
Chúa Nhật 12
MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đ丑c 1    Gr 20,10-13

Bài trích sách ngôn sと Giê-rê-mi-a.
Ngôn s泳 Giê-rê-mi-a nói : L衣y A泳c Chúa, con nghe bi院t bao ng逢運i vu cáo : “Kìa, lão ‘T泳 
phía kinh hoàng !’, hãy t嘘 cáo, hãy t嘘 cáo nó đi !” T医t c違 nh英ng b衣n bè thân thích đ隠u 
rình xem con v医p ngã. H丑 nói : “Bi院t đâu nó ch鰯ng m逸c l瑛a, r欝i chúng ta s胤 th逸ng và tr違 
thù đ逢嬰c nó !” Nh逢ng A泳c Chúa h茨ng 荏 bên con nh逢 m瓜t trang chi院n s┄ oai hùng.Vì th院 
nh英ng k飲 t瑛ng h衣i con s胤 th医t điên bát đ違o, s胤 không th逸ng n鰻i con. Chúng s胤 ph違i th医t 
b衣i, và nh映c nhã ê ch隠 : đó là m瓜t n厩i nh映c muôn đ運i không th吋 quên. L衣y A泳c Chúa 
các đ衣o binh, A医ng dò xét ng逢運i công chính, A医ng th医u su嘘t tâm can, con s胤 th医y Ngài 
tr鵜 t瓜i chúng đích đáng, vì con đã giãi bày c挨 s詠 cùng Ngài. Hãy ca t映ng A泳c Chúa, hãy 
ng嬰i khen A泳c Chúa, vì Ng逢運i đã gi違i thoát k飲 c挨 b亥n kh臼i tay ph逢運ng hung b衣o.

Tin Mục Vụ
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CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng 
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH Lｫ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng: 
5:30 PM

HｿI ĐｹNG MﾋC Vﾋ 
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh .  .  . 587 889 7907

Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải.  .  .  .  .  . 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn . . . . . . . . 403 615 9668

Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng . . . . . . . 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  . . . 403 262 1078

GIÁO Xﾏ THÁNH VINH SbN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ
J.B. Nguyễn Đức Vượng . . . . 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm  . . . . 403 465 3101

Ngày 21 Tháng 06, Năm 2020 
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Aáp ca   Tv 68,8-10.14 và 17.33-35 (A. c.14c)

A. LＴy Chúa, xin đáp lＴi, vì ¬n cＶ ngh┄a dày.
Âu c┡ng vì Ngài, mà con b鵜 ng逢運i đ運i thoá m衣,
ch鵜u nhu嘘c nh挨 ph栄 l医p m員t mày.
Anh em nhà k吋 con nh逢 ng逢運i d逢ng n逢噂c lã,
hàng máu m栄 xem con b茨ng khách l衣 mà thôi.
Vì nhi羽t tâm lo vi羽c nhà Chúa, mà con ph違i thi羽t thân.
L運i k飲 thoá m衣 Ngài, này chính con h泳ng ch鵜u.
A.LＴy Chúa, xin đáp lＴi, vì ¬n cＶ ngh┄a dày.

L衣y Chúa, ph亥n con xin dâng Ngài l運i nguy羽n,
l衣y Chúa Tr運i, đây gi運 phút thi ân.
Xin đáp l衣i, vì 挨n c違 ngh┄a dày,
vì Chúa v磯n trung thành ban 挨n c泳u đ瓜.
L衣y Chúa, xin l医y lòng nhân h壱u mà đáp l衣i l運i con ;
xin m荏 l逢嬰ng h違i hà mà đoái th逢挨ng nhìn đ院n.
A.LＴy Chúa, xin đáp lＴi, vì ¬n cＶ ngh┄a dày.

Nh英ng ai nghèo hèn, xem đ医y mà vui lên,
ng逢運i tìm Thiên Chúa, hãy n泳c lòng ph医n kh荏i.
Vì Chúa nh壱n l運i k飲 nghèo khó,
ch鰯ng coi khinh thân h英u b鵜 giam c亥m.
Ca t映ng Chúa đi, h叡i tr運i cao đ医t th医p,
h叡i bi吋n sâu cùng h違i v壱t muôn vàn !
A.LＴy Chúa, xin đáp lＴi, vì ¬n cＶ ngh┄a dày.

Bài đ丑c 2     Rm 5,12-15

Bài trích th⇔ cてa thánh Phao-lô tông đげ gぬi tín hのu Rô-ma.
Th逢a anh em, vì m瓜t ng逢運i duy nh医t, mà t瓜i l厩i đã xâm 
nh壱p tr亥n gian, và t瓜i l厩i gây nên s詠 ch院t ; nh逢 th院, s詠 
ch院t đã lan tràn t噂i m丑i ng逢運i, b荏i vì m丑i ng逢運i đã ph衣m 
t瓜i. Tr逢噂c khi có L隠 Lu壱t, đã có t瓜i l厩i 荏 tr亥n gian. Nh逢ng 
n院u không có Lu壱t, thì t瓜i không b鵜 k吋 là t瓜i. Th院 mà, t瑛 
th運i A-đam đ院n th運i Mô-sê, s詠 ch院t đã th嘘ng tr鵜 c違 nh英ng 
ng逢運i đã không ph衣m t瓜i b医t tuân l羽nh Thiên Chúa nh逢 
A-đam đã ph衣m. A-đam là hình 違nh A医ng s胤 t噂i.
Nh逢ng s詠 sa ngã c栄a A-đam không th吋 nào sánh đ逢嬰c v噂i 
ân hu羽 c栄a Thiên Chúa. Th壱t v壱y, n院u vì m瓜t ng逢運i duy 
nh医t đã sa ngã, mà muôn ng逢運i ph違i ch院t, thì ân s栄ng c栄a 
Thiên Chúa ban nh運 m瓜t ng逢運i duy nh医t là A泳c Giê-su 
Ki-tô, còn d欝i dào h挨n bi院t m医y cho muôn ng逢運i.

