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Lời D ẫn & Lời Cám Ơn
 
Trong chương trình học của lớp thần học căn bản Giáo Dân ở Đan 
Mạch 2015-2017, có hai lần hành hương học hỏi. Nơi đầu tiên mọi 
người nên đến hành hương và tìm hiểu là Thánh Đô Rôma. Trong khi 
đang chuẩn bị chương trình, bất ngờ nhận được thông báo từ toà thánh: 
ĐTC. Phanxico quyết định mở năm Thánh ngoại thường Lòng Thương 
Xót từ ngày 08.12.2015 đến 20.11.2016. Sự bất ngờ này là một hồng 
ân lớn lao với mọi tín hữu.
 
Tông sắc của năm Thánh mời gọi: “Việc hành hương có một vị trí đặc 
biệt trong Năm Thánh, vì nó thể hiện cuộc hành trình mỗi chúng ta thực 
hiện trong cuộc sống này. Cuộc sống tự nó là một cuộc hành hương, và 
nhân loại là những người lữ hành, những khách hành hương đang tiến 
bước hướng về đích điểm mong muốn. Tương tự như vậy, để đến được 
các cửa Thánh tại Rôma hay tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, tất 
cả mọi người, tùy theo khả năng của mình, sẽ phải thực hiện một cuộc 
hành hương” (số 14). Trong tâm tình vâng lời Vị Cha Chung, chúng 
ta cùng lên đường để hành hương đến Thánh Đô. Hành hương với tư 
cách là người lữ hành mang tâm tình sám hối và hy sinh, lòng kính sợ 
và yêu mến Thiên Chúa. Và chúng ta hành hương để bước qua Cánh 
Cửa Thánh là chính Đức Ki-tô, để nhờ đó được ơn cứu rỗi.

Kế bên việc hành hương, anh chị em cũng khao khát được hỏi hỏi và 
tìm hiểu những “trang sử” của Giáo Hội ngay tại Thánh Đô Rôma, nơi 
có mộ của hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, nơi có 04 Vương 
Cung Thánh Đường, mà chúng ta kính viếng:
 
1. Đền thờ thánh Gioan tại Laterano nhắc nhở cho các tín hữu 

“Hồng ân bí tích Rửa tội”.
2. Đền thờ thánh Phêrô tại Vatican nhắc nhớ cho các tín hữu về 

chứng tá Kitô giáo, giá trị và hồng ân vô giá của đức tin được sống 
đích thực, được rao giảng và được làm chứng.

3. Đền thờ Đức Bà Cả nhắc nhớ các tín hữu “sự hiện diện của Mẹ 
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Maria trong lịch sử cứu độ” thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa và làm 
Mẹ tất cả chúng ta.

4. Đền thờ thánh Phaolô ngoài thành nhắc nhớ các tín hữu hành 
hương về bổn phận phải dấn thân truyền giáo, sống hiệp nhất với 
tất cả những người cùng tin nơi Chúa Kitô.

 
Là người Việt Nam, chúng ta cũng thật cảm động khi có cơ hội đến 
viếng hai thi hài của hai mẫu gương thuộc Giáo Hội Việt Nam đang 
yên nghỉ tại Roma: Thủ cấp chân phước An-rê Phú Yên và mộ của Tôi 
Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.  
 
Chúng ta vui mừng cùng lên đường về nơi đây như là được bước vào 
con thuyền của mọi tín hữu Công Giáo. Con thuyền đã được 266 Vị 
Chủ Chăn hướng dẫn, kể từ thánh Phê-rô đến Đức Phanxico ngày 
hôm nay. Chúng ta cùng hiệp lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria 
về những hồng ân cao quý này.  Cuộc hành hương học hỏi này chỉ có 
thể được thực hiện, khi chúng ta được nhiều Linh Mục Tu Sĩ nâng đỡ, 
đón tiếp và đồng hành. Chúng ta xin tri ân quý sơ Foyer Phát Diệm ở 
Roma, quý Cha và quý Thầy Dòng Tên đang tu học ở Roma.
 
Ngoài ra, chúng ta cũng xin chân thành cám ơn tất cả mọi người sẵn 
sàng hy sinh để bước vào cuộc hành hương học trong năm thánh này. 
Xin cám ơn các anh chị em hy sinh chịu khó đứng tổ chức và cùng phụ 
giúp cho cuộc hành hương và học hỏi. Lời cám ơn cũng xin gởi đến tất 
cả các tác giả của lớp thần học căn bản cho Giáo Dân ở Đan Mạch, đã 
hy sinh tìm hiểu và viết những bài chia sẻ về các nơi hành hương được 
in trong tập sách này.
 
Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho chuyến hành hương được tốt đẹp 
theo Lòng Thương Xót của Chúa ước mong. Xin tín thác cuộc hành 
hương này cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, cho Cha Thánh Pio, 
cho Chân Phước An-rê Phú Yên và cho Tôi Tớ Chúa – Đức Cố Hồng 
Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận.
 

Linh mục đồng hành: GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
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Chương Trình
Thứ Năm 14.4

Khởi hành và đến Roma vào chiều tối.
Xe bus đón từ phi trường.

Thứ Sáu 15.4
Thăm đền thờ Thánh Phê-rô và bước qua cửa Thánh. Thăm trung 
tâm Radio Vatican. Thăm Colosseo và những nơi cổ kính của 
Roma. (The Roman Forum & Palatine).
Phương tiện công cộng. 

Thứ Bảy 16.4
Thăm đền thờ Đức Bà Cả (xây dựng từ thế kỷ thứ XIII để tôn vinh 
Thánh nữ đồng trinh Maria, và là thánh đường duy nhất ở Roma còn 
giữ được những điểm kiến trúc cốt lõi nguyên thủy.
Đền thờ Thánh Phao-lo ngoại thành, đại học Công Giáo Gregoriana, 
nhà thờ Gesu, nhà thờ thánh Inhaxio, phòng thánh Inhaxio.
Xe bus đưa đón.

Chúa Nhật 17.4
Hành hương thăm cha Thánh Pio ở San Giovanni Rotondo (cách 
Roma về phía nam 380 Km).
Xe bus đón đưa.
 

Thứ Hai 18.4
Hành hương đi thăm Hang toại đạo Callixtô và hầm mộ các Đức 
Giáo Hoàng, được xây dựng năm 150 sau Công Nguyên. Phần cổ 
xưa nhất của hầm mộ này là hầm mộ Thánh Luciana, khu vực của 
các Giáo Hoàng và khu vực Thánh Cecilia. 
Thăm Vương cung Thánh đường Latêranô. Cầu thang Thánh. 
Trên cầu thang thánh có nhà nguyện Sancta Sanctorum, chứa 
đựng các thánh tích vô giá.
Xe bus đón đưa.
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Thứ Ba 19.4
Khởi hành đi Lanciano, cách Rome 242 km, Nhà thờ Phép Lạ 
Thánh Thể - nơi vẫn còn trưng bày Thánh Tích hóa bánh rượu 
thành Mình Máu Thánh Chúa vào năm 700.
Xe bus đón đưa.

Thứ Tư 20.4
Viếng quảng trường Vatican, đền thờ Thánh Phêrô; nhận phép 
lành của Đức Thánh Cha Phanxico ở quảng trường. Ghé thăm các 
cửa hàng tượng ảnh Công Giáo. Có thể viếng thăm thủ cấp của 
chân phước An-rê Phú Yên ở trong nhà Tổng Quyền của Dòng 
Tên.
Viếng mộ Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận.
Phương tiện công cộng.

Thứ Năm 21.4
Dâng lễ ở đền thờ Thánh Phê-rô.
Thăm Bảo Tàng Vatican - Vatican Museum - được Giáo Hoàng 
Julius xây dựng vào thế kỷ thứ 6, nơi đây tự hào là một trong những 
di tích quan trọng nhất của Thế Giới.
Nhà nguyện Sistine - Sistine Chapel là nhà nguyện nổi tiếng nhất 
trong Vatican, nơi ở chính thức của Đức Giáo Hoàng.
Buổi chiều tự do có thể thăm quảng trường Venezia, quảng trường 
Bocca Della - có Bocca Della Verita.
Phương tiện công cộng.

Thứ Sáu 22.4
Tạm biệt Roma.
Xe bus đưa ra phi trường.
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Lòng Thương Xót, tiếng Latinh là 
misericordia, Đức Thánh Cha nói 
về một tình yêu nội tại, đến từ sâu 
thẳm tâm hồn như một tình cảm 
sâu xa, tự nhiên, bởi sự dịu dàng 
và trắc ẩn, bao dung và tha thứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai 
mạc Năm Thánh Lòng Thương 
Xót tại thánh đường Phêrô ở 
Roma vào ngày 8.12.2015. Ngài 
mời gọi các tín hữu Công Giáo 
sống sám hối và xích lại gần Chúa 
Kitô. Qua Năm Thánh này, sẽ 
giúp chúng ta đi vào con đường 
hoán cải thiêng liêng và mục đích 
là để chúng ta nên Thánh.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, 
không chỉ riêng Giáo Hội mà cả 
thế giới cũng cần thiết đến Lòng 
Thương Xót. Ngài nói: ”Thế giới 
cần khám phá rằng Thiên Chúa là 
Cha, rằng có lòng thương xót, rằng 
sự tàn bạo và kết án không phải là 
giải pháp…Chúng ta hết thảy là 
tội nhân, và chúng ta đang mang 
thập giá của chúng ta… Chúa Cha 

Ý Nghĩa Năm Thánh Lòng Thương Xót
Maria Phạm Thị Phươn g Uyên 

& 

Đa-minh Nguyễn Trung Tuấn Tú

muốn cho thấy lòng thương xót 
nhân từ của Ngài… Đây là năm 
tha thứ, hòa giải”. Theo Ngài, 
lòng thương xót là chức năng 
chính của Giáo Hội và là khía 
cạnh chủ chốt trong thừa tác vụ 
và việc làm của Chúa Giêsu Kitô. 
Lòng thương xót là phẩm tính 
chủ chốt trong các hành động của 
Thiên Chúa đối với loài người. Và 
ta được phán xét tùy theo lượng 
thương xót của ta.

Lòng thương xót của Thiên Chúa 
giải thoát ta và ban cho ta sự bình 
an không thể tìm thấy nơi thế gian 
này. Nó thúc đẩy ta trở thành các 
Kitô hữu tốt hơn. Hiệu quả của 
lòng Chúa thương xót được nhìn 
thấy không những trên bình diện 
siêu nhiên, mà còn cả trên bình 
diện nhân bản và tâm lý nữa. Lòng 
thương xót thanh tẩy và giải thoát 
linh hồn ta khỏi tội lỗi, làm cho 
tâm chí ta tràn đầy bình an, đem 
lại cho ta sức mạnh để sống và lớn 
lên trong nhân đức.
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Lòng thương xót rất thích đáng 
với phẩm giá con người nhân bản. 
Khi ta có lòng thương xót, ta phản 
ánh sự tốt lành của Thiên Chúa và 
bổn phận của ta đối với người lân 
cận. Lòng thương xót phục hồi giá 
trị cho con người sa ngã và đem 
vinh quang lại cho Chúa Ki-tô và 
sứ mệnh cứu rỗi.

Năm Thánh năm nay đặc biệt hơn 
những Năm Thánh trong lịch sử. 
Năm Thánh mời gọi tất cả mọi 
Công Giáo trên thế giới, chứ 
không chỉ dành riêng khách hành 
hương đến Roma mà thôi. Các 
nhà thờ chánh tòa của các giáo 
phận trên thế giới đều mở cửa 
Năm Thánh. Đức Thánh Cha cho 
phép các linh mục tha tội dành 
riêng cho Tòa Thánh.

Khi các tín hữu Kitô bước qua cửa 
Thánh với một thái độ sám hối, thì 
đồng thời cũng sẽ từ tội lỗi đến 
với ân sủng. Các Kitô hữu sẽ lãnh 
nhận một ân xá - tức là theo Giáo 
luật, “sự tháo giải trước mặt Chúa 
các hình phạt thế tạm vì các tội lỗi 
đã được xóa bỏ” (c. 992).

Điều kiện để lãnh ơn toàn xá

Theo tông huấn GIÁO LÝ ÂN 

XÁ (Indulgentiarum Doctrina) do 
Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI ban 
hành ngày 1 tháng 1 năm 1967 thì 
những Tín hữu nào muốn hưởng 
Ân xá, phải hội đủ những điều 
kiện sau đây:
• Xưng tội (nếu cần), tham dự 

thánh lễ và rước lễ, cầu nguyện 
theo ý Đức Giáo Hoàng và đi 
viếng nhà thờ. Điều đòi khác 
là phải dứt lòng quyến luyến 
tội lỗi, dù tội nhẹ. (Thành luật 
nr. 7) Mọi điều này phải làm 
trong 1 ngày. Mỗi ngày làm 
thì mỗi ngày lãnh được một 
ơn toàn xá. Mỗi ngày chỉ lãnh 
được 1 lần ơn toàn xá. 

• Khi đi viếng nhà thờ thì đọc 
kinh Lạy Cha, một kinh Kính 
mừng và một kinh Tin kính, 
tùy ý đọc thêm kinh Năm 
thánh để cầu theo ý Đức Giáo 
Hoàng (x.Thành luật, n.10).

• Giáo hội mời gọi mỗi tín hữu 
sống năm thánh và trở nên 
Thánh. Những điều mà ta cố 
gắng trong năm Thánh, trở 
thành một thói quen tốt cho 
suốt quãng đời còn lại của ta. 
Nếu ta có nhiều ơn toàn xá, mà 
không nên thánh, nên thiện và 
không có Chúa thì có ích gì? 
Ta vẫn không được lên thiên 
đàng đâu. 
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Làm sao sống con đường 
thương xót? 

Chúng ta có thể sống con đường 
thương xót cả về ”thể lý” lẫn ”tinh 
thần”. Đó là kinh thương người 
có 14 mối. Những công việc về 
”thể lý” như: cho kẻ đói ăn, cho 
kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới 
ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù 
rạc, cho khách đậu nhà, chôn xác 
kẻ chết; những công việc thuộc 
về ”tinh thần” như: lấy lời lành 
mà khuyên người, mở dạy kẻ mê 
muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có 
tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng 
ta, cầu nguyện và nâng đỡ cho tha 
nhân.

Những lời Kinh Hòa Bình cũng 
là những biểu lộ cụ thể những 
công việc thương xót: Lạy Chúa 
từ nhân, Xin cho con biết mến 
yêu và phụng sự Chúa trong mọi 
người. Lạy Chúa, xin hãy dùng 

con như khí cụ bình an của Chúa. 
Ðể con đem yêu thương vào nơi 
oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng 
nhục, đem an hoà vào nơi tranh 
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi 
lầm. Ðể con đem tin kính vào nơi 
nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi 
thất vọng, Ðể con rọi ánh sáng 
vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến 
chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy 
con: Tìm an ủi người hơn được 
người ủi an, Tìm hiểu biết người 
hơn được người hiểu biết. Tìm 
yêu mến người hơn được người 
mến yêu. Vì chính khi hiến thân 
là khi được nhận lãnh, chính lúc 
quên mình là lúc gặp lại bản thân, 
Vì chính khi thứ tha là khi được 
tha thứ, chính lúc chết đi là khi 
vui sống muôn đời.

Vậy chúng ta hãy cố gắng sống 
Năm Thánh, sống thánh thiện và 
thu tích nhiều ân xá cho mình 
cũng như dâng tặng cho các linh 
hồn.

Xin xem thêm bài: Để lãnh nhận ơn toàn xá 
trong năm thánh Lòng Thương Xót - trang 95.
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Ý 
(gọi tắt là từ Hán-Việt Ý 
Đại Lợi) còn gọi là I-ta-
li-a (tiếng Ý: Italia),       

 quốc danh hiện tại là Cộng 
hoà Ý (Repubblica Italia). Ý từng 
là nơi xuất phát của nhiều nền 
văn hoá Châu Âu như Etruscan 
và La mã. Đấu trường Colosseum 
tại Vatican có lẽ là biểu tượng 
trường tồn nhất của nước Ý.  Thủ 
đô Rôma của Ý từng là trung tâm 
của nền văn minh phương tây và 
là trung tâm của Giáo hội Công 
giáo Rôma. Ngôn ngữ chính thức 
của Ý là tiếng Italia chuẩn, một 
hậu duệ của thổ ngữ Tuscan và 
hậu duệ trực tiếp của tiếng Latinh. 
Khoảng 75 các từ trong tiếng Italia 
có nguồn gốc từ tiếng Latinh. 
Những cuộc khai quật trên khắp 
nước Ý cho thấy sự hiện diện của 
con người tại đây có từ thời kỳ đồ 
đá cũ khoảng 200.000 năm trước. 
Ở thế kỷ thứ 7 và thứ 8 trước công 
nguyên, các tập đoàn Hy Lạp đã 
được thành lập ở những nơi rất 
tách biệt tại vùng bờ biển phía 
đông Biển Đen và Massilia (hiện 
giờ Marseille-Pháp).

Nước Ý  Tổng Quát
Têrêsa Vũ  Quang Phụ ng Anh

Ngày nay Ý là một nền Cộng hoà 
dân chủ và là một quốc gia phát 
triển kinh tế đứng hàng thứ 7 của 
thế giới. Nước này là một thành 
viên G8, Hội đồng Châu Âu, Liên 
Minh Tây Âu và tổ chức sáng 
kiến Trung Âu. Bắt đầu từ ngày 
01.01.2007 Ý đã trở thành một 
thành viên không thường trực 
của Hội Đồng Bảo An Liên hiệp 
Quốc. Vị Tổng thống Ý thứ 11 là 
Giorgio Napolitano. Đương kim 
Thủ tướng là ông Matteo Renzi.

1. Điạ hình: Ý là một bán 
đảo dài hình chiếc ủng, được 
bao quanh ở phía tây bởi biển 
Tyrrhenian và phía đông bởi biển 
Adriatic. Nước này giáp biên 
giới với Pháp, Thụy Sĩ, Áo và 
Slowenien ở phía bắc. Dãy Alpen 
hình thành nên xương sống của 
bán đảo này; và cũng là biên giới 
phía bắc. Các quốc gia độc lập 
San Marino và Thành Vatican 
là những lãnh thổ nằm gọn bên 
trong bán đảo Ý. Vùng phía bắc 
nhiều hồ với hồ lớn nhất là Garda 
(143 dặm vuông, 370 km vuông); 
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PO, con sông chính chảy từ dãy 
Alpen ở biên giới phía tây Ý đi 
xuyên qua đồng bằng Lombardy 
vào biển Adriatic. Nước này cũng 
sở hữu nhiều hòn đảo; đảo lớn 
nhất là Sicilia (9.926 dặm vuông, 
25.708 km vuông) và Sardinia 
(9.301 dặm vuông và 24.090 km 
vuông).

2. Khí hậu:  Khí hậu tại Ý 
khá đa dạng và có thể khác biệt 
khá nhiều so với hình mẫu khí 
hậu Địa trung hải. Nói chung 
tháng nóng nhất là tháng 8 ở phía 
nam và tháng 7 ở phía bắc; trong 
những tháng này nhiệt độ có thể 
lên tới 38-42 độ C ở phía nam 
và 32-35 độ C ở phía bắc. Tháng 
lạnh nhất là tháng giêng: nhiệt độ 
trung bình tại thung lũng sông Po 
trong khoảng -1 và +1 độ C.

3. Dân cư: Nước Ý có 
59.13.1287 dân, đứng hàng thứ tư 
trong Liên minh Âu châu và đứng 
hàng thứ 22 trên thế giới.

4. Các thành phố lớn: Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Palermo, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Catania.

5.  Nhập cư và sắc tộc:  
Trong thế kỷ 19 và 20 Ý từng là 
nguồn cung cấp nhập cư chính tới 
Châu Mỹ, Úc và các quốc gia Tây 
Âu. Tuy nhiên, Ý hiện là điểm đến 
của những người nhập cư từ khắp 
thế giới mà những vùng chính là 
Đông Âu, Bắc phi và Châu Á.

6. Tôn giáo: Vương cung thánh 
đường Thánh Gioan Laterano là 
nhà thờ chính toà của Giáo phận 
Rôma. Công giáo Rôma là tôn 
giáo lớn nhất nước. 87,8% người 
dân Ý tự coi mình là tín đồ công 
giáo Rôma, khoảng 1/3 trong đó 
tuyên bố là các tín đồ nhiệt thành. 
Các nhóm Kitô giáo khác tại Ý 
gồm khoảng 1,5 triệu tín đồ Chính 
thống giáo. Thiểu số tôn giáo lâu 
đời nhất nước này là cộng đồng 
Do Thái giáo với khoảng 45.000 
người. Vì số lượng người nhập cư 
khác từ khắp nơi trên thế giới nên 
có khoảng 285.000 người là tín 
đồ Hồi giáo (1,4%) sống tại Ý, dù 
chỉ khoảng 50.000 người có quốc 
tịch Ý. Ngoài ra có 110.000 tín đồ 
Phật giáo (0,2%); 70.000 tín đồ 
Sikh-giáo và 70.000 tín đồ Hindu 
giáo (0,1%) tại Ý.
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7. Kinh tế: Du lịch là lĩnh vực 
quan trọng của nền kinh tế Ý; với 
hơn 37 triệu du khách hằng năm, 
Ý được xếp hạng là điểm đến hấp 
dẫn thứ năm của du khách trên thế 
giới.

8. Văn hóa: Ý là nơi có số 
lượng Di sản thế giới của UNES-
CO nhiều nhất ( 44 di sản - số liệu 
2009 ).

9. Nghệ thuật: Ý đã có nhiều 
phong trào nghệ thuật và trí thức 
phát triển ra khắp Châu Âu và 
thế giới, gồm phong trào Phục 
hưng và chủ nghĩa Baroque. Có lẽ 
những thành tựu văn hoá lớn nhất 
của Ý thuộc di sản nghệ thuật của 
họ, với các nghệ sĩ Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Caravaggio, 
Raffaello Sanzio.

10.  Văn học: Với căn bản của 
tiếng Ý hiện đại được thành lập 
bởi nhà thơ Firenze, Dante Aligh-
ieri, người mà tác phẩm “Thần 
khúc” của ông thường được coi 
là tuyên ngôn văn học sớm nhất 
ra đời ở Âu châu thời trung cổ và 
là một trong những tác phẩm văn 

học vĩ đại nhất thế giới, đất nước 
này luôn sở hữu nhiều tác giả nổi 
tiếng; những nhà văn, nhà thơ như 
Giacomo Leopardi, Boccacio.

11. Khoa học: Trong khoa 
học, Galileo Galilei đã đưa ra 
những trí thức tiến bộ dẫn đường 
tới cách mạng khoa học. Ý từng 
là nơi sinh sống của nhiều nhà 
khoa học và nhà phát minh như 
nhà vật lý Alessando Volta người 
phát minh ra pin điện và đoạt giải 
Nobel Vật lý, Guglielmo Marconi 
phát minh ra Radio và Antonio 
Meucci người phát minh ra điện 
thoại.

12. Âm nhạc: Từ âm nhạc 
dân gian tới âm nhạc cổ điển Âu 
Châu, âm nhạc luôn đóng vai trò 
quan trọng trong văn hoá Ý. Là 
nơi sinh của Opera, Ý đã thiết lập 
nhiều nền tảng cho truyền thống 
âm nhạc cổ điển. Các nhạc cụ gắn 
liền với âm nhạc cổ điển và nhiều 
hình thức âm nhạc cổ điển hiện tại 
đều có thể tìm thấy nguồn gốc từ 
phát minh ở thế kỷ 16 và 17 trong 
âm nhạc Ý  (như giao hưởng, con-
certo và sonata).
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Roma
Thà nh phố  Roma thuộ c vù ng La-
zario nằ m về  phí a đông củ a miề n 
Trung nướ c Ý , vớ i dân số  khoả ng 
3 triệ u ngườ i. Đây là  thà nh phố  
vớ i rấ t nhiề u tên gọ i như kinh 
thà nh vĩ nh cữ u, thà nh phố  củ a 
7 ngọ n đồ i, kinh đô củ a cá c bả o 
tà ng, vù ng đấ t củ a giớ i nghệ  sĩ . 
Theo truyề n thuyế t Roma đượ c 
khai sinh bở i cặ p anh em sinh đôi 
là  Remus và  Romolus và o khoả ng 
năm 700 trướ c Công Nguyên. 

Tạ i ngọ n đồ i Palatino thà nh phố  
Roma đã  đượ c khai sinh và  đượ c 
mệ nh danh là  caput mundi, thủ  
đô củ a thế  giớ i. Bên dướ i ngọ n 
đồ i Palatino là  diễ n đà n La Mã , 
foro romano. Ngà y nay trên đố ng 
hoang tà n củ a cá c tả ng đá  ngườ i 
ta vẫ n cò n thấ y rõ  dấ u tí ch củ a 
nhữ ng đề n thờ , lâu đà i, nhữ ng pho 
tượ ng và  nhữ ng khu chợ  cỗ , vố n 
là  khu trung tâm kinh tế  chí nh trị  
củ a toà n đế  quố c Roma trong mộ t 
thờ i và ng son dĩ  vã ng. 

