
Lieân Heä 

 

 

Vaên phoøng Coäng Ñoaøn  

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Beân caïnh nhaø thôø - Phoøng soá 10) 

Vaên phoøng laøm vieäc 

Thöù Hai - Thöù Ba - Thöù Naêm. 

Töø 10:00 giôø saùng ñeán 2:00 giôø Chieàu. 
 

Soá ñieän thoaïi: 860.371.4672 

Email vaên phoøng: 

vanphong@anredunglac.net 

Email Cha Ñaëc Traùch: 

chatuan@anredunglac.net 

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY OF ARCHDIOCESE OF HARTFORD  

COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TOÅNG GIAÙO PHAÄN HARTFORD 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH AN-REÂ DUÕNG LAÏC 

Taïi nhaø thôø: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Muïc Ñaëc Traùch: Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 SINH HOAÏT MUÏC VUÏ 

A. Giôø leã coäng ñoaøn 

 Ngaøy Thöôøng:  

 Chieàu thöù Ba – thöù Naêm luùc 6:00 PM 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  (Sau Thaùnh Leã) 

 Giaûi Toäi: Chuùa Nhaät cuoái thaùng luùc 1:00 

ñeán 2 giôø 00 vaø theo lòch heïn (neáu caàn). 

 Hoân Phoái: Lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôùc 

SAÙU THAÙNG ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc. 

 Xöùc daàu Beänh nhaân: Lieân laïc tröïc tieáp vaên 

phoøng hoaëc cha ñaëc traùch. 

 Thaêm Beänh nhaân vaø trao Mình Thaùnh Chuùa: Lieân 

laïc vôùi vaên phoøng. 

 Chöùng nhaän caùc giaáy tôø: lieân heä vaên phoøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thö kyù (taïm thôøi): Anh Hoaøng Coâng Huy 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù – Vieät Ngöõ 

& Thieáu Nhi 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:35 – 12:35 

 AÊn Tröa: 12:40 – 1:00  

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00 – 2:15 
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Lòch Phuïng Vuï 

 

 Chuùa Nhaät 14/10/2018  

Chuùa Nhật XXVIII Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 15/10/2018.  

Leã Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila – Trinh nöõ tieán só Hoäi Thaùnh 

 Thöù Ba: 16/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Leã Thaùnh Hedwig, Nöõ tu vaø thaùnh Magarita 

Maria Alacoque Trinh nöõ 

 Thöù Tö: 17/10/2018 

Leã Thaùnh Inhaxioâ thaønh Antiokia Giaùm muïc, töû ñaïo. 

 Thöù Naêm: 11/10/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Leã Thaùnh Luca Taùc giaû Tin Möøng, leã kính 

 Thöù Saùu: 18/10/2018:  
Thaùnh Gioan Borebop – Thaùnh Phaolo Thaùnh giaù. 

 Thöù Baûy: 19/10/2018.  

Trong tuaàn Chuùa Nhaät 28 Quanh Naêm 

 Ñoùn nhaän bí tích Thaùnh Theå moãi 

ngaøy laø moùn quaø cao quyù nhaát maø Chuùa 

Gieâsu môøi goïi moãi ngöôøi chuùng ta laõnh 

nhaän, vì theá, kính mong Quyù OÂng Baø Anh 

Chò em hy sinh, saép xeáp thôøi gian ñeán 

tham döï Thaùnh Leã caùc ngaøy trong tuaàn ñeå 

caàu nguyeän cho Gia Ñình vaø Coäng Ñoaøn. 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
 

1- CA ÑOAØN THIEÁU NHI: seõ taäp haùt 2 tuaàn 1 

laàn vaøo ngaøy thöù baûy 20 thaùng 10 vaø thöù baûy 3 

thaùng 11. Töø 10:30 ñeán 12:00 taïi Phoøng hoïc soá5. 

