  sau:  “  Oâng 
Giuse, chồng bà, là người công chính và 
không muốn tố giác bà, nên mới định 
tâm bỏ bà cách kín đáo”( Mt 1, 19 ). 
Đây là một câu mà thánh Matthêu đã 
nói về vai trò của thánh Giuse khi thánh 
Giuse  đã  đính  hôn với  Maria  mà Ngài 
phát  hiện  ra  Maria  đang  mang  thai. 
Thánh Giuse quả thực đã trằn trọc, lo 
âu,  sao  xuyến  vì  Chúa  chưa  khai  mở 
tâm trí cho Ngài. Thánh Giuse quả thực 
là người công chính vì Ngài được Thiên 
Chúa yêu thương cách đặc biệt, hơn thế 
nữa, Thiên Chúa cho Ngài tham dự vào 
sự thánh thiện của Chúa. Kinh Thánh đã 
đưa nhân loại đi từ sự ngạc nhiên này 
đến ngạc nhiên khác vì thánh Giuse có 
đầy  đủ những tính  cách  của  một  con 
người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, 
hoàn  toàn  được  Chúa  thương  yêu. 
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Thánh Giuse vì là con người thánh nên 
đã luôn làm theo ý Chúa dù rằng định 
tâm bỏ  Maria,  nhưng  khi  biết  được  ý 
Chúa, Ngài đã nhiệt tình nhận Maria về 
nhà, săn sóc, thương yêu mẹ Maria. Khi 
được triệu báo của Thiên Thần, thánh 
Giuse đã đưa Chúa Hài Đồng Giêsu và 
mẹ Maria trốn qua Ai Cập và được triệu 
báo, thánh Giuse lại  đưa Mẹ Maria và 
Chúa Giêsu trở về quê hương và sống ở 
Nagiarét cho tới khi lìa đời. Tại Nagiarét, 
thánh Giuse đã sống xứng đáng là một 
gia  chủ  khôn  ngoan,  Ngài  đã  ân  cần 
nuôi  dưỡng  mẹ  Maria  và  Chúa  Giêsu 
bằng nghề lao động: thợ mộc của mình. 
Thánh Giuse đã sống một cuộc đời thật 
thầm lặng ở Nagiarét, Ngài đã không nói 
một lời nào đặc biệt. Kinh Thánh không 
hề ghi lại một lời nào của thánh Giuse 
dẫu  rằng  trong  biến  cố  tìm  gặp  con 
trong đền thờ Giêrusalem, thánh Giuse 
có thể nói  và cần nói  nhiều với  Chúa 
Giêsu.  Nhưng  Ngài  vẫn  hoàn  toàn  im 
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lặng.  Cuộc  sống  của  thánh  Giuse  làm 
nhiều hơn nói và đây là đặc tính nổi bật 
của  Ngài.  Thiên  Chúa  đã  dung  thánh 
Giuse như cột trụ của gia đình Nagiarét, 
nhưng con người của thánh Giuse luôn 
khiêm  nhượng,  âm  thầm,  trầm  lắng. 
Đức tính trầm lắng nói lên sự chín chắn, 
khôn ngoan, trung tín của thánh Giuse. 
những  đức  tính  này  nói  lên  sự  thánh 
thiện tuyệt  đối  của  thánh Giuse  khiến 
Thiên Chúa hết lòng yêu mến Ngài.

MỘT  CON  NGƯỜI  HOÀN  TOÀN 
KHIÊM NHƯỢNG VÀ PHÓ THÁC

Đọc  lại  Tin  Mừng  và  qua  những  kinh 
nguyện khẩn cầu thánh Giuse, chúng ta 
nghiệm ra rằng, thánh Giuse là một con 
người luôn khiêm tốn. Sự từ tâm, lòng 
quảng đại, bao dung của thánh Giuse đã 
giúp Ngài luôn thuộc trọn về Chúa. Qua 
thánh ý của Thiên Chúa, thánh Giuse đã 
hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, tin 
tưởng tuyệt đối vào Chúa vì rằng Thiên 
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Chúa đã sắp xếp để thánh Giuse kết bạn 
với Đức trinh nữ Maria để mẹ Maria luôn 
bảo vệ được sự trinh khiết của mình, để 
mẹ  Maria  sinh  con  sẽ  hợp  pháp  và 
không bị nghi ngờ gì về tội ngoại tình và 
không bị ném đá. Chính vì ý nhiệm mầu 
của Thiên Chúa, thánh Giuse đã bảo vệ 
Đức Mẹ và làm cho nhân loại thấy sự lạ 
lùng  Thiên  Chúa  đã  làm  nơi  mẹ  qua 
Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse khiêm 
hạ và phó thác vì Ngài đã dưỡng nuôi 
Chúa Giêsu và bảo vệ, yêu thương săn 
sóc mẹ Maria trong suốt quãng đường 
sống bậc vợ chồng. Thánh Giuse hoàn 
toàn tín thác nơi Chúa vì rằng gia đình 
thánh  gia  là  gia  đình  thánh,  gia  đình 
gương  mẫu  cho  mọi  gia  đình  khác. 
Thánh Giuse quả thực là con người nắm 
giữ  vai  cột  trụ  của gia  đình,  Ngài  trở 
thành mẫu gương cần cù lao động, góp 
phần vào việc cứu độ nhân loại.  Ngay 
trong ca nhập lễ ngày lễ thánh Giuse, 
Giáo Hội đã viết: “ Lạy Chúa, Chúa đã 
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giao phó Đức Giêsu, và thánh nhân đã 
trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu 
của  công  trình  cứu  độ.  Xin  nhận  lời 
thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho 
Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức 
Giêsu để hoàn tất công trình Người đã 
khởi đầu”. Thánh Giuse quả thực là một 
con  người  hết  sức  lạ  lùng  vì  trong  ý 
nhiệm  mầu  của  Thiên  Chúa,  Ngài  đã 
sống hết sức khiêm nhượng, nhưng là 
hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa như 
con  của  Ngài:  Đức  Giêsu:  “  Lạy  Cha, 
nếu có thể thì  xin  cho con khỏi  uống 
chén này, đừng theo như ý con mà là 
theo ý của Cha “. Thánh Giuse đã làm 
theo ý Thiên Chúa và đã xứng đáng là 
người công chính vì được Chúa đặt làm 
quản lý gia đình của Chúa… Sau cuộc 
sống  trần  gian,  thánh  Giuse  đã  ra  đi 
bình an, trở về với Chúa. Giáo Hội chọn 
ngày 19/3 kính trọng thể thánh Giuse, 
bạn trăm năm Đức Maria và ngày 01/5 
kính thánh Giuse lao động.
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Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu 
cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế 
trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người 
ta  có  thể  nói  rằng:  “  Trên  trời  thánh 
Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Và như thánh Têrêsa Avila đã viết: “ Tôi 
thấy không lần nào xin sự gì cùng thánh 
Giuse  mà  không  được  như  ý.  Dường 
như Thiên Chúa ban ơn cho các thánh 
giúp  ta  việc  này  việc  nọ  nhưng  kinh 
nghiệm cho tôi  biết  Thánh Giuse  giúp 
chúng ta trong mọi trường hợp. Tôi lấy 
danh Chúa mà xin những ai không tin 
lời tôi hãy thử mà xem”.
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18-3 THÁNH SY-RI-LÔ, (St. Cyril of 
Jerusalaem)

Giám mục  Giêrusalem,  tiến  sĩ  Hội 
Thánh

Thánh vịnh 36, 30-31 
có  viết:  “  Miệng 
người  công  chính 
niệm  lẽ  khôn  ngoan 
và  lưỡi  họ  nói  lên 
điều chính trực: Luật 
Thiên  Chúa,  họ  ghi 
tạc vào lòng”. Thánh 
Sy-ri-lô giám mục và 

tiến sĩ  Hội Thánh là một mục tử khôn 
ngoan,  tài  đức  luôn  sống  gắn  bó  với 
đoàn chiên. Miệng lưỡi của Ngài giống 
như vàng. Ngài có tài lợi khẩu, nên đã 
làm say  mê nhiều  người  đến tìm gặp 
Chúa.
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THÁNH  SY-RI-LÔ,  giám  mục 
Giêrusalem và tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Sy-ri-lô có tài, có đức và cuộc đời 
của Ngài luôn chói ngời các nhân đức, 
Ngài đã sống như lời Chúa: “ Ta sẽ cho 
dân  Ta  những  mục  tử  như  lòng  Ta 
mong muốn. Các mục tử này sẽ dùng sự 
khôn  ngoan  và  giáo  lý  mà  chăn  dắt 
đoàn chiên”

( Giêr.3, 15 ). Thánh nhân đã được chọn 
làm giám mục Giêrusalem khoảng năm 
350.  Đời  mục  tử  của  Ngài  tràn  đầy 
Thánh Thần:  “  Thánh Thần Chúa ngự 
trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong 
tôi. Sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo 
hèn.  Băng  bó  những  tâm  hồn  tan 
nát”( Lc 4, 18 ). Thánh Sy-ri-lô luôn nêu 
gương đời sống bác ái cao độ và có trí 
khôn ngoan lạ thường.  Thánh nhân có 
lòng thương người nghèo một cách sâu 
thẩm. Ngài luôn nhớ lời Chúa: “ Hãy cho 
họ ăn đi”. Chính vì thế, khi xứ Palestina 
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bị hạn hán, mất mùa, đói  kém, thánh 
nhân đã bán hết tài sản riêng, tài sản 
của địa phận để giúp đỡ những kẻ bần 
cùng,  đói  khổ.  Gương  sáng  của  Ngài, 
đức độ và sự thánh thiện của Ngài đã 
lan  tỏa khắp nơi  và  là  sức  mạnh cho 
những  người  tin  vào  Chúa,  đồng  thời 
cũng là khí giới sắc bén chống bọn lạc 
giáo.  Trước  sự  khôn  ngoan,  lòng  đạo 
đức và gương bác ái tỏa sáng của thánh 
Sy-ri-lô,  bọn  lạc  giáo  bị  tan  rã,  nên 
chúng  đã  tìm  cách  ám hại,  trục  xuất 
Ngài, khiến Ngài phải lưu đầy nhiều lần. 
Tuy nhiên, thánh nhân vẫn vững vàng 
kiên trung với sứ mạng rao giảng và sứ 
vụ mục tử của mình vì thánh nhân hằng 
tin: “ Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho 
đến tận thế”( Mt 28, 20 ). Thánh nhân 
đã để lại nhiều tư tưởng sâu sắc và một 
nền  linh  đạo  vững  bền.  Thánh  nhân 
xứng đáng với tước tiến sĩ Hội Thánh.

CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI
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Sau nhiều năm phục vụ Giáo Hội, thánh 
nhân  đã  được  Chúa  gọi  về  vào  ngày 
18/3/386.  Chúa  đã  làm  phép  lạ  cho 
Thánh Giá xuất hiện trên bầu trời trong 
ngày lễ Hiện Xuống. Thánh nhân có tài 
nói ngôn sứ và đời sống thánh thiện tỏa 
sáng  của  Ngài  đã  được  Chúa  và  Hội 
Thánh cắt nhắc lên bàn thờ.

“Lạy Chúa,  Chúa đã dùng thánh giám 
mục Sy-ri-lô để giúp Hội Thánh hiểu sâu 
hơn các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin 
nhận  lời  thánh  nhân  chuyển  cầu  cho 
chúng con ơn hiểu biết Đức Giêsu Kitô, 
Con Một chúa,  để được sống và sống 
dồi  dào.  Chúng  con  cầu  xin  nhờ  Đức 
Kitô Chúa chúng con. Amen.”
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17-3 THÁNH PÁT-RÍCH, ( St. 
Patrick of Ireland)

Giám mục (387-493).

Chúa  phán:  “  Ta  sẽ 
kiểm điểm đoàn chiên 
của  Ta  và  đặt  một 
mục  tử  chăn  dắt 
chúng. Còn Ta, Ta sẽ 
là  Thiên  Chúa  của 
chúng”(  Ed  34,  11. 
23-24  )  hoặc  Chúa 
nói: “ Không phải anh 

em đã chọn Thầy, Nhưng chính Thầy đã 
chọn  anh  em,  Để  anh  em  ra  đi,  thu 
được kết quả , Và kết quả anh em được 
lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh Pát-rích là 
một mục tử đã được Thiên Chúa chọn 
để phục vụ dân Chúa.

THÁNH PÁT-RÍCH, NGƯỜI LÀ AI ?
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Thánh  Pát-rích  sinh  tại  Bretagne  vào 
khoảng năm 385. Ngài là vị tông đồ xứ 
Aùi Nhĩ Lan. Dù cuộc đời của Ngài bên 
Aùi Nhĩ Lan không còn nhiều sử liệu để 
biết rõ con đường phục vụ, việc truyền 
giáo của Ngài tại đất nước Aùi Nhĩ Lan. 
Nhưng người ta có thể hiểu được rằng 
sau khi Ngài bị bọn cướp bắt làm nô lệ, 
trở về quê hương, Ngài đã quyết định 
dành thời giờ và quyết tâm dâng hiến 
cuộc  đời  cho  Chúa  trong  công  cuộc 
truyền giáo, rao giảng Tin Mừng. Vì tài 
đức và lòng hăng say rao giảng, tài lãnh 
đạo của Ngài, Đức Giáo Hoàng Célestin 
cắt nhắc Ngài lên chức giám mục tiên 
khởi của đất nước Aùi Nhĩ Lan. Thánh 
giám mục  Pát-rích  đã  nhiệt  thành  rao 
giảng Phúc Aâm, đem hết tài năng, tài 
lợi khẩu của Ngài để hướng dẫn, dìu dắt 
dân Chúa và làm cho nhiều người nhận 
biết  Chúa Kitô. Ngài ước mong cho có 
nhiều người được biết Chúa, nhưng khả 
năng của Ngài có hạn, vùng đất với bao 
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người chưa được tưới gội, Tin Mừng tuy 
có được gieo, nhưng đức tin vẫn chưa 
bén  sâu  trong  vùng  đất  còn  mênh 
mông, bao la, rộng lớn. Thánh Pát-rích 
luôn nêu cao ngọn lửa đức tin và sống 
nêu  gương  bằng  một  nếp  sống  khổ 
hạnh, khắc khổ và cầu nguyện. Thánh 
nhân đã thực thi  đúng lời  Chúa: “ Tôi 
đến cho đoàn chiên được sống và sống 
dồi dào”( Ga 10, 10 ).

CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH 
NHÂN

Sau những năm tận tụy với sứ vụ mục 
tử, thánh nhân đã sống như lời Chúa: “ 
Ta  sẽ  cho  xuất  hiện  một  tư  tế  trung 
thành để phục vụ Ta. Người ấy sẽ hành 
động theo như lòng và ý muốn của Ta”( 
1 Sm 2, 35 ). Thánh nhân luôn giương 
cao  ngọn lửa  đức  tin  và  ngọn lửa  ấy 
luôn được thắp sáng trong Giáo Hội Aùi 
Nhĩ Lan. Thánh nhân qua đời tại Down 
vào năm 461.
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“Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh giám mục 
Pát-rích đến rao giảng Tin Mừng cho các 
dân  tộc  Ai-len.  Vì  công  đức  và  lời 
chuyển  cầu  của  thánh  nhân,  xin  cho 
những ai được mang danh Kitô hữu biết 
luôn loan báo cho mọi người những kỳ 
công của Chúa”( Lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh Pát-rích, giám mục ).
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9-3 THÁNH PHANXICA ROMANA,

(St. Frances of Rome)

Nữ tu ngày 09/3

 

Thiên  Chúa  tuyển  chọn 
bất cứ một con người nào 
tùy ý của Ngài. Việc chọn 
lựa của Ngài hoàn toàn tự 
do và nhưng không. Cuộc 
đời của thánh nữ quả phụ 
Phanxica  Romana  là 
gương chói lòa của một bà 

mẹ  gia  đình,  đã  làm  tròn  bổn  phận 
người vợ hiền, người mẹ nhân hậu và 
sau này đã trở nên một nữ tu sáng lập 
Dòng gương mẫu.

CUỘC  ĐỜI  CỦA  THÁNH  NỮ 
PHANXICA ROMANA (1384-1440)
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Thánh nữ Phanxica Romana được sinh 
ra trong một gia đình phú quí, giầu có 
vào năm 1384 tại La Mã, nước Ý Đại Lợi. 
ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được hấp 
thụ một nền giáo dục đạo hạnh và đầy 
bác  ái  theo  gương  Chúa  Kitô.  Thánh 
nhân không hề chạy theo những thói xa 
hoa,  phù phiếm,  thác  loạn của những 
con  người  ăn  chơi  đàng  điếm lúc  đó. 
Thánh nhân đã có tấm lòng bác ái vị tha 
ngay từ lúc còn thơ bé. Ngài thường lui 
tới các bệnh viện để thăm hỏi các bệnh 
nhân và giúp đỡ các người đau yếu, tật 
nguyền. Thánh nhân tâm niệm: “ Chúa 
đã yêu thương mọi người, nên lui tới các 
bệnh viện, giúp đỡ những bệnh nhân là 
trường  Chúa  đào  tạo  Ngài”.  Lớn  lên, 
vâng lời Cha mẹ, thánh nữ đã kết hôn 
và sinh được hai trai, một gái. Trong đời 
sống gia đình, thánh nhân luôn tỏ ra là 
một người vợ hiền lành, khéo léo, đảm 
đang và là một người mẹ nhân hậu, tận 
tâm, tận tình.
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THÁNH NHÂN TRỞ THÀNH NỮ TU

Hoàn tất việc gia đình, thánh nhân đã 
quyết định dấn thân tận hiến cuộc đời 
cho Chúa trong tu viện do chính Ngài 
sáng lập. Thánh nhân đã để lại cho Giáo 
Hội một Dòng tu chuyên lo việc bác ái, 
chăm  sóc  bệnh  nhân  và  giúp  đỡ  các 
người khó nghèo. Thánh nhân đã được 
Chúa gọi  về  khi  mới  56  tuổi  đời.  Xác 
Ngài được an táng trong nhà thờ của tu 
viện. Để thưởng công Ngài, Chúa đã cho 
Ngài làm nhiều phép lạ để chứng tỏ uy 
quyền  và  tình  thương  của  Chúa.  Vào 
năm 1608, Đức Thánh cha Phaolô V đã 
tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.

“Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh nữ 
Phanxica trở nên một gương sáng đặc 
biệt về đời sống hôn nhân cũng như đời 
sống tu trì. Xin cho chúng con được bền 
lòng  phụng  sự  Chúa  trong  mọi  hoàn 
cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin 
nhờ  Đức  Kitô  Chúa  chúng  con. 
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Amen”(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Phanxica Romana ).
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8-3 THÁNH GIO-AN THIÊN CHÚA,

(St. John of God)
Tu sĩ ngày 08/3

 
 
Thánh  là  những  con 
người  đã  sống  các 
nhân  đức  anh  hùng 
đến nỗi nhìn vào các 
Ngài,  hình  ảnh  của 
Chúa  Giêsu  hiện  lên 
rõ  nét  nơi  các  Ngài. 
Thánh  Gio-an  Thiên 

Chúa đã họa lại hình ảnh của Chúa Kitô, 
Người trở nên một:” Chúa Kitô khác”.
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HÌNH ẢNH MỘT CON NGƯỜI

Thánh Vịnh 15, 5-6 có viết:” Lạy Chúa, 
Chúa  là  phần  sản  nghiệp  con  được 
hưởng, Là chén phúc lộc dành cho con; 
Số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần 
tuyệt hảo may mắn đã về con, Vâng, gia 
nghiệp  ấy  làm  con  thỏa  mãn  “  hoặc 
Chúa  nói:”  Thầy  bảo  thật  anh  em  là 
những người đã bỏ mọi sự theo Thầy, 
Anh em sẽ được gấp bội và được hưởng 
sự sống đời đời làm gia nghiệp”( Mt 19, 
27-29 ).Thánh Gioan Thiên Chúa sinh ra 
tại  một  làng  nhỏ  thuộc  nước  Bồ  Đào 
nha vào năm 1495. Lớn lên, thánh nhân 
được đánh động bởi một lời giảng của 
thánh Gioan avila về lòng nhân từ bao 
la, vô biên của Chúa. Từ lời rao giảng 
này, thánh nhân đã trở về nhà bán hết 
gia sản mình có, phân chia cho người 
nghèo và bước theo Đức Giêsu cứu thế. 
Thánh nhân trở nên như chàng điên vì 
lòng yêu mến Chúa và yêu thương các 
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người  nghèo, đặc biệt là những người 
kém phần may mắn hơn cả trong xã hội. 
Thánh  nhân  đã  kiếm  nơi  để  cho  các 
người  đau yếu tật  nguyền ở và chính 
Ngài ra tay chữa trị, giúp đỡ họ. Ngài 
yêu thương họ hơn chính bản thân của 
mình. Thánh nhân luôn đặt niềm tin nơi 
bàn tay quan phòng của Chúa. Vì lòng 
quảng đại, vị tha, bác ái, Chúa hiểu lòng 
Ngài, nên đã khiến nhiều nhà hảo tâm 
rộng  lòng dâng  cúng tiền  của  để cho 
Ngài  có  phương  tiện  giúp  đỡ  những 
người nghèo khó, bệnh hoạn, neo đơn, 
tật nguyền. 
 

CHÚA ĐỘI  MŨ TRIỀU THIÊN CHO 
THÁNH NHÂN

Sau những năm tận tụy phục vụ đồng 
loại, giúp đỡ tha nhân, thánh nhân được 
Chúa gọi về vào tuổi 50, lúc Ngài vẫn 
còn đầy nhiệt  tình phục vụ mọi người 
ngày  8/3/1550.   Thánh  nhân  ra  đi 
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nhưng Ngài vẫn hiện diện nhờ các tu sĩ 
Dòng Gioan Thiên Chúa, Dòng mà Ngài 
đã  khổ  công đào  luyện và để  lại  cho 
Giáo Hội, cho nhân loại. Thiên Chúa đã 
thưởng công cho Ngài và cho công việc 
bác  ái  của  Ngài  vẫn  tồn  tại  mãi  nơi 
nhiều nước, nhiều dân.
“Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  thánh  Gioan 
được đầy  tràn  tình  thương  đối  với  kẻ 
nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho 
chúng con cũng biết  đem lòng bác  ái 
phục vụ anh em hầu đáng hưởng vinh 
quang nước trời với những người được 
Chúa  tuyển  chọn.  Chúng  con  cầu  xin 
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen “ ( 
Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Gioan 
Thiên Chúa ).
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7-3 THÁNH PERPÊTUA và 
FÊLICITA,

(  SS.  Perpetua  &  Felicity) Vibia 
Perpetua, was executed in the arena in  
Carthage on 7 March 203.

Tử đạo ngày 07/3

Ai  ngậm  ngùi  ra  đi 
gieo  giống,  mùa  gặt 
mai  sau  khấp  khởi 
mừng. Đó là lời thánh 
vịnh,  lời  này  mang 
một  ý  nghĩa  sâu 
đậm.”  Ai  vác  Thập 
Giá  mà  theo  Chúa 

Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn 
ca.  Và  điều này  rất  thích  hợp với  hai 
thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo 
Hội mừng kính hôm nay.

HAI VỊ THÁNH CÙNG TÂM TRẠNG 
YÊU MẾN CHÚA 
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Cái  giá  phải  trả  cho các  anh hùng tử 
đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết 
chết.  Thánh  nữ  Perpêtua  và  Fêlicita, 
người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều 
bạn hữu khác như Secundulus, Saturnin 
à Revocatus đều bị bắt tống ngục khi họ 
nại  vào  danh  Chúa  Kitô,  tuyên  xưng 
Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể 
trời đất. Các vị này đều bị giam giữ, tra 
tấn  dưới  thời  Hoàng  đế  Sévère  cấm 
cách, ra lệnh tru diệt đạo công giáo. Các 
vị nữ anh hùng này này đã được chịu 
phép thánh tẩy ngay trong tù vì trước 
đó các Ngài mới chỉ là tân tòng. Thánh 
Perpêtua  thuộc  gia  đình  quí  phái  giầu 
có, nhiều danh vọng, nên Cha của thánh 
nhân hết sức khuyên nhủ con mình bỏ 
đạo  để  được  sống.  Thánh  nhân  đã 
cương quyết theo Chúa đến hơi thở cuối 
cùng đúng như lời Chúa đã nói: “ Ai tìm 
mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều 
mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được nó “. 
Thánh Fêlicita khi sinh con trong ngục 
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đau  đớn,  tên  lính  chế  nhạo  Người, 
Người đã trả lời cách cương quyết: “ Giờ 
tôi  chịu  đau  khổ,  nhưng  sau  này  có 
Đấng chịu đau khổ thay tôi và cho tôi sự 
sống”. Hai thánh nữ và nhiều bạn khác 
khi  bị  lý  hình,  quân lính điệu ra pháp 
trường,  các  Ngài  không  hề  lo  sợ,  các 
Ngài vẫn hiên ngang, ca hát, chúc tụng, 
tôn vinh  Chúa,  Đấng đã  ban  sự  sống 
cho các Ngài. Các Ngài đã bị đánh đập, 
tra tấn dã man và sau cùng bị thú vật 
xé tan xác. Các Ngài được phúc tử đạo 
ngày  07/3/203.  Thiên  Chúa  thưởng 
công và Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của 
Chúa thúc đẩy, hai thánh nữ Perpêtua 
và Fêlicita đã coi thường những người 
bách hại và lướt thắng cả cái chết đau 
đớn. Cúi xin Chúa nhận lời hai thánh nữ 
chuyển cầu cho chúng con ngày càntg 
thiết tha yêu mến Chúa. Chúng con cầu 
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xin  nhờ  Đức  Kitô  Chúa  chúng  con. 
Amen( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh 
Perpêtua và Fêlicita, tử đạo)

Thang 2
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23-2 THÁNH PÔLYCARPÔ, (St. 
Polycarp)

giám mục, tử đạo

(69 circa – Smirne, 23 febbraio 155)

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Chúa  nói:  “  Ai  muốn 
theo  Thầy,  phải  từ  bỏ 
chính  mình,  vác  thập 
giá mình mà theo “( Mt 
16,  24  ).  Thánh 
Pôlygarpô đã bỏ mọi sự 
mà  theo  Đức  Kitô,  vì 
thế  Ngài  đáng  lãnh 
nhận  triều  thiên  công 
chính.

THÁNH PÔLYGARPÔ : 

Thánh  nhân  chào  đời  vào  thời 
Vespasianô năm 70 và Ngài đã trở lại 

http://it.wikipedia.org/wiki/155
http://it.wikipedia.org/wiki/23_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/Smirne
http://it.wikipedia.org/wiki/69
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đạo công giáo ngay từ hồi còn nhỏ bé. 
Thánh  nhân  là  đệ  tử  thân  tín  của 
thánh Gioan tông đồ. Ngài được thánh 
Gioan phong giám mục thành Smyrne. 
Thánh  nhân  có  trí  thông  minh,  lòng 
quảng  đại  và  tính  can  đảm,  óc  cầu 
tiến, nên khi bàn về những qui định về 
cử hành lễ phục sinh. Thánh nhân đã 
đi Roma để triều yết Đức Giáo Hoàng 
và bàn  hỏi  nhiều  vấn đề  quan  trọng 
của  Giáo  Hội.  Lúc  đó  Hoàng  Đế 
Antonin  le  Pieux  đang  trị  vì  Roma. 
Thánh nhân có sức thu hút mãnh liệt 
vì  thế  Ngài  đã  đưa  nhiều  người  lạc 
giáo thuộc nhóm Marcion và Valentin 
về với  Giáo Hội.  Do đó, có rất  nhiều 
người căm ghét Ngài. Chính vì thế khi 
cuộc  cấm cách  bắt  bớ  đạo  Chúa  nổi 
dậy thời kỳ thứ tư tính từ thời Néron 
trong các triều Marc Antonin và Lucius 
Aurélius Commode, thánh nhân bị bắt 
và bị ném vào lửa ở Smyrne.
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CHÚA  TRAO  TRIỀU  THIÊN  CHO 
THÁNH NHÂN: 

Thánh nhân đã can đảm, nhất  quyết 
theo Chúa tới cùng. Nên, dù đau đớn 
thân  xác  đến  tột  cùng,  thánh  nhân 
vẫn một mực trung kiên với Chúa, với 
Giáo Hội. Ngài đã hy sinh mạng sống 
của Ngài  để minh chứng cho bộ mặt 
đầy yêu thương của Chúa Giêsu phục 
sinh.

Lạy  Chúa  tể  càn  khôn,  Chúa  đã  cho 
thánh  giám  mục  Pôlygarpô  gia  nhập 
vào  hàng  ngũ  các  anh  hùng  tử  đạo. 
Xin  nhận  lời  thánh  nhân  cầu  thay 
nguyện  giúp,  cho  chúng  con  được 
cùng người uống chén đắng của Đức 
Kitô,  để  mai  ngày  được  sống  lại  và 
hưởng  phúc  trường  sinh(  Lời  nguyện 
nhập  lễ,  lễ  thánh  Polygarpô,  giám 
mục, tử đạo ).
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22-2 LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Ông  Phêrô  thưa  với  Chúa  Giêsu:  “ 
Thầy  là  Đấng  Kitô,  Con  Thiên  Chúa 
hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời: “ Anh 
là  Phêrô  nghĩa  là  tảng  đá,  trên tảng 
đá  này,  Thầy  sẽ  xây  Hội  Thánh  của 
Thầy”( Mt 16, 16.18 ).  Giáo Hội hôm 
nay  cử  hành  lễ  kính  tông  tòa  thánh 
Phêrô và cũng là lễ để tôn vinh Đức 
Giáo Hoàng, vị kế nhiệm thánh Phêrô 
dưới trần gian, cai trị, điều khiển Giáo 
Hội hoàn vũ.

LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ: 

Khi  cử  hành  thánh  lễ  kính  tông  tòa 
thánh  Phêrô,  phụng  vụ  muốn  cho 
chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà 
Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh Hội 
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Thánh tiên khởi:  “  Phêrô,  Con là  đá, 
trên  tảng  đá  này,  Thầy  sẽ  xây  Hội 
Thánh của Thầy” hay” Phần anh, một 
khi đã trở lại, hãy làm cho những anh 
em khác vững tin”( Lc 22, 32 ). Chúa 
Giêsu  đã  trao  trách  nhiệm  nặng  nề 
cho Phêrô là  chăn dắt  các chiên con 
và chiên mẹ của Ngài. Do đó, ngai tòa 
thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan 
trọng tuyệt đối: Đức Giáo Hoàng là vị 
kế nhiệm thánh Phêrô hướng dẫn toàn 
thể Giáo Hội toàn cầu. Vì thế, thánh lễ 
lập  tông  tòa  thánh  Phêrô  là  một  lời 
tuyên xưng hết sức quan trọng nhưng 
lại rất long trọng về quyền tối thượng 
của  Đức  Giáo  Hoàng  trong  toàn  thể 
Hội  Thánh.  Trước  kia,  Giáo  Hội  cử 
hành  hai  thánh  lễ  riêng  biệt  một  để 
kính  tòa  thánh  Phêrô  ở  Antiokia  và 
một để kính tòa thánh Phêrô ở Roma. 
Tựu trung hai thánh lễ này đều mang 
cùng một ý nghĩa, nên ngày nay Giáo 
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Hội chỉ cử hành một thánh lễ là: “ Lập 
Tông Tòa Thánh Phêrô”.

HÃY  CẦU  NGUYỆN  CHO  ĐỨC 
THÁNH CHA: 

Ngày lễ lập tông tòa thánh Phêrô là lời 
mời gọi toàn thể dân Chúa trên hoàn 
vũ  hãy  cầu  nguyện  thật  nhiều,  cầu 
nguyện liên lỉ  cho vị  Cha chung của 
Giáo Hội  trước một trọng trách nặng 
nề mà Chúa và Giáo Hội trao phó cho 
Ngài.  Trước  muôn  vàn  thách  đố  của 
một  thế  giới  luôn  luôn  biến  chuyển, 
Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với 
muôn  vàn  khó  khăn  của  Hội  Thánh, 
của thế giới. Chính vì vậy, Ngài cần có 
đầy đủ ơn Chúa và sự soi sáng, khôn 
ngoan của Chúa Thánh Thầnh để Ngài 
chu toàn trách nhiệm chăn dắt chiên 
con và chiên mẹ của Chúa.

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  Chúa  đã 
thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững 
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bền  là  lời  tuyên  xưng  đức  tin  của 
thánh tông đồ Phêrô. Xin gìn giữ Hội 
Thánh  khỏi  nao  núng  giữa  cảnh  đời 
thử thách gian nan ( Lời nguyện nhập 
lễ, lễ lập tông tòa thánh Phêrô ).
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21-2 THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ, 
(St. Peter Damian)

giám mục tiến sĩ Hội Thánh

“Miệng  người  công 
chính  niệm  lẽ  khôn 
ngoan  và  lưỡi  họ  nói 
lên  điều  chính  trực: 
Luật Thiên Chúa họ ghi 
tạc  vào  lòng(  Tv  36, 
30-31  ).  Thánh  Phêrô 
Đamianô,  một  vị  giám 
mục  thánh  thiện  và 
khôn  ngoan  đã  Đức 
Giáo  Hoàng  Stêphanô 

IX  phong  làm  Hồng  Y  và  Giám  mục 
thành Otti vào năm 1058.

THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ: 

Thánh nhân sinh ra tại Ravenna nước 
Ý vào năm 988. Ngài mồ côi mẹ ngay 
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khi  mở  mắt  chào  đời.  Thánh  nhân 
được người anh ruột yêu thương chăm 
sóc và nhờ sự nỗ lực, trí  thông minh 
sắc bén, Ngài đã thu lượm được nhiều 
kết quả hết sức khả quan trên đường 
học vấn. Ngài trở thành giáo sư danh 
tiếng  của  nhiều  đại  học.  Tuy  nhiên, 
Ngài  muốn  tiến  thân  trong  đường 
nhân đức và muốn tận hiến cuộc đời 
mình cho Chúa,  nên Ngài  đã xin vào 
tu viện Aven thuộc dòng Thánh Giá do 
chân  phước  Ludolphô  sáng  lập.  Với 
tinh  thần  khiêm  tốn,  lòng  đạo  đức 
tuyệt vời, thánh nhân đã trở thành tu 
viện trưởng.  Thánh nhân đã làm cho 
dòng phát triển rất mạnh nhờ vào tài 
ba,  đức  độ  và  lòng  quảng  đại  của 
Ngài. Ngài đã giúp anh em trong dòng 
sùng kính Đức Mẹ vì nhờ Mẹ mà cuộc 
sống  trọn  lành  của  mọi  người  được 
bảo đảm.
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Thánh  Phêrô  Đamianô  cũng  sống 
trong thời  kỳ mà Giáo Hội gặp nhiều 
phong ba bão tố:  cuộc sống sa  đọa, 
tội lỗi len lỏi cả vào Giáo Triều. Trước 
thảm hoạ đó, thánh nhân chỉ biết cầu 
nguyện, sống thân mật với Chúa. Đời 
sống  thánh  thiện  của  Ngài  luôn  tỏa 
sáng và được nhiều người khâm phục, 
tin  tưởng.  Đức  Thánh  Cha  Stêphanô 
IX đã phong ngài làm Hồng Y Giáo Hội 
và Giám mục thành Otti năm 1058.

Thánh nhân dù sống 
trong  Giáo  Triều 
Roma, nhưng lúc nào 
cũng  hướng  về  nhà 
dòng ở Aven. Do đó, 
đến  đời  Đức  Giáo 
Hoàng  Alêxan  II, 
Ngài  được  phép  trở 
về Aven để sống đời 
tu sĩ nghiêm nhặt với 

kỷ luật hết sức khắt khe: đánh tội và 
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hãm mình.  Năm 1071 Đức Giám Mục 
Ravenna được Chúa gọi về, Ngài  liền 
lên  thay  thế  .  Tuy  tuổi  già  sức  yếu, 
nhưng thánh nhân vẫn cố gắng nhiệt 
tình lèo lái Giáo Phận Ravenna cho tới 
ngày 22/2/1072, Ngài được Chúa rước 
về trong khi Ngài đang trên đường tới 
Roma yết kiến Đức Giáo Hoàng.

