
 

 

                                                                Lm. Ernest Nguyễn Văn 

Hưởng 

húa Nhật tuần rồi chúng ta cùng với Giáo hội mừng long trọng lễ Lòng 

Chúa Thương Xót. Chiều thứ sáu 3/5/2019 vừa qua, Đức Cha Phụ Tá 

Phê-rô Nguyễn Văn Viên (địa phận Vinh) cùng cha quản hạt Đa-minh 

Phạm Xuân Kế xuống thăm anh Tuấn, người đã làm trưởng văn hoá xã Diễn 

Mỹ, người đã tấn công xứ Đông Kiều và đã dùng súng bắn xuyên từ cằm lên 

tới đỉnh đầu Đức Mẹ.  

Bản tin ghi lại : “Tôi thấy anh nằm đó, mặt hốc hác, người chỉ còn da bọc 

xương, nhưng mắt không nhắm mà luôn hướng Trời Cao ! Hình như anh đã 

nhìn ra Lòng Thương xót Chúa và Tình thương của Mẹ ! Còn vợ của anh 

thật tội nghiệp, một người phụ nữ nhìn ngoan hiền, phải chăm sóc anh hằng 

ngày !”  

Cuộc viếng thăm đó làm người viết bản tin thay đổi : “Đối với tôi, Tình 

Thương Chúa đã biến đổi lòng trí tôi mất rồi, bởi lẽ thay vì lòng căm giận 

anh thì tôi chỉ cảm thấy xót thương! Và điều đó càng thể hiện rõ nơi hình 

ảnh Đức Cha, ngài đã động viên chị Hương và hứa sẽ giúp nuôi một hoặc 

ngay cả ba đứa con của chị… Đó chẳng phải Lòng Thương Xót Chúa và 

Tình Thương của Mẹ Maria sao ? Về xem kỹ ảnh tôi mới thấy mắt Đức Cha 

đã ngấn lệ ! Và khi viết và đăng tin này, mắt tôi cũng đang rơi lệ !” 

Bản tin nầy hy vọng làm nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ về thế 

nào là “luật yêu” mà Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta. Trong những ngày 

vừa qua, thông tin từ một giáo điểm tới tấp đưa về Tòa Giám mục Saigon về 

việc linh mục mạ lỵ, sai người cướp đồ các xơ... Tòa Giám mục đang tìm 

cách ngăn chặn hành động này. Phải chăng linh mục có thể vừa rao giảng về 

Lòng Chúa Thương Xót lại vừa mạ lỵ, vừa cho người đánh đập và cướp đồ 

các xơ như vậy / 
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NHẬN RA ĐẤNG PHỤC SINH 

Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không 

nhận ra đó chính là Đức Giêsu. (Ga 21,4) 

Suy niệm: “Có những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã thấy 

Ngài, nhưng chẳng biết Ngài.” (Lm Thành Tâm, bài hát Trên đường Em-

mau). Cũng giống như hai môn đệ Em-mau trên đường về quê không nhận 

ra Chúa Ki-tô phục sinh đang đồng hành với họ, các tông đồ Chúa cũng đã 

không nhận ra Ngài hiện diện trong cuộc sống của mình. Phải chăng đây 

cũng là điều mà mỗi người chúng ta đều trải nghiệm? Phải chăng chúng ta 

đang mải mê theo đuổi một mục tiêu trần thế nào đó – bổng lộc, tiền tài, 

chức quyền, danh vọng, lạc thú – mà không nhận ra Ngài đồng hành trong 

cuộc sống của mình? 

Mời Bạn: Hai môn đệ đã được Lời Chúa sưởi ấm trước khi nhận ra Ngài là 

Đấng Ki-tô phục sinh khi Ngài bẻ bánh. Để bức màn của những lo toan trần 

thế không che khuất sự hiện diện của Đấng Vô Hình, không cản trở nguồn 

sức sống của Đấng Phục Sinh, chúng ta được mời gọi học hỏi kinh nghiệm 

này của hai môn đệ làng Em-mau: đó là dành thời gian cho Lời Chúa trong 

đời sống cầu nguyện mỗi ngày, một mình với Chúa hay cùng với gia đình, 

cộng đoàn của mình; đó là dành chỗ cho Chúa Ki-tô Thánh Thể qua việc 

tham dự thánh lễ và rước lễ thường xuyên, và nếu được, hằng ngày. 

