
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
THƯ NGỎ 
 
I- Kính mời anh chị em tham dự các buổi TĨNH TÂM MÙA CHAY 
2012 tại các địa điểm sau : 

1. Thứ Năm (8-3) : lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Bác Ái (số 144 
Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp) 

2. Thứ Năm-Sáu-Bảy (15-16-17/03) : lúc 7 giờ tối tại nhà 
thờ Xóm Chiếu (92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P.6, Quận 4) 

3. Thứ Hai (19-3) : lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Bác Ái (số 144 
Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp) 

4. Thứ Sáu (23-3) : lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Thạch Đà (1/1 
Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp) 

5. Thứ Tư-Năm (28-29/03) : lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Nam 
Hải (số 277 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8) 

6. Thứ Bảy (31-03) : lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Long Thạnh 
Mỹ (67 Phan Đức Đạt, KP1, ấp 1, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9) 
 
II- Kính mời anh chị em tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót 
Chúa hàng tháng tại các địa điểm sau : 

1. Thứ Hai Đầu Tháng (05-03) :  
- lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ Tân Việt (241Bis Trường Chinh-P12-

Tân Bình) 
- lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Bắc Đoàn (Ấp Đình, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi) 
2. Thứ Hai tuần II (12-03) : lúc 4 giờ chiều tại nhà thờ Tử 

Đình (20/233A Thống Nhất-P15-Gò Vấp) 
3. Thứ Hai cuối tháng (26-3) : lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ 

Bình Xuyên (68 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8) 
4. Thứ Ba Đầu Tháng (06-03) : lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ 

Công Lý (62/147A  Lý Chính Thắng, Phường 8, Q.3 - bên bờ Kênh Nhiêu 
Lộc, dưới chân cầu Công Lý). Sau Thánh Lễ, lúc 18g30, có buổi Nói 
Chuyện Chuyên Đề về “KỸ NĂNG SỐNG  và SỐNG THÁNH LỄ” 

5. Thứ Ba tuần thứ II trong tháng (13-03) : lúc 4 giờ chiều 
tại nhà thờ Lạng Sơn (25/1 Lê Đức Thọ -P16-Gò Vấp) 

6. Thứ Ba tuần thứ III trong tháng (20-03) : lúc 3 giờ chiều 
tại nhà thờ Thiên Ân (179 Lê Niệm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú).  

7. Thứ Ba cuối tháng (27-03) : lúc 2 giờ chiều tại nhà thờ 
Cao Xá (đường Võ Thị Sáu-KP2-Huyện Châu Thành-Tây Ninh). 

8. Thứ Tư đầu tháng (07-03) : lúc 5g30 chiều tại nhà thờ 
Bình Thuận (722 Tân Kỳ Tân Quý - P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân) 



 

9. Thứ Tư tuần thứ II trong tháng (14-03) : lúc 5g30 chiều 
tại Nhà Thờ Đá Vĩnh Hòa (86/75 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11) 

10. Thứ Tư tuần thứ III trong tháng (21-03) : lúc 5 giờ chiều 
tại nhà thờ Bình Thuận (3131 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8) 

11. Thứ Tư Cuối Tháng (28-03) : Tĩnh Tâm Mùa Chay lúc 7 giờ 
tối tại nhà thờ Nam Hải (số 277 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8) 

12. Thứ Năm đầu tháng (01-03) : lúc 6g30 tối tại nhà thờ Bác 
Ái (số 144 Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q. Gò Vấp) 

13. Thứ Năm Hàng Tuần : từ 12g00 tại nhà thờ Chí Hòa (149 
Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình)  

14. Thứ Sáu Đầu Tháng (02-03): 
- 3g00 chiều : nhà thờ Phanxicô Xaviê (còn gọi là nhà thờ Cha 

Tam, số 25 Học Lạc, Phường14, Quận 5)  
- 5g30 chiều : nhà thờ Đồng Tiến (số 54 Thành Thái, 

Phường12, Quận 10). 
15. Thứ Sáu tuần thứ II trong tháng (09-03): lúc 5 giờ chiều 

tại nhà thờ Xóm Chiếu (92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P.6, Quận 4) 
16. Thứ Sáu tuần thứ III trong tháng (16-03) : không có lễ 

lúc 4 giờ chiều tại nhà thờ Tân Chí Linh vì giáo xứ tĩnh tâm mùa 
chay (6/25 Phạm Văn Hai, P.3, Quận Tân Bình). 

17. Thứ Sáu cuối tháng (30-03): lúc 5g00 chiều tại nhà thờ 
Tân Đông (số 8/10A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn) 

18. Thứ Bảy Đầu Tháng (03-03) : Lúc 3g00 chiều tại nhà thờ 
Madagui (Bảo Lộc) 

19. Thứ Bảy Tuần II, III, IV : lúc 6g15 chiều tại nhà thờ Hòa 
Hưng (104 Tô Hiến Thành, P.15, Q10) 

20. Chúa Nhật tuần I trong tháng (4-3) : lúc 4 giờ chiều tại 
nhà thờ Nghĩa Hòa (25/18 Nghĩa Hòa, P.6, Quận Tân Bình) 

21. Chúa Nhật tuần I, II trong tháng : lúc 6g15 chiều tại nhà 
thờ An Lạc (15/2 CMT8, Phường 5- Q.Tân Bình) 

22. Chúa Nhật tuần thứ II trong tháng (11-3) : lúc 4 giờ chiều 
tại nhà thờ Nam Hải (số 277 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8)  

23. Chúa Nhật tuần thứ III trong tháng (18-3):   
- lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ Phaolô Tên Lửa (280 Đường Vành 

Đai Trong- P.Bình Trị Đông- Quận Bình Tân) 
- lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Xóm Chiếu (92B/20 bis Tôn Thất 

Thuyết, P.6, Quận 4) 
 
24. Chúa Nhật cuối tháng (25-03) : công tác bác ái, có thánh 

lễ lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ Cái Cá (Ấp Qưới Thê, Xã Qưới Điện, 
H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre – GP.Vĩnh Long). 



 

 
III- Sinh Hoạt Dành Cho Giới Trẻ : Mời các bạn đến với ĐIỂM HẸN 
GIÊSU:  

1- Tại nhà thờ Nhân Hòa (45 Hồ Đắc Di, Ngã tư Trường Chinh và 
Cộng Hòa, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, cạnh nhà hàng Thiên Thai) lúc 
20g00 tối Chúa Nhật Tuần II trong tháng. Tháng này là Chúa 
Nhật 11-03 chủ đề “Hoa Tím” 

2- Tại nhà thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3, 
cạnh bờ kênh Nhiêu Lộc, dưới chân cầu Công Lý) lúc7g30 tối thứ sáu 
đầu tháng. Tháng này là Thứ Sáu  02-03 chủ đề “Tình Chay” 
 
IV- Bác Ái Tháng 3-2012 : 

1- Chúa Nhật 25-3 : Đi thăm và tặng 1200 phần quà cho bà con 
nghèo thuộc 3 xứ đạo : Cái Cá, Cầu Đúc, Đìa Cừ thuộc tỉnh Bến Tre, GP 
Vĩnh Long. Có thánh lễ lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 25-3 tại nhà thờ 
Cái Cá (Ấp Qưới Thê, Qưới Điện, H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). 

2- Làm 6 nhà vệ sinh công cộng cho bà con nghèo nhà thờ Đìa Cừ, 
GP Vĩnh Long (80 triệu)  

3- Trợ giúp 118 gia đình nghèo ở xứ Xuân Bảng, ở ngoài Bắc. 
3- Học bổng Lòng Thương Xót : dành riêng cho sinh viên học sinh 

nghèo, học giỏi (phải có giấy xác nhận gia đình nghèo của cha xứ, và giấy 
xác nhận học sinh giỏi của nhà trường) 

4- Cung cấp 70 phần cơm trưa mỗi ngày trong chương trình “Bữa 
Cơm Tình Thương” cho các bệnh nhân nghèo trong Bệnh Viện Ung Bướu 
Gia Định. 

5- Đi thăm và tặng quà cho 25 mái ấm tình thương và những gia đình 
khó khăn. 

Xin anh chị em rộng tay đóng góp cho những chương trình Bác Ái này. 
Tặng phẩm xin đưa đến Lều Phục Vụ mỗi chiều thứ năm tại nhà thờ Chí 
Hòa, bỏ vào Thùng Bác Ái, hoặc liên lạc với anh Chiêu (0983494714). 
Nhóm phục vụ có xe chở hàng bác ái, anh chị em có nhu cầu xin liên hệ 
anh Chính (01212835340).  
 
V- Công Tác Bác Ái : Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ 
Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 2-2012 : 

1. Đi thăm và tặng 1200 phần quà cho bà con nghèo thuộc 4 xứ đạo : 
Bằng Lăng, Đồng Tre, Đa Lộc, Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên (26-2). 

2. Làm 2 cây cầu cho bà con nghèo thuộc xứ Giồng Rùm, Trà Vinh, 
GP Vĩnh Long (350 triệu). 

3. Hỗ trợ làm Nhà Giáo lý cho xứ Bình Thuận ở đường Phạm Thế 
Hiển, Quận 8, Hạt Bình An (100 triệu) 



 

4. Phòng Giáo Lý cho thiếu nhi nghèo xứ Đa Lộc, Phú Yên-GP Quy 
Nhơn (300 triệu) 

5. Tu sửa nhà thờ Cái Cá (70 triệu) 
6. Giếng nước cho bà con nghèo xứ Sông Cầu-GP Quy Nhơn. 
7. Học bổng Lòng Thương Xót (90 triệu): dành riêng cho sinh viên 

học sinh nghèo, học giỏi. 
8. Cung cấp 70 phần cơm trưa mỗi ngày trong chương trình “Bữa 

Cơm Tình Thương” cho các bệnh nhân nghèo trong Bệnh Viện Ung Bướu 
Gia Định. 

9. Tặng 8 xe lăn và 4 xe đạp cho những người nghèo khuyết tật. 
10. Những công việc bác ái khác (tổng kinh phí 300 triệu) : 
- Giúp tiền thuốc, tiền xe, viện phí, tiền nhà, gạo, trợ cấp vốn… cho 

một số gia đình nghèo, khuyết tật, neo đơn, con mọn, hoàn cảnh khó 
khăn. Giúp chị em lầm lỡ sinh con và cưu mang con. Lo ma chay cho 
những người qua đời nghèo khổ, không người thân, vô gia cư. 
 
VI- Mời anh chị em vào trang web longthuongxot.tinvui.info để nghe Bài 
Giảng Lễ Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chí Hòa cũng như những nhà thờ 
khác; đọc Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”; coi video thánh lễ lòng thương 
xót với các chứng nhân; hình ảnh sinh hoạt của Đội Quân Áo Xanh; CD, 
DVD, Video Clip, Nhạc, tài liệu, hình ảnh, bài viết… về Lòng Thương Xót 
Chúa.  

Xin anh chị em đóng góp bài vở, hoặc giới thiệu các chứng nhân để 
trang web tinvui.info thêm phong phú và những giờ cầu nguyện được 
sống động. Bài viết xin gởi theo địa chỉ email: chatrandinhlong@gmail.com 
; chatrandinhlong@yahoo.com ; vietnamlong2003@yahoo.com 

Kính chúc anh chị em tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Xót 
Thương qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. 

 
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa 

Tháng 3-2012 
 
 
*LƯU Ý: 

Mời anh chị em đón nghe và xem để loan truyền lòng thương xót 
Chúa và ủng hộ công tác bác ái :  
- CD “20 Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa” Vol. 5 do Lm. Giuse Trần 
Đình Long thuyết giảng với các chứng nhân. 
- DVD “Gặp Gỡ Các Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa” Vol 2 
- Tuyển Tập Năm 2011 “Nhờ Mẹ đến với Chúa” (Số Đặc Biệt) 
- DVD KARAOKE “12 Ca Khúc Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa” 



 

MÙA CHAY- MÙA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG 
Lm. Giuse Trần Đình Long 
Dòng Thánh Thể 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày nay trên các phương tiện truyền thông người ta nói 
nhiều đến chữ “vô cảm”, “máu lạnh” để diễn tả tấm lòng không 
biết xót thương nhau, không biết thông cảm, tha thứ cho nhau 
giữa con người với con người. 

Trong bối cảnh đó, việc cầu nguyện Lòng Thương Xót 
Chúa trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đặc biệt trong các xứ 
đạo ở vùng Tân Bình, Sài Gòn càng ngày càng phát triển. Giữa 
một thế giới của những cực đoan, của những mâu thuẫn và 
nghịch lý, con người đối xử với nhau thiếu tình người, ngay cả 
những người trong Đạo cũng xử với nhau “cạn tầu ráo máng”, 
chẳng biết xót thương nhau, thì người ta chỉ còn biết chạy đến 
Đức Giêsu “Đấng giầu lòng thương xót” mà thôi! 

Những nghi thức sám hối tập thể, những lời “chân thành 
thú tội, cúi đầu tạ tội”, những lời công khai “xin lỗi Chúa, xin lỗi 
nhau và xin lỗi mọi người…” sẽ không còn lại âm vang nào, sẽ 
chỉ là những nghi thức rình rang nếu không có sự biến chuyển 
trong mỗi người. Mọi sự thay đổi phải bắt đầu từ chính bản thân 
mình như Gandhi nói : “Bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn 
thấy nơi thế giới. Thế giới mà bạn muốn thay đổi, khởi đầu ở 
chính sự thay đổi nơi con người bạn.” Thay đổi con người mình 
(thế giới bên trong) là thay đổi thế giới bên ngoài mà mắt thấy tai 
nghe và cảm xúc. Những lời xin lỗi sẽ chỉ là đầu môi chót lưỡi 
nếu ta không thật lòng tha thứ cho nhau. Làm sao người cúi đầu 



 

xin lỗi được tha thứ và bình an nếu người kia cứ chấp nhất không 
chịu thứ tha và hoà giải? Chúa xót thương con người, sao con 
người không biết xót thương nhau? 

