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TÂM TÌNH THÁNG MƯỜI MỘT 

Tháng Mười Một -2022 

Tháng Mười Một, ngày hối hả qua mau  

Mặt trời vội ươm trái cây chín mọng  

Đêm mùa đông giấc ngủ dài thêm mộng  

Tháng Mười Một về se sắt hanh hao.  

Tháng Mười Một! Tháng của những khoảnh khắc cuối 

thu đang dần trôi theo dòng người xuôi ngược, như đàn 

chim tìm chỗ trú đông. Tháng của những hoài niệm nhớ 

thương vọng tưởng đến những người thân yêu đã về nơi 

xa cuối. 

Tháng Mười Một năm nay, chúng ta hiệp ý với Đức 

Thánh Cha Phanxicô: Cầu cho các trẻ em đang đau khổ: 

Xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, 

nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có 

thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.  

Tháng Mười Một, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn 

nơi luyện ngục, cầu nguyện cho Ông Bà, Cha Mẹ, anh 

em thân hữu đã qua đời.  

Tri ân và cầu nguyện cho quý vị Ân Sư:   

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai,   

- Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực,   

- Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức,   

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa,   

- Cha giáo Antôn Phạm Ngọc Lan,   

- Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân,   

- Cha giáo Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra,   
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- Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên,   

- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo,  

- Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm.   

Tri ân và cầu nguyện cho quý vị Ân nhân, Quý Cha đồng 

môn và anh em Lê Bảo Tịnh đã ra đi trước chúng ta. Đặc 

biệt, cầu nguyện cho anh Gioan Nguyễn Kim Tiến, nhân 

ngày giỗ 5 năm (+14.11.2017); cầu nguyện cho chị 

Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Lam, nhân ngày giỗ 2 năm 

(+22.11.2020) (vợ anh Huấn). 

Tháng Mười Một, tạ ơn Hồng ân 27 năm Linh mục Cha 

Giuse Trần Ngọc Cầu (30.11.1995);  

Hồng ân kỷ niệm 39 năm Hôn phối của anh chị Giuse 

Phạm Ngọc Minh – Cecilia Nguyễn Thị Thanh Tâm 

(03.11.1983); Hồng ân kỷ niệm 46 năm Hôn phối của anh 

chị Giuse Nguyễn Minh Thành – M. Madalena Nguyễn 

Thị Thu Nguyệt (16.11.1976). 

Tháng Mười Một, hân hoan mừng kính Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam (17.11), bổn mạng Giáo phận; Mừng kính 

thánh Anrê (31.11), bổn mạng Cha giáo Trần Xuân 

Cương và Quý anh nhận thánh Anrê là quan thầy: anh 

Phạm Anh Tuấn,…  

Tháng Mười Một, chúc mừng sinh nhật Đức Cha Vinh 

Sơn Nguyễn Văn Bản (26.11.1956), Đức Cha Giuse 

Nguyễn Thế Phương (01.11.1957), Cha giáo Giuse Trịnh 

Văn Hân (11.11.1944), anh Lê Minh (06.11.19…), anh 

Vũ Đăng Khoa (03.11.1957), anh FX. Nguyễn Vinh Sơn 

(29.11.1960), anh Anrê Phạm Anh Tuấn (26.11.1960), 
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anh GB. Lưu Công Tiên (05.11.1962), anh Phêrô Ngô 

Xuân Cường (01.11.1963),…  

Tháng Mười Một ơi! gửi dùm ta...  

...Một chút nhớ,  

Một chút thương,  

Một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm… 

Vũ Đình Bình 

 

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

Tâm tình tháng Mười Một 

Thánh lễ cầu nguyện Thứ Ba đầu tháng trùng vào ngày Lễ 

Các Thánh. Hòa chung niềm vui của Giáo Hội, chúng ta hân 

hoan chúc mừng các Thánh ở trên trời, trong số đó có tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng, có quý vị Ân sư, có bạn bè 

thân hữu của chúng ta. Các Ngài đang được hưởng hạnh phúc 

muôn đời bên Chúa. 