GIÁO HỘI TÔN VINH NGÀI: 

Với bao nhiêu công đức, với tâm hồn 
thánh  thiện  và  các  nhân  đức  đã  tới 
chỗ anh hùng, Giáo Hội đã lấy lời sách 
huấn ca để ca tụng Ngài:  “  Chúa đã 
cho người  lên  tiếng  giữa  cộng đoàn, 
ban  cho  người  đầy  tinh  thần  khôn 
ngoan minh mẫn và mặc cho người áo 
vinh  quang”(  Hc  15,  5  ).  Đức Thánh 
Cha Lêô XII đã tôn vinh Ngài lên bậc 
hiển thánh.

Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng,  xin  cho 
chúng con nghe theo lời giảng dậy và 
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noi  gương  thánh  giám  mục  Phêrô 
Đamianô  để  biết  đặt  Chúa  Kitô  trên 
hết mọi sự, và luôn dấn thân phục vụ 
Hội Thánh, nhờ đó chúng con sẽ được 
vui  hưởng  ánh  sáng  muôn  đời  (  Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Phêrô 
Đamianô,  giám  mục  tiến  sĩ  Hội 
Thánh ).
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17-2 BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI 
TỚ ĐỨC MẸ

Ngày 17/2

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi

Chúa  nói:  “  Thầy  bảo  thật  anh  em: 
Anh em là những người đã bỏ mọi sự 
theo Thầy, Anh em sẽ được gấp bội và 
được hưởng sự sống đời  đời  làm gia 
nghiệp”( Mt 19, 17-29 ). Bảy thánh lập 
dòng tôi tớ Đức Mẹ là những người đã 
hết  mình bước  theo Đức Kitô,  họ đã 
bỏ tất cả mọi sự,  nên họ xứng đáng 
lãnh phần thưởng Nước Trời.

BẢY  THÁNH  LẬP  DÒNG  TÔI  TỚ 
ĐỨC MẸ LÀ AI ?

Họ là các Cha Morandi, sinh năm 1198 
ở  Florence,  Cha  Untêmati  chào  đời 
năm  1206,  Cha  Antélara  ,  Cha 
Amideo, sinh năm 1024,  Cha Sottinêo 
và  Cha  Ugucxio  hai  người  bạn  thân 
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thiết  từ  hồi  thơ  ấu,  là  thầy  Alêxu 
Phacônêri sinh năm 1200 đã sống tới 
110 tuổi. Tất cả bảy vị thánh này đều 
là  những  thương  gia  nổi  tiếng  xứ 
Florence  thuộc  dòng  tộc  Toscane, 
sống  vào  thế  kỷ  XIII.  Bảy  thánh  lập 
dòng tôi tớ Đức Mẹ đã được ơn Chúa 
soi  sáng,  các  Ngài  cùng  có  một  chí 
hướng  dâng  trọn  cuộc  đời  cho  Chúa 
Giêsu. Do đó, các Ngài đã bán hết của 
cải  mà  các  Ngài  đã  tạo  dựng  được, 
đem  phân  phát  cho  những  người 
nghèo, như Chúa Giêsu nói với người 
thanh  niên  giầu  có:  “  Ngươi  chỉ  còn 
thiếu một điều, hãy về bán hết của cải 
, chia cho người nghèo và hãy đi theo 
Ta  “.  Người  thanh  niên  giầu  có  đã 
không  làm  được  điều  đó,  vì  anh  có 
quá  nhiều  tiền  của  và  chưa  thể  rũ 
sạch bụi trần để dấn thân theo Chúa. 
Bảy thánh lập dòng đã làm được điều 
mà nhiều người không thể làm được. 
Chính vì thế, sau khi bán hết của cải, 
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các  Ngài  đã  chia  cho  những  người 
nghèo  hèn  túng  khổ  và  rút  về  vùng 
quê ở trong một  túp lều nghèo nàn, 
ngày  đêm  suy  niệm  sự  thương  khó 
của Chúa và sự thống khổ của Chúa 
Giêsu. Các thánh lập dòng tôi tớ Đức 
Mẹ  có  mục  đích  rất  rõ  ràng  là  rao 
giảng  Chúa  Giêsu  chịu  đóng  đinh  và 
sự thương khó của Đức Mẹ. Mặc dầu 
dòng  gặp  trăm bề  khó  khăn  lúc  ban 
đầu,  nhưng  dòng  đã  thực  sự  phát 
triển  mạnh  mẽ.  Vào  đầu  thế  kỷ  XIV 
dòng đã đảm nhận công cuộc truyền 
giáo ở Aán Độ. Dòng đã có nhiều cơ 
sở ở Anh và Mỹ Châu.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI: 

Cha Morandi làm bề trên 16 năm đầu, 
được  Chúa  gọi  về  ngày  01/1/1262. 
Cha  Bonandi  Untêmati  qua  đời  ngày 
31/8/1257.  Cha  Moretto  Antelara, 
được Chúa cất về trời ngày 20/8/1268. 
Cha  Amiđêo  được  Chúa  gọi  ngày 
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18/4/1266.  Cha  Sottinêo  và  Cha 
Ugucxiô  đều  được  Chúa  cất  về  ngày 
3/5/1282.  Thầy  Alêxu  Phacônêri  qua 
đời  đúng 110 tuổi.  Tất  cả bảy thánh 
lập dòng tôi tớ Đức Mẹ đều được chôn 
cất cùng một nơi. Đức Giáo Hoàng Lêô 
XIII  đã  nâng  các  Ngài  lên  bậc  hiển 
thánh.

Lạy  Thiên  Chúa  từ  bi,  Chúa  đã  ban 
cho bảy vị thánh lập dòng tôi tớ Đức 
Mẹ lòng yêu mến nồng nàn, khiến các 
Ngài sùng kính Đức Mẹ và nhiệt thành 
củng  cố  đức  tin  của  dân  Chúa.  Xin 
cũng ban cho chúng con một lòng yêu 
mến  nồng  nàn  như  vậy(  Lời  nguyện 
nhập lễ, lê bảy thánh lập dòng tôi tớ 
Đức Mẹ ).
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14-2 THÁNH CYRILLÔ, (St. Cyril) 
đan sĩ và THÁNH MÊTHOĐIÔ, 

(St. Methodius) giám mục

Ngày 14/2

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh  Cyrillô  và 
thánh  Mêthođiô 
là  hai  anh  em 
ruột được sinh ra 
trong  một  gia 
đình  giầu  sang, 
quí  phái,  đã  có 
công  đem  ánh 
sáng  Tin  Mừng 
cho  dân  tộc 
Slaves. Hai thánh 
được   cha  mẹ 

nuôi dưỡng ở thành phố Byzance. Các 
Ngài lớn lên trong sự giáo dục cẩn thận 
của cha mẹ của các Ngài  cả mặt  học 
vấn, lẫn tu đức. Các Ngài đã sớm chứng 
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tỏ là những người thuộc trọn về Thiên 
chúa để loan báo Tin Mừng cho người 
dân Slaves.

THÁNH  CYRILLÔ  VÀ  THÁNH 
MÊTHOĐIÔ: 

Hai vị thánh anh em ruột này đã minh 
Chứng một đời sống đạo đức, tinh thần 
phục vụ vô vị lợi, lòng quảng đại sâu xa. 
Thánh  Cyrillô  được  triều  đình 
Constantinô rất nể vì,  kính trọng vì  trí 
thông minh, học thức uyên bác và nhân 
đức tuyệt vời của Ngài. Thánh nhân  có 
khiếu dậy triết học, Ngài đã dậy triết lý 
cho nhiều trường đại học, giữ chức vụ 
ngoại giao ở Ả Rập. Ngài tỏ ra là một 
nhà  ngoại  giao  tài  giỏi  và  bén  nhậy. 
Tương  lai,  danh  vọng  đang  rực  sáng, 
nhưng thánh nhân đã vứt bỏ tất cả để 
hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Còn 
thánh  Mêthođiô  lại  có  một  sức  chịu 
đựng bền bỉ, dẻo dai và hết sức kiên trì 
khôn ngoan.  Cà hai  vị  thánh này  đều 
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được  vua  Michel  III  sai  đến  Moravie. 
Năm 863, hai vị thánh anh em đã đưa 
cả dân tộc Moravie về với đức tin công 
giáo  và  nhận  biết  Chúa  Giêsu  Kitô. 
Tiếng tăm của các Ngài vang tới nước Ý 
vì tinh thần truyền giáo, lòng quảng đại, 
xả kỷ, hy sinh của các Ngài.

GIÁO  HỘI  THƯỞNG  CÔNG  CÁC 
NGÀI: 

Vì danh tiếng của các Ngài tỏa sáng tới 
tận nước Ý. Do đó, vào năm 868, các 
Ngài  được  Đức  Giáo  Hoàng  Nicôlao  I 
cho triệu vời  về Roma và nơi  đây các 
Ngài được Đức Tân Giáo Hoàng Adrien 
phong chức giám mục. Năm 869, thánh 
Cyrillô được Chúa rước về tại Roma. Còn 
thánh Mêthođiô trở về Moravie và Ngài 
đã  đưa  dân  Bohêmes,  Pannoniens, 
Bulgaries  về  với  Giáo  Hội  công  giáo. 
Thánh nhân cũng loan báo Tin mừng tại 
Balan. Sau khi thánh nhân lập tòa giám 
mục  tại  Léopol,  Ngài  được  sai  đến 
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Moscou và thành lập giáo phận tại Kiev. 
Năm  885,  thánh  Mêthođiô  trở  về 
Moravie và an giấc thanh thản, bình an 
sau khi đã đem được rất nhiều linh hồn 
về với Chúa.

Thánh Cyrillô  và thánh Mêthođiô được 
Đức  Giáo  Hoàng  Lêo  XIII  truyền  tôn 
vinh trên khắp thế giới. Dân tộc Slaves 
đã  mừng  lễ  hai  thánh  ngay  từ  năm 
1880. 

Lạy  Chúa,  Chúa  đã  dùng  hai  anh  em 
thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô, để đưa 
các  dân  tộc  slaves  tới  ánh  sáng  Tin 
Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận 
lời  Chúa  dậy  và  biến  đổi  chúng  con 
thành  dân  riêng  của  Chúa  luôn  đồng 
tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin 
chân thật và thẳng thắn tuyên xưng( lời 
nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Cyrillô và 
Mêthođiô ).
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11-2 ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, 11/2

Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Mẹ Maria  đã hiện ra 
nhiều  nơi,  nhiều  lần 
trên  thế  giới  để  kêu 
gọi con người ăn năn 
sám hối  và năng lần 
hạt  Mân  Côi.  Tại  Lộ 
Đức  miền  tây  nam 
nước Pháp, Mẹ Maria 
đã hiện ra cả thảy 18 
lần  với  Bernadette, 
một  thiếu  nữ  nghèo 
hèn.

MẸ  HIỆN  RA  VỚI 
BERNADETTE:  

Lộ  Đức  nằm  dưới  chân  dẫy  núi 
Pyrénées, miền Tây Nam nước Pháp là 
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một điểm hành hương nổi tiếng nhất 
thế  giới  dù  rằng  nơi  đây  chỉ  là  một 
ngôi  làng nhỏ bé hẻo lánh thuộc địa 
phận Tarbes. Từ ngày 11 tháng 2 đến 
ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức trinh 
nữ Maria đã hiện ra với Bernadette tất 
cả  18  lần.  Mỗi  lần  Đức  Mẹ  hiện  ra, 
Người  đều  khuyên  Bernadette  hãy 
siêng năng lần hạt và làm việc đền tội 
thay  cho các  người  tội  lỗi,  yếu đuối. 
Đức Mẹ còn yêu cầu người ta hãy xây 
cất cho Ngài một ngôi thánh đướng ở 
Lộ Đức để dâng kính Mẹ. Bernadette 
đã nhìn thấy Đức Mẹ nhiều lần, nhưng 
các trẻ em khác thì không được diễm 
phúc  nhìn  thấy  Mẹ  Maria.  Ngày  1 
tháng 3  năm 1858, một phụ nữ đang 
mang thai nhúng cánh tay bại liệt của 
bà vào dòng nước mà Bernadette  đã 
nghe lời Mẹ đào bới, bà đã được chữa 
lành một cách vô cùng kỳ lạ. Tin đồn 
này lan truyền khắp nơi. Người ta tuôn 
đến Lộ Đức càng ngày càng đông.
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THÁNH ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO 
MẸ ĐƯỢC CHẤP THUẬN: 

Với  những  phép  lạ  diệu  kỳ  của  Mẹ 
Maria, Bernadette đã trình với Cha sở 
Lộ Đức về những lần Mẹ  hiện ra với 
em tại hang đá Lộ Đức. Cha sở lúc đó 
đã xin  Bernadette  hỏi  tên  Mẹ là  gì  . 
Ngày 25 tháng 3 năm 1858,  Đức Mẹ 
hiện ra  với  Bernadette  và em đã hỏi 
Đức Mẹ,  Đức trinh  nữ Maria  đã  mạc 
khải: “ Ngài là Đấng Vô Nhiễm Nguyên 
Tội”.  Cha Sở đã tin vào việc Đức Mẹ 
hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức. Lộ 
Đức  từ  đó  đã  trở  thành  nơi  hành 
hương cho toàn thể thế giới. Một ngôi 
thánh  đường  nguy  nga  đã  được  xây 
cất  để  dâng  kính  Mẹ  Maria  theo  lời 
yêu cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm.

ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NHIỀU BỆNH 
NHÂN VÀ BAN CHO NHIỀU NGƯỜI 
ƠN QUAY TRỞ VỀ VỚI CHÚA: 
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Tại Lộ Đức, Đức Mẹ với tấm lòng yêu 
thương dạt dào đã chữa lành biết bao 
bệnh nhân tật nguyền với biết bao loại 
bệnh  khác  nhau  và  ban  cho  nhiều 
người ơn ăn năn sám hối. Từ 1 tháng 
3 năm 1858 có hằng hà sa số người 
đã  tới  Lộ  Đức  để  xin  Đức  Mẹ  chữa 
lành,  tắm  suối  nơi  dòng  nước 
Bernadette đã tìm ra. Trong số 5.000 
phép lạ chữa lành, Hội Thánh đã công 
nhận 65 vụ được khỏi bệnh là những 
phép lạ  thật  do lòng xót thương của 
Đức Mẹ.  Đức thánh Cha Lêô XIII  đã 
ban  phép  cho  một  vài  miền  được 
mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức và vào 
năm 1908, Đức Giáo Hoàng Piô X đã 
phổ biến lễ này trong toàn Giáo Hội.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, ngày 
hôm  nay  chúng  con  kính  nhớ  Đức 
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh 
Mẫu của Con Một  Chúa,  xin  nhận lời 
Đức Mẹ chuyển cầu mà ban ơn trợ lực 
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giúp chúng con là những kẻ yếu hèn 
được  thoát  vòng  tội  lỗi(  Lời  nguyện 
ca nhập lễ, lễ Đức Mẹ Lộ Đức ).
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10-2 THÁNH SCOLASTICA, 
(St. Scholastica)

trinh nữ

Ngày 10/2

Linh  mục  Giuse 
Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Thánh  Matthêu 
viết:  “  Kìa  Tân 
Lang  là  Đức  Kitô 

đã tới, hãy ra nghênh đón Người” ( Mt 
25,  6  ).  Thánh  Scolastica  đã  trung 
thành, khôn ngoan cầm đèn cháy sáng 
ra đón Đức Kitô vào tiệc cưới. Thánh 
nữ đã lập nhiều nhà dòng và thường 
bàn  hỏi  với  anh  mình  là  thánh  Biển 
Đức.

MỘT CON NGƯỜI THÁNH: 
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Thánh Scolastica và thánh Bênêđitô là 
hai anh em sinh đôi. Người là em ruột 
của thánh Biển Đức. Hai anh em thánh 
Scolastica được sinh ra trong một gia 
đình thánh thiện, quảng đại và bác ái, 
giầu  sang  miền  Norcia.  Hai  anh  em 
vừa mở mắt chào đời được mấy tháng 
đã vội mồ côi mẹ. Hai anh em chỉ biết 
sống nương nhờ vào tình thương ấp ủ 
của  người  Cha  hiền  từ,  đạo  đức. 
Trong  cảnh  gà  trống  nuôi  con,  ông 
Eurôpiô càng tỏ ra là người cha nhân 
từ,  luôn yêu thương con cái  với  một 
tấm lòng rộng mở bao la  để  bù  đắp 
những  thiếu  thốn  của  tình  mẫu  tử. 
Lớn lên, hai  anh em thánh Scolastica 
và Biển Đức được Cha yêu thương cho 
đến trường học .  Hai  thánh nhân đã 
hết  mực  yêu  thương  nhau,  khuyên 
nhủ nhau học hành đến nơi đến chốn 
để không phụ lòng người Cha đã hết 
mình yêu thương các Ngài. Hai thánh 
nhân luôn bắt chước gương nhân đức 
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của  Cha  mình,  lòng  yêu  mến  Chúa 
Thánh  Thần,  Đấng  soi  sáng  tâm  trí 
của các Ngài.  Khi  thành đạt,  hai  anh 
em lại chung một chí hướng tận hiến 
mình cho Chúa để phụng sự Chúa và 
phục vụ các linh hồn.

THÁNH  SCOLASTICA  LẬP  DÒNG 
VÀ ĐƯỢC TÔN VINH: 

Thánh Biển Đức đã lập Dòng, em của 
Ngài  là  thánh nữ Scolastica  cũng lập 
nhiều nhà dòng. Hai anh em thánh, ra 
qui ước với nhau là một năm các Ngài 
gặp nhau một lần để bàn hỏi  đường 
nhân đức và thăm hỏi nhau. Ba ngày 
sau gặp gỡ nhau, thánh Biển đức thấy 
linh hồn của em mình xinh đẹp, sáng 
láng như chim bồ câu nhẹ nhàng bay 
về Nước Trời. Tâm hồn đầy hân hoan, 
vui  sướng,  thánh  Biển  đức  dâng  lời 
cảm tạ tri ân Thiên Chúa và sai người 
đem xác thánh Scolastica về chôn cất 
trong nhà dòng. Giáo Hội vì nhân đức 
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tuyệt  vời  của  thánh  nữ  về  đức  trinh 
khiết và tinh thần tận hiến trọn vẹn đã 
tôn phong hiển thánh cho Ngài.