Mỗi khi Mùa Chay về, chúng ta vẫn thường được nghe lại 
dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” (quen gọi là dụ ngôn người con 
hoang đàng!) Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa 
trong Tin Mừng Luca được Đức Giêsu nói tiếp sau những lời 
người biệt phái kêu trách Chúa. Khi thấy những người tội lỗi và 
thu thuế đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng, những 
người biệt phái và các kinh sư xầm xì với nhau : “Ông này đón 
tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2) 

Nghe những lời kêu ca này, tự nhiên chúng ta thấy không 
thể chấp nhận cái vẻ cao ngạo của nhóm biệt phái và thấy mình 
có thể có những tâm tình tốt hơn. Chúng ta chẳng những không 
khinh người tội lỗi, mà trái lại còn thường cầu nguyện cho những 
người có tội ăn năn trở về cùng Chúa nữa mà! 

Như vậy giữa chúng ta và người biệt phái có hai tâm tình 
khác hẳn nhau : một đằng họ khinh người tội lỗi, một đàng ta 
thương những người  lỗi tội. Ta có lòng xót thương đấy chứ ? 

Nhưng giữa ta và biệt phái lại có một điểm giống nhau là 
cùng ở một giai cấp : “giai cấp đạo đức”. Mà ai ở “giai cấp đạo 
đức” thì không gặp được Chúa Giêsu, Đấng giầu lòng thương 
xót. Chính Đức Giêsu đã khẳng định sứ vụ của mình : “Tôi đến 
không để kêu gọi những người đạo đức mà để kêu gọi những kẻ 
tội lỗi”. Trong dụ ngôn con chiên bị lạc mất và được tìm thấy, 
Chúa kết luận : “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính 
không cần phải hối cải.” (Lc 15,7). Và Đức Giêsu, chính Ngài 
cũng đã xếp chung hàng với người tội lỗi, đoàn đoàn lớp lớp 
xuống sông Giođan chịu Gioan thanh tẩy. 

Đó là điều ta cần suy nghĩ trong Mùa Chay-Mùa của Lòng 
Xót Thương. Khi Đức Giêsu nói gì dạy gì thì Người không lấy lý 
thuyết của dân gian, không lấy sách vở luân lý của người đời mà 
dạy dỗ. Đức Giêsu lấy cái có trong chính bản thân mình để cho 



 

người ta đón lấy, chịu lấy. Đó là tấm lòng xót thương của Thiên 
Chúa. Tôi có thể dạy giáo lý rất hay, có những bài diễn thuyết rất 
hùng hồn, văn chương bóng bảy. Nhưng đó chỉ là sách vở, là con 
chữ, là những cái chắp vá vay mượn, không phải của tôi, không 
phát xuất từ tấm lòng cảm thương của tôi, nên chẳng lay động 
lòng người, chẳng thu hút người khác đến với Chúa được. 

Điều mà Đức Giêsu muốn cho chúng ta chiêm ngưỡng một 
cách kỹ càng, không phải là hình ảnh của đứa con phung phá, 
nhưng là tấm lòng vô cùng nhân hậu của một người Cha, “Đấng 
ngự trên trời, không muốn cho một ai trong các kẻ bé mọn này 
phải hư mất.” (Mt 18,14). Người Cha ấy là Cha của Đức Giêsu, 
cũng là Cha của chúng ta (Ga 20,17). Nếu không có một người 
cha ngày đêm ngồi trước thềm mòn mỏi ngóng chờ đứa con lạc 
loài hư đốn, thì đứa con hoang đàng kia nếu có trở về cũng thành 
vô nghĩa và vô ích. Nó sẽ chẳng gặp được cái gì may mắn cho nó 
hơn cái số phận mà nó đang có, nghĩa là nó sẽ từ vùng tối tăm 
đói khổ này, rơi vào vùng tối tăm đói khổ khác. Và ngay cả nếu 
nó có gặp được một người cha phúc đức nào đó trên cõi đời này, 
mà không phải người cha mà Đức Kitô giới thiệu cho chúng ta, 
thì nó cũng chỉ gặp được những tâm hồn cứng lạnh như băng, sẵn 
sàng sửa trị xứng với tội làm “tán gia bại sản” của nó, rồi mới 
tính đến chuyện nó có được phần nào trong nhà hay không. Phần 
đó nhiều ít bao nhiêu, thì lại là vấn đề còn hậu xét! Theo luân lý 
thì phép “giáo nhi” là phải sửa trị những đứa con hư, người 
nghiêm phụ thì giữ gìn gia phong nề nếp, không thể để những 
đứa con đã “bôi gio trát trấu” vào mặt gia đình muốn đi về thế 
nào tùy ý nó, cho dù miệng nó có nói lời hối cải xin lỗi thì không 
phải đơn giản thế là xong. 

Cho nên ít nhiều, những người “gọi là đạo đức” hôm nay 
cũng dễ dàng đồng tình với cách xử sự của người con cả, một 
mẫu người tử tế đạo đức, chí thú làm ăn, phục vụ cha hết mình. 
Thấy mình tốt như thế nên anh ta không thể nào chịu nổi mình 
lại có thằng em khốn khiếp vô lại như vậy! Và anh lại càng 
không chịu nổi thái độ của ông bố, vừa bất công với mình, vừa 



 

thương thằng út một cách vô lý đến mức có vẻ như nhu nhược. 
Ông đã không trị tội nó thì thôi còn ra như thưởng công nó : “bắt 
con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!” (Lc 
15,23). Dường như anh ta không chịu nổi một người cha giầu 
lòng thương xót như vậy. Có lẽ anh ta “suy bụng ta ra bụng 
người”, lấy tấm lòng hẹp hòi của mình để đo lòng người cha. 
Anh bất mãn tức giận đến nỗi không thèm vào nhà, không thèm 
nhìn nhận em mình nữa. Nó chỉ là “thằng con của cha” chứ 
không phải là anh em ruột thịt của anh. 

Phản ứng của người con cả đôi khi cũng là của ta ngày nay. 
Đứng ở “giai cấp đạo đức”, ta khoanh tay nhìn từng đoàn “người 
con hoang đàng” kéo đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, 
nghe Lời Chúa với ánh mắt… hơi khó chịu, nghi ngại. Tại sao họ 
kéo đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa đông thế? Hãy đến 
mà xem! Nhìn từng đoàn người kính cẩn quỳ cầu nguyện dưới 
cái nắng chói chang, ngước mắt lên trời kêu cầu lòng thương xót 
Chúa đoái thương đến thân phận tội lỗi của mình, ta sẽ hiểu vì 
sao. Chứng kiến hàng dài những hối nhân kiên nhẫn xếp hàng 
trước toà giải tội, chờ đến phiên mình vào lãnh Bí Tích của Lòng 
Xót Thương ta mới hiểu được nhu cầu tâm linh của con người 
ngày nay thế nào. Ta vẫn gọi Chúa là cha mà lại nhất định không 
nhìn nhận người khác là anh em của mình, vẫn cương quyết loại 
trừ người anh em đó, thậm chí còn nổi giận khi thấy Chúa tỏ lòng 
thương xót ưu ái cái con người “chẳng ra gì” trước mắt mình.  Ta 
hãy nghe lại Lời Chúa phán với tên mắc nợ không biết thương 
xót : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì 
ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương 
xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?... Ấy vậy, 
Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xứ với anh em như thế, nếu 
mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em 
mình” (Mt 18, 32-35). Trong “Bài Giảng Trên Núi”, Đức Giêsu 
khẳng định rõ ràng : “Nếu anh em không tha thứ cho người ta, 
thì cha của anh em cũng sẽ không tha thứ lỗi lầm cho anh em.” 
(Mt 6, 15). Ta còn dám và còn muốn loại trừ, không nhìn nhận, 



 

không tha thứ cho người anh em mình nữa không? Chính Phaolô 
cũng nhắc nhở tín hữu Êphêsô : “Anh em phải có lòng thương 
xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh 
em trong Đức Kitô.” (Ep 4,32) 

Chúng ta là con người, mà lại là con người có tội, nên 
chúng ta suy nghĩ như con người, đối xử với nhau như con 
người, có vay có trả, ai vay người đó trả. Còn Đức Giêsu nói với 
chúng ta thế này : “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những 
gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã đã tỏ cho anh em 
biết” (Ga 15,15b). 

Điều mà Đức Giêsu đã biết, đã nghe nơi Cha rồi tỏ cho 
chúng ta biết là tấm lòng của Cha đối với chúng ta, những đứa 
con tội lỗi. Tấm lòng chỉ biết chờ đứa con hư trở về để tha thứ 
yêu thương. 

Thật là kỳ lạ! Tấm lòng không đòi đứa con hư phải trả lại 
đủ những gì nó đã vay, nó đã phá. Tại sao vậy ? Tại vì đã có 
người trả cho nó, trả đầy đủ, đền thay cho nó, đền dư thừa và đã 
lập công cho nó để nó đáng được thưởng. Người đó là ai ? Người 
đó không phải ai khác mà lại chính là Con của Cha, Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Phaolô nói : “Đức Giêsu Kitô, Đấng 
không hề biết tội, thì vì ta, Thiên Chúa đã cho làm thành sự tội, 
ngõ hầu trong Ngài ta được trở thành sự công chính của Thiên 
Chúa” (2C 5,21). 

Chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa biết bao nhiêu, vì tất cả 
chúng ta đều là những kẻ có tội, nên đều được Cha xót thương 
như nhau, trừ những ai tự nhận mình thuộc “giai cấp đạo đức”, 
không cần được tha thứ cũng không chịu tha thứ, không cảm 
nghiệm được lòng xót thương của Chúa, nhất định “đứng ngoài, 
không chịu vào nhà” thì chính họ tự loại mình ra khỏi vòng tay 
yêu thương của Chúa,  

Trong Mùa Chay này, nếu tôi thấy mình thuộc “giai cấp 
đạo đức”, thấy mình đã làm đầy đủ bổn phận không cần quay trở 
về lăn vào vòng tay của Cha và tha thứ cho ai nữa, thì tôi nên cầu 
nguyện và thành thực suy xét lòng mình lại cho kỹ. Tôi có giống 



 

như người con cả chỉ cần đòi Thiên Chúa trả công cho tôi một 
con dê không ? Nhất là nếu tôi cương quyết không chịu tha thứ 
cho những người anh em đến xin lỗi tôi (mặc dù thực ra đôi khi 
họ chẳng có lỗi gì với tôi!) thì chính tôi đã tự cho mình là “kẻ 
làm công”, không còn là con Cha nữa rồi. 

Tất cả những phúc lộc này của tôi và của cả nhân loại chỉ 
xảy ra khi tôi và mọi người mở lòng ra đón nhận lấy Đức Giêsu, 
Đấng giầu lòng thương xót, vào đời mình, “Ai ở trong Kitô, kẻ 
ấy là tạo thành mới”. Lúc đó chúng tôi sẽ được trở thành con 
người mới, thành con của Cha trên trời và là anh em với nhau, 
không còn kèn cựa, so bì, tranh hơn tranh thua với nhau nữa.  

Cùng nhau thực hiện được như vậy, Mùa Chay năm nay 
mới thực sự là Mùa của Lòng Xót Thương… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MÙA CHAY –  
MÙA TRỞ VỀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuộc sống hiện đại, xã hội phát triển, bộ mặt thành phố Sài 

Gòn thay đổi nhanh quá. Những con đường đất gồ ghề được san 
bằng biến thành đường cao tốc. Những hố rác, con kênh con 
được san lấp, trên đó mọc lên những toà nhà cao ngất ngưỡng. 
Mọi thứ đều có thể lấp đi san bằng. Mọi khoảng cách không gian 
thời gian đều có thể được thu ngắn lại trong “thế giới phẳng” 
này. 

Thế nhưng có những thứ mà khoa học kỹ thuật hiện đại tiến 
bộ đến mấy cũng không thể san lấp được. Đó chính là khoảng 
cách giàu nghèo, sự bất công trong xã hội. Những hố sâu này tạo 
thành bức tường mang tên “vô cảm” ngăn cách con người đến 
với nhau. Công nghệ hiện đại nào có thể san lấp hố sâu này? 
Khoa học kỹ thuật  nào có thể phá vỡ bức tường vô hình ấy?  

Rảo khắp nẻo đường thành phố, hoà vào dòng người hối hả, 
con thấy ai ai cũng tất bật vì mưu sinh. Trong dòng chảy đó nếu 
không may có một người ngã xuống thì sẽ bị những người khác 
đạp lên, vượt lên mà đi chứ hiếm ai dừng lại để giúp đỡ người bị 
ngã ấy. Dường như cuộc sống khoa học hiện đại càng dâng cao 
thì tình cảm người dành cho người càng cạn dần. Sau một ngày 
làm việc vất vả căng thẳng, chiều về người ta lao mình vào 
những chầu nhậu, những buổi ăn chơi vô nghĩa, qua một đêm rã 
rượi để rồi ngày hôm sau lại tiếp tục hai chữ “mưu sinh” ! Danh 
lợi, quyền lực, tiền tài, lạc thú… những giá trị ảo đó như những 
miếng mồi làm người ta suốt ngày chạy theo như con thiêu thân.  



 

Giữa cuộc sống hối hả ấy, Mùa Chay là thời khắc quý báu 
cho con dừng lại và tự hỏi mình : “Con sống để làm gì ? Cùng 
đích của đời con đi về đâu ?” Con tìm vui trong men rượu cay, 
bên ly cà phê đắng, trong khói thuốc bay, trong những quán bar 
với nhạc ầm ĩ chói tai với bạn bè ăn chơi cho vơi sầu… Nhưng 
tất cả những thứ đó chỉ đem lại cho con sự mệt mỏi, căng thẳng, 
rã rời. Tìm đâu một chốn bình an giữa phố thị phồn hoa này? 

Cuối cùng thì con khám phá ra rằng nguồn bình an đích 
thực của con chính là nơi Lòng Thương Xót của Chúa. Những 
lúc quá mệt mỏi, chán chường, chẳng biết bám víu vào đâu, con 
lại tìm đến với những buổi cầu nguyện và thánh lễ kính lòng 
thương xót Chúa. 