Vài nét về Ro ma và Vatican
Têrêsa Ngô Hà  Bả o Trâm

Khi Đế  Quố c Roma sụ p đỗ  và o 
thế  kỷ  thứ  5, khu trung tâm nà y đã  
từ ng bị  bỏ  hoang và  trở  thà nh nơi 
chỉ  dà nh cho nhữ ng chú  mụ c đồ ng 
và  nhữ ng đà n gia sú c. Sau nhữ ng 
trậ n độ ng đấ t và  nhữ ng cuộ c tà n 
phá  củ a con ngườ i, đấ u trườ ng 
Colosseo đã  bị  tà n tạ  cho đế n 
ngà y nay và  trở  thà nh biể u tượ ng 
lâu đờ i nhấ t củ a Đế  Quố c Roma 
cổ  đạ i. Đây là  võ  trườ ng đã  đẫ m 
má u hà ng ngà n võ  sĩ  giá c đấ u, cá c 
nô lệ  và  cả  nhữ ng tí n hữ u Ki Tô 
giá o đầ u tiên ké o dà i trong suố t 
4 thế  kỷ . Bên cạ nh đấ u trườ ng là  
cử a khả i hoà n môn củ a Hoà ng Đế  
Constantinus vớ i dò ng chữ Kẻ  
đượ c gợ i hứ ng bở i thầ n linh. 
Patheon, đề n thờ  tấ t cả  cá c thầ n 
từ  Giuno, nữ  thầ n củ a sự  số ng cho 
đế n Marx, thầ n củ a chiế n tranh. 
Má i vò m củ a ngôi đề n hì nh bá n 
nguyệ t vớ i đườ ng kí nh 9 m. Trên 
đỉ nh củ a má i vò m là  mộ t khoả ng 
rỗ ng đượ c gọ i là  cặ p mắ t củ a ngôi 
đề n, là  nơi trự c tiế p nhậ n á nh sá ng 
mặ t trờ i và  chiế u sá ng cho cả  ngôi 
đề n. Quả ng trườ ng Navona, 
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hiệ n đang là  quả ng trườ ng rộ ng 
nhấ t củ a Châu Âu, đã  từ ng là  sân 
vậ n độ ng cho việ c chạ y đua đã  
có  từ  thờ i Hoà ng Đế  Domiciano. 
Quảng trườ ng nà y cò n mang đậ m 
né t kiế n trú c thờ i Baroc và  là  đấ t 
dự ng võ  củ a cá c nghệ  sĩ  đườ ng 
phố . Hà nh trì nh tạ i Roma sẽ  thiế u 
trọ n vẹ n nế u không ghé  đế n fon-
tana Trevi, vò i nướ c Trevi, để  
ướ c nguyệ n mộ t điề u gì  đó . Né m 
mộ t đồ ng xu xuố ng nướ c, nghĩ a là  
bạ n ướ c mong có  dị p sẽ  quay trở  
lạ i Roma, né m 2 đồ ng xu xuố ng 
nướ c biế t đâu bạ n có  cơ hộ i yêu 
mộ t ngườ i Roma nà o đó .

Roma cũ ng là  thà nh phố  củ a 
nhữ ng chiế c cầ u đầ y nghệ  thuậ t. 
Ví  dụ  như chiế c cầ u dẫ n và o lâu 
đà i cá c thiên thầ n đượ c xây từ  
thế  kỷ  thứ  2 sau Công Nguyên, 
sau đó  đượ c Bernini, mộ t điêu 
khắ c nổ i tiế ng, trang trí  bằ ng bứ c 
tượ ng cá c thiên thầ n cầ m nhữ ng 
khí  cụ  trong cuộ c Thương Khó  
củ a Chú a Giê Su. Để  đượ c đặ t 
chân đế n mộ t trong nhữ ng quả ng 
trườ ng lớ n nhấ t thế  giớ i, quả ng 
trườ ng Thá nh Phêrô, khá ch 
hà nh hương phả i băng qua chiế c 
cầ u bắ t ngang sông Tiber. Ngôi 
đề n thờ  lớ n nhấ t thế  giớ i, Vương 

Cung Thá nh Đườ ng Phêrô là  
nơi hộ i tụ  nhữ ng công trì nh nghệ  
thuậ t củ a cá c nghệ  sĩ  bậ t thầ y. Má i 
vò m củ a đề n thờ  đượ c thiế t kế  bở i 
kiế n trú c sư hà ng đầ u thờ i phụ c 
hưng, đó  là  Michelangelo. Từ  
trên má i vò m nhì n xuố ng quả ng 
trườ ng Phêrô đượ c giớ i hạ n bở i 
hai hà ng cộ t như vò ng tay ngườ i 
mẹ  mở  rộ ng chà o đó n bướ c chân 
củ a muôn triệ u khá ch hà nh hương 
tiế n về  Roma để  đó n nhậ n phé p 
là nh củ a Đứ c Giá o Hoà ng. Nơi 
lý  tưở ng để  đượ c ngắ m hoà ng 
hôn Roma  trên sông Tiber là  đả o 
Tibêrina, đả o nà y đượ c nố i liề n 
vớ i hai bờ  củ a dò ng sông bằ ng hai 
chiế c cầ u Cestio và  Fabricio. 

                                                  

Vatican
Toà  Thá nh Vatican là  mộ t quố c 
gia độ c lậ p nhỏ  nhấ t thế  giớ i nằ m 
trong lò ng thà nh phố  Roma vớ i 
diệ n tí ch xấ p xỉ  44 hecta đượ c 
bao kí n bở i nhữ ng bứ c tườ ng 
xây. Nhữ ng khu vườ n trong thà nh 
Vatican đượ c thà nh lậ p từ  thờ i 
đạ i Phụ c Hưng và  thờ i kỳ  Baroc 
chiế m hơn mộ t nử a diệ n tí ch lã nh 
thổ . Tò a Thá nh có  tên chí nh thứ c 
là  Thà nh Quố c Vatican – Status 
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Civitatis Vaticanae (tiế ng Latinh), 
Stato della Città del Vaticano 
(tiế ng Ý ). Bà i quố c ca Inno e 
Marcia Pontifi cale, nghĩ a là  Quố c 
ca và  hà nh khú c Giá o Hoà ng.

Quố c gia nà y đượ c thà nh lậ p năm 
1929 theo Hiệ p Ướ c Latêranô 
vớ i tư cá ch là  hậ u thân củ a Quố c 
gia Giá o Hoà ng, tồ n tạ i từ  năm 
756 tớ i 1870 sau Công Nguyên. 
Đứ ng đầ u điề u hà nh là  Giá m 
Mụ c Roma, tứ c Đức Giá o Hoà ng. 
Cá c quan chứ c cấ p cao nhấ t củ a 
quố c gia đề u là  giá o sĩ  củ a Giá o 
Hộ i Công Giá o Roma. Đây cũ ng 
là  lã nh thổ  có  chủ  quyề n củ a Tò a 
Thá nh và  là  nơi có  Điệ n Tông Tò a 
(nơi ở  củ a Giá o Hoà ng) và  Giá o 
Triề u Roma. Theo nguyên tắ c trụ  
sở  Giá o Hộ i Công Giá o là  vương 
cung Thá nh đườ ng Thá nh Gioan 
Latêranô (nhà  thờ  mẹ  củ a cá c nhà  
thờ ) nằ m ở  Roma, ngoà i biên giớ i 
củ a quố c gia, nhưng Vatican vẫ n 
đượ c cho là  trung tâm giá o quyề n 
củ a Giá o Hộ i Công Giá o Roma. 
Lã nh thổ  Vatican là  mộ t phầ n củ a 
Mons Vaticanus, đồ i Vatican, sá t 
kề  cá nh đồ ng Vatican là  đề n thờ  
Thá nh Phêrô, điệ n Giá o Hoà ng, 
nhà  nguyệ n Sistine, nhiề u bả o 
tà ng và  nhiề u công trì nh kiế n trú c 
khá c. Năm 1929 vù ng nà y tá ch 

biệ t khỏ i thà nh phố  và  nằ m trên bờ  
phí a tây sông Tiber, đây là  vù ng 
mở  rộ ng về  sau củ a thà nh phố  và  
đượ c bả o vệ  khi Giá o Hoà ng Leo 
IV cho gộ p và o trong bứ c tườ ng 
bao quanh thà nh phố , sau nà y 
đượ c mở  rộ ng thà nh nhữ ng bứ c 
tườ ng kiể u phá o đà i như hiệ n nay 
bở i cá c Giá o Hoà ng Phaolô III, 
Piô IV và  Urbanô VIII. Đa phầ n 
lã nh thổ  thuộ c về  Vatican đề u nằ m 
bên trong vò ng tườ ng nên khiế n 
cá c bứ c tườ ng nà y đượ c dù ng 
để  đị nh nghĩ a là m ranh giớ i. Ở  
nhữ ng nơi không có  tườ ng xây 
thì  nhữ ng dã y nhà  ở  đó  trở  thà nh 
mộ t phầ n biên giớ i và  mộ t phầ n 
nhỏ  biên giớ i đượ c xây dự ng mớ i 
ở  thờ i hiệ n đạ i. Nhữ ng bứ c tườ ng 
đá  bao quanh khu vự c ở  phí a 
Bắ c, Nam và  Tây.  Lã nh thổ  bao 
gồ m quả ng trườ ng Thá nh Phêrô, 
không thể  tá ch rờ i vớ i phầ n cò n 
lạ i củ a Roma, vì  thế  mà  có  mộ t 
đườ ng biên giớ i ả o vớ i Ý  quố c 
đượ c quy đị nh chạ y dọ c, giớ i 
hạ n bên ngoà i củ a quả ng trườ ng, 
giá p vớ i Piazza Pio XII và  Via 
Paolo VI. Con đườ ng hò a giả i, 
via della conciliazione, nố i quả ng 
trườ ng Thá nh Phêrô vớ i Roma 
qua chiế c cầ u Thiên Thầ n (Ponte 
Sant Angelo). Con đườ ng lớ n nà y 
đượ c Mussolini xây dự ng sau khi 
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hiệ p ướ c Latêranô đượ c ký  kế t. 
Theo hiệ p ướ c Latêranô, mộ t số  
tà i sả n củ a Tò a Thá nh nằ m rả i rá c 
trên lã nh thổ  Ý , nơi đó ng trụ  sở  
và  là m việ c củ a cá c đị nh chế  cầ n 
thiế t cho tí nh chấ t và  nhiệ m vụ  
truyề n đạ o củ a Tò a Thá nh, mà  nổ i 
tiế ng là  Castel Gandolfo và  nhà  
thờ  Thá nh Phêrô.

Thá p kỷ  niệ m Vatican đượ c 
Caligula sá ng tạ o để  trang hoà ng 
trườ ng đấ u và  cũ ng là  vậ t cò n só t 
lạ i đế n ngà y nay. Khu vự c nà y là  
nơi tử  đạ o củ a nhiề u Ki Tô hữ u hồ i 
năm 64 sau Công Nguyên. Truyề n 
thuyế t kẻ  rằ ng Thá nh Phêrô đã  bị  
đó ng đinh treo ngượ c và o thậ p giá  
tạ i nơi nà y. Đố i diệ n đấ u trườ ng 
là  mộ t nghĩ a trang tá ch rờ i vớ i 
Via Cormelia. Nhữ ng hầ m mộ , 
lăng tẩ m và  mồ  mả  nhỏ  cũ ng như 
bà n thờ  thầ n ngoạ i củ a nhữ ng tôn 
giá o khá c đượ c xây dự ng kiên cố  
trướ c khi công trì nh quả ng trườ ng 
Constrantinian Thá nh Phêrô đượ c 
xây dự ng mộ t nử a hồ i thế  kỷ  IV 
sau Công Nguyên. 

Nơi ở  củ a Giá o Hoà ng nằ m gầ n 
quả ng trườ ng, đượ c xây dự ng 
ngay từ  thế  kỷ  V trong thờ i giá o 

hoà ng Symmachus (qua đờ i ngà y 
19.6.514, triề u đạ i từ  498 -514). 
Cá c giá o hoà ng trong vai trò  
không thuộ c tôn giá o đã  đế n cầ m 
quyề n cá c khu vự c lân cậ n, lậ p ra 
Quố c gia Giá o Hoà ng, có  quyề n 
lự c trên phầ n lớ n bá n đả o Ý  hơn 
mộ t ngà n năm cho đế n giữ a thế  
kỷ  XIX, khi lã nh thổ  củ a quố c 
gia Giá o Hoà ng bị  tị ch thu bở i 
sự  thà nh lậ p củ a Vương Quố c Ý . 
Trong thờ i gian ấ y Vatican không 
phả i là  nơi ở  thườ ng xuyên củ a 
Giá o Hoà ng mà  là  ở  Avignon 
(Phá p quố c). Giá o Hoà ng không 
đượ c vua Ý  công nhậ n khi ra luậ t 
ở  Roma, họ  từ  chố i cấ p phé p cho 
vù ng đấ t Vatican cho đế n khi sự  
bấ t hò a củ a đôi bên đượ c giả i 
quyế t và o năm 1929. Ý  không có  
ý  đị nh can thiệ p và o Tò a Thá nh 
trong thà nh Vatican, tuy nhiên họ  
đã  tị ch thu tà i sả n củ a Giá o Hộ i 
ở  nhiề u nơi, đặ c biệ t bao gồ m lâu 
đà i chí nh phủ  Ý , nơi ở  chí nh thứ c 
trướ c kia củ a Giá o Hoà ng. Ngà y 
11.02.1929 Tò a Thá nh và  Vương 
Quố c Ý  đã  ký  kế t hiệ p ướ c thà nh 
lậ p quố c gia Vatican, đồ ng thờ i 
công nhậ n Công Giá o có  vai trò  
quan trọ ng tạ i Ý .
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Lịch Sử Đền Thờ Thánh Phêrô
Maria Bùi Thị Kim

Đền thờ Thánh Phêrô được xây 
trên mộ của thánh nhân, tử đạo 
dưới thời hoàng đế Neron năm 
64. Đền thờ Thánh Phêrô là thành 
quả công trình tái thiết đầy công 
phu qua nhiều thế kỷ, được xây 
trên mộ thánh Phêrô tông đồ, trên 
sườn đồi Vatican, trong khu vực 
nghĩa trang cạnh Hý Trường của 
hoàng đế Néron. Có hai giai đoạn 
xây cất:

1. Đền Thờ Cổ do Hoàng Đế 
Constantino kiến thiết từ năm 
324. 
Lúc đầu chỉ là một nhà nguyện 
nhỏ dâng kính Thánh Phêrô, do 
Đức Anacleto, vị Giáo Hoàng thứ 
3 của Giáo-hội, xây dựng trong 
các năm 77-88. Năm 313 hoàng 
đế Costantino ký sắc lệnh bỏ bắt 
bớ Kitô giáo và khoảng năm 324 
hoàng đế Constatino cho thiết lập 
tại đó ngôi thánh đường vĩ đại 
gồm 5 gian, được xây trong 25 
năm, và tồn tại cho tới thế kỷ thứ 
15. Trong 12 thế kỷ đền thờ này 
được trang trí phong phú, tráng lệ 
với nhiều vật quý giá: những bức 

tranh khảm đá cẩm thạch, gấm 
vóc, kim loaị quý, vàng bạc, gỗ 
bá hương của Libăng… Đền thờ 
thánh Phêrô là nơi các hoàng  đế 
và vua chúa đến để các Đức Giáo 
Hoàng phong vương, biểu tượng 
tinh hoa nhất của Rôma trong thời 
Trung Cổ và Phục Hưng, là nơi 
cực thánh của thế giới Kitô giáo.

2. Đền Thờ thánh Phêrô mới.

Năm 1308 quân Pháp đánh Italia 
và bắt ĐGH về Avignon. Các Giáo 
Hoàng sống tại Avignon cho tới 
năm 1377, khi thánh nữ Catarina 
thành Siena viết thư cho ĐGH nói 
rằng chỗ của ĐGH là tại Roma. 
Trong thời gian này đền thờ thánh 
Phêrô đã hầu như bị bỏ hoang 
nên hư hại rất nhiều. Đức Giáo 
Hoàng Nicolo V (1447-1455) 
quyết định xây dựng Đền Thờ 
Mới. Đền thờ này được xây dựng 
từ đầu thế kỷ thứ 16, trong khoảng 
120 năm, do 12 kiến trúc sư danh 
tiếng điều khiển. Nổi bật nhất là 
Michelangelo, Bramante, Carlo 
Maderno, Giuseppe Valadier, 
Bernini. 

Ngày 18-11-1626, Đức Giáo  
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Hoàng Urbano VIII thánh hiến 
đền thờ mới.

Đặc Tính Đền Thờ Mới.

Đền thờ thánh Phêrô có diện 
tích 15.160 mét vuông, trong 

khi nhà thờ chính toà Milano chỉ 
có 11.700 mét vuông, Saint Paul 
ở Luân Đôn 7.875 mét vuông, 
Nhà thờ Đức Bà Paris 5.966 mét 
vuông. Tất cả các nhà thờ khác lọt 
thẳm trong đền thờ thánh Phêrô.

Đền thờ dài 211 mét 50 kể cả 
mặt tiền. Gian giữa cao 46 

mét 20 , rộng 27 mét 50. Gian 
ngang bên trong dài 137 mét 50. 
Mái tròn kể cả thánh giá cao 132 
mét 50, chu vi 42 mét, nhỏ hơn 
mái tròn của Pantheon 1 mét 40.

Mặt tiền đền thờ dài 114 mét 
69, cao 45 mét 44, kiểu 

barốc, có 4 trụ chính và 8 cây cột 
nâng mái tiền đường, với hàng 
chữ dâng kính có từ thời ĐGH 
Phaolo V. Bên trên có 5 cửa và 
5 bao lơn. Bao lơn chính giữa là 
nơi ĐGH ban phép lành toàn xá 
cho thành Roma và toàn thế giới 
trong các dịp lễ trọng như Giáng 
Sinh, Phục Sinh và Đầu Năm mới. 
Cũng từ bao lơn này Hồng Y niên 
trưởng công bố tên của Đức Tân 
Giáo Hoàng sau khi được Mật 
nghị Hồng Y bầu.

Trên cùng là sân thượng trang 
hoàng với các bức tượng cao 5 

mét 70: Chúa Giêsu, thánh Gioan 
Baotixita và 11 Tông Đồ, không 
có thánh Phêrô, và hai chiếc đồng 
hồ do kiến trúc sư Giuseppe Vala-
dier làm năm 1822. Dưới đồng hồ  
bên trái là quả chuông có chu vi 7 
mét 50 nặng 9 tấn 3.

Năm 1950 Đức Giáo Hoàng 
Pio XII cho đào khảo cổ 

nghĩa trang bên dưới và người 
ta đã tìm thấy xương của thánh 
Phêrô được gói trong một miếng 
nhung đỏ viền chỉ vàng đặt trong 
một hộc có bảng viết “Petros Eni” 
Phêrô ở đây. Xương thánh nhân 
hiện được đặt trong một hòm ở 
hầm đền thờ, thẳng bên dưới bàn 
thờ tuyên xưng đức tin. Ngoài ra, 
trong đền thờ có 46 bàn thờ. Có 9 
bàn thờ kính Đức Mẹ.

Cửa Thánh: trong số 5 cửa vào 
đền thờ, có một cửa chỉ mở ra 

vào Năm Thánh.

Mái vòm đền thờ có chu vi bên 
trong là 42.7 mét, bên ngoài 

58 mét và cao 50.35 mét. Bàn thờ 
chính gọi là Bàn Thờ Tuyên Xưng 
Đức Tin.

Tượng Thánh Phêrô bằng đồng 
có từ thế kỷ 13.

Tượng Đức Mẹ sầu bi do ông 
Michelangelo thực hiện năm 

1500, khi ông mới 25 tuổi.
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Cửa thánh (Porta sancta) của 
đền thờ Thánh Phê-rô do 

được làm bằng đồng với hai cánh, 
còn được gọi là “Cửa của sự tha 
thứ vô biên”. Có tất cả 16 tấm 
phù điêu được khắc trên cửa diễn 
tả lịch sử ơn cứu chuộc: từ biến 
cố Adam và Eva bị đuổi ra khỏi 
vườn địa đàng, đến việc Truyền 
tin cho Đức Maria, biến cố Chúa 
chịu phép rửa và Chúa chịu chết 
trên cây Thánh Giá. Khi bước qua 
cửa thánh, là người tín hữu bước 
qua chính Đức Ki-tô và được cứu 
chuộc: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà 
vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9).

Quảng Trường Thánh Phêrô do 
Bernini thực hiện. Có diện 

tích 4 hecta, có hàng cột vòng 
cung bao quanh như đôi cánh tay 
Mẹ hiền Giáo Hội giang rộng đón 
chào các đoàn con từ khắp nơi trên 
thế giới tuôn về. Hai hàng hiên có 
mái che gồm 88 trụ cột lớn và 280 
cây cột kiểu đô rích xếp thành 4 
hàng, bên trên được trang hoàng 
với 140 bức tượng các thánh.

Tháp Bút Vatican (Obelis): ở 
giữa Quảng Trường Thánh 

Phêrô là một khối đá hình kim tự 
tháp bằng đá vân cương đỏ, được 
dựng  năm 1585 - cao 25 mét 50, 
được lấy từ thành phố Heliopolis 
bên Ai Cập, và được hoàng đế 
Caligula đặt ở chính giữa hí 

trường trên đồi Vatican. Theo 
truyền thống, chính nơi tháp bút 
Vatican thánh Phê-rô đã chịu tử 
đạo với việc đóng đinh ngược, và 
nhiều Ki-tô hữu tiên khởi cũng đã 
chịu tử đạo ở đây. Người Roma đã 
thân thương gọi tháp này với hai 
tên: Pyramide beati Petri – Kim 
tự tháp của thánh Phê-rô hoặc 
acus  beati Petri – Cây đinh của 
thánh Phê-rô. 
« Chung quanh tháp bút là hình 

hoa hồng gió bốn phương. Giữa 
tháp bút và hai phông ten có 
một tảng đá tròn, từ đó có thể 
trông thấy bốn hàng cột của mái 
hiên sắp thành hàng thẳng tắp 
như thể chỉ có một cột.

Quảng trường thánh Phêrô có 
thế chứa được hơn 200.000 

người. Nếu đứng chật ở cả quảng 
trường Piô XII và Đại Lộ Hoà 
Giải thì được hơn 300.000.

Kết luận:

Kính viếng đền thờ Thánh Phêrô 
giúp chúng ta hiểu về lịch sử 
Giáo-Hội; lòng thương yêu, sự 
quan phòng của Thiên Chúa, qua 
bao thăng trầm của các đấng kế vị 
Thánh Phêrô; không ngừng nâng 
đỡ Đức tin các tín hữu trên khắp 
thế giới. Chúng ta sẽ tin yêu Giáo-
Hội, tin yêu Chúa sâu đậm hơn.
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Khu vực Roma cổ - Forum 
Romanum. Ở góc dinh thượng 
viện có thể nhìn thấy một cây cột 
đá có tượng chó sói cái và hai đứa 
trẻ Romulus và Remus đang bú 
sữa. Từ đây, du khách có thể nhìn 
thấy toàn cảnh của Forum Roma-
num. 

Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước 
Công Nguyên, Quảng trường 
La Mã Forum Romanum là khu 
trung tâm hành chánh, tôn giáo và 
thương mại của La Mã. Trong thời 
kỳ này, người ta đã xây những hội 
trường lớn để hội họp, những đền 
thờ, chợ búa và cung điện lộng lẫy 
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của 
người dân địa phương.

Trải qua nhiều thế kỷ kế tiếp, 
Quảng trường Forum Romanum 
được mở rộng thêm và trở thành 
trung tâm sinh hoạt của La Mã. 
Đây chính là nơi Nghị Viện hội 
họp bàn thảo những luật lệ, mở 
những phiên tòa xử án, tổ chức 
những buổi tế lễ, cầu nguyện, 
những lễ hội ăn mừng chiến thắng 
hay đám tang những chức sắc 
quan trọng.

Một vài nơi cổ kính ở Roma
Cha GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Bên trong có 9 cây cột còn lại của 
đền thờ dâng kính 12 vị thần ngoại 
giáo (xây 367 năm trước Tây 
Lịch). Bên cạnh là đền thờ kính 
hoàng đế Vespasiano do hoàng 
đế Domiziano xây năm 367 trước 
Tây Lịch để kỷ niệm hòa ước giữa 
hai nhóm Patrizi và Plebei, sau 
này được hoàng đế Tiberio xây lại 
trong những năm 7-10. Đền thờ 
kính thần Saturno và Khải Hoàn 
Môn Settimo Severo. Khu vực 
Roma này là trung tâm sinh hoạt 
của Roma cổ xưa từ đồi Palatino 
đến đấu trường Colosseo.

Đấu trường Colosseo Đấu 
trường là công trình kiến trúc vĩ 
đại nhất của thành phố Roma cổ 
trong thời các hoàng đế nổi tiếng. 
Nó biểu tượng cho vinh dự và 
oai hùng của đế quốc Roma cũng 
như của thành phố Roma là thủ 
đô của đế quốc. Đấu trường này 
được hoàng đế Vespasiano khởi 
công năm 72 trên các hồ thuộc 
vườn thượng uyển của hoàng đế 
Nero và hoàn tất năm 80 do hoàng 
đế Tito. Nơi đây diễn ra các trò 
chơi giải trí như đấu gươm săn 
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bắn giả thú, thủy chiến giả… Đấu 
trường hình bầu dục bằng đá vôi 
bên ngoài và gạch nung cùng với 
đá ong ở bên trong. Chu vi rộng 
527 thước, dài 188 thước cao 52 
thước, gồm 4 tầng. Đấu trường có 
thể ngồi được trên 50 ngàn người. 
Đấu trường mang tên Colosseo, 
nghĩa là Khổng Lồ do kiến trúc vĩ 
đại của nó cũng như bên cạnh có 
bức tượng khổng lồ cao 30 thước 
của hoàng đế Nero.

Theo truyền thuyết Kitô, nhiều tín 
hữu chịu tử đạo tại đấu trường nên 
vào thế kỷ 18 ĐGH Beneđicto 14 
cho tu sửa lại và dâng đấu trường 
để tôn kính các vị thánh tử đạo. 
Từ thời ĐGH Phaolô 6, Đức 
Thánh Cha chủ tọa những Chặng 
Đàng Thánh Giá vào Ngày Thứ 
Sáu Tuần Thánh với sự tham dự 
của hàng ngàn tín hữu cũng như 
du khách hành hương.

Lâu Đài Thiên Thần. Nguyên 
thủy đền này là lăng tẩm của 
hoàng đế Adriano xây năm 135 
cho chính ông và những người kế 
vị. Nó là một cái tháp tròn rộng 
lớn bằng đá ong và đá vôi bọc 
cẩm thạch dài 64 thước nằm trên 
đế hình vuông cạnh 84 m cao 50 
m, trên cao có tượng hoàng đế. 

Nhiều hoàng đế được chôn cất 
tại đây cho đến năm 211. Những 
thế kỷ sau đó, lăng tẩm trở thành 
pháo đài. Theo truyền thuyết, năm 
590 ĐGH Gregorio Cả chủ sự một 
buổi rước kiệu cầu cho thành phố 
Roma qua khỏi trận dịch hạch, khi 
đi qua cầu ĐGH nhìn thấy một 
thiên thần đang tra thanh gươm 
vào vỏ. Nạn dịch hạch ngưng sau 
đó. Từ đó lăng tẩm được gọi là 
Lâu Đài Thiên Thần.

