
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày này nhiều biến cố xảy ra cho Tổng Giáo phận Saigon. 

Tuần trước Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã về Tổng Giáo 

phận (nhưng chưa nhậm chức). Theo chương trình ngày thứ ba 10/12, 

ngài sẽ cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin trước đại diện của Tổng Giáo 

Phận Saigon. Sau đó ngày 11/12 ngài sẽ chính thức nhậm chức Tổng Giáo 

phận Saigon tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn, tên thường gọi 

là Nhà thờ Đức Bà Saigon. Đây là Nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo Phận 

Saigon có nghĩa là đây là Nhà thờ của Tổng Giám mục Giáo phận Saigon. 

Sau lễ nhậm chức, ngài chính thức thi hành quyền Tổng Giám mục trên 

Tổng Giáo Phận.  

Đồng thời vào ngày 3/12 tuần vừa qua,Tòa thánh đã công bố Đức Cha 

Giuse Đỗ mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa của Tổng Giáo Phận Saigon, 

làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Đức cha Giuse cùng với Giáo phận 

Phan Thiết đã gấp rút tiến hành lễ nhậm chức Giám mục Phan Thiết. Cụ thể 

ngày 6/12 Tổng Giáo Phận Saigon đã có bữa ăn để Đức Cha Giuse có chia 

tay Tổng Giáo Phận. Ngày 7/12 có thánh lễ từ giã Tổng Giáo Phận và ngày 

11/12 sau khi tham dự thánh lễ nhậm chức của Đức Tổng Giám mục Giuse, 

Đức cha Giuse lên đường đi Phan Thiết để chiều hôm đó (11/12) cử hành 

Nghi thức tuyên xưng đức tin tại Phan Thiết. Đức cha Giuse chính thức 

nhậm chức Giám mục Chính Tòa Phan thiết vào sáng 12/12.  

Các biến cố dồn dập trong Tổng Giáo Phận Saigon và Phan Thiết chấm 

dứt thời kỳ trông chờ các Giám mục chính tòa của hai Giáo phận. Chúng ta 

tạ ơn Chúa vì hai Giáo phận đã có chủ chăn mới. Chúng ta cũng cầu nguyện 

cho các ngài sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các ngài hoàn 

thành trách vụ mà Chúa và Giáo hội giao phó. 
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HÃY DỌN ĐƢỜNG 
 

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy 

ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri 

Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường 

Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mt 3,1-12) 

Suy niệm: Sau lời mời gọi hãy tỉnh thức và sẵn sàng khởi đầu cho Mùa Vọng 

ở tuần trước, sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay kêu mời chúng ta 

cách cụ thể và mạnh mẽ: “Hãy sám hối”. Trang Tin Mừng theo Thánh Luca 

họa lại hình ảnh của vùng hoang địa Giuđêa với tiếng hô vang của Gioan Tẩy 

Giả: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” (Mt 3,2). Ông khuyên nhủ 

mọi người Do Thái hãy thú nhận tội lỗi, lãnh nhận phép rửa thanh tẩy và thay 

đổi lối sống.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những bộn bề của những ngày tháng cuối năm 

dương lịch, xin Chúa đừng để chúng con sao lãng một công việc tối quan 

trọng: sửa sang lại ngôi nhà tâm hồn để đón Chúa viếng thăm. Xin ban ơn 

giúp chúng con nhận ra món quà hết sức lớn lao là chính Ngôi Hai Chí Thánh 

mà Chúa đã âm thầm gửi đến thế gian nhờ đó chúng con có thể cùng cộng tác 

với Người để đổi mới mọi sự trên mặt đất này. Amen.  

 

  

   

 

 

 Đức Giáo Hoàng mới gọi các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hãy 

đón nhận sự đơn giản. 

Vào Thứ Hai, ĐTC Phanxicô đã tiếp kiến một nhóm các nhà lãnh đạo kinh 

doanh và các chủ doanh nghiệp Công Giáo trẻ đến từ Pháp, những người 

đến Rôma để tham gia một cuộc hội thảo chủ đề “Hành Trình vì Thiện Ích 

Chung”. Hội thảo nhằm mục đích cổ võ giáo huấn xã hội Giáo Hội Công 

Giáo nơi đời sống các nhân và công việc của người dân. 

Trong bài diễn văn, ĐTC thể hiện lòng biết ơn của Ngài vì lòng khao khát 

muốn đi theo học thuyết xã hội của Giáo Hội trong cả đời sống cá nhân và 

công việc của họ. Ngài nhìn nhận rằng thật không dễ dàng gì để hoà hợp 

những đòi hỏi của Tin Mừng với những đòi hỏi của kinh doanh và thương 

mại; nhưng “các giá trị Tin Mừng” mà các chủ doanh nghiệp và các giám 



đốc hy vọng áp dụng vào các việc kinh doanh của họ mang lại một cơ hội 

“cho chứng tá Kitô Giáo không thể thay thế và đúng đắn”. 

Ngài hy vọng hội thảo về “Hành Trình vì Thiện Ích Chung” sẽ giúp những 

người tham dự bằng việc “soi sáng cho sự biện phân của họ” để giúp họ 

trong việc thực hiện các quyết định mang tính lương tâm. Hiến Chế Vui 

Mừng và Hy Vọng, vốn khích lệ người giáo dân hãy trở thành những chứng 

nhân trách nhiệm trong lãnh vực của riêng họ, “dưới ánh sáng của sự khôn 

ngoan Kitô Giáo”, và với khía cạnh chú ý đến học thuyết của Giáo Hội. 

Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hoán cải sinh thái và đề 

nghị tông thư Laudato Si của Ngài để nuôi dưỡng “việc cầu nguyện và suy 

tư” của họ. Mặc dù sự thay đổi văn hoá cần thời gian, nhưng các doanh nhân 

và các chủ doanh nghiệp có “một vai trò thiết yếu để thực thi” nơi những 

thay đổi khiêm tốn nhất, nhưng cụ thể “để giáo dục thế giới công việc đến 

một lối sống khác”. 

Đồng thời, Ngài nhắc nhớ họ rằng sự hoán cải sinh thái phải được kết nối 

với sự hoán cải thiêng liêng, “vốn là điều kiện không thể thiếu”. Để đạt 

được đích điểm đó, Đ Phanxicô đã mời gọi những người hiện diện hãy “dấn 

thân cho sự đơn giản và tiết độ”, thay vì tiêu thụ, để thật sự trân trọng sự 

sống. “Sự đơn giản giúp cho chúng ta biết dừng lại và nếm trải những điều 

bé nhỏ”, Ngài nói, “để tạ ơn vì những cơ hội mà cuộc sống mang lại mà 

không dính bén bản thân cho điều đang làm buồn lòng chúng ta với điều mà 

chúng ta không có”. 

 Việc phong chân phúc cho Đức Tổng Fulton Sheen bị hoãn lại  

Việc phong chân phúc đã được lên kế hoạch đối với Tôi Tớ Chúa: Đức 

TGM Fulton J. Sheen đã bị trì hoãn lại sau khi một vài vị giám mục Hoa Kỳ 

yêu cầu án cần nhiều thời gian hơn để xem xét.  

Theo đó giáo phận đã nhận được thông báo từ Vatican vào ngày 18/11 là 

việc phong thánh đã được phê chuẩn là sẽ diễn ra vào tháng sau. Nhưng 

giáo phận nói rằng vào ngày 2/12, “Toà Thánh quyết định hoãn lại ngày 

Phong Chân Phúc, theo yêu cầu của các thành viên của Hội Đồng Giám 

Mục là các vị đã yêu cầu xem xét kĩ hơn”. 

Đức Giám Mục Jenky “tin vững chắc về sự thánh thiện tuyệt vời” của Đức 

Tổng Sheen, và “vẫn tin rằng Đức Tổng Sheen sẽ được phong chân phúc”. 

Giáo Phận Peoria nói rõ rằng việc trì hoãn lại không phải là kết quả của bất 

cứ một tố cáo nào về việc lạm dụng một trẻ nhỏ. Toàn bộ cuộc điều tra về 

cuộc đời Đức Tổng Sheen “đã cho thấy cách rõ ràng Ngài là một mẫu 

gương hành xử Kitô Giáo và là một gương lãnh đạo trong Giáo Hội. Và 

chưa bao giờ trong đời sống nhân đức của Ngài bị đặt vấn đề”. Giáo phận 

“tin” rằng bất cứ một cuộc điều tra nào hơn về đời sống của Đức Tổng 



Sheen sẽ tạo ra những khám phá tích cực và sẽ không huỷ bỏ án phong chân 

phúc cho Ngài. 

Chưa có dấu hiệu nào từ giáo phận về khi nào các vị mong đợi một ngày 

phong chân phúc được lên kế hoạch lại. Giáo Phận Peoria và Hội Đồng 

Giám Mục Hoa Kỳ chưa trả lời những yêu cầu nhận định từ CNA trong thời 

gian đăng bài tin này. 

 

 
    

 Tĩnh tâm. 

+ Sau Lễ chiều các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy (13, 14/12/2019), cha Vũ Thế 

Toàn sẽ giảng tĩnh tâm trong hội trường giáo xứ. Kính mời cộng đoàn cùng 

tham dự. 

 Thánh lễ kính Đức Trinh nữ Maria trƣa 13.12 

12g trưa thứ sáu 13.12, giáo xứ sẽ có thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria như 

thường lệ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

 Nghi thức nhận Tổng Giáo Phận Saigòn và Thánh Lễ Tạ Ơn của Đức 

Tân Tổng Giám Mục Nguyễn Năng. 

8g30 thứ tư 11.12.2019, Đức Tân Tổng Giám Mục Nguyễn Năng sẽ cử hành 

nghi thức nhận Tổng Giáo Phận và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Chánh 

Tòa Sàigòn. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ 

mới này. 

 Chia tay Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Nguyên Giám Quản Tông 

Tòa Tổng Giáo Phận Sàigòn. 

3.12.2019, ĐTC Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh 

Hùng, nguyên Giám Mục Giám Quản Tổng Giáo Phận Saigòn, làm Giám 

Mục Chánh Tòa Phan Thiết. Đức Cha Giuse sẽ nhận ngai tòa và dâng Thánh 

Lễ cầu xin ơn bình an tại nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết vào ngày 

12.12.2019. Cộng đoàn giáo xứ Chợ Đũi xin chúc mừng và cầu nguyện cho 

Đức Cha trong sứ vụ mới này. 

 

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: Quán cơm Minh Đức: 

2.000.000đ. Ông Tải ủng hộ cây mùa xuân: 1.000.000đ. 

 