Tung hô Tin M瑛ng    x. Ga 15,26b.27a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Th亥n Khí s詠 th壱t s胤 
làm ch泳ng v隠 Th亥y. C違 anh em n英a, anh em c┡ng làm 
ch泳ng v隠 Th亥y. Ha-lê-lui-a.

Tin M瑛ng   Mt 10,26-33

Tin Mなng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi 医y, A泳c Giê-su nói v噂i các môn đ羽 r茨ng : Anh em 
đ瑛ng s嬰 ng逢運i ta. Th壱t ra, không có gì che gi医u mà s胤 
không đ逢嬰c t臼 l瓜, không có gì bí m壱t, mà ng逢運i ta s胤 
không bi院t.  Ai隠u Th亥y nói v噂i anh em lúc đêm hôm, thì 
hãy nói ra gi英a ban ngày ; và đi隠u anh em nghe r雨 tai, thì 
hãy lên mái nhà rao gi違ng.
 “Anh em đ瑛ng s嬰 nh英ng k飲 gi院t thân xác mà không gi院t 
đ逢嬰c linh h欝n. Aúng h挨n, anh em hãy s嬰 A医ng có th吋 tiêu 
di羽t c違 h欝n l磯n xác trong ho違 ng映c. Hai con chim s飲 ch雨 
bán đ逢嬰c m瓜t hào ph違i không ? Th院 mà, không m瓜t con 
nào r挨i xu嘘ng đ医t ngoài ý c栄a Cha anh em. Thì đ嘘i v噂i 
anh em c┡ng v壱y, ngay đ院n tóc trên đ亥u anh em, Ng逢運i 
c┡ng đ院m c違 r欝i. V壱y anh em đ瑛ng s嬰, anh em còn quý 
giá h挨n muôn vàn chim s飲.
“Phàm ai tuyên b嘘 nh壱n Th亥y tr逢噂c m員t thiên h衣, thì 
Th亥y c┡ng s胤 tuyên b嘘 nh壱n ng逢運i 医y tr逢噂c m員t Cha 
Th亥y, A医ng ng詠 trên tr運i. Còn ai ch嘘i Th亥y tr逢噂c m員t 
thiên h衣, thì Th亥y c┡ng s胤 ch嘘i ng逢運i 医y tr逢噂c m員t Cha 
Th亥y, A医ng ng詠 trên tr運i.”

L卯CH TRONG TU井N

21        1/5      X          CHÚA NH一T 12 MÙA TN.
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33, Thánh v鵜nh 
tu亥n 4
 

GIÁO LÝ C浦NG A唄NG

H. T瓜i tr丑ng làm h衣i chúng ta th院 nào?

T. T瓜i tr丑ng làm m医t tình ngh┄a chúng ta v噂i Thiên 
Chúa, và n院u không hoán c違i, chúng ta ph違i xa cách 
Ngài đ運i đ運i.
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CHIA S引
A吋 đ逢嬰c h衣nh phúc, con ng逢運i ph違i s嘘ng có tình, có 
ngh┄a. Tình càng sâu thì ngh┄a càng n員ng. Sâu nh逢 tình 
yêu cha m姻 đ嘘i v噂i con cái. N員ng nh逢 tình ngh┄a v嬰 
ch欝ng đ嘘i v噂i nhau. Nh英ng m嘘i tình 医y th壱t sâu, th壱t 
n員ng, nh逢ng sánh sao đ逢嬰c v噂i tình yêu Thiên Chúa 
dành cho chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta b茨ng tình 
yêu vô b運 b院n và th逢挨ng ban cho chúng ta muôn vàn 
挨n phúc. Ng逢運i không x穎 v噂i chúng ta nh逢 chúng ta 
đ逸c t瓜i.(Tv 102,8…) nh逢ng s印n lòng tha th泳 cho k飲 th壱t 
lòng <n n<n, bi院t hoán c違i t瓜i l厩i qua Bí tích Hoà Gi違i. 
V壱y đ吋 kh臼i s嘘ng xa cách Chúa, chúng ta đ瑛ng ph衣m 
t瓜i, nh医t là t瓜i tr丑ng.

