CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI. LỄ TRỌNG

Ngày 11 tháng 6 năm 2017
LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO
Trong Tuần X Thường Niên.
Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, linh
mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 14.06
Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Năm, 15.06 Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Sáu, 16.06
Trong Tuần X Thường Niên.
Thứ Bảy, 17.06
Trong Tuần X Thường Niên.
Chúa Nhật, 18.06 CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ
MÁU CHÚA KITÔ. LỄ TRỌNG.
Thứ Hai, 12.06
Thứ Ba, 13.06

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA –
THÁNG 6, 2017
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
Mầu nhiệm Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm khó
cắt nghĩa nhất. Nếu Thiên Chúa không mặc khải, con người
sẽ không bao giờ hiểu được mầu nhiệm này. Tuy nhiên,
con người có hiểu hay không, mầu nhiệm này vẫn hiện
hữu. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là phát minh từ sự
tranh luận của các nhà thần học hay thần bí, nhưng là một
thực tại vì đã được mặc khải bởi chính Đức Kitô, Người
Con Một của Thiên Chúa, và đã tiềm ẩn nhiều nơi trong
Cựu Ước (Gen 1:1-2:3; 18:1-15; Ps 110; Bài đọc 1). Vì thế,
thay vì chú trọng vào thần luận về Ba Ngôi Thiên Chúa,
các bài đọc hôm nay chú trọng đến việc biểu lộ tình yêu
của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người. Trong bài
đọc 1, thay vì trừng phạt và để mặc dân chết trong sa mạc vì trong khi ông Môsê lên núi Sinai đàm đạo với Thiên
Chúa để Ngài ban hành Thập Giới cho con người biết cách
sống hạnh phúc, thì ở dưới chân núi, con người gom vàng
đưa cho ông Aaron đúc con bò vàng để thờ - Thiên Chúa
chọn con đường yêu thương và tha thứ. Ngài nhận lời ông
Môsê để cùng đồng hành với dân chúng, không chỉ tới khi
vào Đất Hứa, mà còn ban Đấng Immanuel để ở với dân
suốt đời. Trong bài đọc 2, thánh Phaolô dùng mẫu gương
của Ba Ngôi để chúc lành và để khuyến khích các tín hữu
sau khi đã cảm nghiệm được tình yêu của Ba Ngôi Thiên
Chúa, họ biết bắt chước mẫu gương của Ba Ngôi để sống
yêu thương, tha thứ, và hiệp nhất trong cuộc đời. Trong Tin
Mừng, thánh Gioan diễn tả tình yêu của Thiên Chúa cách
chính xác và ngắn gọn: Thiên Chúa đã quá yêu thế gian
đến nỗi ban Con Một, để những ai tin vào Con Ngài được
hưởng cuộc sống đời đời. Chúng ta có một địa vị cao cả
trước Ba Ngôi Thiên Chúa, đến nỗi cả ba đều đã vì yêu
thương mà hy sinh tất cả cho chúng ta. Sau khi đã cảm
nghiệm được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta
cũng biết bắt chước các Ngài để hy sinh cho tha nhân, để
họ cũng được lãnh nhận ơn cứu độ.
Lm. Antôn Đinh Minh Tiên, O.P.

VATICAN. Trong tháng sáu 2017, Đức Thánh Cha đặc
biệt mời gọi mọi người cầu nguyện để có thể loại bỏ việc
buôn bán vũ khí. Bởi lẽ việc buôn bán vũ khí cho thấy sự
giả dối của những người dân danh hòa bình nhưng lại làm
giàu trên xương máu của người dân. Và thực tế, biết bao
người dân vô tội tiếp tục bị giết hại. Đức Thánh Cha chia
sẻ trong Video rằng: Thật là mâu thuẫn một cách vô lý, khi
vừa nói về hòa bình và các đàm phán hòa bình, lại vừa thúc
đẩy và cho phép việc buôn bán vũ khí.
Có phải cuộc chiến này hay cuộc chiến kia là chiến tranh
theo nghĩa giải quyết các vấn đề, hay cuộc chiến ấy chính
là cuộc chiến buôn bán vũ khí bất hợp pháp để làm giàu
cho những kẻ buôn bán sự chết chóc?
Chúng ta hãy chấm dứt tình trạng này. Chúng ta hãy cùng
nhau cầu nguyện, để các nhà lãnh đạo các quốc gia có thể
cam kết chấm dứt việc buôn bán vũ khí vốn sát hại biết bao
người dân vô tội.
Tứ Quyết SJ

THÁNG TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU
VÀ CÁC LINH MỤC
Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là
kính nhớ tình thương yêu của Thiên
Chúa. Tình thương yêu cứu độ của
Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con
người Đức Giê-su, và nhất là trong cái
chết trên thập giá vì tội lỗi loài người.
Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh
rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của
Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không
thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.
Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu
nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu
Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su
thầy cả tế lễ đời đời.

SỨ ĐIỆP NGÀY KHÁNH NHẬT THẾ GIỚI
TRUYỀN GIÁO 2017

quang của Chúa Cha. "Vinh quang của Thiên Chúa là con
người sống động" (Irenaeus, Adversus Haereses IV, 20, 7).
Việc rao giảng Tin Mừng như thế trở thành một lời sống
động và hiệu quả để hoàn thành điều nó công bố (x. Is 55:
10-11): Chúa Giêsu Kitô, Đấng luôn nhập thể trong mọi
hoàn cảnh của nhân loại (x. Ga 1:14).

Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo

Sứ vụ truyền giáo và thời gian (kairos) của Đức Kitô

Dưới đây là bản dịch sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền
Giáo 2017, được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng
10. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Tòa Thánh phát hành
vào Chúa Nhật, mùng 4 tháng 6, 2017.

3. Như vậy, sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh không phải là
truyền bá một chủ nghĩa tôn giáo, lại càng không phải là đề
nghị một giáo huấn đạo đức cao quý. Đã có nhiều phong
trào trên khắp thế giới đang gây hứng khởi cho những lý
tưởng cao quý hay những cách sống một cuộc đời đầy ý
nghĩa rồi. Qua sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, chính
Chúa Giêsu Kitô tiếp tục Phúc Âm hóa và hành động; như
thế, sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh hiện tại hóa trong lịch
sử kairos, thời gian thuận lợi của ơn cứu rỗi. Qua việc công
bố Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh trở thành con người
đương thời của chúng ta, ngõ hầu những ai đón nhận Người
bằng đức tin và tình yêu có thể cảm nghiệm được quyền
năng biến đổi của Thần Khí của Người, là Đấng làm cho
nhân loại và thụ tạo sinh hoa trái, thậm chí như mưa làm
cho đất ra hoa trái. "Sự Phục Sinh của Người không phải là
một biến cố trong quá khứ; nó chứa đựng một sức mạnh
sống còn đã thâm nhuần thế giới này. Nơi mà mọi sự
dường như đã chết, các dấu chỉ phục sinh bỗng dưng mọc
lên. Đó là một sức mạnh không thể chống cự được
"(Evangelii Gaudium, 276).

