
 

 

                                                                ễ ă ưở

gày 28/6 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Tâm, Đức Giám quản có gởi cho 

các cha trong Tổng Giáo Phận Sg một văn bản để biết thông tin về 

những nhắc nhở của Đức Giám Quản đối với việc một linh mục trong 

Giáo phận có những cử hành sai với Phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Cụ 

thể trong văn bản nói đến việc “Tránh những hình thức trình diễn mang tính 

thế tục (ca hát, nhảy múa, reo hò…); trên cung thánh ; không kích động lôi 

kéo cộng đoàn thể hiện những thái độ hay lời nói xúc phạm thanh danh 

người khác ; không công bố những lá thư cá nhân hoặc mời bất cứ ai lên 

chia sẻ chứng từ trong phần giảng lễ. Với những trường hợp chữa lành “cần 

phải giữ sự thận trọng cần thiết và tường trình sự việc cho thẩm quyền Hội 

thánh (x. Thư gởi cộng đồng dân Chúa của HĐGMVN, số 5) và thời gian 

dành cho bài giảng không quá dài để tránh ảnh hưởng đến sự cân bằng và 

nhịp độ của toàn bộ cử hành Thánh lễ (x. Tông huấn Niềm vui Tin mừng 

của ĐTC Phanxicô, số 138). Văn bản cũng nói đến việc đặt tay và rảy nước 

thánh có “nguy cơ biến việc đạo đức thành một hành động phù phép, mê tín. 

Văn bản cũng cho thấy trách nhiệm của vị Giám mục là bảo vệ đức tin, là 

chống những hành động hay có thể là nguy hại cho đức tin.  

Như thế liên tiếp trong những ngày vừa qua Giáo hội tại Việt Nam đưa ra 

những văn bản để chỉnh đốn lại những sai lệch của linh mục về Phụng vụ. 

Sự dồn dập đó cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói cách khác vi 

phạm luật Phụng vụ là một lỗi nghiêm trọng, không phải lỗi thường vì có 

nguy cơ làm mất tính linh thánh của phụng vụ. Trước khi chịu chức linh 

mục, linh mục luôn hứa vâng phục và lời hứa ấy có giá trị lâu bền trong 

cuộc sống của linh mục. Tuy nhiên thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có linh 

mục không chịu vâng lời : chúng ta cầu nguyện cho những linh mục ấy. 
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HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ  

Đức Giêsu nói: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em như chiên con 

đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10,3) 

Suy niệm: Người đi đường cần phải mang theo bao bị, túi xách. Đi càng lâu 

càng xa, bao bị càng lớn, va li càng to. Vậy mà Đức Giê-su lại căn dặn 

người môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng không túi tiền giắt lưng, cũng chẳng 

bao bị, túi xách, va li. Lỡ hết tiền dọc đường chẳng lẽ ngửa tay xin? Không 

có đồ dùng cá nhân thì lấy gì lo cho những nhu cầu tối thiểu? Cần phải hiểu 

đúng lời Đức Giê-su: Ngài muốn hành trang người tông đồ phải là hành 

trang gọn nhẹ, đơn giản hết sức. Đúng hơn nữa, hành trang ấy phải là lòng 

yêu mến Thiên Chúa, tâm tình nhiệt thành đối với các linh hồn, nhất là đối 

với những người chưa biết Đức Ki-tô, chưa nghe biết Tin Mừng Nước Trời. 

Chính lòng yêu mến Chúa và công cuộc Nước Trời mới là hành trang cho 

sinh hoạt mỗi ngày của những ai muốn làm tông đồ. 

Mời Bạn: Hãy ghi nhớ lời Gandhi: “Một vật cứng rắn đến đâu, cũng sẽ tan 

chảy trong lửa tình yêu. Nếu vật ấy không tan chảy, chính vì ngọn lửa không 

đủ mạnh.” Bạn sẽ làm gì để lửa yêu mến các linh hồn làm tan chảy sự dửng 

dưng của bạn đối với công cuộc truyền giáo và sau đó làm tan chảy các tâm 

hồn khác? 