22    Th泳 Hai.  2 V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

23     Th泳 Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
Chi隠u: L右 V窺NG SINH NH一T THÁNH GIOAN T域Y 
GI謂 (Tr) Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17

24   Th泳 T逢. SINH NH一T THÁNH GIOAN T域Y GI謂. 
L宇 tr丑ng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80

25   Th泳 N<m.  2 V 24,8-17; Mt 7,21-29

26   Th泳 Sáu. 2 V 25,1-12; Mt 8,1-4

27   Th泳 B違y. Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

28   CHÚA NH一T 13 MÙA TN. 2 V 4,8-11.14-16a; Rm 
6,3-4.8-11; Mt 10,37-42. Thánh v鵜nh tu亥n 1
Chi隠u: L右 V窺NG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAO-
LÔ, TÔNG A唄 (A). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

THÔNG BÁO 
CHÚC M洩NG NGÀY L右 HI陰N PH影 

Hôm nay, ngày l宇 Hi隠n Ph映, chúng con là nh英ng ng逢運i 
con, cháu ch逸t trong các gia đình cùng dâng lên Chúa 
l運i c違m t衣 Chúa đã ban cho chúng con nh英ng ng逢運i 
cha ru瓜t th鵜t, tinh th亥n hay thiêng liêng đ逢嬰c Chúa luôn 
chúc lành m衣nh kh臼e, h衣nh phúc v噂i vai trò làm Cha 
và luôn có nhi隠u ni隠m vui theo g逢挨ng Thánh Giuse đ吋 
gìn gi英 gia đình trên thu壱n d逢噂i hòa, êm vui đ亥m 医m 
d磯u có g員p ph違i khó kh<n trong c挨n đ衣i d鵜ch luôn bình 
t┄nh phó thác n挨i Chúa  đ吋 gia đình v逢嬰t qua trong th運i 
gian khó kh<n th穎 thách. Chúc m瑛ng

CHÚC M洩NG AOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 
NGÀY B蔚N M萎NG 

L宇 Thánh Tâm Chúa, b鰻n m衣ng Aoàn Liên Minh Thánh 
Tâm, chúng con xin chúc m瑛ng và nài xin  Thánh Tâm 
Chúa luôn che ch荏 và nâng  đ叡 t瑛ng gia đình s嘘ng 
trong tình yêu th逢挨ng mà Ngài đã và đang dành cho 
chúng ta. Cùng v噂i toàn th吋 Giáo x泳 xin chúc m瑛ng 
và c亥u nguy羽n cho Aoàn Liên Minh Thánh Tâm  luôn 
h<ng say và th<ng ti院n trên con đ逢運ng đ衣o đ泳c.. 

C井U NGUY烏N CHO CÁC B萎N TR引 (TÔNG A唄 
TR引) B蔚N M萎NG NGÀY 28/6/20

Kính m運i quý Ph映 Huynh cùng các em trong h瓜i Tông 
A欝 Tr飲 đ院n tham d詠 thánh l宇 11 gi運, c亥u nguy羽n cho 
các em đ逢嬰c nhi隠u 挨n Chúa, h<ng say ph映c v映 Giáo x泳 
trong nh英ng ngày tháng s逸p t噂i. Kính báo

M影C V影 A萎O A永C C曳NG C渦 A永C TIN TRONG 
GIÁO X永

Trong th運i gian m荏 c穎a b逢噂c  th泳 HAI, chúng ta v磯n 
có nh英ng sinh ho衣t sau

1.Chúng con v磯n th逢運ng xuyên duy trì vi羽c A丑c kinh 
kính lòng th逢挨ng xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u theo web-
site giáo x泳: www.Stvincentliem.ca và face book:  vin-
centliem Saint

• A吋 c亥u nguy羽n cho A衣i D鵜ch ch医m d泳t. 

• T衣 挨n Chúa , A泳c M姻, Các Thánh đã cho b噂t lây 
nhi宇m đ吋 nhi隠u ng逢運i b逸t đ亥u công vi羽c và nhi隠u 
ng逢運i đ院n nhà th運 tham d詠 l宇.

• C亥u cho nh英ng ng逢運i già , y院u, đau b羽nh. N院u quý 
vii có ai 嘘m dau , b羽nh t壱t xin cho chúng con bi院t đ吋 đ吋 
c亥u nguy羽n trong gi運 kính lòng Chúa Th逢挨ng Xót t瑛ng 
tu亥n 7 m瓜t.(hoàn toàn mi宇n phí)

2. Chúng con ti院p t映c  giúp nhau c栄ng c嘘 đ泳c tin; Các 
bu鰻i t嘘i vào trong các nhóm Zoom đ吋 đ丑c kinh chung 
Ti吋u đ瓜i Legio 7:00 Pm . V噂i nhóm C亥u Nguy羽n 8:00 
Pm. Huynh Aoàn Aa Minh 9:00 Pm. Thi院u Nhi Thánh 
Th吋 10:00 pm; Và Xóm đ衣o North West m厩i chi隠u Chúa 
nh壱t cu嘘i tháng lúc 5:00 pm ( Webex Meet).  Th詠c hi羽n 
t運 M映c V映 hàng tu亥n đ<ng L運i Chúa và các thông báo; 
chu育n b鵜 hàng ngày cho ch逢挨ng trình tr詠c tuy院n
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M瓜t l亥n n英a, chúng con ti院p t映c m運i g丑i quý V鵜 tham 
A丑c kinh Kính Lòng Th逢挨ng Xót Chúa lúc 3 gi運 chi隠u 
v噂i quý Cha trong nhà dòng trên tr詠c tuy院n website  
Stvincentliem.ca và facebook vincentliem saint. 