Chạy lòng vòng trong thành phố, dừng chân tại nhà thờ Tử 
Đình, con tìm thấy nơi “miền đất Tử” một “nguồn Sống mới”. 
Thật kì lạ ! Giữa cuộc sống xô bồ con vẫn bắt gặp nơi đây những 
con người mà lẽ ra họ đang ngoài trong chợ buôn bán, đang đi 
chơi với người yêu, đang nằm trong phòng máy lạnh để hưởng 
thụ, đang miệt mài trong những lớp học nào đó chứ không phải ở 
đây dưới cái nóng gay gắt, chịu đựng sự chật chội để cùng chung 
nhau dâng câu ca lời kinh xin ơn lành từ lòng Chúa xót thương. 
Điều gì cuốn hút họ ? Tiền tài, danh lợi, lạc thú ư ? Không phải 
những thứ đó. Điểm cuốn hút họ đến, chất kết dính họ với nhau 
là lòng thương xót vô bờ của Chúa. Chính nơi đây con tìm được 
sự bình an trong tâm hồn, những dấu lặng êm đềm trong bản 
nhạc trần gian. Nơi đây và những nơi khác nữa trong và ngoài 
thành phố, chỗ nào có cộng đoàn họp nhau lại cầu nguyện và 
dâng lễ kính lòng thương xót Chúa, chỗ ấy là chốn an bình, là 
trạm dừng chân, là nơi ghé bến cho những người lữ khách mệt 
nhọc, kiệt sức, rã rời, ốm đau, tội lỗi đang lần bước trong sa mạc 
cuộc đời.  

Qua lời dẫn giải của người linh mục lãng tử, con hiểu ra 
không gánh nặng nào quá sức con, mọi sự Chúa đã lo liệu hết. 
Khi gặp khó khăn, đó chính là sự thử thách Chúa ban, như “lửa 
thử vàng, gian nan thử sức”. Có ưu ái, có thương ta, hiểu rõ về ta, 



 

Chúa mới trao cho ta những gánh nặng ấy. Hãy tin tưởng phó 
thác nơi Chúa, chỉ khi nào thuận theo ý Chúa, chấp nhận bỏ ý 
riêng mình thì lòng ta mới thấy bình an.  

Không chỉ là những lý thuyết suông, trong thánh lễ người 
linh mục lãng tử còn giới thiệu các chứng nhân sống động. Họ 
như là những dấu chỉ bình an giữa chốn trần gian đầy nguy biến, 
bất an này. Cả nhà thờ cùng rưng rưng khi nghe lời chứng của 
một chị đạo gốc nhưng vì mưu sinh, vì ham mê tiền tài mà đã bỏ 
Chúa, bỏ chồng. Hạnh phúc ảo vỡ toang khi nợ nần chồng chất, 
không người thân bên cạnh. Chị nhận ra tất cả đều vô nghĩa. 
Những thứ chị theo đuổi chỉ là ảo ảnh. Người thân xa lánh, chủ 
nợ bủa vây lấy chị, tưởng chừng chị bị dồn vào đường cùng, 
nhưng Chúa không bỏ chị dù chị có bỏ Người. Qua cuốn Tập 
San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” cũ rách mà ai đó bỏ quên, chị cầm 
lấy đọc và Chúa đã thức tỉnh chị. Chị đã biết quay trở về cầu 
nguyện cùng Chúa và Mẹ. Chúa tỏ rõ lòng thương xót của Người 
khi cứu chị thoát cảnh nợ nần, nối lại sợi dây tình nghĩa với 
người chồng tân tòng mà chị đan tâm cắt đứt khi lao vào cuộc 
mưu sinh chạy theo đồng tiền.  

Rồi cả nhà thờ hồi hộp thay cho đôi vợ chồng trẻ khi nghe 
lời chứng của họ. Người chồng trong một lần đi lấy hàng về cho 
vợ bán vô tình tông nhằm một người phụ nữ làm nạn nhân tử 
vong. Cả hai vợ chồng đều lo lắng vì hoàn cảnh khó khăn không 
có tiền bồi thường cho gia đình kia, mà bên nạn nhân lại là một 
gia đình ngoại đạo cũng rất khó khăn. Chính lúc như ngồi trên 
đống lửa đó, người vợ là một người ngoại đạo chỉ qua lời giới 
thiệu của hàng xóm đã chạy đến cầu xin Chúa thương xót. Và 
Chúa có bao giờ từ chối ai. Lương cũng như giáo, ai cũng là con 
cái Chúa. “Anh chị cứ về đi, không phải bồi thường gì cả, sau 
đám tang tôi sẽ đưa giấy bãi nại cho chồng chị” Lời nói của 
người chồng nạn nhân làm cho đôi vợ chồng trẻ vơi bớt nỗi lo 
âu. Sau đám tang, họ thở phào khi nhận được tấm giấy bãi nại. 
Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho lòng con người ta mềm ra 



 

vượt qua được nỗi đau mất mát để đối xử với nhau đầy tình 
người như vậy.  

Một cụ bà từ Mỹ trở về làm chứng cho Chúa khi bà được 
chữa lành chứng phong thấp hành hạ bà hơn 15 năm trời mà 
không thuốc men trần gian nào chữa khỏi. Bác sỹ bên Mỹ chẩn 
đoán bà phải ngồi xe lăn suốt đời. Thế mà giờ đây bà đứng trên 
đôi chân của mình để làm chứng cho Chúa!  

Đến với Chúa trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường, thất 
vọng về “thói đời và lòng người”. Giữa muôn vàn hướng đi trong 
cuộc sống, con hoang mang, băn khoăn, âu lo không biết sẽ đi về 
đâu? Khi con vấp ngã ai sẽ đỡ con dậy? Khi con chán chường 
đau buồn ai sẽ lau khô những dòng lệ cho con? Và nhất là khi 
niềm tin và hy vọng của con cạn kiệt, nơi đâu con có thể múc 
thêm nguồn sống? Ai có thể cho con chỗ dựa tốt nhất giữa trần 
gian đổi thay vô chừng này ? Đến với Chúa, tìm về bên lòng 
Chúa xót thương, con nhận ra Chúa chính là nguồn bình an đích 
thực của con, là cùng đích của đời sống con. 

Mùa Chay Thánh, Mùa trở về. Xin cho con biết sống tâm 
tình sám hối. Xin soi sáng để con không lạc bước trên đường đời 
vạn nẻo. Xin đỡ nâng để con bước chênh vênh cô đơn một mình. 
Xin thêm sức giữ gìn để con không sa ngã giữa muôn vàn cám 
dỗ.  

Xin cho con sự bình an của Người. Lạy Chúa Giêsu, con tín 
thác vào Chúa! 

 
Thienthan 

một chiều tìm về bên Chúa 
                    
 
 
 
 
 
 



 

MÙA CHAY - NHỮNG GIÒNG TÂM SỰ 
 
 
 
 
 
Tâm Sự Người Nữ Tu 
 

Đã 5 tháng rồi không được tham dự giờ cầu nguyện và 
thánh lễ lòng thương xót Chúa mỗi ngày thứ năm tại giáo xứ Chí 
Hòa nữa, con cảm thấy nhớ nhớ buồn buồn. Con muốn đến cầu 
nguyện cùng với cộng đoàn ở đây, cho dù trong nhà dòng, con 
cũng được tham dự nhiều nghi thức, thánh lễ, các giờ kinh phụng 
vụ, nhất là giờ kinh của lòng thương xót Chúa. Con vẫn nhớ 
những thánh lễ mỗi chiều thứ năm mà con được tham dự, vì đã 
cho con sức mạnh, niềm tin và lòng yêu mến, và con cũng nhận 
được rất nhiều ơn lành của Chúa. 

Con nhớ lắm người linh mục lãng tử tận tụy, không đẹp 
nhưng dễ thương, dí dỏm, những bài giảng làm lay động lòng 
người, rất thiết thực và gần gũi với đời sống. Nhớ những Cánh 
Chim Xanh tung tăng hăng say phục vụ, năng động và hòa nhã. 
Nhớ những ông bà, cô bác, anh chị em từ bốn phương trời chẳng 
quản ngại đường xa, nắng mưa cứ đến ngày hẹn chiều thứ năm 
lại quy tụ về, lại gặp nhau nơi “điểm hẹn yêu thương”,  trao cho 
nhau nụ cười thiện cảm, ánh mắt sẻ chia. Nhớ những cái nắm tay 
trong khi đọc kinh Lạy Cha, cho con một liên tưởng, một ngày 
nào đó, mọi người từ muôn phương cũng sẽ nắm tay nhau vào 
Nước Trời. Rồi đến những cái bắt tay chúc bình an thân tình dạt 
dào thương mến, đưa mọi người lại gần nhau, không còn thấy xa 
lạ xa cách nữa. Hồng ân Chúa như mưa qua những giọt nước 
thánh đã cho con sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử 
thách. Bây giờ được sống trong ngôi nhà thanh tuyển của Dòng 
Thánh Phaolô, con cảm nghiệm những giây phút dìm mình trong 
đại dương lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ năm trong ngôi 



 

giáo đường Chí Hòa, đó là hồng ân Chúa dành cho con, vì chính 
nơi đây đã khơi gợi lên trong con ý định dâng mình cho Chúa 
trong đời sống tu sĩ để phục vụ. 

Cho dù bây giờ không được đến để tham dự như trước nữa, 
nhưng con luôn hướng về cộng đoàn để cùng hiệp thông với 
những giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng Chúa xót thương. 

 
Con xin gửi tặng cha và cộng đoàn bài thơ TÌNH SỬ, cảm 

hứng trong một giờ cầu nguyện. 
Lạy Chúa giờ đây xin hãy kể, 
Cho con nghe chuyện tình sử của Ngài. 
Một tình yêu mãi muôn đời vẫn kể,  
Chỉ vì yêu, Ngài đã hiến thân mình. 
Cho con hết chỉ vì yêu con đó.  
Giang rộng tay đón những kẻ cơ hàn. 
Giờ con hiểu, ôi lạy Ngài con hiểu 
Tình yêu thương thật cao cả của Ngài. 
Một tình yêu mà đất trời vẫn hát 
Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. 
Đấng tạo hóa se duyên cùng con tạo 
Một tình yêu, ghi hoài mãi tháng năm. 

 
Tâm Sự Cô Sinh Viên Việt Nam 
 

Con tên là Xuân Vi, hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học 
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, một đứa con bé nhỏ và chưa 
ngoan của Chúa. Đây là lần đầu tiên con viết thư chia sẻ với cha 
về những cảm nghiệm của con khi tham dự những buổi cầu 
nguyện và thánh lễ với cộng đoàn Lòng Chúa Xót Thương Chí 
Hòa.  

Những thánh lễ ấy đều đem đến cho con một niềm hạnh 
phúc không thể tả, một sự bình an, một niềm khao khát thay đổi 
đời sống của con. Mỗi khi được hiệp dâng thánh lễ cùng với cha 
và cộng đoàn, con thấy mình như được trở nên nhỏ bé hơn, để 



 

dâng lên Chúa những hy sinh và những ước nguyện như một đứa 
bé thỏ thẻ với cha mình. 

Con nhận ra tình thương yêu của Chúa trong những người 
bạn mà con gặp hằng ngày, và nhận ra Chúa trong mọi sự Chúa 
đã ban cho con suốt những năm qua. Đến với lòng thương xót 
Chúa, con thấy mình được an ủi nhiều lắm, nhiều khi con đã 
khóc thật nhiều khi nghe cha giảng và những chứng nhân chia sẻ, 
khi thấy việc làm của cha cùng Đội Quân Áo Xanh. Con thấy 
như mình được gần Chúa hơn, một Thiên Chúa sống động và 
Ngài đang sống giữa mọi người. Điều này làm cho tâm hồn con 
cảm thấy ấm áp, và được tiếp thêm dũng khí rất nhiều. Con viết 
những dòng tâm sự này để gửi lời cảm ơn cha, vì qua Cha, rất 
nhiều tâm hồn đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa 
bằng nhiều cách khác nhau. 

Mỗi giờ phút được trải nghiệm Lòng Thương Xót Chúa qua 
bài giảng của cha, qua các thánh lễ ở những nơi khác nhau đã 
đọng lại  trong con những cảm xúc khác nhau. Thật là mầu 
nhiệm cha ạ, vì con thấy thế giới trước mặt con như tràn đầy tình 
yêu thương hơn và con được hòa mình vào dòng chảy lòng 
thương xót bao la của Chúa.  Mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ và 
tràn đầy sự sống. 

Mến chúc lành cha và đội quân áo xanh được tràn đầy ơn 
Chúa Thánh Thần trong những chuyến công tác bác ái sắp tới.  
 
Tâm Sự Cậu Sinh Viên bên Pháp 
 

Con là Phêrô Trịnh Duy Quang, sinh viên đang học tại 
Pháp. Qua mail này con muốn chia sẻ với cha mấy giòng tâm sự. 

Mỗi ngày con vẫn ghé nhà thờ gần nhà để cầu nguyện. Tại 
đây con có quen một bác người Việt Nam làm công việc trong 
nhà thờ. Bác cho biết sắp phải đi mổ vì trong đường ruột có 
những khối u nhỏ, đã được xét nghiệm và lấy ngày hẹn để mổ 
nội soi. Thấy bác lo lắng, con kể với bác về các bài giảng Lòng 
Thương Xót Chúa của cha, nhưng bác không tin lắm. Con nói 



 

với bác rằng, con cũng đang cầu nguyện công việc của con, để 
con cầu nguyện cho bác luôn, bác hãy an tâm và tin vào Lòng 
Thương Xót Chúa, chắc không phải mổ đâu, vào bệnh viện 
người ta xét nghiệm lại rồi sẽ cho bác về thôi. Bác chỉ ậm ừ cho 
qua chuyện nhưng lòng không tin... 

Kỳ diệu thay, hôm nay khi ghé qua nhà thờ đi lễ, con thấy 
bác đang dọn lễ (đúng ra phải 2 tuần nữa bác mới đi làm). Bác 
cho biết khi xét nghiệm lại trước khi mổ, bác sĩ thông báo các 
khối u đã biến mất, không phải mổ nữa. Con không ngờ Chúa lại 
ban cho bác một điều lạ lùng như vậy. Chúa luôn làm được nhiều 
điều kỳ diệu, phải không cha ? 

Bản thân con, việc xin ở lại vẫn còn nhiều khó khăn. Xin 
cha và cộng đoàn cầu nguyện để con biết đón nhận mọi sự Chúa 
sắp xếp cho con trong tình thương của Chúa. Trên hết, xin cho 
con giữ vững đức tin, biết phó thác mọi sự trong bàn tay từ ái của 
Chúa, đừng vì những khó khăn mà xa rời Chúa và đánh mất đức 
tin của mình. 

