
Bài đọc 1  Nkm 8,2-4a.5-6.8-10
Bài trích sách Nơ-khe-mi-a.

Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, 
đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa 
Nước, đọc sách Luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 
Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật.

Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ đã đóng sẵn để dùng vào việc này. Ông Ét-ra mở 
sách ra trước mặt toàn dân, vì ông đứng cao hơn mọi người. Khi ông mở sách ra thì 
mọi người đứng dậy. Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, và 
toàn dân giơ tay lên đáp rằng : “A-men ! A-men !” Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy 
Đức Chúa. Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của Thiên 
Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc.

Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a, tổng đốc, ông Ét-ra, tư tế kiêm kinh sư, cùng các thầy Lê-
vi là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng, nói với họ rằng : “Hôm 
nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu 
thương khóc lóc.” Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách Luật. 
Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng : “Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon, 
và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho 
Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ 
anh em.” 

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN - Ngày 23 Tháng 1, Năm 2022

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 LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
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

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
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 9568
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .  .  . 403 889 9872
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan   .  .  . 403 262 1078

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN 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



Bài đọc 2  1 Cr 12,12-30 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín 
hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, ví như thân thể người ta chỉ là một, 
nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân 
thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô 
cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay 
Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa 
trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất 
cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải 
chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói : “Tôi không 
phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng 
chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như 
tai có nói : “Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc 
về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc 
về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà 
nghe ? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi ?
Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ 
trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là 
một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được 
? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. 
Vậy mắt không có thể bảo tay : “Tao không cần đến 
mày” ; đầu cũng không thể bảo hai chân : “Tao không 
cần chúng mày.”
Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là 
cần thiết nhất ; và những bộ phận ta coi là tầm thường 
nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém 
trang nhã, thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết. 
Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. 
Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong 
thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều 
hơn.  Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại 
các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận 
nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận 
nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.
Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi 
người là một bộ phận. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa 
đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai 
là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những 
người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để 
chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói 
các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ ? Chẳng 
lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao ? Chẳng 
lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa 
bệnh sao ? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai 
cũng giải thích được các tiếng lạ sao ?

Tin Mừng  Lc 1,1-4 ; 4,14-21
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã 
ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được 
thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà 
các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục 
vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau 
khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng 
cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài 
sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật 
là vững chắc.
Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-
su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp 
vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và 
được mọi người tôn vinh.
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được 
dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen 
làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 
Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người 
mở ra, gặp đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên 
tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo 
Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công 
bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù 
biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,  
công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội 
đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm 
chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay 
đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

LỊCH PHỤNG VỤ
 

23. CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
 Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Cr 12,12-30

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Đức khiết tịnh là gì?
T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, 
giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù 
hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình. 
(GLHT,536)

CHIA SẺ
Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh, dù ở 



 

trong bậc sống nào: sống đời hôn nhân, sống độc thân 
“vì Nước Trời”,và sống độc thân giữa đời.
Khiết tịnh là ơn Chúa ban, là nhân đức giúp ta làm chủ 
bản năng tính dục và sống phù hợp với thánh ý Chúa.
 Để sống đức khiết tịnh, chúng ta phải tập làm chủ mình, 
nhất là mạnh mẽ chống trả trước những cám dỗ trong 
tâm trí. Phải luôn cầu nguyện luôn như Chúa đã căn 
dặn:“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa 
vào chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể 
xác lại yếu hèn” (Mt 26,41), nhất là khi bị cám dỗ phạm 
tội, hãy kêu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con!” (Mt 
14,30); quyết trung thành với luật Chúa; Tin  tưởng vào 
Chúa, vì chính Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta: “Con 
không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ 
họ khỏi cám dỗ và sự dữ”. (Ga 17,15-16)
Chúng ta hãy trung thành sống theo ý Chúa; sống tình 
yêu khiết tịnh và trung tín với ân huệ Chúa đã ban cho.
24. Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, 
Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10 / Mc 3,22-30
25. Thứ Ba. Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại - Lễ 
kính. Kết Thúc Tuần Lễ Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Các 
Kitô Hữu. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22) / Mc 16,15-18
26. Thứ Tư. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám 
mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5) / Mc 4,1-20
27. Thứ Năm. 2Sm 7,18-19.24-29 / Mc 4,21-25
28. Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến 
sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Mc 
4,26-34
29.  Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17 / Mc 4,35-41 
30.  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
 Gr 1,4-5.17-19 / 1 Cr12,31-13,13 

