
Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

ĐỒNG TÂM 
Lm. Quản Nhiệm: Phêrô Võ Tá Đề, SVD 

Cha Phó: Phanxicô Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD 

 

GIỜ LỄ: 
 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7:  Lễ Việt - 8 giờ sáng, Nhà Nguyện.  

Thứ 6:   Chầu Thánh Thể 6 giờ  30 tối và Thánh Lễ tiếp 

theo tại Nhà Thờ. 

Chúa Nhật:   

 *8:00AM:    Thánh Lễ Mỹ 

 *10:00AM:  Thánh Lễ Việt - Người Lớn 

 *Chúa Nhật đầu tháng:  Chầu Thánh Thể lúc 9g15 

Thứ Năm Đầu Tháng: Mỗi Thứ Năm đầu tháng, sau 

Thánh Lễ 8g00 sẽ Chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện từ 

8g45 sáng đến 6g chiều.  

GIẢI TỘI:   9g15 - 9g45 sáng Chúa Nhật, hoặc xin gọi 

làm hẹn trước 

RỬA TỘI:  Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ 

HÔN PHỐI:  Xin liên lạc với Giáo Xứ (trước 6 tháng)  

 

3900 Meramec St.,  St. Louis, MO 63116 — Tel: (314)- 832-7023 — Fax: (314)-832-7024 — Webpage: chuaphucsinh.net 

Email: GxChuaPhucSinh@gmail.com 

Trường Hợp Khẩn Cấp xin gọi:  C. Đề (847) 420-5616; C. Bình (202) 368-6828 

 

Hội Đồng Mục Vụ  

Chủ Tịch:        a. Micae Huỳnh Trần Lót       314.441.1955 

Phó Nội Vụ:    c. Teresa Trần Kim Chi           314.546.1495  
Phó Ngoại Vụ: a.Giêrônimô Nguyễn Vũ Hùng 314.326.7478    

Thư Ký:           a. Phêrô Nguyễn Đình Tuấn   314.501.4547 
 

Hội Đồng Tài Chánh 

Chủ Tịch:    c. Maria Nguyễn Hoài Thương 314.691.6508 

Phó Chủ Tịch: c. Teresa Nguyễn Thúy Hải 314.482.4490 

Thư Ký:         a. Maria Mađalêna Bùi Hồng   314.898.8587 
 

UV Xã Hội:             c. Lê Thị Phụng 314.277.2859 

TB Phụng Vụ:         a. Bùi Hùng 314.783.7266 

TB Âm Thanh: a. Ngô Cường 314.917.5814 

TB Trật Tự: ô. Phạm Viết Sinh   314.351.7939 
 

Trưởng Giáo Khu 

Fatima:                a. Trần Ngọc Vũ  314.398.9743 

La Vang:             a. Trần  Tiến Thành 314.489.2417 

Lộ Đức:               a. Nguyễn văn Lập 314.648.1353 

Trà Kiệu:            ô. Nguyễn Văn Ngay        314.803.7120 
 

Các Hội Đoàn & Chương Trình Công Giáo 
 

Bà Mẹ CG:  b. Nguyễn Thị Nhung       314.773.6967 

CĐ Thánh Phaolô: c. Bùi Kim Loan            314.397.6859 

CĐ Tê-rê-xa:             Sr. Đỗ  Hoa  314.832.2371 

LM Thánh Tâm:  ô. Nguyễn Văn Ngay      314.803.7120 

Song Nguyền:  c. Ngô Minh Hà  314.680.2431 
TN Thánh Thể:   c. Nguyễn Công Minh  916. 753.5733  

Hội Canh Tân:   b. Nguyễn Thị Châu   314.544.1886 

Hội Mân Côi ô. Hồ Danh Lịch  314.583.3399 

Giáo Lý:  Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

Việt Ngữ: Sr. Nguyễn Bích Hạnh  314.736.9337 

Giúp Lễ:                     a. Trần Khang                   314.583 8264 

 

Quý vị nào muốn quảng cáo trên tờ Đồng Tâm xin liên lạc nhà xứ 314-832-7023 
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Giờ Văn Phòng Giáo Xứ 
 

Thứ Hai - Thứ Sáu:    09:00am - 05:00pm 

Thứ Bảy - Chúa Nhật:  Đóng Cửa. 

