
1

BẢN TIN ONLINE
THÁNG 11

ÔNG BÀ ƠI !

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI 



2

Lời ngỏ 
 

Các bạn trẻ thân mến!

Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Phanxicô nói:  “Thiếu kí ức lịch sử là một khiếm khuyết nghiêm 
trọng của xã hội chúng ta. Nghĩ rằng “mọi sự đã qua rồi” là một tâm thức thiếu trưởng thành. Biết và 
có thể nhận định trướcnhững biến cố đã qua là khả năng duy nhất để xây dựng một tương lai có ý 
nghĩa. Không thể giáo dục mà không có kí ức: “Xin anh em nhớ lạinhững ngày đầu” (Dt 10,32). Những 
câu chuyện của các cụ rất tốt cho trẻ em và người trẻ, vì họ đặt chúng trong mối liên hệ với lịch sử 
đã sống của gia đình hay của thôn làng và đất nước. Một gia đình mà thiếu kính trọng và chăm sóc 
ông bà, vốn là kí ức sống động của mình, sẽ là một gia đình rời rã; ngược lại, một gia đình mà còn 
nhắc nhớ (đến quá khứ) là gia đình có tương lai. Bởi thế, “trong một nền văn minh mà không có chỗ 
cho người cao niên hoặc người cao niên bị loại bỏ vì tạo ra vấn đề, thì xã hội đó đã nhiễm vi khuẩn 
sự chết”218, ngay từ lúc “bị nhổ khỏi cội rễ của mình”219. Hiện tượng của ngày nay, đó là, người ta 
cảm thấy mồ côi vì không còn sự kế tục giữa các thế hệ, bị mất gốc và thiếu niềm tin vốn cho ta sức 
sống, thách thức chúng ta phải làm cho gia đìnhmình trở thành một nơi, trong đó trẻ con có thể bén 
rễ sâu vào thửa đất của lịch sử cộng thể.”

Người trẻ tập đối thoại với thế hệ trước là điều cần được quan tâm. Tháng 11 còn là cơ hội để người 
trẻ nhớ tới ông bà, tổ tiên qua lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta biết gắn kết với lịch sử đời 
mình, của gia đình mình và của xã hội với lời thân thương “ Ông bà ơi!”

                                                   Lm Gioan Lê Quang Việt



3

Bản tin online tháng 11

1. NGƯỜI TRẺ VÀ HIẾU KÍNH
2. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÁNG LINH HỒN
3. THƯ GỬI BÀ
4. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - NHỮNG CÁI CHẾT CHO TÌNH YÊU
5. GIỚI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI
6. GIÁO PHẬN VĨNH LONG - TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ
7. MỤC VỤ GIỚI TRẺ SÀI GÒN?

Khi tiết trời trở nên se lạnh và lác đác rơi những chiếc lá thu vàng cũng là lúc chúng ta nhớ đến những 
người thân yêu của mình hơn bao giờ hết, những người mà ngày nào đó vẫn còn ở bên cạnh ta 
nhưng nay không còn hiện hữu bên ta nữa. Để nhớ đến các ngài, Giáo Hội Công Giáo dành trọn tháng 
11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tháng này bắt đầu với Lễ Các Thánh và Lễ Cầu Nguyện 
cho các Linh Hồn, chúng ta gọi tháng này là tháng cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Với truyền thống kính nhớ tổ tiên ông bà, các Tín hữu Công Giáo Việt Nam rất coi trọng tháng này. 
Mỗi gia đình thường thăm viếng, lau dọn những phần mộ của người thân, xin lễ cầu nguyện, làm 
việc lành, và nhất là dọn mình lãnh ơn toàn xá để dành trọn cho các linh hồn. Tất cả những gì chúng 
ta làm là để tìm ơn ích cho các linh hồn, đặc biệt là linh hồn những người thân yêu. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng hiệp lời cầu nguyện cho tha nhân, cho các sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào 
đời đã bị mẹ cha ruồng bỏ để các linh hồn ấy cùng hưởng phúc vinh về bên nhan thánh Chúa. 
Hãy giữ gìn Đức tin hỡi các bạn trẻ, hãy tin rằng những hiệp thông cầu nguyện hôm nay chúng ta 
dành cho các linh hồn, một mai về bên Chúa, các ngài ấy sẽ hiệp lời cầu bầu cho ta. Để đến khi ta 
hoàn tất hành trình trên nhân gian để bước vào cuộc sống đời đời, ta cũng sẽ nhận được ân sủng từ 
những lời cầu nguyện ấy mà sống vĩnh cửu trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi
Lúc con người nằm yên giấc ngủ
Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa
Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui
(Sự sống thay đổi mà không mất đi – Phanxico)