THÔNG BÁO
BIÊN BẢN CUỘC HỌP TÂN BAN THƯỜNG VỤ TRƯA 
CHÚA NHẬT 16/1:
Trưa Chúa Nhật 16 tháng Giêng, Ban Thường Vụ Hội Đồng 
Mục Vụ (HDMV) nhiệm khóa 2022-2024 có cuộc họp với 
hai cha để xác định nhiệm vụ trong nhiệm khóa mới.
Cha Sở bắt đầu cuộc họp với đoạn trích thư thánh Phaolô 
tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. Thưa anh em, có nhiều đặc 
sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc 
phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt 
động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi 
sự trong mọi người….Chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra 
tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, 

tuỳ theo ý của Người (1Cr 12, 4-11). Được những ơn này 
chung quy là để phục vụ Thiên Chúa nơi Giáo Xứ chúng ta .
Cha Sở cám ơn các thành viên của Ban Thường Vụ HĐMV 
đã hy sinh lãnh nhận trách nhiệm trước cộng đoàn trong 
thời gian tới, và cầu xin Ơn Chúa phù trợ để HĐMV chu 
toàn công việc giáo xứ cách tốt đẹp. Cũng vậy với quý 
Thành Viên HĐMV trong niên khóa vừa qua trong hoàn 
cảnh Covid nhưng luôn sẵn sàng phục vụ Giáo xứ để có 
ngày hôm nay.
Hai cha và Ban Thường Vụ HĐMV thảo luận rồi quyết định 
các chức vụ sau:
Ông Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh: Chủ Tịch HĐMV.
Anh Vinhsơn Michael Nguyễn: Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ.
Ông Alphonso Lê Châu Tuấn: Phó Chủ Tịch Nội Vụ.
Bà Maria Nguyễn Thị Minh Phương: Thư Ký.
Cha Phó bàn về nghi thức tuyên thệ của HĐMV mới trong 
thánh lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật 23 tháng Giêng. Phó Chủ 
Tịch Nội Vụ được phân công điện thoại đến các trưởng ban 
ngành trong giáo xứ, mời tham gia nghi thức tuyên thệ:
Ban Phụng Vụ: Ông Nguyễn Thanh Tích.
Thừa Tác Viên ngoại thường trao MTC: Ông Đỗ Văn Hòa.
Ban Thánh Nhạc: Ông Trần Hồng Việt.
Ban Phòng Thánh: Bà Phan Thị Mừng.
Hội Giúp Lễ: Ông Nguyễn Thanh Tích.
Ban Kỹ Thuật: Ông Phan Minh Tâm.
Ban Khánh Tiết: Ông Phạm Hùng.
Ban Trang Trí: Ông Đỗ Quỳnh.
Ban Chăm Sóc Nhà Chúa: Ông Bùi Huệ.
Ban Tài Chánh: Ông Phạm Thoại.
Cha Phó cũng sẽ chuẩn bị các chứng nhận cho những thành 
viên HĐMV nhiệm khóa trước.
Buổi họp kết thúc với lời nguyện sau cùng của cha Sở.
Người làm biên bản: Lê Châu Tuấn.

CÁC THÁNH LỄ ĐẦU NĂM NHÂM DẦN.

I. CÁC THÁNH LỄ

Thứ Hai ngày 31/1 /2022 nhằm ngày 30 Tết 
• 6:00PM Lễ Tất Niên. Ca đoàn Vinh Sơn Liêm
• 8:00 PM Lễ Giao Thừa :Chưa ai nhận hát

Thứ Ba ngày 1/2/22 nhằm ngày 1 tháng Giêng Lễ 
Cầu Bình An cho Năm Mới
• Lễ 11:00 AM. Ca Đoàn Trầm Hương
• Lễ 7:00 PM.Ca Đoàn Niềm Tin ( Lễ này có quý 
Cha khách và nghi thức trọng thể))
Thứ Tư ngày 2/2/22. Nhằm ngày Mùng Hai Cầu cho 
Tổ Tiên.Lễ Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ. Là ngày 
Lễ Nến các Cha sẽ làm phép Nến trước khi cử hánh 
thánh lễ



• Lễ 11:00 AM. Chưa ai nhận hát
• Lễ 7:00 PM. Ca đoàn Vinh Sơn Liêm

Thứ Năm ngày 3/2/22. Nhằm ngày Mùng Ba, Cầu 
cho Công Việc.
• 11:00 AM. Ca đoàn Đức Mẹ La Vang
• 7:00 PM. Chưa ai nhận hát.

