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lời 
 ngỏ

Mùa trở giấc đất trời rộn rã 
Gió giao hòa vạn vật hồi sinh 
Cây trổ hoa xanh lá tươi cành 

Mai vàng nhánh đào hồng thắm nụ

Người hớn hở vui câu đoàn tụ
Cánh én xa tíu tít lượn đùa 

Lẫn chút Đông phong vương ngọn cỏ
Lấp lánh nắng vàng Xuân đáo lai  

Một mùa xuân nữa lại về. Dòng thời gian cứ thế xoay mãi những vòng 
quay bất tận của mình. Xuân về là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại 

một năm đã qua và hướng về một năm mới đến nhiều thành công hơn vui 
vẻ hơn năm vừa qua. 

Với tâm tình ngày đầu Xuân, Ban Biên Tập thân mến kính gửi đến quý Ông 
Bà Anh Chị Em Đặc San Xuân Bính Thân 2016 như một món quà tinh thần, 
để chúng ta cùng nhau “một năm nhìn lại” mọi sinh hoạt của Giáo Xứ. Đồng 
thời hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô chiêm ngưỡng 
“Lòng Chúa Thương Xót”  và sống Năm Thánh qua phương châm “Anh em 
hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6:36).

Kính chúc  Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ và toàn thể quý Ông Bà 
Anh Chị Em một năm mới an khang và vạn sự như ý.

Ban Biên Tập
Xuân Bính Thân 2016
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Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, 
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương 

(Tv 135)

Trước tiên hai Cha Phó và tôi gởi lời 
chào thăm tới Quý Vị trong Hai Hội 
Đồng, Mục Vụ và Tài Chánh, tới tất 

cả Quý Vị Trưởng các Giáo Khu, Trưởng 
các Ban Ngành và Đoàn Thể, Quý Thày Cô 
trong Trường La Vang và tất cả quý ông bà 
anh chị em trong Giáo Xứ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam. 

Kính thưa quý Ông bà anh chị em trong 
Giáo Xứ, cách đây không lâu tôi có dịp đọc 
lại cuốn Kỷ Yếu của Giáo Xứ năm 2000, 
tôi thấy từ ngày phôi thai giáo xứ chúng ta 
cho tới ngày hôm nay, từ ngày mà giáo xứ 
chúng ta chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé với 
mười mấy gia đình, ngày mà giáo xứ chúng 

ta còn phải đi làm lễ nhờ của hết giáo xứ 
này tới giáo xứ khác, ngày mà giờ lễ của 
chúng ta phải tùy thuộc vào giờ lễ của anh 
chị em người Mỹ hay người Mễ. Ngày hôm 
nay chúng ta đã trở thành một giáo xứ thật 
đông đúc, thật sầm uất, với khu đất thật đẹp, 
với ngôi Thánh đường thật nguy nga đồ sộ 
và những cơ sở lớn lao mà nhiều người 
khi đến thăm phải trầm trồ ca ngợi. Trước 
những ơn lành Thiên Chúa ban cho giáo xứ 
chúng ta, tôi tin chắc rằng mỗi người chúng 
ta phải cảm nghệm được lòng yêu thương 
của Thiên Chúa dành cho Giáo Xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington cũng như 
từng người biết bao hồng ân mà chúng ta 
không bao giờ cảm tạ cho xứng. 

Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể không biết 
ơn các Đức Giám Mục, Đức Ông Shum-
acher, các Linh Mục của Giáo Phận Fort 

Tâm tình Tạ Ơn và
PHÓ THÁC
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Worth cũng như các Cha cựu chánh và phó 
xứ đặc biệt là Cha Cố Hilariô Trần Công 
Lý, vị chánh xứ đầu tiên và Cha Polycarpô 
Nguyễn Đức Thuần, người đã có công xây 
Ngôi Thánh Đường nguy nga và lộng lẫy 
hiện nay. Chúng ta cũng không quên ơn 
tất cả quý vị cựu và đương kim các Hội 
Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, quý vị cựu và 
đương kim làm việc trong các Giáo Khu, 
Ban, Ngành, Đoàn Thể, Quán Thánh Gia, 
Trường La Vang cũng như tất cả quý ân 
nhân cũng như mọi người đã dấn thân 
trong việc xây dựng giáo xứ từ ngày bắt 
đầu chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé ở nhà thờ 
St. Mathew cho tới ngày hôm nay. 

Thực vậy, mặc dù mới về phục vụ giáo xứ 
được mấy tháng, tôi đã cảm nghiệm và rất 
cảm động cũng như hết sức thán phục vì 
trong giáo xứ có rất nhiều tấm lòng quảng 
đại hy sinh đóng góp về tinh thần cũng như 
vật chất trong việc bảo tồn và phát triển 
giáo xứ không mệt mỏi. Có những ông bà 
cụ ngoài bảy mươi mà mỗi cuối tuần đều 
thức thật sớm để đến thánh đường hay 
quán Thánh Gia để phục vụ. Có những anh 
chị em dù rất bận rộn với những công việc 
của tiệm hay sở làm cũng hy sinh rất nhiều 
thời giờ để phục vụ cho giáo xứ trong nhiều 
lãnh vực. Xin Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tiếp tục ban 
cho giáo xứ chúng ta nhiều tâm hồn tốt lành 
như thế. 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng 
ta đang cùng nhau sống những ngày cuối 
của năm Ất Mùi và chuẩn bị bước vào năm 
2016, năm Bính Thân với thời khắc thật 
linh thiêng. Vào những ngày đầu của năm 
Phụng Vụ C, ngày mùng 8 tháng 12 năm 
2015, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu 
khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương 
Xót. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 
nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải 
chạy đến với trái tim hiền lành của Thánh 

Tâm Chúa, để cảm nghiệm, để dìm tâm 
hồn chúng ta vào lòng thương xót bao la 
của Một Vị Thiên Chúa chỉ biết xót thương 
và tha thứ. Năm Thánh Lòng Chúa Thương 
Xót cũng mời gọi mỗi người chúng ta hay 
ra đi và chia xẻ những ân tình, những cảm 
nghiệm sâu xa của một Vị Thiên Chúa nhân 
từ cho anh chị em mình, cách riêng với 
những anh chị em nghèo túng thiếu thốn về 
tinh thần cũng như vật chất, những anh chị 
em bị xã hội bỏ rơi hay coi thường.

Trong những ngày cuối năm này, hết mọi 
người trong Giáo xứ chúng ta hãy hợp với 
Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam để 
dâng lên Thiên Chúa những lời cám ơn 
tận đáy lòng của chúng ta vì bao hồng ân 
Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ chúng ta 
nói chung và từng người chúng ta nói riêng. 
Chúng ta mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria 
để hát vang lên tới Chúa: “Linh hồn tôi ngợi 
khen Đức Chúa... vì Đấng Toàn Năng đã 
làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 29-
55). 

Sau cùng, với tâm tình tạ ơn, phó thác vào 
Thiên Chúa đầy lòng xót thương, Đức Trinh 
Nữ Maria, Hiền Mẫu của chúng ta, Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam anh dũng luôn bảo 
trợ từng con dân Đất Việt, chúng ta xin các 
Ngài ban cho Giáo Xứ, quý Cha, quý Thầy 
Sáu, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Hội Đồng, các 
Giáo Khu, các Ban, Ngành Đoàn Thể, Quán 
Thánh Gia, Trường La Vang cũng như hết 
mọi người một Năm Mới muôn hồng ân, an 
bình, khoẻ mạnh và tràn đầy hạnh phúc.

Lm Phanxicô Xaviê M. Vũ Văn Vinh, CMC
Chánh Xứ
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“
Tân niên thánh đức bao ân phúc
Xuân nhật an hòa mãi phú vinh

Theo định luật an bài của Trời đất, Mùa Xuân 
Thiên Nhiên là mùa cây cỏ hoa lá đâm chồi 

nẩy lộc cho chu kỳ 365 ngày mới. Lời cầu chúc 
đầu năm của chúng ta thường được gói ghém 
trong 3 chữ vàng: “Phúc, Lộc, Thọ” để niềm 
hạnh phúc nơi mỗi người chúng ta bừng dậy 
cùng với đất trời.

Thư 
xuân 
mục 
vụ 

“
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Chúng ta bước sang Mùa Xuân Lòng Người. Mùa xuân này tươi nở bất cứ 
ở nơi đâu khi cuộc sống mỗi người tràn đầy bình an và sống trong ân phúc. 
Mùa xuân này chỉ thực nở hoa khi chúng ta kín múc nguồn ân sủng từ Thiên 
Chúa vì chính Ngài là Mùa Xuân Vĩnh Cửu. 

Nhìn lại 365 ngày qua Giáo Xứ chúng ta đã và đang ghi dấu những bước 
tiến đáng kể như Mùa Hoa Tâm Linh nở rộ. Các cánh hoa cá nhân cũng như 
các cụm hoa ban ngành đoàn thể được kết thành một vòng hoa muôn sắc và 
thắm tình người để kính dâng lên Chúa Xuân. Những cành hoa cá nhân bao 
gồm mọi thành viên trong giáo xứ và các cụm hoa đây chính là các giáo khu, 
hội đoàn, ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các cụm hoa (Youth Rally) mới được 
ươm trồng đã và đang kết nụ trổ hoa. Cụm hoa Trường Đức Mẹ La Vang, 
có hoa Giáo Dục Đức tin  và hoa Giáo Dục Việt Ngữ.  Các thầy cô là những 
người vun trồng mang cùng một tâm huyết đào tạo vườn hoa thế hệ măng 
non của giáo xứ giúp các em trưởng thành trong đức tin và không đánh mất 
đi căn tính cội nguồn của chính mình.

Cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho Giáo Xứ qua tinh thần hy sinh, phục vụ, 
yêu thương và hiệp nhất để Giáo Xứ có được ngày hôm nay. Đây chính là 
Mùa Xuân Ơn Thánh mà Thiên Chúa ban cách đặc biệt cho mỗi người chúng 
ta nói riêng và Giáo Xứ nói chung.

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016. Hội Đồng Mục Vụ xin chân thành kính 
chúc Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Quý Cụ Ông, Cụ Bà và cộng 
đoàn dân Chúa hưởng tràn đầy phước lộc của 3 mùa Xuân.

