
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày vừa qua, mạng xã hội lùm xùm về tin đồn một linh mục 

của Giáo phận nắm giữ nhiều đất đai, tiền bạc, nói chung nhiều của cải 

vật chất. Tin đồn đó nhiều khi gây tiếng xấu cho nhiều linh mục khác. 

Thực ra một linh mục nếu sống đúng như lời Giáo hội dạy thì không đặt 

nhiều vấn đề về tiền bạc.  

Công đồng Vat. II dạy : “Còn những của cải mình được nhân dịp thi hành 

chức vụ nào trong Giáo hội, thì đừng kể có luật riêng ấn định thể khác, Linh 

Mục cũng như Giám Mục, trước hết phải dùng vào việc cấp dưỡng xứng 

đáng cho mình và để chu toàn chức vụ của mình, phần còn dư các ngài hãy 

dùng vào lợi ích của Giáo hội hay công cuộc bác ái. Bởi vậy các ngài không 

được coi Giáo hội như một mối lợi, cũng không được dùng bổng lộc bởi đó 

mà ra để làm giàu cho mình hay gia đình.” (P.O. số 17). 

Lời Giáo hội dạy cho thấy linh mục không phải là người “kinh doanh”, 

người chuyên kiếm tiền. Tiền bạc để chu toàn chức vụ của mình. Câu cuối 

của đoạn trích dẫn trên cho thấy linh mục không dùng bổng lộc để làm giàu 

cho mình hay cho gia đình. Linh mục không thể quên đi cứu cánh, mục đích 

cuối cùng của đời mình là cuộc đời hiến thân cho Chúa, phụng sự Giáo hội.  

Thật ra nhiều linh mục đã sống được điều Giáo hội dạy khi trao lại cho 

Giáo hội (cụ thể là Tòa Giám mục) nhiều tài sản như nhà cửa, đất đai, tiền 

bạc mà các ngài đã mua hay được người ta dâng tặng. Trao lại bằng cách 

chuyển chủ quyền cho TGM. Thế nhưng cũng có linh mục lại để mình hay 

người thân đứng tên tài sản. Cách làm nầy làm cho tài sản trở thành tài sản 

cá nhân theo luật đời và hành động nầy là sai trái nếu đây là tài sản người ta 

dâng cúng để làm chuyện bác ái, như xây nhà thờ, trung tâm… 

T 

    Số 400* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật  01/ 12/ 2019 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01/12/2019 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A 

  

TỈNH THỨC SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN 
 

              ông Nô                                                    

                                                                        

                                    ông Nô              không hay bi   

                                                       (Mt 24,3739) 

Suy niệm:Ngày tận thế s  đến vào lúc bất ngờ, nên đòi người ta phải luôn 

t nh thức và chu n bị s n sàng đón Chúa. Như trong nạn lụt hồng thủy thời 

No-e: ch  có gia đình No-e vì đã t nh thức và đóng tàu mới được cứu thoát. 

T nh thức như chủ nhà thức canh đề phòng k  trộm kho t vách nhà mình 

trong đêm tối. Tóm lại, các môn đệ cần luôn t nh thức để s n sàng đón Chúa 

đến bất ngờ. 

Mời bạn: Cần đợi chờ Chúa đến bằng việc c ng tác v i m i     i  ể xây 

dựng môi     ng s ng là gia đình, khu xóm và nơi làm việc trở thành « Trời 

Mới Đất Mới », ngày một an toàn sạch đẹp hơn, công bình nhân ái hơn. Mỗi 

ngày quyết tâm làm vui lòng một người thân trong gia đình, nhẫn nhịn chịu 

đựng tha nhân và s n sàng tha thứ cho k  nói xấu làm hại mình như kinh 

Thương Người đã dạy. 

Cầu nguyện:             -                                      
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 Tin Mừng sự sống mời gọi chúng ta trở thành bệnh viện mở. 

Giảng trong thánh lễ tại sân vận động Tokyo Dome hôm thứ hai vừa qua, 

ĐTC Phanxicô nói: Bài Giảng Trên Núi cho thấy v  đẹp của con đường mà 

chúng ta được mời gọi để nhận lấy mà chạm tới Chúa Giêsu, ở nơi Ngài 

chúng ta có sự tự do trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa. 

Sự tự do của việc trở thành con cái Thiên Chúa có thể bị đàn áp và bị suy 

yếu bởi một vòng xoáy của lo lắng và ghanh đua. Một sự theo đuổi điên 



cuồng tính hiệu năng và chủ nghĩa tiêu thụ s  trở thành tiêu chí duy nhất cho 

việc đo lường hay định nghĩa chúng ta là ai hay chúng ta xứng đáng là gì. 

Tiêu chí này từ từ làm cho chúng ta không còn nhạy bén với những điều thật 

sự quan trọng và khao khát những điều vốn hời hợt hay chóng qua. 

Tại Nhật Bản, với nền kinh tế phát triển cao, nhiều người đang bị cô lập về 

mặt xã hội. Gia đình, nhà trường, và cộng đồng, vốn có ý là những nơi mà 

chúng ta hỗ trợ và giúp nhau, lại bị tàn phá bởi sự ganh đua thái quá trong 

khi theo đuổi lợi ích và tính hiệu quả. Kết quả là, nhiều người mất đi vị thế 

và sự bình ổn của họ. 