Quyù Phuï Huynh coù con em muoán tham gia Ca 

Ñoaøn Thieáu nhi vui loøng lieân heä Chò: Tiffany 

Traàn. Email: tiffanytran22@gmail.com 

2- ÑOÄI TRAÉC: ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø taäp vaøo sau 

Thaùnh Leã ngaøy Chuùa nhaät ñeán 5:00 PM. Quyù 

Phuï Huynh naøo coù con em muoán tham gia vui 

loøng lieân heä Anh Tuaán (Tröôûng ban Giuùp Leã) 
      

       
 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ THAÙNG 11 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em saép xeáp thôøi 

gian ñeå tham döï caùc ngaøy leã trong thaùng 11:  

1/. LEÃ CAÙC THAÙNH  

Ngaøy 1 thaùng 11, luùc 7 giôø toái THÖÙ NAÊM.  

2/. LEÃ CAÙC LINH HOÀN ngaøy 2 thaùng 11 

 12 giôø tröa taïi nghóa trang. Mount Saint 

Benedict Cemetery. Ñòa chæ: 1 Cottage Grove 

Rd, Bloomfield, CT 06002 – Laõnh ôn Toaøn xaù 

chæ cho caùc linh hoàn. 

 7 giôø toái taïi Nhaø thôø. 

 Chuùa nhaät ngaøy 4 thaùng 11 sau Thaùnh Leã  

Coäng Ñoaøn seõ vieáng nghóa trang Saint 

Benedict Cemetery. Ñeå laõnh nhaän ôn Toaøn 

Xaù chæ cho caùc linh hoàn. 

3/. Leã Taï ôn (Thanksgiving) ngaøy 22 thaùng 11 

naêm 2018. Luùc 11 giôø 00.  

Thaùnh Leã taï ôn vaø Tri AÂn 

 Tri aân Quyù Cha vaø Tu Só Tieàn nhieäm. 

 Quyù OÂng Baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân hình 

thaønh Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Toång Giaùo 

Phaän Hartford.  

 Nhöõng vò ñaõ can ñaûm Vöôït bieân ñeán Hoa Kyø. 

Sau Thaùnh Leã seõ coù buoåi gaëp gôõ – chia seû 

TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI TAÁT CAÛ QUYÙ VÒ ÔÛ 

LAÏI THAM DÖÏ TAÏI HOÄI TRÖÔØNG. 

4/. Leã Boån Maïng Coäng Ñoaøn – Giaùo Xöù 

Thaùnh Anreâ Duõng Laïc vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo – 

Thöù Baûy ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2018 (Chöông 

trình chi tieát seõ ñöôïc thoâng baùo cuï theå) 

 

 

 

 

DANH SAÙCH  

BAN TAØI CHAÙNH CUÛA COÄNG ÑOAØN 

1. OÂng Giuse Phaïm Hoaøng Huy.  

2. Baø Maria Traàn Leâ Minh Truùc. 

3. OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Noäi. 

4. Baø Maria Vuõ Tri Marie. 

5. Baø Maria Phan Nhung. 

6. Baø Maria Nguyeãn Thò Yeán. 

7. Maria Tröông Ngoïc Mai Quyønh. 

8.  

 

 

 

CHUÙC MÖØNG 

ANH GIUSE TRAÀN LEÂ MINH TUØNG 

CHÒ MARIA NGUYEÃN YÙ NHI 

Ñaõ Thaønh Hoân ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2018 

taïi nhaø thôø Saint Mark. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc phuùc cho 

tình yeâu cuûa Anh Chò hoâm nay vaø maõi maõi. 

 

 

 

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 14/10 
 

Tin Mừng - Mc 10,17-30 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh 

Máccô. 
Một hôm, Đức Giêsu vừa lên đường, thì 

có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt 

Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải 

làm gì ñeå được sự sống đời đời làm gia 

nghiệp?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là 

nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ 

một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều 

răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm 

cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy 

thờ cha kính mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, 

tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở 

nhỏ”. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem 

lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ 

thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh 

có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho 

tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời 

đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, 

vì anh ta có nhiều của cải. 

Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi 

nói với các môn đệ: “Những người có của thì 

khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe 

Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng 

Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước 

Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà 

chui qua lỗi kim còn dê hơn người giàu và 

Nước Thiên Chúa”. Các ông lại càng sửng 

sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có 

thê được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào 

các ông và nói: “Đối với loài người thì không 

thê được, nhưng đối với Thiên Chúa thì 

không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự 

đều có thê được”. 

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy 

coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự 

mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo 

thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh 

em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì 

Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời 

này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, 

chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, 

cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở 

đời sau”. 

 

Bài đọc 1 - Kn 7,7-1 

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. 
Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho 

tôi sự hiêu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức 

Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, 

tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai 

vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức 

Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc 

chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng 

trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng 

chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, 

cũng kê như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức 

Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý 

Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của 

Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng 

cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã 

đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải 

quá nhiều không đếm xuê. 

Bài đọc 2 - Dt 4,12-13 

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. 
Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống 

động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai 

lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt 

với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư 

tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo 

nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất 

cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có 

quyền đòi chúng ta trả lẽ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái 

lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói 

buộc chúng con và không cho chúng con tự do 

ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp 

hơn. 

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của 

kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào 

sự phong phú của kho tàng trên trời. 

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất 

cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc 

quý là Nước Trời. 

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng 

trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ 

ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa 

dành cho từng người trong chúng con. Amen. 

Trích trong Manna 



  

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 10 

naêm 2018:  $ 2,285 

Xin Chaân thaønh caùm ôn Quyù OÂng, Baø, vaø Anh, 

Chò, Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå cuøng nhau xaây 

döïng Coäng Ñoaøn.  Nguyeän xin Thieân Chuùa tuoân ñoå 

muoân vaøn ôn phuùc xuoáng treân Quyù vò vaø Gia ñình.  

(Khi uûng hoä, Xin vui loøng vieát chi phieáu cho coäng 

ñoaøn laø:VNCC (Vietnamese Catholic Community) 

 

 

 

 

 

 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 

Hoûi ñaùp caâu hoûi veà Thaùnh Leã 

Caâu 14 

14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào ? 
° Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc : bài 

đọc I trích từ Cựu Ước (trừ Mùa Phục Sinh, vì từ Chúa 

nhật Phục Sinh cho đến Chúa nhật Chúa Thánh Thần 

hiện xuống, chúng ta nghe đọc sách Tông Đồ Công 

Vụ), bài đọc II thường là một đoạn thư của thánh 

Phaolô hay của một Tông Đồ khác, còn bài đọc III thì 

luôn luôn là một đoạn Tin Mừng (Phúc Âm). 

Các bài đọc Cựu Ước kể cho chúng ta nghe công 

trình của Thiên Chúa trước khi Chúa Kitô giáng trần. 

Bài Tin Mừng thuật lại các việc làm, cử chỉ và giáo 

huấn của Chúa Giêsu. Còn bài đọc II cho chúng ta biết 

tư tưởng và đời sống của các Kitô hữu tiên khởi. 

Trong thánh lễ các ngày Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa 

Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ trọng 

(Giáng Sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống...), cả ba bài 

đọc đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về tư tưởng. 

Một sứ điệp được công bố dưới ba khía cạnh khác 

nhau. 

Còn vào các ngày Chúa nhật khác mà ta gọi là Chúa 

nhật Thường Niên hay Quanh Năm, bài đọc I được 

chọn hợp với ý nghĩa của bài Tin Mừng. Mục đích để 

làm nổi bật sự hợp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, của 

lịch sử cứu độ mà Chúa Kitô là trung tâm. Nếu có liên 

hệ tư tưởng với bài đọc II, thì chỉ là tình cờ mà thôi, vì 

bài đọc II theo một chu kỳ riêng biệt. 