Đền thờ Pantheon là một 
trong những kiến trúc Roma cổ 
được giữ lại gần như nguyên vẹn. 
Hoàng đế Adriano trong những 
năm 120- 125 cho xây ngay trên 
chỗ của một đền thờ cũ đã được xây 
năm 27 tước Tây Lịch dâng kính 7 
thần tinh tú. Tiền đường rất hùng 
vĩ với 16 cột đá nham thạch đỏ cao 
12 thước 50. Bảy nhà nguyện đục 
sâu trong tường hình chữ nhật và 
hình bán nguyệt xen kẽ nhau hai 
bên có trang hoàng 2 cột kiểu cao 
gần 9 thước. Trong 7 nhà nguyện 
có tượng 7 thần tinh tú. Đền thờ 
có mái cao bằng với đường kính 
là 43 thước 30, lớn hơn mái đền 
thờ thánh Phêrô. Tần trang hoàng 
5 hàng hình các hộp và càng lên 
cao càng nhỏ lại. Ánh sáng từ bên 
ngoài lọt vào qua lỗ hổng trên trần 
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có đường kính 9 thước. Nền nhà 
được lát bằng nhiều thứ đá cẩm 
thạch màu mè sặc sỡ. Vào thế kỷ 
thứ 6, hoàng đế Byzantine Phoca 
dâng đền Pantheon cho Đức Giáo 
Hoàng Bonifacio 4. Năm 609, 
ĐGH Bonifacio 4 thánh hiến và 
dâng kính Đức Mẹ và các Thánh 
Tử Đạo. Hài cốt các Thánh Tử 
Đạo từ hang toại đạo được mang 
về đây cất giữ dưới bàn thờ. Trong 
dịp long trọng thánh hiến đền thờ, 
khi ca đoàn hát Groria, dân chúng 
Roma được chứng kiến những 
ma quỷ vùng dậy và bay ra khỏi 
đền thờ qua lỗ trống ở trên mái có 
chu vi 9 thước. Trong thời gian 
các ĐGH bị tấn công, đền thờ 
này được sử dụng làm pháo đài. 
Trong thời Trung cổ, các đền thờ 
trở thành biểu tượng của thành 
phố Roma.

Bồn nước Trevi đẹp và nổi 
tiếng nhất tại Roma. Nước của 
bồn này còn gọi là nước “Trinh 
Nữ” do hoàng đế Agrippa cho dẫn 
về Roma vào năm 19 trước Tây 
Lịch cho các hồ tắm của hoàng 
gia. Gọi là “nước trinh nữ” vì 
xưa có một cô gái chỉ mạch nước 
này cho quân lính Roma. Tượng 
thần Nettuno, thần biển oai hùng 

đang đứng trên cỗ xe song mã đi 
lên từ lòng biển, hai bên có hai 
tượng ốc len khổng lồ. Hai lỗ ở 
hai bên tượng trưng cho Lành 
Mạnh (bên phải) và Phong Phú 
(bên trái). Hình chạm nổi bên trên 
diễn tả cảnh cô gái chỉ mạch nước 
cho quân lính Roma và hoàng 
đế Agrippa chấp nhận dự án dẫn 
nước về Roma. Bốn tượng ở trên 
diễn tả cảnh phong phú của bốn 
mùa Xuân Hạ Thu Đông. Theo 
thói quen, du khách muốn ước mơ 
điều gì thì họ cầm đồng tiền quay 
lưng ném ngược vào hồ nước. Họ 
có thể được điều họ xin hoặc họ 
chắc chắn sẽ trở lại Roma khấn 
cầu lần nữa.

Sân đua ngựa Massimo là 
sân đua ngựa lớn nhất của Roma 
có thể chứa được trên 100 ngàn 
người. Ngoài những cuộc đấu 
ngựa, những trò chơi giải trí cũng 
được tổ chức tại đây. Du khách 
có thể nhớ lại khung cảnh của bộ 
phim Bel Hur được đóng phim. 
Một sĩ quan Roma đã cho Chúa 
Giêsu uống một gáo nước lạnh bị 
ngã xuống đang khi bị vác thánh 
giá lên Golgotha. Gia đình của 
ông đã theo đạo Kitô và mẹ ông 
đã khỏi bệnh cùi.
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Theo truyền thuyết, đêm mùng 4 
rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 
352, Ðức Mẹ hiện ra với nhà quý 
tộc Giovanni và Ðức Giáo Hoàng 
Liberio, và truyền lệnh xây một 
đền thờ dâng kính Ðức Mẹ trên đồi 
Esquilino, ngay trên đỉnh đồi, chỗ 
có tuyết phủ. Hôm sau phép lạ xảy 
ra như vậy, tuyết rơi phủ đỉnh đồi 
Esquilino giữa mùa hè. Ðức Giáo 
Hoàng Liberio cho xây đền thờ và 
tài chánh do nhà quí tộc Giovanni 
dâng cúng. Do đó cũng còn gọi là 
Ðền Thờ Liberiana, hay Ðền Thờ 
Ðức Bà Xuống Tuyết hoặc Ðền 
Thờ Máng Cỏ, vì tại đây còn giữ 
di tích máng cỏ của Chúa Giêsu, 
trong một hòm bằng bạc bên dưới 
chân bàn thờ chính. Vào ngày lễ 
Giáng sinh, máng cỏ được đưa ra 
cho mọi người kính viếng. 

Qua dòng thời gian, Đền thờ này 
được gọi là Đền thờ Đức Bà Cả 
(Basilica of Saint Mary Major), vì 
đây là ngôi Đền thờ lớn nhất trong 
số 26 nhà thờ dâng kính Đức Mẹ ở 
Roma. Đối với Giám mục Roma, 
đây là nhà thờ chính tòa thứ hai.

 Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Roma
Linh Nguyễn và Kim Ngọc

Kiến trúc
Tại quảng trường Đền thờ, có cột 
cao 14 mét bằng đá cẩm thạch 
trắng, được Đức Giáo Hoàng 
Phaolô V (1605- 1621) cho đưa 
về đây. Đây là cột duy nhất còn 
sót lại của 8 cột của Đền thờ Mas-
senzio (cũng gọi là Đền thờ Hòa 
Bình) thời Trung Cổ. Tượng Đức 
Mẹ ẵm bế Chúa Giêsu Hài Nhi 
bằng đồng ở trên cột là tác phẩm 
của Điều khắc gia người Pháp 
Guillaume Berthelot.

Tháp chuông Đền thờ cao 75m là 
tháp chuông cao nhất ở Roma do 
Đức Gregorio XI cho xây dựng 
năm 1377.

Ở tiền đường bên trái có Cửa 
Thánh, bên phải có tượng của 
vua Philipo IV Tây Ban Nha bằng 
đồng do Điêu khắc gia Bernini 
thiết kế.

Bàn thờ chính trong Đền thờ, 
còn gọi là bàn thờ tuyên xưng 
đức tin (confession) do Kiến trúc 
sư Vespignani trang trí vào năm 
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1874, bằng đá cẩm thạch quí 
hiếm. Tại khu bàn thờ chính này 
có hòm giữ thánh tích của Thánh 
Mathêu Tông đồ và các vị tử đạo 
khác.

Ở khu hậu cung Đền thờ, có bức 
tranh diễn tả cảnh Chúa Giêsu 
đội triều thiên cho Đức Mẹ, có ca 
đoàn 18 Thiên thần và các Thánh 
bao quanh, đây là kiệt tác của Tu 
sĩ Jacopo Torriti Dòng Phanxicô 
năm 1295 thực hiện. 

Bên phải Đền thờ có Nhà nguyện 
Sixtina, tại đây có đặt Mình 
Thánh Chúa, và có tượng của Đức 
Giáo hoàng Sixtô V thuộc Dòng 
Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Piô 
V thuộc Dòng Đaminh, là người 
đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Ở bên trái Đền thờ có Nhà nguyện 
Paolina. Trong Nhà nguyện này 
có ảnh Đức Mẹ “Salus Populi 
Romani” (Phần Rỗi của dân 
Roma). Theo tương truyền, bức 
ảnh này do Thánh sử Luca vẽ dang 
dở sau đó được một Thiên thần 
hoàn tất, vì thế đây không phải 
là bức tranh do tay người phàm 
vẽ ra. Lưu truyền nói rằng ảnh tự 
động đến Roma từ Costantinople, 
tránh nạn phá ảnh tượng 3 thế kỷ 
trước đó và được đặt tại đây từ 

năm 1613. Ngôi Nhà nguyện này 
được coi như là ngôi Nhà nguyện 
phong phú và đẹp nhất Roma với 
những bức họa tuyệt đẹp để tôn 
vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. 

Một số  sự  tí ch củ a Đề n thờ 
Cũ ng như  nhiề u Đề n thờ  lớ n khá c 
ở  Roma, Đề n thờ  nà y cũ ng có  
nhiề u sự  tí ch lư u truyề n lạ i:
Theo tư ơ ng truyề n, mộ t ngà y kia, 
Olimpo, quan tổ ng trấ n Roma, 
giậ n dữ , hầ m hầ m đi và o Đề n thờ  
Đứ c Bà  Cả  để  sá t hạ i Đứ c Giá o 
Hoà ng Marino (882 - 884) trong 
lú c ngà i cử  hà nh Thá nh lễ . Như ng 
vừ a bư ớ c qua ngư ỡ ng cử a Đề n 
thờ , độ t nhiê n ô ng bị  mù  và  khô ng 
thể  thi hà nh ý  đị nh gian á c đó . Sự  
tí ch nà y đư ợ c ghi nhớ  trong mộ t 
hì nh nổ i cẩ m thạ ch do điê u khắ c 
gia Lironi tạ c bê n trê n Cử a Thá nh 
và o nă m 1730.

Tạ i Đề n thờ  có  phầ n mộ  củ a Đứ c 
Giá o Hoà ng Clemente IX (1667- 
1669). Khi sinh thờ i, ngà i đã  từ ng 
bà y tỏ  mong ư ớ c đư ợ c an tá ng tạ i 
Đề n thờ  nà y chứ  khô ng phả i tạ i 
Đề n thờ  Thá nh Phê rô . Như ng khi 
ngà i qua đờ i mà  phầ n mộ  ngà i do 
kiế n trú c sư  Girolamo Rainaldi vẽ  
kiể u chư a hoà n tấ t, nê n quan tà i 
củ a ngà i đư ợ c chô n tạ m tạ i Đề n 
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thờ  Thá nh Phê rô . Ngay sau đó , 
có  tin về  cá c phé p lạ  do Đứ c cố  
Giá o Hoà ng thự c hiệ n. Tin nà y 
đư ợ c mộ t Tu sĩ  Phanxico ở  tu việ n 
Aracoeh xá c nhậ n. Thầ y bị  mù  và  
cho biế t đã  đư ợ c khỏ i nhờ  cầ u xin 
Đứ c Giá o Hoà ng Clemente IX 
cứ u giú p. Dâ n chú ng bắ t đầ u lũ  
lư ợ t ké o đế n mộ  củ a ngà i để  xin 

Vương cung Thánh Đường 
Thánh Gioan Latêranô là 
một trong những thánh đường đầu 
tiên được xây cất sau những cuộc 
bách đạo ban đầu. Thánh đường 
được Hoàng Đế Constantinô xây 
và được ĐTC Sylvester thánh 
hiến năm 324. 

Qua quyết định xây dựng đền thờ 
này, Hoàng Đế làm một công đôi 

Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Gioan Latêranô

Cha GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

việc, một đàng muốn phá hủy 
dấu tích hùng vĩ của đối phương, 
đàng khác muốn tái khẳng định ý 
định nâng đỡ Kitô giáo. Đền thờ 
này cũng tượng trưng cho sự trỗi 
dậy của Kitô giáo. Thật vậy, sau 
chiếu chỉ tha đạo của hoàng đế 
Constantino, một cộng đoàn Kitô 
hữu đã xuất đầu lộ diện, công khai 
cử hành phụng vụ và biểu lộ đời 
sống đức tin. Đền thờ này tượng 
trưng cho chính Giáo hội.

ơ n và  nhữ ng ngư ờ i đư ợ c ơ n thì  
gắ n cá c bả ng tạ  ơ n gầ n ngô i mộ  
tạ m. Sau đó  thi hà i củ a ngà i về  an 
tá ng trong Nhà  nguyệ n Paolina ở  
Đề n thờ  Đứ c Bà  Cả . Như ng kể  
từ  đó  ngà i khô ng cò n là m phé p 
lạ  nữ a. Phép lạ tuyết, hình vẽ 
của Masolino da Panicale.  Giáo 
Hoàng Liberius đang đánh dấu 
nơi tuyết rơi để xây Đền Thờ.
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Vì tầm quan trọng này, nên lễ 
Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan 
Laterano hằng năm vào ngày 9 
tháng 11. Mặt tiền Thánh đường 
có ghi hàng chữ: “Sacrosancta 
Lateranensis ecclesia omnium 
uthis et othis ecclesiarum mater et 
caput - Mẹ và Đầu của tất cả nhà 
thờ ở Roma và trên thế giới.

Đền thờ này lúc đầu được dâng 
kính Chúa Cứu Thế, sau đó dưới 
thời Đức Giáo Hoàng Gregorio 
1 (590 - 601) thì lại được dâng 
kính cả hai Thánh Gioan Tẩy Giả 
và Gioan Tông Đồ. Dân chúng ở 
Roma có lòng kính mến đặc biệt 
đối với thánh Gioan Tông Đồ, vì 
theo tương truyền Thánh nhân đã 
thoát khỏi cuộc hành hình cách lạ 
lùng tại thành Roma: tại đây ngài 
bị dìm vào một chảo dầu đun sôi 
(cách cửa Latina vài mét, ngày 
nay có Đền thờ nhỏ kính thánh 
Gioan ở trong chảo dầu – mang 
tên San Giovanni in Oleo). Đức 
Giáo Hoàng Ilaro (461 - 468) 
đã thoát khỏi cuộc bạo động của 
những người rối đạo, sau đó để 
ghi ơn, ngài đã cho xây một Nhà 
nguyện cạnh giếng rửa tội hiện 
nay ở Laterano, và quyết định 
dâng kính Đền thờ này cho thánh 
nhân. Cho nên Đền thờ hiện nay 
mang tên Gioan Latêranô do Đức 

Giáo Hoàng Lucio đặt tên vào 
năm 1144.

Mặt tiền Đền thờ có từ thế kỷ 
XVIII trông rất cân đối, và được 
coi là hùng vĩ uy nga nhất trong 
số các mặt tiền Đền thờ ở Roma. 
Kiến trúc sư Alessandro Galilei, 
người Florence đã thiết kế mặt 
tiền này vào năm 1735 theo lời 
yêu cầu của Đức Giáo Hoàng 
Clemente XII. Tất cả đều bằng 
cẩm thạch, và rất phù hợp với 
quảng trường phía trước. Bên trên 
nóc tiền đường ở giữa là tượng 
Chúa Cứu Thế, hai bên là tượng 
Thánh Gioan Tẩy Giả cầm Thánh 
giá, và Gioan Tông Đồ cầm chén 
lễ. Hai bên có 12 vị thánh Tiến sĩ 
Giáo hội La tinh và Đông phương, 
mỗi tượng cao 7 mét, tượng trưng 
sự hiệp nhất giáo lý của Hội Thánh 
Kitô. Tổng cộng là 15 tượng.

Ở giữa mặt tiền Đền thờ, có ban 
công chính, các Giáo Hoàng 
thường ban phép lành cho dân 
chúng trong dịp Năm Thánh. Cũng 
tại đây Đức Hồng Y Gaspani, 
nhân danh Đức Piô XI ký hiệp 
định Laterano với Italia, thành lập 
Nhà nước Vatican năm 1929, tái 
lập sự độc lập pháp lý và lãnh thổ 
của Tòa Thánh. Từ lúc đó, Đức 
Giáo Hoàng mới long trọng nhận 
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Đền thờ này là Nhà thờ Chính tòa 
của mình, với tư cách là Giám 
Mục Roma. 

Các hình nổi trên xà cửa Đền thờ 
diễn tả những biến cố trong cuộc 
đời thánh Gioan Tẩy Giả. Từ thời 
đầu tiên cho đến ngày nay chỉ 
còn lại sơ đồ 5 gian và Đền thờ 
dài 130 mét, gian chính rộng 16 
mét, và dài 87 mét. Trong gian 
chính của Đền thờ, có 30 cột bằng 
cẩm thạch màu vàng, ở hai bên 
có tượng 12 thánh Tông Đồ (cao 
khoảng 6 mét) do Đức Clemente 
IX (1700- 1721) cho tạc. Bên trên 
có hình nổi kể lại sự tích Cựu ước 
và Tân ước.

Ở cánh ngang Đền thờ, gần cửa 
ra vào bên phải, có đàn phong 
cầm vĩ đại với 2 ngàn ống, đây là 
một trong những đàn phong cầm 
quan trọng nhất tại Italia, được 2 
cột lớn bằng cẩm thạch màu vàng, 
trang trí bằng gỗ mạ vàng, chống 
đỡ. Do kiến trúc sư Luca Blasi 
thiết kế năm 1599.

Ở khu vực bên phải Đền thờ, sau 
Tòa giám quản có giếng rửa tội. 
Giếng này có từ thời hoàng đế 
Constantino (theo lưu truyền vị 
hoàng đế này đã được Đức Giáo 

Hoàng Silvestro rửa tội tại đây). 
Giếng rửa tội có hình bát giác, 
sau đó trở thành kiểu mẫu cho các 
giếng rửa tội trong toàn thể thế 
giới Kitô giáo. Như thế, đền thờ 
Thánh Gioan ở Laterano nhắc nhở 
các tín hữu “hồng ân rửa tội” với 
tất cả ý nghĩa của ơn này và mời 
gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa 
bằng chính cuộc sống xứng đáng 
là con cái Thiên Chúa trong Đức 
Giêsu Kitô. Ngày nay, Đền thờ 
này do một vị Hồng y thay mặt 
Đức Giáo Hoàng làm Giám quản. 

Tháp Bút (obelis). Đây là tháp bút 
cao nhất và cổ kính nhất Roma, 
cao 47 mét tính cả bệ (không có 
bệ thì cao 32 mét). Tháp bút này 
bằng đá hoa cương màu đỏ của Ai 
cập cổ từ thế kỷ XIV trước Công 
nguyên, và được đưa từ Thèbes 
bên Ai Cập (tại đền thờ thần 
Ammoni) về Roma hồi thế kỷ thứ 
4, theo lệnh hoàng đế Constanzo 
2 trên một con tàu đặc biệt để chở 
tháp này về Roma. Vậy là tháp 
này có độ tuổi 3.500 tuổi. Trước 
mặt bệ tháp có ghi hàng chữ: 
“Constantino, người chiến thắng 
nhờ sự chuyển cầu của Thánh 
Giá, đã được Thánh Silvestro rửa 
tội tại nơi này, ông đã truyền bá 
vinh quang của Thánh Giá”.
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Theo tương truyền, Cầu thang này 
đã được Chúa Giêsu leo lên leo 
xuống 3 lần trong dinh Tổng trấn 
Philato: lần đầu khi Chúa bị dẫn 
tới trước mặt Tổng trấn, lần thứ 
hai lúc Chúa bị vua Hêrôdê gửi trả 
lại Tổng trấn Philatô; lần thứ ba 
khi Chúa bị kết án tử hình. 

Thánh nữ Helena đã đem Cầu 
thang này từ Giêrusalem về Roma 
năm 326. Hoàng đế Constantinô 
con của Thánh nữ đã tặng Cầu 
thang này cho Đức Giáo Hoàng 
Silvestro I (314- 337), và ngài 
đặt Cầu thang thánh này tại dinh 
Lateranô. Cầu thang thánh lưu 
lại đây hơn một ngàn năm, cho 
đến khi Đức Giáo Hoàng Sixto 
V (1585- 1590) ra lệnh phá hủy 
tòa nhà cũ của dinh Giáo Hoàng 
và đặt trong tòa nhà mới, gần đối 
diện với Đền thờ Gioan Laterano.

Tòa Thánh đã ủy thác cho các cha 
Dòng Thương Khó có Tu viện ở 
bên cạnh đó coi sóc Đền thờ này. 
Khi hành thương đến đây, các 

Nhà thờ  Cầu Thang Thánh

tín hữu thường quì và leo lên 28 
bậc Thang Thánh bằng cẩm thạch 
được bọc gỗ cho khỏi mòn. Cho 
đến năm 1723, các bậc thang của 
Cầu Thang thánh còn mang những 
vết máu từ vết thương Chúa Giê-
su, nhưng sau đó bị mòn và biến 
mất. Ở bức tường quanh Cầu 
Thang thánh có những bức họa 
liên hệ đến ngày thứ năm và thứ 
sáu Tuần Thánh: bên phía dưới 
bên trái là cảnh Bữa Tiệc Ly, bên 
phải là cảnh Chúa Giêsu rửa chân 
cho các môn đệ. Trên đầu Cầu 
Thang thánh là cảnh Chúa Giêsu 
chịu đóng đinh.

Trên đầu Cầu Thang thánh có nhà 
nguyện gọi là Sancta Santorum. 
Đây là nhà nguyện mà thời xưa 
chỉ dành riêng cho các Vị Giáo 
Hoàng thời Trung Cổ (thế kỷ 13-
14) mà thôi. Trong nhà nguyện có 
các Thánh tích vô giá mang về từ 
Thánh địa và một số hài cốt của 
các vị tử đạo Roma thời Giáo Hội 
tiên khởi.
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Ðền Thánh Phaolô được gọi là 
“ngoại thành” vì tọa lạc bên ngoài 
tường thành Rôma do Hoàng Ðế 
Aureliano xây cất năm 271 để 
bảo vệ thành chống lại các cuộc 
tấn công của các lực lượng Man 
di. Bức tường này dài 19 cây số 
bọc thành Roma do hoàng đế 
Aureliano cho xây giữa các năm 
270-275 để ngăn chặn các cuộc 
tấn công của quân rợ.

Hồi thế kỷ thứ 8 đền thờ bị cướp 
phá, sau đó đến lượt những người 
Hồi Giáo Sarrasins hồi thế kỷ thứ 
9 cướp bóc, nhưng đền thờ được 
trùng tu ngay. Theo sách Giáo Chủ 
(Liber Pontifi calis), chính hoàng 
đế Costantino đã khởi công xây 
dựng một thánh đường trên mộ 
của thánh Phaolô, tử đạo năm 67 
dưới thời hoàng đế Neron. Thánh 
đường được thánh hiến ngày 18-
11-324 dưới thời Ðức Giáo Hoàng 
Silvestro I (314-335). Kích thước 
của thánh đường nguyên thủy này 
tương đối nhỏ bé. Thánh đường 
to lớn hơn được xây cất tại nơi 
đó vào năm 386, tức là nửa thế 
kỷ sau khi hoàng đế Costantino 
qua đời. Công trình bắt đầu năm 

Đền Thờ Thánh Phao Lô Ngoại Thành
Trang Hiếu Nguyễn – DK

390 và được hoàn thành dưới thời 
Hoàng Ðế Onorio vào năm 395. 

Phía ngoài, cuối đền thờ, ở chính 
giữa sân là tượng thánh Phaolô 
cầm gươm lời Chúa bằng cẩm 
thạch Carrara, do Giuseppe Obici 
tạc.

Ðền Thờ hình thánh giá dài 131,6 
mét, rộng 65 mét, và cao 29.7 mét. 
Thánh đường có 5 gian dọc,

Hai bên gian giữa là hai hàng 80 
cây cột nham thạch lớn. Trần bằng 
hồ giả cẩm thạch mầu trắng và 
vàng, chính giữa có huy hiệu của 
ĐGH Pio IX. Trên tường có các 
cửa sổ và 36 bức tranh kể lại cuộc 
đời thánh Phaolô, do nhiều họa sĩ 
khác nhau vẽ theo lệnh của Đức 
Pio IX và hoàn thành năm 1860.
Bên dưới là hàng các mề đai 
khảm đá mầu hình của 266 Giáo 
Hoàng, từ thánh Phêrô cho tới 
Đức Phanxicô, nhắc nhớ sự liên 
tục của Huấn quyền Giáo Hoàng. 
Phía trước có một sân vuông. Ðó 
là thánh đường lớn nhất của Kitô 
giáo trước khi Ðền Thờ Thánh 
Phêrô được kiến thiết. 
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Dưới bàn thờ là mộ thánh nhân bên 
trên có tấm bia mộ khắc “Phaolô 
Tông Đồ tử đạo”. Phía trên còn 
lưu giữ một khúc xích của thánh 
nhân trong suốt hai năm bị tù tại 
Roma. 

Thời Phục Hưng, Ðền Thánh 
Phaolô vẫn được để nguyên. 
Nhưng ngày 15 và 16-7-1823, 
do sự bất cẩn của một người thợ, 
Ðền Thờ bị hỏa hoạn thiêu rụi 
hoàn toàn. Hai kiến trúc sư Bosio 
và Belli khuyên nên xây lại hoàn 
toàn mới Ðền thờ, họa lại mô hình 
của Ðền Thờ cũ. ĐGH Lêô XII 
kêu gọi cả thế giới xây lại ngôi 
đền thờ theo đúng kiểu cũ. Không 
những người công giáo khắp nơi 
hưởng ứng, mà còn các tín hữu 
thuộc các Giáo hội Kitô khác cũng 
gửi những đóng góp của mình về. 
Thánh đường mới được ĐTC Piô 
IX khánh thành và cung hiến vào 
ngày 10-12-1854, hai ngày sau 
khi ngài tuyên bố tín điều Đức 
Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nhưng 
trong thực tế, công trình tái thiết 
kéo dài 100 năm, và chỉ vào năm 
1928, với việc xây cất 4 cổng 100 
cột, do kiến trúc sư Guglielmo 
Calderini, Ðền Thờ mới được 
hoàn thành như ta thấy hiện nay. 
Khuôn viên bên ngoài nhà thờ có 

150 cột, tất cả đều là một khối duy 
nhất.

Đức Tổng Giám mục Francesco 
Monterisi cho biết: “ Đã có hai 
cuộc khai quật vào năm 2002 và 
2008. Cuộc khai quật thứ hai vào 
năm 2008, một chiếc camera nhỏ 
xíu, như chiếc kẹp dùng trong 
phẫu thuật, được đưa vào bên 
trong quan tài qua một lỗ nhỏ 
được khoan thủng, gắp được một 
mảnh xương nhỏ và một miếng 
vải xanh đỏ có dệt sợi vàng, dấu 
hiệu thường gặp nơi vải liệm một 
nhân vật quan trọng. Những phân 
tích của các nhà khoa học cho thấy 
người được táng trong mộ qua đời 
vào khoảng giữa thế kỷ I và thế 
kỷ II sau công nguyên. Điều này 
càng củng cố giả thuyết được lưu 
truyền đây là nơi mai táng thi hài 
của Thánh Phaolô tông đồ”. Dưới 
bàn thờ chính hiện nay 1.37 mét, 
có một tấm đá bằng cẩm thạch 
mỗi chiều 2.12×1.27 mét, có ghi 
hàng chữ: “Paolo Apostolo Mart” 
(Phaolô, Tông Ðồ, Tử Ðạo). Theo 
một số người, bia này có từ thế kỷ 
thứ I, một số khác cho là từ nửa 
sau của thế kỷ thứ IV. Nhưng tấm 
bia này gồm nhiều miếng hợp 
thành. Ðây chính là mộ của thánh 
Phaolô Tông Ðồ.
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Thánh Phaolô thuộc một gia đình 
Do thái, định cư tại đảo Tarso, 
và có quốc tịch Roma. Sau các 
cuộc hành trình truyền giáo, ngài 
mang số tiền lạc quyên được tại 
các giáo đoàn về Jerusalem để trợ 
giúp Roma tại đây. Thánh nhân 
bị những người Do thái bách hại, 
nên bị bắt và dẫn giải tới Cesarea, 
trước quan tổng trấn Felice. Ông 
này giam thánh Phaolô 2 năm. 
Ngài nại lên hoàng đế Cesar vì là 
công dân Roma. 

