
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong vài ngày vừa qua, một tin gây xúc động cho nhiều người : một 

người mẹ, khi biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, đã đưa ra một 

quyết định dũng cảm, đó là ngừng điều trị bệnh để giữ đứa con trong 

bụng và chiều hôm 22-5, đứa trẻ đã chào đời. 

Hai tháng trước, người mẹ nhận một tin xấu : chị bị ung thư giai đoạn 

cuối khi đi khám bệnh vì thấy một cái hạch ở cổ. Lúc đó chị đang mang thai 

con thứ hai ở tháng thứ 5. Bác sĩ hỏi thăm gia đình có muốn giữ bé hay 

không ? Giữ bé thì có nguy cơ đối với cả mẹ và con, vì chị rất cần tận dụng 

từng ngày để chữa bệnh, chữa sớm ngày nào thì quý ngày đó. Chưa kể giai 

đoạn mang thai miễn dịch suy giảm, bệnh có thể tiến triển nhanh hơn. 

Người mẹ đưa ra một quyết định dũng cảm là giữ con, chị mong giữ thêm 

ngày nào trong bụng mẹ thì tốt ngày đó. Và những ngày tháng vừa mang 

thai vừa chữa bệnh là những ngày rất khó khăn : chị nôn suốt, không ăn 

uống được, liên tục khó thở, sức khỏe kiệt quệ... Tuy nhiên đứa bé trong 

bụng vẫn lớn lên từng ngày. Và người ta hi vọng bé sẽ an toàn chào đời để 

mẹ bé được điều trị. Các bác sĩ đã nỗ lực từng ngày, mong sao giữ cháu bé 

và người mẹ vẫn tận dụng được thời gian để chữa bệnh. Thế nhưng chiều 

21-5, bắt đầu gặp những biến chứng xấu, khó thở nặng, nguy cơ với cả mẹ 

và con. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đón bé vào ngày 22-5, khi thai 

kỳ ở tuần thai 31. Cuộc phẩu thuật thành công tuy rất khó khăn.  

Chúng ta hợp cùng với gia đình, với xã hội vui mừng vì kết quả trên. Đối 

với người công giáo, câu chuyện trên thật tuyệt vời vì nói tình yêu của 

người mẹ đối với đứa con, sự nhiệt thành và tính chuyên môn cao của các 

bác sĩ. Hơn thế nữa câu chuyện nầy cho thấy giá trị của con người, của thai 

nhi là điều mà Giáo hội công giáo luôn đề cao.  
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HIỆN DIỆN TRONG TÌNH YÊU 

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. 

Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23) 

Suy niệm: Có ai nghe những lời yêu đương mà dùng tam đoạn luận để phân 

tích lý sự đâu, phải không bạn? Vì thế khỏi cần cắt nghĩa dài dòng, bạn chỉ 

cần lắng nghe, cảm nghiệm để thấm thía càng lúc càng sâu và để lòng tràn 

ngập niềm vui hạnh phúc về lời tâm tình này của Chúa Giê-su: “Ai yêu mến 

Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và 

Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”Vâng, Thiên Chúa chỉ yêu thích đến và ở 

lại với ai biết mở lòng ra đón nhận lời Ngài và tuân giữ. 

Mời Bạn: Bạn là người đang được Chúa yêu và được Chúa đến cư ngụ, mời 

bạn đưa những tâm tình nồng nàn, thắm thiết của người đang yêu và được 

yêu đó vào khung cảnh gia đình bạn, cộng đoàn bạn để biến những nơi đó 

thành những tổ ấm mọi người yêu thương, hoà hợp với nhau, sống trung 

thành hy sinh cho nhau để mọi người cùng hạnh phúc vì được hiện diện 

trong tình thương mến nhau. Còn lời chứng nào cho tình yêu Chúa hùng hồn 

hơn cảnh một cộng đoàn hiện diện trong tình yêu Thiên Chúa, phải không 

bạn? 

Sống Lời Chúa: Ôn lại tâm tình nồng nàn yêu thương mà bạn có được 

trong giờ suy niệm và chia sẻ với tha nhân qua một nghĩa cử bác ái phục vụ. 

Cầu nguyện: Ôi Giê-su, cám ơn Chúa về bài học yêu thương Chúa dạy con 

hôm nay: Chúa không ưa thích ngự nơi các đền thờ bằng gỗ đá quý mà chỉ 

ưa thích ở lại trong tâm hồn con, khi con biết yêu thích sống Lời Chúa! Xin 

cho ánh sáng sự hiện diện của Chúa trong nhiều người biết sống lời Chúa 

ngày một nồng nhiệt và toả sáng hơn. 
  

  

   

 Chủ đề Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới 2021: Tình yêu gia 

đình: ơn gọi và một con đường dẫn đến sự thánh thiện. 

Ngày 17.5.2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề cho Cuộc 

Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới lần tới diễn ra tại Rôma vào năm 2021 là: 

Tình yêu gia đình: ơn gọi và một con đường dẫn đến sự thánh thiện. 

 



Chủ đề này được chọn là để nhấn mạnh tình yêu gia đình như một ơn gọi và 

một cách để nên thánh, một phương thế để hiểu, chia sẻ ý nghĩa sâu sắc và 

cứu chuộc của các mối quan hệ gia đình trong cuộc sống hàng ngày. Hướng 

đến những mục đích này, các gia đình được mời gọi đọc lại Tông huấn 

Amoris Laetitia dưới ánh sáng của lời kêu gọi nên thánh được Tông huấn 

Gaudete et Exsultate đưa ra. 