Tháng Mười Một, Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết 

lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì 

cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ 

lành thánh (2Mcb 12,45). Trong tâm tình đó, chúng ta cùng 

cầu nguyện:  

- Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục,   

- Cầu nguyện cho Ông Bà, Cha Mẹ, anh em thân hữu đã qua 

đời.  

- Cầu nguyện cho quý vị Ân Sư: Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy 

Mai, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức Cha Giuse 
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Nguyễn Tích Đức, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Cha 

giáo Antôn Phạm Ngọc Lan, Cha giáo Vinh Sơn Nam Huân, 

Cha giáo Augustino Maria Nguyễn Văn Tra, Cha giáo Phaolô 

Lê Thanh Thiên, Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo, Cha giáo Giuse 

Trần Xuân Lãm.   

- Cầu nguyện cho quý vị Ân nhân, Quý Cha đồng môn và anh 

em LBT đã ra đi trước chúng ta. Đặc biệt, cầu nguyện cho 

anh Gioan Nguyễn Kim Tiến, nhân ngày giỗ 5 năm 

(+14.11.2017); cầu nguyện cho chị Têrêxa Nguyễn Thị Hồng 

Lam, nhân ngày giỗ 2 năm (+22.11.2020) (vợ anh Huấn). 

Hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa Hồng ân 27 năm Linh mục Cha 

Giuse Trần Ngọc Cầu (30.11.1995);  

Hồng ân kỷ niệm 39 năm Hôn phối của anh chị Giuse Phạm 

Ngọc Minh – Cecilia Nguyễn Thị Thanh Tâm (03.11.1983); 

46 năm Hôn phối của anh chị Giuse Nguyễn Minh Thành – 

M. Madalena Nguyễn Thị Thu Nguyệt (16.11.1976); 22 năm 

Hôn phối của anh chị Hoàng Xuân Hùng – Lan (Lớp Don 

Bosco) 

Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (17.11), bổn mạng 

Giáo phận; Mừng kính thánh Anrê (31.11), bổn mạng Cha 

giáo Trần Xuân Cương và Quý anh nhận thánh Anrê là quan 

thầy: anh Phạm Anh Tuấn,…  

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 

01.11.2022 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần 

Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.   

Trong Thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha 

Phanxicô: Cầu cho các trẻ em đang đau khổ: Xin cho các trẻ 

em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các 

cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm 

thấy tình yêu trong một gia đình.  
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Chúc mừng sinh nhật: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 

(26.11.1956), Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương 

(01.11.1957), Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân (11.11.1944), 

anh Lê Minh (06.11.19…), anh Dom. Vũ Đăng Khoa 

(03.11.1957), anh FX. Nguyễn Vinh Sơn (29.11.1960), anh 

Anrê Phạm Anh Tuấn (26.11.1960), anh Phêrô Ngô Xuân 

Cường (01.11.1963), anh GB. Lưu Công Tiên 

(05.11.1962),…  

Sau Thánh lễ, xin vui lòng nán lại thưởng thức cà phê sáng, 

và viếng mộ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực – Đức Cha 

Giuse Nguyễn Tích Đức.  

Trân trọng kính mời.   

Nhóm Admin 
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THÁNH LỄ 
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01.11.2022: Các Thánh Nam Nữ 

Ca nhập lễ 

Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa khi cử hành 

ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ; và các Thiên Thần hân 

hoan về việc mừng lễ trọng các thánh, và đồng ca ngợi 

Con Thiên Chúa. 

Dẫn nhập Thánh lễ 

Hôm nay, Hội Thánh khắp nơi trên thế giới mừng kính 

trọng thể Lễ Các Thánh Nam Nữ. Chung niềm vui của 

toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan chúc mừng các 

Thánh ở trên trời, trong số đó có các Thánh Việt Nam, có 

tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng, bạn hữu của 

chúng ta. Các Ngài đang được hưởng hạnh phúc muôn 

đời bên Chúa. 