A窺C KINH TRÊN ZOOM , FACEBOOK, WEBEX 
MEET  XIN LIÊN L萎C

1. Hai Ti吋u A瓜i Lê-gi-ô , lúc 7 gi運 t嘘i, Ch鵜 H衣nh : 
(587)718-1078. (30 phút)

2. Ch逢挨ng trình Lê-gi-ô đ鵜a ph壱n lúc 8gi運 sáng và 8 
gi運 t嘘i (Ti院ng Anh)To join the Rosary from your any 
phone: Step 1) From your regular phone, dial 587 328 
1099   Step 2)  Then enter the Meeting ID: 403 454 
4770. Step 3) Then Press # . The pass word is 1212.

3. Nhóm c亥u nguy羽n đ丑c kinh m厩i t嘘i lúc 8 gi運. Ch鵜 
Trinh (403) 400-3629 (30 phút)
4. Huynh Aoàn Aa Minh , lúc 9 gi運 t嘘i, Anh A厩 Hòa 
(403) 200-1465 (30 phút)

5. Aoàn Thi院u Nhi Thánh Th吋 lúc 10 gi運 t嘘i. Anh Duy 
(587) 832-1710 (12 phút)

Chúng con m運i g丑i quý H瓜i đoàn, Nhóm, Gia đình 
kiên trì c亥u nguy羽n v噂i Chúa qua l運i b亥u c穎 c栄a A泳c 
M姻 và các Thánh cho chúng ta luôn đ逢嬰c bình an và 
giáo x泳 luôn có s詠 an toàn trong th運i gian m噂i đ逢嬰c 
m荏 c栄a l衣i.

DANH SÁCH NH頴NG NG姶云I QUA A云I THÁNG 6

Kính th逢a quý V鵜, chúng con s胤 dâng l宇 vào các bu鰻i 
chi隠u lúc 6 gi運 cho t医t c違 các linh h欝n đã qua đ運i 
trong giáo x泳  theo ngày đã m医t. Kính m運i than nhân 
đ院n tham d詠 thánh l宇 c亥u nguy羽n cho h丑. Trong danh 
sách này n院u có thi院u sót hay sai xin quý V鵜 cho 
chúng con bi院t đ吋 s穎a ch英a ngay.

1. Bà Maria Madalena Nguy宇n Th鵜 Phiên 98 tu鰻i. 
M医t ngày 21/6/2016. Dâng l宇 Chúa nh壱t ngày 21/6/20
2. Anh Phê-rô Lê V<n Th栄y 52 tu鰻i. M医t ngày  
21/6/2017. Dâng l宇 Chúa nh壱t ngày 21/06/20
3. Bà Maria Nguy宇n Th鵜 Di宇m 97 tu鰻i. M医t 
ngày30/6/2016. Dâng l宇 Th泳 Ba ngày 30/6/20
4. Maria Nguy宇n Th鵜 Tía 88 tu鰻i. M医t ngày 30/6/2015. 

Dâng l宇 Th泳 Ba ngày 30/6/20
Giê-su Maria Giuse con yêu m院n xin c泳u các linh h欝n.

NH頴NG NG姶云I GIÚP GIÁO X永 TRONG TU井N

Các ch英 vi院t t逸t : Etransfer Et; Check:Ck; Ti隠n m員t: Tm

1. A C #50 (Ck)    $1,000.00
2. Aám tang ÔLê Aình Tân (Ck&Tm) #189 $851.00
3. A. C Ph衣m V<n Châu & Sâm (Ck) #277 $600.00
4. A. C Nguy宇n A泳c & Lan (Ck) #145 $500.00
5. Aám Tang Nguy宇n A泳c Hoàng (Tm)#285 $400.00
6. A. C A厩 D┡ng & Liên (Tm)  #52  $250.00
7. Ch鵜 Tr鵜nh M悦 H逢挨ng (Tm) #380  $300.00
8. Ch鵜 Nguy宇n Thoa (Aám tang Anh Phát) $200.00
9. Ô. B Nguy宇n Ph逢荏ng & Nhi羽m (Tm) #221 $200.00
10. A. C Bùi Ch逢挨ng  & Ph逢嬰ng (Et) #24 $200.00
11. Anh San Kim Hoan (Tm) #460  $140.00
12. Ch鵜 Nguy宇n M瓜ng Ng丑c  (Tm)#568 $60.00
13. Ô.B Nguy宇n V<n Mão (Tm) #564  $60.00
14. Anh Nguy宇n Thanh Hi吋n (Ck) #159 $50.00
15. A. C Ph衣m V<n & Loan (Tm)#308 $40.00

T蔚NG C浦NG NH一N A姶営C           $4,851.00
TI陰N THU T洩 CÁC THÁNH L右 CHÚA BA NGÔI 

1. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u th泳 b違y:      $480.00
2. Thánh l宇 9 gi運 sáng Chúa nh壱t   $1,205.00
3. Thánh l宇 11 gi運 sáng Chúa nh壱t  $755.00
4. Thánh l宇 6 gi運 chi隠u Chúa nh壱t  $625.00

T蔚NG C浦NG 4 L右    $3,065.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NH頴NG NGH┃A C盈 CAO A因P, 
T遺M LÒNG BÁC ÁI VÀ TH姶愛NG XÓT BAO LA QUÝ 
V卯 AANG DÀNH CHO GIÁO X永 LÚC C愛N A萎I D卯CH. 
TRONG KHI GIA AÌNH QUÝ V卯 C┠NG G咽P NH頴NG KHÓ 
KH;N. XIN CHÚA LÀ A遺NG TH姶雲NG CÔNG BAN G遺P 
7 L井N TRÊN GIA AÌNH QUÝ V卯 (HC 35,10). QUÝ CHA 
LUÔN C井U NGUY烏N CHO QUÝ GIA AÌNH