Mãi đến năm 60, thánh Phaolô mới 
tới Roma được, sau cuộc đắm tàu 
ở ngoài khơi đảo Malta. Từ năm 
61 đến 63 ngài được tự do tạm, 
và có thể rao giảng, viết nhiều thư 
từ (thư gửi tín hữu thành Colosê, 
Ephêsô và gửi Philomene). Từ 
năm 63 đến 66, ngài có đi rao 
giảng tại Ðông phương hay Tây 
Ban Nha, không có gì chắc chắn.
Ðiều chắc chắn là Năm 66, ngài 
lại bị cầm tù ở Roma và bị xử trảm 
tại nơi gọi là Aquas Salvias, trên 
đường từ Roma tới Ostia năm 67. 
Thánh nhân không bị đóng đanh 
như Chúa Giêsu hay thánh Phêrô, 
vì chém đầu là hình phạt “ưu tiên” 
dành cho công dân Roma.

Việc Thánh Phaolô đến Roma là 
do Thánh Thần Chúa thúc đẩy, như 
lời sách Công Vụ ghi lại: “Sau khi 
những sự kiện ấy xảy ra, Phaolô 
được Thánh Thần Chúa thúc đẩy, 
đi ngang qua miền Macedonia và 
Acaia, và đi Jerusalem. Ông nói: 
“Về đó rồi, tôi còn phải đi thăm 
Roma nữa” (Cv 19,21). Sau khi 
đến Rôma được ít ngày, Phaolô 
mời các thân hào Do thái đến. Khi 
họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: 
“Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu 
đã không làm gì chống lại dân ta, 
hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã 
bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào 
tay người Roma. Sau khi điều tra, 
họ muốn thả tôi, vì tôi không có 
tội gì đáng chết. Nhưng vì người 
Do thái chống đối, nên bó buộc 
tôi phải kháng cáo lên hoàng đế 
Cesar; tuy vậy, không phải là tôi 
muốn tố cáo dân tộc tôi. Ðó là lý 
do khiến tôi xin được gặp và nói 
chuyện với anh em, bởi chính vì 
niềm hy vọng của Israel mà tôi 
phải mang xiềng xích này “.

Trong dịp bạo chúa Nero đốt thành 
Roma vào năm 64 và đổ tội cho 
các Kitô hữu, thánh Phaolô cũng 
bị tố cáo là thủ lãnh một phong 

Đôi Nét Về Thánh Phaolô
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trào tập thể làm phương hại cho 
nhà nước. Ngài lại bị bắt và giam 
tại nhà tù, rồi sau đó bị kết án xử 
trảm. Theo chứng từ của Eusebio, 
thánh Phaolô tử đạo giữa tháng 
7 năm 67 tới tháng 6 năm 68. 
Truyền thống nói rằng đầu thánh 
nhân nhảy lên 3 lần trên sườn đồi 
và làm nảy sinh 3 giòng suối, đó 
là Tre Fontane hiện nay (tu viện 
Ba Dòng suối). Huyền thoại này 
được thánh Gregorio Cả chấp 
nhận (năm 604).  

Thi hài Thánh Phaolô được đặt 
trong ngôi mộ cạnh đường Os-
tiense, cũng như nhiều tội nhân bị 
kết án tử hình khác. Nhưng chẳng 
bao lâu mộ thánh nhân trở thành 
nơi hành hương và tôn kính của 
các Kitô hữu.

 Nguồn: http://hdgmvietnam.org; 
Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ số 
270…

Hang toại đạo là nơi chôn cất và 
cử hành các nghi thức an táng của 
các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. 
Thuật ngữ “hang toại đạo” có 
nguồn gốc từ chữ catacumbas để 
chỉ một khu vực với nhiều hố đào 
trên đường Appia tại Roma vào 
thế kỷ thứ IV. Catacumbas trong 
tiếng Hy Lạp  mang nghĩa “tại 
khu vực hố đào”. Khởi đi từ thế 
kỷ thứ III, tại khu vực này đã xuất 
hiện một trong những nghĩa trang 
nổi tiếng nhất dưới lòng đất, nghĩa 

Hang toại đạo ở Roma
Cha Mai Kha SJ. &

Nhóm Na-uy

trang thánh Sebastiano, thường 
xuất hiện trong các sử liệu với tên 
cymiterium catacumbas.

Đường vào hang toại đạo thường 
là một cầu thang dẫn xuống dưới 
lòng đất. Bên ngoài cửa vào có thể 
có tiền sảnh hay một công trình có 
kích thước lớn hơn. Tại chân cầu 
thang dưới lòng đất, một mạng 
lưới các địa đạo và phòng nhỏ 
được hình thành. Mạng lưới địa 
đạo, như quan sát được trong các 
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hang toại đạo ở Roma, được phát 
triển theo hai dạng thức: “hình 
xương cá” và “hình vỉ nướng”. Ở 
dạng thứ nhất, một địa đạo chính 
chạy dọc và các hành lang phụ 
được hình thành vuông góc với 
địa đạo chính, tạo ra vô số các địa 
đạo ngang dọc khác. Dạng thứ 
hai gồm hai địa đạo chính chạy 
song song với khoảng cách nhất 
định, được nối kết với nhau ngang 
qua các hành lang phụ xếp vuông 
góc. Địa đạo thường có chiều cao 
2-3m, rộng từ 80-1,5m.

Hình thức mai táng phổ biến, cả 
trong địa đạo lẫn cubiculum là 
hộc an táng (locus), là một hộc 
hình thang, đào vào tường theo 
chiều ngang, các hộc chồng lên 
nhau theo chiều dọc, cách nhau 
một khoảng nhất định. Trong một 
hộc an táng, có thể có hơn một 
thi hài. Hộc an táng cho trẻ em 
thường được tận dụng ở những 
khoảng tường hẹp và ngắn hơn. 
Sau khi đặt thi hài vào trong, hộc 
an táng được đóng lại bằng một 
phiến đá cẩm thạch dùng trát vữa 
để gắn vào tường. Thay vì phiến 
đá, người ta còn dùng vôi vữa hay 
tấm ngói để bít kín miệng hộc. 

Gần hộc an táng thường thấy các 

vật dụng đặc trưng như đèn nhỏ, 
đồ gốm trang trí, kính màu, tiền 
đồng hay tư trang của người quá 
cố (bông tai, vòng, chuỗi hạt, 
v.v.), vỏ sò, đồ chơi trẻ em (búp-
bê, chuông nhỏ). Những vật dụng 
này được dùng để đánh dấu mộ 
của người vô danh, hay đôi khi 
còn là biểu tượng của nghi lễ tiễn 
biệt (refrigerium), của ánh sáng, 
của sự quan phòng hay đơn thuần 
là để trang trí, dùng những vật 
dụng ưa thích đối với người đã 
khuất.

Kiểu chôn với hầm mộ đồ sộ hơn 
có hai loại: “mộ bàn tiệc” và lăng 
tẩm. Kiểu thứ nhất là hố chôn 
được đóng kín bằng một phiến 
đá nằm ngang (mensa: bàn), phía 
trên là hốc tường chạy dọc theo 
phần mộ. Lăng tẩm (arcisolium) 
là dạng lăng mộ phổ biến gồm 
dạng mộ “bàn tiệc”, phía trên là 
hốc tường dạng vòm. Phần tường 
của hốc thường có những bức vẽ 
trang trí. 

Nơi đặc biệt quan trọng trong 
hang toại đạo là mộ các vị tử đạo, 
nơi được giáo dân tôn kính và 
lui tới thường xuyên. Mộ các vị 
tử đạo được trang trí với các bức 
hoạ, ốp đá cẩm thạch; gần mộ là 
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các bàn hình tròn nhận lễ vật dâng 
cúng, bàn thờ để cử hành phụng 
vụ tưởng nhớ ngày sinh nhật trên 
trời.

Hang toại đạo thánh Callisto có 4 
tầng với tổng chiều dài các nhánh 
lên đến 20 km. Vào thế kỷ thứ hai, 

đây là nghĩa trang của cộng đoàn 
tín hữu công giáo và ĐTC Zefi rino 
trao cho thầy phó tế Callisto coi 
sóc. Nơi đây nổi tiếng với phần 
mộ các ĐTC và của thánh Cecilia. 
Có 9 ĐTC được chôn cất nơi đây, 
trong đó có ĐTC Sisto II chịu tử 
đạo dưới thời hoàng đế Valeriano. 

Các biểu tượng thường thấy ở các 
Hang toại đạo

Mục tử nhân lành vác chiên trên vai ám chỉ Chúa Ki-tô là Đấng cứu 
chuộc và linh hồn được cứu rỗi. 

Người cầu nguyện với đôi tay dang rộng là biểu tượng của linh hồn đã 
tham dự vào cuộc sống trong bình an thiêng liêng.

Tên chúa Ki-tô được viết tắt bằng hai ký tự Hy lạp: X (chi) và P (ro) 
chồng lên nhau. Đây là hai ký tự đầu của chữ Christos trong tiếng Hy 
lạp, có nghĩa là Ki-tô.

Con cá. Trong tiếng Hy lạp từ IXTHYC (ichtus) được cấu thành từ các 
ký tự đầu của danh xưng Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr, có nghĩa 
Giêsu Ki-tô Con Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian.

Chim bồ câu với nhành ô liu là biểu tượng cho linh hồn trong bình an 
thiêng liêng.

Alfa và Omega là ký tự đầu và ký tự cuối trong bảng chữ cái Hy lạp, 
diễn tả Đức Ki-tô là khởi thuỷ và cùng đích của mọi sự.

Cái neo là biểu tượng của ơn cứu độ.
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Lanciano, thị trấn cổ vùng 
Frentani, nước Ý, đã lưu giữ phép 
lạ hàng đầu về Phép Thánh Thể 
trong Giáo hội Công giáo. Lịch sử 
phép lạ như sau: 

Vào khoảng năm 700 (thế kỷ 
thứ 8), trong ngôi nhà thờ nhỏ 
của Tu viện kính thánh Longinô 
(Legonziano - tên người lính đâm 
cạnh sườn Chúa), một linh mục 
Dòng thánh Basiliô đã hồ nghi 
không biết “sau khi Truyền phép” 
Chúa Giêsu có ngự thật trong 
phép Thánh Thể hay không! Ông 
xin Chúa lâu ngày, cho một dấu 
chỉ để dẹp tan sự nghi ngờ

Một hôm, sau khi đọc lời truyền 
phép, cha bối rối, bàng hoàng vì 
phép lạ tỏ tường, cha thấy ngay 

trước mặt: bánh trở thành Thịt và 
rượu trở thành Máu. 
Sợ hãi nhưng hài lòng. Với nét 
mặt vui tươi, mắt ngấn lệ, cha 
quay nói với giáo dân và những 
người có mặt: “Hỡi những người 
đang tham dự chung quanh đây 

Phép Lạ Thánh Th ể tại Lanciano
Huỳnh Thị Thuý Hằng & 
Lê Nguyễn Thanh Hương

thật có phúc. Vì Chúa đã tỏ hiện 
trong bí tích Cực Thánh và trở 
nên hữu hình ngay dưới mắt anh 
em, để phá vỡ sự cứng lòng chai 
đá của tôi. Xin anh em tiến đến 
gần mà chiêm ngắm. Chúa đã trở 
nên gần gũi với chúng ta. Ðây là 
Thịt và Máu Chúa Giêsu yêu qúi 
của chúng ta”.

Người ta không biết rõ tên linh 
mục đan sĩ này. Chỉ biết ông là 
linh mục thuộc đan viện nhỏ của 
Thánh Basiliô đến Lanciano tỵ 
nạn, trong làn sóng di cư của các 
đan sĩ Ðông Phương tới nước Ý, 
thời vua Leone III L’Isaurico. 
Thời này, từ năm 726 có phong 
trào mạnh mẽ đập phá tượng ảnh, 
chống lại việc tôn kính các ảnh 
tượng đạo. Phong trào này buộc 
các đan sĩ phải lưu vong ra ngoại 
quốc. Dân chúng ở Lanciano dành 
cho nhóm đan sĩ di cư này nhà thờ 
nhỏ Thánh Legonziano. Tại đây, 
trong thánh lễ bằng tiếng Latinh 
các đan sĩ dùng bánh lớn tròn, 
khác với bánh hình vuông có men 
của đan sĩ Hy lạp.
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Bảo tồn thánh tích:
Suốt 5 thế kỷ sau, các cha dòng 
thánh Basiliô trông coi gìn giữ 
Mình Máu Chúa cẩn thận. Năm 
1176, Đức Thánh Cha Alexandriô 
trao cho các linh mục dòng 
Benedicto. Từ năm 1252, Đức 
Innocentê lại trao cho các cha 
dòng thánh Phanxicô. Năm 1258, 
một đền thờ rộng lớn xây bao trùm 
nhà thờ nhỏ thánh Legonziano. 
Thánh tích được đặt ở đây.  Từ 
năm 1566 đã qua nhiều lần phải 
cất giấu quân giặc Thổ, xây nhà 
nguyện, lập bàn thờ…sau 150 
năm. 

Năm 1809, theo lệnh vua 
Napoléon I, bãi bỏ các dòng tu, 
dòng Phanxicô phải rời đi và mãi 
tới năm 1953 mới trở lại sinh hoạt 
bình thường. 

Năm 1953 các cha dòng Phanxicô 
lại trông coi như trước. Phép lạ 
này được ghi chép trên tài liệu 
viết trên giấy da rất cổ. Nhưng 
vào đầu thế kỷ 15 bị hai đan sĩ 
dòng Basilio lấy cắp của dòng 
Phanxicô. 

Hiện nay chỉ còn tài liệu năm 
1631, ghi trên giấy da bằng tiếng 

Hy Lạp và Latinh về tất cả chi 
tiết phép lạ ở Lanciano. Trước hết 
Thánh tích được đặt trong một 
hòm bằng ngà voi và được đặt 
tại nguyện đường cạnh nhà thờ 
chính. 

Năm 1902 được lưu giữ đàng sau 
bàn thờ ở giữa cung nguyện. Bánh 
Thánh trở thành Thịt, như ngày 
nay người ta quan sát, được kính 
giữ trong hào quang bằng bạc, có 
kích thước như Mình Thánh lớn 
vẫn được các linh mục dùng trong 
Thánh Lễ. Thịt có màu hơi nâu và 
trở thành hồng nếu quan sát dưới 
ánh sáng trong. Rượu hóa thành 
Máu được kính giữ trong chén 
thánh bằng thủy tinh, họp thành 5 
giọt to nhỏ khác nhau. 

Từ năm 1923, Thịt Thánh được 
trưng bày trong một hào quang, 
và những hột máu khô được đựng 
trong một chén lễ thủy tinh ở dưới 
chân hào quang. Trước nay, qua 
thời gian, các Thánh tích được các 
tín hữu và khách hành hương rất 
mực tôn kính. Vào những dịp đặc 
biệt Thánh tích được rước qua các 
đường phố trong thị trấn.
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Khảo nghiệm kiểm chứng:
Phép lạ Mình Máu Chúa ở 
Lanciano là một phép lạ lâu dài, 
liên tiếp. Ðể đánh tan dư luận và 
hồ nghi lâu đời trong dân chúng, 
sau công đồng Trente (1545-1563) 
Tòa Thánh đã 5 lần cho khảo 
nghiệm Thánh tích ở Lanciano, 
và kết như sau:

R Năm 1574, chứng từ còn ghi 
lại để trong nhà nguyện bên 
tay phải gian chính nhà thờ. 
Sau mấy trăm năm, Thánh tích 
được đựng trong hòm sắt: Thịt 
vẫn còn nguyên vẹn. Máu phân 
thành 5 phần không đều nhau. 
Khi thì 5 phần hiệp thành một 
cục khi thì tách rời ra.

R Năm 1637, Ðức Tổng Giám 
Mục Rodriguez cho cân lại máu 
đã đông từ lâu, trước mặt giới 
hữu trách và đông người. Ðược 
thấy trọng lượng 5 cục máu 
cộng lại cũng bằng từng cục. 
Trọng lượng 5 cục là 16,505 
grames. 

R Năm 1770 và 1886, có cuộc 
tranh luận về sự biến thể từ 
bánh ruợu hóa ra Thánh Thể 
chất (Transsubstantiation) qua 
trọng lượng như cân đo ở trên. 
Chúa muốn chứng tỏ dấu hiệu 
mới sự hiện diện của Ngài trong 

Mầu Nhiệm Thánh Thể. Tức 
là trong mỗi giọt rượu và mẩu 
bánh được thánh hiến có sự hiện 
diện thực sự của toàn thể Mình 
và Máu Thánh Chúa Giêsu.

Từ năm 1713, Thịt được lưu 
giữ trong một Mặt nhật bằng 
bạc chạm trổ nghệ thuật, do 
một nghệ thuật gia trường thành 
Neapoli chạm trổ. Máu được 
đựng trong chén kiểu nghệ 
thuật xưa bằng đá phalê trong 
suốt. Bánh Thánh Thịt ấy đã 
được giữ rất cẩn thận tới ngày 
nay, cũng có kích thước lớn như 
bánh được Giáo hội quen dùng. 
Bánh có mầu nâu nhạt, và trở 
thành mầu hồng khi chiếu ánh 
sáng từ phía sau dọi lại. Máu thì 
đông lại và ngả mầu đất, vàng 
vàng như mầu đất thó. 

R Năm 1971, sau công đồng 
Vatican 2, các Tu sĩ dòng 
Phanxicô quyết định trao cho 
một nhóm bác học danh tiếng 
viện đại học Siena khảo sát lại 
theo khoa học. 

Cuộc khảo sát đã đưa đến những 
quả quyết khoa học tuyệt đối 
không thể chối cãi và trở thành 
tài liệu với những bức hình chụp 
bằng ống kính hiển vi tinh xảo, có 
thể giúp ích cho việc tôn thờ công 
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cộng. Giáo sư Odoardo Lioni 
trong một cuộc họp vào ngày 4 
tháng Ba năm 1971 tại nhà thờ có 
phép lạ đã đưa ra những kết luận 
sau. Công trình nghiên cứu này, 
được nhiều tạp chí khoa học trên 
thế giới đăng tải:

1. Thịt và Máu là thịt máu 
thật.

2. Thịt và Máu của cùng một 
người, đang sống, cùng một 
loại AB. Trong máu có 
protein là chất thường có để 
giữ máu tươi.

3. Thịt máu có đủ các thành 
phần như thịt máu chúng 
ta: cũng có những khoáng 
chất: chlorides, phosphorus, 
magnesium, potassium, 
sodium và calcium.

Sau khi nghiên cứu, giáo sư Linoli 
tuyên bố: Tôi không thể ngờ được 
trong những điều tôi phân tích 
đó có những chất hữu cơ cách 
đây 12 thế kỷ. Khoa học phải đầu 
hàng đứng trước sự kiện lạ lùng 
không thể giải thích nổi. Ông đã 
viết kèm theo hồ sơ phân tích, cho 

dòng Phanxicô một câu ngắn: In 
principio erat Verbum et Verbum 
Caro factum est. (Từ đầu đã có 
Ngôi Lời và Ngôi Lời đã trở nên 
Thịt) (LC. Số 214, 7-2000, tr. 8-11).

Những lời quả quyết trên đây 
được Giáo quyền xác nhận trong 
một cuốn sách nhỏ có chuẩn ấn 
của Đức Cha Leopoldo Teofi li, 
Tổng Giám mục Lanciano. (Bánh 
Thánh trở thành Thịt, như ngày 
nay người ta quan sát,  được giữ 
trong hào quang bằng bạc, có 
kích thước như Mình Thánh lớn 
vẫn được các linh mục dùng trong 
Thánh Lễ).

Việc các di tích Thánh này được 
lưu trữ một cách tự nhiên trong 12 
thế kỷ qua, không bằng chất hóa 
học, giữ trong không khí thường, 
mà Thịt Máu vẫn tồn tại cách khác 
thường, là một hiện tượng không 
sao giải thích theo khoa học được.

Ngày nay, cứ 12 giờ trưa Chúa 
nhật thứ 2 sau lễ Phục Sinh (lễ 
kính Lòng Thương Xót Chúa), 
người ta có thể đến nhà thờ thánh 
Longinô, để nhìn ngắm tận mắt 
Mình Máu Chúa. 

Nguồn tham khảo: Gioan Carroll 
Cruz, Phép Lạ Thánh Thể, 
Chương 1, Regina xb, USA, 2002.
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Cha Thánh Piô
G. Nguyễn P. Điệp

500.000 người kính viếng cha 
thánh Piô  tại Vatican trong 
một tuần.

Thứ Sáu ngày 5.2.2016, di hài của 
cha thánh Piô đã được rước đến 
Đền Thờ Thánh Phêrô, để khách 
hành hương kính viếng. Và ngày 
11.2.2016 sau thánh lễ tôn vinh, 
di hài của cha thánh Piô được đưa 
trở về San Giovanni Rotondo.

Cha thánh Piô là ai?
Cha thánh Piô sinh tại làng quê 
Pietrelcina, thuộc tỉnh Bene-
vento, miền nam nước Ý, ngày 
25.5.1887, trong gia đình nông 
thôn, rất sùng đạo. Thân phụ 
của ngài tên là Orazio Forgione 
(1860–1946) và mẹ của ngài là 
Maria Giuseppa De Nunzio For-
gione (1859–1929). Ngày hôm 
sau ngài được rửa tội tại nhà thớ 
Đức Mẹ Các Thiên Thần và lấy 
tên thánh là Francesco để vinh 
danh thánh Phanxicô Assisi. Từ 
khi còn rất nhỏ ngài đã thích được 
yên lặng một mình để cầu nguyện 

hơn là vui chơi với các bạn và từ 
lúc 5 tuổi ngài đã ước ao trở thành 
tu sĩ Capuchin. Chính ngài kể lại 
là mình thấy Chúa Giêsu lại gần 
và đặt tay trên đầu, như dấu hiệu 
yêu thương, khích lệ, khi ngài 
đứng trước bàn thờ chính của thờ 
nhà Pietrelcina. Francesco cũng 
thấy Thiên Thần bản mệnh, luôn 
luôn đồng hành và Ðức Mẹ Maria 
hiện ra. Francesco thấy cả quỷ dữ 
dưới những hình ảnh rất ghê tởm.

Ngày 27.9.1899 Francesco xưng 
tội rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí 
Tích Thêm Sức. Ngày 6.1.1903, 
khi Francesco được 15 tuổi, cậu 
vào tập viện dòng Phanxicô - Ca-
puchin ở Morcone. Sau hai tuần 
tĩnh tâm, ngày 22.1.1903, Franc-
esco khấn tạm, cậu nhận tu phục 
và lấy tên dòng là Piô, để vinh 
danh thánh Giáo Hoàng Piô V, 
thánh quan thầy của Pietrelcina.

Trong thời gian ở nhà tập, thầy Piô 
dành nhiều thì giờ ở trong phòng 
để cầu nguyện và suy niệm. Sự 
khắc khổ của cầu nguyện, của việc 
đền tội, và ăn chay thường xuyên 
đã khiến thầy hốc hác và yếu ớt, 
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nhưng tinh thầy của thầy thì mạnh 
mẽ và thầy rất sung sướng. Vào 
ngày 22.1.1904 thầy Piô khấn đức 
khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. 

Chính vì sức khoẻ của thầy yếu, 
nên thầy được chuyển đến nhiều 
tập viện khác nhau, cũng có thời 
gian thầy về sống với gia đình 
nhưng vẫn là một tu sĩ và tuân giữ 
luật dòng. Sau đó thầy được gửi 
đến San Giovanni Rotondo và tại 
đây thầy Piô khấn trọn đời vào 
ngày 27.1.1907.

Ngày 10.8.1910, thầy Piô được 
Đức Giám Mục Paul Schinose tấn 
phong linh mục tại nhà thờ chính 
tòa Benevento. Bà Giuseppa mẹ 
ngài, anh Michael và vợ, chị Fe-
licia và hai cô em gái Pellegrina 
và Grazia tiến đến cung thánh 
để nhận phép lành đầu tiên từ 
tay cha Piô. Bà Giuseppa không 
ngăn được nước mắt. Bà thầm 
ước, phải chi ông Orazio cũng có 
mặt ở đây. Ông Orazio đã qua Mỹ 
làm lao động trong một công ty 
làm đường rầy xe lửa ở Jamaica, 
Queens, Nữu Ước trước khi thầy 
Piô vào nhà dòng. Và hàng tuần 
ông Orazio gửi về cho gia đình 
5 đô la để trang trải học phí cho 
thầy. Cha Piô còn hai người em 
nữa nhưng đã được Chúa gọi về 
khi được vài tháng tuổi.

Bốn ngày sau, cha dâng thánh lễ 
mở tay tại nhà thờ giáo xứ, nhà 
thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, nơi 
mà 23 năm trước cha được rửa tội.

Khi trở lại dòng, cha Piô đã dừng 
chân ở tu viện Vanefro để tĩnh 
dưỡng. Ở đó, cha ăn chay hãm 
mình trong hai mươi mốt ngày, 
chỉ rước Mình Thánh Chúa mà 
thôi. Vì bề trên cương quyết bắt 
cha phải ăn, và vì vâng lời cha đã 
ăn nhưng chỉ trong vòng vài phút, 
cha đã ói mửa tất cả những gì cha 
ăn vào. Nhưng lần này cha không 
bị sút cân.
 

Trong suốt thời gian hơn 50 năm, 
cha chỉ thi hành hai tác vụ là dâng 
Thánh Lễ và ban bí tích Giải Tội. 
Nhiều ngày cha ngồi toà hơn 10 
tiếng đồng hồ. Cha được Chúa 
ban tặng nhiều ơn đặc biệt như là 
tỏa hương thơm, có thể hiện diện 
cùng lúc ở hai nơi, nói tiên tri, gặp 
gỡ các linh hồn và ơn chữa lành.