Sống Lời Chúa: Sắp xếp công việc và thời gian để có thể: - cầu nguyện 

hằng ngày trong gia đình; - tham dự thánh lễ và rước lễ thường xuyên hơn 

trong các ngày trong tuần. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa vẫn 

sống và hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con nhờ tin mà được 

cứu độ. 

  

  

   

 Nghĩa cử cao đẹp của Đức Thánh Cha Phanxicô đang được nồng 

nhiệt ca ngợi trên thế giới 

Trong những tháng gần đây, hàng ngàn người di cư đã đến Mễ Tây Cơ. Họ 

đã phải đi hơn 4,000 km bằng cách cuốc bộ hay bằng phương tiện vận 

chuyển thô sơ từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Những người đàn 

ông và các phụ nữ, phần lớn mang theo những đứa con nhỏ, muốn thoát 

khỏi tình cảnh nghèo đói, bạo lực, và hy vọng có được một một tương lai 



tươi sáng hơn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, biên giới Hoa Kỳ đang đóng chặt lại 

trước mặt họ. Giáo Hội Công Giáo đã chăm sóc cho hàng ngàn người trong 

các khách sạn, hay trong các trường học và các cơ sở khác của các giáo 

phận hoặc của các dòng tu, cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản, từ nhà ở đến 

quần áo, và thực phẩm. 

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyên góp 500,000 Mỹ 

kim để hỗ trợ cho người di cư ở Mễ Tây Cơ. Số tiền này sẽ được phân phối 

trong số 27 dự án ở 16 giáo phận và các dòng tu Mễ Tây Cơ đang yêu cầu 

Tòa Thánh giúp đỡ để có thể tiếp tục cung cấp nhà ở, thực phẩm và các nhu 

yếu phẩm cơ bản cho các anh chị em này. Nhờ những dự án này, nhờ vào 

lòng bác ái và tình liên đới Kitô giáo, các Giám mục Mễ Tây Cơ hy vọng có 

thể tiếp tục giúp đỡ các anh chị em di cư của chúng ta. 

 Đức Thánh Cha gặp những thợ cắt tóc của Hội Martino de Porres 

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chào mừng những người thợ cắt tóc 

đã hành hương Roma, viếng mộ các tông đồ và Ngài mời gọi họ noi gương 

thánh Martino de Porres. Ngài nói: “Hình ảnh khiêm tốn và vĩ đại của thánh 

Martino de Porres, người bảo trợ cho nghề của anh chị em, giúp anh chị em 

tiếp tục làm chứng cho những giá trị Kitô giáo. Trên hết, nó thôi thúc anh 

chị em hành nghề của mình theo cách thức Kitô giáo, cư xử với khách một 

cách tử tế và lịch sự, luôn dành cho họ những lời nói tốt đẹp và khích lệ, 

tránh cám dỗ nói hành nói xấu trong môi trường làm việc của anh chị em. 

Mỗi người, khi làm việc chuyên môn đặc thù của mình, cần luôn chính trực 

và đóng góp tích cực cho lợi ích chung của xã hội.” 

 Dự luật ở California buộc linh mục tiết lộ bí mật toà giải tội 

Tiểu bang California của Mỹ đang xem xét một dự luật cầm tù những linh 

mục không tiết lộ những gì nghe trong toà giải tội liên quan đến lạm dụng 

tính dục. Dự luật 360 của Thượng viện California viết: “Dự luật này loại bỏ 

điều ngoại lệ đối với thông tin trong toà giải tội, do đó đòi buộc các giáo sĩ 

phải lập báo cáo bắt buộc ngay cả khi họ có được kiến thức hoặc nghi ngờ 

hợp lý về lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em trong khi trao đổi trong toà giải tội.” 