TI陰N THU CHÚA NH一T S渦 TI陰N TRÊN 50 $ 

517 A. C Ph衣m Aào Qu嘘c Duy & Uyên $400.00
97      $200.00
182 Ô. B Nguy宇n Ng丑c Lâm & Nhài $200.00
270 Bác Nguy宇n Th鵜 Y院n   $200.00
296 Ô. B Ph衣m Bá L瓜c & Tý  $200.00
318 A. C Phan Huy Th衣ch & Trâm  $200.00
320 A. C Phan Anh Tr逢運ng & Hi隠n $200.00
356 Ch鵜 Tr亥n Lan    $200.00
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423 A. C Nguy宇n Thanh Hùng & Lan $200.00
8 A. C  C嘘 Bùi A逸c Hùng & H逢挨ng $160.00
20 A. C Cao Aình Thái & Uyên  $100.00
77 A. C Hoàng T逢運ng & Tuy隠n  $100.00
441 A. C Ph衣m Ng丑c Tho衣i & Th栄y $100.00
390 A. C Nguy宇n A泳c Thanh & Nhâm $60.00
24 A. C Bùi Anh Ch逢挨ng & Ph逢嬰ng $50.00
146 A. C Nguy宇n Ng丑c D┡ng  $50.00
261 A. C Nguy宇n H逢挨ng & Tùng  $50.00
266 A. C Nguy宇n Anh Hoàng V┡ & Ngân $50.00
343 A. C Tr亥n Quang Hà Th違o  $50.00

NGÀY C曳A CHA
VI蔭T CHO CÁC B萎N TR引

Trong cuじc sぐng hàng ngày, có biｘt bao nhiêu ng⇔ぜi đáng đあ 
chúng ta th⇔¬ng yêu và dành nhiｚu tình cＶm. Có biｘt bao tâm 
tình mà ta đã bày tぎ đあ đｚn ¬n, đáp ngh┄a bｊng nhのng quà 
tｐng quý giá, vずi nhのng lぜi sｔ chia, th<m hぎi dành cho ai đó… 
Nh⇔ng đã bao giぜ bＴn ngh┄ rｊng ng⇔ぜi cＺn tri ân th<m hぎi 
tr⇔ずc tiên là chính song thân cてa mình không?

BＴn đã đがc câu chuyうn cＶm đじng cてa ông lão đi sぬa chiｘc điうn 
thoＴi ch⇔a?

Câu chuy羽n th院 này,

“Tôi là m瓜t nhân viên b違o trì và s穎a ch英a đi羽n tho衣i di đ瓜ng.
Sáng hôm đó, có m瓜t ông lão đã t噂i c穎a hàng c栄a tôi đ吋 s穎a đi羽n 
tho衣i. Tôi c育n th壱n ki吋m tra chi院c đi羽n tho衣i nh逢ng không phát 
hi羽n ra l厩i nào c違, m丑i th泳 đ隠u bình th逢運ng. Tôi nói v噂i ông 
r茨ng m丑i th泳 đ隠u 鰻n và đi羽n tho衣i c栄a ông v磯n ho衣t đ瓜ng t嘘t.

Ông lão mang đi羽n tho衣i đi s穎a vì… không nh壱n đ逢嬰c thông 
tin gì t瑛 con ông. Ông lão nhìn tôi và r挨m r噂m n逢噂c m逸t h臼i: 
“Th院 t衣i sao tôi không nh壱n đ逢嬰c tin nh逸n, hay cu瓜c g丑i c栄a con 
tôi?”.[1]

“Th院 t衣i sao tôi không nh壱n đ逢嬰c tin nh逸n hay cu瓜c g丑i c栄a con 
tôi?”
Câu h臼i c栄a c映 ông không mong câu tr違 l運i th臼a đáng đ院n t瑛 
nhân viên b違o trì, s穎a ch英a đi羽n tho衣i.

Câu h臼i mang n員ng tình th逢挨ng c栄a s詠 ch運 đ嬰i, mong m臼i mà 
ng逢運i cha dành cho đ泳a con c栄a mình. Ai隠u c映 ông mong đ嬰i 
r医t nh臼 nhoi, đ挨n gi違n ch雨 là m瓜t dòng tin nh逸n hay ch雨 nghe 
đ逢嬰c gi丑ng nói ng逸n g丑n thân th逢挨ng đ院n t瑛 đ泳a con xa nhà.

Ông lão ch運 mong tin c栄a đ泳a con đ院n n厩i s嘘t ru瓜t cho r茨ng 
đi羽n tho衣i c栄a mình b鵜 h逢! Ai隠u này còn cho bi院t thêm ông đã 

ch運 đ嬰i, mong tin con t瑛 khá lâu; n厩i nh噂 th逢挨ng con kéo dài...

Câu chuy羽n khi院n nhi隠u ng逢運i xúc đ瓜ng, nó c┡ng l医y đi khá 
nhi隠u n逢噂c m逸t c栄a tôi khi ngh┄ v隠 ph映 thân c栄a mình ! Có l亥n 
nào trong đ運i mình c┡ng đã đ吋 cho ph映 thân ch運 mong đ院n não 
lòng nh逢 th院!