Hai công trình do cha khởi xướng 
đến nay vẫn tồn tại, là “Nhà xoa 
dịu đau khổ”, khánh thành năm 
1956 với 250 giường, nhưng nay 
lên đến 1200 giường với 50 ngành 
chuyên khoa. Và “hội cầu nguyện 
cha Piô”. Thành lập năm 1950, và 
ngày nay lan rộ ng khắp thế giới.
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Ân huệ
Khi chưa là linh mục, thầy Piô 
đã được ơn hiện diện tại hai nơi 
một lúc, như chính thầy kể lại với 
cha Agostino: “Ngày 18.1.1905 
con thấy xả y ra một sự kiện khác 
thường, trong lúc con đang ở 
trong nhà thờ hát kinh với thầy 
Anastasio, con cũng thấy mình ở 
trong nhà của một gia đình, nơi 
đây người cha đang hấp hối, chính 
trong lúc đó một trẻ em cũng sắp 
ra đời. Ðức Mẹ Maria hiện ra nói 
với con: “Mẹ phó  thác đứa nhỏ 
này cho con... Con đừng sợ hãi: 
đứa nhỏ này một ngày kia sẽ đến 
với con, nhưng trước đó, con sẽ 
gặp đứa nhỏ này tại San Pietro”. 
Ngay sau đó, con lại thấy mình 
ở trong nhà thờ hát kinh”. Ðứa 
nhỏ này tên là Giovanna Rizzani. 
Sau này trở nên người con thiêng 
liêng của cha Piô và thuộc Dòng 
Ba Phanxicô.

Một trong những ân huệ nổi tiếng 
của cha là được Chúa ghi Năm 
Dấu Thánh trên thân xác vào năm 
1918. Trong cuốn sách “Cuộc đời 
cha Piô” có kể lại rằng: “Cái yên 
tĩnh của ban đêm đã bao trùm tu 
viện khi cha Piô còn ngồi giải tội 
cho các thầy. Đó là ngày 5.8.1918 

là ngày ngài không thể quên được 
vì nó bắt đầu sự thống khổ đặc 
biệt của ngài.

Ngài giật mình kinh hãi khi thấy 
một người lạ tay cầm thanh kiếm 
dài và mỏng đứng ngay trước 
mặt. Thân thể như tê liệt, ngài 
không thể cựa quậy và mắt trừng 
trừng theo dõi mũi kiếm mà từ đó 
phát ra những tia lửa. Đột nhiên, 
ngài thất thanh kêu lên một tiếng 
lớn khi thanh kiếm như xuyên qua 
linh hồn ngài. Không biết làm sao 
mà ngài lấy lại được bình tĩnh và 
giải tán các thầy đang chờ xưng 
tội. Suốt đêm đó và qua một ngày 
và một đêm hôm sau, thân thể 
ngài yếu dần vì như có lưỡi kiếm 
bằng lửa đang cắt thân thể ngài 
ra từng mảnh.

Hơn một tháng trôi qua, sau khi 
làm lễ vào sáng thứ Sáu, ngày 
20 tháng Chín, sự kinh hoàng và 
thống khổ của ngài đến tột đỉnh 
ngoài sức chịu đựng của con 
người. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó 
bắt đầu trong một giây phút thật 
bình thản và yên lặng. Ngài cảm 
thấy buồn ngủ, như thể ngài ngủ 
say đến độ không còn biết gì cả. 
Cái cảm giác kỳ lạ thấm dần qua 
từng sớ thịt và hầu như làm ngài 
mê đi.
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Và rồi, vị khách bí ẩn đã đến trong 
giấc mộng êm đềm, và chính lúc 
đó các giọt máu từ tay, chân và 
cạnh sườn của vị khách bắt đầu 
chả y ra và đọng lại thành vũng 
trên sàn nhà. Ngay lập tức cái êm 
đềm của Cha Piô tan biến và tim 
ngài bắt đầu đập mạnh như muốn 
vỡ tung lồng ngực trong cái thân 
thể bất động. May mắn thay, tất 
cả dịu lại một cách thật bất ngờ 
cũng như khi xuất hiện, và thân 
thể mềm nhũn của ngài khụy 
xuống vũng máu.

Ngài mở mắt, những giọt nước 
lăn dài trên khoé mắt. Cơ thể 
ngài bắt đầu có cảm giác và ngài 
nhận thấy tay trái của mình đang 
run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên 
và ngay lập tức cái đau âm ỉ trở 
thành nhói buốt đâm vào tay, chân 
và cạnh sườn ngài. Ngài chống 
khủy tay ngẩng đầu dậy và nhìn 
vào đôi tay run lẩy bẩy. Hai bàn 
tay đầy máu. Nhìn vào thân thể, 
ngài thấy một bên áo dòng ướt 
đẫm. Đôi mắt ngài tiếp tục nhìn 
xuống. Và đôi chân ngài cũng đỏ 
máu. Toàn thân ngài run lên vì sợ 
hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu 
nhưng cổ họng như nghẹn lại, và 
ngài há hốc mồm để thở.

Cơn ác mộng tiếp diễn. Có một 

động lực nào như giục ngài đứng 
dậy, đi về phòng trước khi các 
linh mục trong tu viện trở về và 
có thể bắt gặp. Ngài cố nhấc mình 
lên, và thân thể quặn đau theo 
từng bước. Không hiểu làm sao 
mà ngài có thể lết qua cái hàng 
lang dài để về đến phòng. Ngài 
ngã vật xuống giường trong đau 
đớn và sợ hãi.

Ngài rên rỉ, ”Xin giúp con. Xin 
Chúa giúp con để hiểu.” Hơi thở 
ngài đã đều hòa, nhưng cơn đau 
vẫn mãnh liệt. Khi đưa tay sờ vào 
cạnh sườn, ngài cảm thấy vết máu 
trên áo dòng ngày càng lan rộng, 
như bị xuất huyết tự bên trong. 
Đôi mắt mở to vì sợ hãi, ngài ngồi 
dậy và xem xét vết máu trên áo, tự 
hỏi không biết mình có chết vì vết 
thương này hay không. Ngài cầu 
xin, ”Xin đừng để con khiếp sợ.”

Những giây phút chậm chạp trôi 
qua. Từ từ ngài lấy lại bình tĩnh 
và xem xét các vết thương. Không 
nghi ngờ gì cả, đó là những vết 
thương thật. Đó không phải là ác 
mộng hay ảo giác. Bắt đầu ngài 
nhận ra sự thật. Ngài được in năm 
dấu thánh là những vết thương có 
hình dạng và vị trí giống như các 
vết thương của Đức Kitô.
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Tâm trí ngài từ từ mở ra với thực 
tại, và cảm thấy khuây khỏa khi 
biết rằng các vết thương đó không 
nguy hiểm đến tính mạng. Nước 
mắt ngài tuôn tràn, và cảm tạ 
Thiên Chúa.

Ngày 22.9.1968 cha dâng lễ như 
mọi ngày, và cha cảm thấy kiệt 
sức khi thánh lễ kết thúc. Và đó 
cũng là thánh lễ cuối cùng của đời 
ngài. Sáng sớm ngày 23.9.1968, 
cha Piô xưng tội và tuyên khấn 
lại. Theo thói quen, cha cầm chuỗi 
Mân Côi, dù cha không còn hơi 
để đọc lời kinh Kính Mừng thành 
tiếng, và cha trút hơi thở cuối 
cùng tại tu viện San Giovanni Ro-
tondo, trong khi cha vẫn thì thào: 
“Maria!”. Cha hưởng thọ 81 
tuổi. Điếu đáng chú ý là Năm Dấu 
Thánh của cha hoàn toàn biến mất 
và không để lại dấu vết nào khi 
cha qua đời. 

Phong Thánh
Ngày 23.9.1969, Đức Cha Cunial, 
Tổng Giám Mục Manfredonia 
cho phép dòng Capucino hèn mọn 
mở cuộc điều tra liên quan tới vị 
tôi tớ Chúa. Tiến trình án phong 
chân phước được khởi sự ngày 
20.3.1983. Và sau khi có phép lạ 

được thừa nhận, ngày 2.5.1999 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 
II đã phong chân phước cho cha 
Piô. Vào năm 2001, ủy ban bác 
sĩ thừa nhận phép lạ khỏi bệnh 
tức khắc của em Matteo Coltella, 
bị sưng màng óc cấp tính là hiện 
tượng không thể giải thích được 
trên bình diện khoa học. Năm sau 
đó, Giáo Hội thừa nhận đó là phép 
lạ và ngày 16.6.2002, Đức Gioan 
Phaolo II đã chủ sự lễ phong hiển 
thánh cho cha Piô.
 
Lúc 10 giờ tối Chúa Nhật 2.3.2008, 
Đức Cha Domenico D’Ambrosio, 
Tổng Giám Mục giáo phận Mal-
fredonia đã chủ sự nghi lễ mở mộ 
cha thánh Piô, và thi hài của ngài 
vẫn còn tươi tỉnh như đang trong 
giấc ngủ yên bình dù là ngài đã 
qua đời cách đó 40 năm.

Tài liệu tham khảo: 
• Sách ”Cuộc đời cha Piô”, tác 

giả Dorothy M. Gaudiose, Phó 
Tế Trần Văn Nhật lược dịch.

• Video 500,000 người kính viếng 
thánh Piô Năm Dấu Thánh và 
Thánh Leopoldo Mandic trong 
một tuần – Vietcatholic.net

• Mở mộ cha thánh Pio để chuẩn 
bị trưng bày cho tín hữu kính 
viếng thi hài thánh nhân - 
4.3.2008; Linh Tiến Khải.
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“Anh chị em, đối với Chúa Giêsu rất yêu dấu của ta, ta hãy 
lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Chúa đã chịu đau khổ vì ta, 
ta hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống”. 

Chân phước Anrê Phú Yên
Hồ thị Mỹ Trang và Lê Khung Liễng

Chân phước Anrê sinh năm 1625, 
Anrê là tên thánh của ngài khi 
ngài được Cha Đắc Lộ (Alexandre 
de Rhodes) rửa tội vào năm 1641, 
lúc ngài 16 tuổi. Anrê là một trong 
khoảng 12 thầy giảng do Cha 
Đắc Lộ đào tạo trong giai đoạn 
đầu truyền giáo ở Việt Nam, và 
được giáo hội  xem như là một 
trong những vị quan thầy trẻ của 
các giáo lý viên. Phú Yên là quê 
hương nơi ngài được sinh ra. 

Anrê là một thanh niên có dáng 
dấp mảnh khảnh, tư chất rất thông 
minh, có óc phán đoán tốt và tâm 
hồn hướng chiều về sự thiện.  
Nhờ mẹ, Anrê được Cha Đắc Lộ, 
là vị thừa sai nổi tiếng của dòng 
Tên nhận làm môn sinh. Anrê 
chăm chỉ học tiếng Nho, và nhanh 
chóng trổi vượt các bạn cùng học. 
Năm 1642, Anrê được Cha Đắc 
lộ nhận vào nhóm cộng sự viên 
thân tín của ngài. Thời gian này 
ngài được huấn luyện thêm về tôn 

giáo, và văn hóa, và sau đó được 
gia nhập Hội thầy giảng, còn được 
gọi là ”Nhà Đức Chúa Trời” do 
Cha Đắc Lộ thành lập. Thầy giảng 
Anrê được tuyên thệ và cam kết 
suốt đời  phụng sự Giáo hội trong 
việc giúp các linh Mục và truyền 
bá Tin Mừng. Dưới sự hướng dẩn 
trực tiếp của vị thừa sai trụ cột 
Inhaxio, Anrê đã được rèn luyện 
công tác giảng dạy, và tiến triển 
vượt bậc trong việc học hỏi về 
kinh sách truyền thống, nhất là về 
Đức tin Kitô Giáo. 

Nhóm thầy giảng này hoạt động 
tại Quảng Nam và việc truyền 
giáo đạt được những thành công 
đáng kể. Nhưng việc truyền giáo 
gặp rất nhiều khó khăn, vì quan 
lại thời đó cho rằng đạo Kitô là 
bàng quang tả đạo và cần phải 
ngăn cấm diệt trừ. Trước cuối 
tháng 7 năm 1644, Quan nghè bộ 
được sắc lệnh của Chúa Nguyễn, 
cấm truyền bá đạo Kitô trong 
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nước. Mục tiêu trước tiên của ông 
nhắm vào là các thầy giảng. Trong 
vụ lùng bắt Inhaxio, vì không tìm 
được thầy, lính bắt Anrê thay vào, 
khi ngài đang chăm sóc cho các 
thầy giảng khác đang bị bệnh. 
Chiều ngày 25/7/1644 Tại dinh 
quan nghè bộ, thầy bị buộc tội, 
dụ dổ phải từ bỏ đạo và niềm tin 
của mình. Anrê cương quyết xác 
tín đức tin vào Thiên Chúa và sẳn 
sàng chịu khổ hình chứ không 
chối bỏ mình là Kitô hữu. Thầy 
bị tống giam chung với một thầy 
giảng khác cùng tên, nhưng lớn 
tuổi. Cha Đắc Lộ cùng một số 
người đến thăm, Anrê bình thản, 
và sẳn sàng hy sinh mạng sống để 
trung thành với Chúa KiTô , khiến 
cho những người đến thăm yêu 
mến không muốn rời ngài. Ngài 
gan lì thản nhiên, xin mọi người 
cầu nguyện cho ngài được kiên trì 
trung thành với Chúa cho đến hơi 
thở cuối cùng. 

Sáng 25/7 ngài bị dẫn ngang 
qua các đường phố đông người, 
đến dinh quan Trấn thủ để được 
tra hỏi công khai. Anrê bị tuyên 
án tử bởi một nhóm quan lại và 
đến chiều cùng ngày bị đưa đến 
nơi hành quyết. Anrê trấn an mọi 
người bằng thái độ cương quyết 

và thanh thản - Thầy nhanh nhẹn 
không rụt rè, sợ hãi. Với tâm hồn 
tràn ngập tin tưởng và cảm tạ, 
thầy chịu sự áp tải của một viên 
quan chỉ huy và nhóm lính gần 30 
người, băng ngang các con đường 
đến một cánh đồng ở ngoại thành. 
Cha Đắc lộ và nhiều Ki tô hữu 
Bồ đào Nha cũng như Việt Nam, 
cùng các người lương giáo cũng 
có mặt trong buổi hành quyết. 

Giờ hành quyết, Cha Đắc Lộ 
muốn trải một chiếc chiếu để hứng 
cất máu Thầy, nhưng Anrê xin để 
máu mình được thấm xuống đất 
như máu cực trọng Chúa Giê su 
đã đổ. Ngài khuyến khích các Ki 
tô hữu hiện diện luôn giữ vững 
đức tin của mình, không buồn 
phiền vì cái chết của Thầy, và cầu 
nguyện cho thầy kiên trì không bỏ 
cuộc. Tương truyền, Anrê bị đâm 
nhiều nhát giáo trước khi bị chém 
đầu. Đến giờ phút cuối cùng, trên 
môi vẫn gọi danh thánh cực trọng 
Chúa Giê su. 

Xác của Anrê được Cha Đắc lộ 
đưa về Ma cao, và được chôn tại 
nhà thờ thánh Phao lô ở đó. Đầu 
của ngài được Cha  Đắc Lộ mang 
theo bên mình cho đến khi được 
cất giử tại nhà bề trên Tổng quyền 
Dòng Tên ở Rôma.
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Anrê mất lúc ngài khoảng 19 tuổi. 
Ngài là một trong những vị tử đạo 
tiên khởi của Giáo hội Việt nam. 
Khi được tìm hiểu và viết về ngài, 
tôi đồng cảm được với niềm tin 
mạnh mẻ và lòng yêu mến Chúa 
đến độ thanh thản trước cái chết 
của ngài. Tấm thân mảnh khảnh 
phải hứng những mũi giáo đâm 
thâu qua thật quá dã man và tàn 
bạo của thời bách hại. Hình ảnh 
Anrê “anh đưa mắt trìu mến nhìn Cha 
Đắc Lộ để vĩnh biệt”, ”mắt ngước 
lên cao và không nhìn xuống nữa”. 
Chỉ có ơn Chúa, niềm hy vọng 
vào Chúa, cảm nhận tình yêu của 
Thiên Chúa qua Đức Giê su, con 
người  mới có thể trước  cái chết 
còn diển tả được sự yêu thương 
gần gủi và  hướng về Thiên Chúa 
như Anrê.

Viết về Anrê Phú Yên, tôi được 
biết thêm, vị Chân phước tử đạo 
có quan hệ thân thiết với vị truyền 
giáo thừa sai được xem như là 
người khai mở chữ quốc ngữ cho 
dân Việt mình. Qua cha Đắc Lộ 
và Chân Phước Anrê, đức tin của 
tôi đỡ mông lung hơn, và Thiên 
Chúa hình thành rỏ nét hơn trong 
đời sống tâm linh của tôi hơn. Xin 
ngài là quan thầy của các giáo lý 
viên, xin đồng hành và hướng dẩn 
để  mọi người chúng con dù trong 
vị trí nào, việc đưa Lời Chúa đến 
với các con cháu và giới trẻ được 
gặp những điều kiện thuận lợi và 
cảm thông, nhờ công nghiệp của 
ngài trước mặt Thiên Chúa, Chúa 
chúng con. Amen. 

Tiểu sử: Ðức Hồng Y Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh 
ngày 17 tháng 04 năm 1928 tại 
Phú Cam, Huế. Ngài là anh cả 
trong một gia đình có 8 anh chị 
em, thân phụ của ngài là cụ cố 
Tađêô Nguyễn Văn Ấm và thân 
mẫu ngài là bà Elizabeth Ngô 

Vài nét về ĐHY FX Nguyễn Văn Thuậ n
(1928- 2002)

Nguyễn Văn Thảo

Đình Thị Hiệp - bà là em ruột của 
Giám Mục Ngô Đình Thục và 
Tổng thống Ngô Đình Diệm.  Đây 
là một gia đình có truyền thống 
Công giáo lâu đời, tổ tiên từng 
chịu bách hại vì đạo trong thế kỷ 
XVII. Năm 1953, ngài được thụ 
phong linh mục do Giám Mục 
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Tông Toà Giáo phận Huế Jean 
Baptiste Urrutia Thi chủ phong. 
Tháng 4 năm 1967, linh mục 
Phanxicô Xaviê Thuận được Đức 
Giáo Hoàng Phao lô VI bổ nhiệm 
làm Giám mục Chánh toà Giáo 
phận Nha Trang,  kế vị Giám 
mục Paul Raymond Marie Marcel 
Piquet Lợi. 

Ngày 23 tháng 4 năm 1975, ngài 
được Tòa Thánh bổ nhiệm làm 
Tổng Giám Mục hiệu tòa Vadesi, 
Tổng Giám Mục phó của Tổng 
giáo phận Sài Gòn  với quyền 
kế vị. Sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975, ngài tạm hoãn về Sài Gòn, 
đến ngày 7 tháng 5  mới về để 
nhận nhiệm vụ mới.  Ngày 1 
tháng 7 năm 1975, chính quyền 
yêu cầu Đức Giám Mục Nguyễn 
Văn Thuận trở về chức vụ cũ tại 
giáo phận Nha Trang như trước 
đây. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, 
ngài bị bắt, bị tù và cải tạo suốt 
13 năm.

Năm 1989 ngài được phép xuất 
ngoại sang Úc thăm cha mẹ, sau 
đó sang Roma gặp Đức Giáo 
Hoàng. Quay trở về Việt Nam, 
tháng 11 cùng năm, ngài mắc 
bệnh viêm tiền liệt tuyến, đã được 
nhập viện Bệnh viện Việt Đức 

Hà Nội và được giải phẫu, nhưng 
bệnh tình nặng, nên đi Roma tiếp 
tục điều trị. Ngài đến Roma tháng 
4 năm 1990. Trong khi đang được 
điều trị bệnh tại Roma, Chính phủ 
Việt Nam tuyên bố ngài không 
còn được trở lại Việt Nam.

Năm 1994, ngài từ chức Tổng 
giám mục Phó Tổng giáo phận 
Sài-gòn, Toà Thánh bổ nhiệm 
ngài giữ chức vụ Phó chủ tịch 
Hội đồng Giáo hoàng về Công lý 
và Hòa bình. Năm 1998, Hồng y 
Roger Etchegaray về hưu, ngài 
đảm nhận chức vụ Chủ tịch, khiến 
ngài trờ thành người Công giáo 
Việt Nam  nhận chức vụ cao nhất 
trong Giáo hội Công giáo Rôma 
từ trước đến nay.

Tháng 1 năm 2001, Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II chọn ngài 
làm Hồng Y, và theo các báo quốc 
tế, ngài cũng được đánh giá là ứng 
cử viên sáng giá kế vị Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II già yếu. Ngày 16 
tháng 9 năm 2002, vì bị ung thư 
tiền liệt tuyến, ngài qua đời tại 
Rôma. 10 năm sau khi ngài được 
an táng tại nghĩa trang Verano, di 
hài ngài đã được cải táng về nhà 
thờ hiệu tòa của ngài, Nhà thờ 
Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma 
sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012. 
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Ở Tu viện Celittinen, Koeln, bây 
giờ có căn phòng dành riêng lưu 
giữ những hình ảnh cùng kỷ vật 
của ngài, và cũng tại nhà dòng 
này ngài đã sống trải qua nhiều 
năm tháng lúc còn sinh thời, nhất 
là đã dâng thánh lễ với nhà dòng 
tại nhà nguyện tu viện.

Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo 
hội Công giáo Rôma bắt đầu 
những thủ tục đầu tiên cho việc 
tuyên phong chân phước và phong 
thánh cho ngài. 

Ngày 05 tháng 07 năm 2013, 
người Công giáo Việt Nam tưng 
bừng tổ chức lễ bế mạc của các 
giai đoạn giáo phận tiến trình 
phong chân phước cho Đức Hồng 
Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận. Mặc dù ngài chưa được 
phong thánh, các tín hữu Việt 
Nam đã coi ngài là một vị thánh 
và xem ngài như một biểu tượng 
của Giáo hội Việt Nam. 

Tác phẩm: Trong Mùa Chay năm 
2000, ngài đã nhận được lời mời 
từ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 
II giảng tĩnh tâm Mùa Chay cho 
giáo triều Vatican, vào lúc bắt đầu 
của thiên niên kỷ thứ ba. Trong 
nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, 
từ chiều ngày 12 tháng 03 đến 18 

tháng 03 năm 2000, ngài giảng 
tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và 
các thành viên Giáo triều Rôma. 
Những bài giảng của ngài được in 
thành sách Chứng Nhân Hy Vọng. Khi 
Đức Giáo hoàng gặp ngài trong 
buổi triều yết riêng và đã tặng 
ngài một chén thánh, Đức Hồng 
Y Thuận cho biết: 24 năm trước, 
tôi cử hành Thánh Lễ với ba giọt 
rượu và một giọt nước trong lòng 
bàn tay của tôi, tôi sẽ không bao 
giờ có nghĩ ngày hôm nay, Đức 
Thánh Cha sẽ cho tôi một chén 
mạ vàng. Chúa của chúng tôi là 
rất nhân lành và do đó là tình yêu 
của Người.

Ngoài ra, ngài còn viết những 
tác phẩm: Đường Hy Vọng (1975), 
Đường Hy Vọng dưới ánh sáng Lời Chúa 
và Công Đồng Vaticano (1979), Những 
Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng 
(1980), Năm Chiếc Bánh và Hai Con 
Cá (1975-1986), Cầu Nguyện Hy 
vọng, Hãy Trao Tặng Tuổi Trẻ Nụ Cười, 
Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, Niềm Vui 
Sống Đạo.  

Đường Hy Vọng: Đường Hy 
Vọng gồm những câu tâm tình 
ngắn gọn của người cha gửi đến 
con cái mình, đề cập đến các mặt 
đời sống tâm linh, cũng là những 
lời đơn giản chia sẻ kinh nghiệm 
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sống Lời Chúa trong cuộc sống 
thường ngày, là của ăn tinh thần, 
là đường lối thiêng liêng hữu ích 
cho tất cả mọi người, trong mọi 
lứa tuổi, ở mọi thành phần xã hội 
hôm nay.

Đường Hy Vọng gồm có 1001 câu 
trong 38 chương. Mỗi câu là kim 
chỉ nam, bí quyết sống Tin Mừng 
rất cô đọng, vắn gọn, nhưng rất 
súc tích, đầy đủ ý nghĩa, hết sức 
hữu dụng cho những tâm hồn 
hướng thượng, chiêm niệm, suy 
gẫm và cầu nguyện hằng ngày. 

Vì vậy, sách Đường Hy Vọng đã 
được phổ biến sâu rộng toàn cầu 
với hơn 15 ngôn ngữ, đã được 
hàng giáo sĩ, các cộng đoàn tu trì, 
các hiệp hội đạo đức, các tổ chức 
tông đồ giáo dân khắp thế giới, 
thuộc mọi lứa tuổi, trình độ văn 
hoá, trân trọng đón nhận và dùng 
làm tài liệu suy niệm, tu đức, huấn 
luyện và trau dồi tâm linh.

Tham khảo: Wikipedia & Anrê Lê 
Thiện Sĩ, Tôi Tớ Chúa, ĐHY Px 
Nguyễn Văn Thuận.

Từ ”Tôi tớ Chúa” Đền ” Đấng đáng kính”
Trong giáo hội Công Giáo, đặc biệt từ năm 1983, tiến trình phong 
thánh cho một tín hữu phải trải qua nhiều giai đoạn và trong mỗi giai 
đoạn có một danh xưng khác nhau:

1. Tôi Tớ Chúa (Servant of God)
2. Đấng Đáng Kính (Venerable)
3. Chân Phước (Blessed). Trước đây còn được gọi là Á Thánh.
4. Thánh (Saint)

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện có bốn vị đang thuộc một trong 
các giai đoạn kể trên:

1. Chân Phước Andrê Phú Yên, Thày Giảng, vị Tử Đạo đầu tiên ở 
Việt Nam, 1624-1644.

2. Tôi Tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp, Linh Mục, Địa Phận 
Cần Thơ, 1897-1946.

3. Tôi Tớ Chúa “Marcel” Joakim Nguyễn Tân Văn, Tu Sĩ, Dòng 
Chúa Cứu Thế, 1928-1959.

4. Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Hồng Y, 
1928-2002.
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Bảo tàng Vatican là một trong 
những bảo tàng lớn nhất thế giới. 
Nơi đây trưng bày nhiều tác phẩm 
nghệ thuật quý giá từ các bộ sưu 
tập lớn. Được Giáo Hội Công 
Giáo La Mã tạo dựng trong suốt 
nhiều thế kỷ.