                                                                       Ban Biên Tập
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Ta đang sống trong thời đại mới – thời đại văn 
minh, khoa học, nhất là sự phát triển vượt bậc 
của ngành công nghệ thông tin; nó đã và đang 
làm cho cuộc sống con người ngày được nâng 
cao. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, bên 
cạnh sự phát triển đó thì đáng tiếc thay giá trị 
đạo đức, nhất là Chữ Hiếu. Chữ Hiếu ngày hôm 
nay đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, 
duy vật chất. Cách riêng, với giới trẻ ngày hôm 
nay, ta thấy không thiếu những kẻ thờ ơ, lãnh 
đạm, ích kỷ, sống chỉ biết mình, không nghĩ đến 
cha mẹ, thậm chí còn giết cả cha mẹ. Chỉ vì mối 
lợi cá nhân mà một số người không gớm tay sát 
hại chính đấng bậc sinh thành dưỡng dục mình.
Lời cha ông ta vẫn còn văng vẳng bên tai: “Công 
cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong 
nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho 
tròn chữ hiếu mới là đạo con” dường như đang 
bị lãng quên. Vì cuống cuồng theo cuộc sống 
nên rồi chả ai còn quan tâm đến chữ Hiếu. Thế 
nhưng, tưởng chừng lời này đã rơi vào quên 
lãng và không còn giá trị nhưng thật sự đây là 
thách đố cho các bậc cha mẹ, cũng như những 
người có trách nhiệm.
Người Việt Nam ta có thể nói, chữ Hiếu chính 
là một nét đẹp trong truyền thống đạo đức. 
Không thể nào phủ nhận được rằng từ xưa tới 
nay, dưới mỗi nếp nhà Việt, chữ Hiếu luôn được 
đặt lên vị trí hàng đầu trong mối quan hệ giữa 
con cháu với ông bà, cha mẹ.
Chữ Hiếu là bài học đầu tiên của “Đạo làm 
người”, là nền tảng đạo đức của xã hội. Hẳn ta 
còn nhớ Mạnh Tử nói: “Không trọn đạo với cha 
mẹ không đáng làm người”. Song cũng có nhiều 
kẻ bất hiếu, vô luân làm lương tri xã hội nhức 
nhối. Thật vậy, là người thì ta không thể dung 
thứ cho những hành động bất hiếu ấy. Nếu 
dung thứ thì đồng nghĩa với việc vứt bỏ truyền 
thống của dân tộc, cũng là vứt bỏ chính bản 
thân mình.
Thế nhưng, thực tế nhìn lại đời sống hiện đại, 
ta thấy đang cuốn con người vào guồng quay 
của nó. Mỗi người có nhiều hơn những mối bận 
tâm của riêng mình. Quỹ thời gian mỗi ngày của 

chúng ta đang bị chi phối không chỉ bởi công 
việc bận rộn, học hành vất vả mà còn là những 
tin nhắn facebook, những trò chơi điện tử. Và 
chúng ta thường hay lấy lý do bận rộn để cho 
phép chính mình vô tâm với gia đình mình, với 
cha mẹ mình.
Quả thật, sống hiếu đạo với cha mẹ không phải 
chỉ là yêu thương và chăm sóc cho cha mẹ khi 
khỏe mạnh lẫn khi đau yếu, mà còn phải biết 
sống sao để làm cha mẹ vui lòng và an yên. 
Muốn làm được điều đó, trước tiên chúng ta 
phải học cách tự yêu thương chính bản thân 
mình.
Không ai từ lỗ nẻ mà lên cũng như không tự 
nhiên mà có mặt trên cõi đời này. Mỗi người 
đều được cha mẹ đã ban tặng cho chúng ta hình 
hài và sinh mệnh này, hãy trân trọng và giữ gìn 
nó, đừng bao giờ vì một lý do nào mà cho phép 
mình hủy hoại thân thể và sức khỏe của mình. 
Không dễ dàng gì để sinh ra và nuôi lớn một 
đứa trẻ đỏ hỏn thành một cô gái, một chàng trai 
trưởng thành. Hãy biết ơn những gì mà cha mẹ 
đã mang đến cho chúng ta trong cuộc đời này.

