
 

 

                                                                ễ ă ưở

ừa qua một “TÀI LIỆU DO ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN SOẠN 

THẢO (THÁNG 6 NĂM 2019) đã chỉ ra “Những thực hành không 

xứng hợp” trong đời sống đức tin :  

“…chúng tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại những thực hành không xứng hợp 

hoặc lệch lạc, cụ thể như sau : 

- Việc thờ ngẫu tượng, được nhận biết qua những nghi thức có tính ma 

thuật, dị đoan, bói toán, phù phép, thông linh, gọi hồn, trù ếm hay có hàm ý 

về tính dục, là những hành vi sùng bái bản thân mình hoặc các loài thụ tạo 

khác. 

- Việc khai thác các mặc khải tư không hoặc chưa được thẩm quyền Hội 

Thánh chuẩn nhận, nhất là những mặc khải tư liên quan đến Đức Maria, 

được biểu hiện qua các hành động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các hình 

thức thờ tự lệch lạc và lôi kéo các tín hữu khác cùng thực hành... 

- Việc thực hành những hình thức thờ phượng không thuộc về lòng đạo 

đức chân thật của Hội Thánh, không xây dựng sự hiệp thông trong Hội 

Thánh, được biểu hiện nơi những phong trào sai lạc, như Sứ điệp từ trời, 

Lòng Mẹ thương xót... 

- Việc lạm dụng những hình thức thờ phượng của Hội Thánh, như Lòng 

Chúa Thương Xót,đặc sủng chữa lành bệnh tật, việc đặt tay cầu nguyện trên 

bệnh nhân, các thánh tích, các nơi thánh, các cuộc hành hương, làm sai lạc 

bản chất của việc thờ phượng Kitô giáo là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ 

tha nhân.” 

Từ đó Hội đồng Giasm mục Việt Nam muốn mời gọi người công giáo 

Việt Nam cùng lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh về nhân đức thờ phượng 

Kitô giáo. 

 

V 

    Số 378* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật  30/ 06/ 2019 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/06/2019 CHÚA NHẬT 13 THƢỜNG NIÊN-C 

  

LOAN BÁO TÌNH YÊU THƢƠNG  

“Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.” (Lc 9,60) 

Suy niệm: “Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!” Đó là lệnh truyền, 

nhưng làm thế nào đểloan báo Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm 

nay? Làm thế nào để thuyết phục nhân loại thời nay rằng thực tại được 

tuyên xưng trong niềm tin của chúng ta là có thật? Thiên Chúa dường như ở 

xa khuất, còn chúng ta, những con người sống với nhau, mặt chạm mặt hằng 

ngày, ít nhất có một việc chúng ta có thể làm ngay, đó là yêu thương nhau, 

tha thứ cho nhau như Chúa yêu thương, tha thứ cho chúng ta; là đối xử với 

nhau có tình có nghĩa, nhẫn nại và bao dung. Sống như thế là chúng ta đã 

rao giảng cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu và chân lý rồi đó. 

Sống yêu thương, chúng ta cho thấy rằng gương sáng duy nhất đủ sức thuyết 

phục người khác kính thờ Thiên Chúa chính là thực thi bác ái huynh đệ. 

Mời Bạn: Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành được như thế mới là 

giá trị đích thực. Mời bạn bắt mạch cuộc sống mình xem mình đã thực sự 

sống bác ái huynh đệ hay chưa. Một trong những triệu chứng đó là: khi có ai 

đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn tổn thương danh dự, 

bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương đối với người ấy không? 

Chia sẻ cảm nhận của bạn khi bạn làm hoà hay đối xử tử tế với một người 

đang có ác cảm với bạn? Bạn có thấy ơn Chúa đang hoạt động trong bạn 

không? 

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ với ý hướng loan báo Tin Mừng 

Đức Ki-tô. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh của tình yêu Chúa, để 

con luôn có một con tim trong sáng, một thái độ chân thành đối với mọi 

người. 
  

  

   

 Giáo Hội sơ khai là khuôn mẫu cho mọi cộng đoàn Kitô Hữu. 

Trong bài giáo lý vào Thứ Tư vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng 

Thánh Luca cho chúng ta thấy Giáo Hội tại Jerusalem “như là khuôn mẫu 

của mọi cộng đồng Kitô Giáo: “Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng 

dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện” (2:42). 



Trong Sách Tông Đồ Công Vụ, các Kitô Hữu tiên khởi lắng nghe lời giảng 

dạy, thực hành “một phẩm chất cao các mối quan hệ liên vị qua sự hiệp 

thông về những của cải thiêng liêng và vật chất”, khi nhớ đến Chúa trong cử 

hành Thánh Thể và đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện. 

Chiều kích hiệp thông của cộng đồng Kitô Giáo thể hiện sự tương phản 

ngoạn mục so với chủ nghĩa cá nhân của thế giới này. Qua ân sủng Phép 

Rửa, các Kitô Hữu đã biết chia sẻ điều họ có – không chỉ Lời Thiên Chúa, 

mà còn cả của cải vật chất – vơi các anh chị em đang cần giúp đỡ của họ. Rõ 

ràng là vì “cách hiệp thông” và sự quan tâm đến người đang cần giúp đỡ mà 

cộng đồng Kitô Hữu “có thể sống một đời sống phụng vụ đúng đắn”. 