Cầu thang xoắn ốc trong bảo 
tàng Vatican là một trong những 
cầu thang nổi tiếng nhất thế giới, 
được chụp hình nhiều nhất. Thiết 
kế bởi Giuseppe Momo năm 1932 
với những hình chạm bằng đồng 
của A. Marani, các bậc thang thấp 
làm cầu thang giống một xoắn ốc 
thoai thoải, xoay tròn. Vào Năm 
Thánh 2000 Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã cho mở thêm 
cổng vào rộng lớn hơn với những 
phương tiện cần thiết giúp cho 
người tàn tật có thể sử dụng được. 

Trong bảo tàng Vatican có những 
tác phẩm điêu khắc cổ điển như 
thần Apolo, Venus, sông Nile, 
sông Tiber, Adriane ngủ. Đức 

Viện Bảo Tàng Vatican
Tê-rê-sa Nguyễn Thị Tuyết Mai, 

Maria Trần Thị Loan, 
Maria Lê Thị Minh Châu

Giáo Hoàng Sixto VI bắt đầu 
thu góp tác phẩm vào năm 1475 
cho đến năm 1555. Sau đó phong 
trào chống đối Phục Hưng nổi lên 
cùng với lối nhìn luân lý chống 
lại nghệ thuật cổ điển đã làm cho 
việc thu góp các tác phẩm ở Vati-
can bị dừng lại. Năm 1756, Đức 
Giáo Hoàng Benedictô XIV thiết 
lập Bảo Tàng Viện Kitô giáo trong 
thư viện Vatican để “làm gia tăng 
vẻ đẹp của thành đô làm chứng 
cho chân lý tôn giáo”. 

Từ  bảo tàng Vatican dọc theo một 
hành lang với nhiều tác phẩm vô 
giá bằng tranh thêu, tranh vẽ trên 
tường và trên trần nhà là lối dẫn 
vào nguyện đường Sistine.

Nguyện Đường Sistine
Nổi tiếng nhất trong bảo tàng 
Vatican là Nguyện đường Sistine 
được Đức Giáo Hoàng Sixto IV 
xây vào những năm 1473-1481 
theo họa đồ của Baccio Pontelh. 



Trang 53

Những năm 1481- 1483 các bức 
tranh rất nổi tiếng được vẽ trên 
tường, bởi các nghệ sĩ nổi danh 
thời Phục Hưng, Michelangelo, 
Bernini, và Sandro Botticelli. 
Từ đó nhà nguyện trở thành nhà 
nguyện riêng của các Đức Giáo 
Hoàng. Mật tuyển viện họp bầu 
tân Giáo Hoàng cũng tổ chức tại 
đây.
 
Tại nguyện đường Sistine danh 
họa và điêu khắc gia Michelangelo 
đã dùng tài năng tuyệt hảo của 
mình diễn tả cuộc sống con người 
từ lúc tạo dựng đến khi bị phán xét 
trước tòa Chúa, giai đoạn 1508 và 
1512 Michelangelo sử dụng một 
dàn cây gỗ, nằm trên đó hằng 
ngày để vẽ tuyệt tác của mình lên 
1.100 m² trần nhà nguyện, có thể 
ông có đến 12.000 tác phẩm trong 
đời ông. 

« Các bức tranh bên bức tường 
trái kể lại cuộc đời của Môisen.

« Các bức tranh bên bức tường 
phải kể lại cuộc đời Chúa 
Giêsu.

« Những bức tranh vẽ trên trần 
kể lại công trình sáng tạo vũ 
trụ thuở ban đầu đến thời lụt 
đại hồng thủy.

« Những bức tranh vẽ chung 
quanh tường bắt đầu từ phía 
bên phải vẽ hình các vị ngôn sứ 
trong cựu ước.

« Những bức tranh vẽ trên bốn 
góc tường: lấy bối cảnh thời 
cựu ước liên quan đến ơn cứu 
độ của người Do Thái. Bên trên 
các cửa sổ là hình các nhân vật 
tổ phụ trong cựu ước.

« Bức tranh “Ngày phán xét 
chung” trên tường nhà nguyện.

Mỗi Chúa Nhật cuối tháng bảo 
tàng Vatican mở cửa miễn phí, 
nhưng để xem hết các tác phẩm 
nghệ thuật tại đây, chúng ta tốn 
cả tháng cũng không xem hết.

Nguyện đường, bảo tàng viện, 
thư viện trong điện Vatican là 
kho tàng quí giá của nhân loại. 
Mang dấu tích của 2 nền văn hóa 
Hy Lạp và La Mã. Hình ảnh Kitô 
giáo tại tây phương biểu lộ tuyệt 
vời không chỉ dưới khía cạnh lịch 
sử, nghệ thuật, văn hóa, nhưng 
còn hòa nhập vào niềm tin Kitô 
giáo sâu sắc, vì các tác phẩm bất 
hủ vượt thời gian này được tạo ra 
với cảm hứng từ Kinh Thánh.
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A. Tổng Quát Năm Thánh

1. Hỏi: Năm Thánh là gì? – Thưa: 
Năm Thánh là Năm Toàn Xá, để 
chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp 
thông hầu đón nhận ơn cứu độ 
của Thiên Chúa một cách đặc 
biệt hơn.

2. Hỏi: Năm Thánh, theo nguyên 
gốc tiếng Latinh “Annum 
Jubilaei”, bắt nguồn từ tiếng 
Do thái “Jôbel”, nghĩa là gì? – 
Thưa: “Thổi kèn tù và báo hiệu 
năm Toàn xá”.

3. Hỏi: Năm Thánh có từ thời 
Cựu Ước được ghi ở trong sách 
nào? – Thưa: Sách Lêvi chương 
25,8-54 nói rằng cứ 50 năm 
người ta phải giải phóng các nô 
lệ, phải xóa nợ và trả lại ruộng 
vườn cũng như đất đai cho chủ 
cũ.

4. Hỏi: Năm Thánh đầu tiên 
trong lịch sử Hội Thánh được 
cử hành vào năm nào? – Thưa: 
Vào năm 1300 được Đức Giáo 
Hoàng Bonifaz VIII công bố.

5. Hỏi: Khởi đầu Năm thánh 
được cử hành thế nào? – Thưa: 

Câu Hỏi Đáp Về Năm Thánh Lòng Thương Xót
(Nguồn: giaolyductin.net

Tóm lược soạn thảo lại: Lm.GB.Nguyễn Ngọc Thế SJ).

Cứ 100 năm Hội Thánh lại 
cử hành Năm Thánh một lần. 
Nhưng dần dần về sau, thời hạn 
được rút bớt xuống chỉ còn 50 
năm, 33 năm và sau cùng là 25 
năm.

6. Hỏi: Ngoài những Năm 
Thánh thông thường, Hội Thánh 
còn cử hành những Năm Thánh 
khác không ? – Thưa: Hội Thánh 
còn cử hành vào những Năm 
Thánh khác gọi là Năm Thánh 
ngoại thường.

7. Hỏi: Trong lịch sử Hội Thánh 
đã diễn ra bao nhiêu Năm 
Thánh? – Thưa: 29 Năm Thánh. 
Các Năm Thánh đã diễn ra trong 
lịch sử Hội Thánh gần nhất là 
năm 1950: Đức Giáo Hoàng 
Pius XII. Năm 1975: Đức Giáo 
Hoàng Paul VI. Năm 1983: 
Đức Giáo Hoàng Johannes Paul 
II. Năm 2000: Đức Giáo Hoàng 
Johannes Paul II. Năm 2015: 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

8. Hỏi: Năm Thánh sẽ khai 
mạc với việc mở những cánh 
Cổng Thánh – việc mở cổng này 
có ý nghĩa tượng trưng như là 
gì? – Thưa: Như là mở ra những 
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con đường mới dẫn tới ơn cứu 
độ.

9. Hỏi: Việc mở Cổng Thánh 
nói lên chính Ðức Kitô là gì? – 
Thưa: Là Cổng thật và duy nhất 
qua đó con người mới có sự 
sống sung mãn.

10. Hỏi: Những cánh cổng 
được này chính là những 
cánh cổng của các Đền Thờ 
nào? – Thưa: Của Đền Thờ 
Thánh Phêrô, -Vương Cung 
Thánh Đường Thánh Gioan 
Latêranô, -Đền Thờ Đức Bà 
Cả -Vương Cung Thánh Đường 
Thánh Phaolô ngoại thành.

11. Hỏi: Năm Thánh được cử 
hành với những ý nghĩa nào? – 
Thưa: Một là Năm Thánh là 
năm xin ơn tha thứ. Hai là Năm 
Thánh là năm Sám Hối và Canh 
Tân. Ba là Năm Thánh là năm 
Hoà Giải

12. Hỏi: Một trong những đặc 
điểm của Năm Thánh là việc gì 
được lãnh nhận rộng rãi theo 
những quy định của Hội Thánh 
về thời gian và địa điểm? – 
Thưa: Là Ơn Toàn Xá

13. Hỏi: Ơn Xá là gì? – Thưa: 
Ơn Xá là việc tha thứ trước mặt 
Thiên Chúa những hình phạt 
tạm đáng chịu vì những tội lỗi 
đã phạm, dù những tội đó đã 
được tha thứ.

14. Hỏi: Có mấy loại Ơn Xá? – 
Thưa: Có 2 loại Ơn Xá : một là 
Ơn Toàn xá, hai là ơn tiểu xá.

15. Hỏi: Ơn Toàn Xá và tiểu xá 
là gì ? – Thưa: Ơn Toàn Xá là ơn 
tha trọn vẹn các hình phạt tạm 
đáng phải chịu vì tội. Ơn Tiểu 
Xá là ơn tha một phần các hình 
phạt tạm đáng phải chịu vì tội

16. Hỏi: Tín hữu có quyền chỉ 
Ơn Toàn Xá này cho ai ? – Thưa: 
Cho chính mình và cho các linh 
hồn nơi luyện ngục.

17. Hỏi: Mỗi ngày tín hữu 
được lãnh nhận bao nhiêu Ơn 
Toàn Xá? – Thưa: Chỉ được một 
lần mà thôi.

18. Hỏi: Muốn lãnh nhận ơn 
Toàn Xá cần phải có những điều 
gì? – Thưa: Cần phải có tinh 
thần siêu nhiên và hội đủ một số 
điều kiện.

19. Hỏi: Để lãnh nhận Ơn toàn 
Xá phải giữ là những điều kiện 
nào ? – Thưa: Phải Xưng tội và 
rước lễ, Cầu nguyện theo ý Đức 
Giáo hoàng (thường đọc Kinh 
Lạy Cha, Kinh Tin kính). Thi 
hành một trong những việc được 
Giáo hội quy định như : tham dự 
nghi thức ban ơn Toàn Xá, kính 
viếng các Đền thờ, bước qua 
cửa Thánh của Nhà thờ được chỉ 
định…
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20. Hỏi: Vì những lý cho chính 
đáng, một số tín hữu không thể 
viếng Nhà thờ được chỉ định, 
Tòa Thánh có mở lối nào để 
giúp họ hưởng nhờ ơn Toàn 
Xá trong Năm Thánh? – Thưa: 
Tòa Thánh, qua Tòa Ân giải tối 
cao, đã rộng lòng mở lối cho họ 
hưởng nhờ ơn Toàn Xá:
• Một là: những người mắc 

ngăn trở chính đáng, như 
các tu sĩ dòng kín, các bệnh 
nhân… có thể hiệp ý với các 
tín hữu đi hành hương và dâng 
những đau khổ, những lời cầu 
nguyện, những thiếu thốn thua 
thiệt trong đời sống để hưởng 
nhờ Ơn Xá Năm Thánh.

• Hai là: Ơn Xá Năm Thánh cũng 
còn được lãnh nhận với những 
sáng kiến hãm mình (như nhịn 
uống rượu, hút thuốc, kiêng 
thịt… trong một ngày, và dành 
số tiền đó giúp những người 
nghèo khổ; hoặc dành thời giờ 
tự do tham gia các công việc 
chung, hay những hình thức 
hãm mình khác).

• Ba là: Các tín hữu đi viếng 
thăm trong một thời gian nào 
đó những anh chị em đang 
sống trong hoàn cảnh thiếu 
thốn, đau khổ, khó khăn ( 
như các bệnh nhân, tù nhân, 

người già cả và sống cô đơn, 
các người bị tàn tật, các thiếu 
nhi bị bỏ rơi…) và thực thi các 
điều kiện xưng tội, rước lễ và 
cầu nguyện thì cũng được lãnh 
nhận Ơn Xá Năm Thánh.

21. Hỏi: Ý nghĩa đích thực 
của hành hương Năm Thánh là 
gì? – Thưa: Hành hương Năm 
Thánh là dịp để có thể nhận lãnh 
ơn Toàn Xá, đền bù lại những 
hình phạt mà tội chúng ta đã 
gây ra, hoặc chỉ ân xá cho các 
linh hồn nơi luyện tội. Nhưng 
điều quan trọng hơn, đó là nhờ 
ơn Chúa, chúng ta can đảm từ 
bỏ con người cũ, nỗ lực canh tân 
đời sống đức tin, hân hoan tiến 
bước trên đường trọn lành. Đây 
mới là ý nghĩa đích thực và toàn 
vẹn mà chúng ta phải hướng về.

B. Tổng Quát Năm Thánh 
Lòng Thương Xót

22. Hỏi: Năm Thánh Lòng 
Thương Xót của Giáo hội Công 
giáo do Đức Giáo Hoàng nào đề 
ra? – Thưa: Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô.

23. Hỏi: Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, bắt đầu từ ngày 
nào và kết thúc vào ngày nào? – 
Thưa: Năm Thánh Lòng Thương 
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Xót, bắt đầu từ lễ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội (8-12-
2015), và kết thúc vào Lễ Chúa 
Kitô Vua (20-11-2016) .

24. Hỏi: Mục đích của Năm 
Thánh Lòng Thương Xót là 
gì? – Thưa: Mục đích của Năm 
Thánh Lòng Thương Xót là kêu 
gọi các tín hữu chiêm ngắm 
dung nhan Thiên Chúa là Cha 
giàu lòng thương xót, được tỏ 
hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu 
Kitô, nhờ đó các tín hữu trở nên 
dấu chỉ cụ thể của lòng thương 
xót trong cuộc sống

25. Hỏi: Vì thế, trong Năm 
hồng ân này, anh chị em hãy sốt 
sắng đón nhận lòng thương xót 
của Chúa qua bí tích gì? – Thưa: 
Qua bí tích Giao hoà, để được 
Chúa tha thứ, và để các tín hữu 
tha thứ cho nhau và làm hoà với 
nhau.

26. Hỏi: Ngoài việc, tha thứ 
cho nhau và làm hoà với nhau, 
người tín hữu đồng thời biết 
quan tâm tới điều gì nữa? – 
Thưa: Quan tâm giúp đỡ những 
người bị gạt ra bên lề xã hội và 
những ai đang đau khổ về tinh 
thần cũng như thể xác.

27. Năm Thánh cần được cử 
hành trước hết trong từng giáo 
phận như cơ hội thuận lợi để 
canh tân đời sống mục vụ. Phải 

quan tâm đặc biệt đến điều 
gì? – Thưa: Đến chiều kích 
thiêng liêng của Năm Thánh, 
cũng như sự nhất quán giữa việc 
loan báo Tin Mừng và đời sống 
của những người mang danh 
Kitô hữu.

28. Hỏi: Trong Năm Thánh, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu 
cầu mỗi giáo phận mở Cửa 
Thương Xót, giúp các tín hữu 
làm gì? – Thưa: Giúp các tín 
hữu cảm nghiệm được lòng 
thương xót của Cha trên trời.

29. Hỏi: Câu khẩu hiệu của 
Năm Thánh 2016 là gì? – Thưa: 
Câu khẩu hiệu là : Thương xót 
như Chúa Cha (x. Lc 6,36).

30. Hỏi: Khẩu hiệu Thương 
xót như Chúa Cha (x. Lc 6,36) 
là lời mời gọi sống lòng thương 
xót theo gương Cha trên trời, 
dạy chúng ta điều gì ? – Thưa: 
Dạy chúng ta đừng xét đoán và 
kết án, nhưng hãy tha thứ và yêu 
thương vô giới hạn (x. Lc 6,37-
38).

31. Hỏi: Logo của Năm Thánh 
Lòng Thương xót do ai thiết 
kế? – Thưa: Của linh mục dòng 
Tên, cha Marko I. Rupnik.  

32. Hỏi: Logo trình bày một 
hình ảnh rất thân quen với Giáo 
Hội sơ khai, nghĩa là trình bày 
tình yêu của ai, Đấng đã đưa 
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mầu nhiệm Nhập thể (hai bản 
tính, thiên tính và nhân tính) 
đến chỗ hoàn thành bằng ơn cứu 
chuộc (những dấu đinh trên hai 
tay và hai chân) ? – Thưa: Của 
Chúa Kitô

33. Hỏi: Chúa Kitô đã mang 
nhân loại trên vai Người với tất 
cả lòng thương xót, cặp mắt của 
Đấng chăn chiên lành và cặp 
mắt của Ađam trở nên một, để 
Chúa Kitô nhìn mọi sự bằng cặp 
mắt của Ađam và để Ađam làm 
gì ? – Thưa: Để Ađam nhìn mọi 
sự bằng cặp mắt của Chúa Kitô.

34. Hỏi: Nền của hình ảnh trên 
là ba hình bầu dục đồng tâm, 
càng đi ra bên ngoài thì mầu sắc 
càng nhạt đi, diễn tả hành động 
của Chúa Kitô đưa nhân loại đi 
đâu ? – Thưa: Diễn tả hành động 
của Chúa Kitô đưa nhân loại ra 
khỏi đêm tối của tội lỗi và sự 
chết.

35. Hỏi: Trong Mùa Chay của 
Năm Thánh 2016 có biến cố 
gì đặc biệt ? – Thưa: Đức giáo 
Hoàng Phanxicô sẽ gửi tới trong 
mọi giáo phận toàn thế giới các 
“Thừa sai của Lòng Thương 
Xót” như “dấu chỉ sống động 
cho thấy Thiên Chúa Cha tiếp 
đón tất cả những ai kiếm tìm sự 
tha thứ của Ngài như thế nào”.

36. Hỏi: Các “Thừa sai của 

Lòng Thương Xót” là ai? – 
Thưa: Là các Giám mục / Linh 
Mục mà Đức giáo Hoàng 
Phanxicô ban cho quyền tha 
cả các tội dành cho Ngai Tòa 
Thánh Phêrô.

37. Hỏi: Đâu là các tội đặc 
biệt này mà Đức Giáo Hoàng 
ban năng quyền giải chúng cho 
các Thừa Sai của Lòng Thương 
Xót? – Thưa: Một là xúc phạm 
đến Mình Máu Thánh Chúa. Hai 
là Dùng bạo lực thể lý chống lại 
Đức Giáo Hoàng. Ba là Truyền 
chức Giám Mục không có sự 
uỷ quyền của Đức Giáo Hoàng 
; Bốn là ban phép giải tội cho 
tòng phạm trong tội dâm dục tức 
điều răn thứ sáu ; Năm là trực 
tiếp vi phạm Ấn bí tích, nghĩa là 
vi phạm bí mật tòa giải tội ; Sáu 
là liên quan tới “vi phạm bí mật 
của Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng”.

38. Hỏi: Những tội kể trên đều 
có hình phạt là bị vạ tuyệt thông 
tự động (tiền kết), và chỉ có ai 
mới có quyền được tha? – Thưa: 
Chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có 
thể tha.

39. Hỏi: Vạ tuyệt thông tiền 
kết là gì ? – Thưa: Là những ai 
phạm một trong các tội này thì 
tự động và tức khắc bị dứt phép 
thông công, mà không cần phải 
có lời tuyên bố hay đưa ra hình 
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phạt “dứt phép thông công” từ 
Đức Giáo Hoàng, hay từ Giám 
Mục, hoặc một tòa án của Giáo 
Hội.

40. Hỏi: Ngoài những tội trên, 
còn có những tội nào bị vạ tuyệt 
thông tiền kết nữa không ? – 
Thưa: Người bội giáo, lạc giáo 
hay ly giáo và những người liên 
quan việc phá thai gồm : người 
mẹ, người chồng hay các người 
bà con đã khiến cho người mẹ 
phá thai, và nhân viên y tế cộng 
tác tích cực vào việc phá thai.

41. Hỏi: Trường hợp phá thai 
là trường hợp được biết nhiều 
nhất bao gồm hình phạt vạ tuyệt 
thông, nhưng việc giải vạ không 
được dành cho Tòa Thánh. Vậy 
dành cho ai? – Thưa: Vạ tuyệt 
thông này chỉ được tha do Đức 
Giám Mục Bản Quyền hay 
do linh mục nào được ngài ủy 
quyền.

42. Hỏi: Đối với trường hợp 
phá thai, trong năm thánh các 
linh mục có được trực tiếp tha 
không? Thưa: Đức Thánh Cha 
đã ban đặc ân cho tất cả các 
linh mục trên toàn thế giới trong 
Năm Thánh Thương Xót (từ 
8/12/2015 đến 20/11/2016) được 
quyền tha tội phá thai của những 
ai trực tiếp phạm tội trọng nay.

43. Hỏi: Hậu quả của vạ tuyệt 
thông bao gồm điều gì ? – Thưa: 
Hậu qủa chính của vạ tuyệt 
thông là cấm lãnh nhận các bí 
tích, bao gồm cả Bí tích Hòa 
Giải, tức Bí tích Giải Tội.

44. Hỏi: Bình thường cha giải 
tội không có quyền tha vạ tuyệt 
thông. Vì vậy khi linh mục giải 
tội tiếp nhận một hối nhân và 
nhận thấy họ bị vạ tuyệt thông, 
thì ngài phải làm gì? – Thưa: 
Không thể ban phép giải tha tội 
cho họ, mà phải gửi họ, tùy theo 
trường hợp, tới với vị Chánh Án 
Tòa Ân Giải Tối Cao thay thế 
Đức Giáo Hoàng, hay tới Giám 
mục Bản Quyền, để họ có thể 
được tha vạ tuyệt thông trước 
khi nhận việc xá giải bí tích.

45. Hỏi: Gương mặt của các 
Thừa Sai Lòng Thương Xót thật 
nổi bật, vì các ngài có quyền 
gì? – Thưa: Các ngài có quyền 
trực tiếp tha vạ tuyệt thông, rồi 
ban phép giải tội để khiến cho 
việc hòa giải của các tín hữu 
được dễ dàng hơn.

C. Misericordiæ Vultus 
(MV) – Dung Mạo Lòng 
Thương Xót



Trang 60

46. Hỏi: Ai là dung mạo lòng 
thương xót của Chúa Cha? (MV 
1) – Thưa: Là Chúa Giêsu Kitô

47. Hỏi: Đức Giêsu Nazareth 
đã mặc khải lòng thương xót 
của Thiên Chúa bằng những gì? 
(MV 1) – Thưa: Bằng lời nói, 
hành động và bằng cả bản thân 
Người .

48. Hỏi: Chúng ta cần liên lỉ 
chiêm ngưỡng mầu nhiệm của 
lòng thương xót. Đây là suối 
nguồn của điều gì? (MV 2) – 
Thưa: Đây là suối nguồn của 
tươi vui, tĩnh lặng và an bình.

49. Hỏi: Lòng thương xót là 
con đường nối kết Thiên Chúa 
với con người, hướng lòng 
chúng ta về điều gì? (MV 2) – 
Thưa: Về niềm hy vọng sẽ được 
yêu thương luôn mãi, bất chấp 
tội lỗi của chúng ta.

50. Hỏi: Đức Thánh Cha chọn 
ngày 8 tháng 12 – Lế Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội, vì ý nghĩa 
phong phú của ngày này trong 
lịch sử gần đây của Giáo Hội. 
Thật vậy, Đức Thánh Cha muốn 
mở Cửa Thánh vào dịp gì? (MV 
4) – Thưa: Dịp kỷ niệm 50 năm 
bế mạc Công Đồng Vaticanô II.

51. Hỏi: “Thực thi lòng thương 
xót là đặc điểm riêng của ai, và 
đó là cách thức đặc biệt để Ngài 

bày tỏ sự toàn năng của Ngài”? 
(MV6) – Thưa: Của Thiên Chúa.

52. Hỏi: Điều gì là những lời 
thường đi liền nhau trong Cựu 
Ước để diễn tả bản tính của 
Thiên Chúa? (MV 6) – Thưa: 
“Nhẫn nại và hay thương xót”

53. Hỏi: Lòng Thương Xót 
làm cho lịch sử của Thiên Chúa 
với Israel trở thành điều gì? 
(MV7) – Thưa: Lịch sử cứu độ.

54. Hỏi: Khi chăm chú ngắm 
nhìn Chúa Giêsu và dung mạo 
lòng thương xót của Người, 
chúng ta có thể cảm nhận được 
điều gì? (MV 8) – Thưa: Chúng 
ta có thể cảm nhận được tình 
yêu của Ba Ngôi Chí Thánh.

55. Hỏi: Lòng thương xót của 
Đức Giêsu được biểu lộ qua 
những việc nào? (x. MV 8) – 
Thưa: Người đã chữa lành các 
bệnh nhân được mang đến cho 
Người (x. Mt 14,14), và với 
một ít bánh và cá, Người đã 
cho đám đông được ăn no thỏa 
(x. Mt 15,37). Khi gặp bà góa 
thành Nain đang đưa người con 
trai duy nhất của mình đi chôn, 
Người đã chạnh lòng thương 
trước nỗi đau tận cùng của người 
mẹ đang khóc con, và đã trao lại 
cho bà người con được hồi sinh 
từ cõi chết (x. Lc 7,15)
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56. Hỏi: Trong các dụ ngôn về 
lòng thương xót, Chúa Giêsu 
đã mặc khải bản tính của Thiên 
Chúa như một Người Cha không 
bao giờ làm gì ? (MV 9) – Thưa: 
Không bao giờ bỏ cuộc cho đến 
khi nào thực hiện được việc tha 
thứ tội lỗi và chế ngự thái độ cự 
tuyệt bằng sự cảm thông và lòng 
thương xót.

57. Hỏi: Những dụ ngôn nói về 
Lòng Thương Xót là những dụ 
ngôn nào ? (MV 9) – Thưa: Đó 
là Dụ ngôn về con chiên lạc, về 
đồng xu thất lạc và về người cha 
với hai đứa con (x. Lc 15,1-32).