Các bài đọc được sắp xếp không theo thứ tự thời 

gian, nhưng theo ý nghĩa thần học và có tính cách sư 

phạm : trước tiên chúng ta nghe chứng từ của các bậc 

tiền bối trước thời Chúa Giêsu (bài đọc Cựu Ước) ; kế 

tiếp, chứng từ của các vị đã tiếp nhận sự mạc khải của 

Chúa Kitô phục sinh (bài đọc Tân Ước) ; và sau cùng là 

lời của chính Chúa Kitô (Tin Mừng). 

Trước Công Đồng Vaticanô II, chỉ có hai bài đọc và 

được lặp lại mỗi năm. Bây giờ, trong mỗi thánh lễ Chúa 

nhật, chúng ta có ba bài đọc, được đọc lại sau một chu 

kỳ ba năm có tên năm A, năm B, năm C. Năm A đọc 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu ; năm B, thánh Mác-cô ; 

năm C, thánh Lu-ca ; còn Tin Mừng theo thánh Gio-an 

được đọc mỗi năm trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. 

Như vậy, Giáo Hội cho đọc nhiều bài Thánh Kinh hơn 

trước rất nhiều. Chúng ta có thể nghe gần như trọn vẹn 

sách Tin Mừng. 

° Thánh lễ trong tuần chỉ có hai bài đọc : bài đọc I 

trích từ Cựu Ước hoặc Tân Ước (trừ Tin Mừng), bài 

đọc II luôn là một đoạn Tin Mừng, được phân phối như 

sau : trong các tuần 1-9 Quanh Năm, đọc Tin Mừng 

theo thánh Mác-cô ; trong các tuần 10-21, theo thánh 

Mát-thêu ; và trong các tuần 22-34, theo thánh Lu-ca. 

Trong các Mùa khác, bài Tin Mừng được chọn theo 

tính chất đặc biệt của mỗi Mùa. 

Trong Mùa Thường Niên, bài đọc I có chu kỳ hai 

năm (năm chẵn và năm lẻ), bài đọc II (Tin Mừng) có 

chu kỳ một năm. Các Mùa khác, bài đọc I và II đều có 

chu kỳ một năm.                  (LM. Giuse Vuõ Thaùi Hoaø)  

 

 YÙ Leã Trong Tuaàn  

 

Xin Taï Ôn –- Xin Bình An Gia Ñình  - Xin ôn Nhö YÙ 

 Maria Tröông Thò Buùp (ca ñoaøn xin) 

 Anreâ Thuaän (Leã Gioã) 

 Anreâ Bình (Leã gioã) 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 Maria Leâ Thò Bieát 

 Pheâroâ Leâ Vaên Raèm 
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THAÙNG 11  

THAÙNG CAÀU NGUYEÄN CHO CAÙC LINH HOÀN 

TAÏI SAO PHAÛI CAÀU NGUYEÄN CHO CAÙC LINH HOÀN? 
 

Tháng 11, Giáo Hội dùng cả tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, được bắt đầu bằng Lễ Các 

Đằng Linh Hồn vào ngày 2 tháng 11. Nhiều nơi trên thế giới vẫn gọi tháng 11 là tháng cầu cho các 

đẳng linh hồn. 

Tại sao chúng ta cần cầu nguyện cho các linh hồn? Khi họ còn sống, họ đã làm gì mà khi chết đi 

chúng ta phải cầu nguyện cho họ? 

Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, Con người sau khi chết sẽ xảy ra ba tình trạng; Được 

lên Thiêng Đàng, xuống Hoả Ngục hay vào Luyện Hình hay Luyện Ngục. 