Lạy  chúa,  hôm nay chúng con mừng 
kính  thánh  nữ  Scolastica.  Xin  cho 
chúng con theo gương Ngài để lại biết 
hết lòng mến yêu phụng thờ Chúa và 
cảm  nghiệm  tình  thương  Chúa  ngọt 
ngào(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Scolastica, trinh nữ ).
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8-2 THÁNH HIÊRONIMÔ 
EMILIANÔ, 

(St.Jerome Emiliani)

Lập dòng

Ngày 8/2

Chúa nói: “ Ai thực hành 
các  điều  răn  và  dạy 
người khác làm như thế, 
sẽ  được  coi  là  kẻ  lớn 
nhất  trong  Nước 
Trời”( Mt 5, 19 ). Thánh 
Hiêronimô là người nhiệt 
thành  phục  vụ  các  trẻ 
em mồ côi.  Thánh nhân 

có tinh thần bác ái cao độ và lòng yêu 
thương trẻ em khốn khổ, những bệnh 
nhân,  những  người  đau  yếu  tật 
nguyền.

THÁNH HIÊRONIMÔ : 
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Thánh Hiêronimô sinh tại Venise nước 
Ý  vào  năm 1481  trong  một  gia  đình 
đạo  đức.  Vào  tuổi  trưởng  thành  như 
bao  chàng  trai  khác  thời  đó,  Thánh 
Hiêronimô  gia  nhập  quân  đội  Ý  để 
cùng  với  đất  nước  bảo  vệ  miền 
Castelnovo và miền Quero, thành phố 
đang  bị  địch  quân  chiếm đóng.  Như 
các  người  lính  khác,  thánh  nhân  bị 
địch bắt làm tù binh và Ngài được Mẹ 
Maria  cứu  thoát  một  cách  lạ  lùng. 
Thánh  nhân  có  một  tấm lòng  bác  ái 
siêu vời, vì thế, Ngài hướng về các trẻ 
em mồ côi, những trẻ em bị mất cha 
mất  mẹ,  giáo  dục  và  yêu  thương 
chúng  theo  tinh  thần  Kitô  giáo.  Bắt 
đầu công việc bác ái từ thành Venise, 
thánh  nhân  rảo  qua  các  miền  khác 
như Brescia, Berfame, Côme và hướng 
dẫn, điều hành nhiều viện mồ côi  và 
nhiều  hội  đoàn bác  ái.  Với  tinh  thần 
quảng đại, lòng bác ái vị tha, sự quan 
tâm yêu thương người nghèo, trẻ mồ 
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côi,  thánh  nhân  đã  dừng  chân  ở 
Somasque, một miền quê hẻo lánh tại 
Bergame.

THÁNH NHÂN LẬP  DÒNG BÁC  ÁI 
PHỤC VỤ BỆNH NHÂN VÀ TRẺ EM 
MỒ CÔI: 

Thánh Gioan đã ghi lại lời Chúa: “ Mọi 
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ 
của  Thầy  ở  điểm này:  là  anh  em có 
lòng thương yêu nhau”( Ga 13, 35 ). 
Tại  Somasque,  thánh  nhân  được  ơn 
soi sáng của Chúa và sự thúc đẩy của 
Chúa  Thánh  Thần,  Ngài  đã  lập  một 
Hội Dòng mới lấy tên là Somasque và 
Dòng  của  Ngài  đã  được  Đức  Thánh 
Cha Piô V phê chuẩn. Dòng của thánh 
nhân thành lập có mục đích chăm sóc 
bệnh nhân và lo  cho các  em cô  nhi, 
các  trẻ  mồ  côi  không  ai  chăm  sóc. 
Năm  1537,  Ngài  bị  lây  nhiễm  bệnh 
đang khi hăng say săn sóc bệnh nhân 
và qua đời lúc 56 tuổi.
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Lạy Chúa là Cha giầu lòng thương xót, 
Chúa đã ban cho những kẻ mồ côi một 
người  Cha  và  một  người  bảo  trợ  là 
thánh  Hiêronimô.  Xin  nhận  lời  thánh 
nhân chuyển cầu cho chúng con biết 
trung  thành  giữ  tinh  thần  nghĩa  tử, 
nhờ đó, chúng con được xứng danh là 
con cái Chúa.
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6-2 THÁNH PHAOLÔ MIKI, linh 
mục

(St. Paul Miki)

và các bạn tử đạo.

Ngày 6/2

Tertullien  đã 
viết:  “  Máu  tử 
đạo là hạt giống 
trổ sinh người tín 
hữu”.  Thánh 
Phaolô  Miki  và 
các  bạn  tử  đạo 
đã làm kiên vững 
Hội  Thánh  tại 
Nhật Bản.

PHAOLÔ  MIKI  và  CÁC  BẠN  TỬ 
ĐẠO:  Thánh  Phaolô  Miki  sinh  ra  tại 
đất  nước  Nhật  Bản  vào  thế  kỷ  XVI 
giữa lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ 
đạo công giáo một cách thật gắt gao. 
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Thánh nhân là một tu sĩ Nhật Bản rất 
hăng  say,  nhiệt  thành  với  công  việc 
loan  báo  Tin  Mừng.  Điều  mà  sử  gia 
Tertullien  đã  viết  quả  thực  được  thể 
hiện nơi 

Phaolô  Miki  và  các  bạn.  Vì  hăng  say 
với  công  việc  truyền  giáo,  ngày 
5/2/1597 trên một chuyến tầu, Phaolô 
Miki và 25 người bạn đã bị quan quân 
Nhật Bản bắt nhốt, bị lên án tử bằng 
hình phạt  treo Phaolô và các bạn của 
Ngài trên những cây thập giá đối diện 
với  bờ  biển.  Bị  cực  hình,  bị  treo  lên 
những cây thập tự giá, nắng, gió, đau 
đớn,  nhưng  với  ơn  Chúa  giúp  thánh 
Phaolô  Miki  và các bạn vẫn tươi  vui, 
phấn  khởi,  không  hề  sợ  sệt  và  vẫn 
hăng hái, sốt sắng giảng đạo, khuyên 
răn các người đến xem ăn năn hối cải, 
trở về với Thiên Chúa. Thánh nhân tha 
thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành hạ và 
kết án Ngài cùng các bạn. Quan quân 
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Nhật Bản quá tức giận vì thái độ bình 
tĩnh và không sợ sệt của các Ngài, nên 
đã đâm chết  Phaolô  Miki  và các bạn 
của Ngài.

THIÊN  CHÚA  TRAO  BAN  TRIỀU 
THIÊN: Lời thánh vịnh viết: “ Ai gieo 
trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. 
Ai  gieo  trong  nước  mắt,  sẽ  về  giữa 
tiếng cười”.  Thánh Phaolô Miki  và 25 
người  bạn  đã  được  diễm  phúc  tử  vì 
đạo với hình phạt nặng nề như Thầy 
của mình là bị đóng đinh trên thập tự 
giá.  Thiên  Chúa  và  Giáo  Hội  đã  tôn 
vinh các Ngài.

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các 
thánh, Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki 
và các bạn bước lên thập giá để vào 
cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhận 
lời các Ngài cầu thay nguyện giúp cho 
chúng con hằng can đảm tuyên xưng 
đức tin và trung thành giữ vững đến 
hơi  thở  cuối  cùng  (  Lời  nguyện  ca 
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nhập lễ,  lễ thánh Phaolô và các bạn, 
tử đạo ).
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5-2 THÁNH AGATA, trinh nữ, tử 
đạo

được  phước  tử  vì  đạo  dưới  thời  bạo 
vương Đêciô, năm 251

(St. Agatha)

Ngày 05/2

Linh  mục  Giuse 
Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Ca nhập lễ, lễ các 
thánh trinh nữ viết 
rằng: “ Đây là một 
trong  số  các  trinh 
nữ khôn ngoan, đã 
cầm  đèn  sáng  ra 
đón  Đức  Kitô”. 

Thánh  Agata  là  người  trinh  nữ  khôn 
ngoan đã làm rạng danh Chúa Kitô.
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THÁNH AGATA:  Được  sinh  ra  trong 
một  gia  đình  đạo  đức,  thế  giá  tại 
Sicilia.  Thánh  nhân  ngay  từ  nhỏ  đã 
khấn  giữ  mình  đồng  trinh,  hiến  trọn 
cuộc đời cho Thiên Chúa. Các chị của 
thánh nữ là Anê, Lucia và Cécilia đều 
đã được phước tử vì đạo dưới thời bạo 
vương Đêciô,  năm 251.  Thánh  Agata 
chỉ có một chí hướng là hiến toàn thân 
của  mình  cho  Thiên  Chúa  để  Chúa 
định liệu cuộc đời của mình. Chính vì 
thế, khi quan trấn ở Sicilia thấy Người 
có nhan sắc, thùy mị, tốt lành đã động 
lòng  xin  cầu  hôn  với  Agata.  Vì  đã 
 khấn hứa giữ mình đồng trinh, thánh 
nhân  đã  từ  khước  lời  cầu  hôn  của 
quan  trấn  Quintianô.  Quá  tức  giận 
trước  đề  nghị  của  mình,  quan  trấn 
Sicilia  đã bắt  giam Agata  trong ngục 
vịn cớ Agata có đạo. Quân lính và cai 
ngục  đã  hành  hạ  hết  sức  dã  man 
thánh nhân và dùng nhiều cực hình để 
trả thù Agata, khinh khi thánh nữ với 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

dụng ý làm cho thánh nhân bị nhụt chí 
mà bỏ cuộc. Quan trấn Sicilia trả thù 
thánh Agata  hết  sức tàn nhẫn,  Oâng 
hạ  lệnh  nướng  thánh  nhân  trên 
giường sắt nung đỏ và sau đó lại  hạ 
lệnh tống ngục thánh nữ. Tuy nhiên, 
Thiên chúa yêu thương thánh nữ, sai 
 thánh Phêrô đêm hôm ấy  đến ngục 
thất  chữa  lành  cho  thánh  nữ  Agata. 
Thánh nhân dù nhiều lần bị quan trấn 
dụ dỗ,  trấn áp,  tra  tấn dã man,  vẫn 
một  mực  trung  kiên  với  Thiên  Chúa. 
Tức giận, quan trấn càng đàn áp, hạ 
lệnh  nướng  thánh  nhân  trên  giường 
sắt, đau đớn quằn quại và dùng mảnh 
chai  nhọn  bắt  thánh  nữ  lăn  lộn  trên 
đó,  thánh  nữ  Agata  luôn  kiên  trung, 
cậy  trông,  phó  thác  vào  Thiên  Chúa 
nhân từ, vì chỉ có Chúa mới cứu được 
linh hồn của Ngài. Cử chỉ anh hùng và 
thái độ dũng mãnh của thánh nhân đã 
làm cả thành phố náo động, Quintianô 
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sợ  dân  chúng  nổi  loạn,  đã  hạ  lệnh 
truyền giam thánh nữ trong ngục.

CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NỮ: 
Bị nhốt trong ngục tù, bị hành hạ trăm 
bề, thánh nữ đã trút hơi thở cuối cùng 
vào  ngày  5/2/251.  Thiên  Chúa  đã 
thưởng  công thánh  nhân  bằng  muôn 
vàn phép lạ. Phép lạ lạ lùng là thánh 
nữ đã che chở thành Catana khỏi hiểm 
họa núi lửa Eùtna. Dân chúng rất sùng 
kính thánh nữ ngay từ thời đó. Thánh 
nữ đã cầu thay nguyện giúp cho dân 
được  muôn  vàn  ơn  phúc.  Hội  Thánh 
thưởng công Ngài bằng cách cho tôn 
kính thánh nữ vào ngày 5/2 mỗi năm.

Lạy  Chúa,  thánh  nữ  Agata  đã  luôn 
luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống 
cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy 
sinh  tử  đạo.  Xin  nhận  lời  thánh  nữ 
chuyển  cầu  cho  chúng  con  được  ơn 
tha  thứ(  Lời  nguyện  ca  nhập  lễ,  lễ 
thánh Agata, trinh nữ, tử đạo ).
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3-2 THÁNH BLASIÔ, giám 
mục, tử đạo (324)

và THÁNH ANSGARIÔ, giám mục

(St. Blase, St. Ansgar)

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Thánh Blasiô đã có một 
đức  tính  hiền  lành, 
khiêm nhu  ngay  từ  khi 
còn  nhỏ  tuổi.  Với  tấm 
lòng  đạo  đức  và  tinh 
thần  nhiệt  thành  phục 
vụ, thánh nhân càng lớn 
tuổi  càng trở nên khôn 
ngoan  nhưng  vẫn  giữ 
được  sự  khiêm nhường 
và  lòng  đạo  đức  mà 
người  ta  ít  gặp  nơi 
những người khác.
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MỘT CON NGƯỜI ĐẠO ĐỨC ĐƯỢC 
MỌI NGƯỜI QUÍ MẾN: 

Thánh nhân là con người thánh thiện, 
nổi bật trong những người cùng trang 
lứa lúc bấy giờ đang sống ở làng quê 
của Ngài. Với tính tình khiêm nhu, đơn 
sơ,  và lòng đạo đức trổi  vượt,  thánh 
nhân đã được mọi người yêu thương, 
quí mến, kính trọng, do đó họ đã đồng 
thanh đề cử Ngài lên chức giám mục 
thành  Sébaste  thuộc  xứ  Arménie, 
nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trên ngai tòa giám 
mục,  thánh  nhân  đã  hết  lòng  yêu 
thương  đàn  chiên  và  luôn  chứng  tỏ 
Ngài là vị  mục tử nhân lành đến cho 
đàn chiên được sống và sống dồi dào. 
Ngài củng cố lòng tin của đàn chiên và 
yêu thương từng con chiên một.  Tuy 
nhiên,  vào  năm 320-324,  Licimius  ra 
lệnh bắt bớ đạo Chúa và tiêu diệt chủ 
chiên hầu làm cho đàn chiên tan rã. 
Đây  là  chính  sách  rất  thâm độc  của 
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Licimius.  Bị  truy  nã  gắt  gao,  thánh 
Blasiô phải bỏ tòa giám mục trốn lên 
trên rừng vắng xa xôi,  tránh cơn bắt 
bớ thảm khốc của Licimius, suốt ngày 
đêm  cầu  nguyện  và  tâm  sự  cùng 
Thiên Chúa.

THÁNH  NHÂN  BỊ  BẮT  VÀ  ĐƯỢC 
PHÚC TỬ VÌ ĐẠO: 

Cuộc bách hại đạo Chúa càng lúc càng 
gia tăng. Đàn chiên tan tác, đau khổ, 
chạy tán loạn như gà con mất mẹ.

Thánh  Blasiô  bị  truy  lùng  càng  lúc 
càng gắt  gao:  tổng trấn Agricola cho 
quân lính bủa vây khắp nơi, lùng xục 
mọi chỗ, nên họ đã bắt được Ngài và 
đem về bỏ  tù,  giam cầm trong ngục 
thất với trăm ngàn cực hình khốn khổ. 
Trong  ngục  tù,  thánh  Blasiô  đã  làm 
nhiều  phép  lạ  rất  lạ  lùng  cứu  chữa 
nhiều  người  khỏi  tật  bệnh.  Biết  bao 
phép lạ của  thánh nhân đã được các 
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nước  Tây  Phương  cũng  như  Đông 
phương  biết  đến  và  trân  trọng.  Sau 
cùng, thánh nhân được phúc đổ máu 
đào  làm  chứng  cho  Chúa  Kitô  phục 
sinh và giúp cho Giáo Hội Arménie bền 
vững.

Lạy Chúa, nhờ lời thánh Blasiô tử đạo 
chuyển cầu, xin nghe tiếng dân Chúa 
nài van mà ban ơn phù trợ để chúng 
con sống bình an trong cuộc đời hiện 
tại,  và mai  ngày đạt  tới  phúc trường 
sinh ( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh 
Blasiô, giám mục, tử đạo )
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3-2 THÁNH ANSGARIÔ, giám mục

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hưng  Lợi 
DCCT

Thánh  Ansgariô  là 
thầy  dòng 
Bênêđitô sinh năm 
801 trong một gia 
đình đạo đức, cha 
mẹ  của  Ngài  luôn 
chỉ  biết  làm  theo 
lời  Chúa.  Năm 
823,  thánh  nhân 
được  sai  đến 
Nouvelle Corbie để 
phục vụ Tin Mừng 

của Chúa.

THÁNH ANSGARIÔ LÀ CON NGƯỜI 
THÁNH THIỆN: 

Được sinh ra trong một gia đình có đời 
sống đạo đức, thánh Ansgariô lớn lên 
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và tiến triển mau lẹ trên đường nhân 
đức.  Thánh  nhân,  gia  nhập  dòng 
Bênêđitô  và  mau  chóng  trở  nên  con 
người gương mẫu trong đời sống tận 
hiến. Vì là con người đạo đức, thánh 
thiện,  sáng trí  và  rất  bề  mực thước, 
thánh  Ansgariô  được  trao  giữ  nhiều 
chức vụ quan trọng khác nhau ở các 
nước  Đan  Mạch,  Thụy  Điển  và  ở 
Schleswig. Thánh Ansgariô có một đời 
sống gương mẫu, trổi vượt sáng chói 
về sự thánh thiện và có tài điều khiển, 
tổ chức. Do đó, Giáo Hội đã cất nhắc 
Ngài  lên  chức  giám  mục  thành 
Hamburg  vào  năm 831  và  năm 847, 
thánh  nhân  coi  sóc  địa  phận  Brême. 
Có  tài,  có  đức,  thánh  nhân  lại  được 
tòa thánh bổ nhiệm làm khâm sứ tòa 
thánh ở tất cả các nước Bắc Âu.

THÁNH  ANSGARIÔ  LUÔN  SỐNG 
ĐỜI SỐNG CỦA MỘT THẦY DÒNG 
BÊNÊĐITÔ:
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Là  một  giám mục,  một  khâm sứ tòa 
thánh,  nhưng  thánh  nhân  luôn  sống 
đời sống khắc khổ khó nghèo của một 
thầy dòng Bênêđitô. Thánh nhân luôn 
tin  tưởng,  phó  thác,  cậy  trông  vào 
Chúa.  Dù  rằng  kết  quả  chẳng  được 
bao  nhiêu  qua  những  năm  làm 
giámmmục, thánh Ansgariô không bao 
giờ  chùn  bước,  không  bao  giờ  tỏ  ra 
thất  vọng,  bỏ  cuộc.  Thánh  nhân  đã 
gieo hạt Tin Mừng với tất cả nỗ lực, cố 
gắng, nhưng kết quả xem thấy chẳng 
được bao nhiêu. Thánh nhân luôn kiên 
trì,  phó  thác,  cậy  trông  và  vun  đắp 
Giáo Hội Chúa Kitô làm cho Giáo Hội 
triển nờ, sinh hoa kết quả tươi tốt.