58. Hỏi: Nơi những dụ ngôn 
ấy, chúng ta thấy được điểm cốt 
lõi của Tin Mừng và của đức tin, 
vì lòng thương xót tỏ hiện như 
là gì ? (MV 9) – Thưa: Như là 
một sức mạnh vượt thắng tất cả, 
đong đầy trái tim bằng tình yêu 
thương và mang lại an ủi bằng 
ơn tha thứ.

59. Hỏi: Dụ ngôn về “tên đầy 
tớ không có lòng thương” (Mt 
18,32-33) chứa đựng một giáo 
huấn tuyệt vời cho mỗi người 
chúng ta. Chúa Giêsu khẳng 
định lòng thương xót không chỉ 
là một hành động của Chúa Cha, 
nhưng còn là tiêu chuẩn để nhận 
biết điều gì ? (MV 9) – Thưa: 

Nhận biết ai là con cái thật của 
Ngài

60. Hỏi: Việc tha thứ những 
xúc phạm là một thể hiện rõ ràng 
nhất của tình yêu thương xót, và 
đối với các Kitô hữu chúng ta, 
đây là gì ? (MV 9) – Thưa: Một 
mệnh lệnh không thể bỏ qua.

61. Hỏi: Tha thứ là một khí cụ 
được đặt vào đôi tay mỏng dòn 
của chúng ta để làm gì? (MV 
9) – Thưa: Tìm được sự thanh 
thản, bình an và hạnh phúc cho 
tâm hồn.

62. Hỏi: Cha yêu thương thế 
nào thì con cái cũng phải yêu 
thương như vậy. Chúa Cha 
là Đấng thương xót chúng ta, 
chúng ta cũng được mời gọi làm 
gì ? (MV 9) – Thưa: Phải thương 
xót nhau.

63. Hỏi: Trụ cột nâng đỡ đời 
sống Giáo Hội chính là gì ? (MV 
10) – Thưa: Là Lòng Thương 
Xót.

64. Hỏi: Điều gì được điều 
động bởi tình yêu dành cho con 
người, cho tất cả những gì là 
nhân bản và những gì, theo nhận 
định của nhiều người ngày nay, 
đang bị đe dọa nghiêm trọng?” 
(MV 11) – Thưa: Lòng Thương 
Xót.

65. Hỏi: Sứ mạng của ai là loan 
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báo lòng thương xót của Thiên 
Chúa, là trái tim sống động 
của Tin Mừng, đang muốn nhờ 
lòng thương xót để chạm được 
đến con tim và khối óc của con 
người ? (MV 12) – Thưa: Của 
Giáo Hội.

66. Hỏi: Chân lý đầu tiên của 
Giáo Hội chính là gì? (MV 12) – 
Thưa: Tình Yêu Chúa Kitô.

67. Hỏi: Chúng ta muốn sống 
Năm Thánh này dưới ánh sáng 
của câu Lời Chúa nào ? (MV 
13) – Thưa: Câu Lời Chúa trong 
Tin Mừng Luca 3,36: “Thương 
xót như Chúa Cha”.

68. Hỏi: Để có thể sống lòng 
xót thương, trước tiên chúng ta 
cần làm gì ? (MV 13) – Thưa: 
Biết lắng nghe Lời Thiên Chúa

69. Hỏi: Việc hành hương 
trong Năm Thánh là một dấu chỉ 
đặc biệt, vì mang hình ảnh của 
việc gì ? (MV 14) – Thưa: Cuộc 
hành trình chúng ta- những 
người lữ hành trong cuộc sống 
tiến về nhà Cha trên trời.

70. Hỏi: Chuyến hành hương 
cho thấy lòng thương xót chính 
là đích điểm phải đạt tới, đòi hỏi 
phải làm gì ? (MV 14) – Thưa: 
Đòi hỏi phải dấn thân và hy sinh

71. Hỏi: Ước gì cuộc hành 
hương sẽ thúc đẩy sự gì ? (MV 
14) – Thưa: Hoán cải.

72. Hỏi: Ai dạy chúng ta biết 
những chặng đường hành hương 
để có thể đạt tới đích điểm ấy, 
đó là: “Đừng xét đoán để các 
con khỏi bị xét đoán; đừng lên 
án để các con khỏi bị lên án; hãy 
tha thứ thì các con sẽ được tha 
thứ” ? (MV 14) -Thưa: Chúa 
Giêsu Kitô.

73. Hỏi: Nói xấu người anh chị 
em vắng mặt, nghĩa là gì ? (MV 
14) – Thưa: Chẳng khác gì đẩy 
người ấy vào bóng tối, làm mất 
thanh danh và gây tiếng xấu cho 
người ấy.

74. Hỏi: Chúa Giêsu cũng dạy 
chúng ta phải biết điều gì ? (MV 
14) – Thưa: Phải biết tha thứ và 
sẵn sàng cho đi.

75. Hỏi: Hãy mở to mắt để 
nhận ra tình trạng khốn khổ của 
thế giới, để thấy điều gì ? (MV 
15) – Thưa: Để thấy những vết 
thương của anh chị em chúng ta 
đang bị tước mất nhân phẩm, và 
ý thức rằng chính chúng ta được 
mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu 
gào xin được cứu giúp.

76. Hỏi: Ước gì bàn tay chúng 
ta nắm lấy đôi tay họ và kéo họ 
đến với chúng ta, Ước chi tiếng 
nói của họ trở thành tiếng nói của 
chúng ta, và ước chi chúng ta có 
thể chung tay phá đổ những rào 
cản của thái độ dửng dưng lãnh 
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đạm, vẫn thường được dùng để 
che giấu điều gì ? (MV 15) – 
Thưa: Che giấu thói giả hình và 
tính ích kỷ.

77. Hỏi: Ước muốn tha thiết 
của Đức Thánh Cha trong Năm 
Thánh này là, đoàn dân Kitô hữu 
sẽ quan tâm đến những hành vi 
của lòng thương xót, đó là gì ? 
(MV 15) – Thưa: Thương xót 
theo kinh Thương Người có 14 
mối (thương phần xác cũng như 
phần hồn).

78. Hỏi: Thương xác bảy mối 
như thế nào? (MV 15) – Thưa: 
Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, 
cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng 
kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách 
đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn 
xác kẻ chết.

79. Hỏi: Thương linh hồn bảy 
mối như thế nào?? (MV 15) – 
Thưa: Là lấy lời lành mà khuyên 
người, dậy dỗ kẻ mê muội, yên 
ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha 
kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu 
cho kẻ sống và kẻ chết.

80. Hỏi: Trong Tin Mừng 
theo Thánh Luca, có nhắc đến 
đoạn sách của Ngôn Sứ nào với 
những lời như sau: “Thần Khí 
của Chúa là Thiên Chúa ngự trên 
tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, 
sai tôi mang tin vui cho người 
nghèo khó, băng bó những tấm 

lòng sầu muộn, loan báo sự giải 
thoát cho kẻ bị tù đầy và mở cửa 
ngục tù; công bố năm hồng ân 
của Chúa”Đoan sách này là của 
ngôn sứ nào? (MV 16) – Thưa: 
Của ngôn sứ Isaia (Is 61,1-2).

81. Hỏi: “Năm của lòng thương 
xót”, đó là điều Chúa loan báo 
và cũng là điều chúng ta muốn 
sống. Năm Thánh mang ý nghĩa 
phong phú của sứ mạng Chúa 
Giêsu, được vọng lại qua lời của 
vị ngôn sứ, đó là những gì ? (MV 
16) – Thưa: Là một lời nói hay 
cử chỉ để an ủi kẻ nghèo khổ, là 
loan báo tự do cho những người 
bị khống chế bởi những hình 
thức nô lệ mới trong xã hội ngày 
nay, là trả lại thị lực cho những 
người không còn khả năng nhìn 
thấy gì khác vì chỉ lo nhìn vào 
bản thân, là phục hồi phẩm giá 
cho những người đã bị mất nhân 
phẩm.

82. Hỏi: Nạn tham nhũng 
không cho chúng ta tin tưởng 
nhìn về tương lai, vì sự tàn nhẫn 
và tham lam sẽ làm tiêu tan điều 
gì ? (MV 19) – Thưa: Tiêu tan 
dự định của những người yếu 
kém, và giẫm nát những người 
nghèo khổ nhất.

83. Hỏi: Trong Kinh Thánh, 
công bình chính trực thường 
được hiểu là chu toàn việc tuân 
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giữ Lề luật, và là cách sống của 
một người Israel tốt lành theo 
đúng các lệnh truyền của Thiên 
Chúa. Nhưng quan điểm này 
nhiều khi đưa đến thái độ giữ 
luật cách nhiệm nhặt, làm sai 
lệch ý nghĩa nguyên thủy và làm 
mờ nhạt bản chất sâu xa của sự 
công chính. Để tránh quan điểm 
giữ luật cứng nhắc, cần nhớ 
rằng, trong Kinh Thánh, đức 
công chính chủ yếu được hiểu là 
gì ? (MV 20) – Thưa: Là Sự phó 
thác đầy tin tưởng vào thánh ý 
Thiên Chúa.

84. Hỏi: Lòng thương xót 
không hề đối nghịch với đức 
công bình, nhưng đúng hơn, 
lòng thương xót cho thấy hành 
động của Thiên Chúa đối với tội 
nhân, kẻ được Ngài ban cho dư 
tràn sức mạnh để làm gì ? (MV 
21) – Thưa: Để thống hối, để trở 
về và để tin

85. Hỏi: Ai phạm tội thì phải 
chịu phạt. Nhưng hình phạt 
không phải là nơi kết thúc, mà 
là điểm khởi đầu của việc hoán 
cải, vì con người được cảm nếm 
sự gì? (MV 21) – Thưa: Sự trìu 
mến của ơn tha thứ.

86. Hỏi: Thiên Chúa không 
chối bỏ sự công bình. Ngài bao 
phủ và thăng hoa sự công bình 
trong một kết cuộc cao đẹp hơn, 

nhờ đó chúng ta cảm nghiệm 
được tình yêu, và tình yêu chính 
là gì ? (MV 21) – Thưa: Chính 
là nền tảng của sự công bình 
đích thực.

87. Hỏi: Điều cũng vượt ra 
ngoài ranh giới của Giáo Hội để 
nối kết chúng ta với Do thái giáo 
và Hồi giáo, những tôn giáo vẫn 
tin nhận lòng thương xót là một 
trong những thuộc tính cao cả 
nhất của Thiên Chúa ? (MV 
23) – Thưa: Chính là Lòng 
Thương Xót.

88. Hỏi: Giờ đây chúng ta 
hướng tâm trí về Người Mẹ của 
Lòng Thương Xót. Xin ánh mắt 
dịu hiền của Mẹ luôn dõi theo 
chúng ta trong suốt Năm Thánh 
này, để mỗi người chúng ta có 
thể tái khám phá điều gì ? (MV 
24) – Thưa: Tái khám phá niềm 
vui đến từ lòng khoan dung của 
Thiên Chúa.

89. Hỏi: Dưới chân Thập giá, 
cùng với thánh Gioan, người 
môn đệ của tình yêu, Ai là nhân 
chứng của những lời tha thứ thốt 
ra từ miệng Chúa Giêsu ?(MV 
24). – Thưa: Đức Maria

90. Hỏi: Trong Năm Thánh 
này, hãy để Thiên Chúa làm gì 
cho chúng ta ? (MV 25) – Thưa: 
Tạo bất ngờ.
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Thánh Ca
Ca NhÆp LÍ

Nào Ta Hãy MØng Vui
 
ÐK: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn 
sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, 
Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời. Allêluia. 
1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn 

đời sống trong ân tình.
2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau. Ân thiêng 

đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu.
3. Vác Thánh Giá trung kiên theo Chúa nơi nơi, mai đây sẽ chung 

phần phúc vinh trên trời.

ñi VŠ Nhà Chúa
 
1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa 

ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa 
tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, 
ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa 
tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa như dân 
xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư 
con đã bao đợi chờ.

3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà 
Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa! Đi về nhà 
Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, đi về 
nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.
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Quÿ Bên Cung Thánh
Lm. Kim Long & Hoàng Khánh

ÐK: Quỳ bên Cung Thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời 
kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm 
tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ 
cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. 

Chúa ơi, dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế 

nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.
3. Ðường đời chông gai, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. 

Chúng con cậy trông tình thương Chúa như đại dương.

Chúa Là Møc Tº
Nguyễn Duy Vi

Tv 22
1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Ði trong 

tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xanh, 
con no thoả không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh 
con nghỉ uống no đầy.

2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con 
đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi, 
vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy 
Người dẫn yên lòng.

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu 
Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho 
đời con, qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng 
con, con cùng Chúa muôn đời.

ĐK: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối 
nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong 
tay Chúa, Người dẫn con đi, đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu 
gì.
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ñÒng CÕ TÜÖi
 
ÐK: Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối 
ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi? Vui thay mà cũng 
phúc thay. Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ 
ngơi
1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài. 

Để tôi lấy lại sức Chúa đưa về suối đời đời.
2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin 

tưởng tuyệt đối thấy côn trượng Chúa mà mừng.
3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy. Đầu tôi 

xức dầu Thánh, tiến lên đền Thánh hằng ngày.

Xin Ngài Mau ñ‰n 
Hoàng Đức

ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng 
con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng 
con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn 
con, đến trong tim con, đến trong đời con.
1. Ngài là Thần Khí, xuất từ nơi Cha. Ngài là Thiên Chúa, chính 

là Ngôi Ba. Ngài được sai đến, đến loan tin vui. Chúa yêu 
thương ta, Chúa chết vì ta.

2. Ngài là cột sáng, chiếu dọi đêm đen. Ngài là vầng mây, giữa 
ngày nóng cháy. Ngài là suối mát, tưới nơi khô khan. Ủi an 
tâm can, đến đem bình an.

3. Ngài là quyền năng, uy lực Cha ban. Ngài là sự sống, cứu độ 
sinh linh. Ngài là lửa nóng, đốt lên yêu thương. Sáng lên hân 
hoan, thắp lên niềm tin.

4. Ngài là Thần Khí, bay là trên không. Vào thời hoang sơ, tác 
tạo thế giới. Ngài được sai đến, tác sinh nên ta. Trở nên con 
Cha, sống trong nhà Cha.
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ñâu Có Tình Yêu ThÜÖng
ÐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có 
lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa 
chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan nguồn 
vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy 

linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí 
khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy 
duy trì, trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, 
oán hờn, ghét ghen, gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh 
em.

Trên ñÜ©ng Em-mau
Lm. Thành Tâm

ÐK: Trên đường Em-mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. 
Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này 
Ngài tiến đến, về Em-mau tiến bước theo ngay bên. Họ không 
trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài.
1. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp 

Ngài, nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không 
trông thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.

2. Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài trên vỉa hè 
nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta vô tâm không để 
ý Ngài: người ăn xin hèn yếu.

3. Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài, trên 
đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta vô tâm 
không để ý Ngài: người lao công cùng đinh.

4. Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài khắp phố 
phường, nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc ta vô tâm không 
để ý người, người phu xe gầy vai.



Trang 69

Khäi Hoàn Ca
ÐK: Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Tấm 
lòng yêu mến! Con thiết tha hòa khúc Khải Hoàn Ca. Ðồng thanh! 
Ta hát khen mừng, bao đấng anh hùng, xưa đã thắng gian nan tòa 
cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Ðồng thanh! Ta hát 
khen mừng, bao đấng anh hùng, nay chiến thắng khải hoàn trên 
chốn phúc vinh sáng ngời.
Hãy lắng nghe tiếng con nài xin: Cho quê hương thoát cơn đau 
thương, tới ngày bình an tươi sáng. Hãy lắng nghe tiếng con nài 
xin: Qua gian nan Giáo Hội vinh quang, tới ngày hạnh phúc thanh 
nhàn.
1. Kìa gương hiếu trung, xưa đã nêu cao tinh thần chiến đấu. 

Ðau đớn gian nan không thở than quá một lời. Ngày nay hiển 
vinh, khắp trời Việt Nam ngàn thu lưu dấu, muôn giới hỷ hoan 
mừng hát vang khắp trời.

2. Một lòng sắt son, xưa chịu gươm đao gông cùm trăng trói, 
lướt thắng gian lao ghi chiến công để muôn đời. Ngày nay 
hiển vinh, trên trời mừng vui triều thiên chói lói, muôn kiếp 
vẻ vang hạnh phúc trên cõi trời.

Ng®i Ca
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa Thiên 
Đình một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con 
say lời chúc tụng ngợi ca Danh Chúa thôi.
1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên. Là điệu đàn hòa tấu khúc 

tri ân. Vào cuộc trần để ca khen Danh Chúa: Ngày lại ngày 
Ngài mến thương đời con.

2. Vì tình Ngài tình bát ngát không gian. Tình diệu huyền gọi 
nắng đón mưa sang. Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng. 
Một phận người Ngài đỡ nâng ủi an.
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Vinh Danh Ba Ngôi

1. Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin 
dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài. Con tâm 
thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng 
dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha.

2. Trong tâm tình tin yêu con bước vào phục bái kính thờ. Chúa 
chính là sức mạnh là nguồn sống nơi con nương nhờ. Xin dâng 
trọn đời con tựa em bé nép trong tay mẹ. Tìm dòng sữa mát 
thơm đậm đà Chúa hãy thương hộ phù chở che.

ÐK: Vinh danh Chúa Cha uy quyền toàn năng. Vinh danh Chúa 
Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. 
Vinh danh Ba Ngôi muôn đời không ngơi.

Lên ñŠn Thánh
ĐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa 
ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp 
nhàng, vui hát mừng mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước 
lên đền đền thánh của Người. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của 
Người. Tiến tiến bước loan truyền hống ân của Chúa Trời ta hát 
mừng tình thiên thu Chúa ta.
1. Vui mừng khi người ta bảo tôi. Ta về thăm nhà Cha chúng ta. 

Một ngày trong nhà Cha dấu yêu. Sướng vui thay hơn trăm 
ngày ở xa quê nhà.

2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa. Băng rừng sâu vượt qua 
biển khơi. Lên đường đi hồi hương thánh đô. Chúng ta đi đi 
lên đền Chúa ta thân yêu.
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Ca NhÆp LÍ 2 
1. Khi con về lòng tràn niềm vui. Khi con về tình yêu chan chứa. 

Đón tay nhau bước trong ân tình, khi muôn người sống trong 
hòa bình.

2. Con quây quần giữa bàn tiệc thánh. Tim rộn ràng niềm vui ca 
hát. Bánh thơm ngon biết trao cho người, khi nhân loại sống 
trong phục vụ.

3. Con quây quần giữa ngàn anh em. Khi muôn người cùng chia 
nhau uống. Chén nho thơm ướp vui tâm tình, khi muôn người 
biết yêu thật tình.

ÐK: Hãy đến Chúa kêu gọi con đi về Ngài để Ngài ban hồng ân 
chan chứa. Xin vâng, vâng con về theo tiếng Ngài gọi, vào tình 
thương chứa chan muôn đời.

Hãy ñ‰n Tung Hô 
ÐK: Hãy đến! Tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào 
cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng 
lời cảm tạ và tung hô Chúa.
1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con sáng soi con trên đường 

thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu 
ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.

2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói 
hương cao vời. Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc 
tụng danh Chúa đến muôn muôn đời.

3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên, tấm thân với lòng 
mến yêu chân thành. Dù cho sóng gió tràn lan tứ bên, vững 
niềm tin kính Chúa luôn nhân lành.
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VŠ NÖi ñây
ĐK: Chúng con về đây xin dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi 
đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa 
thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên chúa thỏa lòng con ước mơ. 
1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện 

xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng 
cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng 
lên Thiên Chúa tình yêu. 

2. Hãy đón lấy một trời hồng ân. Hãy giữ lấy cả một mùa xuân. 
Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự tiệc 
thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc nguồn bình an chan chứa 
đời ta.

Con ChÌ Là Tåo VÆt
1. Lạy Chúa con chỉ là tạo vật Chúa thật í a sang giàu có gì mà 

dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa 
thái sơn cũng mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, 
giữa đời tay không nhỏ bé biết tìm chi dâng tiến Ngài.

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hòa dẫu 
mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa 
ngời sáng ví như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một 
thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối biết tìm chi dâng tiến 
Ngài.

3. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời, 
sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa 
là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền 
đến nơi, trót đời con đây nhỏ bé trót đời xin dâng tiến Ngài.

ÐK: C on xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu. 
Ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên 
chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình gánh tội tình, tháng năm 
máu Người đã đổ làm hy sinh.
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LÍ VÆt Hòa Bình
ÐK: Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng 
khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng 
hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, đoái nhận lễ con dâng Cha, Chúa 
ơi nhận lời.
1. Mối chân tình con đặt nơi Chúa là tình yêu muôn người thắm 

thiết. Chúa ơi đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hòa 
bình.

2. Chúa không nhận chiên bò hy tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh 
khiết. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim 
hòa bình.

3. Hãy để lại lễ vật dâng Chúa đi làm hòa với người trước đã. 
Đến dâng Cha tình thương tha thứ Cha rộng ban phúc ân tràn 
đầy. 

Dâng Ngài
ÐK: Dâng Ngài lòng mến vô biên, niềm tin vẹn tuyền, ngàn lời 
ước nguyện. Dâng Ngài cuộc sống hôm nay, hạnh phúc tương lai, 
con tha thiết dâng Ngài. Dâng Ngài lời hát đơn sơ, nguồn vui tin 
thờ, trọn đời mộng mơ. Xin cho ngày mai ấm êm, tình nồng hồng 
phúc bên Cha hiền triền miên.
1. Con luôn mơ ước nhiều niềm vui êm ru sớm chiều, dù đời có 

bao lần ước nguyền đẹp nụ hoa xuân. Nay xin vâng ý Cha, dìu 
đưa thuyền con bến xa. Thoát bóng đêm mịt mờ, về quê yêu 
dấu mong chờ.

2. Bao lo âu khổ sầu, đời con vương hoen úa màu, ngàn ngàn 
nỗi u hoài, bao lần niềm tin nhạt phai. Nhưng Cha thương xót 
nhiều, ngày đêm Người luôn mến yêu. Mãi chứa chan muôn 
đời, hồng ân tha thiết cao vời.
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Ca Khúc TrÀm HÜÖng
ĐK: Lời con như trầm hương, bay lên tới thiên đường, bay lên 
tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu, (Lên tới thiên 
đường nhiệm mầu). Thiết tha là như cánh vạc kêu sương, Chúa 
ơi! (Chúa ơi!). Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn 
vàn, không gian mấy tơ vàng, đây cao siêu lễ tôn thờ, (Con khấn 
xin người thương tình). Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương, ban 
muôn hồng ân.
1. Chúa ơi! bênh vực con luôn khỏi những quân gian thù hằng 

mưu ác hại con. Cánh tay, con này vươn cao như đất mong 
mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.

2. Chúa ơi! con hằng trông mong được ở trong nhà Người ngày 
đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng ơn thánh 
Chúa dạt dào, dìu con lên tới đỉnh cao.

3. Chúa ơi! Chúa tình thương yêu, chân lý công minh Người 
vượt xa tít ngàn mây. Chúa ơi! Như đỉnh thiên sơn công lý 
Chúa cao vời, và phán quyết Chúa thẳng ngay.

Trên ñïa Thánh
1. Trên đĩa thánh con dâng Người tấm bánh, là giọt mồ hôi, là 

sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lễ dâng. Trong chén 
thánh con dâng Người chút rượu. Chính Chúa nhân hiền điểm 
tô đời con, thánh hóa lao công xóa bao tội đời.

2. Ðời sương gió con dâng Người tất cả. Này từng nhát cuốc vỡ 
đất khô khan, này nguồn sức sống úa theo thời gian. Ngày mai 
đó tương lai tràn ánh hồng. Kiếp sống hôm nay nắng soi trời 
trưa. Kiếp sống mai này gió vui ngày mùa.

ÐK: Xin Người nhận của lễ con dâng. Lễ vật do sức lao công, 
con người gian nan kiếp sống. Xin Người nhận của lễ con dâng, 
rộng tình muôn phúc thương ban, tô đời thắm tươi an lành.



Trang 75

L©i Thiêng
1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin 

Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi 
nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ 
khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con 
Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, 
cùng Chúa con không lo chi đường dài. 

2. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con 
lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con 
quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. 
Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn. Tình Ngài như vẫn 
còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe 
tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài.

ĐK: Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, 
dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ 
gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước 
giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không ngơi. Cho con một lần thấy 
Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn.

Con Dâng Chúa
1. Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái, con 

dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày, con dâng 
Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài.

2. Đây đôi mắt trông lên Ngài khi nỗi buồn làm cho chơi vơi, đây 
đau đớn se bờ môi, những lần gục ngã trong đời, đây mơ ước 
trôi qua rồi đã làm sầu héo nụ cười.

ĐK: Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi 
trời đất mãi luôn vần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Vì 
lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều dù ngàn 
tiếng khóc than đìu hiu, dù đời sống đau thương còn nhiều.
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Xin Dâng 2
1. Xin dâng cho lòng thương xót Chúa dĩ vãng đời con là biết 

bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình Cha ưu ái tương lai đời con xin 
an bài đỡ nâng.
Xin dâng lên Cha giây phút này một niềm yêu mến là yêu mến 
mà thôi. Xin dâng lên Cha trót cuộc đời để nên của lễ và để 
nên lời ca.

2. Xin dâng bao niềm vui nỗi khó cuộc sống trần gian là chết 
đi mỗi ngày. Xin dâng muôn khổ đau Thánh Giá trong con 
nguyện thánh hiến nên lễ tình yêu.
 Xin dâng lên Cha của lễ này là hoa thơm trái lành chan chứa 
hồng ân. Xin dâng lên Cha mỗi cuộc đời hiệp thông trong mối 
tình duy nhất của Cha.

Bài Ca HiŒp NhÃt
ÐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin 
hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát 
chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong 
lòng mến Chúa Cha trên trời.
1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha 

sai đến, đến đưa về đoàn chiên duy nhất. Thì nay nguyện xin 
Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng 
con trong Chúa.

2. Người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Ðược Ngài 
thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì nay nguyện 
xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất 
chúng con trong Chúa.

3.  Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành. 
Tựa ngàn chùm nho chín, ép nên thành rượu nho tinh khiết. 
Thì nay nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của 
Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.
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Dâng NiŠm Cäm M‰n
1. Như giòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm 

cảm mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng, 
hằng muốn sắt son một đời mến yêu. 

