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Hưởng 

ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Chiên lành : Chúa là 

mục tử chân thật của mọi người chúng ta. Hôm nay cũng là ngày Giáo 

hội cầu cho ơn Thiên triệu nhất là ơn thiên triệu linh mục để các ngài 

thi hành nhiệm vụ mục tử, hướng dẫn người khác đi theo Đức Kitô, mục tử 

chân thật. Vì thế nếu các linh mục hướng dẫn người khác đến cùng Chúa thì 

các ngài đang thi hành nhiệm vụ mục tử còn nếu linh mục làm cho người ta 

hiểu lầm về thánh giá coi thánh giá như thập giá (không có Chúa Kitô) thì vị 

ấy đã đưa người ta đến sai lầm nghiêm trọng.  

Ai trong chúng ta cũng chịu đau khổ : đau khổ vì bệnh tật, vì gia 

đình…Nếu đau khổ ấy đè bẹp chúng ta, làm chúng ta không ngóc đầu lên 

được thì đau khổ ấy chính là thập giá, một thứ đau khổ không có Chúa Kitô, 

không đi tới Phục sinh. Thế nhưng đau khổ là thánh giá khi người chịu đau 

khổ nhìn thấy vinh quang trong đó, vinh quang của Chúa Phục sinh. Các vị 

thánh tử đạo là thế, các ngài đối diện với cái chết (Thánh giá) nhưng luôn tin 

vào Chúa Giêsu Phục sinh. Chính trong niềm tin ấy các ngài không ngại hy 

sinh. 

Thánh Mattheu Gẫm mà chúng ta mừng ngày 11/5 cũng thế. Bị bắt, bị 

gông cùm, bị đối diện với cái chết … nhưng ngài vẫn vui và sẳn sàng đón 

nhận cái chết vì ngài thấy vinh quang Thiên Chúa nơi ngài. Chính vì thế 

chúng ta cần tin vào việc vác thành giá theo Chúa Kitô để chúng ta được 

Phục sinh với Ngài.  
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TÂM TÌNH MỤC TỬ 

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10 

,27) 

Suy niệm: Những khi xuất hiện gặp gỡ dân chúng, một số chính khách 

thường có những cử chỉ ân cần hỏi han các cụ già, xoa đầu thân thiện với 

các em bé, v.v… Thật ra đó chỉ là những “chiêu” để “tranh thủ” lá phiếu của 

cử tri dành cho mình. Chúa Giê-su giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh 

khác về Ngài, hình ảnh thật đơn sơ, giản dị, nhưng rất thân thương: “Ta là 

Đấng chăn chiên lành.” Vị mục tử này biết rõ từng con chiên, có thể gọi tên 

từng con một; con chiên nào cũng được Ngài chăm sóc ân cần như thể cả 

đàn chiên chỉ có một mình nó: “Con nào mập béo, Ta chăm sóc, con nào 

đau yếu, Ta chữa lành, con nào đi lạc Ta tìm về…” (Ed 34,16); Ngài dám 

bỏ cả đàn chiên để đi tìm có mỗi một con chiên lạc, và khi tìm được rồi thì 

khoác nó lên vai đem về nhà và mở tiệc ăn mừng. Thảo nào qua bao thời đại 

biết bao người nghe tiếng gọi, và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi ấy và bước theo 

Chúa chiên lành, bởi sức cuốn hút của vị Mục tử này. 

Mời Bạn nhìn ngắm Thầy Giê-su, Chúa Chiên Lành, và học nơi Ngài tâm 

tình mục tử để biết yêu thương, quan tâm chăm sóc “đàn chiên” mà Chúa 

giao cho bạn; đó là những người thân trong gia đình, cộng đoàn của bạn, là 

đồng nghiệp, là bạn bè và cả những anh em lương dân là những “con chiên 

chưa thuộc về ràn này”  nữa (x. Ga 10,16). 

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm xem cách sống của tôi có đối lập với hình ảnh 

Chúa Chiên lành không? Cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ, cho Cha 

xứ của bạn và cho những ai mà bạn có trách nhiệm với họ. 

Cầu nguyện: Đọc Tv 23 hoặc hát một bài tương tự (Chúa chăn nuôi tôi…). 
  

  

   

 Giáo Hội Hoa kỳ chào mừng luật bảo vệ lương tâm mới trong chăm 

sóc sức khỏe 

Trong Ngày Toàn quốc Cầu nguyện 02.05.2019 vừa qua, Tổng thống 

Donald Trump thông báo: “Hôm nay chúng tôi đã hoàn tất các quy định mới 

bảo vệ quyền lương tâm cho các bác sĩ, dược sĩ, y tá, giáo viên, học sinh và 

các tổ chức từ thiện”. Theo quy định này, các nhân viên y tế hay các tổ chức 

không buộc cung cấp hay tham gia, hoặc trả phí tổn cho các thủ tục mà họ 

từ chối thực hiện vì lý do đạo đức hay tôn giáo. 