THÁNH  NHÂN RA ĐI VỚI TẤT CẢ 
TIN TƯỞNG: 

Dù rằng không được phúc đổ máu làm 
chứng  cho  Chúa,  nhưng  thánh 
Ansgariô đã ra đi bình an trong Chúa 
vào năm 865 tại giáo phận Brême với 
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tâm  hồn  thánh  thiện,  thanh  thản  và 
hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Ansgariô, 
giám  mục,  đem  ánh  sáng  Tin  Mừng 
đến  cho  các  dân  tộc  Bắc  Aâu.  Xin 
nhận  lời  thánh  nhân  chuyển  cầu  mà 
ban cho chúng con được bước đi luôn 
mãi trong ánh sáng chân lý của Chúa ( 
Lời  nguyện  ca  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Ansgariô, giám mục ).
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2-2 DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG 
ĐỀN THÁNH

Lc 2,22-40

CHÚA GIÊSU: QUÀ TẶNG TÌNH YÊU 
CAO QUÍ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Hôm  nay  Giáo 
Hội mừng kính lễ 
dâng Chúa Giêsu 
trong đền thánh. 
Theo  luật  Do 
Thái, mọi con trai 
đầu  lòng  đều 
thuộc  về  Thiên 
Chúa. Do đó, cha 
mẹ  con  trẻ  phải 
chuộc lại  đứa bé 
tùy  theo  khả 

năng của gia đình mình hoặc một con 
chiên tinh tuyền hoặc một cặp bồ câu. 
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Những của lễ này được dùng dâng hiến 
cho Thiên Chúa thay thế các em.

MẸ MARIA VÂNG THEO LỀ LUẬT:

Như mọi người dân Do Thái, Mẹ Maria 
cũng  hoàn  toàn  vâng  theo  lề  luật.  Vì 
thế, khi Chúa Giêsu đã đúng ngày luật 
định,  Mẹ  Maria  và  thánh  cả  Giuse  đã 
đưa Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem 
để dâng cho Thiên Chúa: “ Mọi con trai 
đầu lòng phải  được  gọi  là  của  thánh, 
dành cho Chúa”( Lc 2,23 ). Theo tục lệ, 
của lễ dâng tiến cho Chúa thay thế con 
trẻ là một cặp chim gáy hay một cặp bồ 
câu non ( Lc 2,24). Tuy nhiên, đối với 
Mẹ Maria, Mẹ ý thức rất rõ ràng dâng 
Chúa là vĩnh viễn vì  đó là khởi đầu cho 
lễ hy sinh mà Chúa Giêsu sẽ hoàn tất 
trên núi  Canvê để cứu chuộc nhân loại.

THÁNH LỄ HÔM NAY MANG HAI Ý 
NGHĨA:
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Nhìn bề ngoài, chúng ta thấy Chúa vâng 
phục lề luật và cha mẹ của Người làm 
theo  luật  dậy,  nhưng  thực  ra  Chúa 
Giêsu đến gặp dân của Người.  Vì  thế, 
ngay tại Giêrusalem, cụ già Simêon, một 
người công chính và nữ ngôn sứ Anna, 
được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới 
đền thánh và chính Simêon đã được linh 
hứng  sẽ  không  chết  trước  ngày  được 
gặp  Đấng  Cứu  Thế.  Do  đó,  khi  thấy 
Chúa Giêsu, Thánh Thần soi sáng, các 
Ngài  đã nhận ra con trẻ mà các Ngài 
đang  ẵm trên  tay,  đang  thấy  ở  trước 
mặt lại  chính là Chúa của mình,  đồng 
thời các Ngài rất vui sướng loan báo cho 
những người khác. Thánh lễ dâng Chúa 
vào đền thánh còn có một ý nghĩa khác 
nữa, Chúa được Chúa Thánh Thần công 
bố là vinh quang của Israen và là ánh 
sáng soi  đường cho muôn dân,  muôn 
nước trên mặt đất này. Chính vì thế, khi 
người Kitô hữu quy tụ trong nhà thờ do 
tác  động của  Chúa  Thánh Thần,  chắc 
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chắn dân Chúa sẽ gặp Người, sẽ nhận 
ra Người lúc bẻ bánh, trong khi chờ đợi 
Người đến trong vinh quang. Qủa thực, 
Chúa  Giêsu  là  quà  tặng  cao  quí  nhất 
Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại.

Lạy  Thiên  chúa  toàn  năng  hằng  hữu, 
Con  Một  Chúa  đã  mang  kiếp  người 
phàm và hôm nay được tiến dâng trong 
đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin 
Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên 
trong sạch hầu xứng đáng dâng mình 
trước thánh nhan( Lời nguyện nhập lễ, 
lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh ).
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31-1 THÁNH GIO-AN BỐT-CÔ, (St. 
John Bosco)

Linh Mục,

Mc 4, 26-34

Tiên tri Isaia đã viết: “ Những lời Ta đặt 
vào  miệng  Ngươi,  Ngươi  đừng  để  rời 
khỏi  miệng; lễ vật của Ngươi đặt trên 
bàn thờ Ta sẽ được Ta chấp nhận "( Is 
59, 21 ). Chúa đã sai thánh Gio-an Bốt-
cô đến để giáo dục thanh thiếu niên và 
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yêu thương các trẻ em mồ côi. Lời Chúa 
qua miệng tiên tri  Isaia  quả  đúng với 
cuộc đời thánh nhân.

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

Thánh  Gioan  Bosco  sinh  ra  trong một 
gia  đình  nông  dân  nghèo  tại  Ý  năm 
1815 vào giữa ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác 
lên trời. Thánh Gioan Bosco đã sớm mồ 
côi cha khi Ngài mới lên 2 tuổi. Thánh 
nhân  rất  ham  học,  ham  theo  đuổi 
đường học vấn, nhưng vì cha mất sớm, 
nhà nghèo không có tiền để tới trường. 
Dầu vậy, Chúa có cách của Ngài: năm 
1835,  thánh  nhân  vào  đại  chủng  viện 
Turinô và 6 năm sau đó tức vào năm 
1841, Ngài lãnh sứ vụ linh mục. Thánh 
nhân ngoài việc bổn phận coi sóc giáo 
xứ, Ngài còn đi thăm các người nghèo, 
các bệnh nhân và những kẻ bị  tù tội. 
Thánh nhân đã bắt đầu nghĩ tới các em 
vô gia cư, vô nghề nghiệp, mồ côi, lang 
thang, cơ nhỡ, nên từ ngày 08/12/1841, 
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Ngài đã bắt đầu thu nạp các em mồ côi.  
Số em lang thang, không nhà mỗi lúc  
một tăng khiến Ngài rất vất vả để lo cho  
các  em ấy.  Công việc càng lúc  càng  
nhiều, Ngài bị sưng phổi nặng và được  
Chúa cứu chữa lạ kỳ trước sự kinh ngạc  
của các bác sĩ. Thánh nhân chủ trương  
giáo dục các em thiếu nhi bằng sự dịu  
hiền và sự tận tụy  hy  sinh của một  
người mẹ. Thánh nhân luôn khích lệ,  
thúc  giục  các  em  siêng  năng  cầu  
nguyện và lãnh nhận các bí tích. Mẹ của  
thánh  nhân  qua  đời  vào  mùa  đông  
1865, chính phủ Ý lúc đó gây nhiều rắc  
rối, nên Ngài đã phải nhờ một số linh  
mục tới giúp đỡ Ngài trong việc lo cho  
các em mồ côi. Và đó là cơ hội để dòng 
Don Bosco Salésien có mặt với mục đích 
chăm lo giáo dục các trẻ em mồ côi nghèo 
khổ.  Vào năm 1872,  thánh nhân lập�  
thêm hai  Hội  Dòng khác:  Hội  Ðức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp để bảo trợ ơn gọi  linh 
mục; Hội Dòng nữ Salésienne nhằm giáo 
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dục các em cô nhi. Công việc của thánh 
nhân có tầm ảnh hưởng rộng khắp ngay 
khi  Ngài  còn sống.  Ai  cũng cảm phục 
tính đơn sơ, vui vẻ, nhân ái của thánh 
nhân. Thánh Gioan Bosco còn nổi tiếng 
là nhà hùng biện ở Turinô. Thánh nhân 
đã miệt mài lo cho đám con xấu số của 
Ngài. Ngài đã kiệt quệ, lâm bệnh và qua 
đời  ngày  30/01/1888.  Việc  làm bác  ái 
của Ngài luôn chiếu sáng trên khắp thế 
giới  và  các  con  cái  Ngài  luôn  đi  theo 
hướng của Ngài đã vạch ra. Ðức thánh 
cha Piô XI đã phong Ngài lên bậc hiển 

LỜI NGUYỆN CẦU

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong 
Hội Thánh một người Cha và một bậc 
thầy của giới thanh thiếu niên là thánh 
linh  mục  Gioan  Bosco.  Xin  Chúa  cũng 
đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, 
để chúng con biết phụng sự một mình 
Chúa và lo  cho anh em được cứu rỗi 
(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  Gioan 
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28-1 THÁNH TÔ-
MA A-QUI-NÔ, 

(St. Thomas 
Aquinas)

Linh  Mục,  Tiến  Sĩ 
Hội Thánh, 

Mc 3, 31-35

Ngay  trong  ca  nhập 
lễ, lễ thánh mục tử có viết: “ Ta sẽ cho 
xuất hiện một tư tế trung thành để phục 
vụ Ta. Người ấy sẽ hành động theo như 
lòng và ý muốn của Ta"( I Sm 2, 35 ). 
Thánh Tô-ma A-qui-nô là mẫu mực của 
lời Chúa .

MỘT VỊ THÁNH LỖI LẠC

Thánh Tô-ma A-qui-nô sinh năm 1225 
tại thành Naples Ý Ðại Lợi trong một gia 
đình phú quí  và đạo hạnh.  Ngài  được 
hấp thụ một nền đạo đức sâu sắc, đặt 
căn  bản  trên  đức  tin  và  giáo  lý  chân 
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chính của Chúa Giêsu và các tông đồ. 
Cha  của  Tô-ma  là  lãnh  Chúa  đảo 
Aquinô. Tuy danh vọng cao vời, nhưng 
gia đình cha mẹ của thánh nhân luôn 
biết kính sợ Chúa và giáo dục con cái 
theo  luật  Chúa và Giáo  Hội.  Nhờ thế, 
thánh  Tôma  Aquinô  đã  sớm  tiến  tới 
trong đàng nhân đức, có một đức tin sắt 
đá và một nền học vấn uyên thâm để có 
thể hiểu và giải  đáp  được những vấn 
nạn trong xã hội cũng như những giải 
đáp  cho thời  đại  đang  tiến  bộ.  Trong 
quá trình theo học, Tôma được gửi học 
ở tu viện Cassino do các Cha Bênêđitô 
điều  khiển.  Một  biến  cố  chính  trị  đưa 
đến  việc  giải  tán  tu  viện  sau  9  năm 
thánh  hân  đã  theo  học  với  các  cha 
Bênêđitô.  Sau  đó,  thánh  nhân  lại  tiếp 
tục học ở Naples, nơi đây thánh nhân có 
dịp tiếp xúc với các cha dòng Ðaminh, 
Tôma  say  mê  với  lý  tưởng  sống  cho 
người  nghèo  và  làm  việc  trí  thức  để 
truyền bá cho những người khác chân 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

lý, lý tưởng mà Ngài đã ghiền gẫm, đã  
suy nghĩ. Lý tưởng của thánh Ðaminh  
đã đánh động Ngài  tới  tận căn,  nên  
Ngài đã quyết định xin vào dòng thánh  
Ðaminh vào năm 1244. Việc này làm  
phật ý thân mẫu thánh Tôma vì bà luôn  
muốn Tôma làm tu viện trưởng Cassino.  
Thân mẫu của  Tôma quyết  định  bắt  
Tôma về giam trong gia đình và dùng  
mọi mưu kế để cho Tôma trở về thế  
gian. Mọi mưu chước của mẹ đều bị thất  
bại. Sau cùng trong cơn mù quáng tột  
độ, bà đã dùng một cô gái trắc nết để  
quyến rũ thánh nhân, vì  bà hy vọng  
Tôma sẽ  bị  ngã gục.  Nhưng ý  Chúa  
nhiệm mầu, Tôma đã chiến thắng, đuổi  
cô gái hư ra khỏi nơi Ngài ở. Chúa đã  
yêu thương Ngài, sai thiên thần đến cột  
giây trinh khiết cho Ngài để biểu tỏ sự  
chiến thắng của Ngài, đúng như lời sách  
đệ nhị luật đã viết: “  Chúa ấp ủ và lo 
dưỡng dục Tôma ,  luôn gìn giữ chẳng 
khác nào con ngươi mắt Chúa"(  Ðnl 32,�  



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

10 ). Với ý chí sắt đá, lòng tin tưởng  
tuyệt đối vào Chúa, thân mẫu Ngài đành  
để Ngài trốn về lại tu viện. Thánh Tôma  
lúc đó được thụ huấn với thánh Albertô,  
một học giả uyên bác, nổi tiếng thời đó. 
Năm 27 tuổi, thánh Tôma đã trở thành 
giảng sư đại học với một kiến thức uyên 
bác có thể hướng dẫn  được giới trí thức�  
đang say mê triết học Hy Lạp ngoại giáo. 
Ngài đã viết bộ" Tổng luận thần học" đầy 
giá trị, để lại cho Giáo Hội và hậu thế. 
Ngài  nói  Ngài  đã  múc tất  cả  sự  khôn 
ngoan nơi Chúa Giêsu qua suy niệm và 
cầu  nguyện để  viết  nên:  “  Tổng luận 

CHÚA VÀ GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG 
NGÀI

Ngài qua đời lúc mới có 49 tuổi, cái tuổi 
đang sung sức và việc dậy học đang nổi 
tiếng  vào  năm  1274.  Ðức  thánh  cha 
Gioan  XXII  phong  Ngài  lên  bậc  hiển 
thánh năm 1328. Năm 1567, Ðức Giáo 
hoàng Piô V lại  cất nhắc Ngài  lên bậc 
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tiến sĩ Hội Thánh với tước hiệu: “ Tiến Sĩ 
Thiên Thần ". Năm 1880, Ðức thánh cha 
Lêo  XIII  đặt  Ngài  làm  quan  thầy  các 
trường công giáo.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Tôma 
trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban 
cho Người lòng tha thiết sống cuộc đời 
thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo 
lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng 
soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết 
điều Người  dạy  và ra  công bắt  chước 
điều Ngài  làm( Lời nguyện nhập lễ, lễ 
thánh  Tôma  Aquinô,  linh  mục,  tiến  sĩ 
Hội Thánh ). 
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27-1 THÁNH AN-GIÊ-LA MÊ-RI-SI, 
(St. Angela Merici)

Mc 3, 22-30

Ngay trong ca nhập lễ, lễ 
các trinh nữ đã có viết: “ 
Hỡi  người  bạn  trăm năm 
của  Ðức  Kitô.  Hãy  đến 
lãnh  triều  thiên  Chúa  đã 
thương dành sẵn cho đến 
mãi  muôn  đời".  Thánh 
Angela Mêrisi xứng đáng� 

được nhận tước hiệu là bạn trăm năm 
của Ðức Kitô.

THÁNH ANGELA MÊRISI

Thánh  Angela  Merisi  sinh  ngày 
21/3/1474 tại nước Ý đại Lợi trong một 
gia đình đạo đức, vật chất đủ dùng và 
không  bao  giờ  phải  chạy  vay  mượn, 
thiếu thốn.  Thánh nữ đã  có  lòng đạo 
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đức ngay từ thời niên thiếu, Ngài có tấm 
lòng yêu thương người nghèo, con tim 
nhạy cảm giống chúa Giêsu.  Ngài  hay 
động lòng trắc ẩn trước những nỗi sầu 
khổ,  thiếu thốn của anh chị  em đồng 
loại.  Giống  như  Chúa  Giêsu  khi  thấy 
đoàn  lũ  dân  chúng  đông  đảo  đi  theo 
nghe lời Ngài giảng dậy, Chúa Giêsu đã 
truyền lệnh cho các môn đệ" hãy cho họ 
ăn".  Thánh  nữ  Angela  Mêrisi  luôn  lưu 
tâm tới  người  nghèo.  Ngay  vào  lúc  9 
tuổi, thánh nữ đã làm tuần tĩnh tâm và 
khấn giữ mình trinh khiết để hiến trọn 
con người mình cho Thiên Chúa. Thánh 
nữ luôn khước từ mọi sự giầu sang, xa 
hoa, phù phiếm, chóng qua để luôn làm 
việc bác ái, phục vụ cho người nghèo. 
Vào năm 12 tuổi, thánh nữ mồ côi cha 
mẹ, nhưng càng sống trong cảnh chật 
vật  Ngài  càng  kết  hiệp  mật  thiết  với 
Chúa và có lòng yêu mến Ðức Mẹ sâu 
xa.  Vì  lòng  trung  thành  và  mến  mẹ 
Maria, nên Ðức Mẹ đã cho thánh nữ biết 
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trước  ngày  về  Thiên  Ðàng.  Càng  biết 
trước ngày về với Chúa, thánh nữ càng 
cố gắng sống đời tu đức tốt đẹp và làm 
nhiều việc bác ái, giúp đỡ, an ủi những 
người nghèo, những người đau khổ, liệt 
lào. Ðược Chúa yêu thương và soi sáng, 
Ngài đã thiết lập Hội Phụ Nữ Bác Ái để 
phục  vụ  những  người  nghèo  kết  quả 
hơn. Năm 1529, sau khi đi viếng thánh 
địa, thánh nữ đã được Chúa tỏ cho biết 
hãy thiết lập tu viện. Thánh nữ đã lập 
nhiều  nhà  và  chính  Ngài  đã  đào  tạo, 
huấn luyện các tu sĩ.