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Anh chị em thân mến,
Một lần nữa trong năm nay, Ngày Thế giới Truyền Giáo tụ
tập chúng ta lại chung quanh con người của Chúa Giêsu,
"Đấng loan báo Tin Mừng tiên khởi và vĩ đại nhất" (Phaolô
VI, Evangelii Nuntiandi, 7), Đấng tiếp tục sai chúng ta đi
loan báo Tin Mừng về tình yêu của Chúa Cha trong quyền
năng của Chúa Thánh Thần. Ngày hôm nay mời gọi chúng
ta suy nghĩ lại về việc truyền giáo trong lòng đức tin Kitô
giáo. Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo; nếu không, thì
Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Đức Kitô nữa, mà
là một trong nhiều nhóm người cuối cùng chỉ phục vụ mục
đích riêng của họ và qua đi. Vì thế, điều quan trọng là
chúng ta tự đặt ra cho mình những câu hỏi về căn tính Kitô
giáo của mình và trách nhiệm của mình như các tín hữu
trong một thế giới bị đánh dấu bởi sự nhầm lẫn, thất vọng
và thất bại, cùng bị xâu xé bởi các cuộc chiến tương tàn, là
các cuộc chiến bất công nhắm đến những người vô tội. Căn
bản của sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì? Trọng tâm
của sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì? Những tiếp cận
thiết yếu mà chúng ta cần phải thực hiện trong việc thi
hành sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì?
Sứ vụ truyền giáo và quyền năng biến đổi của Tin
Mừng của Đức Kitô, là Đường, Sự Thật và Sự Sống
1. Sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, nhắm đến tất cả mọi
người nam nữ có thiện tâm, được dựa trên quyền năng biến
đổi của Phúc Âm. Phúc Âm là Tin Mừng tràn đầy niềm vui
hay lây, vì nó chứa đựng và ban tặng sự sống mới: sự sống
của Đức Kitô Phục Sinh là Đấng, qua việc ban Thần Khí
ban sự sống, trở nên cho chúng ta Con Đường, Sự Thật và
Sự Sống (x. Ga 14:6). Người là Con Đường mời gọi chúng
ta đi theo Người một cách tự tin và can đảm. Khi đi theo
Chúa Giêsu như Con Đường của mình, chúng ta cảm
nghiệm được Sự Thật và nhận được Sự Sống của Người,
đó là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha trong
quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sư sống ấy giải thoát
chúng ta khỏi mọi loại ích kỷ, và là nguồn mạch của sự
sáng tạo trong tình yêu.
2. Thiên Chúa Cha mong muốn cuộc đời của các con cái
Ngài được biến đổi, một sự biến đổi được thể hiện trong
việc thờ phượng trong Thần Khí và Chân Lý (x. Ga 4: 2324), bằng một đời sống được Chúa Thánh Thần hướng dẫn
trong việc noi gương Chúa Giêsu, là Chúa Con, đến vinh

4. Chúng ta không bao giờ được quên rằng "làm Kitô hữu
không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý
tưởng cao quý, mà là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một
Con Người, [cuộc gặp gỡ ấy] đem lại cho cuộc đời một
chân trời mới và một hướng đi quyết định" (Bênêđictô
XVI, Deus Caritas Est, 1). Tin Mừng là một Con Người,
Đấng tiếp tục tự hiến và liên tục mời gọi những ai tiếp nhận
Người bằng đức tin khiêm tốn và sùng kính để chia sẻ sự
sống của Người bằng cách thông phần cách hiệu quả vào
Mầu Nhiệm Vượt Qua của Cái Chết và Phục Sinh của
Người.
Qua Bí Tích Rửa Tội, Tin Mừng trở nên nguồn mạch của
đời sống mới, được giải thoát khỏi ách thống trị tội lỗi,
được Chúa Thánh Thần soi sáng và biến đổi. Qua Bí Tích
Thêm Sức, Tin Mừng trở thành một sự xức dầu củng cố,
nhờ cùng một Thần Khí, Tin Mừng vạch ra các phương
pháp và chiến thuật mới để làm nhân chứng và đồng hành.
Qua Bí Tích Thánh Thể, Tin Mừng trở thành lương thực
cho đời sống mới, "một thuốc trường sinh" (Ignatius of
Antioch, Ad Ephesios, 20, 2).
5. Thế giới rất cần Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Qua
Hội Thánh, Đức Kitô tiếp tục sứ vụ của Người như người
Samaritanô tốt lành, chăm sóc các vết thương rỉ máu của
nhân loại, và như Người Mục Tử Nhân Từ, không ngừng
tìm kiếm những kẻ lang thang dọc theo các nẻo đường
quanh co chẳng dẫn đến đâu. Cảm tạ Thiên Chúa, nhiều
kinh nghiệm quan trọng tiếp tục làm chứng về quyền năng
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biến đổi của Tin Mừng. Tôi nghĩ đến cử chỉ của một học
sinh ở Dinka, người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ một
học sinh sắp bị bộ lạc thù nghịch Nuer tàn sát. Tôi nghĩ đến
buổi cử hành Thánh Lễ ở Kitgum, bắc Uganda, nơi mà, sau
những vụ tàn sát hung bạo bởi một nhóm loạn quân, một vị
thừa sai đã làm cho dân chúng lặp lại lời của Chúa Giêsu
trên thập giá: "Ôi Thiên Chúa của con, ôi Thiên Chúa của
con, sao Ngài nỡ bỏ con?" Như một cách diễn tả tiếng khóc
than tuyệt vọng của các anh chị em của Chúa Chịu Đóng
Đinh. Với dân chúng, buổi cử hành Thánh Lễ ấy là một
nguồn an ủi và can đảm khôn lường. Chúng ta cũng có thể
nghĩ đến vô số chứng từ về việc Tin Mừng giúp người ta
vượt qua sự hẹp hòi, xung đột, kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa
bộ lạc, cùng cổ võ ở khắp mọi nơi, và giữa tất cả mọi
người, sự hòa giải, tình huynh đệ và chia sẻ cho nhau như
thế nào.
Sứ vụ truyền giáo linh hứng cho một linh đạo liên tục
xuất hành, hành hương và lưu đày
6. Sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh được sinh động hóa
bởi một linh đạo liên tục xuất hành. Chúng ta được thách
thức "đi ra khỏi vùng an toàn của mình để đến tất cả các
vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng" (EG, 20). Sứ
vụ truyền giáo của Hội Thánh thúc đẩy chúng ta thực hiện
một cuộc hành hương thường xuyên qua khắp những hoang
địa khác nhau của cuộc sống nhờ các kinh nghiệm khác
nhau về sự đói khát chân lý và công lý. Sứ vụ truyền giáo
của Hội Thánh gợi hứng cho một cảm giác về cuộc lưu đầy
không ngừng, để làm cho chúng ta ý thức, trong cơn khao
khát sự vô hạn của mình rằng chúng ta đang đi trong một
cuộc hành trình lưu vong hướng về ngôi nhà cuối cùng của
mình, lửng lơ giữa tình trạng "đã" và "chưa" của Nước
Trời.
7. Sứ vụ truyền giáo nhắc nhở cho Hội Thánh rằng Hội
Thánh không phải là cùng đích cho chính mình, mà là công
cụ khiêm tốn và trung gian của Nước Trời. Một Hội Thánh
quy chiếu về chính mình, một Hội Thánh hài lòng với
những thành công trần thế, thì không phải là Hội Thánh của
Đức Kitô, thân thể bị đóng đinh và vinh hiển của Người.
Đó là lý do tại sao chúng ta nên thích "một Hội Thánh bị
bầm dập, đau đớn và dơ bẩn bởi vì nó đang ở ngoài đường,
chứ không phải một Hội Thánh bệnh hoạn vì bị giam hãm
và ràng buộc bởi sự an toàn của mình" (ibid., 49).

Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp đến sẽ được tổ chức vào
năm 2018 với chủ đề Người Trẻ, Đức Tin và việc Phân
Định Ơn Gọi, đại diện cho một cơ hội được quan phòng để
giúp người trẻ tham gia vào trách nhiệm truyền giáo chung,
là điều cần đến trí tưởng tượng và óc sáng tạo phong phú
của các em.
Việc Phục vụ của Các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền
Giáo
9. Các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo là một phương
tiện quý giá đánh thức trong mọi cộng đồng Kitô hữu một
ước ao vượt qua các giới hạn và sự an ninh của mình để rao
giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người. Trong số đó, nhờ
một linh đạo truyền giáo sâu xa, được nuôi dưỡng hằng
ngày, và liên tục cam kết nâng cao ý thức và nhiệt tâm
truyền giáo, các người trẻ, người lớn, gia đình, linh mục,
giám mục và tu sĩ nam nữ làm việc để phát triển một lòng
(tâm hồn) truyền giáo trong mọi người. Ngày Thế Giới
Truyền Giáo, được Hiệp hội Truyền Bá Đức tin cổ võ, là
một cơ hội tốt để giúp cho lòng truyền giáo của cộng đồng
Kitô hữu tham gia vào việc cầu nguyện, làm chứng bằng
đời sống và sự hiệp thông của cải, ngõ hầu đáp ứng nhu
cầu rộng lớn và cấp bách của việc Phúc Âm hóa.
Thực hiện sứ vụ truyền giáo của chúng ta cùng với Mẹ
Maria, Mẹ của việc Phúc Âm hóa
10. Anh chị em thân mến, trong việc thực thi sứ vụ truyền
giáo của chúng ta, chúng ta hãy rút cảm hứng từ Mẹ Maria,
Mẹ của việc Phúc Âm hóa. Được Thần Khí thúc đẩy, Mẹ
đã đón nhận Lời Chúa ở tận đáy đức tin khiêm tốn của Mẹ.
Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh giúp chúng con nói lên lời "xin
vâng" của chính mình, ý thức về nhu cầu cấp bách để làm
Tin Mừng của Chúa Giêsu vang lên trong thời đại của
chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con có lòng nhiệt thành mới
trong việc mang đến cho tất cả mọi người Tin Mừng về sự
sống, là sự sống đã chiến thắng sự chết. Xin Mẹ cầu bầu
cho chúng con để chúng con có thể có được sự táo bạo
thánh thiện cần thiết để khám phá ra những cách thức mới
ngõ hầu mang lại ơn cứu độ cho mọi người nam nữ.
Từ Vatican, ngày 4 tháng 6 năm 2017
Nghi lễ của Lễ Hiện Xuống
Phanxicô

Người trẻ, niềm hy vọng của sứ vụ truyền giáo

Phaolô Phạm Xuân Khôi, 9/6/2017

8. Người trẻ là niềm hy vọng của sứ vụ truyền giáo. Con
Người của Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng mà Người công
bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách hiến thân
phục vụ nhân loại với lòng can đảm và nhiệt tâm. "Có
nhiều người trẻ đang cung cấp sự đoàn kết của họ chống lại
các sự dữ của thế gian và tham gia các hình thức khác nhau
của đấu tranh và hoạt động tình nguyện…. Đẹp thay khi
thấy rằng các người trẻ đang là ‘những người rao giảng
ngoài đường’, vui sướng đem Chúa Giêsu ra mọi nẻo
đường, mọi quảng trường của thành phố, đến mọi ngóc
ngách của trái đất!" (ibid., 106). Đại hội Thường kỳ của
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chim câu để dâng cho Chúa. Tục lệ đó được thánh sử Luca
nhắc tới (2,24) khi thuật lại rằng ông Giuse và bà Maria
dâng hài nhi Giêsu vào đền thờ, và sau đó đã chuộc lại với
đôi chim câu. Một ý nghĩa nữa có lẽ hơi xa lạ với tâm tình
người Việt, đó là chim câu tượng trưng cho tình nhân.
Chúng ta thấy biểu tượng này ở trong Kinh thánh, sách
Diễm tình Ca. Ở chương 1, câu 15, (và chương 4 câu 1) đôi
mắt của cô nàng được ví như những bồ câu. Sang chương 2
câu 14 (và chương 5 câu 2), cô ta được gọi là “bồ câu của
anh ơi”! Thánh vịnh cũng nói tới cánh bồ câu lướt bay mau
lẹ (68,14; 55,7).
Những ý nghĩa ấy có dính dáng chi với Chúa Thánh
Thần không?

Tại Sao Chúa Thánh Thần Lại Được
Tượng Trưng Bằng Chim Bồ Câu?
Trong các bức ảnh được trưng bày tại nhà thờ hoặc trên
áo lễ linh mục mặc khi cử hành thánh lễ, người ta vẽ hay
thêu hình một chim bồ câu để tượng trưng cho Chúa
Thánh Thần. Tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng
trưng bằng một chim bồ câu? Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì?
Trước khi trả lời cho những câu hỏi vừa nêu lên, tôi xin
phép lưu ý hai điểm sau đây: thứ nhất, không phải lúc nào
chim bồ câu cũng tượng trưng cho Chúa Thánh Thần; thứ
hai, Chúa Thánh Thần không phải chỉ được tượng trưng
bằng chim bồ câu mà thôi. Tôi xin bắt đầu với điểm thứ
nhất, đó là: chim bồ câu không chỉ dành để tượng trưng cho
Chúa Thánh Thần. Phong tục bình dân cũng như nghệ thuật
còn dùng chim bồ câu để tượng trưng cho những thực tại
khác nữa. Một biểu tượng đầu tiên là tính chất đơn sơ thật
thà, dựa trên lời của Chúa Giêsu: các con hãy khôn ngoan
như con rắn và đơn sơ như chim câu (Mt 10,6). Một biểu
tượng nữa là tâm hồn trong trắng. Chúng ta còn nhớ tích
chuyện thánh Biển đức thấy linh hồn của cô em của mình,
Scholastica, bay về trời dưới dạng của chim bồ câu. Một
biểu tượng khác, quen thuộc hơn với chúng ta, đó là hoà
bình tượng trưng bởi con chim câu ngậm cành ô liu. Nguồn
gốc của điển tích này là sách Sáng thế: sau khi lụt hồng
thủy đã cạn rồi, ông Noe thả con quạ ra đi thám thính; quạ
ta thấy nhiều xác chết nên có chỗ làm ăn và không quay về
tàu nữa; đến lượt ông Noe thả con chim câu ra, nó lượn
một lát vội quay trở về liền. Bảy ngày sau, ông Noe lại thả
nó ra, lần này nó bay đi một lát và trở về miệng ngậm cành
ô liu, cho thấy nước đã cạn rồi. Và cũng từ đó, hình ảnh
con chim câu ngậm cành ô liu tượng trưng cho cảnh vật đã
trở lại thanh bình sau những thời giặc giã xáo trộn. Những
ý nghĩa vừa nói của chim bồ câu rất dễ hiểu. Nhưng mà còn
có những ý nghĩa khác có vẻ thâm thúy hơn, hoặc phải
quen với Kinh thánh thì mới hiểu được. Thí dụ như chim
bồ câu tượng trưng cho hạng người thanh bạch, vì dựa theo
tục lệ của Cựu ước quy định về việc dâng lễ phẩm: dân nhà
nghèo không có tiền sắm lễ vật đắt tiền thì kiếm lấy đôi