Chúa Giêsu nói: “Đừng lo lắng về ngày mai”. Những lời này không nhằm 

phớt lờ đi điều đang xảy ra quanh chúng ta hay vô trách nhiệm với các bổn 

phận và trách nhiệm hằng ngày. Đây là lời mời gọi hãy đặt đúng các ưu tiên, 

theo cách của Chúa: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công 

chính của Người, rồi mọi sự Người s  ban cho sau”. 

Do đó, Chúa đang mời gọi chúng ta hãy đánh giá lại các quyết định hằng 

ngày của mình và đừng trở nên bị mắc kẹt hay bị cô lập trong sự theo đuổi 

thành công bằng mọi giá, gồm cả cái giá là mạng sống quí giá của chúng ta.  

Đối lại với cái “Tôi” bị cô lập, khép kín, và thậm chí ngột ngạt, ĐTC nói, 

ch  có thể là một cái “Chúng Ta” vốn được chia s , vui mừng và thông 

truyền. Theo đó, sự quan tâm đúng mực dành cho đời sống của chúng ta và 

các mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là không thể tách ra khỏi tình 

huynh đệ, công lý, và sự trung tín với người khác. 

Do đó, cộng đồng Kitô Giáo được mời gọi để bảo vệ mọi sự sống và làm 

chứng bằng sự khôn ngoan và lòng can đảm cho một lối sống đặc trưng bởi 

lòng biết ơn và lòng thương cảm, sự đại lượng và sự lắng nghe đơn sơ. Cộng 

đồng Kitô Giáo là một cộng đồng có khả năng đón nhận và chấp nhận sự 

sống như nó là, với tất cả mọi sự mỏng giòn và đơn sơ của nó, như một 

người tàn tật hay người mỏng giòn, một người khách ngoại, một người 

phạm một sai lầm, người đau bệnh hay người tù. Theo đó, Chúa Giêsu dạy 

bằng gương sáng. Ngài đón nhận người phong cùi, người mù, người què 

quặt, người Biệt Phái, tội nhân, tên trộm trên thập giá và thậm chí tha thứ 

cho cả những người đã đóng đinh Ngài. 

Việc loan báo Tin Mừng Sự Sống đang kh n thiết đòi hỏi rằng chúng ta 

trong tư cách là một cộng đồng phải trở thành một bệnh viện mở, s n sàng 

chữa lành các vết thương và luôn mang lại một con đường của sự hoà giải 

và tha thứ. Đói với người Kitô Giáo, phương thế khả thể duy nhất mà qua đó 

chúng ta có thể phán xét mỗi người và hoàn cảnh là phương thế lòng thương 

cảm của Chúa Cha dành cho hết con cái của Người. Bằng cách này chúng ta 

có thể trở nên nắm men mang tính ngôn sứ cho một xã hội vốn ngày càng 

biết bảo vệ sự sống và chăm sóc sự sống. 



 Đức TGM Marek Zalewski gởi lời chúc Mùa Vọng đến tín hữu Việt 

Nam 

"Chúng ta sắp bước sang Mùa Vọng, tôi muốn gửi đến tất cả các tín hữu tại 

Việt Nam những lời chúc sâu sắc nhất, lời cầu nguyện và phúc lành trong 

suốt thời gian này. Ước gì nó trở thành thời gian ý nghĩa và ơn ích trong 

việc chu n bị cho Giáng Sinh trọng đại của Chúa chúng ta." 

 Đức Tổng giám mục Fulton Sheen sẽ được phong chân phước vào 

tháng 12 

Hôm 18.11, Giáo phận Peoria của Hoa Kỳ thông báo rằng Đấng Đáng kính - 

giám mục Fulton Sheen s  được tuyên phong chân phước vào ngày 21.12 tại 

nhà thờ chính tòa Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. 

Ngài là một diễn giả và nhà văn tài giỏi và nổi tiếng về khả năng truyền giáo 

của mình trên các phương tiện truyền thông. Ngài đã hướng dẫn chương 

trình phát thanh “Giờ Công giáo” trong hơn hai mươi năm. Chương trình 

truyền hình của ngài, “Life Worth Living” có hàng triệu khán giả. 

Hôm 06.07, Bộ phong thánh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 

Đức cha. Cậu b  James Fulton Engstrom chào đời dường như đã chết non, 

không có dấu hiệu sự sống khi các bác sĩ chuyên khoa cố gắng hồi sinh cậu 

bé. Cha mẹ của em b  đã cầu nguyện với Đức cha Sheen và cậu b  đã hồi 

sinh mà không thể giải thích được. Năm 2012, Đức Giáo hoàng Biển Đức 

XVI nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức cha Sheen.  

 
    

 Tĩnh tâm và giải tội trong mùa vọng. 

Tĩnh Tâm: 

Thiếu nhi: 8g00 Chúa Nhật IV Mùa Vọng. 

Người lớn: 

+ Sau Lễ 18g30 Thứ Sáu và Thứ Bảy (13, 14/12/2019), cha Vũ Thế Toàn s  

giảng tĩnh tâm trong hội trường giáo xứ. 

+ Tĩnh tâm cho cộng đoàn giáo xứ. 17g30 Thứ năm, thứ sáu và thứ bảy 

(19,20,21/12/2019), Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế s  giảng 

tĩnh tâm cho cộng đoàn trong nhà thờ của giáo xứ. 

Giải Tội: Trong các ngày tĩnh tâm 19,20,21/12/2019 từ 17g30 đến 20g00. 

 

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 Tho: 100kg gạo. 

 