Xin quý vị gọi điện thoại  lấy hẹn trước khi đến 

 

Cần Gấp Thợ Nail 

 

Tiệm ở khu mỹ trắng, đông khách, típ cao, bao lương 

hoặc hơn chia. Cần nhiều thợ nails và nhận training. 

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 224-9166 

                                   

                                                           (April 2,2023)                                                            

  

Văn Phòng Bác Sĩ Mắt  

 

Dr. Mary Murphy và Dr. Maria Nguyễn chuyên các 

bệnh  về mắt, đo mắt và làm mắt kiếng. Có Bác Sĩ nói 

Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mọi chi tiết xin liên lạc:  

Office: (314).962.1700; Cell: (314).583.5363 

9051 Watson Rd-Suite D. St. Louis, MO 63126    

                                         

                                                    (August 16, 2023) 

 
 TJ Pharmacy 

Phone:314-875-0121  

Fax: 314-875-0203 

 

*Tiệm thuốc tây đầu tiên của người Việt 

*Có bán đầy đủ các loại thuốc có toa hoặc không toa 

*Nhận tất cã các bảo hiểm & Medicare/Medicaid 

*Đặc biệt có chương trình giảm giá nếu qúi khách 

không có bảo hiểm 

*Chích ngừa các loại cúm 

*Đủ loại chích ngừa như: giời leo (Shingle), HPV, 

Viêm Gan A/B, viêm phổi, ho gà, bạch hầu, phong 

đòn gánh, viêm màng não.             

                                   

                                                    (Feb 26, 2024)  

    Cần Gấp Thợ Nail 

Tiệm Nail lớn ở Maplewood, cách nhà thờ khoảng 5 

miles. Tiệm rất đông khách, giá cao full set 50 & up, 

chân 30 & up. Cần nhiều thợ biết làm bột hoặc CTN 

bao $6,000.00/tháng hơn chia. Tiệm không trừ tiền gì 

hết, chia thơn cộng bằng, giờ giấc thoải mái, không 

khí làm việc vui vẻ. 

Mọi chi tiết xin liên lạc: (314) 347-7479 

                                                       

                                                          (June 12, 2023) 
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Tin Mừng (Ga 9, 1-41) Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su 

nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi 

Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã 

bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Đức Giê-su trả lời: “Không 

phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng 

sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa 

được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của 

Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể 

làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” Nói 

xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt 

người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” Vậy anh ta đến rửa 

ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia 

thường thấy anh ta ăn xin mới nói: “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin 

đó sao ?” Có người nói: “Chính hắn đó!” Kẻ khác lại rằng: “Không phải đâu! 

Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!” Còn anh ta thì quả quyết: “Chính tôi 

đây!” Người ta liền hỏi anh: “Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như 

thế?” Anh ta trả lời: “Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt 

tôi, rồi bảo: ‘Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa.’ Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn 

thấy.” ... 

   Ý Lễ Trong Tuần  

Lh Maria mới qua đời, gia đình; Lh Đaminh Đinh Văn Ngọc và Maria Phạm 

Thị Loan-lễ giỗ, Đỗ Thị Ca; Lh Giuse lễ giỗ, gđ Minh Quý; Lh Gioan Baotixita 

Huỳnh Đinh Tới-lễ giỗ, Huỳnh Lót; Lh Maira Mai Thị Chỉnh (4): Mỹ Châu, 

Phan Mai, Diện Cương, Chị Vân; Lh Antôn và lh Giuse, con và các cháu; Lh 

Phêrô Lại Văn Phê, 1 người; Lh Phêrô Mai Ngọc Châu, Kim Anh + Loan; Lh 

Maria Hồ Thị Quý, a.c Dũng Tiên; Cầu cho các lh và các lh mồ côi, 1 người; 