Chúc cha và cộng đoàn được nhiều Hồng Ân Chúa và luôn 
là tiếng chuông ngân vang đem Lòng Thương Xót Chúa đến với 
mọi người, mọi nơi. Con chính là hạt thóc của Chúa nhưng có 
đời sống của cỏ lùng, nay đã nghe được tiếng chuông Lòng 
Thương Xót Chúa do cha và cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa gióng 
lên, con đang tìm đường về với Lòng Thương Xót của Chúa.  
 
Tâm Sự Một Bệnh Nhân 
 

Con là Giuse Nguyễn văn Sơn 31 tuổi hiện đang ở xứ Vĩnh 
Phước, hạt Phước Lý, Xuân Lộc. Năm 17 tuổi, con đã là một 
giáo lý viên rất nhiệt tình, sau đó con làm trưởng giáo lý viên và 
còn hoạt động trong giới trẻ nữa. 

Thế nhưng, một biến cố bất ngờ xẩy ra, người mẹ con yêu 
quý đau bệnh rồi đột ngột qua đời làm con bị sốc, phải lên Bệnh 
Viện Trung Ương II Biên Hòa điều trị một tuần lễ vì rối loạn 



 

cảm xúc. Một thời gian sau, nhờ lời cầu nguyện rất nhiều của 
mọi người trong gia đình, Chúa thương, con đã được khỏi bệnh. 

Để giải tỏa tâm lý, không còn thì giờ suy nghĩ mông lung, 
con lao vào làm việc miệt mài quên thời gian, quên cả tháng 
ngày và con dần xa Chúa từ đó. Nhưng những lúc đưa ba con đi 
khám bệnh ở Bệnh Viện Đa Khoa Thiên Phước, tình cờ con bắt 
gặp được cuốn Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” của cộng đoàn 
lòng thương xót giáo xứ Chí Hòa. Con đọc đi đọc lại nhiều lần. 
Qua những chia sẻ, những chứng nhân được chữa lành bệnh tật 
thân xác và tâm hồn, những người được ơn trở lại. Con chợt nhận 
ra mình đã xa lìa Chúa quá lâu, nhưng Chúa vẫn lặng thầm ở 
trong con, rất gần gũi và thân thương với con thế mà con vẫn 
lạnh lùng với Ngài, con ham mê công việc, ham mê tiền của hơn 
là ham mê Chúa! Sau khi đọc cuốn Tập San “Nhờ Mẹ đến với 
Chúa” đó, con bắt đầu hồi tâm quay về với Chúa. 

Ơn Chúa đến với con. Một ngày Chúa Nhật khi đã có men 
rượu sau một đám cưới, con ra về và tai nạn xảy ra. Con bị té đập 
đầu xuống đất bất tỉnh tại chỗ, được chuyển vào Bệnh viện Đa 
Khoa Long Thành. Bác sĩ nói con bị chấn thương sọ não, bể 
xương gò má, chấn thương vùng mặt, chảy máu rất nhiều. Gia 
đình con nghe tin rất hoang mang lo sợ cho tính mạng của con. 
Ba con muốn té xỉu luôn. 

Sáng ra, chị con nhờ một soeur ở Viện cô nhi Thiên Bình 
gọi điện thoại nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Sau 2 
ngày mê man bất tỉnh, con đã tỉnh lại. Bác sĩ khám xong nói con 
không bị chấn thương sọ não và chuyển sang phòng khác điều trị 
những tổn thương vùng mặt. 

Ngày 9/2/2012, để tạ ơn, lần đầu tiên con đến nhà thờ Chí 
Hòa. Con rất ngạc nhiên khi thấy rất đông người, từng đoàn 
người lũ lượt đến với Chúa. Tình cờ con ngồi giữa một người 
tâm thần và một người tai biến được những người thân đưa tới 
đang viết những lá thư xin khấn. Con nhận ra rằng, nếu không có 
Chúa nâng đỡ chữa lành thì hôm nay con cũng giống như 2 bệnh 
nhân này vậy. 



 

Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho những bệnh 
nhân. Xin cho họ nhận được ơn chữa lành của Chúa khi được cha 
đặt tay chúc lành trên đầu. 

Con chỉ có một chút trong con heo đất xin tạ ơn Chúa, gởi 
cha làm bác ái. Cám ơn cha và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện 
cho con. 
 
Tâm Sự Người Đi Đoàn Tụ Nước Ngoài 
 

Con là Maria Vũ thị Nhung ở giáo xứ Nam Hòa hạt Chí 
Hòa. Con gái của con là Vũ thị Thúy An 28 tuổi, đang sống ở 
Mỹ và đã lập gia đình năm 2007. Chồng cháu là con trai cả và 
gia đình bên chồng có tiệm nên cháu làm nail với gia đình chồng. 
Con nghe nói làm nail tiếp xúc nhiều với hóa chất có thể sẽ làm 
cho khó có con nên con rất lo. 

Các cháu muốn sanh một đứa con nhưng mãi đến tháng 
6/2011 vẫn chưa có thai được, dù các cháu sinh hoạt vợ chồng 
bình thường không kiêng cử gì và lấy nhau đã hơn 4 năm. 

Từ tháng 6/2011 con đi nhà thờ Chí Hòa liên tục viết thư 
xin khấn cho cháu. Tạ ơn Chúa! Cách mấy tuần sau cháu gọi 
điện về chúc mừng con đã được lên chức bà ngoại. Tuyệt vời 
hơn là khi cầu nguyện, trong lòng con ước mong cháu có được 
một đứa con trai, bên chồng cháu cũng mong có cháu trai nối dõi 
tông đường và Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng con. Cháu đi 
siêu âm, thai nhi là một bé trai.  

Con nhận ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là một người 
tội lỗi, cứ tín thác hoàn toàn vào Chúa nguyện xin cậy trông thì 
Chúa chẳng để ai thất vọng, vì Chúa đã nói: “cứ xin thì sẽ được” 
mà. 

Cháu ngoại con 2 tuổi, cứ mỗi khi nóng sốt là lên cơn động 
kinh co giật chân tay liên hồi, miệng sùi bọt mép. Con dẫn cháu 
đến để cha đặt tay chúc lành cho cháu ở nhà thờ An Lạc và nhà 
thờ Đồng Tiến, bây giờ cháu không còn co giật động kinh mỗi 
khi nóng sốt nữa. 



 

Năm 1981, các con của con lên đường rời xa quê hương, 
suốt mấy mươi năm không liên lạc thư từ, không tin tức chi cả. 
Con vẫn vững lòng cậy trông cầu xin Chúa thương cho con gặp 
lại các con của con. Con giờ đã lớn tuổi, chẳng biết Chúa gọi lúc 
nào, không gặp lại các con thì thật là đau lòng lắm. 

Thật không ngờ, năm 2010, con gái nhỏ đi tour về Việt 
Nam ghé qua nhà 2 tiếng đồng hồ, mẹ con gặp lại nhau sau bao 
năm xa cách mừng vui khôn xiết. Sau đó cháu Thúy An làm giấy 
bảo lãnh cho con đi Mỹ đoàn tụ gia đình. Nghe người ta nói làm 
giấy tờ khó khăn lắm nên lo lắng vô cùng, con ôm hết giấy tờ 
đến nhà thờ xin cha đặt tay cầu nguyện giùm. Đến ngày phỏng 
vấn con lại một lần nữa nhắn tin xin cha cầu nguyện cho con. Có 
Chúa ra tay, mọi việc đều êm xuôi thuận lợi. 

Tạ ơn Chúa! Tình thương Chúa thật bao la tuyệt diệu. 
Nay trước khi lên đường đoàn tụ gia đình, con xin có vài 

lời tạm biệt cha và cộng đoàn. Kính chúc cha và cộng đoàn sức 
khỏe, bình an trong lòng thương xót của Chúa.  

Dù ở nơi đâu chúng con cũng loan truyền và làm chứng cho 
Lòng Chúa Thương Xót. Chúng con vẫn hướng lòng về Việt 
Nam, nơi có cha, có cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót 
Chúa giáo xứ Chí Hòa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÁC ÁI MÙA CHAY 
Xin cha cầu nguyện cho ngoại của con năm nay đã 87 tuổi được 

mau khỏi bệnh. Đây là số tiền ngoại con dành dụm từ số tiền con cháu 
biếu, ngoại nhờ con gửi cha để cha làm việc bác ái. Con xin cảm ơn 
cha. Cầu Chúa chúc lành cho cha luôn khỏe mạnh và bằng an. 
 

Con là Đaminh Lê Minh Ký, 53 tuổi. Cả tuần nay các 
khớp xương đau nhức lắm. Con cố gắng chịu và lần hạt mân côi đọc 
kinh Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Sáng nay con đi ra tiệm thuốc 
cầm theo 1triệu để mua rồi con lại đi về không mua nữa. Con quyết 
định mang số tiền đó đưa cha để trao cho những người còn nghèo khổ 
ở vùng sâu vùng xa. Con bị bệnh huyết áp cao và sỏi thận, nay đã thấy 
tạm ổn rồi.  
 

Ngày sinh nhật mới của con là ngày 31/8/2011, đó là ngày mà 
Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu chạm đến con. Và con đã hứa với 
Chúa rằng con sẽ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, sẽ từ bỏ con người 
tội lỗi cũ mà hân hoan bước vào cuộc sống mới - một cuộc sống có 
Chúa và trong Chúa. Con cũng hứa với Chúa sẽ trích ra 10% các 
khoản thu nhập của mình, dù ít hay nhiều, để làm việc bác ái. Lúc đầu 
con cũng đắn đo suy nghĩ lắm, thấy cũng tiếc vì mình đang nghèo, 
chẳng có tiền ăn, chẳng có tiền nhà, nhưng rồi ơn Chúa thúc đẩy con 
đã làm được. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con cũng như gia 
đình luôn biết tin tưởng và phó thác nơi Chúa.  

 
Con là Maria. Hôm nay con viết lá thư để cám ơn cha 

và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Đức Mẹ đã nghe tiếng con cầu 
xin cho bà nội và mẹ con làm hòa với nhau, bố con đã hiền hơn lúc 
trước rất nhiều. Xin Đức Mẹ soi sáng, hướng dẫn con học thật tốt. Đây 
là tiền con nhịn ăn sáng để gửi cha làm việc bác ái.  

 
Con Maria Lê Thảo Vy 7 tuổi, xứ Tân Việt. Chúa đã ban cho con 

được khỏi bệnh khan tiếng, khỏe mạnh, học giỏi, biết vâng lời  bố mẹ. 
Xin cho con ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép, không bị bố đánh đòn 
nữa. Con có 10 USD của bà nội từ Mỹ về cho con để mua bánh kẹo ăn. 
Con không mua bánh kẹo nữa, con gửi cha Long chuyển tới các bạn 
nghèo. Con gái bé nhỏ của Chúa. 



 

 
Cha ơi, con là Phương Anh, năm nay con được 6 tuổi. 

Con xin gửi cha số tiền 100 ngàn con góp được để cha giúp đỡ cho 
người nghèo giùm con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con 
được học giỏi, ngoan ngoãn. Con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con 
được mọi sự như ý. 
 

Con tên là Phan Gia Huy, học lớp 5, năm nay con 10 tuổi. Xin 
cha cầu nguyện cho gia đình con được khỏe mạnh và mọi sự may lành, 
cho chúng con có nhà để ở vì bây giờ không có nhà, phải ở nhà ngoại. 
Con có 10 ngàn đồng, đây là số tiền con để dành ăn sáng cả tuần. Con 
xin gửi tặng cha để cha cho các bạn nhỏ nhà nghèo hơn con. con xin 
hứa sẽ đi lễ, đi chầu để đến với Chúa nhiều hơn. 

 
Con tên là Vũ Minh Hoàng, em con tên là Vũ Vinh 

Hiển, 5 tuổi, học lớp lá trường mẫu giáo Tuổi Ngọc (Long Điền - 
Phước Long - Bình Phước). Ngày 02/8/2011 là ngày lễ mừng bổn 
mạng của em con, mẹ con mua cho em con 1 con heo đất. Em con 
mừng lắm, thích lắm và đặt tên cho nó là “Heo cười”, ngày nào đi học 
về cũng xin cho heo ăn nhiều mau lớn để cho cha Long làm thịt cho 
các bạn nghèo ăn. Cha ơi, nhiều lần em con ôm heo trong tay và nói 
thích cha Long lắm. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho 4 anh chị 
em con biết sống yêu thương nhau và cùng nhau làm việc bác ái để 
giúp đỡ các bạn nghèo.  

 
Con là Maria Nguyễn Minh Nguyệt, 7 tuổi, học lớp 2, thuộc giáo 

xứ Tân Lập. Mẹ con đi lễ Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. 
Mẹ con đem CD về mở cho cả nhà cùng nghe cha giảng. Hàng tháng 
cha và các cô chú đội quân Áo Xanh đi làm việc bác ái nói về các bạn 
có hoàn cảnh khó khăn. Con nghe xong bài giảng của cha là con nói 
với mẹ: “Mẹ ơi, tiêu chuẩn ăn sáng là 10 ngàn, thì bắt đầu từ hôm nay, 
sáng mẹ nấu cho con một nồi cháo trắng đầy nồi, mẹ chia làm 3, buổi 
sáng bỏ vào tủ lạnh, sáng con ăn thì hâm nóng lại. Như vậy một tuần 
mẹ nấu có 2 lần thôi, cho đỡ hao gas. Con ăn xong là con đi học. Số 
tiền này gởi cha làm việc bác ái, giúp đỡ các bạn của con.” Hôm nay 
là được 22 ngày nhân với 10 ngàn đồng tổng cộng được 220 ngàn 
đồng. Cha giảng mà con nghe ghiền luôn. 



 

Nhìn theo Chúa 
 
 
 

Bâng khuâng ngước mắt nhìn lên cao. 
Dõi mắt con tìm. Chúa nơi nào? 
Chỉ thấy trời xanh và mây trắng 

Cánh chim lạc bầy bay nghiêng chao. 
 

Chợt con nhìn thấy trên đỉnh cao, 
Tấm thân trần trụi tươm máu đào. 

Đôi mắt lạc thần đang nhìn xuống. 
Dịu dàng ánh mắt Đấng Tối Cao. 

 
Từ trên Thập Giá phút phó trao.  