Thiên Đàng, khi một người sống theo luân lý Công Giáo, luôn kính sợ Thiên Chúa và sống theo 

giới răn của Ngài. Thiêng Đàng là phần thưởng Thiên Chúa dành cho họ vì công trạng và sự mong 

ước khi họ còn sống. Thiên Đàng là hạnh phúc bất diệt, là sự sống đời đời và là sự hiệp thông trọn 

hảo với Thiên Chúa, các Thiên Thần, và các Thánh. 

Hỏa Ngục, là những người khi còn sống, đã từ chối ân sủng của Thiên Chúa. Những người ta 

biết tỏ tường điều tốt xấu nhưng vẫn phạm tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân để chọn điều xấu. 

Hoả Ngục là những người biết được lòng yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng 

vẫn khước từ và không bao giờ hoán cải. 

Luyện Ngục, đó là những người sau khi chết, được Chúa hứa ban Thiên Đàng nhưng vẫn phải 

cần một thời gian thanh luyện vì có những tội lỗi họ đã phạm khi còn sống. Giáo Lý Công Giáo 

định nghĩa Luyện Ngục là “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, 

nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn 

phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm 

vui thiên đàng” (số 1030). 

Có một điều là những linh hồn nơi luyện hình không thể cầu nguyện cho chính họ, và họ phải 

hoàn toàn nhờ vào lòng thương xót và lời cầu nguyện của những người đang còn sống. 

Khi một người đã qua đời, chúng ta cũng không thể biết được chính xác linh hồn đó sẽ lên Thiên 

Đàng, hay xuống hoả ngục, hay sẽ vào chốn Luyện hình vì có những công trạng hay tội lỗi mà chỉ 

có mình Thiên Chúa và linh hồn đó biết mà thôi, vì vậy việc cầu nguyện cho người qua đời là hết 

sức cần thiết. 

Ngay từ thuở đầu, Giáo Hội luôn cầu nguyện cho những người qua đời, đặc biệt trong Thánh Lễ 

và các phụng vụ chung. Trong Thánh Lễ, tất cả các Kinh Tạ Ơn đều có phần cầu nguyện cho các 

linh hồn. Kinh Tạ Ơn II ghi rằng: “Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ 

trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng 

quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng 

ánh sáng Tôn Nhan Chúa.” Cũng vậy, trong Phụng Vụ các Giờ Kinh dành cho các tu sĩ và giáo sĩ 

đọc hàng ngày, đều có lời cầu nguyện dành cho người qua đời đặc biệt là phần Kinh Chiều. Kinh 

Chiều Chúa Nhật I ghi rằng: “Vì lòng từ bi cao cả Chúa, xin thương đến những người đã qua đời,  – 

và cho họ được vào an nghỉ trong Nước Chúa.” 

Tuy nhiên bổn phận của chúng ta là những người Kitô Hữu chúng ta cũng phải đọc kinh cầu 

nguyện cho các Linh Hồn, tại sao? 

Lửa Luyện Tội là có thật: Ở Roma, tại Nhà Thờ Thánh Tâm có một viện bảo tàng trưng những 

chứng tích các linh hồn hiện về xin cầu nguyện cho họ. Các chứng tích cho thấy trên các sách kinh, 

khăn bàn thờ, hay trên mặt bàn bị cháy nám in hình bàn tay hay các ngón tay. Họ hiện về xin cầu 

nguyện cho họ để mau thoát lửa luyện tội và để lại các chứng tích như một bằng chứng. Các Thánh 

hiện về cũng cho biết, lửa Luyện tội cũng không khác mấy so với lửa Hoả Ngục. 



 

Họ là người thân yêu của chúng ta: Những người qua đời, chắc chắn trong số là những người 

thân yêu của chúng ta, ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu của chúng ta. Họ đã là một phần không 

thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, chúng ta phải biết 

cầu nguyện cho họ. Mặc dù nếu chúng ta không có bà con bạn bè thân thuộc, chúng ta cũng phải 

cầu nguyện cho các linh hồn, vì qua bí tích Rữa Tội, tất cả đều là anh chị em của chúng ta. 