Chia sẻ: Tại sao cuộc sống của tôi chưa là lời chứng về Tin Mừng Chúa Ki-

tô cho người chung quanh? 

Sống Lời Chúa: Gia đình tôi sẽ kết nghĩa với một gia đình lương dân và khi 

thuận tiện, mời họ tham dự những sự kiện của gia đình, gia tộc (lễ cưới, lễ 

giỗ…) để họ có dịp tiếp xúc với Lời Chúa 

Cầu nguyện: Sốt sắng hát bài: Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán... để cầu cho 

việc truyền giáo. 
  

  

   

 ĐTC công bố đề tài Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Lisboa 2022. 

ĐTC công bố đề tài Ngày Quốc Tế giới trẻ năm 2022 tại Lisboa, Bồ Đào 

Nha là “Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường” (Luca 1,39). 

Ngài tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến 350 bạn trẻ đến từ 109 quốc gia, 

vừa kết thúc Diễn đàn giới trẻ quốc tế lần thứ 11, do Bộ giáo dân, gia đình 

và sự sống, tổ chức từ 19-22.06 tại trung tâm của dòng Camêlô ở Ciampino 



gần Roma, với mục đích thăng tiến việc thực thi Thượng HĐGM năm 2018 

về đề tài “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”. 

 Tòa Thánh ban hành đường hướng mục vụ cho Trung Quốc 

Bản đường hướng này được Tòa Thánh ban hành vì trong thời gian qua, 

nhiều GM tại Trung Quốc đã xin Tòa Thánh chỉ dẫn về điều này, đặc biệt vì 

khi đăng ký với chính quyền, các giáo sĩ Công Giáo phải ký một văn kiện 

tuyên bố chấp nhận nhiều điều trong đó có nguyên tắc độc lập, tự trị và tự 

quản lý của Giáo Hội tại Trung Quốc, mặc dù Nhà Nước Trung Quốc đã 

cam kết tôn trọng đạo lý Công Giáo. 

Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Nhà Nước Trung Quốc làm sao để 

việc đăng ký dân sự này diễn ra trong sự bảo đảm tôn trọng lương tâm và 

xác tín sâu xa về Công Giáo của những người liên hệ. Chỉ như thế mới có 

thể tạo điều kiện cho sự hiệp nhất Giáo Hội cũng như để các tín hữu Công 

Giáo góp phần vào thiện ích của xã hội Trung Quốc. 

Văn kiện Tòa Thánh nhắc lại Hiến pháp Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, 

trong điều khoản số 36, chính thức tuyên bố bảo vệ tự do tôn giáo. Tiếp đến, 

Hiệp định tạm thời ký kết ngày 22.9.2018 giữa Tòa Thánh và Trung Quóc 

nhìn nhận vai trò đặc thù của Người Kế vị Thánh Phêrô, nên điều hợp lý là 

Tòa Thánh hiểu và giải thích sự độc lập của Giáo Hội Công Giáo tại Trung 

Quốc không theo nghĩa tuyệt đối, nghĩa là không tách rời khỏi ĐGH và 

Giáo Hội hoàn vũ, nhưng chỉ có nghĩa tương đối về lãnh vực chính trị, như 

đang xảy ra tại các nơi trên thế giới trong các quan hệ giữa ĐGH và một 

Giáo Hội địa phương, hoặc giữa các Giáo Hội địa phương với nhau. 

Đàng khác, khi khẳng định rằng trong căn tính Công Giáo không thể có sự 

tách biệt với Người Kế Vị Thánh Phêrô, không có nghĩa là biến một Giáo 

Hội địa phương thành một thực thể xa lạ với xã hội và văn hóa của một 

nước trong đó Giáo Hội sống và hoạt động.  Một sự kiện khác nữa là trong 

những năm qua, nhiều GM Trung Quốc thụ phong không có sự ủy nhiệm 

của Tòa Thánh đã xin và được hòa giải với Người Kế Vị Thánh Phêrô, vì 

thế ngày nay tất cả các GM Trung Quốc đều được hiệp thông với Tòa Thánh 

và họ ước muốn ngày càng hội nhập với các GM Công Giáo trên thế giới. 