Đôminicô Trần Quốc Luật
Trưởng Hội Đồng Mục Vụ

cung chúc tân xuân
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Kính thưa Thượng Đế
Tuối trẻ hồn nhiên

Liên miên cười nụ
Cho dù trong mơ
Luôn nở nụ cười 
Cùng với “mommy”
Nhớ đi sở thú
Gặp chú gấu quen
Thổi kèn điêu luyện.
Giăng trên cành cây
Bóng bay vàng, đỏ
Thảm cỏ xanh rờn
Thỏ con ngơ ngác
Nghe nhạc nhịp nhàng
Lăng săng nhẩy tới.
Bác voi đánh trống
Oai phong lẫm liệt;
Chim két, công xanh
Xòe cánh đáng yêu,

Múa điệu nhịp nhàng.
Từng tràng pháo tay 
Từ bầy khỉ nhỏ
Reo hò khọt khẹt
Nhe hết hàm răng
Trăng trắng diễn hài,
Cóc, nhái, ễnh ương
Phô trương tài nghệ
Khiến bé vui lây.
Hai tay giang rộng.
Gió bỗng chuyển về
Lay nhẹ cành lá,
Cuốn cả ban nhạc
Lên các tầng mây.
Mà ngày hội Táo
Sít sao gần tới
Thần mới nhẩy theo,
Mắt nheo ngắm mây
Vừa thấy cổng trời

Chân vói phóng qua.
Thật là may mắn
Đỡ “vạn” tiền săng
Đổ nặng phi thuyền
Mới lên tới trời
Như hồi dự tính.
Rung rinh tiếng động          
Bé bỗng giật mình
Hồi tỉnh cơn mơ
Mắt mở “thao láo”
Đón chào ngày mới
Sáng tươi đẹp đẽ
Bên mẹ bên cha
Một nhà hạnh phúc.

Cung Chúc Tân Xuân
Mỗi lần cận Tết
Mừng hết lớn luôn
Nỗi buồn lây lất

sớ 
Táo 

Quân
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Đem cất vào kho.
Thì giờ quý báu
Thần đâu bỏ phí,
Trực chỉ tới trời
Thăm hỏi xa gần
Táo Quân các nước
Về trước sân tiền
Bàn chuyện năm cũ.
Áo mũ xênh xang
Một làng đợi chờ
Dâng sớ trình tấu. 
Muôn tâu Bệ Hạ,
Thần là Táo Quân
Giáo dân vui tánh
Các Thánh Tử Đạo
Công giáo Việt Nam.
Bao năm xuề xòa
Tại A-Linh-Tân,
Thuộc quận Tarrant
Mãi tận Tếch-Xát.
Vùng đất hiền hòa
Tránh xa giông bão
Gây bao đau thương.
Kế đường “Co-Lình”
“sốp-pinh”đầy nhóc
Sát góc“Mây-Phiêu”
Rất nhiều giáo dân
Mua gần nhà thờ
Nhà nhỏ xinh xinh
Bài tính thật hay
Hằng ngày đi bộ,
Chừng độ chút thôi
Là tới Thánh Đường.
Sung sướng dự lễ
Bất kể sáng chiều
Bao nhiêu cũng được,
Ơn phước mỗi ngày
Nhận ngay tại thế.

Xin kể Bệ Hạ:
Ngó qua thế giới
Than ôi ! Rúng động
Trung Đông hằng ngày
Đạn bay, bom nổ

Cháy to ngút ngàn.
Hằng vạn âm thanh
Chiến tranh ghê rợn,
Do bọn khủng bố
Gieo khổ cho dân
Lan dần qua Pháp,
Tràn ngập Châu Âu,
Hùa nhau đe dọa
Khắp cả Châu Á.
Thế là Tây Phương
Hỗ tương đối phó
Quyết“ nhổ ” cho hết
“ IS ” ngang ngược:
“Nhà Nước Hồi Giáo”
Đến bao giờ tàn
Người dân thế giới
Khỏi mối lo chung.
Thật đúng năm “dê”
Kéo lê chiến sự
Từ từ Bính Thân
Mới dần bình định.

Quân lính Trung Cộng
Náo động lãnh hải
Cả Thái Bình Dương,
Chẳng lượng sức mình
Mưu tính “lưỡi bò”
Be bờ lập cảng,
Đắp rặng san hô
Thành chỗ đóng quân
Tiếp cận phi đạo 
Để bao phi cơ
Tha hồ lên xuống.
Bành trướng phi pháp
Phải gặp quả báo
Khi nào chiến cuộc
Bó buộc bùng nổ
Từ đó Tầu khựa
Mới đưa cờ trắng
Thầm lặng đầu hàng.

Còn đang tiềm ẩn
Vi khuẩn Cộng Sản
Lây lan trong máu,

Nên dẫu nước to 
Nga Sô hung hăng
Vẫn mang vạn quân
Xâm lấn Ukraine.
Tai hại tá hỏa
Hàng hóa lạm phát
Tiền mặt sụt giá,
Nên cả doanh nghiệp
Liên tiếp rên rỉ.
Chỉ vì lòng tham
Nẩy mầm cớ sự.

Dê cứ : “ be ! he ! ”
Rồi nhè núi đá
Nhún nha nhún nhầy
Phóng thẩy mình lên,
Tận trên đỉnh cao
Chớ nào chịu nằm.
Trọn năm Át Mùi
Niểm vui vô kể,
Kinh tế Hoa Kỳ
Như ý phất lên.
Nhà liền tăng giá
Nhưng “chả” có sao!
Dê nào lùi bước,
Dù trước thử thách
Ngóc ngách vượt lên.
Đồng tiền dễ kiếm
Làm thêm “ô-vờ”
Xăng giờ rẻ chán
Đổ tràn thoải mái
“ job ” lại dễ tìm
Bệnh tim mất tiêu.
Một điều cần nhớ
Đi chợ sớm trưa
Không mua hàng Tầu
Nhuộm mầu độc hại,
Hàng nhái y chang
Phải quẳng thùng rác,
Khi vác về nhà
Chẳng trả lại được
Giận rước vào lòng, 
Vợ chồng buồn so
Nhỏ to than thở.
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Mua đồ của Mỹ
Thà chi chút nữa
Nhưng vừa đúng ý,
Mà khi vất bỏ
Dùng cỡ mươi năm.
Cuối năm thấy rõ
Con số tiết kiệm
Tăng thêm đáng kể,
Tết về khỏi lo
Tiền có dư sài.

Ái ngại “khủng bố”
Lọt vô đất Mỹ
Làm gì cũng lo
Như có chiến tranh.
Canh cánh phập phồng
Ngủ không chợp mắt,
“Ai mất ai còn
Chào đón ngày mai”.
Nên Ngài Tổng Thống
Buồn lòng thắt chặt, 
Kiểm soát súng đạn
Trên toàn nước Mỹ,
Đỡ phí mạng dân
Điều cần làm ngay.
Mặt mày sợ hãi
Cũng tại Trung Đông
Người hòng chạy loạn
An toàn sinh mạng.
Thoát sang Âu Châu
Khổ đau ám ảnh
Thảm cảnh ủ dột
Hơn một triệu người. 
Ngặt nỗi khủng bố
Chẳng bỏ cơ hội,
Đã vội trà trộn
Đặng còn phá hoại
Ngay tại Âu, Mỹ,
Nhiều vị Thống Đốc
Phút chốc lo lắng:
Cần sàng lọc kỹ,
Kẻo khi “đã rồi”
Mới nói “bất an”

Tràn lan khắp nước.
Thấy trước nguy cơ,
Phải lo phải liệu
Càng nhiều càng tốt.

Từ tuốt Tòa Thánh
Tin lành phúc đức
Từ Đức Thánh Cha:
Cha Aloisiô
Luôn tỏ tình mến
Là Nguyễn Hùng Vị
Lý trí nằm lòng
Gói trong sự thật,
Trên đất Kontum
Xanh um núi rừng. 
Từ những pháo tay
Vang dậy từng tràng,
3 tháng mười hai
Mừng Ngài vinh dự
Làm chủ Giáo Phận,
Sau phần thực thi
Lễ nghi long trọng
Tấn phong Giám Mục.
Kính chúc Đức Cha
Chan hòa ân phúc
Của Đức Chúa Cha.
Nơi Cha bước chân
Thiên Thần dẫn lối,
Giúp người xứ thượng
Vấn vương nghèo khó,
Được có của ăn
Trong căn nhà nhỏ.
Trẻ có lớp học
Khỏi móc thân người
Treo dưới ròng rọc,
Gắn dọc dây cáp
Mà đáp qua suối,
Giữa đồi núi cao
Mới vào được lớp.
Trường hợp cụ già
Mù lòa, neo đơn,
Trẻ con mồ côi,
Còm cõi khuyết tật

Nhìn rất thương tâm,
Chỉ nằm một chỗ
Được có ngưởi chăm,
Hỏi thăm nuôi dưỡng.

Phần thưởng tinh thần
Giáo Phận Vĩnh Long
Long trọng mừng rỡ
Cha Phó Giám Đốc,
Coi sóc trong ngoài
Nơi Đại Chủng Viện
Tận trên Cần Thơ.
Ước mơ sôi nổi:
“Ra khơi, thả lưới”.
Là người công đức
Linh Mục Phêrô
Chăm lo giảng dậy
Vun đầy ý tình
Cha Huỳnh Văn Hai
Thừa sai chính trực 
Được Đức Giáo Hoàng
Chuyển sang chức mới
Lên ngôi Giám Mục
Tân chức chính tòa
Giúp cả Vĩnh Long
Mở rộng tầm nhìn
Cậy tin Đức Mẹ.
Thánh Lễ mở ra
Xin Cha khẩn cầu
Cho mau xóa bỏ
Chế độ Cộng Sản,
Công an ăn cướp
Cùng lớp côn đồ
Gieo khổ toàn dân
Cùng tận Việt Nam
Bao năm bị trị.
 
Thiếu Nhi Thánh Thể
Rước lễ, hy sinh
Bản tính dịu hiền
Cầu nguyện mỗi ngày
Bên cây Thánh Giá.
Vất vả lui cui
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Vẫn vui học hỏi
Quyết noi gương sáng
Tỏa sáng việc lành
Xứng danh Tông Đồ
Sống cho hoàn thiện.
Huấn luyện tự nhiên
Trung kiên chịu khó
Chuyện trò với Mẹ
Luôn để tâm hồn
Theo bốn khẩu hiệu.
Thanh thiếu niên trẻ
Đi, về thưa gởi
Vâng lời cha mẹ
Lắng nghe lớp huynh
Giữ mình trong trắng,
Nói năng hòa nhã
Nết na đằm thắm
Âm thầm sửa mình.
Tận tình bác ái
Quảng đại giúp người
Lời nói thành thật
Thắt chặt tâm tình
Nghĩa Binh ThánhThể
Thành bó hoa thiêng
Cùng tiến dâng Chúa

Nhưng chưa hết đâu
Ngày đầu bẩy tuổi 
Xưng tội lần đầu
Bé đâu nhõng nhẽo
Đòi kẹo như em
“cà-rem” vẫn thích
Khúc khích cười vui
Ba dúi vào tay
Kem cây lành lạnh
Bé nhanh tay đón.
Lại còn nhắc mẹ
May bé`áo mới
Khoe với bạn bè
Ngày lễ tựu trường
Ra đường xinh xắn
Bên chân mẹ cha
Thiên hạ trầm trồ

Khen nhỏ dễ thương.
Ngôi trường của bé
Đức Mẹ La Vang
Bóng dáng cô, thầy
Thứ bẩy, Chúa Nhật
Tất bật việc nhà,
Liếc qua giáo án
Lẹ chân đến lớp
Nhờ hớp khí trời
Nên mới nhẹ tênh
Hết bệnh rề rà,
Đem cả tâm hồn
Dậy muôn học trò
Được có ngày mai
Đức tài toàn vẹn
Mới yên tâm chớ.
Thầy, cô Giám Hiệu
Bận nhiều nhưng vui
Nhìn tụi học trò
Mới nở nụ cười
Chao ôi! Mãn nguyện.