Chúng ta vui mừng và hãnh diện vì các Ngài đã hiển vinh 

sau bao năm hy sinh gian khổ ở trần gian; đồng thời 

chúng ta cũng ước mong các Ngài cầu bầu cho chúng ta 

để nhờ ơn Chúa giúp, mai sau này chúng ta cũng được 

vui mừng họp đoàn với các Ngài trên Thiên Quốc. 

Để được như vậy, chúng ta cùng xin lỗi Chúa và chư thần 

thánh, để lễ dâng chúng ta cử hành được đẹp lòng Chúa. 

 

Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm 

được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và 

mọi thứ tiếng”. 



10  Thánh lễ cầu nguyện – 01.11.2020  

 

Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía 

mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, 

và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất 

và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối 

trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên 

Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng 

ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi 

tộc Israel. 

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể 

đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân 

tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước 

mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá 

thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên 

Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con 

Chiên”. 

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai 

vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống 

trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc 

tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền 

và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. 

Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những 

người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” 

Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người 

bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà 

đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa 

Xướng: Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, 

hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây 

dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo 

dựng nó trên các sông ngòi. 

Xướng: Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng 

bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và 

tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá. 

Xướng: Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng 

từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của 

những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa 

của Giacóp. 

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-3 

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 

Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên 

Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được 

gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế 

gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết 

Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con 

Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ 

ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ 

giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như 

vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá 

mình cũng như Người là Ðấng Thánh. -Ðó là lời Chúa. 
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Alleluia: Mc 11, 28 

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, 

hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ 

sức cho các con”. – Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên 

núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần 

Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời 

là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được 

Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, 

vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều 

công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai 

hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc 

cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem 

Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ 

được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách 

hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. 

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các 

con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều 

gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng 

của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. 

Ðó là lời Chúa. 

 



Tâm tình Tháng Mười Một - 2022  13 

 

Lời nguyện tín hữu 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ bí tích Rửa tội chúng 

ta trở thành đồng hương của các thánh và thành viên 

trong gia đình Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta dâng lời 

cầu nguyện lên Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi chúng ta 

nên thánh và ký kết giao ước với Ngài. 

1. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính toàn thể các thánh, 

những người con của Giáo Hội đã được diện kiến thánh 

nhan Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội. Xin 

cộng đoàn các thánh trên trời cầu bầu cùng Chúa cho 

cộng đoàn các tín hữu ở dưới thế. 

- Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

2. Thiên Chúa mời gọi mọi người nên thánh vì Ngài là 

Đấng Thánh. Xin Chúa ban ơn hoán cải cho người tội lỗi, 

và củng cố niềm tin những ai đang tin tưởng nơi Ngài. 

- Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

3. “Nguyện xin ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 

trời”. Xin Chúa giúp các tín hữu nhiệt thành tuân giữ 

thánh ý Ngài trong mọi nơi mọi lúc, và trong mọi hoàn 

cảnh. 

- Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

4. Trong khi chiêm ngắm và tôn vinh cộng đoàn các 

thánh trên trời, xin Chúa giúp cộng đoàn chúng ta tiến 

bước hướng về quê hương đích thực, và mau mắn trở về 

với Chúa trong niềm tin tưởng, hy vọng.  

- Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn Chúa Thánh Thần cho 

chúng con, để chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, 

và yêu thương người anh em như Chúa Giêsu đã yêu 

thương chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn 

đời. 

Ca hiệp lễ 

Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem 

Thiên Chúa; phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ 

được gọi là con Thiên Chúa; phúc cho những ai bị bách 

hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. 
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MỘT VÀI TÂM TÌNH 

TÔI PHẢI NÊN THÁNH!  

SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ  

(Kh 7, 2-4, 9-14; 1 Ga 3, 1-3; Mt 5:1-12a)  

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP 

Khi tôi còn ở quê, lúc đó là một chú giúp lễ trong nhà thờ. 

Vào một buổi chiều, tôi đang ngồi chuẩn bị cho chương trình 

rước kiệu các thánh tử đạo Việt Nam. Có một ông trùm ở giáo 

xứ bên cạnh, là người đã quen biết tôi trước đó đến để gặp 

cha xứ. Trong lúc chờ đợi cha xứ đi kẻ liệt về, ông trùm kể 

cho tôi nghe chuyện giáo dân của làng ông bị bách hại trong 

thời kỳ cấm đạo, ông nói: lúc đó, quân lính bao vây làng, sau 

đó quan quân bắt hết mọi người ra đình làng trình diện và bắt 

phải bỏ đạo. Giáo dân trung thành với Chúa đã cương quyết 

không bỏ đạo, vì thế, họ bắt đi đầy, một số thì bị ghép sống 

với những người ngoài Công Giáo (phân sáp), số còn lại họ 

chôn tập thể, nhà của dân thì bị đốt sạch… Tôi nghe đến đây 

thì rất cảm phục. Điều mà tôi nghĩ trong đầu lúc này là những 

người giáo dân can trường đó, các ngài chấp nhận chết vì đạo 

Chúa cách trung thành như vậy, họ cũng là các thánh tử đạo. 

Thế nhưng, nếu rà soát trong danh sách 118 thánh tử đạo Việt 

Nam được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh 

chính thức vào ngày 19/6/1988 thì hoàn toàn không có các 

ngài. 

1. Các Thánh là ai? 

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh Nam Nữ. 

Lý do có ngày lễ này là vì trong Giáo Hội có rất nhiều những 

vị thánh không được phong và có ngày lễ mừng. Các ngày 

trong năm phụng vụ, Giáo Hội chỉ mừng những vị thánh đã 

được tôn phong cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có 
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biết bao vị thánh vô danh, nhưng thực sự các ngài cũng là 

những vị thánh như các đấng được mừng trong lịch phụng vụ. 

Vì thế, Giáo Hội dành riêng một ngày để mừng kính chung 

các ngài. 

Việc mừng kính các thánh hay không thì cũng chẳng thêm gì 

cho các ngài, bởi vì các ngài đã là thánh. Nhưng việc mừng 

kính các ngài là để tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa đã làm những 

điều kỳ diệu nơi cuộc sống của các ngài. Đồng thời, tôn kính 

các ngài như là những mẫu gương cho chúng ta noi theo. Vậy 

con đường nên thánh của các ngài là gì? Cuộc sống của các 

ngài có phải là siêu quần bạt chúng, là phi thường không? 

Thưa là không! Con đường nên thánh của các ngài là một con 

đường hướng thiện, yêu thương, tha thứ và rất bình dân. Cuộc 

sống của các ngài cũng bình thường như ai, các ngài chính là 

những người cha, người mẹ gương mẫu, là người hàng xóm 

tốt bụng, là người chủ nhà sẵn sàng cho khách trú chân khi lỡ 

đường, các ngài là những người thợ mộc, thợ nề, thợ thủ 

công, là công nhân, nông dân, cũng có thể các ngài là những 

kỹ sư, bác sĩ… lại có những vị thánh xuất thân từ một hoàng 

tộc, lại có những đấng sinh ra không ai biết, chết không ai 

hay, có những vị thánh trong hàng ngũ Giáo Hoàng, Hồng Y, 

Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ. Tất cả họ là những bậc tổ tiên, 

cô bác, anh chị em với chúng ta lúc còn tại thế. 