Văn kiện cho biết Tòa Thánh mong đợi thái độ mới từ tất cả mọi người 

trong việc đối phó với những vấn đề thực hành của Giáo Hội. Tòa Thánh 

tiếp tục đối thoại với chính quyền Trung Quốc về vấn đề đăng ký dân sự của 

các GM và LM để tìm ra một công thức, khi đăng ký dân sự, không những 

tôn trọng luật pháp Trung Quốc nhưng cả đạo lý Công Giáo nữa. Tòa Thánh 

khẳng định rằng nếu một GM hoặc LM quyết định đăng ký dân sự nhưng 

văn bản tuyên ngôn phải ký khi đăng ký với nhà nước không tôn trọng đức 

tin Công Giáo, thì giáo sĩ ấy minh xác trên giấy tờ rằng khi ký tuyên ngôn 

này, mình sẽ không hề sai lỗi với các nguyên tắc đạo lý Công Giáo. Nếu 



không thể ghi những điều đó trên giấy tờ vì giáo sĩ ấy chỉ tuyên bố bằng 

miệng, và nếu có thể thì làm trước một chứng nhân. Dầu sao đi nữa, giáo sĩ 

ấy nên minh xác với vị Bản quyền ý hướng của mình khi đăng ký. Điều này 

phải được hiểu với mục đích duy nhất là hỗ trợ thiện ích của cộng đoàn giáo 

phận và làm tăng trưởng trong tinh thần hiệp nhất, cũng như việc loan báo 

Tin Mừng thích hợp với những đòi hỏi mới của xã hội Trung Quốc và việc 

quản lý tài sản của Giáo Hội trong tinh thần trách nhiệm. 

Ngoài ra, Tòa Thánh tuyên bố tôn trọng những người không thể đăng ký với 

nhà nước theo những đòi hỏi nói trên. Tòa Thánh gần gũi với họ và xin 

Chúa giúp đỡ họ bảo tồn tình hiệp thông với các anh chị em đồng đạo, và kể 

cả khi đứng trước những thử thách mà mỗi người có thể phải đương đầu”.  

 Cuộc thi âm nhạc thiếu nhi quốc tế nhân Tháng Truyền giáo 2019 

Nhân Tháng truyền giáo ngoại thường vào tháng 10. 2019 Hội Nhi Đồng 

Truyền Giáo mở một cuộc thi âm nhạc với chủ đề: “Được rửa tội và được 

sai đi: ca mừng truyền giáo”. 

Đối tượng tham gia là các trẻ em và thanh thiếu niên từ tất cả các giáo phận 

trên thế giới. Các em có thể được sự hỗ trợ của những người thân trong việc 

sáng tác. Lời và nhạc được viết bằng ngôn ngữ và phong tục tập quán địa 

phương. Bài hát, sau khi chọn ở cấp giáo phận, được gởi dưới dạng file 

audio và video đến Hội Giáo hoàng Truyền giáo của nước mình. 

Tại Việt Nam, giám đốc toàn quốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là Lm. 

Giêrônimô Nguyễn Đình Công, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Email: 

pmsvietnam2017@gmail.com. 

Mỗi nước sẽ chọn một bài hát thắng ở cấp độ quốc gia rồi gởi về Thư ký 

quốc tế của Hội Nhi đồng Truyền giáo dưới dạng cd/dvd.  

 
    

 Thánh lễ kính Đức mẹ 13.07 

Thứ bảy 13.07, lúc 12g00 trưa, giáo xứ sẽ có thánh lễ kính Đức Mẹ như 

thường lệ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.  

 Họp mặt các bà mẹ Công giáo. 

Thứ tư, ngày 10/7, lúc 17g30, tại Nhà thờ Tân Định, các bà mẹ Công giáo 

Tổng giáo phận Sàigòn mừng bổn mạng, thánh Anê Lê Thị Thành. 

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: Cơm Minh Đức: 

2.000.000đ. Đức Hiền: 1.500.000đ. Cộng đoàn LCTX giáo phận: 

2.000.000đ. 