Đứng yên rồi ngó
Đóng bộ bảnh bao 
Đi rảo trong ngoài
Gặp ai cũng“gật” 
Chào rất mau chóng
Rồi phóng đi ngay
Lo mấy công tác
Sốc vác cho mau
Để lâu “bì-hai”
Rượt lại không kịp
Mắt híp mồ hôi
Chẩy tới chòm râu...
Hơi đâu để ý.
Bởi vì chú, bác
Dọn rác giáo xứ
Bám trụ nhà thờ
Chỉ có thở phào
Khi nào sạch rác. 

Nhìn các “áp-phích”
Được nhích lên cao,

Góc nào cũng thấy
Cờ bay lộng gió,
Biết rõ ngày lễ
Bước nhẹ đến rồi.
Mới hỏi Khánh Tiết
Sơn phết hồi nào
Mà sao trang trọng.
Dưới bóng mai, đào
Biết bao anh em
Quyét đem sức mọn
Làm tròn công tác.

Thánh Nhạc giáo xứ
Mãi cứ thăng tiến
Hòa tiếng du dương
Âm hưởng ngút ngàn 
Các bạn Triển Dương
Phô trương bản sắc.
Lục lạc, trống, chiêng
Suối Thiêng diễn tả
Y là tiếng suối 
Tuôn dưới lưng đồi
Từng nơi róc rách, 
Tí tách mưa rơi
Bao lời quyến luyến
Dâng lên Chúa Trời
Lòng người rộn rã.
Tất cả nhạc công
Tổng cộng bốn mươi
Cùng với Thánh Gia
Hợp ca đại lễ
Lắng nghe tuyệt vời.
Nên mới lễ xong
Thấy lòng phơi phới
Bầu trời Đồng Công
In bóng áo dài
Tung bay trong gió
Ai đó ngẩn ngơ. 

Tông đồ sáng giá 
Hội Fatima
Lễ ra đã thấy
Nhanh tay lau lá

23

Đặc San Xuân
BÍNH THÂN 2016



Cho cả bánh chưng
Với những đòn “tét”
Cho Tết Bính Thân,
Tay “gân” run rẩy
Vẫn thầy lẹ làng.
Bàn sang cuộc rước
Chung bước trước cờ
Chẳng lo đường xa
Đức Bà che chở
Nhẹ ở đầu gối
Bước tới không sao
Khi nào Chúa gọi
Cụ mới lên đường
Vui hưởng Thiên Nhan

Vào Ban Giúp Lễ
Cậu bé lí lắc
Thắc mắc suốt ngày
Mà nay chững chạc
Chú, bác kỳ vọng.
Trông mong lớn tí 
Như chị đầu lòng
Sống trong “ơn gọi”
Đổi mới cuộc đời
Là người Chúa chọn.

Đem trọn tấm lòng
Cậy trông Đức Mẹ
Bất kể tháng năm
Tay cầm xâu chuỗi
Mân Côi lần hạt
Tiếng hát chung lòng
Đời sống dâng Mẹ
Của lễ hèn mọn
Đoàn con Lê - Giô
Phó dâng tín thác
Việc xác mỗi ngày
Trong tay của Mẹ
Chở che nhận lấy.
Chắp tay cầu nguyện
Bình yên trong Chúa
Ngay giữa nhân trần,
Khi gần tạ thế
Đức Mẹ của con

Dẫn đón tận nơi
Về Trời an nghỉ.

Bảo Trì vun đắp
Cắt ráp hàng rào
Gắn bao cột điện
Nối liền ống nước…
Việc trước việc sau
Theo nhau.liên tục
Cầu chúc các anh
Sức mạnh bền bỉ
Chăm chỉ miệt mài
Làm lại thêm hăng

Trời nắng tốt dưa
Trời mưa tốt lúa
Dù mưa lộng gió, 
Nắng đổ mồ hôi…
Nhưng với tâm tình
Yêu kính Đức Mẹ
Chẳng kể xa gần
Đoàn quân giáo xứ 
Vẩn cứ lên đường
Đi hướng Cathage
Trực chỉ lên tới
Đại Hội Thánh Mẫu
Cùng nhau phục vụ
Y như ở nhà
Mở ra Đồng Hành
Tay nhanh chân lẹ 
Đem về thật gọn
Trăm bốn sáu ngàn
Các bạn mình ơi
Tiền lời quá đã
Về trả bớt nợ
Đỡ lo năm tới
Xây mới “parking”

Gia Đình Đồng Công
Có ông có bà,
Mẹ cha, cô, bác,
Tuổi “hạc”các cụ 
Đông đủ hiện diện
Cầu nguyện, tâm tình 

Lời kinh tiếng hát
Dào dạt dâng Mẹ.
Mẹ sẽ thương tình
Gia đình thêm đông.
Dưới bóng áo Mẹ 
Chở che bao lần,
Người thân chúng con
Không còn tại thế
Được về bên Mẹ
Vui vẻ Thiên Đàng

Từ sáng đến trưa
Ban Thừa Tác Viên
Bước đến giường nằm
Cúi thăm người bệnh
Buồn tênh một mình,
Đem Mình Thánh Chúa
Trao đưa ân cần
Thiên Thần ghi sổ,
Ngày giờ Chúa đến
Bình yên vô sự
Từ từ tiến lên
Tận trên Thiên Quốc

Có được tình thương
Thiên đường có khác!
Hội Các Bà Mẹ
Có trẻ có già
Như hoa hồng nhỏ
Dâng cho Đức Mẹ
Của lễ đơn sơ
Bằng giờ công tác,
Như các ngôi sao
Lúc nào cũng nháy
Bàn tay thoăn thoắt
Lại rất nhịp nhàng,
Dịu dàng như vậy
Mới thấy con tính
Xứ mình lời tới
Trăm mười ngàn “đô”.

Dê cần gặm cỏ
Sừng nhỏ cong cong.
Có công mài sắt
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Thì tất sẽ thấy 
Có ngày nên kim.
Ngồi im một chỗ
Sao có cơ ngơi,
Cà đời eo hẹp.
Nhà Bếp Thánh Gia
Suốt cả mươi năm
Như tằm ăn rỗi
Mọi người hy sinh
Góp chính công sức
Túc trực mỗi ngày
Mới thấy xứ nhà
Thật là khang trang
Huy hoàng lộng lẫy.
Hết thẩy đôi tay
Từ ngay nhà bếp
Mới đẹp làm sao!

Đi rào cho nhanh
Vòng quanh hàng rào
Lại vào nhà thờ
Chăm lo công tác,
Xốc vác hàng tuần
Nếu gần rã “giò”
Chớ có than van
Toàn Ban Trật Tự
Việc như  không tên
Liên miên tới tấp
Phải sắp xếp hay
Làm ngay mới được. 
Ơn phước Chúa ban
Toàn ban vui khỏe 
Mau lẹ công tác
Cô, bác mừng thầm
Mỗi năm mỗi khá

Tất cả đoàn mình:
Liên Minh Thánh Tâm
Trăm năm mươi người
Đứng dưới cờ Đoàn
Nhớ bạn ngày xưa
Chúa đưa về Trời
Như mới hôm nao
Làm sao quên được.

Ngày trước gom “lon”,
Tiền “bòn” trả nợ
Nhà thờ mới mua
Dùng đỡ cây kem
Anh em chụm đầu
Canh nấu bánh chưng
Bằng những cây củi
Lui cui ngoài trời
Đã mười sáu năm.
Đầu năm xin Chúa 
Dẫn đưa bạn hiền
Về miền tiên cảnh
Các Thánh trên trời
Tươi cười mừng đón.

Chỉ còn ít ngày
Dê chạy khuất núi
Khỉ cúi khom mình
Mũi hỉnh nhẩy ra
Cho cả xóm làng
Biết sang năm mới
Vui chơi thỏa lòng.
Hội Đồng Tài Chánh
Vứa lanh vừa lẹ
Nên dễ vươn lên
Cái hên năm nay
Nằm ngáy ngủ nha
Sau ba ngày Tết
Thời tiết khá lạnh
Ngồi cạnh cho ấm
Nghĩ năm qua may
Dê chạy lên đồi,
Khỉ ngồi ngọn cây
Năm nay cẩn thận
Cột chân khỉ lại
Khỏi phải mệt tiếp.

Cơm nếp dẻo thơm
Nhớ cơm tẻ nhà
Đi xa vẫn ngóng
Hội Đồng Mục Vụ
Đã đủ nhiệm kỳ
Được ghi thành tích
Trên lịch Nước Trời,

Đổi mới con người.
Sồng dưới trần gian
Hoàn toàn hạnh phúc
Công đức hôm nay
Vào ngày sau hết
Hưởng hết một lần
Đứng bên Các Thánh 
Nhân lành thánh thiện.

Thầy Nguyễn Thông Ban
Chứa chan hy vọng
Đem lòng yêu mến
Mẹ trên Thiên Đình
Ý chính rõ ràng
Rao giảng nhà thờ
Giúp cho giáo dân
Thêm phần hiểu biét.
Hầu hết mọi ngưởi
Chạy tới bên Mẹ
Thỏ thẻ cầu xin,
Chúa nhìn thấy cả
Ban tỏa hồng ân.
Năm gần sắp hết
Ngàt Tết đến gần
Thầy nhận cho nhé
Lời lẽ kính chúc
Được phúc bởi Trời.
Năm mới vui vẻ 
Sức khỏe dồi dào,
Baotixita:
Thầy là nhân chứng
Của những Tin Mừng

Như từng bao ngày 
Đi đây đi đó
Có Đôminic
Vẫn thích kể chuyện
Trước tiên khi giảng:
Thầy Hoàng Dương Thi
Mỗi khi dẫn ý
Chân lý, hy vọng
Ẩn trong Lời Chúa
Dẫn đưa người ta
Thong thả lên đường
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Nêu gương sự thật
Cần rất gắn bó
Dành cho sự sống.
Đào hồng hé nụ
Năm cũ bước qua
Tết Ta lại tới
Kính lời chúc Thầy
Mai đầy trước ngõ,
Trí nhớ bền bỉ
Đến khi “Chúa gọi”
Chưa nói “quên” nha

Nhớ Cha Raymond
Hướng dẫn đoàn chiên
Là Nguyễn Mạnh Thư
Nhân từ độ lượng,
Tình thương hải hà.
Giúp cả chúng con
Sống tròn bổn phận
Con dân Thiên Chúa
Ngay giữa gian trần.
Thân phận nhỏ mọn,
Biết còn tựa nương
Lòng thương xót Chúa
Điểm tựa cuộc đời.
Cha ơi! Đến Tết!
Hầu hết chúng con
Gói trọn tâm tình
Trọng kính chúc Cha
Bước qua năm mới
Được mọi ơn lành,
Bên cạnh Đức Mẹ
Lắng nghe tâm sự
Phát từ đáy lòng.
Vừa xong tháng ba
Cha đã về dòng
Nhận công tác xa.
Nay đã đến Tết
Bánh tét, bánh chưng
Chất từng xe đầy,
Càng thấy nhớ Cha
Khoe ra bánh mới
Vừa gói xong rồi.
Nụ cười khôi hài,

Khả ái của Cha
Quả là nhớ lâu.