II. LÌ XÌ VÀ HÁI LỘC
• Quý Cha sẽ lì xì cho các em sau các lễ từ thứ Ba đến 
thứ Năm.
• Hái Lộc sau các Thánh Lễ từ thứ Hai 1/2/22 đến Chúa 
Nhật 6/2/22.
• Ban Thường Vụ đã cắt Hai cây Đào và Mai.
• Ông Chủ Tịch mời mọi người đặc biệt Hội Các Bà 
Mẹ gắn Bông.
• Ban phòng Thánh và Phụng Vụ giúp gắn Lộc và Tiền 
Lì Xì.

HIỆP SĨ ĐOÀN 14747

Kính xin quý cha cho đăng thông tin dưới đây vào tờ thông 
tin giáo xứ:

Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus của Giáo Xứ đã quyên 
thực phẩm từ Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng đến Chúa 
Nhật thứ Tư Mùa Vọng, được tổng cộng là 734 lbs (333 
Kg) và $220.00. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của 
quý vị.

Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus cũng kính mời quý 
vị trong Giáo Xứ quyên tặng những chiếc áo lạnh (winter 
coats) không còn dùng nữa cho Women In Needs Society 
(WINS). WINS là tổ chức phi lợi nhuận, chuyên giúp đỡ 
những người cơ nhỡ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Áo lạnh 
quyên tặng cần phải lành lặn và sạch sẽ. Xin đem đến nhà 
thờ, đặt vào thùng có logo của Knights of Columbus. Chúng 
tôi quyên góp từ thứ Bảy ngày 1 tháng 1 đến Chúa Nhật 30 
tháng 1 năm 2022. Chân thành cám ơn.

Huynh đệ trong Chúa Kitô, Lê Châu Tuấn GK14747.

RAO HÔN PHỐI (Lần 2)

Có chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thuý, con ông Phêrô 
Nguyễn Ngọc Lâm và bà Maria Trần Thị Nhài, hiện 
đang ở giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, Calgary, sẽ kết 
hôn với anh Donbosco Phạm Quốc Bình, con ông Gi-
use Phạm Văn Loan và bà Anna Phạm Thị Bích Nhạn, 
thuộc giáo xứ Kim Thượng, Đồng Nai.
Ai nhận thấy đôi bạn có ngăn trở gì xin cho Giáo Xứ 
biết.

GỬI GIẤY KHAI THUẾ CHO NĂM 2021 VÀ ĐẦU 
THÁNG 2/2022

Kính thưa quý gia đình, vào đầu tháng 2/2022, Giáo xứ sẽ 
gửi giấy Khai Thuế đến từng Gia Đình và đơn vị thương 
mại, xây dựng…. Trong tháng 1/2022 này nếu ai muốn 
sửa đổi tên hay đổi địa chỉ hoặc muốn giúp góp cho giáo 
xứ để khai thuế cho năm 2021 xin liên lạc với văn phòng 
để cô Thư Ký giúp cho quý vị. Vì sau khi nhận giấy khai 
thuế muốn sửa chữa thì rất khó và mất nhiều thời gian 
cho quý gia đình. Kính Báo.

TIỀN THU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN  16/1/2022
  
1. Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy  $    580.00
2. Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy  $    625.00.
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật  $  1,180.00 
4. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật  $     955.00
5. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật  $  4,270.00

CỘNG CÁC LỄ     $ 7,610.00

Quỹ Xây Dựng     $    865.00
Quảng cáo Vân Sơn 16 Ave   $    250.00
Đổi tiền 600 USA sang CA   $    134,98 
 
TỔNG CỘNG     $ 8,609.00.