NGƯỜI TRẺ VÀ HIẾU KÍNH
Lm. Vô Thường



5

Với tất cả niềm tin, tưởng nghĩ tôi phải nói rằng tôi luôn tin rằng việc mỗi người chúng ta sống hạnh 
phúc và sống có ích là một cách để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, đó cũng 
là cách để cha mẹ có thể yên tâm hơn về đứa con khờ dại của mình. Và rồi mỗi người chúng ta phải 
sống trọn vẹn trong những mối quan hệ xung quanh mình. Chúng ta phải sống hòa thuận, đoàn kết 
với anh chị em trong gia đình. Chúng ta chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn mình.
Nhìn vào thực tế của cuộc sống, mỗi khi giúp đỡ một ai đó, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống 
của họ hạnh phúc hơn mà còn đem lại niềm hạnh phúc cho chính mình. Ý nghĩa của việc làm thiện 
nguyện chính là ở đó. Cho đi và nhận lại đều là hạnh phúc. Những việc thiện chúng ta làm hôm nay, 
như những bông hoa đẹp đẽ nhất chúng ta cài lên áo mẹ, áo cha mỗi dịp Vu Lan về; như những hạt 
giống tốt lành chúng ta gieo mầm, để cây trái tốt tươi cho con cái chúng ta mai sau.
Yêu thương đồng loại không phải là chuyện đơn giản và cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai 
mà là cả một quá trình tập luyện rất khó khăn. Hôm nay có thể chúng ta chưa phải là những người 
con tốt, hôm nay chúng ta vẫn cãi lời cha mẹ, vẫn nghịch ngợm làm cha mẹ phiền lòng, nhưng có thể 
vào ngày mai, có thể ở tương lai, ta nhìn lại vấn đề để rồi ta sống và yêu thương cha mẹ mình bởi khi 
ta nhận thức được đời người ngắn ngủi lắm.
Mỗi bạn trẻ chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào, hoàn cảnh nào, ta hãy sống đúng chuẩn mực đạo đức 
của mình, trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái với những người 
xung quanh, và phải có quyết tâm muốn thay đổi chính bản thân mình. Sách Huấn ca khuyên nhủ 
con cái có bổn phận với cha mẹ thật giá trị: “Con ơi, hãy săn sóc cha mẹ con khi người đến tuổi già; 
bao lâu người còn sống chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn con cũng phải cảm thông, đừng cậy 
mình sung sức mà khinh dể người” (Hc 3, 12-14).
Và rồi, ta còn nhớ Thánh Phaolô cũng dạy: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, 
vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi 
được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Eph 6, 1-3). Thật thế, Thiên Chúa muốn rằng: sau 
Người, chúng ta phải tôn kính cha mẹ, là những vị sinh thành, dạy dỗ chúng ta thay quyền Chúa. Vì 
thế, con cái bắt buộc phải giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ, đây cũng là lệnh truyền của Thiên Chúa.
Với tất cả những suy nghĩ trên, ta thấy dù dưới bất cứ hình thức nào, người Kitô hữu nên ý thức rằng 
chúng ta thảo kính ông bà cha mẹ, những người có công sinh dưỡng ta, nhưng chúng ta cũng không 
được quên những người khác là hình ảnh của Thiên Chúa. Đơn giản vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, 
nên họ cũng phải được thảo kính như ông bà cha mẹ chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn 
phận đối với họ như trách nhiệm và bổn phận đối với ông bà cha mẹ chúng ta. Chính khi chúng ta 
tỏ lòng thảo kính như thế cũng chính là lúc chúng ta tỏ lòng thảo kính với chính Thiên Chúa là Đấng 
dựng nên tất cả chúng ta.
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THÁNG LINH HỒN
Maria Nguyễn Thị Bích Chi

1.Nguồn gốc: 
Việc cầu nguyện cho những người đã qua đời có từ Cựu Ước: “Ông Giuđa quyên được khoảng 2000 
quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này 
vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã 
xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ 
đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả 
là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người 
đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12,43-46).

Giáo hội từ những thế kỷ đầu cũng đã cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thánh Augustinô (354-
430) đã nói: “Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu 
nguyện cho họ”. 
Thánh Odilo (962-1048), Viện phụ Đan viện Cluny (đan viện này thời đó nằm trong phần đất của đế 
quốc Đức) đã có sáng kiến tổ chức lễ Cầu hồn vào ngày 2-11 và trước hết cử hành trong Đan viện 
Cluny của ngài vào năm 998 (có sách nói 1030). 
Về sau lễ Cầu hồn đã được truyền sang nước Pháp; và tới giữa thế kỷ X, Đức Giáo hoàng Gioan XIV 
đã lập lễ Cầu hồn trong Giáo hội Rôma.
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2.Vì sao Giáo hội đề cao việc cầu nguyện cho người đã mất
*Thương nhớ người quá cố, nhất là cha mẹ, anh chị em trong gia đình là chuyện tự nhiên của 
con người.
*Ao ước cho người thân mình được “nghỉ yên muôn đời trong nơi mát mẻ hạnh phúc” cũng là 
tâm lí thông thường.
*Do đó việc cầu cho người thân đã qua đời là việc cần thiết, vừa cho linh hồn người chết được 
cứu thoát khỏi Luyện ngục, vừa cho người sống được tỏ lòng hiếu thảo đền ơn.
Những điều trên không những hợp lòng người, mà còn hợp giáo lí trong đạo. Giáo lí Công giáo 
do Đức Thánh cha Gioan Phaolo 2 ban hành năm 1992 có 3 số như sau:
- Số 1030: Cần có Luyện ngục:
“Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn 
vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện 
sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng.
- Số 1031: Luyện ngục để thanh tẩy:
“Giáo Hội gọi là luyện ngục là sự thanh luyện sau cùng này của các người được chọn, hoàn toàn 
khác với hình phạt của những kẻ bị án phạt. Giáo Hội đã trình bày giáo lý của đức tin về Luyện 
ngục, nhất là tại các Công đồng Florentia (xem DS 1304) và Trentô (xem DS 1820; 1580).
Dựa vào một số bản văn của Thánh Kinh (Chẳng hạn 1 Cr 3,15; 1 Pr 1,7), Truyền thống của Giáo 
Hội nói đến một thứ lửa thanh luyện:”Đối với một số những lỗi lầm nhẹ, ta phải tin có một thứ 
lửa thanh tẩy trước ngày Phán xét, theo như những gì mà Đấng là Chân lý đã dạy khi Ngài nói 
rằng nếu ai nói lời phạm thánh chống lại Chúa Thánh Thần, thì sẽ không được tha cả đời này lẫn 
ở đời sau” (Mt 12,31). Theo lời quyết đoán này, chúng ta có thể hiểu rằng một số lỗi lầm có thể 
được tha ở đời này, nhưng một số lỗi khác thì được tha ở đời sau” (Th. Gregoriô Cả, Dial. 4,39).
- Số 1032: Người sống cứu người chết:
“Giáo huấn này cũng dựa vào cách cầu nguyện cho kẻ chết, như được nói đến trong Thánh Kinh: 
“Đó là lý do tại sao ông Giuđa Macabê đã truyền phải dâng hy lễ đền tội này cho các người đã 
chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi của mình” (2 Mcb 12,46).
Ngay từ những thời gian đầu, Giáo Hội đã tôn kính việc tưởng niệm các người đã qua đời, và 
dâng kinh lễ để cầu cho họ, nhất là dâng Thánh lễ( xem DS 856), để họ được thanh tẩy và tiến 
vào nơi chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Giáo Hội cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng các ân xá và thi 
hành những việc đền tạ để giúp các người đã qua đời:
Chúng ta hãy cứu giúp họ và hãy 
tưởng nhớ họ. Nếu các con ông 
Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hy 
sinh của cha họ( xem G 1,5), tại 
sao chúng ta lại có thể hoài nghi 
rằng những của lễ của chúng 
ta dâng cầu cho người chết sẽ 
không mang lại ủi an cho họ? 
Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu 
giúp những người đã ra đi, và 
dâng những kinh nguyện cầu cho 
họ (Th. Gioan Kim khẩu, Hom. in 
1 Cr 41,5).
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3.Vì sao chúng ta cần cầu nguyện cho các linh hồn là người thân và cả tha nhân