Cha Laurensô
Vị Phó Xứ mình
Bản tính hòa đồng
Năng động, rất uy
Tuyên Úy giới trẻ
Lời lẽ dí dỏm
Sớm hôm gần gũi,
Cả túi văn chương
Vẫn thuờng diễn đạt,
Ngài rất nhún nhường
Dễ thưong số một.
Trong suốt năm qua
May mà có Cha
Người già lẫn trẻ
Như khỏe thêm ra,
Tìm ra đường gần 
Đền Chân, Thiện, Mỹ.
Sau khi đồng tế
Thánh Lễ Đầu Năm
Nhớ cầm Lộc Thánh
Phát nhanh chúng con.
Chào đón Giao Thừa
Xin thưa: Kính chúc
Công đức tràn đầy
Năm nay tài, lộc
Nhảy phóc tay Cha
Nhất là trông thấy
Từng giây, từng phút.

Augustinô
Ban cho lời khuyên
Cha Nguyễn Minh Hoàng
Sẵn sàng lo lắng
Mà chẳng nghỉ ngơi:
Lời nói nhắc nhở
Như gió lung lay
Cần hãy ghi tâm,
Việc làm hằng ngày
Như tay lôi kéo.
Sống theo hình ảnh
Chính danh Giêsu

Ngay từ trong nhà,
Bước ra xã hội
Cơ hội thực thi
Từ bi, nhân hậu
Nguyện cầu, tha thứ
Chúa dủ lòng thương.
Tấm gương lúc này
Được ngay con cháu
Học mau bắt chước,
Ơn phước rõ ràng
Giỏi giang mai hậu.
Nơi đâu mà có
Cha Phó Hoàng ghé 
Sạch sẽ ngăn nắp,
Việc gấp giải quyết
Cho hết chẳng ngại.
Đào, mai đua nở
Cha nhớ bốc rổ,
Phát cho chúng con
Tiền còn mới tinh
Xinh xinh bao đỏ,
Trăm họ hỉ hoan.
Trúc lan trổ hoa,
Khỉ đá dê văng,
Từng tràng pháo nổ
Mừng rỡ đón Tết
Hiểu biết tinh anh.
Chân thành kính chúc
Mọi lúc, mọi nơi
Cha ơi! Mạnh khoẻ
Da dẻ hồng hào
Đem bao ý thơ
Tặng cho đoàn chiên
Có đến bẩy ngàn..

Nhờ Phanxicô
Cha Sở mới về
Cặn kẽ giảng giải
Càng mãi hiểu thấu 
Nhiệm mầu Giáng Sinh,
Bản tính Ba Ngôi…
Từng lời Chúa dậy
Thức dậy sáng mai
Còn mãi ghi lòng
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Ý trong đức tin.
Ngài nhìn bao quát
Các mặt công tác
Khắp các đoàn thể. 
Vui vẻ hiền từ,
Cha Vũ Văn Vinh
Tính tình độ lượng
Tình thương chỉ dẫn
Phải cần khắc ghi:
Ích kỷ, phung phí,
Thị phi, xu nịnh,
Cá tính tham lam,
Tà dâm, kiêu ngạo,
Là bao căn nguyên
Tạo nên sự tội. 
Để rồi gần kề
Đam mê, lạc thú,
Hận thù bè phái, 
Mưu hại lẫn nhau
Dẫn đầu tội ác.
Đem các sự ấy
Chừa ngay tức khắc.
Hồn xác sạch trong 
Mới mong xứng đáng
Thiên Đàng mai sau.
Hãy mau xưng tội
Hòa với Thiên Chúa 
Chan chứa bình an,
Chúa ban tặng không
Tấm lòng nhăn hậu.
Bắc Đẩu chiếu tới 
Năm mới Bính Thân
Cũng cận kề rồi.
Mọi người chúng con
Tạ ơn Cha Xứ,
Nghĩa cử năm qua
Thật là sâu đậm,.
Đỏ thắm hồng nhung
Với những ước mơ
Dành cho năm mới
Bằng lời kính chúc:             
Công đức tràn trề
Cha sẽ khỏe hơn 
Làm tròn công việc

Chẳng tiếc thời gian
Bên đoàn chiên đông
Cha không mệt “nhá”.
Vừa qua giao thừa
Lễ vừa kết thúc
Là lúc chúng con
Lên đón nhận tí
“ Lì xì ” lấy hên
Tân niên của Cha.

Năm qua như “rứa“
Kính thưa Bệ ha:
Chuyện cả gian trần
Nếu còn thiếu sót
Chỉ một tí thôi
Xin lời “dại xá”.
Đường xá xa lắc
Thần chắc phải về
Rồi sẽ “se” lạt
Buộc chặt vào lưng 
Cột cứng vào dù
Gió vù vù thổi
Bay rơi tà tà
Khi đã chạm đất
Tốn mất tí tiền
Nhẩy lên “tắc-xi’.
Giờ thì nhớ lại:
Lai rai xong Tết
Qua hết mùa chay
Đến ngày bầu cử.
Giáo Xứ trông mong
Hội Đồng Mục Vụ
Hội đủ đức, tài
Quảng đại, hy sinh
Tâm tính vâng lời.
Xin vớí Thánh Thượng
Độ lượng ban phước 
Việc được như ý.
Chân đi nhưng lòng
Muốn không rời bước,
Đứng trước Thánh Đế
Thần dễ quyến luyến.
Trước tiên kính chúc 
Công đức hải hà

Bệ Hạ chiếu tỏa
Cho cả trần gian
Được vạn ân phúc
Càng lúc càng nhiều.
Thấu hiểu giáo dân
Nhờ thần đăng trình
Dâng kính lòng thành
Xin Thánh Hoàng nhận.
Gió phần phật thổi
Ngay lối cổng chào
Thần cáo lui nghe
Kịp về lo Tết
Tạm biệt Bệ Hạ
Với cả Táo Quân
Hơn hẳn trăm người
Tuyết rơi xuống hoài
Bái bai! Bái bai!

     Vũ Đức Bôn
Táo Quân La Vang
   Bính Thân 2016

27

Đặc San Xuân
BÍNH THÂN 2016



Ngày tạo Thánh trời đất vuông tròn
Cám ơn Người thương đến hai con
Nuôi bằng vườn cây đầy hoa trái
Hương thơm cỏ lạ lẫn mầm non

Tình yêu đầu đời bông mới nở
Say sưa hương sắc mầu rực rỡ
Tung tăng cánh phượng với gió trăng
Chan chứa niềm vui lòng hớn hở

Đêm trăng huyền ảo bước rong chơi
Mây đen che kín chẳng thấy trời
Trái lê nuốt vội đời hối tiếc
Thân phận tôi đòi suối lệ rơi

Kiếp lăng quăng chìm đắm ao tù
Mong ngày nắng ấm hết mây mù
Rửa sạch bụi đất hồng đôi cánh
Bay lên cho khuất, bóng ba thù

              Trần Minh Đức

nhớ mùa 
xuân đầu
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Miệt Bạc Liêu, Cà Mau có câu hát, về sau phổ biến 
khắp miền Nam, rồi lan truyền khắp nước:

Tháng Ba cơm gói ra Hòn, 
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai.

Nhiều người không hiểu chính xác, cho rằng Hang Mai 
có nhiều hoa mai thơ mộng, hay nhiều rắn hổ mai tàn 
độc. Thật ra, “mai“ tiếng địa phương có nghĩa là “khỉ“. 
Hang Mai tức là “hang của loài khỉ “. Phi Vân đã giải 
thích như vậy, ngay trang mở đầu cuốn phóng sự Đồng 
Quê, giải thưởng hội Khuyến Học Cần Thơ năm 1943. 
Và ông ấy miêu tả căn cơ:

“Kinh Hang Mai ở làng Khánh Lâm, Cà Mau, bắt đầu 
từ kinh Biện Nhi trổ ra Tiểu Dừa. ( ... ) Ở hai bên bờ 

nói chuyện KHỈ
năm Thân
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người ta có thể gặp những con trúc, rái, kỳ 
đà, chồn, ong mật và vô số cá”. Dĩ nhiên 
là nhiều khỉ. Từ điển phương ngữ Nam Bộ 
của Nguyễn văn Ái, 1994, cũng có ghi chữ 
“mai” nghĩa là “khỉ”.

Không biết vì lý do gì, và từ thời nào, trong 
tiếng Hán Việt, người ta phát âm chệch từ 
khỉ thành khởi (cũng như quý thành quới): 
ngày nay ta nói khởi nghĩa, khởi hành, 
nhưng các từ điển xưa ghi là khỉ hành, khỉ 
nghĩa. Trong khi đó, trong tiếng thuần Việt, 
thành ngữ dân gian vẫn nói: khỉ khô khỉ 
mốc, khỉ ho cò gáy, rung cây nhát khỉ. Và 
thơ Tú Xương có câu:

Ới thi ơi là thi 
Ới khỉ ơi là khỉ

Không rõ từ khỉ phát âm chệch thành 
khởi có liên quan gì đến tên loài động vật 
không. Chỉ biết rằng ở Việt Nam, khi đưa ra 
lý thuyết khỉ là thủy tổ của loài người, thì có 
sử gia đã dùng từ “hầu nhân“ để tránh chữ 
chính xác là “người khỉ “ - ngày nay người 
ta dùng chữ “người vượn“ - thân thuộc 
hơn, nhưng cũng là tránh chữ Khỉ.

Hầu là Khỉ, giai thoại kể lại: vào thời Trịnh 
Khải, 1783, thế lực Chúa Trịnh đang suy 
tàn, nhưng vẫn còn kẻ nịnh bợ. Đặng Kim 
đã làm đến tước hầu, mà còn xin làm con 
nuôi nhà Chúa, đổi tên là Trịnh An. Một 
hôm, trên tường vôi nhà Hầu, có người đến 
vẽ một cây cổ thụ đang xiêu đổ, lá cành trơ 
trụi, gốc rễ ngả nghiêng. Trên chạc có con 
khỉ đang nằm ngủ, bên cạnh câu thơ nôm:

Khỉ ơi tỉnh dậy đi thôi 
Đừng chờ cây đổ, đi đời nhà mi.

Hầu tỉnh ngộ, từ quan, lấy lại tên cũ. Về 
sau, khi Trịnh Khải đổ, ông tránh khỏi nạn 
cháy nhà vạ lây.