Lh Giuse Nguyễn Tấn Hiếu, Mỹ Em-Phong Nguyễn; Lh Louis Nguyễn Công 

Cảnh, gđ chị Hà; Lh Phêrô và các lh. Tạ ơn và thánh hóa gđ, 1 người; 3 lh 

Phanxico, 3 lh Lucia, 3 lh Maria và các lh, 1 người; Lh Giuse và các lh, Duy 

Thảo; Lh Tôma Nguyễn Bảo Hoàn và các lh, gđ Bùi Luân; Lh Maria, xin thánh 

hóa gđ trong mùa Chay thánh, 1 người; Lh Maria Nguyễn Thị Trâm, gđ; Lh 

Phêrô Mai Ngọc Châu, lh Maria Mai Thị Chỉnh, lh Anna Đặng Thị Ngọ, Kim 

Anh+Kim Loan; Lh Anrê Nguyễn Văn Bạch và Anna Nguyễn Thị Thọ, gđ Bùi 

Luân; Lh Phêrô và các lh,  xin cho đi đường bình an, 1 người; Lh Lucia, Anna, 

Giuse, Philipphê, các lh và các lh mồ côi.  Xin cho gđ được bình an, việc làm 

ổn định, tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý, Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse 

và cha Phanxico, 1 người; Lh Giuse và Maria, Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Cha 

Thánh Giuse, Vũ Hương; Cầu cho các lh tiên nhân, tạ ơn Chúa và Thánh Cả 

Giuse nhân ngày sinh nhật. Xin ơn thánh hóa và bình an cho gđ, Khanh Lương; 

Cầu cho lh chị cả các lh và các lh thai nhi, gđ Bùi Luân; Cầu cho các lh và các 

lh thai nhi, 1 người; Xin cho gđ bình an, con gái có việc làm theo ngành nghề 

đã học, xin cho 2 cháu ngoại được mạnh khỏe, Lý Nguyễn; Xin cho mọi việc 

được suôn sẻ như ý, Anna Tâm; Tạ ơn Chúa và Cha Trương Bửu Diệp, Thư 

Dũng; Xin cho con trai được khôn ngoan và ơn hoán cải, 1 người; Tạ ơn Chúa, 

Đức Mẹ, Thánh Giuse và cầu cho các lh, gđ Minh Quý; Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ 

và Thánh Cả Giuse, gđ Bùi Luân.                      

Thừa Tác Viên Lời Chúa                                                                                                                    

Lễ Thánh Giuse: 20/3/2023: Thứ Hai: Phạm Thị Hợp-Nguyễn Thanh  Minh                                                                                                            

Chúa Nhật V Mùa Chay: 26/3/2023: Bùi Kim Loan - Trần Tiến Thành 

         

                 DEN VO SALES - ASSOCIATE 

 

Phone (314) 757-6910 

Fax (314) 624-0351 

Email: Denskivo@gmail.com 

 

Địa chỉ: 

12400 Olive Blvd, Suite 320. 

 Creve Coeur, MO 63141  

 

Nhân viên địa ốc thông thạo tiếng 

Anh và tiếng Việt.     

 

 (March 5, 2024)                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiffany (Thuy) Duong-EA/ Khai Thuế Chuyên 

Nghiệp    

San Antonio, TX-210-941-8099-info@atiffanytax.com 

Cathy (Thy) Trần-Bằng khai thuế mỗi năm St. Louis, 

MO –bookkeepingattax@gmail.com 

* Chuyên gia giải quyết các vấn đề về thuế khi quý vị 

nhận được thư Sở Khai Thuế mà không biết phải làm 

sao?  

* Đăng ký Bảo hiểm: Sức khỏe / Medicare / Nhân thọ 

                                           

                                                         (Sep 5, 2023)  

tel:314-441-1955
mailto:info@atiffanytax.com
mailto:bookkeepingattax@gmail.com


Giáo Lý Chúa Nhật:               

101. "Cả cuộc đời Ðức Kitô là một Mầu nhiệm" 

nghĩa là gì? 