Tuy xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều chung một mẫu số 

là các ngài làm mọi việc bình thường cách phi thường vì lòng 

mến Chúa và yêu người. Tất cả cuộc sống của các thánh được 

trở nên tốt lành và đẹp lòng Chúa là vì các ngài sống những 

giá trị Tin Mừng cách trung thành. Các ngài đã rập đời sống 

của mình theo gương mẫu Chúa Giêsu, đã để cuộc đời của 

mình cho ánh sáng Mặt Trời Công Chính chiếu qua. Các ngài 

thật giống chúng ta ở điểm khởi đầu, nhưng khác ở chỗ là đi 
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đến cùng. Các ngài sống tinh thần thánh cách trọn vẹn chứ 

không như kiểu làm thánh “lâm thời” như chúng ta. Thật vậy, 

thánh “lâm thời” là khi phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai 

nhạt và tượng thánh sẽ hiện nguyên hình quỉ. (x. ĐHV, số 

44). Các ngài là những người đã dám sống triệt để chân lý đã 

tin thay vì nửa vời. Và các ngài là những người: “từ đau khổ 

lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con 

Chiên”. Các ngài chính là những người tin vào Đức Kitô 

Giêsu, và là những người sống tinh thần bản “Hiến Chương 

Nước Trời” cách trọn vẹn và suất sắc. 

Thật vậy, các ngài là những người thuộc nằm lòng và sống 

trọn vẹn lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy mang lấy 

ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và 

khiêm nhường vì ách của Tôi thì êm ái, gánh của Tôi thì nhẹ 

nhàng”; hay: “Hãy nên hoàn thiện như Cha Trên Trời” (Mt 5, 

48), rồi cả cuộc đời của các ngài là những người đi theo Chúa 

trên con đường khổ giá vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương 

con người tha thiết. Đây chính là con đường Chân Phúc.  

Có nhiều con đường để nên thánh, và có nhiều cách nên 

thánh. Hôm nay, Chúa Giêsu đã vạch ra con đường Chân 

Phúc để như một lời mời gọi những ai muốn trở nên giống 

Chúa cách trọn vẹn hơn… Con đường đó được gọi là con 

đường hoàn thiện, hay một bản “Hiến Chương Nước Trời”. 

Quả thật, các ngài là những người yêu mến tinh thần nghèo 

khó, sống hiền lành, biết thương cảm, vui với người vui, khóc 

với người khóc, luôn thương xót những người cơ bần, khao 

khát sống công chính, trong sạch, luôn xây dựng hòa bình, 

kiến tạo sự hiệp nhất và, các ngài là những người sẵn sàng vì 

Chúa mà quên thân mình. Sẵn sàng noi gương Chúa để sống 

và chết vì yêu. Các ngài là những người xứng đáng được 

Chúa ghi sổ vàng và hưởng lời chúc phúc của Chúa: “Nào 
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những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 

Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã 

cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần 

truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 

thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25, 35). 

2. Sống thánh trong đời thường 

Khi mừng lễ các thánh Nam Nữ như vậy, trước tiên, Mẹ Giáo 

Hội muốn nhắc nhở cho con cái biết rằng có một sự hiệp 

thông rất mật thiết giữa ba thành phần trong Giáo Hội: Giáo 

Hội Lữ Hành, Giáo Hội Thanh Luyện và Giáo Hội Chiến 

Thắng. Nói cách khác, có một mối liên hệ thiêng liêng hỗ 

tương giữa những người còn đang sống ở trên dương thế này 

với những linh hồn đang chịu thanh luyện trong Luyện Tội và 

với các thánh đang hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng (x. 

GLTYGHCG, số 195 & Lumen Gentium, số 49). 

Thứ đến, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ân sủng của Chúa tràn 

ngập trên cuộc đời các thánh, để từ ân sủng của Chúa, các 

ngài đón nhận và tỏa hương nhân đức trong cuộc sống, đồng 

thời lưu truyền lại cho con cháu hôm nay. Thật vậy, khi nói 

về sự ảnh hưởng của các thánh Tử Đạo, Tertuliano nhận 

xét: “Máu các vị Tử Ðạo là hạt giống trổ sinh nhiều tín hữu”. 