Trong thi ca, từ khỉ ít được dùng, vì không 
“thi vị“, gợi ý mắng mỏ. Thỉnh thoảng mới 
gặp một câu hiện thực như trong cảnh 
chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp: 
bao nhiêu là khỉ ngồi. Đinh Hùng tiếp xúc 
với rừng núi Việt Bắc, vùng Bắc Kạn đã tả 
không khí hoang dã thời 1940:

Ta mê tiếng vượn sầu muôn kiếp 
Chim núi cầm canh, hoẵng gọi bầy 

Rồi những đêm sâu, bỗng hiện về 
Vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya
Hoặc tiếng vượn có tính cách tượng trưng, 
trong hoang tưởng một trời tình thái cổ:

Trải sông nước vượt qua từng châu thổ 
Ta đến đây nghe vượn núi kêu sầu.

Tính cách tượng trưng còn rõ nét hơn 
nữa ở hình tượng Đười Ươi trong thơ Bùi 
Giáng, có khi ông tự xưng là Đười Ươi Thi 
Sĩ. Đười Ươi ở đây, là hoài vọng con người 
tiền sử, tâm hồn “dã nhân“ chưa tiêm 
nhiễm tập tục, lề luật và thành kiến:

Đi về giũ áo đười ươi 
Đăm chiêu khách địa từ người tặng ta

Nhưng rồi trong một hoàn cảnh xã hội 
khác, Bùi Giáng lại mặc lại xiêm lốt đười 
ươi:

Ấy là thơ thuở chưa điên 
Ở trong dấu ngoặc quàng xiêng reo cười 
Bây giờ xoang điệu đười ươi 
Diệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân
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Trong trí tưởng sáng tạo của nhà văn, 
con vượn có khi là một hình tượng đẹp. 
Trong Chùa Đàn, 1946, mà nhiều người 
xem như là đỉnh cao của nghệ thuật 
Nguyễn Tuân, người phụ nữ lý tưởng tên 
là Sấu Viên ... Vượn Gầy. Nàng chết sớm 
trong một tai nạn xe lửa, trên chuyến 
xe vu quy về nhà chồng, làm chủ ấp Mê 
Thảo. Người chồng tuyệt vọng, cho cất 
một thứ rượu tên Mê Thảo Hầu, rồi một 
thứ rượu khác tên Ức Sấu Viên - Nhớ 
Vượn Gầy - và cuồng điên trong men 
Rượu Tương Tư. Nàng tên như thế vì 
có đôi cánh tay dài. Và có lẽ từ đó mà về 
sau nhân vật Cổ Giả Trường, người hùng 
trong vở kịch Thành Cát Tư Hãn, 1961, 
của Vũ Khắc Khoan, đã có đôi “tay vươn 
ra như tay vượn”: Vũ Khắc Khoan thân 
thiết và chịu ảnh hưởng Nguyễn Tuân.

Trong văn học Việt Nam cổ điển, tên 
Vượn đã xuất hiện rất sớm, tự bình minh 
của chữ Nôm đời Trần, trong bài Phú 
vịnh chùa Hoa Yên trong Thiền Tông Bản 
Hạnh. Bài này được gán cho thiền sư 
Huyền Quang (1254-1334), tả cảnh chùa 
ở núi Yên Tử:

Chim óc (= gọi) bạn, cắn hoa nâng cúng 
Vượn bồng con, cời cửa nghe kinh

Cảnh Vượn bồng con là một hình ảnh 
văn chương, nhưng cũng có thể có thực, 
vì núi rừng thời ấy nhiều khỉ. Nhà thơ 
khoa bảng Nguyễn Trung Ngạn (1289-
1370) cùng thời đã tả cảnh Chùa Long 
Động núi Yên Tử:

Cách lâm hữu hận viên đề nguyệt (a) 
Ỷ tháp vô ngôn tăng đối san (b)

Dịch: 

Tựa tháp không lời ...  sư ngắm núi (b) 
Cách rừng u hận, vượn gào trăng (a)

Bài phú cổ ấy trong Thiền Tông Bản 
Hạnh, còn có một hình ảnh vượn khác, 
nhưng lần này có tính cách điển cố:
Chẳng những vượn hạc thốt thề Lại 
phải cỏ hoa thuể thỏa Vượn và hạc biểu 
trưng cho tâm hồn quân tử, theo chuyện 
Dương Hựu đời Tống, một người phóng 
khoáng chỉ làm bạn với vượn và hạc ở 
chốn lâm tuyền, nơi tu hành, ẩn dật.
Trong tập thơ Nôm đầu tiên của nước ta, 
Nguyễn Trãi (1374-1442) đã tả cảnh nhà 
mình:

Cửa song giãi xâm hơi nắng 
Tiếng vượn vang kêu cách non

Như vậy, thời ấy trong thực tế, vượn còn 
sống gần với người. Và cạnh đó, Nguyễn 
Trãi nhiều lần dùng chữ viên hạc theo 
điển cố:

Thề cùng viên hạc trong hai ấy 
Thấy có ai han chớ đãi đằng
Han: nghĩa là Hỏi han

Ý nói: chớ có thiết tha với những quan hệ 
xã hội

Vào giữa thế kỷ XVI, trong một bài phú tả 
cảnh ẩn dật miền rừng núi Tuyên Quang, 
Nguyễn Hãng cũng đã dùng chữ vượn 
theo nghĩa hiện thực:

Vượn chào, hòa khướu hót, cách ngàn 
đưa khúc xướng khúc ca
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Và theo điển cố:

Bạn viên hạc quen tìm, hoa cười đón 
khách 
                             Tịch Cư Ninh Thể Phú

Mà không cứ gì miệt núi rừng Yên Tử, 
Côn Sơn, Tuyên Quang mới có khỉ, 
vượn. Vào cuối thế kỷ 18, giữa kinh 
thành Thăng Long, “mỗi khi đêm thanh 
cảnh vắng, tiếng chim kêu vượn hót ran 
khắp bốn bề“ theo Vũ Trung Tùy Bút của 
Phạm Đình Hổ (1768-1839). Nhưng đây 
là vượn do Chúa Trịnh nuôi trong phủ 
Chúa. Tuy nhiên, mãi đến đầu thế kỷ 
19, Nguyễn Công Trứ (1778-1858) còn 
tìm thấy “đất kinh kỳ riêng một áng lâm 
tuyền“ rồi tự vấn, bùi ngùi:

Nào vương cung đế miếu ở đâu nào 
Mỉa mai vượn hót oanh chào

Oanh, vượn ở đây có thể hiểu theo nghĩa 
đen lẫn nghĩa bóng.

Trong văn học dân gian, có truyện nôm 
Bạch Viên Tôn Các, còn gọi là Lâm 
Tuyền Kỳ Ngộ, kể chuyện tình duyên 
giữa chồng người vợ vượn và một tiên 
nữ giáng trần dưới hình dạng một con 
vượn trắng. Nội dung dựa vào một truyện 
cổ tích đời Đường bên Trung Quốc. Đây 
là một truyện nôm xuất hiện sớm, vào 
thế kỷ 17 vì còn làm theo thể thơ Đường 
Luật, gồm có 146 bài thất ngôn bát cú. 
Một chuyện tình lãng mạn vượt ra khỏi 
thành kiến, giáo điều. Nhiều câu thơ bây 
giờ đọc còn thấy hay, ví dụ đoạn Bạch 
Viên khi trở về Thiên Đình nhớ chồng và 

hai con nơi hạ giới:

Một mối thắm nồng, nguyền chửa phỉ 
Hai phen nâng bế, nghĩa nào nguôi 
Nhớ xuân dễ khiến hoa rơi lệ 
Tủi phận cho nên nguyệt ngậm ngùi

Và nàng xin trở lại trần gian sống đoàn 
tụ với chồng con. Tình mẹ con nhắc đến 
câu ca dao:

Con vượn thương con lên non hái trái 
Anh thương nàng phận gái mồ côi

Nhưng chuyện Vượn, trong tình mẹ con 
làm tôi cảm xúc và nhớ đời, là một bài 
tập đọc lớp Ba, bậc tiểu học, cách đây 
hơn nửa thế kỷ. Chuyện kể có người thợ 
săn muốn bắt sống một chú vượn con, 
đã dùng tên độc để giết vượn mẹ: 

“Vượn mẹ bị tên, biết mình không thể 
sống được bèn vắt sữa ra rừng cho con 
uống. Xong rồi lăn ra chết. Người thợ săn 
quay về phía vượn con, cầm roi quất vào 
xác vượn mẹ. Vượn con thấy thế, kêu 
gào thương xót, chạy ngay lại gần, người 
đi săn bắt sống được. 
Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm 
phục bên xác mẹ thì mới yên; một hai khi 
lại ôm lấy kêu gào, vật vã, rất thảm thiết. 
Không được mấy hôm, vượn con cũng 
chết.“ 

Năm Thân là cầm tinh con Khỉ nói chung. 
Từ chú khỉ con đến khỉ đột, đười ươi và 
con vượn tiền thân của loài người, khoa 
học gọi là Homo Erectus Erectus. Tại Việt 
Nam, từ Bắc vào Nam, nhiều nơi còn 
di tích Người Vượn với những công cụ, 
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bằng đá, tại Núi Đọ (Thanh Hóa), Xuân 
Lộc ( Đồng Nai). Tại Thẩm Ồm (Nghệ 
An), Hang Hùm ( Yên Bái) đã có những 
di chỉ chứng tỏ thời kỳ Người Vượn 
chuyển sang thành Người Khôn (Homo 
Sapiens) cách chúng ta khoảng 100 000 
năm.

Trong mười hai con giáp, Rồng là biểu 
tượng gần chúng ta nhất về mặt tâm linh, 
tình cảm. Gần mà xa, vì con Rồng, tổ tiên 
dân tộc, chỉ là huyền thoại. Khỉ là biểu 
tượng gần chúng ta nhất về mặt vật chất, 

thân xác. Gần mà xa vì không mang ý 
nghĩa “dân tộc“, tín ngưỡng và phong vị 
lãng mạn.

Năm Khỉ, nói chuyện khỉ, tuy là để vui 
Xuân, nhưng nói từ đầu đến đuôi, cũng là 
không đơn giản, quả là khỉ. 
 

Đặng Tiến 

Xem TIVI

Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, nên 
sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. Anh 
chàng nằm dài trên giường, mở Tivi ra xem 
lễ. 
Khi chết đi, gặp thánh cả Phêrô, Ngài coi hồ 
sơ xong liền phán: 
Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật , 
xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc. 
Thưa Thánh Cả, oan cho con lắm , Chúa 
Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ để 
thông công cùng Hội Thánh mà. 
Vậy thì cho con cái Tivi nầy, để mang xuống 
dưới đó mà xem cảnh thiên đàng.