Cả cuộc đời của Ðức Kitô là một sự kiện mạc khải. 

Ðiều có thể thấy được trong cuộc đời trần thế của Người 

dẫn chúng ta đến Mầu nhiệm vô hình , nhất là Mầu 

nhiệm Con Thiên Chúa của Người: "Ai thấy Tôi là thấy 

Chúa Cha" (Ga 14,9). Ðàng khác, mặc dù ơn cứu độ đã 

được hoàn thành trọn vẹn qua thập giá và cuộc phục 

sinh, nhưng trọn cuộc đời của Ðức Kitô là Mầu nhiệm 

cứu độ, vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, đã nói và 

đã chịu đau khổ đều có mục đích là để cứu độ loài người 

sa ngã và để tái lập ơn gọi làm con Thiên Chúa của 

chúng ta.  

102. Các mầu nhiệm của Chúa Giêsu đã được 

chuẩn bị như thế nào? 

Trước hết, đã có một thời gian hy vọng lâu dài hằng bao 

thế kỷ, mà chúng ta cảm nhận lại khi cử hành Phụng vụ 

mùa Vọng. Ngoài sự chờ đợi lờ mờ mà Thiên Chúa đã 

đặt để trong tâm hồn các người ngoại giáo, Thiên Chúa 

đã chuẩn bị cho việc Con Ngài ngự đến qua Giao ước 

cũ, cho đến thời ông Gioan Tẩy Giả, là người cuối cùng, 

nhưng lại vĩ đại nhất trong số các tiên tri. 
 

Chén Gạo Tình Thương:  

Mùa Chay là thời gian đặc biệt sống tâm tình chay tịnh, 

cầu nguyện, và việc bác ái. Giáo xứ kêu gọi mỗi gia 

đình lấy hộp giấy “Chén Gạo Tình Thương” về nhà để 

bỏ vào đó những đồng tiền lẻ tiết kiệm. Sau Mùa Chay 

các hộp giấy được thu lại và sẽ được chuyển về địa phận 

để chia sẻ cho những anh chị em kém may mắn.  

 Các em học sinh theo học các lớp Việt Ngữ, TNTT, 

và Giáo Lý cũng sẽ nhận được một “Chén gạo tình 

thương.” Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở, cộng tác 

và tập cho các em có thói quen tốt biết quảng đại chia sẻ 

cho người khác.  
 

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023:  
 

Chúa Nhật 26/3:  

 10: 00 am Thánh Lễ 

 11:30 am ăn trưa 

 12:15 pm giảng tĩnh tâm 

 04:00 pm giải tội 
 

Thứ Hai  và Thứ Ba (27-28/3) 
 7:00 pm Thánh Lễ 

 7:45 pm giảng tĩnh tâm 
 

Lớp Dự Bị Hôn Nhân: Lớp giáo lý Dự Bị Hôn Nhân 

được dự tính bắt đầu vào tuần đầu của tháng Sáu. Xin 

ghi danh ngay bây giờ để có đủ thời gian chuẩn bị cho 

lớp. (Đơn đang ở kệ phía cuối Nhà Thờ). 

Chương Trình Ghi Danh Giáo Lý, Việt Ngữ, và 

Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Khóa 2023-2024:  

Các đơn ghi danh cho các em học Giáo Lý, Việt Ngữ, 

và Thiếu Nhi Thánh Thể cho năm học mới đã được để 

ở kệ cuối Nhà Thờ. Xin quý phụ huynh đem về điền và 

nộp lại cho Giáo xứ. Lịch thu đơn từ ngày 9/4/2023 

đến ngày 7/5/2023. Giáo xứ sẽ nhận đơn đã điền đầy 

đủ và lệ phí (Giáo xứ sẽ không nhận đơn nếu không 

điền đầy đủ, hoặc nộp đơn mà không có lệ phí).  
 