Tôi chắc thế nào khi thấy con chim câu với cành ô liu cũng
có người liên tưởng tới Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của
an bình thuận hoà, hiệp nhất. Nhưng nguồn gốc gần hơn cả
của việc tượng trưng Chúa Thánh Thần với chim bồ câu
lấy từ Tân ước. Chúng ta nhớ cảnh Chúa Giêsu lãnh phép
rửa ở sông Gio-đan chứ? Các Phúc âm đều thuật lại liền đó
tầng trời mở ra, một chim câu đáp xuống trên đức Giêsu,
đồng thời có tiếng phán trên không trung: “Này là Con Ta
rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”.
Tân Ước có ý muốn nói gì khi mô tả Thánh Thần đáp
xuống trên đức Giêsu dưới hình chim bồ câu?
Đã có nhiều lối giải thích khác nhau. Có người thì cho rằng
Phúc âm muốn ví việc Thánh Thần đáp xuống cách êm
thắm tựa như chim bồ câu (J. Jeremias). Có người thì liên
tưởng đến cảnh tạo dựng nói ở sách Sáng thế (1:2), khi
thần khí lượn trên mặt nước, được truyền thống Do thái so
sánh với chim bồ câu: như vậy Thánh Thần được ví như là
khai mào công cuộc tái tạo vũ trụ với sứ mạng của đức
Kitô. Có người thì liên tưởng tới cảnh chim bồ câu của Noe
sau cơn hồng thủy, là là mãi mới tìm được chỗ đáp: một
cách tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần đã tìm thấy nơi
đức Giêsu một bãi tốt để đáp xuống, đổ tràn xuống những
hồng ân mà ngôn sứ Isaia đã loan báo.
Nhưng đó là nói tới việc Chúa Thánh Thần đáp xuống
trên đức Kitô vào lúc lãnh phép rửa; chứ còn trong ngày
lễ Hiện xuống thì Chúa Thánh Thần đâu có đáp xuống
các môn đệ dưới hình bồ câu?
Dĩ nhiên, đây là một sự gán ghép nhiều hình ảnh chồng
chất lên nhau. Bởi vì Thánh Thần đáp xuống trên đức Kitô
tại sông Gio-đan dưới hình bồ câu, cho nên từ đó mỗi lần
mô tả việc Chúa Thánh Thần đến thì các hoạ sĩ đều vẽ hình
chim bồ câu. Thí dụ như trong cảnh Truyền tin cho đức Mẹ
ở Nazareth, nhiều khi chúng ta thấy hoạ sĩ vẽ bồ câu đáp
xuống trên đức trinh nữ, nhằm diễn tả lời của thiên sứ
Gabriel đọc thấy ở Tin mừng theo thánh Luca, chương 1
câu 35: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên chị”. Trở lại
với vấn đề lễ Hiện xuống thì sách tông đồ công vụ tả lại
biến cố này dưới hình ảnh lưỡi lửa. Thực ra thì các bức
tranh vẽ cảnh nhà tiệc ly đều có các lưỡi lửa trên đầu đức
Mẹ Maria và các thánh tông đồ.
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Lưỡi lửa tượng trưng cho cái gì vậy?
Có lẽ cần phải tách ra hai hình ảnh khác nhau: một bên là
lưỡi và một bên là lửa. Lưỡi là cơ quan để mà nói; vậy thì
có thể hiểu là Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn để
nói. Nói không những theo nghĩa là đi giảng Tin mừng mà
còn theo nghĩa là nói lên lời tán dương ca rao những kỳ
công của Chúa: nói cách khác, lời để giảng và lời để ca
khen chúc tụng. Tuy nhiên, lưỡi ở đây còn có nghĩa sâu
hơn nữa. Trong tiếng La-tinh, lưỡi (lingua) còn có nghĩa là
ngôn ngữ, tiếng nói (thí dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng
Việt, tiếng Tàu thì cũng đều nói được là “lưỡi” (langue)
Anh, Pháp, Việt, Tàu vv). Các nhà chú giải Kinh thánh đều
nhận thấy rằng biến cố Hiện xuống lật lại tình thế của tháp
Baben. Tại Baben, vì tội kiêu ngạo loài người đã bị phân
tán thành nhiều ngôn ngữ bất đồng, chẳng ai hiểu ai nữa.
Còn trong ngày Hiện xuống, thì tuy có nhiều lưỡi (tức là
nhiều ngôn ngữ) nhưng tất cả đều có thể nghe và hiểu được
Tin mừng. Đây là dấu hiệu tính cách hoàn vũ của Hội
thánh nhờ tác động của Chúa Thánh Thần: tuy bao gồm
nhiều chủng tộc ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều hợp
nhất trong một đức tin.
Thế còn lửa ám chỉ cái gì?
Lửa thường ám chỉ cái gì sốt nóng. Trong trường hợp này,
nó có thể ám chỉ lòng nhiệt thành rao giảng Tin mừng;
nhưng tiên vàn nó ám chỉ tình yêu sốt mến được đốt lên bởi
Thánh Thần của tình yêu (Sách Diễm Ca 8,6 đã ví tình yêu
với lửa). Những ý nghĩa đó còn được biểu lộ qua phẩm
phục màu đỏ dùng trong phụng vụ lễ Hiện xuống (đỏ như
lửa). Ngoài ra, thánh Antôn Pađôva (năm nay kỷ niệm 800
năm sinh nhật), đã ví 7 công hiệu của lửa tương ứng với 7
ơn Chúa Thánh Thần như sau: thứ nhất, lửa đốt rụi làm cho
những cây cao phải ngã gục; tương ứng với ơn kính sợ
Chúa, làm cho ta nên khiêm nhường. Thứ hai, lửa hàn sì
những nứt nẻ, tương ứng với ơn thảo hiếu hàn gắn những
tâm hồn chia rẽ. Thứ ba, lửa soi sáng vào chỗ tối tăm,
tương ứng với ơn thông hiểu. Thứ bốn, lửa thâm nhập thấu
tới những chỗ cứng cỏi nhất tựa như sắt; tương ứng với ơn
mạnh bạo. Thứ năm, lửa luôn bừng cháy lan rộng, tương
ứng với ơn chỉ giáo, thúc đẩy hành động chứ không chịu ở
yên. Thứ sáu, lửa luôn bốc lên cao, tương ứng với ơn minh
luận, hướng về những sự trên trời. Thứ bảy, lửa đi tới đâu
thi tăng thêm năng lượng tác động tới đó; tương ứng với ơn
khôn ngoan thượng trí, điều khiển tất cả các hành vi nhân
đức (Prediche. Nel dì di Pentecoste).
Trên đây, cha có nói là Chúa Thánh Thần còn được
tượng trưng bằng những hình ảnh khác nữa. Cha có thể
cho biết đó là những hình ảnh nào?
Chắc chúng ta đã biết là trong tiếng Do thái, “thánh thần”
(ruah) có nghĩa là gió. Sách tông đồ công vụ kể lại rằng
trong ngày Hiện xuống có tiếng động, gió thổi mạnh.
Nhưng mà làm sao mà vẽ được gió? Chỉ có cách là biểu thị
qua những hậu quả của nó, tựa như các cửa bị bật toang,
hay là các ngọn lá bị cuộn trong cơn lốc. Một hình ảnh nữa

là bàn tay hay cánh tay, dựa trên Phúc âm theo thánh Luca
11:20 (Mt 12:28). Thánh ca kinh chiều lễ Hiện xuống cũng
gọi Thánh Thần là “ngón tay thần hiệu Chúa thiên đàng”,
lẽ ra dịch sát là: ngón tay hữu của Chúa Cha (digitus
paternae dexterae): ngón tay (bàn tay) ám chỉ quyền năng
tác động: Chúa Thánh Thần là Đấng tái tạo vạn vật. Dựa
theo Phúc âm thánh Gioan, Thánh Thần cũng được biểu thị
như mạch nước hằng sống tuôn ra (Ga 7,37-39). Sau cùng,
có nơi còn vẽ Thánh Thần dưới hình của một đám mây:
trong Cựu ước, đám mây biểu lộ sự tỏ hiện vinh quang
Chúa; trong sứ điệp truyền tin cho đức Maria, thiên sứ
Gabriel sau khi khẳng định: “Thánh Thần sẽ ngự xuống
trên chị” liền thêm “quyền năng Đấng Tối cao sẽ rợp bóng
trên chị”, một hình ảnh của đám mây phủ hòm bia thánh
trong Cựu ước (Lc 1,35; Xh 16,10). Để kết luận, nên biết
rằng truyền thống của Giáo hội không chấp nhận hình dung
Chúa Thánh Thần như một nhân vật, mà chỉ chấp nhận qua
những biểu tượng nói lên tác động của Ngài mà chúng ta
đã điểm qua: chim bồ câu, lửa, lưỡi, ngón tay hay bàn tay,
mạch suối, đám mây (xem thêm Sách Giáo lý Hội thánh
Công giáo, số 694-701).
Lm. Giuse Phan Tấn Thành, op.
http://daminhvn.net/hieu-de-song-duc-tin/tai-sao-chua-thanh-than-laiduoc-tuong-trung-bang-chim-bo-cau-15645.html