ĐGH Phanxicô đã nói trong một buổi trưa đọc Kinh Truyền Tin: “Truyền thống Giáo hội luôn 

thức giục chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là dâng lễ cầu cho họ. Đó là 

các giúp đỡ tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn, nhất là các linh hồn bị bỏ rơi. Nền 

tảng của việc cầu nguyện cho các linh hồn là tình hiệp thông trong Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô”. 

Thân phận chúng ta: Cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện hình cũng là một cách để nhớ 

đến thân phận của chúng ta. Có thể khi nhắm mắt lìa đời chúng ta cũng sẽ vào Luyện Hình để chịu 

sự thanh luyện của Thiên Chúa. Vì vậy khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta được mời gọi để 

sống tốt hơn và thánh thiện hơn đời sống Kitô hữu của chúng ta để ước mong khi chết chúng ta 

được Chúa hưởng phúc Thiên Đàng. 

Tập cho con cái biết cầu nguyện: Cầu Nguyện cho các linh hồn và tập cho con cái cầu nguyện 

cầu nguyện cho các linh hồn là điều hết sức cần thiết cho con cái sau này. Nếu chúng ta không cầu 

nguyện cho các linh hồn và không tập cho con cái cầu nguyện cho các linh hồn thì khi chúng ta nằm 

xuống, ai sẽ cầu nguyện cho chúng ta? 

Sinh Ơn Ích cho chính chúng ta: Cầu nguyện cho các linh hồn không những giúp các linh hồn 

mau hưởng phúc Thiên Đàng nhưng còn sinh ơn ích cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho các 

linh hồn, chúng ta không những trở nên những người gần gủi với Thiên Chúa, là những người biết 

nghĩ đến và yêu thương người khác, là người sống vị tha và không ít kỷ. Những việc làm này đều 

được Thiên Chúa ghi nhận và chúc phúc cho đời sống của chúng ta. 

Niềm Vui cứu rỗi: Cầu nguyện cho các linh hồn thật sự mang rất nhiều hiệu quả thiết thực. Chắc 

chắc các linh hồn trong luyện ngục sẽ được “rút ngắn” thời gian thanh luyện vì lời nguyện của 

chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta được gặp anh chị em của chúng 

ta trên Thiêng Đàng và biết rằng chính những lời nguyện và hy sinh của chúng ta đã giải thoát họ 

sớm chốn Luyện Hình. Khi chúng ta vào Thiêng Đàng rất nhiều linh hồn đến cảm ơn chúng ta vì 

những lời nguyện và hy sinh nhỏ chúng ta đã làm cho họ. 

Rất dễ làm: Cầu nguyện cho các linh hồn không những rất dễ và lại còn có nhiều cách khác 

nhau. Đọc kinh Vực Sâu, một vài kinh Kình Mừng hay một vài kinh Lạy Cha, ngắn hơn thì đọc 

kinh cầu các Linh Hồn (Chúng con cậy vì danh Chúa….) trước khi ngủ hay trong lúc đi bộ. Sốt 

sáng hơn thì đọc một chuổi mân côi cầu nguyện cho các Linh Hồn. Chúng ta có thể xin lễ cầu 

nguyện cho các linh hồn và cùng hiệp thông với Linh mục trong Thánh Lễ đó. Hy sinh, hãm minh 

và làm việc bác ái để cầu cho họ là những điều rất cần thiết. Thăm viếng Nghĩa Trang và phần Mộ 

của người thân yêu đặc biệt là trong tháng 11, Mùng 2 Tết và ngày Giỗ của họ là những điều rất ý 

nghĩa và thiết thực. 

 

Các Linh Hồn luôn mong chờ những lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé của chúng ta 
 

Nguoàn: http://dongcatminh.org/tai-sao-chung-ta-phai-cau-nguyen-cho-cac-linh-hon/ 
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