Tĩnh Tâm mùa Chay cho các em học Giáo Lý-Việt 

Ngữ: Chúa Nhật tuần sau 26/3/2023 có tĩnh tâm cho 

các em học Giáo Lý và Việt Ngữ từ lớp 4-lớp 8. Thời 

gian từ 9am-3pm. Do cha Phaolo Trần Quốc Toản 

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hướng dẫn. Xin Phụ 

Huynh đưa các em tới có mặt lúc 8:45am. (Các em từ 

lớp 1-lớp 3 vẫn học bình thường). Xin cám ơn các 

Phụ Huynh 
  
Lưu Ý:  

* Lễ Thánh Giuse: Sẽ có Thánh Lễ Mừng Kính 

Thánh Giuse vào lúc 8:00 tối Thứ Hai ngày 20/2/2023 

tại Nhà Thờ và Lễ Truyền Tin lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy 

ngày 25/03/2023 tạị nhà nguyện. Xin Quý Ông Bà Anh 

Chị Em cố gắng đi tham dự Thánh Lễ. 

* Thay đổi giờ Lễ chiều Thứ Sáu:  Kể từ Thứ Sáu 

ngày 24/3/2023 ngắm Đàng Thánh Giá được bắt đầu 

lúc 6:30 pm và sau đó là Thánh Lễ.   

* Mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân: Kể từ 

ngày 26/3 gia đình có người yếu đau muốn rước Mình 

Thánh Chúa xin báo cho văn phòng Giáo Xứ để Giáo 

Xứ sắp xếp Thừa Tác Viên mang Mình Chúa cho bệnh 

nhân thay vì người trong gia đình. 

 

Thánh Lễ tối Thứ Hai đầu tháng: Sẽ có Thánh Lễ  

tối Thứ Hai đầu tháng tại Phòng Cầu Nguyện (Trung 

Tâm La Vang) lúc 7 giờ. Bắt đầu từ tháng Tư (3/4). 

Xin mọi người tham dự. 
 

Quyên Tiền Lần 2:  
Chúa Nhật hôm nay 19/3/2023 có quyên tiền lần 2 để 

giúp cho công việc từ thiện của Công giáo. Xin quý vị 

quảng đại.  
 

Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Chúa Nhật IV Mùa Chay A - 19/03/2023                       Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 

Quỹ Thu Chúa Nhật: 12/03/2023        

 

Chúa Nhật    $      3,705.00 
 

Phát Triển Giáo Xứ                      $        505.00   

Lệ Phí Bí Tích                               $          20.00 

Nến Đức Mẹ                            $         115.00 
   

Suy Niệm:         NGỌN ĐÈN ĐỨC TIN 
Ta nhìn thấy được là nhờ có ánh sáng. Đôi mắt là ánh 

sáng của thân thể. Nếu mắt hư hỏng, thì dù bên ngoài trời có 

sáng trưng, ta vẫn không thấy gì hết. Người bị hư mắt sống 

hoàn toàn trong đêm tối. 

Có nhiều thứ đêm tối. Cũng như có nhiều loại mắt. 

Có thứ đêm tối u mê dốt nát. Ánh sáng văn hoá có đó. 

Sách vở chữ nghĩa có đó. Nhưng ta không đọc được. Vì ta mù 

chữ. Trí tuệ ta thiếu đôi mắt. Nên ta chìm trong đêm tối u mê. 

Có thứ đêm tối phàm phu. Thiên nhiên có biết bao cảnh 

đẹp. Nhìn cảnh hoàng hôn, bình minh, người hoạ sĩ có thể xúc 

cảm vẽ nên những bức tranh tuyệt tác. Ta không cảm được vẻ 

đẹp của đất trời vì ta không có cặp mắt hoạ sĩ. Nghe chim ca, 

nhìn lá rụng, thi sĩ có thể viết nên những vần thơ. Còn ta, ta 

không nghe được sứ điệp của chim, không cảm được nỗi buồn 

của lá, vì ta không có tâm hồn, ánh mắt nhạy cảm của nhà thơ. 