Tình yêu phu phụ và tình yêu gia đình cho chúng ta thấy món quà quý giá 

của cuộc sống cùng nhau khi sự hiệp thông được nuôi dưỡng và nền văn hóa 

duy cá nhân, tiêu thụ và hoang phí bị lật ngược. “Trải nghiệm thẩm mỹ của 

tình yêu được thể hiện trong „ánh mắt‟ xem tha nhân như những cùng đích 

trong chính họ” (Tông huấn Amoris Laetitia, 128), đồng thời nhận ra nơi 

những người khác căn tính gia đình thánh thiêng của họ như là người chồng, 

người vợ, người cha, người mẹ, người con, hay những bậc ông bà. 

Khi hôn nhân và gia đình định hình một kinh nghiệm cụ thể về tình yêu, 

chúng thể hiện ý nghĩa cao cả của mối quan hệ nhân bản; và những vất vả 

của cuộc sống được chia sẻ trước những bất trắc của đường đời; và con 

người được dẫn dắt hướng tới một cuộc gặp gỡ với Chúa. Hành trình này, 

khi được sống với lòng chung thủy và sự bền đỗ, sẽ củng cố tình yêu và tạo 

điều kiện cho ơn gọi nên thánh của mỗi cá nhân được thể hiện trong mối 

quan hệ vợ chồng và gia đình. Theo nghĩa này, đời sống gia đình Kitô là 

một ơn gọi và một cách để nên thánh, một biểu hiện của “khuôn mặt hấp 

dẫn nhất của Giáo hội” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 9). 

 12,000 binh sĩ quốc tế tham dự cuộc hành hương Lộ Đức năm 2019 

Theo tin CNA, ngày 17.5, nhân tháng hoa kính Đức Mẹ, 12,000 binh sĩ 

thuộc hơn 40 quốc gia đã hành hương về Lộ Đức. Chuyến hành hương này 

là một phần của Cuộc Hành Hương Quân Sự Quốc Tế Hàng Năm lần thứ 61 

và sẽ kéo dài tới Chúa Nhật này. 

Cuộc Hành Hương Quân Sự Quốc Tế, viết tắt là PMI [Pèlerinage Militaire 

International] bắt đầu được tổ chức năm 1958, kỷ niệm 1 trăm năm ngày 

Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là Cherche la 

Paix et poursuis-la (Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó).  

Chương trình chuyến hành hương bao gồm các thánh lễ bằng nhiều ngôn 

ngữ khác nhau, nhiều chương trình thể thao cho các thành viên quân sự và 

buổi rước kiệu dưới ánh nến. Các người hành hương cũng sẽ viếng các 

giếng tắm gần Hang Đá Lộ Đức. Suốt cuối tuần này, các ban quân nhạc sẽ 

diễn hành qua các phố xá Lộ Đức và các binh sĩ thuộc nhiều quốc gia được 

khuyến khích tương tác và tìm hiểu nhau. 

 



 Bi thương: Giáo dân ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống 

chết với công an Trung Quốc 

Trong một hoàn cảnh quá bi thương, giữa các vòng vây của công an Trung 

Quốc, anh chị em giáo dân đã ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống 

chết không để cho công an Trung Quốc phá các bức tượng này. 

Trong hai ngày 6 và 7 tháng Năm vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã 

loại bỏ thánh giá tại một số nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan. Ít nhất 24 

nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan có trong danh sách bị triệt hạ thánh giá. 

Công an Trung Quốc dán nhiều thông báo trước các nhà thờ trong giáo phận 

Hàm Đan nói rằng “trẻ vị thành niên cấm vào và người cộng sản không 

được tin vào tôn giáo”. 

Hôm 13 tháng Năm, anh chị em giáo dân đã hốt hoảng chạy đến Đền Thánh 

Đức Mẹ ở làng Thẩm Diệp Lương thuộc giáo phận Tây Loan Tử khi hay tin 

công an Trung Quốc muốn phá các bức tượng bên ngoài và bên trong đền 

thánh này.  Đền thờ này nổi tiếng với bức tượng Chúa Giêsu là Mục tử nhân 

lành. Ngoài ra còn có nhiều pho tượng Đức Mẹ và các Thánh. Cán bộ cộng 

sản Trung Quốc cho rằng những bức tượng này nhìn có vẻ “Tây quá”, 

không có đặc điểm Trung Hoa nên chúng muốn phá đi. Đặc biệt, chúng 

muốn phá các tượng của Đức Cha Giuse Martial Mouly, thừa sai dòng 

Lagiarô, là Giám mục tiên khởi của Tây Loan Tử, và tượng của Cha 

Matthêu Thạch là linh mục Trung Hoa đầu tiên của giáo phận Tây Loan Tử. 

Công an Trung Quốc đã rút lui trước sự can đảm của anh chị em giáo dân. 

Tuy nhiên, khoảng 20 người Công Giáo vẫn đang túc trực ngày đêm để bảo 

vệ ngôi đền thờ này bất kể những lời dọa nạt của cán bộ địa phương. 

 
    

 Phong chức phó tế. 

8g30 thứ tư ngày 29.5.2019, tại nhà nguyện Thánh Giuse Sàigòn, sẽ có 

thánh lễ truyền chức phó tế cho 12 thầy đại chủng sinh thuộc giáo phận 

Sàigòn. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy được ơn trung thành 

và nhiệt huyết dấn thân trong ơn gọi của mình.  

 

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: Kim Cương:1.000.000đ. 

Kim Liên: 12kg Bột nêm.  

 