Cha Pius Pietrzyk, dòng Đa Minh, giáo sư trợ giảng về giáo luật của Đại 

chủng viện thánh Patrick viết trong USA Today rằng: “Mặc dù linh mục 

hành động như là một khí cụ, thì việc xưng tội, một cách căn bản, là cuộc 

gặp gỡ giữa hối nhân với Chúa; hối nhân bày tỏ tội lỗi của mình với Chúa 

và nhận sự xá giải của Chúa qua linh mục. Đây là một giây phút đặc quyền, 

nơi đó một người tỏ lộ điều sâu xa nhất của lương tâm với Chúa.” 

“Giáo hội Công giáo khẳng định rằng thông tin vị linh mục nhận được trong 

toà giải tội không thuộc về linh mục. Nó thuộc về chỉ một mình Thiên Chúa. 

Vì lý do đó, một linh mục tuyệt đối, nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, 

không được tiết lộ tội của hối nhân.” 



Giáo luật 1983, điều 983 quy định: “Triệt 1. Ấn tín bí tích đều là bất khả 

xâm phạm, vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối nhân 

bằng lời nói hay bằng cách nào khá, và vì bất cứ lý do gì.” Và ở triệt 2, ngay 

cả thông dịch viên cũng phải giữ bí mật: “Thông dịch viên, nếu có, và tất cả 

mọi người đã biết được tội bằng bất cứ cách nào, do việc thú tội, cũng đều 

buộc phải giữ bí mật.” 

 Thiên chúa không vui thích thử thách con người. 

Tiếp tục bài giáo lý vào mỗi thứ tư hàng tuần, ĐTC tiếp tục khai triển lời 

nguyện cuối cùng trong kinh Lạy Cha: “xin chớ để chúng con sa chước cám 

dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. ĐTC khẳng định rằng: Thiên 

Chúa không vui thích thử thách con người. Chúng ta hãy đọc thư thánh 

Giacôbê Tông đồ: “Khi bị cám dỗ, đừng ai nói : ‘Tôi bị Thiên Chúa cám 

dỗ’, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng 

không cám dỗ ai (1:13). Hoàn toàn ngược lại: Chúa Cha không phải là tác 

giả của điều xấu, không có người con nào yêu cầu cá mà Người cho rắn (x. 

Lc 11,11). Hơn nữa khi sự ác xuất hiện trong cuộc sống của con người, 

Chúa chiến đấu bên cạnh họ để họ có thể để được giải thoát khỏi sự dữ. Đó 

là một Thiên Chúa luôn chiến đấu vì chúng ta, chứ không chống lại chúng 

ta. Niềm an ủi của chúng ta trong giờ phút thử thách chính là chúng ta biết 

rằng thung lũng đó không còn là nơi tuyệt vọng nữa từ khi Chúa Giêsu đi 

qua nó, nhưng nó được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa. 

Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta!. Vậy khi thử thách đến, chúng ta 

hãy xin Chúa tỏ cho chúng ta thấy chúng ta không cô đơn, xin chỉ cho 

chúng ta thấy Chúa Kitô đã mang lấy trên mình Người cả gánh nặng của 

thập giá để rồi chúng ta cùng vác thập giá với Người trong niềm phó thác tin 

tưởng vào tình yêu của Cha. 

 
    

 Quyên góp cho quỹ ơn gọi của Tổng Giáo phận Sàigòn. 

Theo lời kêu gọi của Tòa Tồng Giám Mục Saigòn, vào ngày 12.5.2019, 

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ ơn gọi của 

tổng Giáo phận nhằm phục vụ cho việc đào tạo và huấn luyện các chủng 

sinh tương lai. Xin cộng đoàn quảng đạo giúp đỡ. 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Bưởi: 500.000đ. 

Cơm Minh Đức: 2.000.000đ.  