Chúng ta có được đời sống đức tin như ngày hôm nay là do 

ơn Chúa ban và biết bao hy sinh của các bậc tiền nhân. 

Tiếp theo là: noi gương các ngài để ngày càng tiến tới sự trọn 

lành. Thánh Augustino đã nói một câu thời danh: “Ông nọ bà 

kia nên thánh được, còn tôi, tại sao không?”. Sống thánh và 

làm thánh là bổn phận, trách nhiệm của chúng ta. Thánh 

Giêrađô đã nhất quyết phải làm thánh khi từ giã người mẹ của 

mình để lên đường theo các cha dòng Chúa Cứu Thế đi tu, 
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ngài đã viết một mảnh giấy để lại rằng: “Mẹ ở lại, con đi làm 

thánh!”. Như vậy, việc nên thánh là trách nhiệm của chúng 

ta, và cũng là đòi hỏi của Thiên Chúa: “Các ngươi phải thánh 

thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là 

Đấng Thánh” (Lêvi 19, 2; 1 Tx 4, 3; 1 Pr 1, 16…). 

Cuối cùng, trong một xã hội đang chạy đua với kinh tế thị 

trường, coi thường đạo lý; một xã hội bất công lan tràn; 

thượng tôn hưởng thụ và khoái lạc dẫn đến tình trạng vô cảm, 

vô tâm, vô tình… Nên thánh trong thời đại của chúng ta ngày 

hôm nay chính là khẳng khái triệt để không sống theo lối sống 

sa hoa hưởng thụ, lối sống dẫm đạp lên nhau, lối sống nín thở 

qua cầu, nói chung lối sống chỉ biết lo cho cái bụng mà quên 

đi trái tim. Các thánh khi xưa là những người hoàn toàn 

khước từ những gì là mau qua chóng hết để tìm cho mình một 

kho tàng vĩnh cửu trên Trời là niềm vui, bình an và hạnh phúc 

vĩnh cửu. 

Mừng lễ các thánh hôm nay, chúng ta hãy xin với các thánh là 

những bậc tổ tiên của chúng ta, xin các ngài nâng đỡ, bầu cử 

cho chúng ta để chúng ta cũng được hạnh phúc như các ngài 

trên Thiên Quốc. Và có lẽ không gì làm cho các ngài vui và 

Chúa được tôn vinh cho bằng chúng ta noi gương các ngài để 

nên thánh. Vì thế, trong việc giáo dục con em của mình, mong 

thay trong mỗi giáo xứ hay gia đình nên có những sách 

truyện, cuốn phim, tranh ảnh của các thánh, đây là những 

phương tiện bổ trợ rất hữu ích cho việc giáo dục Kitô giáo và 

cho đời sống đức tin nơi thế hệ mai sau. 

Mong thay lời dốc quyết của thánh Giêrađô khi xưa: “Mẹ ở 

lại, con đi làm thánh!” cũng là sự quyết tâm của chúng ta. 

Tuy nhiên, chúng ta không ngừng xin Chúa ban ơn trợ lực để 

chúng ta vượt qua được những cám dỗ hầu tiến tới sự trọn 

lành như các thánh trên Trời. 
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Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng và tình 

thương của Chúa trên các thánh. Vì lời chuyển cầu của Mẹ 

Maria và các thánh, chúng con xin Chúa ban cho chúng con 

cũng được dồi dào ân sủng như các thánh mà hôm nay chúng 

con mừng kính, hầu mai ngày, chúng con được cùng các ngài 

xum họp để tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng Chúa không ngừng. 

Amen. 

 

Tháng 11 - NVMN 1.11.2021 

Niềm Vui Mỗi Ngày 

 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. 