Âu yếm nhìn con gọi thì thào. 
Mắt con nhìn lên Chúa nhìn xuống, 

Khoảng khắc huyền nhiệm.Tuyệt vời sao!!! 
 

Chúa đã cho con nhìn thật lâu, 
Soi mình trong đáy mắt thẳm sâu. 

Nhìn tội lỗi con Chúa xóa vết. 
Hồn con bừng sáng. Thật nhiệm mầu. 

 
 



 

 
 
 
Con nhìn theo Chúa xuống thật sâu. 
Ánh mắt Tình Yêu quá dạt dào. 
Nhìn xuống vực sâu đời nhân thế, 
Nhìn người cơ khổ đang lao đao. 
 
Nhìn em cô nhi đang khát khao 
Thèm được ấp yêu, được gọi chào. 
Nhìn người tóc bạc sầu đơn bóng, 
Nhận vòng tay ôm, nghẹn lệ trào. 
 
Nhìn người bệnh oằn trong cơn đau, 
Nhìn người cùng khổ đang thét gào. 
Nhìn gánh lo trên vai người khó 
Nhìn người lạc bước đang đảo chao. 
 
Xin Chúa giúp con biết nhìn vào 
Nhìn theo Lời Chúa: yêu thương nhau. 
Nhìn với tấm lòng luôn rộng mở, 
Nhìn bằng con tim biết dâng trao. 

 
 

Hạnh  
Mua Chay 2012 

 



 

MÙA CHAY CHO NGƯỜI XA XỨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoa Kỳ 
 

Con là Giuse Nguyễn Kim Thành 72 tuổi, vợ con là Têrêsa 
Phạm thị Phương Nhiệm, 65 tuổi, đang ngụ tại giáo xứ Đức Mẹ 
Việt Nam, Atlanta, Hoa Kỳ. Con xin được làm chứng cho Lòng 
Thương Xót Chúa đã thương chữa lành cho vợ con. 

Chúng con xa quê hương đã 18 năm. Cách nay 7 năm, vợ 
con phát hiện bị viêm gan C. Ở Mỹ hiện chưa có thuốc điều trị, 
bác sĩ chỉ cho chích thuốc 48 tuần để diệt trùng và nâng chức 
năng gan. Chích đến tuần thứ 10 thì vợ con chịu không nổi, máu 
mất hết hồng huyết cầu, mệt mỏi chỉ nằm thở trên giường. Bác sĩ 
nói là vợ con bị phản ứng thuốc nên chúng con ngừng thuốc 
không chích nữa. 

Có một linh mục biết tin gởi cho chúng con những sách về 
Lòng Thương Xót Chúa để chúng con cầu nguyện. Vì đã về hưu 
nên hằng ngày cứ đến 3 giờ chiều là chúng con bỏ hết mọi 
chuyện nhà, cùng nhau đọc kinh Lòng Thương Xót. Vợ con cứ 
chịu đựng trong suốt 7 năm trời không thuốc thang gì nên men 
gan càng ngày càng cao, virus rất nhiều, bệnh càng ngày càng 
nặng. 

Tháng 11/ 2011 chúng con về Việt Nam thăm gia đình và 
đi khám tại Bệnh Viện An Sinh. Bác sĩ cho làm tất cả các xét 
nghiệm. Kết quả cho thấy gan của vợ con đã sưng vù lên và có 
một khối u to 2x5cm.Chúng con rất lo lắng và sợ hãi.  



 

Một em trong Đội Quân Áo Xanh có họ thông gia với 
chúng con cho biết mỗi 3 giờ chiều thứ bảy đầu tháng cha về 
dâng lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Madagui, Bảo 
Lộc. Cô bé ấy dẫn chúng con chúng con đến Madagui tham dự 
giờ cầu nguyện và thánh lễ kính Lòng Chúa Xót Thương. Hôm 
ấy bà con giáo dân từ các nơi kéo về tham dự thánh lễ rất đông, 
nhất là vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng, Phương Lâm, Định Quán, Dốc 
Mơ, Gia Kiệm... Sau khi cầu nguyện chữa lành, cha đi rẩy Nước 
Thánh trên tất cả mọi người. May mắn thay, lúc ấy cô bé Áo 
Xanh dắt vợ con đến xin cha đặt tay cầu nguyện xin ơn chữa 
lành. Ra về, vợ con cảm thấy trong người nhẹ nhõm không còn 
đau đớn như trước và dù hôm đó tham dự buổi cầu nguyện và 
thánh lễ gần 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mỏi mệt gì. Vợ con 
biết mình đã nhận được ơn chữa lành của Chúa. 

Tuy vẫn tín thác, nhưng trong lòng còn chút mơ hồ bất an, 
nên vợ con đến Bệnh Viện Chợ Rẫy siêu âm chụp phim, xét 
nghiệm lại toàn bộ. Tuyệt vời lắm cha ơi! Kết quả cho thấy khối 
u biến mất, giờ chỉ còn nhỏ xíu như đầu ngón tay út. Tin cậy vào 
Chúa ra tay chữa lành, nhưng mình cũng phải làm một việc gì đó 
hợp tác với Chúa nên theo lời khuyên của bác sĩ, vợ con đã đốt 
vết u và uống thuốc 1 tháng. 

Ngày 09/02/2012 đến bệnh viện tái khám, bác sĩ chúc 
mừng và xác nhận vợ con đã khỏe mạnh, gan bình thường, không 
còn di chứng gì hết. 

Tạ ơn Chúa và Mẹ. Cám ơn cha và cộng đoàn đã cầu 
nguyện cho chúng con. Xin cha và cộng đoàn vui mừng cùng với 
gia đình chúng con. Khi trở về nước Mỹ chúng con sẽ đi loan 
truyền và làm chứng để mọi người tin vào quyền năng của lòng 
thương xót Chúa. 

Chúng con có chút quà gửi cha để cha và các em trong Đội 
Quân Áo Xanh đi làm bác ái xoa dịu nỗi đau của những người 
bất hạnh. 
 
 



 

Tây Đức 
 

Chúng con là Gioan Nguyễn văn Phẩm, 63 tuổi và Martha 
Cêcilia Nguyễn thị Tịnh, 62 tuổi. Chúng con là những người xa 
quê hương hiện đang định cư tại Tây Đức. 

Hôm nay vợ chồng con trở về Việt Nam để tạ ơn Chúa và 
Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ 
Chí Hòa đã giúp lời cầu nguyện cho con, đồng thời muốn làm 
chứng về những ơn lành Chúa ban cho chúng con qua lời bầu cử 
của Mẹ Maria. 

Năm 2005, con bị đau nặng, đi khám bệnh, bác sĩ nói con 
bị đau gan do uống quá nhiều rượu bia, nếu muốn khỏi thì phải 
từ bỏ bia rượu. Xin thưa với cha là con uống đã gần 30 năm rồi, 
từ năm 1983 và mỗi ngày trung bình khoảng…3 lít bia ! Thế nên 
khi nghe bác sĩ nói vậy con về nhà kiêng rượu bia chỉ được đúng 
2 ngày rồi lại tiếp tục. Con thà chịu đau bệnh chứ không chịu bỏ 
rượu bia! Sau một tuần đi khám lại, con bị bác sĩ la và bắt con 
phải bỏ bia rượu đi thì mới mong sống sót, 6 tuần sau khám lại. 
Về nhà con cố gắng bỏ được 2 tuần rồi không chịu nổi lại tiếp 
tục uống. Con đi tái khám, bác sĩ nói bệnh có tiến triển tốt và 
nhắc lại một câu quen thuộc về nhà nhớ bỏ rượu bia, rồi cho cái 
hẹn mới. Lần này ra về thì con từ bỏ thật, nhưng mà là bỏ luôn 
bác sĩ, không đi khám nữa, chứ không phải là bỏ bia !!! 

Một thời gian sau, khoảng tháng 6/2010, bệnh gan của con 
phát ra, toàn thân nổi ban ghẻ ngứa khắp người từ đầu tới chân, 
mắt sưng lên. Tưởng bệnh về da, con đi khám nơi bác sĩ da liễu. 
Sau khi khám bệnh, ông cho biết con bị bệnh gan và chuyển con 
sang một bác sĩ khác chuyên về gan. Oái oăm thay, lại đúng ngay 
ông bác sĩ chữa về gan cho con mấy năm trước. Chiếu điện thấy 
những hạt nhỏ như hạt gạo trong gan mấy năm trước, nay đã to 
bằng ngón tay cái nên bác sĩ cho nhập viện. Ông nói với gia đình 
con là chuẩn bị tinh thần, bệnh của con không bao giờ khỏi được, 
chỉ vào thuốc để cô lập không cho những khối u phát triển thôi. 



 

May lắm thì sống được 2-3 năm còn nếu giữ cho tinh thần lạc 
quan thì kéo dài được 5 năm. 

Tháng 8/2011, có người tặng cho chúng con CD “20 Bài 
Giảng Lòng Thương Xót” của cha. Đem CD về nhà nhưng con 
không nghe. Dù là người đạo gốc hẳn hoi nhưng đức tin của con 
còn mơ hồ lắm. May sao Chúa sắp xếp, một thời gian sau vợ con 
bị đau lưng giống như trúng gió không đi lại được. Con của con 
phải cõng mẹ trên lưng đi khám bác sĩ. Vợ con bị đau như vậy 
nên phải ở nhà một tuần không đi làm được. Vợ con buồn lắm. 
Con thì đã bị như vậy, vợ con lại đau bệnh nữa nên chúng con 
bối rối không biết phải làm sao. Nhưng Chúa thương, vợ con chỉ 
nằm có 2 ngày là đi lại được.  

Khi bị đau, nằm ở nhà, vợ con mới nhớ đến CD “20 Bài 
Giảng Lòng Thương Xót” của cha nên mở ra cho con cùng nghe. 
Thoạt nghe con thấy vui vui lạ lạ. Sau dần con thấy thấm và từ từ 
từng lời từng lời cứ nhẹ nhàng đi vào lòng con, làm con đâm 
ghiền luôn. Tâm hồn con bắt đầu thay đổi, biết cầu nguyện đọc 
kinh sáng tối và con biết mở lòng ra với mọi người. 

Tháng 11/2011, tình cờ sao Chúa thôi thúc cho con nhớ đến 
cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa nhà thờ Chí Hòa và con gọi 
điện cho cha. Gọi đến lần thứ ba con mới gặp được. Con tâm sự 
với cha bệnh tình của con như vậy. Bệnh viện chê, bác sĩ chê, 
bây giờ chỉ còn biết trông nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp 
con. Cha nhận lời. 

Mười lăm ngày sau, con đi tái khám. Bác sĩ rất ngạc nhiên 
hỏi con ở nhà đã uống thuốc gì mà bệnh tiến triển tốt quá. Ba 
tuần sau, con đi tái khám, bác sĩ vui mừng cho biết bệnh của con 
chỉ còn 10%. Thay vì 4-6 tuần phải vào 1 lần thuốc thì nay bác sĩ 
hẹn 6 tháng sau mới phải tái khám. Hiện tại con thấy trong người 
rất khỏe, con tin chắc đã được Lòng Thương Xót Chúa chữa 
lành. 

Ở tỉnh Munchen bên Đức có một Cộng Đoàn Công Giáo 
Việt Nam rất đông, chúng con đi loan truyền Lòng Thương Xót 
Chúa và làm chứng cho mọi người biết Chúa đã cứu chữa con 



 

như thế nào. Vợ con đem CD “20 Bài Giảng Lòng Thương Xót” 
vào chỗ làm việc mở cho mọi người nghe. Trong hãng 18 nhân 
viên thì có đến 13 người không có đạo. Điều kỳ diệu là những 
anh chị em công nhân không có đạo vẫn thích nghe. Họ đã thấm 
nhuần được tình thương yêu nơi lòng thương xót của Chúa nên 
dịp này cũng góp mỗi người một chút đưa con mang về gởi cha 
làm bác ái. Vợ chồng con cũng xin đóng góp một ít mong giúp 
được một chút gì đó cho những giếng nước và những cây cầu nơi 
vùng sâu vùng xa, cho những người còn thiếu thốn kém may 
mắn. 

Xin tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria. Chúng con 
cám ơn cha và cộng đoàn rất nhiều. Kính chúc cha và cộng đoàn 
vui tươi hạnh phúc. 
 
Đài Loan 
 

Con Maria Đinh Thị Lâm Tuyền ở Đài Loan. Con viết email 
này gởi đến cha cao rao Lòng Chúa Xót Thương giùm con, vì hiện 
giờ con chưa có điều kiện về VN làm chứng cho Chúa được. Từ 
tháng 11-2011 đến nay Chúa đến với con rất là nhiệm mầu, đã chữa 
cho con hết 3 căn bệnh từ lúc nào con cũng không nhớ rõ. Con chỉ 
nhớ ngày con biết đến Lòng Chúa Thương Xót là đầu tháng 11, 
nhưng con chưa biết đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót Chúa như 
thế nào. Con cứ phải điện thoại về VN hỏi ba con. Rồi đến giữa 
tháng 11, con mới bắt đầu đọc kinh lần chuỗi lòng thương xót Chúa, 
nhưng con đọc sai rất nhiều vì con không biết. 

Chúa đã chữa cho con hết 3 căn bệnh như sau. Trước đây vài 
năm con mắc phải căn bệnh ngứa trong màng nhĩ ở hai bên lỗ tai. 
Bệnh này rất khó chịu và cứ tái đi tái lại ngứa hoài. Đến năm 2011, 
2 bên lỗ tai của con bắt đầu ngứa ngáy rất khó chịu. Nhiều khi ngứa 
mãi đến nửa đêm làm con không thể ngủ được, phải lấy dầu gió 
thấm bông gòn ráy vào hai bên lỗ tai, thời gian kéo dài khoảng gần 
8 tháng. Rồi con biết đến Lòng Thương Xót Chúa, con khấn xin 
Chúa thương nhậm lời con nguyện xin, và từ đó  Chúa và Mẹ đã 



 

chữa cho con hết bệnh ngứa lỗ tai rồi. Con dám xác tín là Chúa đã 
chữa cho con hết thật là êm dịu. 