SINH HOẠT GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 6, 2017
- Ngày 17 tháng 6: Lớp 10 Xưng Tội và Tập Nghi Thức.
- Ngày 17 tháng 6: Bế giảng Chương Trình Giáo Lý-Việt
Ngữ.
- Ngày 18 tháng 6: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
Bổn mạng Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa.
- Ngày 18 tháng 6: Thánh Lễ Thêm Sức lúc 3 giờ chiều.
- Ngày 23 tháng 6: Lễ Thánh Tâm Chúa. Bổn mạng Hội
Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn TNTT Thánh Tâm và
Ca Đoàn TNTT Thánh Tâm.
- Ngày 24 tháng 6: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
- Ngày 25 tháng 6: Chúa Nhật 12 Thường Niên.
- Ngày 29 tháng 6: Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.

CHÚC MỪNG CÁC EM ĐƯỢC LÃNH NHẬN BÍ
TÍCH RỬA TỘI (04/06/2017)


Phaolô Nguyễn Kevin
5

CHÚC MỪNG LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN
ĐẦU TẠI GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO
VIỆT NAM – ARLINGTON, VIRGINIA
Giáo xứ gửi lời chúc mừng 70 em được rước Chúa lần đầu
vào Chúa Nhật hôm nay, ngày 11 tháng 6, 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Cao Thi ̣Christine
Cao Văn Alex
Cổ Thi Lani
Cổ Thiên Trevyn
Đặng Nguyễn Ty Phi
Đỗ Phi Philip
Hà Triều Lam
Hoàng Gia Long
Hoàng Nguyễn Justin
Hoàng Nguyễn Kimberly
Hoàng Vy Jocelyn Ái Vy
Mai Minh Đạt
Mai N. Thiên Bảo
Mai Ngọc Hân Christina
Ngô Thiên Tâm Francis
Nguyễn Anh Vy Lisa
Nguyễn D Jacklyn
Nguyễn Hà Quỳnh Giang
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh-Thanh Katelyn
Nguyễn Ngọc Trâm Cecilia
Nguyễn Phùng Jonathan
Nguyễn Thái Johnathan
Nguyễn Thanh Thư Jessica
Nguyễn Thanh-Trân Thandie
Nguyễn Thúy-Vy Ella
Nguyễn Văn Noah
Nguyễn-Vũ Đan-Tâm Breanna
Phạm Phát Huy-Henry
Phạm-Trần Vivian
Phan Ngọc Mai-Phương
Trần Johnny
Trầ n Phương Vi Vivian
Trần Thiên Trinh
Trương Minh Quyền
Bùi An-Hy
Bùi Hoàng Trí Hải
Bùi Hoàng Trí Nguyên
Đặng Quý Ayden
Đỗ Cao Thông Thomas
Hoàng Ngo ̣c Anh Minh
Lê Bích Sarah
Lê Danh
Lê Phạm Bethany
Lê Văn Justin
Lương Minh Nguyên
Ngô Châu Ngọc
Nguyễn Christiana
Nguyễn Hùng Anh
Nguyễn Khải
Nguyễn Kim-Vân Lindsay

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nguyễn Lê Max
Nguyễn Q. Victor
Nguyễn Thiên Hương Joseph
Nguyễn Trầ n An-Nhiên
Nguyễn Trung Thanh Jacob
Nguyễn Vũ Cody
Phạm Minh Nhật Alexander
Phạm Thanh Tú
Phan Lê Mylena
Ta ̣ Thanh Jana
Trần Britney
Trần Cát Anh Kathleen
Trầ n Chí Tommy
Trần D Daniel
Trần Định Dexter
Trầ n Hoàng Yế n
Trầ n Kim Dung
Vũ Duy Brian
Vũ Tiểu Thủy Haily

Cầu chúc cho các em được luôn hăng say yêu mến Chúa
Giêsu Thánh Thể, và luôn giữ tâm hồn trong sạch để xứng
đáng là đền thờ của Ngài.

THÁNH LỄ THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ CÁC
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – ARLINGTON,
VIRGINIA
Chúa Nhật tới, ngày 18 tháng 6, tất cả 42 em trong Giáo
Xứ và 17 em trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, sẽ được
đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ ban Bí
Tích Thêm Sức lúc 3 giờ chiều, do Đức Giám Mục
Timothy P. Broglio, Tổng Giám Mục Quân Đội Hoa Kỳ
chủ sự.
Xin tất cả mọi người trong Giáo Xứ hiệp ý cầu nguyện
nhiều để các em sống đức tin cách trưởng thành nhờ biết
cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và sử dụng các ơn Ngài
ban.
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KHÓA CĂN BẢN THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
GIA ĐÌNH

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH “CHỨNG
NHÂN TIN MỪNG”

Được tổ chức tại giáo Xứ Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam – Arlington,
Virginia, từ 6 giờ chiều Thứ Sáu,
ngày 14 tháng 7 đến 2 giờ chiều
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7, 2017,
do Cha Linh Nguyền Giuse Vũ
Minh Tiế n, OP. hướng dẫn. Mời
các cặp vợ chồng đến gặp gỡ Chúa
trong gia đình Thánh Gia. Đồng thời anh chị em cùng nhau
chia sẻ những hạnh phúc ngọt bùi, những cách tích cực làm
cho đời sống gia đình luôn thăng tiến trong hạnh phúc, tình
yêu của Chúa và của nhau.

Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN
MỪNG” do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam tại Arlington thực hiện. Chương
trình phát thanh sẽ phát sóng vào 9 giờ sáng
Chúa Nhật, trên băng tầng WRLD
CHANNEL 30: Cox Cable: Falls Church, Fairfax County.
Verizon FIOS TV: Falls Church, Fairfax County, Loudoun
County, Leesburg, Prince William Country, Stafford
County, Fredericksburg.

Lệ phí tượng trưng cho khóa học là $50.00 cho mỗi cặp
phu thê. Xin liên lạc với quý anh chị sau đây để ghi danh
tham dự:
- Anh Chị Song Nguyền Huấn-Tuyết:
huantuyet@gmail.com; 202-480-3076
- Anh Chị Song Nguyền Thông-Thy:
thong_vu72@yahoo.com; 408-387-3347
- Anh Chị Song Nguyền Đức-Kim Liên:
kimliennguyen@hotmail.com; 703-303-3330
- Anh Chị Song Nguyền Thi-Mimi:
thithan67@yahoo.com; 301-675-6889
- Anh Chị Song Nguyền Phong-Mai Phương:
phhuanguyen@yahoo.com; 703-587-7595

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN và ĐÀI PHÁT
THANH CHỨNG NHÂN TIN MỪNG QUA ĐIỆN
THOẠI
Thánh Lễ trực tuyế n đươ ̣c phát sóng qua trang ma ̣ng của
giáo xứ. http://cttdva.org
Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” do Giáo
Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington thực hiện
được phát sóng qua điện thoại. Quý vị có thể gọi vào số
720-721-4321 để nghe bất cứ giờ nào. Bấm số 1 để nghe
thánh lễ mỗi ngày. Bấm số 2 để nghe chương trình hằng
tuần.