2. Bao ngày tháng trôi theo giòng đời, tâm hồn con lênh đênh 
tìm hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa thương khi con đây trông 
mong đến Ngài là núi đá che chở người tháng năm.

3. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa 
nhịp với muôn người. Xin Chúa thương, cho muôn nơi an vui 
thái hòa, tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.

ÐK: Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh 
hóa lòng con tình yêu mới bước tới ngày mai.

Chúa Chæn Nuôi Tôi
ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì.Chúa bảo vệ tôi, lẽ 
nào tôi còn sợ chi (còn sợ ai)
1. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì.Người đã dẫn tôi về, 

về bên dòng suối mát.Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn 
tôi.

2. Nẻo đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường.Dù vượt 
suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tối.Tôi đâu quá sợ chi vì Chúa 
ở cùng tôi.

3. Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù.Người đã xức trên 
đầu dầu thơm Người lai láng Tôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa 
thương hồn tôi.

4. Trọn cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn.Người 
là Chúa nhân từ hằng thương người công chính.Tôi vui sống 
thảnh thơi, êm ấm thay nhà Người.
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Tâm Tình Hi‰n Dâng
  
ÐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao 
vời, Chúa đã làm cho con.
1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con 

đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, 
và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho 
mặn đời.

2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con 
đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và 
này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến 
cho mọi người.

3. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, cuộc đời con đi 
làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, dù 
đời bao nguy biến, vì hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp 
trọn đời.

Chúa là Con ñÜ©ng
1. Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan 

bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có 
Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình 
con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời 
có Người con vui. 

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người 
chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa 
nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi. Này 
xác hồn con đây Chúa ơi, xin dân lối con đi xa vời. Biết tìm 
Người trọn đời con thôi. 

ÐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi. Vui trọn đời, mãi mãi 
đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. 
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Tình Khúc
Lm. Ân Đức

ĐK: Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, 
Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim 
hồng. Để từ nay con sống là sống cho cho tình yêu. Và dầu cho 
con chết là chết cho cho tình yêu. 
1. Con xin làm nô lệ của tình yêu. Con xin làm khí cụ của tình 

yêu. Cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương, cho mọi 
người thức giấc sau đêm trường. 

2. Chúa muốn gì trên bản thể đời con. Chúa muốn gì trên cuộc 
sống của con. Con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tỳ 
nữ bao khốn cùng. 

3. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con. Xin dâng làm lễ vật 
cuộc đời con. Trong nguyện cầu thanh vắng với hy sinh. Để 
nên lời ca hát khúc ân tình.

Cho Con V»ng Tin
Lm. Nguyễn Duy

1. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. 
Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình 
yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn 
cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con 
chưa vững tin.

2. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha khoan 
phòng. khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là 
cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa 
lập đông băng tuyết. Con than van thầm trách trong lòng, con 
mới biết niềm tin con rỗng không.

ĐK: Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn 
cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác 
kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
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DÃu ƒn Tình Yêu
Cảm hứng theo Tagore “Lời Dâng”

1. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con 
êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ, tấu lên trìu mến. Khúc ca 
cuộc đời con thơm ngát hương trời.

2. Ôi ân huệ cao siêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi 
qua tháng năm trường. Sớt chia buồn vui, ủi an phù giúp, dẫu 
con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. 

3. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo và giải khúc 
thanh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi, mát tươi cuộc sống, 
khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. 

4. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con 
êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến. Khúc ca 
cuộc đời con thơm ngát hương trời.

ĐK: Hồng ân Chúa, tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đáp sao 
cho vừa. Hồng ân Chúa, vô biên vô tận. Tim con nhỏ bé nhưng 
hãy còn vơi.

Giao Ð§c
ĐK: Từ đó, vâng từ đó Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước 
giao muôn vàn thuở. Từ đấy, vâng từ đấy Chúa đã chọn con. Ấn 
tín trao tay là lời hứa sắt son.
1. Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới. Bơ 

vơ hoang vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài. Vì lời 
giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới.”Mênh mông đất 
hứa cuộc đời, tay Ta nâng đỡ không rời”

2. Dù đời thay đổi lời hứa, lời Người giao kết vàng đá. Nay con 
sẽ hiến cuộc đời, tin yêu phó thác vào Người. “Này là giao ước 
của Ta, là lòng trung kiên vàng đá. Cho non đá sẽ chuyển rời, 
kiên trung giao ước muôn đời”
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Trong Trái Tim Chúa Yêu
Phanxicô

1. Trong Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ 
nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong 
biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim 
Người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình 
Người.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng. Con xin được như bé ngủ 
mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi 
thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời. Là 
sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng 
ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời 
con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên 
trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con mau bước về nhà.

ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi muôn đời 
yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời 
ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

Chúng Con CÀn ñ‰n Chúa
1. Tựa nép bên lòng Chúa con ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời 

sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội 
vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. 

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong 
chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả  đời trắng đôi tay, trong 
nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui. 

3. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui, tay Ngài giọt 
lệ ướt trên vai, tay Ngài họp lại những chia ly, trên đường đời, 
xa vời vợi, tay Ngài dịu hiền dẫn con đi.

ÐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư 
ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời 
vui sống bình an.
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L©i Kinh Hoà Bình
1. Khi tôi lầm lỡ, mới biết sớt chia với người lỡ lầm. Khi tôi 

nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan 
mới biết sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi 
mới biết cảm thông. 

2. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi 
tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm và sợ hãi. Khi tôi cô đơn, mới 
biết xót xa với người cô quạnh. Khi tôi khát vọng, đời tôi thấm 
nỗi trầm luân. 

3. Khi tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi 
oà khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang 
mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì 
thương ai mất mẹ cha.

ĐK: Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con 
đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương. 
Cho hòa bình sáng ngời muôn nơi. 

Bao La Tình Chúa Yêu Con
1. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình. Dạt 

dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài 
như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô 
biên, một tình yêu vô biên.

2. Êm như làn gió đưa mây đôi tay con hướng lên trời. Nguyện 
cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên. Một đời con 
xin tận hiến Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương 
thân, trọn đời con nương thân.

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, rơi xuống đời con miên 
man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay 
thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn 
luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình 
tuyệt vời.
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Kinh Hòa Bình
Kim Long

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự 
Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con, như khí 
cụ bình an của Chúa. Ðể con đem yêu thương vào nơi oán 
thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh 
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ðể con đem tin kính vào 
nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Ðể con rọi 
ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dậy con. Tìm an ủi người hơn được người 
ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu 
mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân 
là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản 
thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết 
đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban 
xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn an bình

Chung L©i Tå Ön
Lm. Nguyễn Duy.

ĐK: Trong hân hoan chúng con về nơi đây. Mang tin yêu mơ ước 
nồng say cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha.
1. Bao năm tháng con hằng ước mơ, về bên Chúa hát khúc tạ 

ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng tràn ý 
xuân.

2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính 
Chúa tình thương. Con vui sướng trở về thánh cung cho cõi 
lòng vuông tròn ước mơ.

3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con, tình yêu Chúa nối kết 
đoàn con. Xin dâng Chúa trong một khúc ca. Lời cảm tạ muôn 
đời thiết tha.
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Chúa Giàu Lòng Xót ThÜÖng
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

ÐK: Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, 
con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn 
nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của 
mỗi chúng con.
1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm 

nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu 
Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến 
tận nguồn suối yêu thương. 

2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh 
Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết 
tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thập Giá Chúa giao hòa đưa 
ta về cùng với Chúa Cha.

Tình Yêu Thiên Chúa
Thế Thông  & Đinh Diễn

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, 
ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, 
cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên 
Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá 
cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân 
cho khắp nhân trần.
1. Người đã thương tôi, từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai 

có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi 
nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.

2. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai Chúa biết từng ngày. 
Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay tay Chúa an bài. Mưa gió 
miên man, hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư 
bình an.

3. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao tinh tú dạt dào. Nào ai 
dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi đâu 
có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.



Trang 85

Trông CÆy Chúa
Lm. Nguyễn Duy & Phanxicô

1. Con vẫn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài, con 
hy vọng vào Ngài. Đời con nương bóng Chúa ơi. Con xin trao 
về Chúa. Niềm tin và ước mơ này. Được quên đi những âu lo. 

Tìm vui theo bước chân Cha.
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê 

nặng lòng người niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao 
còn đó còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa 
muôn nơi ngàn năm soi ấm tin vui.

3. Nếu Chúa không gọi nắng Thì hoa đâu nở trong vườn.Con 
không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai.Yếu đuối trong 
cuộc sống đời con tay trắng hư không.Đường đi sông núi mênh 
mông làm sao quên hết long đong.

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay 
mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm 
hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

Tình Yêu Chúa Cao V©i 
ÐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế 
nào, để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi. 
1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn 

đời người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi 
chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con 
giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, 
để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì 
thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi 
con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi 
giữa trần gian ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên 
thân mình đời con dám mơ gì hơn.
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L¡ng Nghe Ti‰ng Chúa
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. 

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin 
cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho 
con biết thân thưa: ’Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’ 

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban. 

3. Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. 
Xin cho con đến trong đời, tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. 
Cho con khi đã lắng nghe, Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin 
cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhạt phai.

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 
Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời 
Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Hãy Ti‰p NhÆn Con
1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh 

lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây, bàn tay 
Chúa đâu con đang tìm Ngài.

2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu tìm một an vui, tìm một 
nương náu có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đấy thôi, hư 
vô một màu.

3. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng còn tìm đâu hơn, đầu 
đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương, tình cha 
với con thắm thiết nồng nàn.

ÐK: Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu 
thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui 
một đời.
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Dâng MË
ÐK: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con 
chung tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, 
Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, 
là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện 

tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. 
Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên 
con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ, con vui bước tới Thiên 
Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh. 

ñŠn Tå Trái Tim MË
ÐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền 
cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con 
dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề 

chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo 
gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.

2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo 
chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Ðường trần gian 
say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào 
ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi?

3. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn 
trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con 
trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi 
danh, sống cuộc đời bình an.

4. Mẹ ơi, giờ đây con thực lòng thống hối. Con đường xưa tội lỗi 
nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quì đây con muốn không 
dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm 
nhìn Mẹ thôi.
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Tán Tøng HÒng Ân
1. Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời 

cảm mến, hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng 
đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. 
Xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng 
lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm 
mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới. 
Con (í) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

2. Xin chân thành cảm tạ, tình thương Chúa thắng oan khiên. Xin 
chân thành cảm mến, hồng ân Chúa thắng nguy nan. Ca tụng 
danh Chúa bao lẫy lừng. Xin chân thành cảm tạ. Cho toàn dân 
sống trong tình thương. Xin chân thành cảm mến. Đôi bàn tay 
Chúa rất oai phong. Xin chân thành cảm tạ. Đôi bàn tay Chúa 
bao nhân lành. Xin chân thành cảm mến. Khắp muôn nơi bừng 
lên sống mới đời người vui đổi mới. Muôn (i) tấm lòng cùng 
chung nhịp sống trong thanh bình.

ĐK: Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương 
con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu 
ấp ủ con đêm ngày. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu. Loài người 
được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa. 
Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

Låy MË, Xin Yên Ñi
 

ÐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá 
những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và 
tràn lan gai góc bước trên con đường.
1. Hỡi Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa 

khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng 
yên, là Mẹ chúng con mến tin linh quyền.

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn 
hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính 
Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần.
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Cung Chúc Trinh VÜÖng
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ 

là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh 
Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu 
chuộc nhân loại. 

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ 
đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc 
Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước 
ai khốn khổ trên đời.

ÐK: Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân 
loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu 
mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

TÆn Hi‰n
1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác 

dâng cõi lòng yêu mến. Phó thác nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để 
đời con luôn vui sống bình yên.

2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong 
những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, 
tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn 
vàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh 
trong nơi Chúa nghỉ an.

ÐK: Ôi Ma-ri-a xin Mẹ nhận lấy. Tấm thân xác hồn con đến hiến 
dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí chiến đấu 
nhờ Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới. 
Xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.
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Linh  HÒn Tôi
 

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í,a) thần trí tôi 
mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương 
đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy 
ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, 
đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh 

Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, 
hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những 
phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa 
cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

Xin Vâng
1. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương 

Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm 
ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con 
hai tiếng xin vâng.

2. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương 
Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ 
đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con 
hai tiếng xin vâng.

ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm 
nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm 
nay, tương lai và suốt đời.
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Con ñÜ©ng Giê-Su
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu 
thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng 
đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa 
lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau.

Đường mới, theo Giê-su ta đi về khắp đất trời. Đời tươi, trong 
Giê-su bên nhau phục vụ vui sống. Hạnh phúc, qua Giê-su ta yêu 
và được yêu mãi. Lối yêu thương, vững đôi chân, ta bước đi mỗi 
ngày.

G¥p G« ñÙc Kitô

ÐK: Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-
tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp 
mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đệ huynh.
1. Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu 

không  Ki-tô ôi tình yêu sao cạn khô. Vì Chúa chính nguồn 
suối nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các 
hoang đảo giữa đại dương.

2. Cuộc sống kiếp lữ khách lộ trình xa ôi thật xa. Đường nguy 
nan phong ba đơn độc sức hơi kiệt ngã. Kìa bỗng Chúa hiện 
đến nhẹ tay nâng con lên. Ủi an như Mẹ hiền chính Ngài Chúa 
bình an .

Nhåc Sinh Hoåt 
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GÀn Nhau
1. Gần nhau trao cho nhau, yêu thương tình loài người. Gần nhau 

trao cho nhau,tin yêu đừng gian dối. Gần nhau trao cho nhau, 
ánh mắt nhân loại này. Tình yêu trao cho nhau xây đắp trên 
địa cầu.

2. Gần nhau trao cho nhau, yêu thương dù một ngày. Gần nhau 
trao cho nhau, bao nhiêu tình yêu ấy. Gần nhau trao cho nhau, 
nước mắt hay nụ cười.Và xin trao cho nhau những ước mơ 
tuyệt vời.

3. Gần nhau trao cho nhau, yêu thương đừng giận hờn. Gần nhau 
trao cho nhau, ta đem tình yêu tới. Gần nhau trao cho nhau, 
những tháng năm nồng nàn.Giờ đây trong yên vui. Xin nhớ 
mang nụ cười

ÐK: Cho dù rừng thay lá xanh đi. Cho dù biển cạn nước bao la. 
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi... 

Tôi Ch†n Giêsu
Ý Vũ

Tôi chọn Giêsu là nắng. Tôi chọn Giêsu là mưa. Cho tháng năm 
thôi nỗi đìu hiu giá lạnh khô cằn. Nắng về tôi chia anh nồng ấm. 
Mưa về tôi trao, anh mầu xanh. Xanh ấm cho nhau hết buồn tênh, 
hết phai tàn. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh. Cho trái tim tươi 
mãi thêm tươi. Tôi chọn giêsu.

Bởi vì Giêsu thuở ấy. Suốt ngàn năm qua vẩn còn đây. Vẫn hát 
cho tôi khúc tình ca yêu là tất cả. Tôi chọn Giêsu yêu là sống. Tôi 
cùng Giêsu sống để yêu. Cho mãi xôn sao những niềm vui giữa 
cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn. Cho trái tim vui sẽ vui 
hơn. Tôi chọn Giêsu.
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Hãy Th¡p Sáng Lên
1. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. 

Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời 
bao tăm tối quanh tôi. Ta cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn 
hỡi xin chớ lãng quên. Ánh nến trái tim cho đời đẹp thêm

2. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. 
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh 
phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa toả sáng thế gian. Này 
bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ Chúa đang đợi trông.

ĐK: Hãy thắp lên đời ta. Hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên 
tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta. 
Hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xoá bóng đêm từ 
lâu vây kín quanh đời.

N°i Lºa Lên NÓi Vòng Tay L§n
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn (Hù hu hù hu hú hù hu hu.) (2 lần)
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. 
Nổi lửa lên xua tan đêm đen. Nổi lửa lên xua tan ngăn cách. 
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. 
Nối anh em xa xôi lại gần. Nối anh em yêu thương đầy tràn. 
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn.
Nổi lửa lên xua tan ngại ngần. Nổi lửa lên cho tim hơi ấm
Nổi lửa lên nối liền con tim. Nổi lửa lên nối lòng yêu quý
Nối thân xa yêu thương đồng loại, Nối con tim ai đang lạc loài.
(Nổi lửa lên nối vòng tay lớn) (4 lần).
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NÓi Vòng Tay L§n
Rừng núi dang tay nối lại biển xa. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối 
sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão 
cát. Quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt 
Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày. Giòng máu nối con tim đồng 
loại. Dựng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời 
vợi. Người chết nối linh thiêng vào đời. Và nụ cười nở trên môi. 
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang vu, vượt 
hết núi đồi. Vượt thác cheo leo. Tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên 
phố lớn. Nắm tay nối liền biển xanh sông gấm. Nối liền một vòng 
tử sinh.

ViŒt Nam, ViŒt Nam
Việt Nam! Việt Nam! Nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên 
vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam! Việt Nam! Tên gọi là 
người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.

Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do 
công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu. Việt 
Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. 
Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới. Việt 
Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.
 
Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam 
đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam 
quê hương đất nước sáng ngời. 

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.
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Để lãnh nhận ơn toàn xá 
trong năm thánh Lòng Thương Xót, 
chúng ta nên:

Cha GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

õ Xưng tội và rước lễ.

õ Cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
Hoàng vào tháng 04.2016:
o Ý chung: Cầu cho những 

nông dân nhỏ, nhận được 
phần thưởng xứng đáng do 
công lao động quý giá của 
mình.  

o Ý truyền giáo: Cầu cho các 
Kitô hữu tại Châu Phi, biết 
làm chứng cho niềm tin 
và lòng yêu mến vào Đức 
Giêsu Kitô, giữa những 
xung đột về chính trị và 
tôn giáo.

õ Bước qua cửa thánh và đọc 
kinh Lạy Cha, kinh Kính 
Mừng, kinh Sáng Danh và 
kinh Tin Kính:

Tôi tin kính Đứ c Chúa Trời là 
Cha phé p tắ c vô cùng dựng nên 
trời đất. Tôi tin kính Đứ c Chúa 
Giêsu Kitô là con một Đức Chúa 
Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi 

phé p Đức Chúa Thánh Thần mà 
người xuống thai, sinh bởi Bà 
Maria đồng trinh; chịu nạn đời 
quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chị u 
đóng đanh trên cây Thánh Giá, 
chế t và táng xá c, xuống ngục tổ 
tông, ngà y thứ ba bởi trong kẻ 
chết sống lại; lên trời ngự bên 
hữu Đứ c Chúa Cha phép tắ c vô 
cùng; ngày sau bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ chế t.

Tôi tin kính Đứ c Chúa Thánh 
Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có  
ở khắ p thế này, các Thánh thông 
công; tôi tin phé p tha tội; tôi tin 
xác loài người ngày sau sống lại; 
tôi tin hằng sống vậy, Amen.

&  Ngoài ra, trước khi bước qua 
cửa thánh, nên đọc thêm kinh 
năm Thánh hoặc kinh mà ĐTC. 
Phanxico đã đọc trước khi mở 
Cửa Thánh ngày 8.12.2015:
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Lạy Thiên Chúa,

Đấng đã tỏ quyền năng vô biên của Chúa

trên hết qua lòng thương xót và tha thứ,

xin ban cho chúng con sống một năm hồng ân,

một thời gian thuận tiện để yêu mến Chúa và anh chị em

trong niềm vui của Tin Mừng.

Xin tiếp tục tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con,

để chúng con không bao giờ mỏi mệt với tin tưởng,

hướng về Con Chúa làm người,

Đấng mà chúng con đã đâm thâu qua,

Đấng là Dung Nhan lòng thương xót không mỏi mệt của Cha,

Đấng là nơi nương náu an toàn cho tất cả chúng con,

là những kẻ tội lỗi khao khát lòng thương xót,

bình an và sự thật sẽ giải thoát và cứu vớt chúng con.

Người là Cửa,

Qua đó chúng con đến được với Chúa,

Đấng là nguồn an ủi không bao giờ cạn cho mọi người,

Đấng là vẻ thiện mỹ không bao giờ phai,

Đấng là niềm vui tuyệt hảo của sự sống không bao giờ cùng.

Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm khẩn cầu cho chúng con,

Mẹ là hoa trái đầu mùa và rạng ngời của chiến thắng Vượt Qua,

Mẹ là rạng đông sáng rực của trời mới và đất mới,

Mẹ là bến bờ hạnh phúc của cuộc lữ hành trần thế của chúng con.

Xin cho mọi danh dự và vinh quang

đều thuộc về Chúa là Cha chí thánh,

và Chúa Con, Đấng Cứu Độ chúng con,

và Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi

bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
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Lạy Chúa Giêsu Kitô / Ngài đã dạy chúng con phải có lòng thương 
xót như Cha trên trời / và Ngài cũng đã nói với chúng con rằng / 
ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung 
nhan của Ngài / và chúng con sẽ được cứu rỗi.

Cái nhìn yêu thương của Ngài đã giải thoát Gia-kêu và Mát-thêu 
/ khỏi bị nô lệ cho đồng tiền; / giải thoát người phụ nữ ngoại tình 
và bà Ma-đa-lê-na /  khỏi việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc nơi những 
loài thụ tạo; / đã khiến Phêrô phải bật khóc sau khi chối Thầy, / đã 
hứa ban nước Thiên Đàng cho tên trộm hối cải.

Xin giúp mỗi người chúng con nghe được lời / mà Ngài đã nói 
với người phụ nữ tại Samaria: / “Nếu chị nhận ra ơn huệ Thiên 
Chúa ban!”

Ngài là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình, / của Thiên 
Chúa, / Đấng tỏ lộ quyền năng của mình trên tất cả mọi loài / bằng 
sự tha thứ và lòng thương xót: Xin giúp cho Giáo Hội / trở thành 
khuôn mặt hữu hình của Ngài trong thế giới, / Đấng đã phục sinh 
và được tôn vinh.

Ngài đã muốn các thừa tác viên của Ngài cũng có những yếu 
đuối, / để họ có lòng thương cảm / dành cho những ai bị bỏ rơi và 
lỗi lầm: / Xin hãy giúp những ai đến với họ / cảm thấy mình được 
Thiên Chúa tìm về, / yêu thương và tha thứ.

Kinh nguyŒn næm thánh
Lòng thÜÖng xót cûa chúa

 
(Năm Thánh Lòng Thương Xót của Chúa diễn ra từ ngày 8.12.2015 đến 

20.11.2016)
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Xin gửi Thần Khí của Ngài / và xức dầu thánh hiến mỗi người 
chúng con, / để Năm Thánh Lòng Thương Xót này / trở thành một 
năm hồng ân từ Thiên Chúa, / và Giáo Hội của Ngài, / với lòng 
nhiệt huyết được đổi mới, / có thể mang Tin Mừng đến cho người 
nghèo, / công bố tự do cho người bị giam cầm và bị áp bức, / và 
phục hồi ánh sáng cho người mù. 

Chúng con cầu xin / nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, / Mẹ lòng 
thương xót.

Ngài là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha / và 
Chúa Thánh Thần / đến muôn thuở muôn đời. / Amen.

Đức Thánh Cha Phanxicô. 
(Pr. Lê Hoàng Nam, SJ. Chuyển ngữ).

ñáp Ca

Thứ Năm ngày 14: Tv 65, 8-9. 16-17. 20

Đáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: ”Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi:  
Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. - Alleluia.

Thứ Sáu ngày 15: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).
Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các 
con một Đấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - Alleluia.
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Thứ Bảy ngày 16: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17

Đáp: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban 
tặng cho tôi?
Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở 
cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia.

Chúa Nhật ngày 17: Tv 99, 2. 3. 5

Đáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: «Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các 
chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta». - Alleluia.

Thứ Hai ngày 18: Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4

Đáp: Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống.
Alleluia, alleluia! - Chúng con biết rằng Đức Kitô đã thật sự sống lại 
từ cõi chết: Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. - Alleluia.

Thứ Ba ngày 19: Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7

Đáp: Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa.
Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô, Đấng tác tạo mọi loài, đã sống lại và đã 
xót thương nhân loại. Alleluia.

Thứ Tư ngày 20: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy 
ca tụng Ngài.
Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại và chiếu soi chúng ta, là 
những kẻ Người đã cứu chuộc bằng máu của Người. - Alleluia.

Thứ Năm ngày 21: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Alleluia, alleluia! - Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng 
các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia.

Thứ Sáu ngày 22: Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11

Đáp: Con Là Con Cha , Hôm nay Cha đã sinh ra Con.
Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mồ, Người đã chịu 
treo trên  thập giá vì chúng ta. - Alleluia.
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ñôøi
ñôøi
loaïi
töø

Bb

luoân
luoân
luoân
luoân

luoân
luoân
luoân
luoân

xoùt
xoùt
xoùt
xoùt

Cm

thöông,
thöông,
thöông,
thöông,

bao
bao
bao
bao

la
la
la
la

loøng
loøng
loøng
loøng

thöông
thöông
thöông
thöông

xoùt
xoùt
xoùt
xoùt

Fm

muoân
muoân
muoân
muoân

ñôøi
ñôøi
ñôøi
ñôøi

khoâng
khoâng
khoâng
khoâng

Cm

ngôi.
ngôi.
ngôi.
ngôi.

G

Xin        toân         vinh          Ba
Ngoâi       Ba        thoâng         ban
Ngoâi       con          hy           sinh
Ngoâi       Cha       khoân       ngoan

Cm

muoân          ôn
Ngoâi       Thieân

treân         Thaäp
oâi            cao

Fm

Chuùa
thaùnh
Giaù
saùng

Bb

luoân
luoân
luoân
luoân

luoân
luoân
luoân
luoân

Ñaây laø baøi haùt chính thöùc Naêm Thaùnh Thöông Xoùt cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.
Baøi naøy coù 5 beø, 4 lôøi. Ñeå tieän haùt coäng ñoàng vaø phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam,
xin ñöôïc "thu goïn" thaønh 2 beø.

xoùt
xoùt
xoùt
xoùt

Cm

thöông,
thöông,
thöông,
thöông,

bao
bao
bao
bao

la
la
la
la

loøng
loøng
loøng
loøng

thöông
thöông
thöông
thöông

xoùt
xoùt
xoùt
xoùt

Fm

muoân
muoân
muoân
muoân

ñôøi
ñôøi
ñôøi
ñôøi

khoâng
khoâng
khoâng
khoâng

Cm

ngôi.
ngôi.
ngôi.
ngôi.

G