MÈO

Ngày xưa, các vị cố Tây người Pháp qua 
Việt Nam của chúng ta để truyền đạo, vì 
vậy tiếng Việt của các Ngài không được 
thông thạo như chúng ta, nên nhiều khi gây 
ra những chuyện hiểu lầm , chuyện buồn 
cũng có và chuyện vui cười ra nước mắt 
cũng có.
Đặc biệt là câu chuyện mà tôi thường được 
nghe kể là:
Có một anh chàng thanh niên khi vào xưng 
tội với vị cố Tây, anh ta xưng rằng: “ Thưa 
cha, con đã có một vợ và hai đứa con thơ 
dại, con rất thương vợ và thương các con 
của con , nhưng mà con có một cái tội lớn 
lắm cha ạ !” 
Ông cố Tây: ” Chúa nhân từ, con cứ việc 
xưng tội.”
Chàng thanh niên:”Dạ thưa cha, con đã có 
vợ mà còn có Mèo nữa ạ !”
Ông cố Tây: ”Có mèo đâu có sao con, cha 
cũng có mèo mà !” 

Vui Cười
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Hương xuân tỏa ngát khắp nơi
Mừng vui phấn khởi đón chào Tân Xuân
Chúc nhau niên mới thanh bình
An khang thịnh vượng thảnh thơi yêu đời
Tròn năm sức khoẻ dồi dào
Thanh xuân giữ mãi tươi xanh trong hồn.

Tân niên thế giới bình yên
Chiến tranh khủng bố thôi ngừng diễn ra
Xin cho quốc thái dân an
Sống đời hạnh phúc ấm no êm đềm 
Tăng thêm lãnh đạo tài năng 
Công bằng thiện chí quan tâm nhân trần.

Chúc cho giáo xứ an bình
Giáo dân đoàn kết hiệp lòng kính dâng
Tiến dâng Thiên Chúa nhân hiền 
Hoa khiêm nhường, nhân ái đậm tình thương
Tâm hồn trong sạch thanh cao
Lâu đài Chúa ngự, ơn lành Chúa ban.

Hoa xuân muôn sắc xinh tươi
Thi đua tô điểm Thánh Đường khang trang
Tân niên phát triển liên miên
Đậu xe thêm chỗ giáo dân thỏa lòng
Dệt hoa kết trái nhiệt thành
Cùng xây công đức thăng hoa giáo đường.

Hoa xuân nở thắm muôn nhà
Thêm hoa hạnh phúc gia đình thủy chung
Sánh vai xây đắp vun trồng
Yêu thương rộng lượng cảm thông lỗi lầm
Con ngoan, đạo nghĩa, vâng lời
Luyện nhân tài đức giúp đời thêm tươi.

Đầu xuân Bính Thân kính chúc
Quý Cha, quý Thầy và quý Tu Sĩ
Trọn niềm vui đời thánh ân
Từng người trong giáo xứ và ân nhân
An vui phúc lộc hằng ngày
Chúa Xuân chúc phúc cộng đoàn yêu thương.

Hội Đồng Tài Chánh Kính Chúc

hương XUÂN

Pháo đã nổ đưa xuân về vang động
Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong,
Cỏ non biếc dãi mình chờ nắng rụng
Bên lau già, theo gió uốn lưng cong.
Ðôi bướm lượn, cánh vương làn sương mỏng
Chập chờn bay đem phấn điểm muôn hoa.
Cất tiếng hát ngây thơ trên cỏ rộng
Ðàn chim khuyên đua nhặt ánh dương sa.
Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngả
Vài quả xanh khảm bạc hớ hênh phô,
Xoan vươn cành khều mặt trời rực rỡ
Bên bóng râm lơi lả nhẹ nhàng đu.
Ðây, tà áo chuối non bay phất phới
Phơi màu xanh lấp loáng dưới sương mai.
Ðây, pháo đỏ lập lòe trong nắng chói
Ðây, hoa đào mỉm cười miệng đón xuân tươi

CLV

Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết 
Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà 
Khay ngũ quả khói hương trầm ngan ngát 
Lịch bên tường đào phớt đỏ sắc hoa 
Lòng man mác nỗi niềm nơi xóm vắng 
Bóng cha già lau hương án gia tiên 
Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa 
Nghe tiếng chân thấp thỏm ngó qua thềm 
Con chưa thể trở về thăm cha mẹ 
Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành 
Chưa gục ngă trước băo dông số phận 
Nhưng nỗi buồn bạc trắng cả ngày xanh 

Có tất cả nhưng làm sao có Tết 
Xung quanh con xa lạ nước non người 
Sau cửa sổ mịt mờ mây xứ tuyết 
Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi...

Nguyễn Huy Hoàng

TẾT xa quê

XUÂN về
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học hỏi Tông Chiếu
Misericordiae Vultus

“DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT”
của ĐGH Phanxicô
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LOGO VÀ KHẨU HIỆU NĂM THÁNH
 
Logo và Khẩu hiệu của Năm Thánh Lòng 
Thương Xót đã được giới thiệu trong cuộc 
họp báo tại Vatican. Được thực hiện bởi 
linh mục dòng Tên, cha Marko Rupnik, 
logo được giới thiệu như là một tiểu tổng 
hợp thần học về chủ đề lòng thương xót: 
THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA

Hình ảnh Chúa Giêsu vác người lầm lạc 
trên vai. Đôi mắt của Ngài hòa vào đôi mắt 
con người. Vị Mục Tử Nhân Lành chạm đến 
cách sâu xa thân xác con người bằng một 
tình yêu rất mãnh liệt đến nỗi Ngài làm thay 
đổi cuộc sống của người ấy.

Logo cho thấy Chúa Kitô, Ađam mới, mang 
trên vai Ađam cũ (có râu), mà Ngài đã cứu 
độ trên thập giá (những dấu đinh). Điều cảm 
động trong logo này là hình ảnh «má kề má» 
của hai khuôn mặt, trong đó đôi mắt của 
Ađam cũ hòa vào đôi mắt của Chúa Giêsu. 
Cảnh phông được trình bày trong hình một 
«quả hạnh», biểu ượng hai bản tính, thần 
tính và nhân tính, của Chúa Kitô. Cha Marko 
sinh năm 1954 ở Slovênia, hiện là Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu Ezio Aletti, ở Rôma.

DẪN NHẬP

1. Hỏi: Tông Chiếu là gì?

Đáp: Tông Chiếu là một văn kiện qua đó 
Đức Thánh Cha đưa ra một phán quyết quan 
trọng như công bố năm thánh, bổ nhiệm 
giám mục hay định tín, triệu tập công đồng, 
phong thánh vv... vì lợi ích của toàn thể các 
tín hữu.

2. Hỏi: Qua Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng 
Thương Xót”, Đức Thánh Cha ấn định điều 
gì?

Đáp: Qua Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng 
Thương Xót”, Đức Thánh Cha ấn định Năm 
Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót 
sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội và kết thúc 
vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Chúa 
Kitô Vua.

3. Hỏi: Năm Thánh là gì?

Đáp: Năm Thánh là năm Toàn xá, tức là thời 
điểm được qui định để chúng ta hoán cải, 
hòa giải, hiệp thông, hầu đón nhận ơn cứu 
độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.

4. Hỏi: Năm Thánh có từ khi nào?

Đáp: Năm Thánh có từ thời Cựu Ước, được 
tiếp tục trong lịch sử Giáo Hội. Giáo Hội đã 
cử hành năm thánh đầu tiên vào năm 1300, 
và từ năm 1470, cứ 25 năm cử hành năm 
thánh một lần, gọi là thường kỳ. Ngoài ra, 
còn có những năm thánh ngoại thường kỷ 
niệm những biến cố trọng đại trong lịch sử 
cứu độ.

DUNG NHAN LÒNG THƯƠNG XÓT

5. Hỏi: Trong phần mở đầu, Tông Chiếu đề 
cập tới những gì?

Đáp: Trong phần mở đầu, Tông Chiếu long 
trọng giới thiệu “Chúa Giêsu Kitô là dung 
nhan lòng thương xót của Chúa Cha” và 
khẳng định chúng ta cần phải “chiêm ngắm 
mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót”.

6. Hỏi: Tại sao Tông Chiếu giới thiệu “Chúa 
Giêsu Kitô là dung nhan lòng thương xót của 
Chúa Cha”?

Đáp: Vì “trong Chúa Giêsu thành Na-za-rét, 
lòng thương xót của Chúa Cha trở nên sống 
động và rõ ràng, đồng thời tìm thấy đỉnh 
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điểm của nó”.

7. Hỏi: Trong Chúa Giêsu thành Na-za-rét, 
lòng thương xót của Thiên Chúa được cảm 
nghiệm một cách sống động và rõ ràng như 
thế nào?

Đáp: Trong Chúa Giêsu thành Na-za-rét, 
lòng thương xót của Thiên Chúa được cảm 
nghiệm một cách sống động và rõ ràng đến 
nỗi ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha (x. Ga 
14,9) đồng thời qua lời Ngài nói cũng như 
những công việc Ngài làm, chúng ta có 
được kinh nghiệm về lòng thương xót của 
Thiên Chúa.

8. Hỏi: Tại sao chúng ta cần phải “chiêm 
ngắm mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót”?

Đáp: Vì Lòng Chúa Thương Xót vừa là 
nguồn mạch của “niềm vui, sự thanh thản và 
bình an”, vừa là điều kiện để chúng ta được 
cứu độ.

Ý NGHĨA NĂM THÁNH

9. Hỏi: Đối với Đức Thánh Cha, Năm Thánh 
về Lòng Thương Xót có ý nghĩa gì?

Đáp: Năm Thánh về Lòng Thương Xót là 
thời điểm các tín hữu được mời gọi chiêm 
ngắm Lòng Chúa Thương Xót cách chăm 
chú hơn, để có thể trở nên dấu chỉ hữu hiệu 
của mầu nhiệm Thiên Chúa hành động trong 
cuộc đời mình. Năm Thánh còn là cơ hội 
thuận tiện, để chứng từ của họ nên mạnh 
mẽ và hữu hiệu hơn.

10. Hỏi: Phương châm (khẩu hiệu) của Năm 
Thánh là gì?

Đáp: Đó là: “Thương xót như Chúa Cha”.

11. Hỏi: Nghi thức chính yếu để khai mạc 

Năm Thánh là nghi thức nào?

Đáp: Đó là nghi thức mở Cửa Thánh, cánh 
cửa của lòng thương xót mà bất cứ ai bước 
vào, sẽ có được kinh nghiệm về tình yêucủa 
Thiên Chúa, Đấng “an ủi, tha thứ và ban cho 
niềm hy vọng”.

12. Hỏi: Những cánh cửa nào sẽ được mở 
ra và mở ra lúc nào?

Đáp: Trước hết, Cửa Đền thờ Thánh Phêrô 
sẽ được mở ra vào ngày 8 tháng 12. Kế 
đến, cửa nhà thờ chánh tòa giáo phận Roma 
và các giáo phận khác trên thế giới sẽ được 
mở ra vào Chúa Nhật, ngày 13 tháng 12.

13. Hỏi: Việc các Giáo Hội địa phương tham 
gia vào việc cử hành và sống Năm Thánh có 
ý nghĩa gì?

Đáp: Việc các Giáo Hội địa phương được 
Đức Thánh Cha mời gọi cử hành và sống 
Năm Thánh là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp 
thông trong toàn thể Giáo Hội.