Đức tổng GM Joseph Naumann của giáo phận Kansas City, bang Kansas, 

Chủ tịch Ủy ban hoạt động ủng hộ sự sống của HĐGM Hoa kỳ và Đức tổng 

GM Joseph Kurtz của Louisville, Chủ tịch Ủy ban tự do tôn giáo của 

HĐGM Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố khen ngợi việc áp dụng những quy định 

mới này. Trong tuyên bố, các GM cũng nhắc rằng “mặc dù các luật này đã 

được lưỡng đảng thông qua và là chính sách trong nhiều năm, nhưng không 

được chính quyền trước đây thực thi đầy đủ, và bây giờ chúng ngày càng bị 

vi phạm. Những người chăm sóc sức khỏe như y tá Cathy DeCarlo ở New 

York và các thực tập sinh y khoa đã bị ép buộc tham gia vào hành động phá 

thai tàn bạo, chống lại niềm tin cốt lõi của họ, trong khi các giáo hội và 

những tổ chức phản đối việc phá thai đang bị các tiểu bang như California 

buộc phải chi trả cho việc phá thai chọn lựa – kể cả việc phá thai muộn 

trong kế hoạch sức khoẻ của họ. Chúng tôi rất biết ơn Cơ quan này đang 

thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình để thực thi các luật dân quyền cơ 

bản này và chúng tôi mong muốn Bộ y tế và dịch vụ dân sinh Hoa kỳ hành 

động nhanh chóng để khắc phục các vi phạm hiện tại ở một số tiểu bang”.  

 ĐTC Phanxicô gặp các bạn trẻ Bắc Macedonia 

16g00 ngày 07.05 tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận Skopje, ĐTC 

Phanxicô đã có cuộc gặp đại kết và liên tôn với khoảng 1.500 bạn trẻ. Khởi 

đi từ lời chia sẻ và câu hỏi của bạn trẻ Liridona rằng: “Con có đang mơ 

nhiều quá không?”, ĐTC chia sẻ rằng: Một trong những vấn đề lớn mà con 

người ngày nay gặp phải đó là họ mất khả năng mơ ước. Khi một người 

không mơ thì không gian trống rỗng ấy sẽ được lấp đầy bởi những lời phàn 

nàn và cảm giác thất vọng. Hãy thử nghĩ về những giấc mơ vĩ đại nhất của 

các con, như giấc mơ Liridona mang lại hy vọng cho một thế giới đang mệt 

mỏi. Đây chắc chắn là một giấc mơ rất tuyệt và vĩ đại. 

Về câu nói của cô gái Bozanka rằng: những người trẻ thích phiêu lưu, ĐTC 

nói: Người trẻ đừng sợ làm một cuộc phiêu lưu tốt lành. Và cuộc phiêu lưu 

nào đòi hỏi sự can đảm hơn ước mơ của Liridona cho một thế giới đang mệt 

mỏi? Đó là “Phúc cho ai xây dựng hoà bình, vị họ sẽ được gọi là con Thiên 

Chúa (Mt 5,9)! Điều gì có thể thu hút chúng ta hơn là dấn thân hàng ngày để 

trở thành nghệ nhân của mơ ước, của niềm hy vọng? 

Ở đất nước này, các con có một truyền thống tốt đẹp về chạm đá. Chúng ta 

phải trở nên người thợ như thế, những chuyên gia chạm khắc những giấc mơ 

của chính chúng ta. Một nghệ nhân chạm đá cầm một hòn đá và chậm chậm 

bắt đầu tạo hình cho nó với kỹ năng và nỗ lực, và đặc biệt với mong ước lớn 

lao là nhìn thấy viên đá đó, từ chẳng ai nhìn thấy nó là gì, trở thành một tác 

phẩm nghệ thuật. 

Những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta chỉ đạt được nhờ hy vọng, kiên nhẫn, 

dấn thân và không được vội vàng. Đồng thời, chúng ta không được do dự, 



không được sợ mạo hiểm hay phạm sai lầm. Ngược lại, chúng ta phải sợ 

sống cách tê liệt, như người sống đã chết vì sợ mạo hiểm, sợ phạm sai lầm 

nên không dám dấn thân. Ngay cả khi các con phạm sai lầm, các con luôn 

có thể đứng dậy và bắt đầu lại, vì không ai có quyền cướp đi hy vọng của 

các con (Christus Vivit, 142).  

Chắc chắn, là thành viên của Giáo hội, chúng ta không nên tách mình khỏi 

người khác. Tất cả đều là anh chị em, là láng giềng, như các tông đồ đã cảm 

nhận “điều tốt lành của mọi người” (Cv 2,47; x. 4,21.33; 5,13). Tuy nhiên, 

đồng thời chúng ta phải can đảm trở nên khác biệt, chỉ cho người khác thấy 

những điều mà thế giới không cho, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng 

đại, phục vụ, tinh tuyền, kiên trì, tha thứ, trung thành với ơn gọi của mình, 

cầu nguyện, theo đuổi công bằng và lợi ích chung, tình yêu đối với người 

nghèo và tình bạn xã hội. 

 
    

 Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima 13.5 

12g00 trưa ngày thứ hai 13.5, Giáo xứ sẽ có Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima. 

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

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

Theo lời kêu gọi của Tòa Tổng 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. 

 Đêm thánh ca tôn vinh Đức Maria. 

19g00 thứ bảy ngày 25.5.2019, Giáo xứ sẽ tổ chức đêm Thánh ca tôn vinh 

Đức Trinh Nữ Maria với sự tham gia của các ca đoàn trong giáo xứ và một 

số ca đoàn giáo xứ bạn. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

 Lời cám ơn của quý sơ dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum 

Trong Chúa Nhật vừa qua 5.5.2019, giáo xứ chúng ta đã quyên góp ủng hộ 

cho công trình xây dựng và sửa chữa Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum với 

tổng số tiền là: 460 triệu đồng và 120 USD. Quý sơ Dòng Mến Thánh Giá 

Cái Nhum gửi lời cám ơn và cầu nguyện cho cộng đoàn.  

 

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: Mỹ Hạnh: 1.000.000đ. 

 