THÔNG TIN VÀ SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ

Hoặc nghe qua hệ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCTK7RsZI9TeOyEAKAjOPRg

TIỀN THU TRONG TUẦN (03/06 - 04/06/2017)
Tiền quyên các lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
Hộp tiền nến khấn Thánh Giuse, Ðức Mẹ
Hộp tiền nến khấn Thánh Martinô de Porres
Hộp tiền giúp người nghèo
Lệ phí hồ sơ hôn phối
Quỹ phát triển giáo xứ (Monthly Offering)

TỔNG CỘNG:

$8,600.00
$414.00
$71.00
$157.00
$200.00
$4,547.00

$13,989.00

NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU BỆNH TẬT TRONG
CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ XIN CẦU NGUYỆN
- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức
THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh
ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn
CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG,
Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂNKHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng Dung, Hứa Ngọc
YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi
Thượng LƯƠNG.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH,
Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị
TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị
TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY,
Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC,
Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Lê Thị TÚ,
Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE
MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM.
- Các anh chị em: Lê BRIAN, Nguyễn PHILIP, và
Trần-Hoàng ANDREW.

Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin và sinh
hoạt liên quan đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam – Arlington, Virginia, xin gởi E-mail về
office@cttdva.com để được đăng nhập vào E-mail
group của Giáo Xứ.
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Ý LỄ TRONG TUẦN (Người xin để trong ngoặc)
Thứ Hai: 12/06/2017 Trong Tuần X Thường Niên
Lễ 8AM Phêrô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Các linh hồn
Các linh hồn (Maria Lê Kim Liên)
Diana (Nguyễn Yến)
Nguyễn Bạch Ngọc xin ơn bình an
Nguyễn Bạch Ngọc xin tạ ơn
Nguyễn Yến xin tạ ơn và xin ơn như ý
Lễ 7PM Giuse Lâm Quang Nghĩa (Thu Lam)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Peter và Thu Trâm)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Thủy + Mimi)
Catarina Trương Kim Ngân (Phạm Xuyến)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Trần Trang)
Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh và cha
Trương Bửu Diệp
Thứ Ba: 13/06/2017 Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, linh
mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (Nguyễn Thị Tâm)
Gioan Baotixita Huấn mới qua (gia đình)
Giuse Phạm Ngọc Căn lễ giỗ (Ngọc Anh Phạm)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn H. Sơn)
Anna Nguyen Thi Hai (Nguyễn Đức)
Các linh hồn
Xin tạ ơn và cầu nguyện cho các linh hồn
Lễ 7PM Giuse Phạm Ngọc Căn lễ giỗ (Ngọc Anh Phạm)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Peter và Thu Trâm)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Trang Trần)
Thứ Tư: 14/06/2017 Trong Tuần X Thường Niên
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (M.N.N)
Anna mới qua đời (Kim Nguyen)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Lễ 7PM Antôn Nguyễn Văn Gia (Diệu)
Phêrô Bùi Văn Chung (gđ. Cát Phương)
Catarina Trương Kim Ngân (Phạm Xuyến)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Peter và Thu Trâm)
Anna Phạm Thị Lai (Lê Yên)
Maria Mađalêna Nguyễn T. Lầu giỗ 6 năm
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Trang Trần)
Gia đình bà Riễm xin ơn bình an
Thứ Năm: 15/06/2017 Trong Tuần X Thường Niên
Lễ 8AM Phanxicô Xaviê Lê Văn Liễu (Hải Hồng)
Phêrô Huỳnh Kim Quan (Hải Hồng)
Tôma và các linh hồn
Ines Thủy Nguyễn (gđ. Nguyễn)
Các linh hồn ông bà và Maria

Lễ 7PM Đaminh Nguyễn Văn Cầm (gđ. Hùng Phượng)
Giuse Đỗ Văn Vân (Nguyễn Phượng)
Phêrô Bùi Văn Chung (gđ. Cát Phương)
Anna Phạm Thị Lai (Lê Yên)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Trang Trần)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa
Thứ Sáu: 16/06/2017 Trong Tuần X Thường Niên
Lễ 8AM Đaminh Nguyễn Đình Nghị
Tôma William Murphy (Nguyễn Túc)
Anna Nguyễn Thị Ân
Các linh hồn
Lễ 7PM Gioakim Đặng Văn Tuấn lễ giỗ (gđ. Đặng Tiến)
Gioakim Gioan Baotixita Đặng Trần Quốc Huy
lễ giỗ (gđ. Đặng Tiến)
Phêrô Bùi Văn Chung (gđ. Cát Phương)
Phêrô Đỗ Đình Kiên (Connie Do)
Anna Phạm Thị Lai (Lê Yên)
Catarina Trương Kim Ngân (Xuyến Phạm)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Theresa Hoàng)
Các linh hồn (Trang Trần)
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Lễ 7PM Phaolô Stephen (Bà Đoan)
Nguyễn Yến xin Chúa chữa lành cho con trai
Nguyễn Phi và xin ơn bình an cho gia đình
Thứ Bảy: 17/06/2017 Trong Tuần X Thường Niên
Lễ 8AM Phanxicô Trần Dương Hùng (Phụng + Vân)
Mácta Phan Thị Cam (Văn Trần)
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương xin ơn bình
an cho đoàn viên
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 17/06/17 Lễ 6 giờ chiều
Sơ Maria Nguyễn Thị Tâm (Người thân quen)
Bênêđíctô Phan Văn Nghĩa (gđ. Trần Thị Vui)
Đaminh Nguyễn Phi Long (Chu Kim Ngân)
Đaminh Nguyễn Phi Tuấn (Chu Kim Ngân)
Đaminh Nguyễn Văn Cầm (Chu Kim Ngân)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (Phụ Huynh - Đoàn TNTT)
Giuse Phan Hoàng Dũng (gđ. Trần Thị Vui)
Phaolô Phan Công Minh (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Đoàn TNTT)
Phêrô Bùi Văn Chung (gđ. Cát Phương)
Phêrô Ngô Văn Phụng (Vũ Thị Thanh Tịnh)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (Mợ và các em: Anh, Linh,
Thủy, Châu, Nữ)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình lễ giỗ 100 ngày (gđ. Hùng Vân
và các cháu)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Chờ - Yến)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Đào Thị Lợi)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Đoàn Liên Minh Thánh Tâm)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
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Vincentê Đặng Văn Nhạc (Ngô Mai Thu)
Vincentê Trần Văn Xá (gđ. Trần Thị Vui)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Đoàn TNTT)
Anna Phạm Thị Lai (Lê Yên)
Maria Lê Thị Đỉnh (Chu Kim Ngân)
Maria Nguyễn Thị Ngát (Chu Kim Ngân)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Sen (Lê Thị Sâm)
Têrêsa Lê Thị Xế (Trần Nguyệt)
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin tạ ơn trong ngày bổn
mạng
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 17/06/17 Lễ 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha Giuse Trần Văn Huân (Đặng Sơn Kỳ)
Antôn Nguyễn Văn Gia (Thomas Diệu)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Phaolô và Anna Phương Trần (Đặng Sơn Kỳ)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Hạnh (Bà Đoan)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vĩnh)
Nguyễn Yến xin Chúa chữa lành cho con trai Nguyễn Phi
và xin ơn bình an cho gia đình
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 7 giờ sáng
Anrê Nguyễn Tri (Nguyễn Túc)
Giacôbê Bùi Văn Thành
Gioakim Đặng Anh Tuấn (gđ. Đặng Tiến)
Gioakim Đặng Đình Vương (gđ. Đặng Tiến)
Gioakim Đặng Văn Lan (gđ. Đặng Tiến)
Gioakim Hoàng Văn A (gđ. Đặng Tiến)
Gioakim Nguyễn Văn Ấn (Lan Toner)
Gioan Baotixita Trần Ngọc Tường lễ giỗ (Kennedy Tuấn)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Laurensô Nguyễn Trí Toại (gđ. Nguyễn Trí Thống)
Phaolô Trần Đức Thanh (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể)
Phêrô Bùi Văn Chung (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Ca đoàn JP II)
Phêrô Bùi Văn Chung (Nguyễn Văn Hà)
Phêrô Bùi Văn Chung (Rina Nguyen)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Hồ Thu Vân)
Phêrô Nguyễn Văn Khuê lễ giỗ (Lương Kennedy Tuấn)
Phêrô Trần Khoa Học (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Vinh sơn Nguyễn Văn Chí (Nguyễn Lượt)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Ca đoàn JP II)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Anna Phan Huệ và Giuse (gđ. Nguyễn Thống + Nữ)
Catarina Đào Thị Mót (Hồ Thu Vân)
Elizabeth Lê Thị Kim Dung (Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Maria Nguyệt (Lê Diệp)
Rôsa Vũ Thị Thành (gđ. Thống T. Nguyễn)