Căn bệnh thứ hai của con là con bệnh run tay phải. Khoảng 
tháng 9 năm 2011, tự nhiên con bị run bên bàn tay  phải. Con nắm 
đồ dùng không được mạnh và không có cảm giác. Con làm nội trợ, 
hằng ngày mỗi khi rửa chén, ly, tách con làm rơi bể rất nhiều. Con 
nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và Chúa đã chữa cho tay con đến 
nay hết hoàn toàn không còn run nữa. Con đã mua lại một số chén 
bát mới trong dịp Tết này, tay con giờ đây không run rớt bể chén 
nữa. 

Chúa đã chữa căn bệnh thứ 3 của con là bệnh đau lưng. Căn 
bệnh này con đã bị đau mười năm rồi. Trước kia con có  chụp X 
Quang, bác sĩ nói con bị xương sống có gai. Con không khum lưng 
làm việc gì lâu được vì lưng con rất đau. Hằng ngày vừa đúng 3 giờ 
chiều con luôn xin Ơn Chúa Xót Thương qua lời bầu cử của Mẹ 
Maria. Ta ơn Chúa, lưng của con trước kia đau 10 phần, nay đã 
giảm hẳn được 9  phần rồi. Con không phải uống viên thuốc nào. 
Nay con khom lưng làm việc nhà tối ngày không còn nghe đau nhức 
gì nhiều như trước kia nữa. Chúa đã ban ơn chữa lành cho con thật 
nhiệm mầu phải không Cha ? Hôm nay  con rất vui  mừng mạnh 
dạn viết email về làm chứng cho Chúa. Con xin suốt đời  tôn thờ và 
ngợi khen Chúa. Con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn Lòng 
Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà đã cầu nguyện cho con.  

Nhờ trang web longthuongxotchua.tinvui.info mà con có thể 
nghe những bài giảng và thấy những chứng nhân Lòng Thương Xót 
Chúa mỗi thứ năm hằng tuần ở nhà thờ Chí Hòa cũng như những 
nhà thờ khác. Con thấy trên mạng rất đông người từ khắp nơi đổ về 
tham dự thánh lễ. Con ước ao có một ngày không xa  gia đình 
chúng con được về Việt Nam đến nhà thờ Chí Hoà để tham dự 
thánh lễ cùng với cha và cộng đoàn. 

Chúng con sẽ quay phim đem về Đài Loan để loan truyền 
Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người. Cha ơi, hôm nay con vui 
lắm ở bên đây con canh 11 giờ đêm ở Việt Nam để gọi điện về cho 
cha và viết email xong gởi cho cha thì ở bên con đã gần 3 giờ sáng 
rồi. Con chúc cha tràn đầy hồng ân Chúa. 



 

Hà Lan  
 

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy Tình 
Yêu - Bình An và Nghị Lực xuống trên cha và anh chị em trong 
Đội Quân Áo Xanh hôm nay và mãi mãi.  

 
Con là Matta Ái Hạnh ở Hòa Lan. Con xin tạ ơn Chúa vì 

nhiều hồng ân mà con đã nhận được qua lời bầu cử của Mẹ 
Maria. 

 
- Một người chị của con được Chúa thương ra tay cứu giúp 

vì bị tai nạn xe chấn thương sọ não, tưởng chừng như đã chết. 
Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà Chúa đã cứu chị 
của con trong tai nạn "thập tử nhất sinh" Nay chị con đã trở lại 
cuộc sống bình thường.  TẠ ƠN CHÚA !!! 

 
-  Một người cháu của con bị bệnh động kinh gần 4 năm 

nay, (cứ vài 3 ngày là cháu nổi cơn lên ...)  con đã gọi điện và gởi 
e-mail, tin nhắn nhờ cha giúp lời cầu nguyện. Hơn một tháng 
nay, cháu của con không thấy nổi cơn lên nữa. TẠ ƠN CHÚA !!! 

 
- Một chị bạn của con ở bên Pháp bị u bướu ở cổ, nay đã 

mổ lấy cục u đó ra rồi và về nhà bình an. Tuy nhiên bác sĩ đã 
phát hiện cục u bướu đó có triệu chứng ung thư. Hiện bác sĩ đang 
tiếp tục theo dõi sợ sẽ ảnh hưởng và lây sang các bộ phận khác. 
Con xin cha và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho chị bạn của 
con.   

Và xin cha cũng nhớ đến con trong lời cầu nguyện mỗi 
ngày. Xin cho con biết luôn tin tưởng - cậy trông - phó thác tất cả 
vào Chúa.  

Xin cho con biết can đảm và chấp nhận Thánh Giá mà 
Chúa trao ban cho con mỗi ngày.  
  
 



 

Nhật Bản 
 

Chúng con là Giuse Huỳnh Ngọc Tùng, 36 tuổi và Maria 
Phạm Thùy Trang, 34 tuổi, đang làm việc sinh sống tại Nhật 10 
năm nay. 

Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã dẫn dắt cho con có cơ 
hội về Việt Nam, để nhìn thấy một lần cho biết sự đông vui, lớn 
mạnh và thân thương của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót 
giáo xứ Chí Hòa, điều mà từ trước tới nay con chỉ nhìn và nghe 
thấy trên trang web longthuongxotchua.tinvui.info nhờ những 
người quen giới thiệu. 

Gia đình con đã có một bé con 9 tuổi, chúng con dự định sẽ 
sanh thêm một bé nữa. Sau một thời gian dài trông mong mà 
không thấy vợ con mang thai nên chúng con đi khám bệnh. Bác 
sĩ nói vợ con bị u nang buồng trứng và tử cung bị rộng không thể 
mang thai được, nếu muốn mang thai phải mổ khâu thu nhỏ tử 
cung lại thì mới an toàn còn bằng không nếu có thai cũng phải 
bỏ. 

Qua một số người quen biết bên Nhật, chúng con đã biết 
cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa và 
trang web longthuongxotchua.tinvui.info. Con gọi điện về cho 
cha để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. 

Tạ ơn Chúa! Ca mổ thành công, u nang buồng trứng của vợ 
con lành tính. Chúa rất nhân từ dù con là một người trước giờ 
thật khô khan lạnh nhạt không mặn mà với Chúa, 10 năm xa quê 
thì hết 9 năm con xa Chúa. Ấy vậy mà Chúa vẫn thương vẫn yêu 
vẫn chúc phúc cho con. Chúng con mừng vui gọi điện về cho cha 
để tạ ơn Chúa và cám ơn cha. 

Thấy những ơn lành Chúa ban cho gia đình, rồi nhớ lại 
những lần chở vợ đi lễ nhưng con không vào nhà thờ mà ra quán 
hoặc gốc cây ngồi hút thuốc con thật xấu hổ. Con thật thiếu sót 
trong bổn phận làm con với Chúa. Con ăn năn hối lỗi, đi xưng tội 
rước lễ, quyết làm một người con ngoan của Chúa. 



 

Tạ ơn Chúa! Qua biến cố của vợ con, Chúa cho con bừng 
tỉnh cơn mơ để tìm về bên Chúa, giúp con thoát khỏi những u mê 
lầm lạc bao năm qua chỉ chạy theo đuổi bắt những hư ảo của 
cơm áo gạo tiền. 

Nhìn thấy cộng đoàn mình thật đông vui ngoài sức tưởng 
tượng. Con ước sao Chúa cho ở nước ngoài chúng con cũng có 
một vị linh hướng như cha vậy để dẫn dắt chúng con. Con 
nguyện khi về Nhật, con sẽ làm hết khả năng của mình để loan 
truyền Lòng Chúa Thương Xót đến với mọi người. 

Khi vợ con nằm bệnh viện, những người thân giúp cho 
chúng con một số tiền. Con đã trích một nửa gởi cho cha xứ bên 
Nhật khi ở Nhật động đất hồi tháng 3/2011, còn một nửa con xin 
gởi cha để làm từ thiện bác ái giúp những người nghèo ở vùng 
sâu vùng xa, những nơi mà chúng con không thể đến được, nhờ 
đôi tay cha và các bạn Áo Xanh đem đến giùm chúng con. 

Con xin tạ ơn Chúa. Cám ơn cha và cộng đoàn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MÙA CHAY CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con tên Lưu Mỹ Kim, 26 tuổi, là người ngoại đạo. Con 

được biết đến lòng thương xót Chúa qua lời kể của mẹ con. Nghe 
mẹ kể về những nhân chứng sống mà mẹ đã được nghe và được 
thấy vào thứ năm hàng tuần tại nhà thờ Chí Hòa, con rất ngạc 
nhiên. 

Đọc những Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” mẹ đưa về, 
con thấy sao có nhiều phép lạ quá. Con thấy trong sách có để 
trang web: longthuongxotchua.tinvui.info con vào đó để xem và 
lần đầu tiên nghe bài giảng của cha, con thấy rất xúc động. Cha 
giảng thật đơn sơ dễ hiểu dù con là người ngoại đạo. Lời giảng 
của cha làm con thức tỉnh chính mình và con rất cảm động về 
những nhân chứng sống. Họ đã được Chúa ban ơn chữa lành 
những căn bệnh của họ. Đúng là phép mầu cha ơi! 

Con chỉ được nghe những bài giảng, chỉ được nghe giọng 
nói của cha, nhưng con rất tò mò muốn nhìn thấy cha. Thứ năm 
cuối tháng vừa rồi con đã đến nhà thờ Chí Hòa, nhưng đông quá 
con không thể vào bên trong nhà thờ để nhìn thấy cha được. Con 
và mẹ ngồi ở ngoài. Lời cha giảng thật hay và dễ đi vào lòng 
người. Con thấy mọi người đọc kinh, lần chuỗi. Con không biết 
đọc cũng không biết lần chuỗi, thế là con nhờ mẹ chỉ cho con 
cách đọc kinh lòng thương xót Chúa và lần chuỗi Mân Côi.  



 

Đến giờ cha đi vẩy nước phép, con đứng bên phải nhà thờ 
nhưng xa quá nên con vẫn chưa nhìn thấy được cha. Khi mọi 
người đã nhận được nước phép đi về bớt, con chạy qua bên trái ở 
giữa hàng ghế cha đi. Con phải đeo mắt kiếng vào để nhìn thấy 
cha rõ hơn. Khi con được cha vẩy nước phép lên đầu, không hiểu 
sao lúc đó cảm xúc của con dâng trào, nước mắt con tuôn rơi. Mẹ 
con nói hãy tạ ơn Chúa đi. Con cũng làm theo mẹ. 

Hết lễ con ra về nhưng lòng cứ nghĩ về những lời giảng của 
cha, những ơn lành Chúa ban cho mọi người, những việc bác ái 
cha và đội quân áo xanh đã làm… Tối về con quyết định đọc 
kinh lòng thương xót Chúa như lúc chiều ở nhà thờ đã đọc. Đọc 
xong con đi ngủ. Con ngủ rất ngon và sáng dậy tinh thần rất thoải 
mái. 

Cha ơi, đã 25 năm qua con chẳng có đạo, vì mẹ con người 
đạo gốc, nhưng lấy ba con là người đạo Phật, nên con sinh ra đã 
không có đạo, vì ba con không cho con theo đạo của mẹ con. 
Bao năm qua con vẫn chưa có ý định theo đạo của mẹ con, 
nhưng từ khi nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa, con thấy 
trong lòng an vui lắm, từ bây giờ con sẽ không còn cô đơn vì bên 
cạnh con lúc nào cũng có Chúa. Con suy nghĩ lại bao năm qua 
Chúa luôn ở bên con, che chở con con vượt qua những sóng gió 
của cuộc sống mà con không biết Chúa. Từ khi con đi nhà thờ 
Chí Hòa về, lòng con lúc nào cũng phấn khởi, không lo lắng hay 
buồn phiền điều gì hết bởi vì con tín thác vào Chúa 100%. Con 
quyết theo đạo của mẹ con.  

Cha ơi, thứ sáu này (03/02/2012) là ngày học đạo đầu tiên 
của con ở nhà thờ Tân Chí Linh. Con cảm ơn cha biết bao vì đã 
đưa con đến với Chúa. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ đã ban cho gia 
đình chúng con những ơn lành để chúng con vượt qua những thử 
thách trong năm qua bình an. 

Cha ơi, con có một ít tiền. Tiền này là con được ba mẹ, cô 
chú trong gia đình lì xì con trong năm mới. Con quyết để dành để 
dâng lên cha làm việc bác ái. Xin cha nhận giúp con. 
 



 

 
Con là Giuse Tình, 30 tuổi. Trước khi nhận biết Chúa, con 

là một người ngoại đạo tội lỗi. Cách đây khoảng 6 tháng, con đã 
được Chúa thương xót cứu con tránh xa được con đường tội lỗi. 

Trước đây con ham chơi cờ bạc lắm đến nỗi nợ nần chồng 
chất. Lúc đó có một người bạn cùng quê với con rủ con đi nhà 
thờ.Con đã đi theo người đó tới nhà thờ. Khi về nhà, con thấy 
tâm hồn bình an. Từ hôm đó con bắt đầu tìm hiểu vê Chúa.  

Hằng ngày, con đọc kinh, lần hạt và cầu nguyện. Mỗi lần 
con xem phim ảnh về Chúa và Đức Mẹ con lại không cầm nổi  
nước mắt cha ạ. 

Con gọi điện về nhà báo với mẹ con là con đã được Chúa 
thương giúp con tránh xa lô đề cờ bạc. Mẹ con biết tin rất vui. 
Mỗi tối đọc kinh con cầu cho mẹ con theo đạo để biết đến Chúa. 
Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con. Mẹ con bây giờ đang học 
đạo và hằng ngày cũng đọc kinh lần hạt. 

Chúa nhật hàng tuần dù chỗ con ở xa xôi không có nhà thờ 
nhưng mẹ con cũng thuê xe ôm chở tới nhà thờ cách nhà con 
khoảng 20km.  

Cha ơi! Con nghĩ rằng con thật may mắn. Chính Chúa đã 
giúp con từ một người ngoại đạo sa ngã mà giờ đây con đã tránh 
được con đường tội lỗi đó và hơn nữa lúc này đây cả gia đình 
con đều biết đến Chúa. 

Con được một người bạn gửi tặng CD “20 Bài Giảng Lòng 
Thương Xót” của cha. Con nghe và rất xúc động. Con được biết 
đến cha và những việc làm của cha. 

Hôm nay, con viết thư này xin cha và cộng đoàn cầu 
nguyện cho con và gia đình con bình an, đặc biệt là biết kính 
mến Chúa cho nên. 