Không bi院t b衣n tr飲 trong câu chuy羽n mà ng逢運i cha ch運 đ嬰i, 
mong ngóng 医y đang 荏 ph逢挨ng tr運i nào, đang làm gì, b衣n 医y có 
nh噂 nhà, nh噂 cha, nh噂 m姻 hay không? B衣n 医y có bi院t cha b衣n 
đang mong tin b衣n t瑛ng phút, t瑛ng giây n挨i quê nhà yêu d医u! 
B衣n 医y đã t瑛ng ch運 m姻 mong cha khi các ngài v逸ng nhà? B衣n 
có chút tr違i nghi羽m khi “đ泳ng ng欝i không yên” ngóng ch運 trông 
đ嬰i ai đó trong cu瓜c hò h姻n?

B衣n thân m院n, B衣n, tôi, chúng ta có nh噂:

Lúc còn nh臼, d逢噂i s詠 bao b丑c, qu違n giáo c栄a b嘘 m姻 chúng mình 
th逢運ng mong nhanh l噂n đ吋 đ逢嬰c t詠 do vùng v磯y v噂i th院 gi噂i bên 
ngoài. Nh逢ng đ院n khi nh壱n ra th院 gi噂i trong m挨 医y nó không 
đ姻p nh逢 ta t瑛ng t逢荏ng t逢嬰ng. Cái xã h瓜i bon chen, xô b欝 ta h茨ng 
mong 逢噂c, toàn “ng逢運i d逢ng n逢噂c lã” đ亥y h挨n thua đó, nó đã 
đ嘘i x穎 v噂i chúng mình ra sao! “Ch鰯ng có b英a c挨m nào mi宇n 
phí, ch鰯ng có ch厩 t詠a l逢ng nào cho không bi院u không” dành 
cho ta ph違i không b衣n? B荏i vì, “C挨m ng逢運i kh鰻 l逸m ai 挨i, ch鰯ng 
nh逢 c挨m m姻 v瑛a ng欝i v瑛a <n. D磯u cha m姻 có khó kh<n. C┡ng 
cho con đ栄 g嘘i ch<n c挨m lành.”

Và … H欝i còn 荏 cái tu鰻i thi院u th運i - tôi, b衣n chúng ta có tâm 
lý gi嘘ng nhau luôn mu嘘n ch泳ng t臼 b違n thân. Chúng ta đã t瑛ng 
làm nh英ng hành đ瓜ng anh hùng đ吋 ch泳ng minh mình v磯n s嘘ng 
mà không c亥n cha m姻. (tìm cách tr嘘n h丑c đ吋 đi làm ki院m ti隠n t詠 
nuôi thân, r欝i cái k院t th院 nào?). Lúc 医y, m姻 đã ân c亥n an 栄i, d衣y 
d厩, cha đã nh姻 nhàng khuyên b違o, âm th亥m ch鵜u đ詠ng nh英ng 
ng厩 ngh鵜ch 逢挨ng ng衣nh c栄a chúng ta. Nh英ng ngày ra kh臼i nhà 
đ吋 nói v噂i m姻 cha, con s嘘ng không c亥n cha m姻… R欝i, M姻 đã 
g丑i đi羽n và nói nh英ng gì…? Có th詠c, chúng ta s嘘ng mà không 
c亥n m姻, không c亥n cha không? Chúng ta đã quay v隠, đã đ逢嬰c 
tha th泳, đ逢嬰c bao b丑c, yêu th逢挨ng ch<m sóc và đ逢嬰c cho <n h丑c 
th院 nào?

Chúng ta không th吋 hi吋u: “Cha m姻 giàu sang cho con thong th違, 
cha m姻 nghèo con v医t v違 gian nan. Làm con đ瑛ng có th荏 than, 
ph違i hi吋u cha m姻 gian nan b瓜i ph亥n”.

A院n lúc l噂n khôn đ逢嬰c đi h丑c xa nhà, khi các kho違n chi phí c衣n 
ki羽t, B衣n đã làm gì? B衣n đã g丑i v隠 và cha m姻 b衣n tr違 l運i ra sao? 
“Con à, c亥n gì, thi院u gì c泳 nói, con c亥n gì, con thi院u gì... cha 
m姻 lo cho. Cha m姻 có khó kh<n thêm chút c┡ng không sao. Cha 
m姻 s胤 không đ吋 con thi院u ti隠n dù ch雨 m瓜t ngày… M丑i s詠 c泳 đ吋 
cha lo, con yên tâm h丑c hành, ch<m ch雨 h丑c vi羽c là m姻 cha vui 
r欝i…” Có ph違i v壱y không b衣n?