Ý NGHĨA LÒNG THƯƠNG XÓT

14. Hỏi: Tông chiếu giải thích thế nào về từ 
ngữ “lòng thương xót”?

Đáp: Tông chiếu nói đến 4 ý nghĩa của “lòng 
thương xót” 
- Thứ nhất, “lòng thương xót” mạc khải mầu 
nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
- Thứ hai, “lòng thương xót” là hành động 
cao cả Thiên Chúa đến gặp gỡ con người.
- Thứ ba, “lòng thương xót” là qui luật nền 
tảng, ngự trị trong tim của mỗi người, giúp ta 
nhìn về anh chị em với cặp mắt chân thành.
- Thứ tư, “lòng thương xót” là con đường 
gắn kết Thiên Chúa với con người, hướng 
lòng ta về niềm hy vọng rằng mình được yêu 
thương mãi, dù còn nhiều tội lỗi.
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THỜI GIAN NĂM THÁNH

15. Hỏi: Tại sao Đức Thánh Cha chọn khai 
mạc Năm Thánh vào ngày 8 tháng 12 ?

Đáp: Vì Đức Thánh Cha muốn kỷ niệm 50 
năm sau ngày bế mạc Công Đồng Chung 
Vaticanô II, Công Đồng đã mở ra cho Giáo 
Hội một trang sử mới trong việc loan báo Tin 
Mừng, nhằm giúp các tín hữu dấn thân làm 
chứng cho đức tin với tất cả niềm hăng say 
và có sức thuyết phục hơn. Giáo Hội cảm 
thấy có trách nhiệm là dấu chỉ sống động 
cho tình yêu của Chúa Cha trên trần gian.

16. Hỏi: Đức Thánh Cha đã nhắc lại những 
gì trong lời khai mạc Công Đồng của Thánh 
Giáo Hoàng Gioan XXIII?

Đáp: Đức Thánh Cha đã nhắc lại những lời 
đầy ý nghĩa này:
- “Ngày nay, Hiền Thê của Đức Kitô thích 
dùng phương dược chữa lành của Lòng 
Thương Xót hơn là khí giới của sự nghiêm 
khắc. Giáo Hội Công Giáo khi giương cao 
ngọn đuốc của chân lý tôn giáo, muốn là 
người mẹ khả ái của mọi người, người mẹ 
tốt lành, nhẫn nại, đầy khoan dung và nhân 
hậu với những người con lìa xa Giáo hội”.

17. Hỏi: Đức Thánh Cha đã nhắc lại những 
gì trong lời bế mạc Công Đồng của Chân 
phúc Phao-lô VI?

Đáp: Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này: 
“Qui luật của Công Đồng trước hết là Đức 
Ái [...] Mọi sự phong phú về giáo thuyết chỉ 
nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ 
con người, cho dù họ đang sống trong hoàn 
cảnh nào, đau khổ nào và có nhữngnhu cầu 
nào ”.

18. Hỏi: Tại sao Đức Thánh Cha chọn kết 
thúc Năm Thánh vào ngày 20 tháng 11 năm 

2016 với lễ Chúa Kitô Vua?

Đáp: Vì Đức Thánh Cha muốn trao phó đời 
sống của Giáo Hội cùng toàn thể nhân loại 
và vũ trụ cho Vương quyền của Chúa Ki- tô, 
để Ngài gieo vãi lòng thương xót như sương 
mai vào trong lịch sử và làm cho nó đơm 
hoa kết trái, thúc đẩy mọi người dấn thân lo 
cho tương lai sắp đến.

TÂM TÌNH – THÁI ĐỘ SỐNG NĂM THÁNH

19. Hỏi: Đức Thánh Cha muốn chúng ta 
bước vào Năm Thánh với tâm tình và thái độ 
nào?

Đáp: Đức Thánh Cha muốn:
- Nhờ sức mạnh của Chúa Phục sinh nâng 
đỡ, chúng ta bước vào Năm Thánh với tâm 
tình biết ơn về ân huệ Giáo Hội đã lãnh nhận 
và ý thức trách nhiệm của mình.
- Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và 
nâng đỡ từng bước đi của các tín hữu, để 
họ cộng tác vào công trình cứu độ mà Đức 
Kitô mang lại, và giúp họ chiêm ngắm dung 
nhan của lòng thương xót.

20. Hỏi: Đức Thánh Cha mong ước Năm 
Thánh đem lại những gì cho mọi người?

Đáp: Đức Thánh Cha mong ước:
- Những năm sắp tới thắm đẵm lòng thương 
xót, để chúng ta có thể mang đến cho mọi 
người lòng nhân hậu và sự dịu hiền của 
Thiên Chúa.
- Ngài cũng ước mong hương thơm của 
lòng thương xót có thể lan tỏa đến tất cả mọi 
người, như là dấu chỉ của Triều Đại Thiên 
Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.  
 
21. Hỏi: Lòng thương xót có phải là dấu chỉ 
của yếu đuối và đối nghịch với quyền năng 
của Thiên Chúa không?
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Đáp: Không, lòng thương xót không là dấu chỉ 
của sự yếu đuối, nhưng là phẩm tính toàn năng 
của Thiên Chúa, vì «Chúa biểu dương quyền 
năng của Chúa trong sự thương xót và tha 
thứ». Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa luôn 
hiện diện, gần gũi, chăm sóc, thánh thiện và 
thương xót.

CỰU ƯỚC DIỄN TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT

22. Hỏi: Để diễn tả bản tính của Thiên Chúa, 
Cựu Ước thường dùng cặp từ nào?

Đáp: Để diễn tả bản tính của Thiên Chúa, Cựu 
Ước thường dùng cặp từ “chậm bất bình và 
giầu lòng thương xót”. Trong Cựu Ước, lòng 
thương xót của Thiên Chúa biểu lộ cách cụ thể 
trong các biến cố của lịch sử cứu độ, nơi mà 
lòng nhân hậu vượt trên sự trừng phạt và hủy 
diệt. 

23. Hỏi: Các Thánh Vịnh cho thấy hành động 
của Thiên Chúa cao cả thế nào?

Đáp: Các Thánh Vịnh cho thấy Thiên Chúa:
- “Ngài tha cho ta muôn ngàn tội lỗi, thương 
chữa lành các bệnh tật của ta, cứu ta khỏi 
chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ta bằng ân nghĩa 
với lượng hải hà” (Tv 103, 3-4)”.
- “ Ngài xử công minh cho người bị áp bức, ban 
lương thực cho kẻ đói ăn, giải phóng những 
ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù loà, cho kẻ bị dìm 
xuống đứng thẳng lên, yêu chuộng những 
người công chính, phù trợ những khách ngoại 
kiều, nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ 
mưu đồ bọn ác nhân” (Tv 146, 7-9).
- “Ngài chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết 
thương, băng bó cho lành. [...] Kẻ thấp hèn, 
Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ 
xuống đất đen” (Tv 147,3.6).

24. Hỏi: Lòng thương xót có phải là một khái 
niệm trừu tượng không?
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Đáp: Không, lòng thương xót là một thực tại 
cụ thể, qua đó, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu 
của Ngài như là tình yêu sâu thẳm trong 
lòng của người cha hay người mẹ dành cho 
con cái; một tình yêu sâu xa và tự nhiên, bắt 
nguồn từ sự dịu dàng và thương xót, khoan 
dung và tha thứ.

25. Hỏi: Điệp khúc “Vì lòng thương xót của 
Chúa bền vững muôn đời” của Thánh Vịnh 
136, theo Đức Thánh Cha, có ý nghĩa gì?

Đáp: Điệp khúc này cho thấy: lòng thương 
xót của Thiên Chúa đã làm cho lịch sử Is-
rael trở thành lịch sử cứu độ, phá vở chu kỳ 
không gian và thời gian, đi vào mầu nhiệm 
vĩnh cửu của tình thương. Không những 
trong lịch sử, mà từ muôn đời, con người
luôn sống dưới cái nhìn đầy thương xót của 
Chúa Cha. 

TÂ N ƯỚC DIỄN TẢ LÒNG THƯƠNG XÓT

26. Hỏi: Theo thánh sử Mátthêu, Chúa Giêsu 
đã cầu nguyện với Thánh vịnh của lòng 
thương xót (Tv 136) này khi nào?

Đáp: Chúa Giêsu đã cầu nguyện với thánh 
vịnh của lòng thương xót này trước khi chịu 
nạn và chịu chết. Trong chính bối cảnh của 
lòng thương xót, Ngài đã chịu nạn và chịu 
chết, với ý thức sâu xa về mầu nhiệm cao cả 
của tình yêu mà Ngài sẽ hoàn thành trên thập 
giá.

27. Hỏi: Việc Chúa Giêsu cầu nguyện với 
Thánh vịnh của lòng thương xót này nhắc 
nhớ các tín hữu điều gì?

Đáp: Việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Thánh 
vịnh của lòng thương xót nhắc nhớ các tín 
hữu qúy chuộng Thánh vịnh này và thúc đẩy 
chúng ta cầu nguyện mỗi ngày với điệp khúc: 
“vì lòng thương xót của Chúa bền vững muôn 

đời”.

28. Hỏi: Tại sao nhìn ngắm Chúa Giêsu và 
dung nhan đầy lòng thương xót của Ngài, 
chúng ta có thể đón nhận được tình yêu của 
Ba Ngôi chí thánh? 

Đáp: Vì thánh Gioan đã xác quyết: “Thiên 
Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16) và tình yêu 
này đã được thể hiện cách hữu hình và có 
thể chạm tới được trong suốt cuộc đời của 
Chúa Giêsu. Bản thân của Chúa Giêsu là tình 
yêu, một tình yêu được trao ban cách nhưng 
không.
- Mọi sự nơi Chúa Giêsu đều bày tỏ và mang 
dấu ấn của lòng thương xót: Ngài đến gặp 
những người tội lỗi, nghèo khổ, bệnh hoạn 
tật nguyền, cảm thông và đáp ứng những 
nhu cầu sâu xa nhất của họ.

29. Hỏi: Câu chuyện nào trong Tin Mừng 
Mátthêu đã gây ấn tượng mạnh cho Đức 
Thánh Cha?

Đáp: Đó là câu chuyện Chúa Giêsu chọn gọi 
ông Mátthêu, một người thu thuế trở thành 
một trong Nhóm Mười Hai. Chúa đã nhìn 
ông với cái nhìn thương xót, đã tha thứ tội lỗi 
cho ông, dẫu các môn đệ khác có phật lòng. 
Thánh Bêđa đã chú giải đoạn Tin Mừng như 
sau: Chúa Giêsu đã nhìn Mátthêu với lòng 
thương xót và đã chọn ông: “miserando atque 
eligendo” (chạnh lòng thương và tuyển chọn). 
Lời này đã đánh động Đức Thánh Cha đến 
nỗi Ngài đã lấy nó làm khẩu hiệu giám mục 
của mình .

30. Hỏi: Trong các dụ ngôn về lòng thương 
xót, ba dụ ngôn con chiên lạc, đồng tiền bị 
mất và người cha có hai người con trai mô tả 
Thiên Chúa thế nào?