Con xin gửi cha 2 triệu đồng để Cha làm việc bác ái, giúp 
đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.  

Cha giúp con nhé. Con cảm ơn cha! 
 
 



 

 
MÙA CHAY CHO CÁC THAI NHI 
 
 
 
 
Xứ Bắc Đoàn - Củ Chi 
 

Con là Đaminh Hoàng văn Châu, 31 tuổi và vợ con là Maria 
Nguyễn thị Thúy, 25 tuổi, ở Củ Chi. Nhờ Mẹ Maria cầu bầu, hiệp 
với lời nguyện xin của cha và cộng đoàn, Chúa đã ban ơn lành 
xuống trên chúng con. 

Chúng con có một cháu 26 tháng, khi cháu được 1 tuổi thì vợ 
con mang thai cháu thứ hai. Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, vợ con đi 
khám thai ở bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ bắt đi xét nghiệm máu, 
không những vợ con mà cả con cũng phải đi xét nghiệm. Mỗi lần 
xét nghệm thì cả tháng sau mới có kết quả, có kết quả rồi lại xét 
nghiệm tiếp lần nữa, cứ như vậy. Vợ con xét nghiệm 4 lần còn con 
thì 3 lần. Bác sĩ nói thai nhi bị bệnh thiếu máu di truyền, người bệnh 
sẽ phải truyền máu từ khi sinh ra cho đến chết. 

Ngày 28/07/2011 bác sĩ chuyển chúng con sang làm xét 
nghiệm bên Bệnh Viện Huyết Học. Nếu đúng là thai nhi bị di truyền 
từ mẹ sang thì sẽ chọc ối bỏ thai, còn nếu truyền từ bố sang thì 
không phải bỏ. Bác sĩ tư vấn cho biết 75% là thai nhi sẽ bị dị dạng 
khi sinh ra. Vợ chồng con buồn lắm, không hiểu sao con mình lại bị 
như vậy.  

Chị của con ở xứ Bắc Đoàn biết chuyện mới nói chúng con 
đến nhà thờ Bắc Đoàn xin khấn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện 
giúp và chị còn cho con số điện thoại của cha để con gọi điện, nhắn 
tin cho cha.  

Đầu tháng 8-2011, vợ chồng con đi lễ ở nhà thờ Bắc Đoàn. 
Con viết thư xin khấn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng 
con và cha đã đặt tay chúc lành cho vợ con và cả thai nhi của con 
nữa. Chúng con xác định rõ ràng dù bé có ra sao, chúng con cũng 
chấp nhận, cũng xin vâng chứ không phá bỏ. 



 

Cuối tháng 8, đi lấy kết quả. Tạ ơn Chúa! Thai nhi không bị 
sao cả.  

Người ta thì nội ngoại đầy đủ đề huề, chúng con thì chẳng có 
ai, chỉ có 2 vợ chồng nương tựa vào nhau. Lấy nhau 3 năm có 2 
con, công việc làm ăn lại không thuận lợi nên khi đưa vợ đi sanh 
con có chút buồn và tủi thân. Cùng vợ vào phòng sanh, nhìn vợ 
chuyển dạ đau đớn con thương quá chẳng biết làm gì, chỉ biết dâng 
câu kinh Kính Mừng cầu xin Mẹ Maria đồng hành với vợ con. 
Chứng kiến những phút giây vừa kinh hãi vừa tuyệt diệu khi đứa 
con chào đời, thật là huyền nhiệm và hạnh phúc. Chúa đã ban niềm 
vui tuyệt vời cho chúng con. Bé của con chào đời cân nặng 3,95kg, 
trong khi trước đó 10 ngày bác sĩ chẩn đoán bé chỉ có 2,5kg. Bé 
khỏe và rất lanh. Tạ ơn Chúa! Tuyệt vời thay ơn lành của Chúa trên 
chúng con. Cám ơn cha và cộng đoàn đã giúp lời nguyện xin cho 
chúng con. 

Con có một anh bạn quen khi đi giao hàng ở Bình Phước. Anh 
tâm sự với con là bố anh ở quê 55 tuổi bị bệnh động kinh mất trí 
nhớ. Anh  cứ nghĩ rằng bố anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh táo lại được 

Con kể cho anh nghe ơn lành của chúng con, tặng anh Tập 
San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”, ảnh Lòng Thương Xót Chúa và CD 
“20 Bài Giảng Lòng Thương Xót”. Con nói với anh rằng nếu anh 
tin, Chúa sẽ ra tay chữa lành cho bố anh. Rồi con cho anh số điện 
thoại của cha để anh gọi, nhắn tin xin khấn. 

Tết vừa rồi về quê, anh vui mừng gọi điện vào báo tin cho con 
biết bố anh đã bình phục 90%, đã nhớ lại rất nhiều. Tạ ơn Chúa. 
Con cầu xin Chúa cho mọi người luôn biết vững lòng tin tưởng vào 
Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.  

Kính chúc cha và cộng đoàn luôn mãi sống trong hạnh phúc 
vui tươi nhờ tín thác nơi Lòng Chúa Xót Thương. 
 
Xứ Bùi Thái - Biên Hòa 

 
Con là Giuse Đinh Quang Huân, 45 tuổi thuộc giáo họ Gioan, 

giáo xứ Bùi Thái, Biên Hòa. Con xin làm chứng cho một ơn lành rất 
tuyệt vời Chúa ban xuống trên gia đình con, cách riêng cho 2 em 



 

con là Gioankim Ngô Thanh Tùng 27 tuổi, tân tòng và Anna Phạm 
thị Bích Phương, 26 tuổi. 

Tháng 4/2011, em Phương có thai. Giữa tháng 5, em thấy 
mình nổi đầy mụn đỏ và ngứa ngáy khắp người. Đọc và tìm hiểu 
trên sách báo cùng Internet, em nghi mình bị Rubella nên đến bệnh 
viện Từ Dũ khám. Qua xét nghiệm, bác sĩ nói em nhiễm Rubella rất 
nặng, thai nhi lúc đó mới 10 tuần tuổi, nguy cơ 90% là bé sẽ bị dị 
tật, có thể sẽ phải bỏ thai nhi. 

Các em con nghe nói như vậy thì vô cùng đau buồn, hoang 
mang chỉ biết khóc, chưa nghĩ ra được sẽ phải làm gì trong lúc này. 
Lỡ dịp hẹn với bác sĩ khi tư vấn như là dấu chỉ của ý Chúa, em nói 
thôi mọi sự cứ phó dâng trong tay Chúa, Chúa đã trao thì nên đón 
nhận. Gia đình con cùng nhau lên nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện, 
được cha đặt tay lên đầu chúc lành và làm phép thai, em ra về rất 
an tâm. Hàng tuần, gia đình con liên tục đến nhà thờ Chí Hòa để 
cầu xin. Nỗi mừng rỡ hân hoan tràn ngập trong gia đình con thật 
không sao kể xiết khi em con đi tái khám, siêu âm xét nghiệm, bác sĩ 
nói thai nhi bình thường không sao cả. 

Ngày 3/12 em con đi sanh, Chúa lại thử thách lòng tin của 
chúng con. Trước khi sanh siêu âm lại, thật là như sét đánh ngang 
tai khi bác sĩ nhìn kết quả siêu âm nói thai nhi dị tật nặng như vậy 
sao không biết. Cả nhà vô cùng sửng sốt, lo lắng buồn bã nhất là 
hai em của con, chẳng còn biết tính sao, chỉ còn biết phó thác. Bác 
sĩ tư vấn rằng đằng nào thai nhi cũng bị dị tật, thôi thì cứ để từ từ 
sanh thường, nếu bé có mất cũng không sao, còn nếu sanh mổ thì 
vừa bị đau lại vừa tốn tiền. Hai em rất hoang mang hoảng loạn chỉ 
biết khóc ròng. 

Có một điều rất lạ là gia đình con không quen biết bác sĩ nào, 
chẳng hề gởi gấm ai, thế mà một vị bác sĩ đã nhận mổ cho em, nói 
là đã có bác sĩ ở Biên Hòa gởi lên. Trong khi em nằm trên bàn mổ, 
cả nhà cùng hiệp lòng dâng lên Chúa những lời kinh Lòng Thương 
Xót nguyện cầu cho em bằng an. 

Nỗi mừng vui lời nào diễn tả được khi em mở mắt nhìn con. 
Những giờ phút đau đớn thể xác trở nên vô nghĩa khi em ngắm nhìn 
con mình mới sinh hoàn toàn bình thường không bị dị tật như lời 



 

chẩn đoán. Bác sĩ cũng lấy làm lạ khi thai nhi chào đời hoàn toàn 
bình thường, khác hẳn với những gì ông nhìn thấy trên kết quả siêu 
âm bên cạnh. Bác sĩ nghi ngờ bé bị giãn não, đưa bé đi xét nghiệm 
theo dõi nhưng kết quả vẫn hoàn toàn bình thường. 

Giờ đây, bé Vicentte Ngô Bảo Phúc Thiên đã được 2 tháng 
tuổi, hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. 

Con nghiệm được rằng khi ta hoàn toàn tín thác mọi sự vào 
Chúa, Chúa sẽ luôn che chở gìn giữ ta trong vòng tay yêu thương 
của Ngài. 

Gia đình con xin gởi cha một chút lòng thành làm bác ái thay 
cho lời tạ ơn Chúa của chúng con. Cám ơn cha và cộng đoàn đã 
hiệp lời cầu nguyện cho chúng con. 
 
Xứ Vinh Sơn 6 - Tân Bình 
 

Con là Vinh Sơn Phạm Minh Ngọc, 48 tuổi, thuộc giáo xứ 
Vinh Sơn 6, hạt Chí Hòa, phường 6, quận Tân Bình.  

Ngày 1/4/2011, khi Chúa đem đứa con gái 13 tuổi xinh đẹp 
ngoan hiền dễ thương của chúng con về với Chúa, con đã trải qua 
sự khổ đau cùng cực của chia ly mất mát. Qua biến cố mất mát đau 
thương này, con cảm nhận được tình yêu diệu kỳ nơi lòng Chúa xót 
thương, dù đón nhận được ý Chúa, quả thật chẳng dễ dàng chút nào 
cha ạ! 

Bất lực nhìn đứa con gái quý yêu từ từ rời xa vòng tay mình, 
chẳng cách gì nắm giữ lại, con chợt nhận ra những gì mình theo 
đuổi trong những năm tháng qua: tiền tài, danh vọng, quyền lực chỉ 
là hư vô. Một khi đối mặt với những thử thách cam go, nhất là trước 
sự chết, thì rõ ràng không có Chúa, chúng con chẳng làm được gì 
cả.  

Rồi từ một con người kiêu căng hợm hĩnh, cậy dựa vào sức 
mình có thể làm mọi việc dưới gầm trời này, Chúa đã cho con nhìn 
lại chính mình, nhận ra con người yếu đuối tội lỗi của mình để quay 
về bên Chúa ăn năn thống hối. Từ đó con bắt đầu học bài học khiêm 
nhường, phó thác, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm chia sẻ 
giúp đỡ anh em. 



 

Con xin thưa thật, con là một người rất cao ngạo, kể cả trong 
đường con cái. Con cho rằng mình làm chủ được tất cả. Con dùng 
những biện pháp tránh thai theo ý muốn và nghĩ rằng chẳng có ai 
biết, nhưng tất cả, tất cả Chúa đều biết rõ. Việc đứa bé sau này được 
sinh ra sau cái chết của người chị cũng không ngoài ý Chúa nhiệm 
mầu. 

Vợ con 40 tuổi, mang bệnh sỏi thận từ khi còn rất trẻ, thường 
xuyên phải uống và chích thuốc. Ngày 31/10/2009, cũng do bệnh tật 
mà chúng con mất một đứa con khi thai nhi được 3 tháng tuổi. Lần 
này có thai lại không biết nên vợ con vẫn chích thuốc điều trị thận, 
thậm chí là  thận bên phải mổ nội soi, thận bên trái thì tán sỏi. 

Khi siêu âm có thai, các bác sĩ khuyên chúng con nên bỏ vì 
khi thai lớn lên, bào thai sẽ ép vào thận và làm ứ nước khiến mẹ đau 
đớn vô cùng.  

Gia đình con lo lắng lắm gọi điện nhắn tin nhờ cha và cộng 
đoàn cầu nguyện cho chúng con liên tục cho đến khi sanh. Phó thác 
hoàn toàn vào Chúa và kiên quyết không bỏ thai, con từ chối tất cả 
những tư vấn, xét nghiệm cũng như chẩn đoán xem thai nhi có bị gì 
không. Trong quá trình mang thai, vợ con đã 9 lần đi tiểu ra sạn 
thận. Chúa thương, những lần khám thai đều cho kết quả rất tốt. 

Thật lạ lùng tuyệt vời là đúng 9 tháng 10 ngày, sau sự ra đi 
của người con gái lớn thì ngày 10/01/2012 Chúa ban cho chúng con 
một bé gái 4,1kg xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn khác được sinh 
ra. Gia đình con choáng ngợp trước hạnh phúc Chúa ban xuống cho 
chúng con. 

Trước mặt Chúa, con chỉ là một thụ tạo bé nhỏ chẳng đáng chi 
mà đã được Chúa đánh đổi bằng cả mạng sống của Chúa, được 
Chúa thương yêu đùm bọc từng phút giây trong đời. Trước tình 
thương diệu kỳ này, con chỉ còn biết cúi đầu tín thác hoàn toàn gia 
đình bé nhỏ của con, cuộc sống con nơi Lòng Chúa Thương Xót. 
Xin trở về nép mình sống khiêm nhường đơn sơ tín thác tuyệt đối 
vào Tình Yêu của Đức KyTô, Đấng đầy quyền năng và lòng xót 
thương. 
 
 



 

MÙA CHAY CHO KẺ LẨM ĐƯỜNG 
 
Xứ Tam Thái - Xuân Lộc 
 

Con là Giuse Bùi Đức Nhuận, 50 tuổi, thuộc xứ Tam Thái, 
Ngã Ba Ông Đồn, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. 