Có thứ đêm tối đức tin. Cuộc sống thần linh có đó. 

Thiên Chúa hiện hữu đó. Nhưng ta không thấy được nếu ta 

không có đức tin. 

Đức tin là ánh sáng soi rọi vào thế giới vô hình, cho ta 

thấy được những điều mà người không tin không thấy. Đức tin 

là ngọn đèn soi cho ta bước đi trên con đường tiến về cuộc sống 

vĩnh cửu. Ngọn đèn ấy chỉ đủ sáng cho ta bước từng bước nhỏ. 

Trong khi bầu trời vẫn tối đen để ta phải phó thác tin yêu. 

Tin là một thái độ dấn thân. Người mù đi ra giếng 

Silôê rửa theo lời dạy của Chúa Giêsu vì anh tin. Anh có thể 

nghi ngờ: Rửa nước giếng có gì tốt đâu? Nhưng anh đã đi vì 

anh tin lời Chúa. Tin rồi anh không ngồi lì một chỗ nhưng dấn 

thân, lên đường và hành động theo lời Chúa dạy. 

Tin là một hành trình ngày càng gian khổ. Đức tin cần 

phải có thử thách. Thử thách như những bài học ngày càng cao, 

càng khó bắt người tin phải có thái độ lựa chọn ngày càng dứt 

khoát hơn. Ta hãy dõi theo hành trình của anh thanh niên bị 

mù. 

Thoạt tiên, việc dẫn thân của anh khá dễ dàng. Anh chỉ 

việc đi ra giếng Silôê rửa bùn đất mà Chúa Giêsu đã đắp lên 

mắt anh. 

Kế đó anh phải đối phó với một tình hình phức tạp hơn: 

Người ta nghi ngờ anh. Người ta tò mò xoi mói anh. Nhưng anh 

đã vững vàng vượt qua thử thách đó. Anh dõng dạc tuyên bố: 

Chính tôi là người mù đã ăn xin tại cổng thành. 

Tình hình phức tạp hơn khi gia đình anh tỏ ra thờ ơ lãnh 

đạm. Anh khá đau lòng và cảm thấy cô đơn. Anh được sáng 

mắt. Anh có niềm tin. Đó là một biến cố quan trọng thay đổi 

toàn bộ đời anh. Thế mà những người thân thiết nhất là cha mẹ, 

anh chị em trong gia đình vẫn thờ ơ, lãnh đạm. Để vững niềm 

tin vào Chúa, anh đành chấp nhận hành trình đơn độc. Vì tin 

Chúa anh đành cam chịu sự thờ ơ lãnh đạm của những người 

thân. Trung thành với niềm tin đã làm trái tim anh rướm máu. 

Sự căng thẳng lên đến cực điểm khi anh phải đối đầu với 

quyền lực tôn giáo. Họ mạt sát anh là sinh ra trong tội lỗi. Họ tố 

cáo Chúa Giêsu đã lỗi phạm luật nghỉ ngày Sabbat. Và sau 

cùng, họ khai trừ anh khỏi hội đường. Đây là hình phạt nặng nề 

nhục nhã nhất đối với người Do Thái. Bị gia đình từ bỏ. Giờ 

đây lại bị xã hội chối từ. Anh trở thành người cô đơn nhất. Đây 

là thử thách lớn lao nhất. Nhưng anh vẫn vững vàng vượt qua. 

Lựa chọn của anh giờ đây là dứt khoát. Mất tất cả chỉ để trung 

tín với niềm tin của mình. 

Đúng lúc đau đớn nhất Chúa Giêsu lại xuất hiện. Như để 

khen thưởng cho đức tin kiên vững của anh, Chúa Giêsu tỏ cho 

anh biết Người là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Lập tức 

anh quỳ sấp mặt xuống thờ lạy Người. Hành trình niềm tin gian 

khổ thế là chấm dứt. Anh đã gặp được Chúa Kitô. 