Trước hết, đó là một ân huệ vì qua hành vi này ta thấy được tình yêu lớn lao Thiên Chúa 
dành cho chúng ta. Ân sủng của Ngài luôn mở ra cho những ai sẵn sàng đón nhận. Hơn 
nữa, khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta cũng xác tín rằng, đến lượt 
chúng ta, chúng ta cũng sẽ được đón nhận những ân huệ của Thiên Chúa thông qua lời 
cầu nguyện. Ngoài ra, khi nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, các linh hồn trong luyện ngục 
được giải thoát và trở về bên Chúa. Ở bên cạnh Chúa, các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta
Thứ đến, việc cầu nguyện cho các người đã khuất là một cơ hội 
cho mỗi người Ki-tô hữu diễn tả tình yêu của mình đối với 
tha nhân. Tình yêu này không chỉ giới hạn nơi những 
người thân mà còn được nới rộng đến những linh 
hồn mà ta không biết đến tên của họ. Việc cầu 
nguyện này cho chúng ta thấy rằng, tình yêu của 
người Ki-tô hữu vượt qua mọi ranh giới. Vì thế, 
tình yêu này cũng nhắc nhớ những người đang 
sống về mầu nhiệm hiệp thông trong thân thể 
Chúa Ki-tô. Tình yêu này được diễn tả một 
cách rõ ràng khi những người còn sống lãnh 
nhận được ơn ân xá nhưng lại muốn nhường 
lại cho các linh hồn.
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THƯ GỬI BÀ
Bà ngoại ơi, hôm nay trời lại mưa rồi bà ạ!
Những hạt mưa lúc dồn dập, khi nỉ non và rả rích từng giờ không ngớt. Trời về khuya hơn, con ngồi lại viết thư cho 
bà. Bức thư đầu tiên con viết sau hơn hai năm vắng bóng bà trên cõi đời này, sau hơn hai năm con nhốt mình trong 
sự im lặng và tự trách, con đã trách mình bỏ qua quá nhiều cơ hội bên cạnh và chăm sóc bà, để giờ đây chỉ còn nỗi 
nhớ da diết và kí ức ẩn hiện ngay cả trong giấc mơ.  Bà ơi, con nhớ bà vô cùng, nhớ bà nhiều lắm. Con sợ mưa, bởi 
bà của con đã đi trong một chiều mưa, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất. Con sợ ở nơi ấy bà bị ướt, bà bị lạnh vì 
mưa. Bà à, bà cứ yên giấc nhé, con ở đây luôn cầu nguyện và tưởng nhớ đến bà.