Con không biết dùng lời chi tạ ơn Chúa cho xứng với ơn 
lành Chúa ban cho con, mặc dù con thật là một đứa con tội lỗi. 
Suốt 36 năm qua, con cứ mải mê đắm đuối vào việc làm ăn cơm 
áo gạo tiền, lang thang rày đây mai đó xao lãng việc đạo nghĩa, 
một năm đi lễ vài ba lần và 10 năm mới có dịp xưng tội một lần. 
Nhưng một lần được Chúa sờ chạm vào con, đã làm con thay 
đổi. Một lần Chúa thương nhắc nhở đã làm con tỉnh ngộ. 

Tháng 2/ 2011, con vào bệnh viện Chợ Rẫy để mổ khối u 
trong xương hàm mặt. Vào sáng ngày Chúa Nhật, không có bác 
sĩ, con bị sốc thuốc, con mới nhớ đến Chúa và cầu xin Chúa cứu 
chữa con, đừng để con phải ra đi đột ngột như thế này. Y tá đo 
huyết áp không được, nhịp tim rối loạn đo cũng không được điện 
tim. Mọi người đều nghĩ rằng con sẽ chết, nhưng thật là lạ lùng, 
con được cứu sống giữa sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của mọi người. 

Vài tháng sau, bệnh tái phát, con nhập viện Răng Hàm Mặt 
Trung Uơng ở quận 5 mổ lại lấy ra một khối u 3x5cm. Nhưng rồi 
chỉ 1 tháng sau, từ chân răng của con có một lỗ ăn thông với vết 
mổ khối u, máu mủ chẩy ra rất nhiều, càng ngày càng hôi thối. 
Con đi khám chữa trị nhiều bác sĩ nhưng không có kết quả khiến 
con rất hoang mang lo sợ. 

Có người em ở Dầu Tiếng giới thiệu cho con đi đến nhà thờ 
giáo xứ Chí Hòa xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp. Em nói 
rất nhiều người đến đây cầu xin đã được ơn chữa lành phần hồn 
phần xác rất tuyệt vời. Nghe lời em, ngày hôm sau là thứ năm 
con đến nhà thờ Chí Hòa một lần xem cho biết và rồi được ơn 
Chúa thương, con bị cuốn hút lúc nào không hay. 

Tại đây, khi nghe những lời cha giảng con như người bừng 
tỉnh cơn mê. Những lời của cha như cơn mưa rào tưới vào mảnh 



 

đất tâm hồn chai đá bao năm đã khô cằn của con. Con nhận ra 
mình thật không phải, thật có lỗi với Chúa. Con ăn năn hối lỗi 
tìm về giao hòa với Chúa và với mọi người. Thứ năm nào con 
cũng đến để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, để được Chúa xót 
thương và để nghe cha giảng, nhận được Nước Thánh xong là 
con phải tranh thủ ra về ngay vì nhà con ở xa cả hơn 100 cây số.  

Thế nhưng có một ngày, khi nhận Nước Thánh xong con 
không muốn về mà ở lại cầu nguyện và con nhìn thấy cha đang 
đặt tay chúc lành cho nhiều người trong nhà thờ nên con vào 
ngồi chờ cho đến cuối để gặp cha. Con xin cha cầu nguyện cho 
con và cha còn làm Dấu Thánh ban phép lành trên túi thuốc con 
mang theo rồi đặt tay lên đầu chúc lành cho con nữa. 

Hôm sau thứ sáu, con đi tái khám, y tá rửa vết thương thì 
thấy máu mủ ra rất ít, đầu con nhẹ hẳn không còn buốt nhức nữa. 

Đầu tuần thứ hai con đi tái khám lại, sau khi rửa vết 
thương, bác sĩ nói vết thương đã lành, con không cần phải lên tái 
khám nữa. 

Thật là diệu kỳ! Vết thương khối u làm con tốn không biết 
bao nhiêu công sức tiền bạc đi lên đi xuống tái khám nhiều lần 
nhiều nơi, hao tổn tâm trí lo lắng sợ hãi ngày đêm đến mất ăn 
mất ngủ, vậy mà khi Chúa ra tay thật sao quá nhẹ nhàng êm ái.  

Giờ đây con như biến thành một con người khác, hoàn toàn 
đổi mới khi được Chúa ra tay cứu chữa cả phần hồn lẫn phần xác 
của con. Niềm vui lớn nhất của con là trong mấy tháng qua là 
con đã siêng năng xưng tội rước lễ, được kết hiệp với Thánh Thể 
Chúa nhiều hơn trong những thánh lễ thường ngày sau 36 năm 
làm đứa con hoang đàng. 

Để tạ ơn Chúa, con mua những CD “20 Bài Giảng” “ Bay 
đi những cánh chim xanh” “Lời nguyện từ trái tim”, và tập san 
“Nhờ Mẹ đến với Chúa” rồi ghi số điện thoại và địa chỉ đem tặng 
cho mọi người để làm chứng và hướng dẫn mọi người đến với 
lòng thương xót của Chúa và làm việc bác ái san sẻ với những 
người khó khăn thiếu thốn. Cám ơn cha và cộng đoàn đã giúp lời 
cầu nguyện cho con.  



 

Xứ Thuận Phát - Sài Gòn 
 

Con là Nguyễn Minh Đạt 75 tuổi thuộc giáo xứ Thuận 
Phát, quận 7. Con là tân tòng, được phúc làm con Chúa khi con 
31 tuổi. Trước đó, con rất thù ghét đạo, chống đối Chúa do khi 
ấy con chưa có đạo và ba con là pháp sư. Những thầy dòng quen 
biết ghé thăm nhà, con ranh mãnh mượn những sách đạo, truyện 
đạo, kinh thánh nói là để xem nhưng thực ra là con đem xé bỏ 
hết. 

Đến năm 31 tuổi, là một thanh niên có ăn học, ra trường đi 
làm ăn đàng hoàng nhưng mà như bị ma quỷ ám, trong lòng con 
lúc nào cũng mang ý định tự tử. Từ khi tìm hiểu và trở về với 
Chúa, con thấy mình thật dại quá, sự sống Chúa ban cho là một 
ân huệ tuyệt vời, sao mình có thể từ bỏ được chứ ? 

Con biết đến cộng đoàn cầu nguyện Lòng Chúa Thương 
Xót giáo xứ Chí Hòa qua một người bạn đồng nghiệp của con gái 
con đang làm nhân viên ở khách sạn Duxton đường Nguyễn Huệ. 
Nghe con gái con kể lại, cô tên là Dung. Trước khi biết đến lòng 
thương xót Chúa, cô hay bắt chẹt những người sa cơ thất thế, cho 
vay nặng lãi ăn lời cắt cổ, nói năng mạnh bạo không kiêng dè ai, 
nhiều người e ngại khi tiếp xúc với cô. 

Nhà cô ở gần nhà thờ Chí Hòa, mỗi sáng thứ năm cô nhìn 
thấy người người lũ lượt đi đến nhà thờ như trẩy hội. Cô rất ngạc 
nhiên và thắc mắc không hiểu trong nhà thờ có gì mà người ta 
kéo đến đông như vậy, dù ngay cả giữa trưa nắng nóng hoặc 
ngay dưới cơn mưa tầm tã. Họ bị điên sao? Bị óc tò mò thúc đẩy, 
cô len lén theo vào để xem có gì hấp dẫn người ta như vậy. 

Nghe cha giảng một vài lần, cô thích quá nhưng vẫn chưa 
một lần gặp được cha. Rồi tình cờ một hôm cô chen được vào 
trong nhà thờ và được cha đặt tay chúc lành. Cô như lột xác biến 
thành một người hoàn toàn khác khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cô 
bỗng trở nên hiền lành tử tế, biết quan tâm chăm sóc, thân thiện 
giúp đỡ mọi người. Mọi người hỏi sao cô thay đổi như vậy, cô 
nói cô đã được cha Long đặt tay chúc lành, cô đã gặp được Chúa 



 

và Chúa đã hoán cải tâm hồn cô. Xưa giờ cô chưa biết Chúa là ai, 
từ khi được Chúa chạm vào, cô thấy tâm hồn sáng bừng lên làm 
cho những suy nghĩ và hành động của cô được đổi mới. 

Là nhân viên trong khách sạn, lương bổng không nhiều 
nhưng tháng nào cô cũng dành một nửa tiền lương gởi cha làm 
bác ái. Cô mua Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa” và CD “20 Bài 
Giảng Lòng Thương Xót” tặng mọi người để loan truyền Lòng 
Chúa Xót Thương. 

Nhân viên trong khách sạn có một người bị bệnh ung thư 
bao tử giai đoạn cuối. Bác sĩ nói mổ cũng chết không mổ cũng 
chết. Khi mổ ra bác sĩ thấy tế bào ung thư đã di căn khắp nơi nên 
lẳng lặng may lại và nói chỉ còn chờ chết thôi. Cô đã đến nhà thờ 
Chí Hòa gặp cha trình bày sự việc và xin khấn cho người đó. 

Thật vô cùng tuyệt diệu! Kết quả là bây giờ người ấy đã 
khỏe mạnh đi làm việc lại bình thường. 

Những người trong Cư Xá Ngân Hàng gần giáo xứ Thuận 
Phát đều biết chuyện cô thay đổi. Nhiều người theo cô đến nhà 
thờ Chí Hòa xin ơn chữa lành đã được toại nguyện. 

Đúng như lời Thánh Nữ Têrêsa đã nói: Có Chúa là có tất 
cả, và chỉ cần một mình Chúa thôi. Con thấy cô thật hạnh phúc 
khi có Chúa ngự trong tâm hồn cô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Và …RA ĐI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH 
 

 
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim 

sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, 
của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút 
sống cuối cùng. 

Nó cũng từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và 
tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và 
lý tưởng. Và nó nhận ra rằng, nó đang sống những ngày tháng cống 
hiến thật sự ý nghĩa kể từ khi nó bước chân vào Đội Quân Áo Xanh 
của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Chúa Xót Thương giáo xứ Chí 
Hòa-Sài Gòn. Nó thầm cảm tạ Chúa vì Người đã thương cho nó trở 
thành một trong những cánh chim xanh, vì từ nơi đây nó biết ra đi 
để trưởng thành. 

Thấm thoát mà đã hơn nửa năm kể từ ngày đầu tiên nó gia 
nhập vào Đội Quân Áo Xanh. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, rụt 
rè thì giờ đây anh chị em áo xanh đối với nó thật gắn bó, thật thân 
thiết như một gia đình vậy. Yêu sao những chiều thứ năm ở mái ấm 
Gò Dầu, nơi nó cùng những cánh chim xanh cần mẫn xếp những bộ 
quần áo mà bà con giáo dân đem đến để chuẩn bị cho những chuyến 
công tác cuối tháng. Và, thật háo hức, mong chờ làm sao đến những 
ngày cuối tháng, một chuyến công tác mới lại đến để nó lại được ra 
đi “trao yêu thương và nhận về thương yêu”. 

Nó nhớ như in chuyến công tác mà sau 3 tháng trời đăng ký 
nó mới được chọn – chuyến công tác đầu tiên của nó với những 
Cánh Chim Xanh. Chuyến đi đến với bà con dân tộc vùng miền núi 
xa xôi ở Giáo xứ Đạ Tông, Đam Rông, Lâm Đồng. Nơi đây, nó đã 
trải qua nhiều cái lần đầu tiên trong cuộc đời của nó. Lần đầu tiên 
nó thấy biết bao nhiêu là người nghèo. Họ - với khuôn mặt khắc 
khổ, chợt rạng rỡ vui mừng khuôn xiết khi lần đầu trong đời nhận 
được những phần quà từ cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa. Lần 
đầu tiên nó mang vác nhiều đồ đến thế, mặc dù mệt nhưng rất vui. 
Lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của một đứa trẻ miền núi 
thích thú mân mê ngắm nhìn trái bóng mà nó trao tặng. Chắc có lẽ 



 

lần đầu tiên em được nhìn thấy trái bóng đẹp như thế. Nó thấy sống 
mũi mình cay cay khi chứng kiến cảnh ấy. Nó xót xa khi thấy có sự 
chênh lệch quá lớn giữa những tiện nghi, đầy đủ của trẻ em thành 
phố với những thiệt thòi, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của 
những đứa trẻ vùng sâu vùng xa. Lần đầu tiên nó nhận ra rằng cuộc 
sống của nó từ trước đến nay thật may mắn biết bao, thế mà có 
nhiều lúc nó lại thấy bất mãn với những gì mình đang có. Từ sau 
chuyến đi ấy, nó nhận ra một điều, hạnh phúc của nó là đây. 

Dường như sau mỗi chuyến công tác, nó thấy mình trưởng 
thành hơn, biết yêu hơn cuộc sống này và biết cho đi nhiều hơn là 
nhận.  Nhà văn George Bernard Shaw đã từng nói: “Niềm vui đích 
thực của cuộc  sống là đây: dấn thân quên mình vì mục đích mà bạn 
coi là cao cả nhất; là sức mạnh tự nhiên thay vì bồn chồn, ích kỷ, 
nhu nhược và bất bình khi nghĩ rằng thế giới chẳng đem chút hạnh 
phúc nào cho bạn. Bạn không được đặt trên trái đất để được tưởng 
nhớ, bạn được tạo dựng để chuẩn bị cho cõi đời đời”. 

Nó không biết cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao, liệu nó sẽ 
được gắn bó với những Cánh Chim Xanh đến lúc nào. Nhưng nó tin 
chắc chắc một điều rằng, những ngày tháng được sống và đồng 
hành cùng các bạn trong Đội Quân Áo Xanh trên những chuyến 
công tác là những ngày tháng đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc 
đời của nó. Cảm ơn người linh mục lãng tử - cánh chim đầu đàn, 
luôn đồng hành cùng những Cánh Chim Xanh trên mọi hành trình. 
Cảm ơn người anh trưởng ĐQAX, người luôn lắng nghe và khuyên 
nhủ nó mỗi khi cần thiết. Cảm ơn các anh em Gò Dầu - những 
người thân thiết với nó nhất. Cảm ơn từng cánh chim xanh vẫn cùng 
nó chắp cánh bay khắp miền đất nước để loan truyền lòng thương 
xót của Chúa. Nó muốn hét lên rằng, nó yêu quý mọi người biết 
chừng nào! 

Cuối cùng, nó muốn nói rằng: Bạn ạ, dẫu biết rằng ngọn lửa 
nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim 
bạn sưởi ấm đến khi còn có thể, bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng 
mình”. 

Áng Mây Xanh 
Mùa Chay Thánh 2012 