Như thế niềm tin tăng dần theo với thử thách. Thử thách 

càng cao, đức tin càng mạnh. Thoạt tiên, anh coi Chúa Giêsu 

chỉ là một con người, một người nào đó trong muôn vạn 

người: “Một người tên là Giêsu đã xức bùn vào mắt tôi”. 

Những câu hỏi của đám đông, những tra vấn của Pharisêu 

khiến anh suy nghĩ sâu xa hơn và anh nhận rằng: “Ngài thật là 

vị tiên tri”. Khó khăn bắt bớ của giới chức tôn giáo thời đó lại 

khiến anh khẳng định: “Người từ Thiên Chúa mà đến”. Và 

sau cùng anh đã nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. 

Đức tin giống như hạt ngọc bị lớp đất bụi che phủ. 

Những khó khăn thử thách giống như chiếc dũa, dũa sạch bụi 

đá. Càng dũa nhiều, ngọc càng sáng. Đức tin giống như ngọn 

đèn. Thử thách gian khổ là dầu. Càng có nhiều dầu gian khổ, 

đèn đức tin càng toả sáng, càng toả nóng. 

Hành trình đức tin của anh thanh niên mù chính là khuôn 

mẫu cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Anh thanh 

niên mù đã chiến đấu với những bóng tối vây phủ đức tin của 

anh. Anh đã kiên trì và đã chiến thắng. Anh đã ra khỏi tối tăm, 

gặp được Chúa Kitô nguồn ánh sáng. Đời anh từ nay tràn ngập 

ánh sáng niềm tin. Còn tôi, tôi đã chiến đấu thế nào với những 

thế lực bóng tối đe doạ đức tin của tôi? Những bóng tối nghi 

kỵ, những bóng tối thù hận, những bóng tối độc ác, những bóng 

tối tự mãn kiêu căng, những bóng tối dục vọng tội lỗi. Tôi có 

can đảm chiến đấu để phá tan những bóng tối đó không? 

Anh thanh niên mù đã giữ ngọn đèn đức tin khỏi mọi bão 

gió, lại còn đổ dầu đầy bình, giữ cho đèn cháy sáng cho đến khi 

gặp Chúa Kitô. Ngày Rửa Tội, Chúa đã trao cho tôi ngọn đèn 

đức tin. Biết bao ngọn gió đã thổi ngang đời tôi, muốn dập tắt 

ngọn đèn đức tin của tôi. Liệu tôi có giữ được ngọn đèn đức tin 

cháy sáng cho đến ngày ra gặp mặt Chúa? 

Mùa Chay chính là cơ hội cho tôi khêu ngọn đèn đức tin 

cho sáng, đổ dầu đầy bình cho ngọn đèn đức tin cháy mãi. Dầu, 

đó là sự ăn chay, cầu nguyện, là thống hối, là hoà giải, là chia 

sẻ cho người túng thiếu. 

Xin Chúa Kitô là ánh sáng trần gian dẫn con đi suốt hành 

trình đức tin để con thoát mọi bóng tối, đến gặp Người là ánh 

sáng tinh tuyền, ánh sáng vĩnh cửu. 

GỢI Ý CHIA SẺ 
1) Bạn đã từng bị thử thách về đức tin chưa? Bạn đã 

thắng vượt như thế nào? 

2) Từ khi được Rửa Tội đến nay, bạn có “biết” Chúa 

ngày càng rõ hơn không? 

3) Chúa đã tỏ mình ra cho bạn thế nào qua những thử 

thách trong cuộc đời? 

4) Anh thanh niên mù đã trải qua những khó khăn nào trong 

hành trình đến gặp Chúa Giêsu? 

          ĐTGM. Ngô Quang Kiệt  

 **************************************** 

Ý Cầu Nguyện Tháng 3/2023: THÁNG BA 

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng: Chúng ta hãy cầu 

nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của 

Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi 

đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ. 
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