Thời gian trở nên chậm chạp và nặng nề từ ngày bà đi, bà có biết rằng, cuộc sống con gần như là quá vô vị từ ngày 
mưa ấy?Con làm sao quên được đôi mắt trìu mến, bàn tay dịu dàng và bờ vai ấm áp của bà.  Con nhớ, cũng biết bao 
ngày mưa như thế, bà cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Chuyện vui, chuyện 
buồn con đều kể bà nghe, bà cười theo nụ cười của con, lo âu khi con gặp chuyện buồn, cả những hạt mưa tí tách như 
cùng vui, cùng buồn với ta, bà nhỉ! Ấm áp thật.. Nhưng, đó mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi, bà với con sẽ chẳng bao 
giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. Bà về bên ông ngoại rồi, bà về với Chúa rồi… 
Bà ơi!
Đi học về, con cất lên tiếng gọi bà, sao con không được nghe giọng nói rất đỗi thân thuộc ấy nữa. Những bát cơm 
canh đạm bạc sao bà không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con rách, sao bà không khâu lại cho con nữa. Nhìn 
những đứa bạn  cùng tuổi, được bà chúng âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng bà để nghe bà kể về những câu 
chuyện ngày xửa ngày xưa sao mà con chạnh lòng thế! Hơn hai năm trước, con cũng được vậy mà. Sao bây giờ chỉ 
còn mỗi con thôi! Bà bỏ con đi thật rồi, bà ơi. Con lại khóc.
Nhiều khi con khóc, con nghĩ về bà, con thương bà. Con xót xa quá! Bà à, con không hay thể hiện những hành 
động, cử chỉ yêu thương. Con  ngang bướng và đôi khi cãi lời bà. Chưa một lần con cầm tay bà rồi nói: “Con yêu bà 
nhiều lắm, bà ơi!”. Để rồi, bà mãi mãi rời xa con, bước ra cuộc đời con, Xin lỗi bà vì những lúc con hư, xin lỗi bà vì 
nhiều lần làm bà buồn, nhưng đối với con bà luôn là điều tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa mang đến trần gian này 
cho con.
Bà của con ơi, bây giờ con trưởng thành nhiều rồi bà ạ. Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc cho ba mẹ và 
các em và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình mà khi bà còn sống, con chưa bao giờ làm được. Hồi 
đó, nhìn bà đớn đau vì căn bệnh hiểm nghèo mà con vô tư chẳng mảy may lo sợ. Rồi một ngày mưa, bà đi, con bỗng 
nhận ra, con đã mất đi một thứ tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi quen 
thuộc gắn với kỷ niệm con và bà để đi tìm. Nhưng bà ạ! Tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi. Bà ơi, con 
mong bà gửi đến Chúa nhân từ điều ước nhỏ nhoi của con. Con ước giản dị thôi. Ước rằng: “Bà được sống lại với 
con một ngày để con được chăm sóc bà - việc mà trước đây con chưa hề làm. Con sẽ ngoan và bên cạnh bà nhiều hơn, 
con hứa.” Và điều con muốn nói với bà rằng: “Con nhớ bà nhiều lắm, con nợ bà rất nhiều, con rất muốn được sống và 
lo cho bà. Bà ơi, con rất muốn. Bà hãy về với con đi. Bà hãy bảo với con điều ước ấy sẽ thực hiện đi. Con xin bà!.”

Bà ạ, nếu bà đọc được bức thư này bà hãy về trong giấc mơ của con nhé bà. Con yêu bà nhiều lắm. Con nhớ bà nhiều 
lắm. Bà ơi, con chỉ mong rằng linh hồn bà sớm được về bên Chúa nên từ bây giờ con sẽ cố gắng không khóc, sẽ cầu 
nguyện cho Bà thật nhiều. Nơi ấy, bà hãy giữ gìn sức khỏe, bà của con nhé! Và một điều cuối cùng con nói rằng: 
“Dù sao đi nữa, bà sẽ mãi là bà của con. Con thương bà nhiều!”  
Cháu của Bà.
Maria Nguyễn Thị Bích Chi
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Lúc tôi là một cậu bé hãy chạy theo bà nội đòi bà dẫn đi lễ. Mỗi khi nghe Cha nói về các thánh tử đạo 
đã hy sinh mạng sống mình để giữ lòng trung kiên trong đức tin vào Thiên Chúa. Tôi rất thắc mắc 
không hiểu tại các thánh lại phải làm như vậy, tại sao lại phải chịu cực hình, tại sao lại không đạp lên 
thánh giá, tại sao thà chết chứ không chối đạo? Rất nhiều câu hỏi tại sao đến với tôi.
Cuộc sống mỗi ngày dần làm cho tôi quên đi những thắc mắc ấy. Cho đến 1 ngày khi tôi đi học ở trung 
tâm mục vụ. Cha hỏi cả lớp 1 câu mà tôi vẫn nhớ như in. “Theo các con, các thánh tử đạo khác với 
những vị liệt sĩ ở chỗ nào?”
Cả lớp im lặng và không ai trả lời được. Cha giải đáp rằng: “Khi một người lính ngã xuống, đó là một 
sự tiếc nuối, một sự căm thù, tôi chết rồi thì đồng đội phải trả thù cho tôi. Còn các thánh tử đạo các 
ngài hy sinh mạng sống của mình trong bình an, không một chút nuối tiếc,không một chút trả thù vì 
tình yêu dành cho Chúa là quá lớn.”
Sau hôm đó, trên đường đi về nhà tôi cứ miên man trong những dòng suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi đã 
hiểu vì sao các ngài lại liều mạng cho đức tin như vậy. Tôi tìm tòi thêm về một số thánh tử đạo Việt 
Nam như thánh Matthew Lê Văn Gẫm, thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thánh Anê Lê Thị Thành… sự 
dũng cảm và can trường của các ngài đã thật sự lôi cuốn tôi. Chính cái chết của các ngài đã bắt đầu 
cho một sự sống, vì bản thân cái chết không làm nên điều gì nhưng chính sự sống ấy mang ta về quê 
hương vĩnh cửu là quê trời.
Tháng 11 chúng ta dành để kính nhớ linh hồn đến những người thân yêu đã khuất, cho ông,cho bà, 
cho cha,cho mẹ của chúng ta. Chúng ta cũng hãy nhớ đến các thánh tử đạo Việt Nam. Mỗi ngày,ta 
hãy chết đi tính ích kỷ, chết đi sự kiêu ngạo, chết đi lòng tham lam để sống lại sự yêu thương, sống lại 
sự khiêm cung và cho tình yêu vào Thiên Chúa có cơ hội ngày một lớn lên. Xin các thánh cho chúng 
con sự can đảm và trung kiên trong đời sống đức tin mỗi ngày của chúng con. Tôi xin kết bằng một 
câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta
“Nếu như bạn yêu, yêu cho đến đau đớn thì không còn đau đớn nữa, chỉ còn tình yêu.”