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CN 16/1/2021 

808 Ô. B Đinh Thi & Thanh  $2,000.00
258 A. C Nguyễn Tùng & Hằng  $1,000.00
971 VN Cresting (#399)   $300.00
105 Ô. B Lê  Tuấn& Ngọc  $200.00
277 Ô. B Phạm Châu & Sâm  $200.00
318 A. C Phan Thạch & Trâm  $160.00
463 A. C Phạm  Luyện & Thoa  $140.00
137 A. C Nguyễn Cường & Hòa  $120.00
148 A. C Nguyễn  Duy & Trinh  $100.00
244 A. C Nguyễn Văn Châu   $100.00
250 A. C Nguyễn Trí & Tuyến  $100.00
356 Chị Trần Lan    $100.00
609 Ô. B Phạm  Sinh & Soi  $100.00
633 A. C Trần Trường & Hương  $90.00
39 A. C Đào  Hòa & Minh  $80.00
307 A. C Nguyễn Thuận & Nhi  $80.00
458 A. C Ngô Ngọc Minh Đức  $70.00
96 A. C Lê Trần Trương Phúc  $50.00
111 Ô. B Mạch Hiền & Huệ  $50.00
195 Cụ Bà Nguyễn Thị Mến  $50.00
281 A. C Phạm  Hải & Hoàng  $50.00
296 Ô. B Phạm Bá Lộc   $50.00



 

343 A. C Trần  Hà & Thảo  $50.00
362 Ô. B Trần Phát & Loan  $50.00
392 A. C Phạm  Nhân & Huyền  $50.00
439 A. C Cao  Tiến & Loan  $50.00
441 A. C Phạm Thoại& Thủy  $50.00
663 Ô. B Đặng  Quang & Thủy  $50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 1

Qúy Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất 
của từng người trong giáo xứ. Kính mời quý gia đình có 
những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian 
đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nếu trong danh 
sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để sửa 
chữa ngay. Kính báo.

1. Ông An Tôn Đinh Hữu Sô 94 tuổi. Mất ngày 
25/1/1998. Dâng lễ thứ Ba 25/1/22

2. Anh Gioan B.  Nguyễn Tiến Nam 56 tuổi. Mất 
ngày 29/1/2011.Dâng lễ thứ Bảy 29/1/22

3. Ông Giuse Vũ Văn Ry 93 tuổi. Mất ngày  
30/1/2016.Dâng lễ Chúa nhật 30/1/22.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN

Giải Đáp: 
CHÚA QUAN PHÒNG

HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO

Hỏi: Thưa Cha, có những điều mà cho tới bây giờ, 
hai mươi mấy năm rồi nhưng con vẫn chưa cảm nhận 
được, chưa lý giải cho mình được. Nhiều khi ra ngoài 
giao tiếp, người ta thắc mắc với con mà con không sao 
giải thích cho họ. Con biết đây cũng là thắc mắc không 
riêng gì con mà với rất nhiều Kitô hữu khác… Con có 
một vài thắc mắc như sau:

Cuộc sống thường ngày, mọi người bảo rằng hãy tin 
tưởng vào Chúa quan phòng. Mọi sự của mình Chúa 
đã lo, đã an bài hết: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, 
Người cũng đếm cả rồi…” (Mt 10,30; Lc 12,7). Vậy 
nghĩa là cuộc sống của mình cũng đều được Chúa sắp 
đặt hết rồi. Chúa muốn người này học giỏi thì người 
đó học giỏi, muốn người này thông minh, thì người đó 

thông minh (chúng ta hay thấy những thần đồng mới 5-7 
tuổi mà giải được toán cấp II). Muốn người này thành 
đạt thì thành đạt. Muốn người này giàu thì giàu, người 
này bại liệt, bán vé số… thì cũng do Chúa sắp đặt hết… 
Vậy thì chúng ta cố gắng làm gì trong khi Chúa đã sắp 
đặt cho mình là nghèo thì mình vẫn nghèo hoài, làm ăn 
không được. Hay là đã ngu thì học hoài vẫn vậy? Đã dở 
thì có cố gắng mấy cũng…dở?