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói, câu chuyện về Giáo Hội tiên khởi nhắc 

chúng ta rằng “Chúa đảm bảo sự phát triển của cộng đồng”. Khi duy trì sự 

hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau là một “sức mạnh cuốn hút vốn làm 

kinh ngạc và chinh phục nhiều người”. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý của Ngài với lời cầu nguyện 

xin Chúa Thánh Thần “giúp cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi 

đón nhận và thực hành đời sống mới, các công việc của tình liên đới và hiệp 

thông, những nơi mà các việc phụng vụ có thể là những cuộc gặp gỡ Thiên 

Chúa, vốn trở thành sự hiệp thông với anh chị em chúng ta, những nơi vốn 

luôn có những cánh cổng mở ra lên Jerusalem thiên quốc”. 

 Mục tiêu “Không Đói” trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn 

Trong diễn văn trước những người đại diện của tổ chức Lương Nông của 

Liên Hiệp Quốc, ĐTC “cam kết hợp tác với Tổ chức Lương Nông của Liên 

Hiệp Quốc và hỗ trợ nỗ lực toàn cầu để xóa đói trên thế giới". Ngài nói: 

“Tôi tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả mọi người, chúng 

ta sẽ tiếp tục hợp tác mở rộng và tăng cường, với trách nhiệm và cam kết, nỗ 

lực đạt được các Mục tiêu 1 và 2 của Chương trình nghị sự 2030, và do đó 

loại bỏ sớm hơn và hiệu quả hơn những tai hoạ nghiêm trọng, phức tạp và 

không thể chấp nhận được về nạn đói và mất an ninh lương thực”. 

Mục tiêu “Không Đói” trên toàn thế giới vẫn là một thách đố lớn mặc dù đã 

có những tiến bộ lớn đạt được trong những thập kỷ gần đây. Để chống lại 

việc thiếu lương thực và tiếp cận với nước uống, cần phải can thiệp vào các 

nguyên nhân cốt lõi của chúng. Nguồn gốc của thảm kịch này, trên hết nằm 

ở sự thiếu lòng trắc ẩn, thiếu quan tâm từ phía nhiều người, và thiếu một 

chút ý chí chính trị xã hội để đề cao các nghĩa vụ quốc tế. 

Thiếu thực phẩm và nước không phải là vấn đề nội bộ và độc quyền của các 

quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương nhất, mà là mối quan tâm của mỗi chúng 

ta. Chúng ta được mời gọi nghe tiếng khóc tuyệt vọng của họ, tìm cách để 

họ được sống sót và thấy các quyền cơ bản nhất của họ được tôn trọng.  



Có một sự liên hệ rõ ràng giữa sự mất ổn định môi trường, mất an ninh thực 

phẩm và các phong trào di cư. Số lượng người tị nạn gia tăng trên khắp thế 

giới trong những năm gần đây đã cho chúng ta thấy rằng vấn đề của một 

quốc gia là vấn đề của toàn thể gia đình nhân loại. Vì lý do này, phát triển 

nông nghiệp cần được đẩy mạnh ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất, 

tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của đất đai. Điều này chỉ có 

thể được thực hiện, một mặt, bằng cách đầu tư phát triển công nghệ và một 

mặt khác, bằng cách đưa ra các chính sách đổi mới và liên đới để phát triển. 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng: Tòa Thánh cam kết hợp tác với 

Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ nỗ lực toàn cầu để xóa 

đói trên thế giới và đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại và 

hành tinh của chúng ta. 

 Việc làm góp phần phát triển con ngƣời và hoàn thiện nhân cách 

Nhân dịp Đại hội lần thứ 108 của Đại hội Lao động Quốc tế diễn ra từ ngày 

10-21/6/2019 Geneva, ĐTC nói: “việc làm không chỉ là điều gì đó chúng ta 

làm để đổi lấy một điều gì khác. Nhưng việc làm trước hết và trên hết là một 

sự cần thiết, là thành phần tạo nên ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất, là con 

đường để lớn lên, phát triển con người và hoàn thiện nhân cách vì chúng ta 

được dựng nên với một ơn gọi để làm việc. 

Hơn nữa, ơn gọi làm việc của chúng ta còn phải đặc biệt gắn kết với việc 

bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Do đó, việc làm không thể chỉ được xem 

như là công cụ để tạo ra chuỗi hàng hoá và dịch vụ. Nhưng đúng hơn, vì là 

nền tảng cho sự phát triển con người, nên việc làm phải chiếm vị thế ưu tiên 

hơn bất cứ mọi yếu tố sản phẩm nào. 

Khi mô hình phát triển kinh tế chỉ dựa trên khía cạnh vật chất hay nó mang 

lại lợi ích chỉ cho một nhóm người và loại trừ những người còn lại, hoặc khi 

làm nguy hại đến môi trường, thì “trái đất sẽ kêu gào, xin chúng ta đi một 

con đường khác”. Con đường khác đó là một sự phát triển kinh tế bền vững, 

đặt con người và việc làm vào trung tâm của sự phát triển. 

 
    

 Hành Hƣơng Đức Mẹ Lavang 

Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương viếng Đức Mẹ tại Kontum, Lavang và Trà 

Kiệu từ ngày 28.7 đến 3.8.2019. Xem chương trình chi tiết và đăng ký nơi 

văn phòng giáo xứ vào các ngày trong tuần, giờ hành chánh.  

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: Bà Đức Quang: 1 tấn gạo. 

 