CHÚA  YÊU  THƯƠNG  CẤT  NHẮC 
NGÀI

Chúa nói: “ Người trinh nữ khôn ngoan 
đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị 
lấy mất đi"( Lc 110, 42 ). Thánh nữ đã 
tin  tưởng  vào  Chúa  và  luôn  yêu mến 
Ðức  Mẹ.  Chính  vì  thế,  Ngài  đã  được 
Chúa gọi về sau một cơn bạo bệnh vào 
ngày  28/01/1540.  Thánh  nữ  qua  đời 
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hưởng thọ 66 tuổi. Thánh nữ được Ðức 
Thánh Cha Piô VII phong lên bậc hiển 
thánh vào năm 1807 vì những nhân đức 
anh hùng của Ngài.

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho 
thánh An-giê-la trinh nữ nên gương bác 
ái và khôn ngoan; vì lời thánh nữ cầu 
thay  nguyện  giúp,  xin  cho  chúng  con 
cũng  noi  theo  Người  mà  trung  thành 
tuân giữ lời  Chúa dậy,  và tuyên xưng 
đức tin trong cuộc sống hằng ngày( Lời 
nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh  nữ  Angela 
Mêrisi ).
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25-1 THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ 
TRỞ LẠI,

Mc 16, 15-18

Thánh 
Phaolô  đã 
viết:  “  Tôi 
biết  tôi  tin 
vào  ai  và 
xác  tín 
rằng:  Ðức 
Kitô  là  Vị 

Thẩm Phán chí công có đủ quyền năng 
bảo toàn Giáo lý đã được giao phó cho 
tôi.  Mãi  cho  tới  ngày  Người  ngự 
đến"( 2Tm 1.12; 4, 8 ). Thánh Phaolô 
đã có một cảm nghiệm sâu xa về Chúa 
Kitô  khi  Ngài  bị  đánh  ngã  ngựa  trên 
đường đi Ðamas.

PHAOLÔ LÀ AI ?
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Phaolô là người  Do Thái  thuộc chi  tộc 
Benjamin,  tên  của  Ngài  là  Saolô,  quê 
Tarsê xứ Cilicia. Gia đình của Phaolô đã 
nhập tịch làm dân Roma, nên Ngài cũng 
là dân Roma. Saolô ngay từ thuở thiếu 
thời luôn trung thành với truyền thống 
của cha ông mình. Saolô là một phần tử 
hăng say thuộc nhóm biệt phái, luôn thù 
ghét  các  Kitô  hữu,  thù  ghét  Giáo  Hội 
của Chúa Giêsu. Saolô đã tham dự vào 
việc  ném  đá  Stêphanô:  “.  Các  nhân 
chứng để áo mình dưới chân một thanh 
niên tên là Saolô"( Cv 7, 58 )." Phần ông 
Saolô,  ông  tán  thành  việc  giết  ông 
stêphanô"( Cv 8, 1 ). Saolê bắt đầu từ 
lúc đó càng hăng say bắt bớ Giáo Hội 
Chúa Kitô: “ Còn ông Saolô thì cứ phá 
hoại Hội Thánh: Ông đến từng nhà, lôi 
cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục"( Cv 
8, 3 ). Saolô đã được các thượng tế Do 
Thái cho phép, đồng ý nên đã đến các 
hội đường ở Ðamát, để nếu thấy những 
người theo Ðạo, bất luận đàn ông hay 
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đàn  bà,  thì  bắt  trói  giải  về 
Giêrusalem( Cv 9, 1 ).

CHÚA KÊU GỌI SAOLÔ

Chúa luôn có  con đường của Ngài  và 
nẻo đường của Ngài không ai biết trước, 
không ai hiểu rõ như thánh Phaolô đã 
viết: “ Sự giầu có, khôn ngoan à thông 
suốt  của Thiên Chúa sâu thẳm dường 
nào! Quyết định của Người,  ai  dò cho 
thấu ! Ðường lối của Người, ai theo dõi 
được"(  Rm  11,  33  ).  Trên  đường  đi 
Ðamát với một khí thế hung hăng, đằng 
đằng sát khí, Saolô muốn tiêu diệt Giáo 
Hội của Chúa. " . Thì bỗng nhiên có một 
luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao 
phủ  lấy  Ông.  Ông  ngã  xuống  đất  và 
nghe có tiếng nói với Ông: “ Sa-un, Sa- 
un, tại sao Ngươi bắt bớ Ta"( Cv 9, 4 ) . 
Saolô liền hỏi lại: “ Thưa Ngài, Ngài là ai 
?"( Cv 9, 5)
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Người đáp: “ Ta là Giêsu mà ngươi đang 
bắt  bớ"(Cv  9,  5  ).  Và Saolô  đã khuất 
phục: “ Lạy Chúa, Chúa muốn con làm 
gì ?". Chúa truyền cho Saolô vào thành 
và gặp Khanania,  nơi  đó  Khanania  đã 
nói với Saolô: “ Anh Sa-un, Chúa đã sai 
tôi đến đây, Người là Ðức Giêsu, Ðấng 
đã hiện ra với anh trên đường anh tới 
đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy 
được  và  để  anh  được  đầy  Thánh 
Thần"(Cv 9, 17 ) và" Lập tức có những 
cái  gì  như vảy  bong ra  khỏi  mắt  ông 
saolô, và Ông lại thấy được. Ông đứng 
dậy và chịu phép rửa"(Cv 9, 18 ). Saolô 
từ lúc sáng mắt đã hoàn toàn được đổi 
mới. Ông nhiệt thành đi rao giảng Tin 
Mừng  nước  Thiên  chúa.  Với  tên  mới 
Phaolô, vị tông đồ được Chúa chữa sáng 
mắt  đã  nong  nả  đi  khắp  nơi  để  rao 
giảng Tin Mừng và trở nên vị tông đồ 
dân ngoại rất lừng danh. Thánh nhân đã 
luôn tin tưởng vào Chúa, Ngài viết: “ Tôi 
sống  trong  niềm  tin  vào  Con  Thiên 
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Chúa, là Ðấng yêu mến tôi và thí mạng 
vì tôi"( Gl 2, 20 ).

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời  rao giảng 
của  thánh  Phaolô  tông  đồ  để  dạy  dỗ 
muôn  dân.  Hôm  nay,  mừng  kỷ  niệm 
ngày  thánh  nhân  trở  lại  tin  theo  Ðức 
Kitô, xin cho chúng con hằng noi gương 
thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa 
và  trở  nên  chứng  nhân  của  Tin 
Mừng"(  lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Phaolô trở lại).
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24-1 THÁNH PHANXICÔ SALÊ, (St. 
Francis de Sales)

Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh,

Mc 3, 13-19

Sách tiên tri Êdêkien 34,11.23-24 có viết  
Chúa phán: “  Ta sẽ  
kiểm  điểm  đoàn  
chiên của Ta, và đặt  
một mục tử chăn dắt  
chúng. Còn Ta, Ta sẽ  
là  Thiên  Chúa  của  
chúng".  Ðiều này rất 
thích  hợp  với  cuộc 
sống  của  thánh 
Phanxicô Salê vì  đời�  

mục tử của Ngài rất nổi bật trong việc dọn 
bài giảng và dậy giáo lý tân tòng.

TUỔI THƠ VÀ CUỘC ÐỜI

Thánh Phanxicô được sinh ra tại Annecy 
nước  Pháp  ở  biệt  thự  Sales  ngày�  
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21/8/1567 trong một gia đình đạo đức 
và sống bác ái.  Thánh nhân được cha 
mẹ hun đúc và giáo dục rất nhân bản, 
thấm nhuần đạo Ðức Kitô, nhờ đó Ngài 
sớm trở nên một trẻ thơ đạo đức, thánh 
thiện và bác ái, quảng đại, chia sẻ. Lớn 
lên, thánh nhân theo học triết lý và thần 
học tại Paris. Ðậu tiến sĩ luật tại Padoua, 
Ngài nắm trong tay một tương lai sáng 
lạn,  huy  hoàng.  Dù  cuộc  đời  Ngài  dễ 
dàng  thăng  quan,  tiến  chức,  có  chỗ 
vững  chắc  trong  xã  hội,  nhưng  thánh 
nhân quyết tâm từ bỏ tất cả, để đi theo 
Chúa  Giêsu.  Thánh  nhân  được  thụ 
phong linh mục năm 1595. Thánh nhân 
được Ðức Giám mục Granier tin tưởng, 
tín nhiệm đề cử làm nhà hộ giáo, giảng 
thuyết chính thức chống lại bè rối Calvin 
ở Challais.  Với một tâm hồn lạc quan, 
vui  tươi,  tin  tưởng  và  phó  thác  cho 
Chúa:  “  Chúa  là  nguồn  vui  của  Con", 
thánh Phanxicô đã đưa trở lại với Giáo 
Hội 72 ngàn người lạc giáo. Chúa yêu 
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thương, cất nhắc Ngài vì ngay vào năm 
1602 khi Ðức Cha Granier từ trần, Ngài 
đượcđặt  làm  giám  mục  thay  thế  Ðức 
Cha vừa qua đời. Thánh Phanxicô Salê 
đã lập Dòng Chị Em Con Ðức Mẹ, sau 
này được đổi thành Dòng Thăm Viếng.

CHÚA MỜI GỌI NGÀI

Thánh nhân được Chúa mời về vào năm 
1622  tại  Lyon  nước  Pháp.  Ðức  thánh 
cha Alexandre VII  tôn phong Ngài  lên 
bậc  hiển  thánh  năm  1685.  Ðức  Giáo 
Hoàng Piô IX với  những tư tưởng sâu 
sắc, một linh đạo thấm nhuần Phúc Âm 
và  những  bài  vở,  sách  quí  giá  thánh 
nhân  để  lại,Ðức  thánh  Cha  Piô  IX  đã 
phong  chức  vị  tiến  sĩ  Hội  Thánh  cho 
Ngài.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phanxicô 
Salê, giám mục, biết trở nên tất cả để 
hòa mình với mọi người hầu muôn dân 
được  ơn  cứu  độ.  Xin  cho  chúng  con 
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hằng noi gương thánh nhân để lại, biết 
hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng 
lòng  yêu  thương  nhân  hậu  của 
Chúa(  Lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ  thánh 
Phanxicô  Salê,  giám  mục,  tiến  sĩ  Hội 
Thánh).
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22-1 THÁNH VINH-SƠN, (St. 
Vincent)

Phó Tế, Tử Ðạo, ngày 22/01

Mc 3, 1-6

�

Ca nhập lễ, lễ thánh 
tử đạo có viết: “ Vì lề 
luật  Chúa.  Vị  thánh 
này đã chiến đấu đến 
hơi  thở  cuối  cùng, 
không sợ hãi  lời  đe 
dọa  của  người  gian 
ác.  Bởi  Người  được 
xây  dựng  trên  tảng 
đá vững bền". Thánh 

phó tế Vinh Sơn đã can đảm khi bị  tù 
ngục, tra tấn, đánh đập dã man, Ngài đã 
hân hoan thốt lên: “ Chúng tôi sẵn sàng 
chịu cực hình vì tình yêu Thiên Chúa".
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THÁNH VINH SƠN

Thánh sử Matthêu viết lại lời Chúa phán 
như sau: “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ 
chính  mình,  vác  thập  giá  mình  mà 
theo"( Mt 16, 24 ). Lời này quả rất thích 
hợp với con người của thánh phó tế Vinh-
Sơn.  Ngài  sinh ra  tại  Huesca,  nước Tây 
Ban Nha. Ngay từ nhỏ, thánh Vinh Sơn đã 
được hấp thụ một nền đạo đức vững chắc 
do Ðức cha Valêriô, giám mục Sagarosse 
hướng dẫn. Không những Ðức Cha Valêriô 
truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn 
với tất cả nền đạo đức vững chắc mà Ngài 
còn dậy văn chương, chữ nghĩa cho Vinh 
Sơn. Ðược đào tạo, hun đúc trong bầu khí 
thánh thiện và tràn Thánh Thần của Chúa, 
thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con 
người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp 
mật thiết với Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có 
khả năng, lòng đạo đức, Ðức Cha Valêriô 
đã truyền chức phó tế cho Vinh Sơn để 
phụ giúp Ðức Cha trong việc loan báo Tin 
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Mừng. Sóng gió của cơn bách hại đạo nổi 
dậy, nhưng thánh Vinh Sơn vẫn một mực 
tin cậy vào Chúa: “ Ðiều đẹp ý Ngài, xin 
dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa 
của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa, 
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu"( Tv 
142, 10 )" Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, 
xin  đừng  để  con  phải  tủi  nhục  bao 
giờ"( Tv 30, 2 ). Cơn bách hại đạo càng 
ngày càng gia tăng khi Ðacianô được đề 
cử làm tỉnh trưởng Valence thời Hoàng đế 
Ðioclêtianô  năm  300.  Việc  đầu  tiên, 
Ðacianô làm là truyền bắt giam Ðức Cha 
Valêriô  và  phó  tế  Vinh-Sơn.  Ðacianô  ra 
lệnh tra  tấn Ðức Cha Valêriô  và phó tế 
Vinh-  Sơn  cách  hết  sức  dã  man và tàn 
nhẫn hầu dằn mặt và lung lạc tinh thần 
các Kitô hữu. Ðức Cha Valêriô và phó tế 
Vinh Sơn lúc nào cũng hân hoan vui sướng 
như lời thánh vịnh: “ Ai ra đi trong nước 
mắt, sẽ về giữa vui mừng "
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CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH VINH 
SƠN

Sau nhiều ngày bị giam cầm, đánh đập, 
tra tấn, căng xác tàn nhẫn, bỏ đói, bỏ 
khát, thánh nhân đã hân hoan trở về với 
Chúa vào ngày 22/01/304. Chúa đã trao 
cho Ngài mũ triều thiên tử đạo như lời 
Giáo  Hội  hát  lên:  “  Ðây thực là  vị  tử 
đạo. Ðã đổ máu mình vì danh Ðức Kitô, 
không sợ hãi lời đe dọa của quan tòa và 
đã tiến vào thiên quốc ".

Lạy  Thiên  Chúa  toàn năng  hằng  hữu, 
xin tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa trên 
chúng con, để tâm hồn chúng con được 
thấm nhuần tình yêu can trường, cũng 
như thánh Vinh Sơn tử đạo đã nhờ tình 
yêu  đó  mà  thắng  mọi  cực  hình(  Lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Vinh Sơn, phó 
tế, tử đạo).
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21-1 THÁNH ANÊ, (St. Agnes)

Trinh Nữ, Tử Ðạo, ngày 21/01

Mc 2, 23-28

Một  trong  những  đức  tính 
nổi  bật  của  vị  thánh  trẻ 
Anê,  tử  đạo  là  lòng  can 
đảm  và  kiên  trì.  Thánh 
nhân dù mới có 13 tuổi đời 
đã  anh  dũng  hy  sinh  vì 
Chúa: “ Không có tình yêu 

nào cao vời cho bằng tình yêu của người 
chết vì người mình yêu"( Ga 15, 13 ) và� 
như thánh Phaolô viết: “ Tình yêu Chúa 
Kitô thúc bách tôi”.

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

Thánh Anê đã cảm nghiệm sâu xa lời 
thánh vịnh:  “  Máu tế  thần,  con quyết 
chẳng  dâng,  tên  của  thần,  môi  con 
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không tụng niệm" ( Tv 15, 4 ). Nên, dù 
mới có 12 tuổi đời, thánh nữ Anê đã rao 
giảng  Ðức  Kitô  là  Thiên  Chúa.  Thánh 
nhân  không  sợ  sệt,  không  nhát  đảm, 
người ta đã muốn làm hoen ố đời con 
gái của thánh nữ, nhưng Chúa luôn gìn 
giữ Người  và con người  của thánh nữ 
luôn  tỏa  hương  thơm tươi  tốt.  Thánh 
Anê  đã  giữ  mình  tinh  tuyền  đến  nỗi 
không một chàng trai nào dám động tới 
thân xác của Người. Thánh nhân luôn có 
một tâm niệm" Tôi chỉ tin một Ðức Kitô, 
Ðấng tôi hằng yêu mến ". Ngài luôn ý 
thức:  “  Lạy  Chúa,  Chúa  là  phần  sản 
nghiệp con được hưởng, là chén phúc 
lộc dành cho con;  số mạng con chính 
Ngài nắm giữ "

( Tv 15, 5 ).  Thánh nữ phó thác sinh 
mạng và cuộc đời Ngài trong tay Thiên 
Chúa.  Vì  thế cái  chết đối  với  Ngài  chỉ 
thay  đổi  chứ không  mất  đi.  Một  nhát 
chém hay sự thiêu đốt không làm Ngài 
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siêu lòng, nhưng là để Ngài được gặp 
mặt Chúa và sống bên Chúa suốt đời.

CHÚA THƯỞNG TRIỀU THIÊN CHO 
THÁNH NỮ ANÊ

Thánh  Anê  đã  được  diễm  phúc  tử  vì 
đạo. Xác thánh nhân được an táng tại 
biệt thự riêng của gia đình. Công chúa 
của Hoàng đế Constantin vào năm 321 
được  thánh  nữ  chữa  khỏi  một  chứng 
bịnh, nên đã cho xây trên phần mộ của 
thánh Anê một ngôi nhà thờ nguy nga, 
đồ sộ. Chúa thưởng công cho Người: “ 
Chúa  sẽ  dạy  con  biết  đường  về  cõi 
sống: trước Thánh Nhan, ôi  vui sướng 
tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề 
vơi ! ( Tv 15, 11 ).

Lạy  Thiên  Chúa  toàn năng  hằng  hữu, 
Chúa đã chọn những gì thế gian cho là 
yếu  kém  để  hạ  nhục  những  gì  hùng 
mạnh.  Hôm  nay  chúng  con  mừng  kỷ 
niệm ngày thánh nữ Anê, tử đạo về trời. 
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Xin  cho  chúng  con  hằng  noi  gương 
thánh  nữ  mà  giữ  vững  đức  tin(  lời 
nguyện nhập lễ, lễ thánh Anê, trinh nữ, 
tử đạo ).

20-1 THÁNH FABIANÔ, (St. Fabian)

THẾ KỶ II

Giáo Hoàng, Tử  Ðạo, ngày 20/01�

Mc 2, 18-22

Nét  son  của  thánh 
Fabianô,  giáo  hoàng 
là  luôn  lưu  tâm  đến 
người  nghèo và sống 
đời mục tử hiền lành, 
bác  ái  theo  gương 

Thầy chí thánh Giêsu. Thánh nhân được 
ca tụng như một vị trung tín của Chúa 
và Hội Thánh.