Đôi khi con đặt câu hỏi và suy nghĩ một mình: không 
biết như vậy có lỗi hay không và Thiên Chúa đáng yêu 
hay đáng sợ? Thiên Chúa là Cha mà con thắc mắc điều 
gì đó không lẽ Cha lại… phạt con sao? Người ta nghèo 
khổ đau yếu, Cha đã “quan phòng” thì sao không cho 
họ mạnh khỏe một chút, may mắn một chút để họ đi 
làm? Trong khi người giàu có, dư ăn dư mặc thì Cha còn 
cho họ được trúng số, giàu thêm nữa… Con thấy hình 
như thời đại bây giờ “ở hiền thì khó gặp lành”, “Thật 
thà thì thua thiệt”.
Con thấy Luật bên Công giáo còn nhiều điều khó hiểu… 
Tại sao hai người yêu nhau khác tôn giáo thì người 
còn lại phải nhập đạo Công giáo mình? Bên nhà gái 
là Công giáo thì còn khó xử hơn: người nam phải vào 
Công giáo chứ người nữ không được bỏ Công giáo theo 
người nam, nếu không thì không cho cưới nhau. Tại sao 
“lấy chồng phải theo chồng” mà không chịu vào đạo 
của chồng trong khi muốn chồng theo đạo mình? Hơn 
nữa dưới Giáo phận Xuân Lộc của con áp dụng một 
luật mà sao con thấy khó hiểu quá: Một người Công 
giáo lấy người Phật giáo (hay tôn giáo khác) mà không 
được ban Bí tích Hôn Phối (vì đạo ai nấy giữ), thì coi 
như người đó mắc tội vạ (tội trọng), và những ai đi tham 
dự đám cưới đó cũng đều mắc tội vạ. Linh mục không 
có quyền giải tội này mà phải lên Tòa Giám mục giải. 
Dưới con bây giờ vẫn còn áp dụng luật này và ngoài 
Giáo phận Xuân Lộc của con ra con không thấy ở giáo 
phận khác có… Nhiều khi con không biết luật này có từ 
đâu chứ mỗi lần có đám cưới là mọi người ở địa phương 
con, ngay cả ba mẹ con nữa cũng phải dè chừng… rất 
mệt mỏi. Chỉ làm cho người khác ghét và muốn bỏ Công 
giáo mình hơn là thích gia nhập. Họ nói sao mà rắc rối 
khó khăn quá. Tại sao Hội đồng Giám mục không xóa 
luật này đi… hoặc chuẩn cho linh mục có quyền giải tội 
này chẳng hạn…
 Con không biết phải hỏi ai… Kính mong Cha trong một 
giới hạn nào đó, có thể cho con một vài chia sẻ. Để giải 
đáp phần nào những khúc mắc của con cũng như con có 
thể giải thích cho người ngoài… Con cảm ơn Cha rất 
nhiều…!

(Đoan Quang Linh Vũ)



Trả lời:
Linh Vũ thân mến,

Những thắc mắc của Linh Vũ cũng khá dài! Chắc là Linh 
Vũ muốn nói lên những bức xúc đã chất chứa nhiều năm 
tháng. Hy vọng là sau khi đã nói ra được thì Linh Vũ 
cũng cảm thấy nhẹ được phần nào.

Về điều thắc mắc liên quan đến Chúa quan phòng thì ta 
phải hiểu việc quan phòng của Chúa không có nghĩa là 
Chúa lo hết, ta không phải lo gì cả. Câu Lời Chúa “Ngay 
đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi…” 
không có ý muốn nói “mọi sự Chúa đã an bài, sắp đặt 
hết ta sẽ không còn làm được gì nữa” như Linh Vũ diễn 
giải. Đọc Tin Mừng theo Thánh Matthêu và Luca ta sẽ 
thấy câu nói ấy của Chúa muốn bảo các môn đệ đừng lo 
sợ những sự đe dọa, những kẻ chỉ giết được thân xác vì 
chính Chúa gìn giữ họ, Ngài quan tâm cả đến những con 
chim sẻ lẽ nào lại không lo đến mạng sống của họ, sự 
sống vĩnh cửu của họ, “…ngay đến tóc trên đầu anh em, 
Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em 
còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ ” (Mt 10,31).