Thánh Vịnh 37,4 

 

  
NVMN 1.11.2021 

  

Tháng 11 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 

Tháng 11, Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện cho các 

linh hồn đã qua đời. Người tín hữu có thói quên cùng nhau 

hiện diện tại Đất thánh, để tỏ lòng tôn kính các thánh trên 

trời, để bày tỏ mối hiệp thông với các linh hồn trong luyện 

ngục và cũng để nói lên lòng mong ước của chúng ta hướng 

về trời cao, nơi Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta, nơi Đức 

Maria, đã được Chúa ân thưởng về trời cả hồn lẫn xác. Đó 

là niềm tin vững vàng cho chúng ta ngày sau cũng sẽ được 
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chiêm ngưỡng Nhan thánh Chúa và cũng được chung 

hưởng Nước Trời như Đức Maria. 

Chính Chúa Giêsu đã nói với Mácta: “Chính Thầy là Sự 

Sống lại và là Sự Sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, 

cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao 

giờ phải chết”. (Ga 11,25). 

Như một người Mẹ yêu dấu, Hội Thánh luôn lo lắng cho 

phần rỗi của chúng ta. Chính trong nhưng ngày đầu tháng 

11, Hội Thánh sẽ ban cho chúng ta một ơn đại xá, có nghĩa 

là sẽ tha tất cả những hình phạt mà chúng ta còn mắc phải, 

chưa đền đủ ở đời này, cho những ai viếng nghĩa trang 

trong những ngày từ mồng 1 đến mồng 8 tháng 11 hằng 

năm với những điều kiện như thường lệ là: xưng tội, rước 

lễ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nghuyện 

theo ý Đức Giáo Hoàng. Song ơn đại xá này được dành cho 

các linh hồn nơi luyện ngục. 

Trong niềm tin vào mầu nhiệm các Thánh thông công, 

chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời kinh để tôn thờ 

Chúa đã chiến thắng sự chết và để tuyên xưng niềm tin của 

chúng ta vào sự sống mai sau; để biểu lộ tình yêu của 

chúng ta với những người thân yêu và cả những người bị bỏ 

rơi đang đau khổ trong luyện ngục và cũng là để thực hành 

Lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã 

yêu thương anh em” (Ga 13,34). 

Vì vậy, giờ thánh này là giây phút chúng ta sống trọn vẹn 

tình Chúa và tình người. 

Những ngày gần đến tháng 11 năm nay (2021) có nhiều 

thay đổi: trời mưa nhiều làm khung trời trĩu nặng một màu 

xám; đại dịch vây bủa khắp nơi khiến lòng người cũng 
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hoang mang. Những ngôi mộ không được chăm chút như 

mong ước. Không kinh nguyện cộng đoàn. Không thánh lễ 

nguyện cầu tại Đất Thánh khiến cho lòng người mang nặng 

nỗi âu sầu. Ôi đại dịch làm mọi ngóc ngách cuộc đời thay 

đổi. Lời kinh nguyện có thay thế được lòng hiếu thảo? 

Thánh lễ online có khỏa lấp nỗi trống vắng tâm linh?... 

Tình yêu đâu? Liên hệ nào còn lại???... 

Tháng 11 về, xin nhớ cầu nguyện cho những người đã qua 

đời và đó cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta. 

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn 

sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệnh 

cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các 

tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 

11 như sau: 

“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và 

cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ 

trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày 

khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự 

chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp). 

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ơn 

Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín 

hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc 

một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không 

chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày 

lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của 

tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn. 

Riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai 

vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể 

lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng 
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với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý 

hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước 

lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm 

việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc 

kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc 

Kinh Thánh v.v… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó 

khăn của mình. (https://www.vaticannews.va/vi/vatican-

city/news/2020-10/cac-dieu-kien-lanh-on-toan-xa-trong-

thang-11-duoc-dieu-chinh.html) 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...  

Nguyễn Thái Hùng 
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