CON NGƯỜI CỦA GIỚI NGHÈO
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Thánh nhân được sinh ra vào thế kỷ 2 
và lên ngôi Giáo hoàng vào thời kỳ Hội 
Thánh đang lâm cơn nguy khốn, bị cấm 
cách bắt bớ, bị các Hoàng đế Maximinô 
và Ðêciô ra sức đè bẹp Giáo Hội Chúa 
Kitô. Thánh nhân vì có lòng xót thương 
người như Chúa Giêsu khi thấy đoàn lũ 
dân  chúng  đi  theo  Ngài  để  nghe  Lời 
Người  rao  giảng,  đã  chạnh  lòng  xót 
thương nói với các môn đệ: “ Hãy cho 
họ ăn". Dù rằng các môn đệ sợ phiền 
hà, sợ không đủ lương thực cho một số 
rất đông dân chúng. Chúa Giêsu đã biết 
việc Ngài sắp làm, Ngài đã thương dân 
bơ  vơ,  vất  vưởng,  đói  khát.  Thánh 
Fabianô  đã  trao  bảy  khu  vực  lớn  cho 
bảy vị phụ tá trong đế quốc Lamã lúc đó 
và truyền cho các vị phụ tá phải lưu tâm 
săn sóc giới nghèo trong khu vực mình 
phụ trách. Thánh Fabianô đã sống đời 
sống bác ái, chia sẻ, cảm thông và lưu 
tâm như Chúa Giêsu. Ngài còn lập hội 
các nhà sưu tầm sử học,  viết  lại  biên 
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niên sử, tiểu sử của các vị tử đạo trong 
Giáo hội lúc đó. Thánh nhân còn lưu ý 
đặc biệt canh tân phụng vụ nghi thức 
thứ năm tuần thánh. Thánh Fabianô đã 
họa  lại  hình  ảnh  nhân  từ  của  Chúa 
Giêsu, Ðấng đến để phục vụ, chứ không 
phải để được hầu hạ.

CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH NHÂN 
VÀ THƯỞNG CÔNG NGÀI

Thánh  Fabianô  đã  lèo  lái  con  thuyền 
Giáo  Hội  suốt  những  năm  Hoàng  đế 
Ðiocletianô cấm cách, bắt bớ và muốn 
vùi dập Giáo Hội cho thuyền đắm chìm, 
Ngài đã giữ vững tay lái và làm cho Hội 
Thánh  luôn  đứng  vững.  Ngài  đã  luôn 
chứng tỏ Chúa Kitô  luôn có mặt: “ Ðừng�  
sợ ". Chúa hiện diện giữa lúc thuyền các 
môn đệ sắp đắm chìm và Chúa can thiệp 
đúng lúc, nên con thuyền của các tông đồ 
không bị vùi lấp, không bị lung lay. Thánh 
Fabianô đã yêu thương người nghèo với 
tất cả con tim, với tất cả tấm lòng xót 
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thương của mình. Ngài đã được Chúa yêu 
và cho lãnh nhận triều thiên tử đạo vào 
ngày 20/01/250.

Lạy Chúa là vinh quang của hàng tư tế, 
xin nhận lời thánh Fabianô, tử đạo chuyển 
cầu mà cho chúng con ngày càng thêm 
hiệp nhất  trong đức tin,  và nhiệt  thành 
phụng  sự  Chúa(  lời  nguyện  nhập  lễ,  lễ 
thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo ).
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17-1THÁNH ANTÔN,

(St Anthony)

Viện phụ, ngày 17/01�

Mc 2, 1-12

Thánh Antôn, viện phụ thọ tới 105 tuổi. 
Một tuổi đời thật sung mãn được Chúa 
chúc lành. Ca nhập lễ trong ngày lễ thánh 
Antôn đã ca ngợi người công chính như 
sau: “ Người công chính vươn lên tựa cây 
dừa tươi  tốt.  Lớn mạnh tựa hương bá 

Libăng.  Ðược  trồng 
nơi  nhà  Chúa.  Giữa 
khuôn viên đền thánh 
Chúa ta "( Tv 91, 13-
14 ).

THÁNH  ANTÔN, 
VIỆN PHỤ (257)
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Thánh Antôn sinh tại  Cosma bên Ai Cập 
trong một gia đình quí phái. Thánh nhân 
được ấp ủ trong bầu khí ấm cúng của gia 
đình. Thánh nhân đã được Chúa chuẩn bị 
kỹ càng vì thế cha mẹ của Ngài lần lượt ra 
đi, Ngài phải bao bọc đứa em gái. Hai anh 
em luôn  thương  yêu nhau  và  nâng  đỡ, 
giúp  nhau  sống  giữa  cuộc  đời.  Khỏang 
năm  270,  một  buổi  sáng  tới  nhà  thờ, 
thánh  nhân  nghe  được  tiếng  Chúa  qua 
đoạn  Tin  Mừng  Mt  19,  21:  “  Nếu  con 
muốn trở nên trọn lành, hãy về bán hết 
gia tài, phân phát cho kẻ nghèo khó". Lời 
Tin  Mừng này  đã  làm cho  chàng  thanh 
niên giầu có tiu ngỉu vì chàng có lắm tiền, 
lắm của. Nhưng, đối với Antôn lời Phúc âm 
này tưởng như Chúa đang nói với chính 
mình,  Antôn  đã  quyết  tâm  thực  hiện. 
Thánh nhân chia ruộng đất cho những bà 
con nghèo khó lối xóm, bán tất cả gia sản 
mình đang có, phân phát tất cả cho những 
bà con nghèo. Antôn gửi em gái yêu quí 
của mình vào một cộng đồng trinh nữ, còn 
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Ngài  quyết  tâm dấn  bước  đi  theo  tiếng 
Chúa  gọi.  Sau  nhiều  ngày  vất  vả,  lang 
thang, thánh nhân đã gặp một vị tu hành 
và xin dựng lều gần vị khổ tu để học tập 
cuộc sống tu với vị tu hành ấy. Các nhân 
đức  và  cuộc  sống  của  Ngài  đã  lan  tỏa 
khắp nơi, được các bạn hữu mến chuộng. 
Ma quỉ luôn rình mò cám dỗ Ngài, nhưng 
Ngài đã  luôn chiến thắng chúng nhờ lời�  
cầu nguyện và sự hy sinh của Ngài. Năm 
35 tuổi, Antôn quyết tâm đi vào sa mạc để 
sống đời khổ tu và kết hợp hoàn toàn, mật 
thiết với Thiên Chúa. Tiếng tăm nhân đức 
và sự khôn ngoan của Ngài lan tỏa rất xa. 
Nhiều khách thập phương đã kéo đến xin 
Ngài chỉ giáo. Năm 305, thánh nhân bỏ 
đời ẩn tu và thiết lập các tu viện, Ngài đã 
qui tụ được rất nhiều môn đệ. Thánh nhân 
cũng ao ước được phúc tử vì đạo. Chúa 
muốn dùng Ngài qua cuộc sống để làm 
gương và hướng dẫn người khác vì thế 
vào năm 327, hoàng đế Maximinô Dain� 
ra sắc chỉ cấm đạo công giáo. Thánh  
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Antôn tới Alexandria động viên và khích lệ 
những người sắp lãnh nhận vì danh Chúa 
Kitô, thánh nhân đã ở lại đó cho tới khi 
cơn  cấm  cách  chấm  dứt.  Thánh  nhân 
dựng lều tại sườn núi Gokzin, suốt ngày 
tiếp khách và làm nhiều phép lạ như chữa 
bệnh, trừ quỉ và nói ngôn sứ .

GIÁO  HỘI  THƯỞNG  CÔNG  CHO 
THÁNH NHÂN

Với  một  lòng yêu mến Chúa  dạt  dào, 
thánh Antôn đã  làm gương cho nhiều 
người  về đời  sống thánh thiện và các 
nhân  đức  siêu  việt  của  Người.  Thánh 
nhân qua đời ngày 17/01/356 . Vào năm 
561,  xác  thánh  nhân  được  cải  táng 
trong nhà thờ kính thánh Gioan tiền hô 
tại Alexandria. Các Giáo Hội Trung Ðông 
đã sùng kính thánh Antôn đầu tiên, tràn 
qua Âu Châu và Giáo Hội đã chính thức 
tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh.
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Lạy  Chúa,  Chúa  đã  cho  thánh  Antôn, 
viện phụ, sống một đời phi thường trong 
sa  mạc  để  phụng  sự  Chúa.  Xin  Chúa 
nhận  lời  người  nguyện giúp  cầu  thay, 
cho chúng con biết quên mình để một 
niềm  yêu  mến  Chúa  trên  hết  mọi  sự 
( Lời  nguyện nhập lễ,  lễ thánh Antôn, 
viện phụ ).
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13-1 THÁNH HILARIÔ,

(St. Hilary-315)

Giám  mục,  Tiến  sĩ  Hội  Thánh,�  
ngày 13/01

Mc 1, 14-20

Thánh 
Hilariô  được 
đánh  động 
bằng một lời 
Cựu  Ước:  “ 
Ta  là  Ðấng 

tự hữu ". Từ khi được Chúa Thánh Thần 
soi sáng và tác động mạnh mẽ, thánh 
nhân  đã  quyết  tâm  tìm  gặp  Chúa  và 
quyết đi theo Chúa.

MỘT CUỘC ÐỜI



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

Thánh  nhân  sinh  tại  Aquitaine  nước 
Pháp vào năm 315 trong một gia đình 
thế giá và giầu có, danh tiếng. Thánh 
nhân đã được hấp thụ một nền giáo dục 
tốt và đầy đủ. Chính vì thế, Ngài đã có 
một đức tính cương trực, ngay thẳng và 
trong  sạch.  Thánh  nhân  ham  mê  và 
thích văn chương, triết lý ngay từ thuở 
thiếu thời. Mặc dầu ngoại giáo nhưng sự 
đắm chìm vào những suy  tư sâu  sắc, 
Hilariô đã sớm giác ngộ và tìm về chân 
lý. Ngài đã xin trở lại đạo và xin rửa tội 
làm con

Chúa và con của Giáo Hội.  Trở về với 
Chúa,  thánh  nhân  đã  nêu gương  một 
đời sống thánh thiện và đạo đức. Nhờ 
tài ăn nói lưu loát, thánh nhân đã mau 
chóng trở thành chứng nhân của Chúa 
Giêsu. Vào năm 350, thánh nhân được 
chọn làm giám mục poitiers. Ngài nhiệt 
thành  với  sứ  vụ  mới  Chúa  trao.  Ngài 
hăng say  chống lại  bọn lạc  giáo  Ariô. 
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Ngài đã triệu tập công đồng các giám 
mục để ra vạ tuyệt thông cho Ursace và 
Valens vì  bọn lạc giáo được hoàng đế 
Constance che

chở. Tuy nhiên, bọn lạc giáo đã cấu kết 
với nhau để đầy Ngài qua đảo Phrygie. 
Dù tù tội, thánh nhân không nao núng, 
Ngài đã viết bộ tổng luận 12 cuốn trình 
bầy về Thiên Chúa Ba Ngôi để chống lại 
bè rối Ariô. Bốn năm tù đầy, thánh nhân 
luôn hướng về địa phận của Ngài và viết 
nhiều  thư  luân  lưu,  động  viên� giáo 
dân của Ngài giữ vững niềm tin. Hoàng 
đế  Constance  đã  cho  triệu  tập  công 
đồng tại Séleucide, tại đây thánh Hilariô 
cũng được mời tham dự. Thánh nhân

với tác động của Chúa Thánh Thần đã 
hăng say bênh vực Hội Thánh và thuyết 
phục  được  toàn  bộ  các  giám mục  tin 
vào Giáo Hội, tin vào giáo lý chân chính 
của  Chúa  Giêsu  và  các  tông  đồ.  Tại 
công  đồng  Séleucide,  bọn  lạc  giáo  bị 
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thất bại chua cay, nên đã bàn với hoàng 
đế  Constance  tha  cho  Ngài  được  hồi 
hương. Ngày trở về địa phận của thánh 
nhân đã làm cho mọi người hân hoan, 
vui  mừng  Chúa  đã  làm  một  phép  lạ 
minh chứng quyền năng của Ngài qua 
bàn tay của

thánh nhân: một em bé đã chết chưa 
kịp rửa tội, được Ngài làm cho sống lại.

CHÚA  THƯỞNG  CÔNG  THÁNH 
NHÂN

Mặc dầu tuổi già, sức yếu, thánh Hilariô 
vẫn hăng say chu toàn sứ mạng mục tử 
và tiếp tục viết nhiều sách rất có giá trị. 
Thánh nhân được Chúa gọi  về ngày� 
13/01/369. Tại Bordeaux, các giám mục 
đã thỉnh cầu Ðức Thánh Cha Piô IX ban 
cho  thánh  Hilariô  tước  vị  tiến  sĩ  Hội 
Thánh ngày 10/01/1852.

Lạy thánh Hilariô, xin cầu thay nguyện 
giúp cho chúng con trước tòa Chúa để 
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chúng  con luôn  hăng  say  nhiệt  thành 
loan  báo  Chúa  Kitô  và  Tin  Mừng  cứu 
độ� của Chúa.
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5-1 Thánh Gioan Neumann
( 1811- 1860)

 “ Sự hiểu biết làm cho ta nhìn nhận 
những ơn lành

của Chúa và do đó yêu mến Chúa 
hơn.”

(Thánh Alphonsus Liguori)

Hôm  ấy,  ngày  28 
tháng 3 năm 1811, 
Cha  Gioan 
Neumann được sinh 
ra  tại  Prachatiz  , 
Bohemia nước Đức. 
Bố của Cha la  ông 
Phillp  Neumann, 
chuyên lo  việc  cứu 
tế  xã  hội  trong 
vùng,  còn  Mẹ  của 
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Cha là bà Agnes Lebis, người phụ nữ hiền 
lành, nhân ái và đạo đức. Trong sự giáo 
dục yêu thương của cha mẹ, ngay từ nhỏ 
Cha  Neumann  đã  ngoan  hiền,  thông 
minh và càng lớn càng học giỏi.

Năm 1831, khi Cha Neumann 20tuổi thì 
được nhận vào Chủng viện Budweis. Và 
đầu năm Thần học II Cha đã đứng trước 
lý  tưởng  thừa  sai,  ý  định  sang  truyền 
giáo tại Châu Mỹ như một ánh sáng của 
Chúa  đến  với  Cha.  Nhưng  Cha  hiểu, 
muốn sang Mỹ cần phải biết nhiều ngoại 
ngữ. Bằng những cố gắng chăm chỉ học 
hành Cha đã thành thạo 5ngoại ngữ chỉ 
trong năm 1835 tiếng Pháp, Anh, Ý, Tây 
Ban Nha, Hy Lạp không kể tiếng Đức và 
tiếng Moheme.

Những  tháng  đầu  năm  1836,  Cha 
Neumann đã di chuyển một chặng đường 
dài từ Bale đến Le Havre và lênh đênh 
trên biển suốt 40 ngày đêm để đến được 
New York. Trong ân huệ Chúa ban,  tại 
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New York, Cha Neumann sẽ lãnh nhận ba 
chức thánh.

Đến New York, một thời gian Cha dạy 
học cho trẻ em tại Rochester đã gặp cha 
Prest,  Dòng  Chúa  Cứu  Thế,  trong  ý 
nguyện muốn vào  Dòng với  mục  đích 
duy nhất là tìm bầu khí yên tĩnh và vắng 
vẻ để sống đời sống cầu nguyện. Ngày 
18 tháng 10 năm 1840 Cha được nhận 
vào  Dòng  Chúa  Cứu  Thế,  nhà 
Pittsburgh. Khát vọng tìm bầu khí  yên 
tĩnh và không gian thanh vắng để cầu 
nguyện khó có thể có được vì suốt năm 
Tập Cha đã di chuyển liên tục trên 5000 
cây  số  qua  các  tiểu  bang  New  York, 
Pensylvania,  Maryland  và  Chio.  Trong 
đức vâng lời, lòng khiêm nhường và tinh 
thần cầu nguyện liên lỉ đã đưa Cha qua 
những cơn thử thách đầy sóng gió.

Từ  năm  1842  đến  năm  1847  tại 
Baltimo  Cha  Neumann  cùng  với  cha 
Phanxico  Xavie  Seelos  hoạt  động  mục 
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vụ với nhiều công việc như soạn bài và 
giảng Lễ ngày Chúa nhật, giải tội, dạy 
Giáo lý, đi đến với các bệnh nhân, giúp 
tín hữu dọn mình chết lành, thăm các 
trường học, lo cho các Hội đoàn trong 
xứ…  Sau  này  Đức  Thánh  Cha  Gioan 
Phaolo II đã phong chân phúc cho cha 
Fx  Seelos  ngày  mồng 9  tháng  4  năm 
2000.

Năm năm sau, trùng với ngày kỷ niệm 
sinh nhật  của Cha Neumann,  ngày 28 
tháng  3  năm  1852  Cha  được  phong 
Giám  mục  cai  quản  địa  phận 
Philadelphia.  Trong đời  làm Giám mục 
của mình, điều Cha bận tâm lớn nhất có 
lẽ là việc thành lập các trường học Công 
giáo và một ban Giáo sư gồm các tu sĩ 
để linh hướng và giáo dục. Cha tin rằng 
đó là một đảm bảo cho công việc giữ 
Đạo của những người  di  cư.  Được sự 
cho phép của Đức Thánh Cha Benedito 
XIV Cha đã xin quyền được nhận và cho 
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khấn một số chị dòng Ba Phaxnico để 
các chị giúp trong các trường học. Cha 
đã cho xây dựng trong địa phận trên 20 
nhà Thờ và trường học trong số 80 nhà 
Thờ  của  địa  phận.  Năm  1859,  mấy 
tháng  trước  khi  Cha  qua  đời,  Tiểu 
Chủng viện Glen- Riddle đã mở cửa và 
đón nhận những chủng sinh đầu tiên.

Hôm ấy,  trong những ngày đầu năm 
1860  Cha  Neumann  đã  giải  tội  đến 
khuya và sáng hôm sau dâng Lễ, sau đó 
vì công việc cần đi dù Cha thấy trong 
người rất mệt. Trên đường về, Cha bị 
ngã vì  trúng gió và được hai  người đi 
đường  dìu  vào  một  nhà  không  Công 
giáo gần đấy. Cha qua đời ít phút  sau 
mà chưa kịp lãnh nhận các bí tích sau 
hết khi Cha 48 tuổi.