Sự quan phòng của Chúa không phải là sự an bài theo 
thuyết định mệnh nghĩa là không thể nào thay đổi được 
mà phải hiểu rằng những gì Chúa chuẩn bị cho ta sẽ 
sinh ích cho ta nếu ta biết tận dụng như trong dụ ngôn 
các nén bạc chủ trao cho các đầy tớ. Mỗi người đều có 
phần của mình. Chắc chắn không giống nhau vì người 
ít, người nhiều. Nhưng điều quan trọng là người ta làm 
lợi thế nào với những gì được trao ban. Người được đưa 
nhiều thì bị đòi nhiều, đưa ít thì đòi ít. Mỗi người sẽ phải 
trả lời về những gì mình nhận được. Nên những người 
đã giàu mà còn “bị”… trúng số! thì sẽ bị đòi hỏi rất 
nhiều chứ không hẳn là ngon lành đâu! Vì thế giàu-ng-
hèo, sang-hèn, khôn-dại, đẹp-xấu… không phải là quan 
trọng mà tôi có hạnh phúc với những gì tôi có không? 
Tôi có tận dụng được những gì có hôm nay để sinh ích 
cho phần rỗi đời đời của tôi không? Đó mới là điều hệ 
trọng. Thí dụ một người đi thi thì điều quan trọng nhất 
đối với người ấy là kết quả có đậu hay không chứ không 
phải cái xe anh đi đến trường thi có đẹp không? Bút anh 
viết có phải là bút đắt tiền không? Bàn ghế anh ngồi có 
sang trọng không? Áo quần anh mặc có ai khen ngợi 
không?

Vậy sự quan phòng của Chúa không nhắm đến những 
gì mau qua, chóng hết ở trần gian. Tất cả chỉ là phương 
tiện để chúng ta đạt đến ơn cứu độ là sự sống đời đời.

Còn việc Linh Vũ cho rằng phải theo đạo Công giáo mới 
được kết hôn là không đúng! Nếu như vậy thì tại sao 
lại có phép chuẩn khác đạo theo Giáo Luật Điều 1186 

§2. Giáo Hội không cưỡng bách ai theo đạo cả mà vẫn 
tìm cách giải quyết những khó khăn trong hôn nhân. Có 
chăng là những bậc cha mẹ ép con dâu con rể của mình 
theo đạo thôi. Việc làm này không phải là điều đáng 
khuyến khích vì nghịch lại với sự tự do đón nhận của 
đức tin.

Luật của Giáo phận Xuân Lộc theo như tôi biết thì chỉ 
ban phép chuẩn cho những người đủ 25 tuổi, còn nhỏ 
hơn thì sợ không đủ chín chắn để kết hôn giữa hai người 
khác đạo. Có lẽ Linh Vũ chưa có kinh nghiệm về những 
khó khăn của những người không cùng một tôn giáo kết 
hôn với nhau đâu! Quan niệm một vợ, một chồng và 
hôn nhân bất khả phân ly đâu phải là hiển nhiên đối với 
người ngoại giáo. Nếu hôn nhân không êm ấm người 
ngoại bỏ đi thì người Công giáo có kết hôn được nữa 
không? Lúc đó người Công giáo sẽ sống ra sao? Có 
thể sống đơn thân khi còn trẻ tuổi không? Trong khi đó 
thì người ngoại họ không bị ràng buộc bởi tính bất khả 
phân ly? Đó mới chỉ là một trong nhiều điểm không 
tương đồng giữa người Công giáo và người ngoại, chưa 
kể đến quan điểm khác nhau về luân lý còn chi phối 
thường xuyên đời sống hôn nhân mà người Công giáo 
phải đương đầu và họ không tiên liệu được.

Mỗi giáo phận có luật riêng tùy theo hoàn cảnh mục vụ 
chứ luật này không phải của tất cả mọi nơi. Có lẽ Linh 
Vũ chưa sống trong tất cả các giáo phận nên không biết 
được luật của mọi nơi.Một người Công giáo lấy một 
người ngoại mà không có nghi thức hôn phối thì không 
phải là đạo ai nấy giữ như Linh Vũ nêu lên đâu. Trường 
hợp này người Công giáo sẽ không được xưng tội, rước 
lễ vì sống trong tình trạng rối hôn phối là tội trọng tỏ 
tường theo Giáo Luật Điều 915. Những ai tham dự là tỏ 
sự đồng tình, ủng hộ người hành động như vậy nên theo 
luật giáo phận họ bị phạt.

Phần riêng tôi, tôi nghĩ rằng những người kết hôn khác 
đạo không phép chuẩn thì đương nhiên không thể xưng 
tội, rước lễ được. Còn những người tham dự lại bị phạt 
không được xưng tội, rước lễ thì hơi nặng vì chỉ cần 
khiển trách răn đe nếu tái phạm mới nên ra hình phạt.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT