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
NHỮNG CÁI CHẾT CHO TÌNH YÊU

Hoàng Minh 
- Nhóm trẻ Lead like Jesus-
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GIỚI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI
Hoàng Minh - Nhóm trẻ Lead like Jesus

Khi nghe tiếng hai chữ ơn gọi, nhiều người nghĩ ngay đến vấn đề đi tu, làm linh mục, làm Soeur. Nhưng 
thật ra từ sâu thẳm trong ơn gọi ta khám phá ra có thật nhiều ý nghĩa và khía cạnh khác nhau. Mời bạn 
hãy cùng tôi trên con đường khám phá ơn gọi và đặc biệt là ơn gọi cho những người trẻ nhé
Trong cuộc sống thường nhật của mình, chúng ta rất hay nghe được những tiếng gọi, tiếng gọi trở thành 
một lễ sinh,ca viên, giáo lý viên. Ơn gọi trong đời sống vợ chồng, ơn gọi trở thành tu sĩ…. Như vậy việc 
giúp cho người trẻ có khả năng phân định ơn gọi theo cái nhìn đức tin là một vấn đề hết sức quan trọng. 
Người trẻ thường phân vân trước quyết định 
của mình hoặc lãng quên những ơn gọi Chúa 
ban mà sống theo trào lưu chung của xã hội.
Trước tiếng gọi, thái độ đầu tiên của ta là lắng 
nghe. Đức thánh giáo hoàn Gioan XVIII khi được 
chú của mình hỏi vì sao con lại muốn trở thành 
một linh mục. Ngài đã trả lời ” Con nghe có tiếng 
gọi trong long mình và con đã lắng nghe tiếng 
gọi ấy” Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều yếu tố 
không tuỳ thuộc Giáo Hội, mà liên quan tới xã 
hội, văn hoá, chính trị và kinh tế. Trước hết là 
tâm thức của người trẻ trong các xã hội hưởng 
thụ và tục hoá của thế giới ngày nay.  Người trẻ 
thường lập gia đình muộn, và không muốn có 
con sớm, hay không muốn có con để không bị 
ràng buộc và thiệt thòi trong nghề nghiệp, giờ giấc cuộc sống hay các sở thích giải trí, du lịch, bay nhảy 
đó đây của họ. Việc này chi phối rất nhiều trong cái nhìn đức tin giúp cho giới trẻ có thời gian thinh lặng, 
cầu nguyện cho ơn gọi của mình.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, bạn hãy dành 30 phút mỗi buổi tối ngồi thinh lặng cho Chúa có cơ hội 
được nói chuyện với bạn, nhiều người nghĩ cầu nguyện là phải nói chuyện thật nhiều với Chúa, nhưng 
đôi khi việc cầu nguyện cho các ơn gọi của mình đơn giản chỉ là thinh lặng, chỉ như vậy Chúa mới có thể 
chạm đến tâm hồn bạn. Bạn hãy viết những tâm tình mà mình cảm nhận được ra một tờ giấy. Ví dụ bạn 
có thể làm 2 trang giấy cho 2 câu hỏi
1/ Nếu tôi đi theo Chúa, tôi sẽ như thế nào?
2/ Nếu tôi lập gia đình, tôi sẽ như thế nào?
Việc này rất quan trọng vì nó cho bạn cái nhìn tổng quát từ nhiều khía cạnh, giúp bạn dễ quyết định một 
cách đúng đắn hơn. 
Giới trẻ, Đức Tin và các Ơn Gọi, đó là những đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần tới. 
Thượng Hội Đồng này sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 năm 2018. Tòa Thánh Vatican đã công bố vào 
hôm thứ Năm vừa qua rằng, Đức Thánh Cha đã quyết định về những đề tài nêu trên. Thượng Hội Đồng 
Giám Mục lần tới sẽ là Thượng Hội Đồng thường kỳ lần thứ 15. 
Đề tài về giới trẻ đứng trong sự liên tục với các sự kiện của Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình và 
Thông Điệp Amoris Laetitia. Đồng hành với người trẻ trên đường dẫn tới sự trưởng thành để họ nhận ra 
ơn gọi đặc thù của mình trong cuộc sống, và “mở ra với Thiên Chúa và con người” – đó là mục tiêu của 
Giáo hội.
Bạn có đang băn khoăn về ơn gọi của mình? Bạn có lúc mất định hướng về tương lai?  Nếu có, bạn hãy 
cầu nguyện và lắng nghe chỉ dẫn của Ngài, và khi đã phân định được rối hãy giúp tôi tiếp tục cầu nguyện 
cho những ơn gọi ấy ngày một lớn mạnh và đủ sức vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc sống 
trần thế này bạn nhé!
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GIÁO PHẬN  VĨNH LONG

Nếu bạn có chút thời gian truy cập vào trang 
web của Giáo Phận Vĩnh Long, vào thư mục Giới 
Trẻ chắc chắn bạn sẽ có cảm giác rất đặc biệt. 
Có lẽ các vị phụ trách mục vụ của giới trẻ Vĩnh 
Long hiểu được những khó khăn, những trăn trở 
người trẻ, trong xã hội cũng như trong giáo hội 
nên các Ngài đã đầu tư rất nhiều cho thư mục 
dành cho giới trẻ.

Ở đây các bạn trẻ có thể đọc những thông tin đầy 
bổ ích nhưng được sắp xếp một cách tinh tế và trẻ 
trung. Chẳng phải là những tin tức giật gân hay 
những giáo điều cao siêu, ở đây các bạn được 
cung cấp những thông tin về các lĩnh vực của đời 
sống một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém 
thu hút. Những bài viết về các câu chuyện tình 
yêu, hôn nhân đầy màu sắc như: “Người vợ lý 
tưởng”, “Còn điều gì em mải miết đi tìm”. Bài hoc 
rèn luyện bản thân và nhân cách thông qua các 
câu chuyện nhỏ chẳng hạn “ Hãy cho trước khi 
muốn nhận” “ Thời gian có bao giờ quay trở lại”, 
hay “câu chuyện về những chiếc đinh”... Những 
kiến thức về sức khẻo, về thời trang, về các lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, kiến trúc, còn cả 
những câu châm ngôn, lời hay ý đẹp đầy ý nghĩa.
Bên cạnh đó là những bài chia sẻ lời Chúa một 

Hoa Nguyễn
- Nhóm trẻ Lead like Jesus-
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cách gần gũi với giới trẻ, những giải đáp về các câu chuyện Kinh Thánh, những bài học về giáo lý 
giáo luật được lồng ghép một cách nhẹ nhàng và sinh động, rất dễ để các bạn có thể hiểu và nhớ 
mãi trong tâm trí.
Điều đặc biệt, Ban phụ trách mục vụ giới trẻ giáo phận Vĩnh Long còn có chuyên mục “Đố vui có 
thưởng”. Đây là chuyên mục được các vị phụ trách đưa ra để cho các bạn trẻ có thêm các kiến thức 
về giáo lý, giáo luật, các thông tin liên quan đến Giáo Hội chẳng hạn câu hỏi đố vui số 23: “Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô là người thứ mấy kế vị Thánh Phêrô?”. Ngoài ra còn có các câu hỏi liên quan 
đến  kiến thức về tư duy logic về các lĩnh vực của đời sống xã hội như câu đố vui số 18: “Tiền Việt 
Nam chúng ta có bao nhiêu mệnh giá?”. Thông qua các câu đố các bạn được có thêm một lượng 
kiến thức về các lĩnh vực đời sống tâm linh cũng như xã hội đầy bổ ích.
Trong thời đại kỹ thuật số, công nghệ thông tin phát triển, trên các trang mạng điện tử đầy rẫy 
nhưng thông tin giật gân nóng hổi, trong khi những thông tin kiến thức dành cho bạn trẻ Công 
Giáo không thật sự đầy đủ và thu hút thì chuyên mục Giới Trẻ của trang tổng giáo phận Vĩnh Long 
thực sự là một nơi tin tưởng để bạn ghé thăm, giải trí bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, thu 
thập những kiến thức về giáo hội cũng như Xã Hội. Thiết nghĩ mô hình này cần được nhân rộng và 
phổ biến cho các giáo phận trên cả nước để các bạn trẻ có được nơi để trao đổi học học và phát 
triển nhân cách cũng như Đức Tin của mình đóng góp cho sự phát triển của Giáo Hội.
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Bạn là một bạn trẻ Công Giáo xa quê đang học tập và sinh sống tại Sài Gòn, bạn muốn tham gia 
vào các hoạt động dành cho giới trẻ nhưng không biết tham gia ở đâu?
Bạn là một bạn trẻ Công Giáo sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn bạn muốn công hiến nhiều cho sự phát 
triển của Giáo Hội tại địa phương nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
Bạn là một bạn trẻ sống xa Sài Gòn nhưng muốn biết về cách sinh hoạt của giới trẻ Công Giáo Sài 
Gòn?
Hãy liên hệ với Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Sài Gòn, những thắc mắc, yêu cầu của bạn sẽ được đáp 
ứng và chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
Bạn không biết gì về Mục Vụ Giới Trẻ Sài Gòn ư, đừng lo 
chúng mình sẽ cung cấp thông tin cho bạn nhé.
Mục vụ giới trẻ giáo phận sài gòn là một đoàn thể trực 
thuộc Giáo Phận Sài Gòn do Linh Mục Gio-An Lê 
Quang Việt phụ trách. Đây là đoàn thể chuyên tổ 
chức các hoạt động phong trào, các chương trình 
huấn luyện dành cho giới trẻ như Đại Hội Giới 
Trẻ Giáo Phận cũng như thế giới và khu vực. Các 
chương trình đào tạo huấn luyện người trẻ, các 
hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối giữa các bạn 
trẻ Công Giáo sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.
Mục vụ giời trẻ sài gòn có những hoạt động gì ư?
Nếu bạn là người trẻ, muốn được đào tạo các kỹ 
năng sinh hoạt đội nhóm, muốn được cống hiến sức 

MỤC VỤ GIỚI 
TRẺ SÀI GÒN?
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trẻ phục vụ Giáo Hội hãy tham gia vào khóa học Linh Hoạt Viên. Khóa học này được tổ chức 
mỗi năm 2 lần, mỗi lần sáu tháng. Trong khóa học bạn sẽ được học các kỹ năng giao tiếp, quản 
trò, làm việc nhóm, tổ chức hội trại.... Sau khóa học nếu bạn muốn phục vụ bạn có thể ở lại tiếp 
tục đồng hành vào các chương trình của ban huấn luyện để phục vụ mọi người và phát triển 
bản thân.
Nếu bạn là đang là người lãnh đạo của một nhóm nhỏ hoặc một tổ chức, bạn muốn phát triển 
các kỹ năng về lãnh đạo hãy tham gia vào khóa học Lead Like JeSus- Lãnh đạo theo gương Chúa 
Giê-Su.
Nếu bạn muốn học hỏi 
trau dồi thêm tiếng Anh, 
hãy tham gia vào thánh 
lễ tiếng Anh dành cho 
các bạn trẻ được tổ chức 
vào 8h30 sáng Chúa nhật 
hàng tuần tại nhà thờ 
Martynho- 16 A Nguyễn 
Thị Minh Khai-Quận 
1. Điều đặc biệt là sau 
thánh lễ bạn có thể tham 
gia vào câu lạc bộ tiếng 
Anh để rèn luyện thêm 
khả năng giao tiếp Tiếng 
Anh của mình.
Nếu bạn muốn được  trải 
nghiệm không khí tĩnh 
lặng, cầu nguyện với Chúa trong âm nhạc và tĩnh lặng hãy tham gia nhóm cầu nguyện Taize. 
Ngoài ra mục vụ giới trẻ sài gòn còn tổ chức các chương trình chuyên đề, các chuyến cắm trại 
huấn luyện vào dịp hè, các chuyến thiện nguyện.. tha hồ cho các bạn tham gia trải nghiệm và 
thể hiện sức trẻ của mình.
Liên hệ ở đâu ư? các thông tin về hoạt động của mục vụ giới trẻ sẽ được đăng tải trên group 
của chương trình tại địa chỉ https://www.facebook.com/groups/mucvugioitre.tgpsaigon/
Hoặc bạn có thể liên hệ theo thông tin bên dưới 
VĂN PHÒNG UBGT / HĐGMVN
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
 (84.28) 3820 1829  
Email: cayouth.vn@gmail.com
Địa điểm sinh hoạt: Nhà thờ Mactynho 16A Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP HCM
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Lại một mùa Giáng Sinh nữa sắp gõ cửa, chúng ta đang sống trong tâm 
tình hân hoan chờ đợi Đấng Cứu thế. Mỗi người  hãy sống như tinh thần 
con trẻ đơn sơ, khiêm nhường và đặt trọn niềm tin vào Chúa vì các trẻ 
nhỏ được Chúa Giê-su yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai 
muốn bước vào Nước Trời: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm 
chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng (Mt 19,14) chúng ta 
cần tiếp tục sống tinh thần Mùa Vọng là hoán cải, chú tâm sửa sang tâm 
hồn, học tập sự đơn sơ và khiêm nhường nơi gia đình Thánh gia. Mỗi 
người hãy là một ngọn lửa nhỏ góp thành đống lửa ấm áp để có thể là 
nơi đón Chúa Hài Đồng ngự vào trong mùa Giáng Sinh này.
Ban Biên tập mời gọi bạn cùng chia sẻ những câu chuyện của bạn, của 
cuộc sống xung quanh bạn qua đề tài của tháng 12/2017 : “ Dạy con yêu 
trẻ thơ - Giáng Sinh”
Bài viết xin gửi về từ ngày 25 đến ngày 28 mỗi tháng qua địa chỉ email: 
cayouth.vn@gmail.com
 
Văn phòng UBMVGT/ tại Toà Giám Mục.
Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, q3. TP HCM 
Email: gioitresaigon@gmail.com
Thư ký điều hành: Linh Mục Gioan Lê Quang Việt 