Cha  Neumann được  Đức Giáo  Hoàng 
Phaolo  VI  phong  chân  phúc  ngày  13 
tháng 10 năm 1963 và được ghi vào sổ 
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bộ  các  thánh  ngày  19  tháng  6  năm 
1977.

Trong  một  trang  nhật  ký  của  Cha 
Neumann đã ghi: 

“ Ôi! Lạy Chúa, Chúa biết:

 con đã giao phó tất cả trong tay Chúa 

khi con định đoạt đời con

 và con muốn mãi mãi trung thành với  
quyết định ấy, 

dù  phải  được  bảo toàn bằng  một  giá  
nào đi nữa, 

nếu đó là Thánh ý đáng mến yêu của  
Chúa…”
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3-1 THÁNH DANH CHÚA 
GIÊSU, 

Mt 1, 18-25

Tên của một con người, gắn bó với cả 
sinh mạng và cuộc đời  của con người 
đó. Cái tên mang một ý nghĩa rất quan 
trọng của đời một con người. Tên của 
Chúa Giêsu được chính Thiên Chúa gọi 
để ứng nghiệm lời của ngôn sứ: " Này 
đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một 
con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là 
Em-ma-nu-en,  nghĩa  là"  Thiên-Chúa-ở-
cùng-chúng-ta"( Mt 1, 23 ).

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

Nơi  hang đá Bêlem, Hài  Nhi  Giêsu đã 
vén lộ cho nhân loại thấy hình hài của 
Người,  Ngài  là người  thật bằng xương 
bằng  thịt,  Người  không  phải  là  một 
người trên mây trên gió, trên trời giáng 
lâm  như  nhiều  chuyện  thần  thoại  cổ 
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tích. Chúa Giêsu là một con người thật 
với hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và 
bản tính con người. Hài Nhi Giêsu mang 
xương  thịt  hoàn  toàn con người,  mặc 
xác phàm như con người, sống như con 
người, ngoại trừ tội lỗi. Người là người 
thật,  nhưng  sống hoàn toàn thuộc  về 
Cha. Ngài là một con người luôn mới mẻ 
vì như thánh Phaolô tông đồ đã viết: “ 
Ðức  Giêsu  Kitô  vẫn  là  một,  hôm qua 
cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến 
muôn  đời".  Thánh  Phaolô  muốn  cho 
nhân loại thấy mầu nhiệm Ðức Kitô luôn 
mới mẻ vì con người, nhân loại với trí 
khôn,  với  tâm  trí  hạn  hẹp  của  mình 
không bao giờ có thể hiểu thấu nổi. Con 
người qua Ađam và Eva đã mang sự tội 
vào trần gian, nghĩa là đã đem sự chết 
vào cuộc sống. Con người đã tự đánh 
mất,  làm  hư  hỏng  sự  vẹn  tuyền  của 
mình nghĩa là thân xác đầu tiên hoàn 
toàn  tinh  ròng,  thuộc  trọn  về  Chúa. 
Nhưng  qua  cái  chết  của  Chúa  Giêsu 
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Kitô, con người đã lấy lại sự sống vĩnh 
cửu. Chúa Giêsu Kitô trước bản án khắc 
nghiệt của Philatô, của Hêrôđê, của các 
thượng tế và các luật sĩ, biệt phái đã chỉ 
ra rằng Ngài luôn sống. Ngài đánh bại 
thần chết, Ngài chiến thắng thần chết. 
Philatô trước mặt Chúa Giêsu đã ấm ớ 
vô tội, Ông đang đứng trước sự thật là 
chính  Chúa  Giêsu,  nhưng  Ông  vẫn 
không được soi tỏ để nhận ra Ngài. Mầu 
nhiệm con Thiên Chúa làm người  mãi 
mãi là mầu nhiệm. Chỉ có đức tin mới 
giúp con người và nhân loại lãnh hội ra 
sự cao sâu của mầu nhiệm con Thiên 
Chúa làm người với hình hài của một bé 
thơ khó nghèo, nhưng dưới lớp nghèo 
khó ấy lại  vén lộ một mầu nhiệm cao 
sâu khôn lường. Lấp ló dưới máng cỏ, 
sau  lưng  Hài  Ðồng  Giêsu,  ta  đã  nhìn 
thấy  bóng  thánh  giá  đem  ơn  cứu 
chuộc." Nơi Ngài ơn cứu độ chứa chan 
".
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THÁNH DANH CHÚA GIÊSU

Môt bài hát thật quen thuộc, nhưng đầy 
ý nghĩa: “ Chúa Giêsu là vua" có câu: “ 
Khi  nghe  Danh  Thánh  Chúa  Giêsu,  cả 
bầu  trời  bừng  sáng,  cả  tà  thần  chạy 
trốn,  khắp  trái  đất  khiếp  run.".  Danh 
Thánh  Chúa  Giêsu  quả  cao  siêu  mầu 
nhiệm. Chỉ mới nghe Danh Thánh Chúa 
Giêsu: tà thần, ma quỉ đã chạy trốn,� 
cả trái đất khiếp run. Vì ma quỉ là bóng 
tối, ánh sáng luôn tiêu diệt bóng tối. Ma 
quỉ xưa trong vườn địa đàng đã lấy hình 
rắn để cám dỗ bà Evà.  Rắn đã thắng 
Ông Adong và Evà vì  hai  ông bà kiêu 
ngạo, tự mãn, muốn bằng Thiên Chúa. 
Thánh Danh Chúa Giêsu ngọt ngào êm 
dịu. Con người mỗi lần nhắc tới Thánh 
Danh Chúa Giêsu như có một sức mạnh 
huyền nhiệm nâng cao con người  lên. 
Chỉ  nhắc  tới  Thánh Danh Chúa Giêsu, 
con người đã thấy được an bình vì nơi 
tên Giêsu ơn cứu chuộc chứa chan. Mỗi 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

lần  làm  dấu  thánh  giá:  “  Nhân  danh 
Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân 
danh Chúa Thánh Thần", mầu nhiệm Ba 
Ngôi bừng sáng lên và như thế,  nhân 
loại  lãnh  nhận  được  ơn  giải  thoát. 
Thánh Danh Chúa Giêsu đi đôi với sinh 
mạng cứu chuộc của Ngài: “ Khi nào Ta 
bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người 
lên  cùng Ta""  Không có  tình  yêu nào 
cao vời  bằng tình yêu của người  hiến 
mạng sống vì người mình yêu"( Ga 15, 
13 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người 
chúng con sức mạnh của Chúa Thánh 
Thần để chúng  con mãi  mãi  tôn  vinh 
Danh Thánh Chúa Giêsu vì chỉ có Chúa 
mới mang lại cho mỗi người chúng con 
sự sống đời đời.
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2-1 THÁNH BASILIÔ CẢ và THÁNH 
GRÊGÔRIÔ NAZIAN,

(St.  Basil  the  great  &  Gregory 
Nazianzen)

Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh,

ngày 02/1�

Ngay trong ca nhập lễ  các thánh Giám 
mục đã có viết: “ Ta sẽ kiểm điểm đoàn 
chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt 
chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của 

Thánh Basiliô Cả Thánh  Grêgôry 
Nazian
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chúng"( lời Chúa phán ). Thánh Basiliô 
cả và Grêgôriô Nazian là các vị mục tử 
tốt lành Chúa đã đặt lên để chăn dắt 
đoàn chiên của Ngài.

TÌNH NGHĨA SÁNG NGỜI

Hai thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian 
đều được sinh ra tại Cappadoce, thuộc 
hai gia đình quí phái, danh tiếng, có địa 
vị vững chắc trong xã hội lúc đó. Hai vị 
thánh đều học cùng trường tại Athènes 
Hy Lạp,  thành đạt  trong việc học,  hai 
Ngài  đều cùng về quê hương và sống 
với nhau trong một mái nhà tu viện. Dù 
rằng  tính  khí  mỗi  người  khác  nhau, 
nhưng hai vị thánh đã sống nghĩa thiết 
chan  hòa,  sống  theo  gương  mục  tử 
nhân  hậu  hiền  lành  noi  theo  Chúa 
Giêsu. Thánh Basiliô có tài lãnh đạo, có 
óc tổ chức, chỉ huy, điều khiển. Thánh 
Grêgôriô  Nazian  lại  thích  chiêm  niêm, 
sống âm thầm và là một tu sĩ sáng ngời 
các nhân đức. Cả hai vị thánh đều được 



MỤC LỤC Giuse H.Lợi DCCT

chọn làm Giám mục của hai Giáo phận. 
Thánh Basiliô được đặt làm Giám mục 
năm  370  tại  Césarée  de  Cappadoce. 
Thánh Giám mục Basiliô là một mục tử 
can trường, đầy dũng khí, hiên ngang. 
Nhờ lòng dũng cảm: lời giảng dậy, chữ 
viết và nhờ tài khéo léo, can thiệp trực 
tiếp của Ngài với Chính quyền, Ngài đã 
đem lại  cho Hội  Thánh một chỗ đứng 
vững chắc, tách quyền Giáo Hội ra khỏi 
thế quyền. Ngài giúp cho những người 
nghèo lấy lại phẩm giá của mình và bảo 
vệ đức tin của đoàn chiên cách sâu xa, 
vững chắc. Thánh Grêgôriô Nazian được 
tấn phong Giám mục Sasime năm 371, 
và vào năm 380, thánh nhân được cử 
làm Giám mục Constantinople giữa sóng 
gió do bè rối Ariô gây nên. Ngài có tài 
hùng  biện,  mọi  người  đều  theo  Ngài. 
Thánh nhân được đặt cho một cái tên 
hết sức thân thương: “ Cha của những 
kẻ khốn cùng".
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Thánh Basiliô qua đời ngày 01/1/379 và 
thánh  Grêgôriô  Nazian  tạ  thế  ngày 
25/1/390.

GIÁO HỘI TUNG HÔ CÁC NGÀI

Cả  hai  vị  thánh  đã  sống  hiền  lành, 
khiêm nhượng theo gương Chúa Giêsu 
Cứu Thế.  Cuộc  sống của  các  Ngài  đã 
họa  lại  bộ  mặt  đầy  yêu  thương  của 
Chúa. Thánh Grêgôriô đã để lại câu nói 
bất hủ: “ Nếu vì tôi mà bão táp này( bè 
rối  Ariô)  nổi  dậy,  hãy  ném tôi  xuống 
biển, để anh em khỏi bị khổ sở ".

Giáo  Hội  Chính  Thống  đã  đặt  ba  vị 
thánh  Basiliô  cả,  Grêgôriô  Nazian  và 
Gioan Kim Khẩu lên hàng đầu giữa các 
bậc tiến sĩ trong Giáo Hội Chúa Kitô. Vì 
những công nghiệp, tài đức và nhân đức 
của  các  Ngài,  Hội  Thánh  còn  gọi  các 
Ngài bằng tên rất đẹp, ấn tượng và thân 
thương: “ đuốc thiêng của Hội Thánh ".

LỜI NGUYỆN
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" Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội 
nên  rạng  rỡ  nhờ  gương  sáng  và  lời 
giảng dậy  của hai  thánh Basiliô  cả và 
Grêgôriô Nazian. Xin cho chúng con biết 
khiêm  nhường  tìm  hiểu  chân  lý  của 
Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực 
hành"( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh 
Basiliô cả và Grêgoriô Nazian ).
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1-1 THÁNH MARIA, ÐỨC MẸ CHÚA 
TRỜI

Ngày thế giới hòa bình, ngày 01/01/2003

Lc 2, 16-21

Nhân loại lại bước vào 
một  năm  mới:  năm 
dương  lịch  2003.  Trái 
đất,  thời  tiết bốn mùa 
cứ  như  xoay  chuyển 
vần xoay, cứ như thay 
đổi không ngừng. Năm 
2003  được  đánh  dấu 
bằng  việc  thánh  hóa 
các gia đình.  Nên,  dõi 

theo  gương  sáng  ngời  của  gia  đình 
Nagiarét là việc quan trọng và khẩn thiết 
của  mọi  gia  đình  công  giáo.  Hội  Thánh 
trong ngày đầu năm mới dương lịch đã tôn 
dương  tước  hiệu  Ðức Maria  là  Mẹ  Thiên 
Chúa.
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MỘT  TƯỚC  HIỆU  TRỔI  VƯỢT  MỌI 
TƯỚC HIỆU

Tước hiệu Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa là một 
tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. 
Ðây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi 
nói về Ðức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ V, 
giáo chủ Nestôriô đã nổi lên chống đối tước 
hiệu  Mẹ  Thiên  Chúa  của  Ðức  Trinh  Nữ 
Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là 
Mẹ của Ðức Giêsu Kitô,  chứ không được 
gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột 
lớn  lao  đã  xẩy  ra  trong  Giáo  Hội  xoay 
quanh  việc  Ngôi  Hai  nhập  thể.  Thế nên, 
vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công 
đồng Êphêsô dưới  sự chủ tọa của thánh 
Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này 
đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và 
đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng 
Êphêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên 
Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-
Chúa-làm-người.  Bắt  đầu  từ  công  đồng 
Êphêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã 
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trở  thành  tước  hiệu  chính  thức  của  Ðức 
Trinh Nữ Maria. Ðây là tước hiệu trổi vượt 
trên mọi tước hiệu mà Giáo Hội đã ca tụng 
và  tôn  vinh  Ðức  Trinh  Nữ  Maria.  Thánh 
công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín 
lý về Hội Thánh dã viết: “ từ những thời xa 
xưa, Ðức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới 
tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu 
đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở 
của  Người  trong mọi  cơn gian  nan khốn 
khó". Ðức Giáo hoànng Piô XI đã viết khi 
lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ 
Thiên Chúa ngày 11/10 nhân dịp kỷ niệm 
1500  năm  công  đồng  Êphêsô  vào  năm 
1931: “ Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối 
nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi 
đặc ân cho Ðức Mẹ và nâng Người lên một 
địa  vị  cao  sang  tuyệt  vời  bên  Thiên 
Chúa"( Lux Veritatis 1931).

NHƯ MẸ MARIA.
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Tin mừng Lc 2, 16- 21 như muốn thúc giục 
nhân loại hãy hiện diện bên Chúa Giêsu Hài 
Ðồng như các mục đồng xưa. Ðây là dấu 
chỉ đích thực về sự có mặt của Chúa cứu 
thế đang ở giữa nhân loại theo sự loan báo 
của các thiên thần. Các mục đồng nhanh 
chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng nhưng tiếp tục ra 
đi tìm Chúa Giêsu theo lời loan báo của các 
thiên thần và họ đã tìm ra Ðấng cứu thế, 
đây là một dấu chỉ đối với họ. Còn Maria 
khi thấy các mục đồng có mặt cung chiêm 
Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng coi đây là một 
dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời Mẹ. Việc 
đản sinh Con Thiên Chúa làm người đối với 
Mẹ vẫn là một mầu nhiệm tàng ẩn, dù rằng 
hơn ai hết Mẹ là người hiểu thấu biến cố 
cứu độ, nhưng Tin Mừng Luca chỉ nói vỏn 
vẹn: “ còn Maria thì ghi nhớ tất cả những 
sự việc đó và suy niệm trong lòng"( Lc 2, 
19 ). Mẹ Maria trong đêm giáng sinh với 
cảnh huy hoàng lộng lẫy, với tiếng hát của 
muôn cơ binh thiên thần, vẫn im lặng. Sự 
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im lặng của một con người  nói  tiếng xin 
vâng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự im 
lặng  của  một  con  người  được  tràn  đầy 
hồng phúc. Mẹ luôn sống tâm tình của một 
nữ tỳ khiêm tốn và như thế mọi vinh quang 
trần thế, Mẹ luôn dành cho những người 
khác.  Mẹ  hiểu  rõ  khi  các  mục  đồng  tới 
hang đá cung chiêm Chúa Hài Ðồng Giêsu 
con Mẹ, Mẹ hiểu thấu căn tính của con Mẹ, 
Mẹ được chúc phúc, nhưng Mẹ vẫn chưa 
đọc ra lời chúc phúc của Thiên chúa dầu 
vậy Mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào 
việc trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống 
đơn sơ, khiêm nhường, tín thác vào Chúa 
Giêsu vì thế Mẹ xứng đáng lãnh nhận tước 
hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa.

Như Maria,  nhân loại đã được chúc phúc 
bởi vì nhân loại đã biết kính sợ Chúa: “ Ðó 
chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ 
Người.  Xin  Chúa  từ  Xion  xuống  cho  bạn 
muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả 
cuộc đời bạn được thấy Giêrusalem phồn 
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thịnh,  được  sống  lâu  bên  đàn  con"(  Tv 
128,4-6 ) hoặc" Khách qua đường không ai 
chào hỏi chúng: Chúa ban phúc lành cho 
anh em. Chúng tôi chúc lành cho anh em 
nhân danh Chúa "( Tv 129, 8 ). Quả thực 
như một hồng ân cao quí vì nhân loại và 
mỗi người chúng ta đều được Chúa chúc 
lành.  Mọi  người  trong  năm  mới  này  sẽ 
được hạnh phúc sống giây phút hồng ân là 
Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của 
mỗi người  để làm cho cuộc sống ấy nên 
viên mãn, nên hoàn thiện hơn.

Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm  
dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa  
bình trùng vào ngày kính trọng thể Ðức  
Maria Mẹ Thiên Chúa như lời Ðức thánh  
cha  Phaolô  VI  đã  viết  trong  tông  huấn 
Marialis Cultus, số 5b khi Người dời thánh lễ 
kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa 
vào ngày  01/01 mỗi năm như sau: “. Vì sự�  
trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01tháng giêng 
với  ngày thứ tám giáp  lễ  Giáng sinh  mà 
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chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày Thế Giới 
Hòa  Bình,  mà  thế  giới  mỗi  ngày  càng 
hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa 
bình đã phát sinh trong lòng nhiều người”.

Lạy  Vua Hòa Bình  mới  sinh,  nhờ sự can 
thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, xin ban cho 
nhân loại và mỗi người chúng con sự Hòa 
Bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm 
hồn. 

Xin Hài Ðồng Giêsu thánh hóa các gia đình 
chúng con để mọi gia đình luôn sống sự 
thánh  thiện  và  công  chính  của  gia  đình 
Nagiarét.
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