Đáp: Ba dụ ngôn này mô tả Thiên Chúa như 
người cha nhân hậu luôn tràn đầy niềm vui, 
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đặc biệt khi tha thứ. Nơi các dụ ngôn, chúng 
ta tìm thấy cốt lõi của Tin Mừng và đức tin 
của chúng ta, vì lòng thương xót được trình 
bày như một sức mạnh vượt thắng tất cả, lấp 
đầy trái tim bằng tình yêu và an ùi, qua sự 
tha thứ.

THƯƠNG XÓT LÀ THA THỨ

31. Hỏi: Sau khi kể dụ ngôn “kẻ mắc nợ 
không có lòng thương xót”, Chúa Giêsu kết 
luận thế nào?

Đáp: Chúa Giêsu kết luận rằng “Cha của 
Thầy ở trên trời cũng đối xử với các anh 
em như thế, nếu mỗi người trong anh em 
không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 
18,35).

32. Hỏi: Với kết luận này, Chúa Giêsu muốn 
dạy chúng ta điều gì?

Đáp: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: 
lòng thương xót qua việc tha thứ, không chỉ 
là hành động của Chúa Cha, mà còn là mệnh 
lệnh và là tiêu chuẩn để nhận biết ai thực sự 
là con cái của Chúa.

33. Hỏi: Chúng ta phải làm gìđể sống thương 
xót?

Đáp: Chúng ta phải “tha thứ cho những xúc 
phạm đến chúng ta”, vì lòng thương xót đã 
được ban cho chúng ta trước.

34. Hỏi: Sự tha thứ đem lại lợi ích gì cho 
chúng ta?

Đáp: Sự tha thứ đem lại cho chúng ta bình 
an nội tâm, hóa giải oán thù, sống đời hạnh 
phúc. Sự tha thứ còn là bằng chứng của 
niềm tin và sự hoàn thiện.

35. Hỏi: Mối phúc nào thúc đẩy chúng ta dấn 

thân trong Năm Thánh?

Đáp: Đó là “Phúc thay ai xót thương người, vì 
họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

36. Hỏi: Khi khẳng định lòng Chúa thương 
xót là trách nhiệm của Chúa đối với chúng ta, 
Đức Thánh Cha muốn nói điều gì?

Đáp: Đức Thánh Cha muốn nói Thiên Chúa 
cảm thấy có trách nhiệm, nghĩa là Ngài muốn 
chúng ta được hưởng mọi sự tốt lành và 
muốn chúng ta được hạnh phúc, được tràn 
đầy niềm vui và bình an. Đến lượt mình, 
người Kitô hữu cũng phải có trách nhiệm
đối với tha nhân.

LÒNG THƯƠNG XÓT LÀ NỀN TẢNG
CỦA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

37. Hỏi: Tại sao lòng thương xót là nền tảng 
của đời sống Giáo Hội?

Đáp: Vì mọi hoạt động mục vụ cũng như lời 
loan báo và chứng từ của Giáo Hội không thể 
thiếu lòng thương xót.

38. Hỏi: Có cách nào giúp Giáo Hội trở nên 
khả tín không?

Đáp: Chỉ có cách thực thi lòng thương xót và 
trắc ẩn.

39. Hỏi: Tại sao Giáo Hội có một ước muốn 
bất tận để thực thi lòng thương xót, lại có thể 
quên điều hệ trọng này?

Đáp: Vì hai lý do này:
-một là Giáo Hội chiều theo cám dỗ đòi Hỏi 
và chỉ đòi Hỏi công bình mà thôi;
-hai là kinh nghiệm tha thứ ngày càng trở nên 
hiếm hoi trong nền văn hóa của chúng ta.

40. Hỏi: Thiếu chứng tá về sự tha thứ, cuộc 
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sống trở nên cằn cõi và vô sinh, y hệt như 
sống trong sa mạc. Trong hoàn cảnh này, 
Giáo Hội phải làm gì?

Đáp: Giáo Hội phải tìm lại niềm vui loan báo 
về sự tha thứ, đồng thời trở về với những 
điều căn bản để mang lấy những yếu đuối và 
khó khăn của anh chị em chúng ta, vì sự tha 
thứ là sức mạnh khơi nguồn cho sự sống mới 
và mang lại sự can đảm để nhìn về tương lai 
trong hy vọng.

41. Hỏi: Tông Chiếu nhắc đến Thông điệp 
“Thiên Chúa giầu lòng thương xót” của Thánh 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và ghi nhận 
những điểm nào?

Đáp: Tông Chiếu ghi nhận hai điểm này:
- Một là chủ đề lòng thương xót bị lãng quên 
trong nền văn hóa hiện nay.
- Hai là thúc đẩy việc loan báo và làm chứng 
cho lòng thương xót trong thế giới đương đại.

42. Hỏi: Tông Chiếu nhận định về giáo huấn 
của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thế 
nào?

Đáp: Đó là giáo huấn hết sức hợp thời và 
đáng được tìm hiểu trong Năm Thánh này.

43. Hỏi: Khi dấn thân cho công cuộc Tân 
Phúc Âm hóa, Giáo Hội cần quan tâm đến 
chủ đề lòng thương xót như thế nào?

Đáp: Giáo Hội phải quan tâm đến chủ đề lòng 
thương xót với lòng nhiệt thành mới và qua 
hoạt động mục vụ được đổi mới.

44. Hỏi: Để có được sự tín nhiệm và lời loan 
báo về lòng thương xót có được sự khả tín, 
Giáo Hội phải làm gì?

Đáp: Giáo Hội phải sống và làm chứng cho 
lòng thương xót.

45. Hỏi: Để sống và làm chứng cho lòng 
thương xót, Giáo Hội phải làm gì?

Đáp: Giáo Hội phải thông truyền lòng thương 
xót qua ngôn ngữ và cử chỉ của mình, thứ 
ngôn ngữ và cử chỉ có khả năng chạm đến 
con tim của mọi người và khuyến khích họ 
trở về với Chúa Cha. Nói cách khác, Giáo Hội 
phải hiến mình làm đầy tớ và trung gian cho 
tình yêu của Đức Kitô: yêu đến độ tha thứ 
và trao ban chính mình. Nhờ đó, Giáo Hội 
hiện diện ở đâu, thì mọi người nhận ra lòng 
thương xót của Chúa Cha đến đó.

NHỮNG CHỈ DẪN SỐNG NĂM THÁNH

46. Hỏi: Tông Chiếu mời gọi chúng ta sống 
Năm Thánh dưới ánh sáng của câu Tin Mừng 
nào?

Đáp: Dưới ánh sáng của câu Tin Mừng này: 
“Anh em hãy có lòng thương xót như Cha 
anh em là Đấng thương xót” (Lc 6:36). Đó 
cũng là “phương châm” của Năm Thánh.

47. Hỏi: “Hãy có lòng thương xót như Cha 
anh em là Đấng thương xót”, câu này có 
nghĩa gì?

Đáp: Câu này có nghĩa là lòng thương xót 
của Chúa Cha vừa là nguồn mạch vừa là 
khuôn mẫu cho lòng thương xót của chúng 
ta. Chính Thiên Chúa đã cứu chúng ta thoát 
khỏi thân phận yếu đuối và giúp chúng ta có 
thể đến gần Ngài. Từ đó, chúng ta cũng có 
thể thương xót như Chúa đã xót thương, tức 
hiến trọn thân mình và không cần đền đáp.

48. Hỏi: Để có khả năng thương xót, trước 
tiên chúng ta phải làm gì?

Đáp: Chúng ta phải lắng nghe và suy niệm 
Lời Chúa.
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49. Hỏi: Để có thể lắng nghe cũng như suy 
niệm Lời Chúa, chúng ta phải làm gì?

Đáp: Chúng ta phải khám phá lại giá trị của 
sự thinh lặng. Nhờ đó, chúng ta mới có thể 
chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên 
Chúa và biến lòng thương xót làm lối sống 
của mình.

50. Hỏi: Dấu chỉ đặc biệt của Năm Thánh là 
gì?

Đáp: Dấu chỉ đặc biệt của Năm Thánh là 
hành hương.

51. Hỏi: Tại sao hành hương lại là dấu chỉ 
đặc biệt của Năm Thánh? 

Đáp: Vì cuộc sống là một cuộc hành hương 
và chúng ta là những kẻ lữ hành đang tiến 
về đích điểm mong đợi. Tất cả chúng ta 
phải thực hiện một cuộc hành hương tới 
lòng thương xót: một cuộc hành hương đòi 
Hỏi dấn thân và hy sinh. Nhờ đó, chúng 
ta tìm được sức mạnh để đón nhận lòng 
Chúa thương xót, đồng thời hiến mình cho 
lòng thương xót anh em, như Chúa Cha đã 
thương xót chúng ta.

52. Hỏi: Để đạt tới lòng thương xót, cuộc 
hành hương trong Năm Thánh phải trải qua 
những chặng đường nào?

Đáp: Chúa Giêsu đã dạy ta những chặng 
đường để đến lòng thương xót, đó là:
- “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ 
không bị xét đoán.
- Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị lên án.
- Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được thứ tha.
- Anh em hãy cho, thì sẽ được cho lại.
- Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng 
đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo 
anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì 
Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu 

ấy” (Lc 6: 37-38).

53. Hỏi: Việc chúng ta xét đoán anh em xuất 
phát từ những nguyên nhân nào và gây ra 
những hậu quả nào?

Đáp: Chúng ta xét đoán anh em vì cái nhìn 
phiến diện do ghen tương và đố kỵ, và vì 
sự giả định mình biết hết mọi sự. Rốt cuộc, 
chúng làm cho cuộc sống của anh em trở nên 
ảm đạm, làm cho họ mất uy tín và bỏ mặc họ 
cho sự đàm tiếu của thiên hạ.

54. Hỏi: Để khỏi xét đoán và lên án anh em, 
chúng ta nên làm gì?

Đáp: Chúng ta nên tránh nói xấu và nhận ra 
điều tốt đẹp nơi người anh em.

55. Hỏi: Ngoài việc đừng xét đoán, chúng ta 
còn phải làm gì để tỏ lòng thương xót.

Đáp: Chúng ta còn phải tha thứ và sẳn sàng 
cho đi, vì chính bản thân chúng ta đã được 
Chúa tha thứ và ban cho biết bao ơn lành 
hồn xác.

SỐNG THƯƠNG XÓT CÁCH CỤ THỂ

56. Hỏi: Chúng ta được mời gọi làm gì trong 
Năm Thánh này?

Đáp: Một mặt chúng ta được mời gọi:
- Nhìn ra những nỗi khốn cùng của thế giới,
- Lắng nghe tiếng kêu cứu của những người 
cùng khổ,
- Quan tâm và chăm sóc cho những người bị 
bỏ rơi.

Mặt khác, chúng ta được mời gọi phá đổ 
những rào cản được dựng lên do sự thờ ơ 
lãnh đạm, giả hình và ích kỷ.

(xem tiếp trang 136)
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