M厩i ng逢運i m瓜t cách, m厩i gia đình m瓜t c違nh, “Trái tim c栄a 
ng逢運i m姻, ng逢運i cha là m瓜t v詠c th鰯m sâu 荏 đáy mà b衣n s胤 luôn 
tìm th医y s詠 tha th泳”[2]. “B衣n có th吋 l瑛a m瓜t vài ng逢運i trong t医t 
c違 m丑i l亥n, và b衣n có th吋 l瑛a m丑i ng逢運i trong m瓜t vài l亥n, nh逢ng 
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b衣n không th吋 l瑛a m姻”. M姻 dành cho ta nh英ng tình c違m d衣t dào, 
nh姻 nhàng thông c違m. Có khi ta ch雨 tâm s詠 v噂i m姻 là đ栄; A嘘i 
v噂i cha, ng逢運i l衣i dành cho ta nh英ng tình c違m hoàn toàn khác 
bi羽t. Có th吋 cha r医t nghiêm kh逸c đ吋 r<n đe nh逢ng là s詠 quan tâm 
âm th亥m ít th吋 hi羽n b茨ng c違m xúc. Cha th吋 hi羽n tình c違m b茨ng 
nh英ng giáo đi隠u, nh英ng l運i d衣y mang tính tri院t lý, bài v荏, đ衣o 
đ泳c làm ng逢運i sâu s逸c, khi院n b衣n, tôi l逸m lúc không thích thú 
l逸ng nghe… Cho dù cách th吋 hi羽n tình c違m c栄a cha m姻 khác 
nhau, nh逢ng trên h院t cha m姻 v磯n mong chúng ta đ逢嬰c h衣nh 
phúc, mong con mình <n l運i d衣y d厩, khôn l噂n nên ng逢運i. Cha 
m姻 luôn hy sinh, quên mình c亥u mong nh英ng đi隠u t嘘t đ姻p nh医t, 
tuy羽t v運i nh医t cho m厩i chúng ta.

Chúng ta đang s嘘ng trong xã h瓜i mà m丑i ng逢運i c違m th医y ph違i 
ch衣y đua v噂i th運i gian v瓜i vã, h嘘i h違…. chúng ta ch雨 mãi ngh┄ 
cho b違n thân vì s詠 ham ch挨i, thích khám phá đây đó hay m違i 
mi院t theo đu鰻i đam mê, khát khao s詠 nghi羽p mà ít dành th運i 
gian quan tâm đ院n cha m姻.

Chuy羽n ông c映 đi s穎a đi羽n tho衣i vì không nh壱n đ逢嬰c tin nh逸n 
hay cu瓜c g丑i t瑛 con mình, nói gì v噂i chúng ta :

ズ Nh英ng ng逢運i đã thành đ衣t trong cu瓜c s嘘ng,

ズ Nh英ng ng逢運i đang long đong đi tìm cho mình m瓜t công vi羽c,

ズ Nh英ng ng逢運i không h隠 c嘘 g逸ng, n厩 l詠c mà ch雨 bi院t đ鰻 l厩i cho 
th運i v壱n, cho s嘘 ph壱n, đ鰻 l厩i c違 cho m姻 cha vì nh英ng nông n鰻i, 
v医p ngã, th医t b衣i c栄a chính mình,

ズ Nh英ng b衣n tr飲 coi mình là cái r嘘n c栄a v┡ tr映 đ吋 r欝i ch雨 bi院t t映 
t壱p bè b衣n, <n ch挨i phung phí, h逢荏ng th映 ích k益, đua đòi…

“Cha m姻 nuôi con c違 m瓜t đ運i không mong gì báo hi院u. Ph壱n 
làm con, đ瑛ng ch雨 bi院t s嘘ng cho n荏 mày n荏 m員t v噂i b衣n bè, mà 
quên cha m姻 già đau y院u cô đ挨n, c亥n s詠 s<n sóc ph映ng d逢叡ng 
chân tình. A瑛ng đ吋 khi m医t đi b嘘 m姻 r欝i m噂i h嘘i h壱n, b荏i t医t c違 
đ隠u đã mu瓜n.”

Chuy羽n c映 ông đi s穎a đi羽n tho衣i vì không nh壱n đ逢嬰c tin nh逸n 
hay cu瓜c g丑i t瑛 con mình còn nói v噂i b衣n, v噂i tôi đi隠u này “V噂i 
cha m姻 b衣n luôn luôn là nh英ng đ泳a tr飲 nh臼 bé c亥n đ逢嬰c ôm 医p 
v厩 v隠 và che ch荏, dù b衣n khôn l噂n và tr逢荏ng thành đ院n đâu c┡ng 
tr荏 nên nh臼 bé và ngây ngô trong vòng tay yêu th逢挨ng c栄a h丑”.

Câu chuy羽n ông b嘘 đi s穎a đi羽n tho衣i vì không nh壱n đ逢嬰c tin 
nh逸n hay cu瓜c g丑i t瑛 con mình, g嬰i l衣i trong ký 泳c v隠 m瓜t quá 
kh泳 th壱t đ姻p. Khi chúng ta còn nh臼, khi chúng ta đi h丑c, khi 
chúng ta đi làm xa nhà, ngay lúc này cha m姻 luôn th逢挨ng nh噂 và 
dõi theo chúng ta (n院u ai đó còn m姻 cha). Các ngài mong nghe 
t瑛ng gi丑ng nói, c違m nh壱n t瑛ng nh鵜p đ壱p t瑛 con tim chúng ta… 
Thay vì l逢噂t Web, l逢噂t facebook c違 ti院ng đ欝ng h欝… Sao chúng 
ta không th逢運ng xuyên g丑i đi羽n v隠 nhà, đ吋 cho b嘘 m姻 yên tâm? 
Sao chúng ta không g丑i v隠 nhà đ吋 cha m姻 bi院t cu瓜c s嘘ng c栄a 
chúng ta th院 nào, ho員c có th吋 chúng ta đang g員p khó kh<n, th医t 
b衣i đ吋 đ逢嬰c nâng đ叡, chia s噂t, c違m thông?

