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DUNG MAÏO CUÛA LOØNG THÖÔNG XOÙT 

Kyû nieäm 50 naêm beá maïc Coâng Ñoàng Vatican II, moät naêm thaùnh ngoaïi leä ñaõ 

ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ thieát laäp vôùi danh xöng “Naêm thaùnh loøng 

thöông xoùt” giaøu yù nghóa. 

1. Thieân Chuùa toaøn naêng vaø hay thöông xoùt 

Thieân  Chuùa laø Cha toaøn naêng, nhöng Ngaøi laïi bieåu loä söï toaøn naêng cuûa Ngaøi 

qua loøng thöông xoùt. Chính loøng thöông xoùt laøm cho lòch söû cuûa Thieân Chuùa 

nôi daân Israel Cöïu öôùc trôû thaønh lòch söû cöùu ñoä. Khoâng chæ trong lòch söû, nhöng 

cho ñeán ñôøi ñôøi, con ngöôøi vaãn luoân ñöôïc soáng trong aùnh nhìn thöông xoùt cuûa 

Chuùa Cha. Thaùnh Vònh 136 ñaõ khaúng ñònh: “Vì loøng thöông xoùt Chuùa beàn 

vöõng muoân ñôøi”. 

2. Dung maïo cuûa loøng thöông xoùt 

Qua maàu nhieän nhaäp theå, Thieân Chuùa ñaõ laøm ngöôøi vaø nôi Chuùa Gieâsu, Thieân 

Chuùa voâ hình ñaõ trôû neân höõu hình. Chuùa Gieâsu laø dung maïo ñích thöïc cuûa loøng 

thöông xoùt. Caû cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu, nhöõng lôøi Ngöôøi giaûng, nhöõng vieäc Ngöôøi 

laøm, nhöõng daáu laï Ngöôøi thöïc hieän, taát caû ñeàu nang daáu aán cuûa loøng thöông 

xoùt. Khoâng coù gì nôi Ngöôøi thieáu vaéng loøng thöông xoùt. 

3. Haõy soáng loøng thöông xoùt  

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ nhaéc nhôû: Chuùa Gieâsu khaúng ñònh loøng thöông xoùt 

khoâng chæ laø moät haønh ñoäng cuûa Chuùa Cha, maø coøn laø tieâu chuaån ñeå nhaän bieát 

ai laø con caùi thaät cuûa Ngaøi. Chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå soáng loøng thöông xoùt, vì 

loøng thöông xoùt ñöôïc ban taëng chuùng ta tröôùc. Cuï theå, bieát tha thöù nhöõng xuùc 

phaïm ngöôøi khaùc gaây ra cho mình laø moät theå hieän roõ raøng nhaát cuûa tình yeâu 

thöông xoùt. 

Thaùng Möôøi Hai, ñeán Taøpao, 

Ngaân nga khuùc haùt “Trôøi cao…” treân ñöôøng. 

Ngöûa troâng loøng Chuùa xoùt thöông, 

Nhaän ôn tha thöù, con nöông Meï hieàn. 



YÙ khaán thaùng 12  

 -Xin ôn BÌNH AN : 11.300 

   - Xin ñöôïc NHÖ YÙ : 14.025 

-TAÏ ÔN Chuùa vaø Ñöùc Meï : 7.092 

-Xin cho GIA ÑÌNH haïnh phuùc : 6.286 

-Xin cho CON CAÙI vaâng lôøi : 5.421 

  -Xin ñöôïc KHOÛI BEÄNH : 8.092 

… Xin ñöôïc loøng MEÁN CHUÙA : 3.167 

  -Xin cho THEÁ GIÔÙI hoøa bình : 973 

44. Taøpao coù ñieàu gì ñaëc bieät trong dòp taát nieân döông lòch 

haèng naêm ? 

-Ñaõ boán naêm qua, vaøo ñeâm giao thöøa döông lòch-31.12, Trung Taâm Thaùnh 

Maãu Taøpao coøn laø nôi qui tuï nhöõng thaønh phaàn ñaëc bieät caû ñaïo vaø ñôøi, hôïp 

nhau chung lôøi caûm taï Chuùa naêm cuõ ñaõ qua vaø xin Chuùa chuùc laønh cho naêm 

môùi bình an, nhôø lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Meï Taøpao. 

-Moät caùn boä toân giaùo tænh Bình Thuaän ñaõ moâ taû : “Vào khoảng 17 giờ ngày 

31/12/2013, những nẻo đường từ các hướng thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, 

Đồng Nai, Lâm Đồng… nhiều dòng xe ô tô đỗ về xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh. 

Khoảng 19 giờ, toàn bộ quảng trường Trung tâm và xung quanh khắp khu vực 

tượng Đức Mẹ Tà Pao đã chật kín người và xe cộ; đến 20 giờ hàng vạn ngọn nến 

được thắp sáng bắt đầu cho đêm diễn nguyện. Không khí buổi lễ thật náo nức, 

phấn khởi trên gương mặt của từng giáo dân, với lượng người tấp nập khoảng 

trên 25.000 người, nhưng việc đứng, ngồi, đi lại đều khá trật tự, không có cảnh 

chen lấn, xô đẩy nhau…”  

-Ngoaøi söï hieän dieän traân quí cuûa Ñöùc giaùm muïc chuû teá, coøn coù caùc caùn boä cao 

caáp cuûa Ban toân giaùo Trung öông, thaønh vieân chính phuû vaø tænh Bình Thuaän… 

taát caû hôïp vôùi coäng ñoaøn daân Chuùa caàu cho quoác thaùi daân an trong naêm môùi… 

       Taâm tình beân Meï   

Laàn ñaàu tieân ñeán Taøpao 

Töôûng nôi thaéng caûnh traêng sao ñaày trôøi 

Maø khoâng chæ thaáy ngöôøi ngöôøi 

Quaây quaàn beân Meï daâng lôøi caàu kinh. 

13 thaùng 01 naêm 2016 coù gì ? 

-Kieäu Ñöùc Meï luùc 07g00 toái 12 vaø chaàu Chuùa; giôø Khaán luùc 06g30 vaø Leã Môû 

Cöûa Thaùnh luùc 07g00 saùng 13, vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Cha Phan Thieát vaø 

ñoâng ñuû Linh Muïc ñoaøn giaùo phaän ñang tónh taâm naêm, cuøng Ñöùc Cha 

Anphongsoâ Nguyeãn Höõu Long, Giaùm muïc phuï taù Höng Hoùa giaûng thuyeát.  



KINH NĂM THÁNH  

LÒNG THƯƠNG XÓT 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót 

như Cha trên trời và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa 

Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ 

được cứu thoát.  

Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi 

vòng nô lệ tiền bạc; đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna 

không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo; đã khiến Phêrô khóc lóc vì 

trót phản bội Chúa, và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có 

lòng ăn năn. 

Xin cho chúng con biết lắng nghe, như chính Chúa đang gửi đến 

mỗi người chúng con, những lời Chúa đã nói với người phụ nữ 

Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”  

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, gương mặt 

của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ mà biểu lộ uy 

quyền trên mọi sự: xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình 

của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh. 

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên 

người sự yếu đuối, để biết đồng cảm với những người đang sống trong 

u mê và lầm lạc: xin cho mọi người đến với các thừa tác viên đều thấy 

mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. 

Xin Chúa gửi Thánh Thần đến và xức dầu thánh hiến mỗi người 

chúng con, để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm được 

Chúa ban ân sủng, để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành 

mang Tin Mừng đến với người nghèo, loan báo tự do cho những người 

bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy.  

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, 

chúng con nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với 

Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. 



 

 