Lê Thị Ký lễ giỗ (Lương Kennedy Tuấn)
Các linh hồn (Nguyễn Lượt)
Các đẳng linh hồn (Nguyễn Túc)
Nguyễn Cẩm Quyên xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Nguyễn Lượt tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse
Ông bà Nguyễn Sê xin tạ ơn và xin ơn bình an
Phạm Trúc xin tạ ơn và xin ơn bình an
Gia đình Nguyễn Văn Triệu xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và
xin bình an
Gia đình Nguyễn Thống + Nữ xin cho bố mẹ được bình an
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin tạ ơn trong ngày bổn
mạng
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 9 giờ 30 sáng
Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên (Phạm Văn Giấy)
Andrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Antôn Nguyễn Văn Gia lễ giỗ (Thoma Diệu)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Thăng Tiến Hôn Nhân)
Đaminh Nguyễn Phi Long (Chu Kim Ngân)
Đaminh Nguyễn Phi Tuấn (Chu Kim Ngân)
Đaminh Nguyễn Văn Cầm (Chu Kim Ngân)
Đaminh Trần Mạnh Nhật (gđ. Hùng Xuyến)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Gioan Baotixita Nguyễn Duy Anh (gia đình)
Gioan Nguyễn Cả (Nguyễn Thị Im và các con)
Giuse Hồn Văn Hồng (Hồ Nhị Hương)
Giuse Lê Văn Giai (Lê Diệp)
Giuse Maria Hoàng Cao Phan (bà Kim Vân và con cháu)
Giuse Nguyễn Duy Lạc (gđ. Hoàng)
Giuse Nguyễn V. Sánh (Nguyễn Thị Im và các con)
Giuse Nguyễn Văn Giáng (Hiệp sĩ Đoàn 9655)
Phaolô Phan Công Minh (gia đình)
Phanxicô Vũ Văn Nhã (gđ. Vũ Đăng Dung)
Phanxicô Vũ Văn Nhã (gđ. Vũ Đăng Dung)
Phanxicô Xaviê Nguyễn V. Mầu (Nguyễn Im và các con)
Phêrô Bùi Văn Chung (Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể)
Phêrô Bùi Văn Chung (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (gđ. Cát Phương)
Phêrô Bùi Văn Chung (Hiệp sĩ Đoàn 9655)
Phêrô Ngô Văn Phụng (gđ. Vũ Đăng Dung)
Phêrô Ngô Văn Phụng (gđ. Vũ Đăng Dung)
Phêrô Nguyễn Huyền Châu (Kim Mỹ và con gái)
Phêrô Trần Khoa Học (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Nguyễn Văn Phép)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Hiệp Sĩ Đoàn 9655)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Anna Nguyễn Thị Minh Tâm (gđ. Vũ Đăng Dung)
Anna Nguyễn Thị Minh Tâm (gđ. Vũ Đăng Dung)
Anna Phạm Thị Lai (Lê Yên)
Anna Trần Thị Xuân (gđ. Vũ Đăng Dung)
Anna Trần Thị Xuân (gđ. Vũ Đăng Dung)
Elizabeth Lê Thị Kim Dung (Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ)
Mácta Phí Thi Hiếu (Nguyễn Tâm)
Maria Lê Thị Đỉnh (Chu Kim Ngân)
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Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Cúc (gđ. Phạm Ngọc Hải)
Maria Nguyễn Thị Khiết (Diệp Lê)
Maria Nguyễn Thị Ngát (Chu Kim Ngân)
Maria Nguyễn Thị Thu lễ giỗ (gđ. Hùng Xuyến)
Maria Rôsa Công Tằng Tôn Nữ Liên Hương (Nhị Hương)
Maria Trần Thị Hỹ lễ giỗ 100 ngày (Ngọc Lan và Tường)
Monica Vũ Ngọc Lan (gđ. Dì Sen)
Têrêsa Hiên (Lê Diệp)
Têrêsa Vũ Thị Đoạn (gia đình Trang, Thiệu)
Các linh hồn
Các linh hồn (gđ. Hoàng)
Các linh hồn (Nguyễn Thị Huyền)
Các linh hồn nơi luyện ngục (Trần Anh Tuấn)
Âu Mỹ Linh xin tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an và như ý
Gia đình Hoàng xin tạ ơn Chúa
Hoàng Dung xin ơn bình an và xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin tạ ơn trong ngày bổn
mạng
Gia đình Nguyễn Văn Triệu xin tạ ơn nhân dịp sinh nhật
cháu Annabella
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Bà cố Maria Nguyễn Thị Thuần (AC Vũ Xuân Đức)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Bội Hoàn)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Năm (Lê Diệp)
Giuse Bùi Văn Mùi (Trần Minh Nguyệt)
Giuse Hoàng Kim Hồng (Trang Nguyễn)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phêrô Bùi Văn Chung (Nguyễn Thị Kim Tiếng)
Phêrô Bùi Văn Chung (Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể)
Phêrô Bùi Văn Chung (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Phêrô Nguyễn Văn Lâm (Nguyễn Quốc Linh)
Phêrô Nguyễn Văn Nhuận (gđ. Bà Nhuận)
Phêrô Trần Khoa Học (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Thị Kim Tiếng)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Anna Phạm Thị Lài mới qua đời (gđ. Bảng Yến)
Elizabeth Lê Thị Kim Dung (Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Maria Nguyễn Thị Trong (Nguyễn Trang)
Maria Trần Thị Hỹ lễ giỗ 100 ngày (Ngọc Lan và Tường)
Hiệp và Tâm xin tạ ơn
Lê Ngọc Bảo Trâm xin tạ ơn
Chương Trình TTHNGĐ xin ơn bình an
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin tạ ơn trong ngày bổn
mạng

Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 3 giờ chiều

Thánh Lễ Thêm Sức do Đức Giám Mục Timothy P.
Broglio, Tổng Giám Mục Quân Đội Hoa Kỳ chủ sự
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 7 giờ tối
Laurensô Nguyễn Trí Toại (gđ. Nguyễn Thống + Nữ)
Phaolô Đỗ Văn Hoan (Đỗ Mai)
Phêrô Bùi Văn Chung (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Phêrô Trần Khoa Học (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)
Elizabeth Lê Thị Kim Dung (Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Anna Phan Huệ và Giuse (gđ. Nguyễn Thống + Nữ)
Rôsa Vũ Thị Thành (gđ. Nguyễn Thống + Nữ)
Gia đình Nguyễn Thống + Nữ xin cho bố mẹ được bình an
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể xin tạ ơn trong ngày bổn
mạng
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ 2 giờ chiều
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Đôminicô Trần Thiện Đấu (Thái Ngọc Lan)
Phêrô Trần Thiện Dũng (Thái Ngọc Lan)
Têrêsa Nguyễn Thị Yến (Trịnh Thanh Tùng)
Linh hồn ông Hoàng Trọng Hàn (Nguyễn Phong)
Nguyễn Yến xin Chúa chữa lành cho con trai Nguyễn Phi
và xin ơn bình an cho gia đình
Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: 18/06/17 Lễ - 7 giờ tối
Antôn (gia đình)
Carôlô (gia đình)
Gioan Baotixita Phạm Văn Đoan (Phạm Tuấn Tony)
Maria (gia đình)
Martinô Khiêm (Bà Đoan)
Ông bà tổ tiên nội ngoại (Linh)
Yen Nguyen xin Chúa chữa lành cho con trai Nguyễn Phi
và xin ơn bình an cho gia đình
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NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ
KHÔNG NÊN KHI THAM DỰ
THÁNH LỄ
Để ý thức được việc chúng ta nên làm hay không nên làm
trong lúc cử hành Thánh lễ, chúng ta cần phải hiểu rõ được
ý nghĩa của Thánh lễ là gì? Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa
Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết
ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những
gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, Cứu chuộc và
thánh hoá con người. Theo Sách Giáo Lý Vào Đời, chúng
ta có thể tóm tắt như sau:
- Thánh lễ là hy tế ngợi khen, để Hội Thánh ca hát
vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể vũ trụ vạn vật.
Hy lễ ngợi khen này chỉ có thể thực hiện nhờ Chúa Kitô và
trong Chúa Kitô: Ngài kết hiệp các tín hữu vào bản thân
Ngài, vào lời ngợi khen và lời chuyển cầu của Ngài.
- Thánh lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Quan của
Chúa Kitô, là hiện tại hoá và hiến dâng hy lễ độc nhất của
Chúa Kitô trong Phụng vụ của Hội Thánh.
- Thánh lễ là bữa tiệc thánh để chúng ta được hiệp
thông vào Mình Máu Chúa. Vì thế, đoàn dân Chúa phải
tham dự tích cực và sinh động, lãnh nhận lương thực thần
linh nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu và đời sống cộng đoàn.
- Thánh lễ là tột đỉnh của Phụng vụ kitô giáo. Nhờ
Thánh lễ mà công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện.
Qua việc giải thích rõ ràng trên đây, chúng ta nhận
thức được ý nghĩa cao cả của Thánh Lễ mà mỗi lần chúng
ta đến nhà thờ để cử hành. Bởi thế, cần tránh những hành
vi hay việc làm đưa đến việc tục hóa Thánh Lễ.

1. Ăn mặc thích hợp khi đến nhà thờ

Ý thức việc đến nhà thờ để dâng lễ và thờ phượng Chúa
nên chúng ta cần ăn mặc cách thích hợp (không mặc áo sát
nách, quần short, đi dép 2 quai.) Việc ăn mặc cách thích
hợp là cách tỏ lòng kính thờ Chúa trong Nhà Tạm và tôn
trọng tha nhân, những người cùng đi dâng lễ với chúng ta.
Dress modestly and appropriately. Wear your
Sunday Best. As Catholics we believe that God comes down
to meet us at every Mass. So, why would we not dress up?

2. Không dùng cellphone gửi tin nhắn, tán gẫu
(chat), và lướt mạng

Không dùng điện thoại di động gửi tin nhắn, tán gẫu, và
lướt mạng trong Thánh lễ. Một số anh chị em tham dự
Thánh Lễ, ngồi trong góc khuất phía cuối nhà thờ hoặc khu
vực tiền sảnh, thường dùng điện thoại di động (cell phones)
để nhắn tin, tán gẫu, hay lướt mạng trong suốt Thánh Lễ.
Đây là hành động thiếu ý thức của một số người đi lễ cho
có lệ, không để tâm hồn vào việc lắng nghe Lời Chúa và dự
phần vào Tiệc Thánh Thể. Việc làm như thế được kể là
không tham dự Thánh Lễ buộc ngày Chúa Nhật và đương
nhiên là mắc tội trọng.
Cell phones should never be used in Mass for
calling, texting, chatting, and browsing net.
The
exceptions are emergencies (big ones, not everyday ones)
and if you do use one, please walk out of church to do so.

3. Không nhai kẹo cao su (gum) trong nhà thờ

Không được nhai gum trong nhà thờ. Đây là hành vi thiếu
lịch sự đối với những người chung quanh đang tập trung
cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Người nhai gum đôi khi
nhai xong lấy gum dính vào mặt dưới ghế. Hành vi này
không được coi là có văn hóa.
Don’t chew gum in church. It breaks your fast,
it’s distracting, it is consider impolite in a formal setting,
and it doesn’t help us pray better. Can you imagine the
Pope popping gum in during Mass?

4. Giữ im lặng trong nhà thờ

Nhà thờ là nhà cầu nguyện. Mọi người cần không gian tĩnh
lặng để cầu nguyện và nâng tâm hồn lên kết hiệp với Chúa.
Xin mọi người giữ im lặng trong nhà thờ. Nếu có chuyện
cần nói thì có thể ra phòng họp ở tiền sảnh nhà thờ để trao
đổi ngắn gọn và mau lẹ.
Please be quiet while in church. Once you enter
the sanctuary – it is not the time or place to visit with those
around you. If you must talk do so as quietly and briefly as
possible. Remember that your conversation might be
disturbing someone who is in prayer, which is much more
important. Sssshhhhhhhh ●

11

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2:5)

LỊCH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ
Cử Hành Phụng Vụ Nhà Thờ St. Veronica
3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151
Địa chỉ: C/o Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S Wakefield Street, Arlington, VA 22204
http://www.cttdva.com http://ourladyoflavangva.com/


Cha Đặc Trách: Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.
(703) 982-7532  E-mail: lavang@cttdva.com
Chủ Tịch Ban Thường Vụ: Giuse Đinh Quốc Thịnh
(703) 672-3750  E-mail: dinhqthinh@gmail.com

CÁC SINH HOẠT
Thánh Lễ
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chúa Nhật

7:00 tối (Thứ Sáu đầu tháng
không có Thánh Lễ)
7:00 tối
2:00 trưa và 7:00 tối

Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy Đầu Tháng sau Thánh Lễ
Giải Tội
Sau các Thánh Lễ và khi có hẹn
Viếng Đàng Thánh Giá
Thứ Sáu 6:30 tối (Thứ Sáu Đầu Tháng không có
Viếng Đàng Thánh Giá)
Rửa Tội
Thứ Bảy tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối
Chúa Nhật tuần 2 và tuần 4 sau Thánh Lễ 7:00 tối

CÁC HỘI ĐOÀN

CÁC BÍ TÍCH KHÁC
Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ CTTĐVN

TỔNG CỘNG:

7:00pm - 8:30pm

Thứ Bảy
Thiếu Nhi Thánh Thể
Chương Trình Giáo Lý

3:45pm - 4:45pm
5:30pm - 6:30pm

Chúa Nhật
Các Bà Mẹ Công Giáo (Tuần 1)

3:00pm - 5:00pm

$3,554.00
$2,035.00

Chúa Nhật
Phong Trào Cursillo (Tuần 2)

3:00pm - 5:00pm

$5,589.00

Chúa Nhật
Hiệp Sĩ Đoàn 16468 (Tuần 3)

5:00pm - 6:00pm

TIỀN THU (03/06 - 04/06/2017)
Tiền quyên các lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật
Tiền quyên lần 2 (phát triển cộng đoàn)

Thứ Sáu
Chương Trình Việt Ngữ
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