B衣n, tôi chúng ta cùng tr違 l運i câu h臼i: “M厩i ng逢運i còn s嘘ng v噂i 
b嘘 m姻 đ逢嬰c bao lâu?”

B衣n đã bao gi運 cãi l運i làm cha m姻 bu欝n khóc?

B衣n đang làm cho cha m姻 đau kh鰻 vì t詠 ái quá l噂n, vì mu嘘n 
kh鰯ng đ鵜nh mình, “b衣n đ栄 lông đ栄 cánh” không c亥n m姻, không 
c亥n cha, không c亥n h挨i 医m t瑛 mái gia đình?

B衣n đã bao gi運 m違i mê lo cu瓜c s嘘ng c挨m áo g衣o ti隠n, t医t b壱t 
ngoài ch嬰 đ運i mà quên quan tâm th<m h臼i, ch<m sóc dành cho 
cha m姻?

Ngày c栄a cha s逸p đ院n, hãy d瑛ng l衣i m瓜t chút, hãy tr違i lòng v隠 
nh英ng k益 ni羽m thân th逢挨ng bên mái 医m gia đình, bên đ亥u g嘘i 
m姻, bên vòng tay 医m c栄a cha. Hãy nh噂 l衣i mi院ng c挨m đ亥u tiên 
ai đã m噂m cho đ吋 mình bi院t nhai, bi院t c違m n院m cái ngon cái 
d荏… hãy nh噂 l衣i l亥n t壱p xe đ衣p đ亥u tiên ai đã khom l逢ng, ch衣y 
phía sau xe gi英 th<ng b茨ng đ吋 mình v英ng vàng đ衣p nh英ng vòng 
tròn liên ti院p, và ai đã t瑛ng t逢挨i c逢運i v厩 tay khích l羽 khi b衣n vi院t 
nh英ng nét ch英 đ亥u tiên, khi b衣n ch挨i nh英ng qu違 bóng r挨i vào 
chi院c r鰻 trên cao, cha h衣nh phúc nh医c mình lên cho b茨ng cái 
sà cao trên đ亥u… và bao nhiêu s詠 kh荏i đ亥u th壱t êm đ隠m thân 
th逢挨ng đ吋 m厩i ng逢運i có đ逢嬰c nh逢 hôm nay. Hãy l逸ng đ丑ng tâm 
h欝n đ吋 nghe bao l運i thân th逢挨ng d鵜u ng丑t, nh英ng c穎 ch雨 tha th泳 
c違 nh英ng gi丑t n逢噂c m逸t mà m姻 cha đã gi医u đi vì nh英ng kh鰻 đau 
các ngài đã gánh ch鵜u đ吋 ta đ逢嬰c thanh th違n bình yên. Hãy đ吋 
nh英ng th逢噂c phim th運i th挨 医u quay th壱t ch壱m trong ký 泳c “Vì 
con s嘘ng cha m姻 su嘘t đ運i lam l┡. Vì con vui cha m姻 gánh h院t 
đ運i kh鰻 đau”.

Xin hãy làm t医t c違 nh英ng gì có th吋 đ吋 báo hi院u khi còn k鵜p b衣n 
nhé, dù cu瓜c s嘘ng hi羽n t衣i còn ch壱t v壱t, khó kh<n… nhi隠u 逢噂c 
m挨, nhi隠u hoài bão, nhi隠u công vi羽c c亥n gi違i quy院t, nhi隠u d詠 án 
c亥n ph違i th詠c hi羽n hôm nay, ngay lúc này… nh逢ng nó không 
quan tr丑ng “b茨ng cha b茨ng m姻”. “A瑛ng <n ch挨i khi m姻 còn c詠c 
kh鰻, đ瑛ng đua đòi khi cha đ鰻 m欝 hôi”. Và hãy c違m nh壱n r茨ng 
“Cha không hoàn h違o nh逢ng cha v磯n yêu th逢挨ng con theo cách 
hoàn h違o nh医t”. A吋 r欝i không ai ph違i h嘘i ti院c v隠 đi隠u gì. B荏i, 
“Ai kh逸p th院 gian không ai t嘘t b茨ng M姻, gánh n員ng cu瓜c đ運i 
không ai kh鰻 b茨ng Cha, t亥n t違o s噂m hôm M姻 nuôi con khôn l噂n. 
Mang c違 t医m thân g亥y Cha che ch荏 đ運i con”.

Và, “Hãy yêu th逢挨ng, th違o hi院u tri ân khi cha m姻 còn kh臼e m衣nh, 
minh m磯n còn bi院t rõ đi隠u này đi隠u kia, còn nh噂, còn nghe, còn 
nói, còn c逢運i. A瑛ng đ吋 lúc cha m姻 ra đi m噂i khóc gào k吋 l宇 công 
挨n. A瑛ng kh逸c ghi l運i hi院u kính, nh噂 挨n, t衣 l厩i… lên bia m瓜 làm 
chi, nó có ngh┄a gì b荏i bia đá kia là loài vô tri, vô giác”.

[1] Ngu欝n: Meirihaowen
[2] Honore de Balzac

Nt. Anne Lê (Dòng MTG Qui Nh挨n)

Ngu欝n: gpquinhon.org



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 7



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 8


