
 

 

                                                                ễ ă ưở

áo điện tử Gia Đình Việt Nam ngày thứ năm, 12/12/2019, lúc 11:36 AM 

cho biết : “Ngày 10/12, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên 

giành chức vô địch SEA Games sau chiến thắng 3 - 0 trước ĐT 

Indonexia. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng triệu cổ 

động viên trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng, "đi bão" và nhiều vụ tai 

nạn giao thông đáng tiếc cũng đã xảy ra.” 

“Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 

10/12, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị 

thương 35 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 45 vụ, làm chết 29 người, bị 

thương 33 người; đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 

người. 

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 

3.621 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà 

nước: 3 tỷ 359 triệu đồng; tạm giữ 27 xe ô tô, 581 xe mô tô; tước 435 GPLX 

các loại.” 

Những thông tin nầy cho thấy mặc dù cảnh sát giao thông đã thực sự nỗ 

lực tối đa nhưng lần nào đội tuyển nam của Việt Nam chiến thắng, lần ấy có 

nhiều người việt nam bị thương tật hay qua đời. Niềm vui của nhiều người 

cũng là ngày đại tang của một số người, trở nên ngày giỗ của họ. Sự ngăn 

cản bên ngoài không thể chận đứng được nhiều người bộc lộ niềm vui cách 

nguy hiểm, gây chết chóc cho nhiều người. Phải chăng vấn đề trở nên bế tắc 

? Có lẽ điều quan trọng là con người, xây dựng con người biết kềm chế bản 

thân. Trong đời sống hằng ngày việc kềm chế bản thân khá quan trọng để 

tránh gây bất hòa, bạo lực trong gia đình cũng như trong xã hội.  
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„người mù được thấy, người què đi được, người chết sống lại, tin mừng 

được loan báo cho kẻ nghèo khổ…‟ Như thế, một cách gián tiếp Chúa Giêsu 

muốn cho thấy: qua những công việc mà Người đã thực hiện, triều đại Nước 

Thiên Chúa đã đến gần. Mt 11,2-11 

Suy niệm: „Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã và hãy làm tăng sức 

những đầu gối mỏi mòn.‟ Lệnh truyền này gởi đến cho mỗi người như một 

công việc cần thực hiện cho chính mình cũng như cho người khác, nghĩa là 

hãy làm cho chính mình cũng như cho anh chị em xung quanh của mình trở 

nên mạnh mẽ, trở nên kiên cường. Chính nỗ lực này của mỗi người sẽ trở nên 

như dấu chỉ hữu hình báo hiệu Chúa đang đến để cứu độ muôn dân. 

Mời Bạn: „Đừng kêu trách lẫn nhau…hãy kiên nhẫn và chịu đựng trong gian 

khổ.‟Mùa vọng không phải chỉ là thời gian chuẩn bị để mừng lễ Giáng Sinh, 

nhưng chính là lúc mỗi người phải sống tâm tình đợi chờ ngày Chúa trở lại để 

xét xử. Và thái độ khôn ngoan để có thể vượt qua được cuộc xét xử ấy chính 

là một cuộc sống đặt nền tảng trên đức ái, một nỗ lực làm cho mối tương quan 

với mọi người luôn được tốt đẹp. 

Sống Lời Chúa: „Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.‟Đây là sứ điệp mà Chúa 

Giêsu muốn nhắn gởi tới thánh Gioan Tẩy giả cũng như tới mỗi người chúng 

ta. Khủng hoảng về mặt đức tin là điều không thể tránh khỏi trên hành trình 

theo Chúa của người môn đệ. Tuy nhiên khủng hoảng cũng chính là cơ hội để 

giúp người môn đệ trưởng thành hơn trong đức tin. 
  

  

   

 

 

 Đức Hồng Y Luis Tagle được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Truyền 

Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc. 

ĐTC Phanxicô vào Chúa Nhật đã bổ nhiệm ĐHY Luis Antonio G. Tagle, 

TGM Manila, Philippines, lãnh đạo Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các 

Dân Tộc. 

ĐHY Tagle, 62 tuổi, kế nhiệm ĐHY Fernando Filoni trong vai trò là bộ 

trưởng, mà trước đây tên gọi của bộ này là Bộ Truyền Bá Đức Tin. 



Chịu trách nhiệm về các công việc truyền giáo và các lãnh thổ của Giáo Hội, 

Bộ là một trong những cơ quan lớn nhất của Giáo Triều, với kích cỡ và qui 

mô vượt quá hầu hết mọi cơ quan khác. 

Thừa hưởng nhiều thế kỷ về các di sản và những tập tục được để lại, Bộ 

cũng hầu như là độc lập về mặt tài chính của giáo triều. 

Praedicate evangelicum, hiến chế mới của giáo triều, nhưng chưa được ban 

hành, được mong đợi sẽ đặt trọng tâm thậm chí nhiều hơn nữa vào việc 

phúc âm hoá như một ưu tiên mang tính tổ chức cho sứ mạng của Giáo Hội, 

với khả năng hợp nhất Bộ Truyền Giảng với Hội Đồng Cổ Võ Công Cuộc 

Tân Phúc Âm Hoá thành bộ lớn hơn. 

Là một người lãnh đạo một cơ quan giáo triều, ĐHY Tagle sẽ không còn là 

tổng giám mục Manila nữa, một vị trí mà Ngài giữ từ tháng 12/2011. Ngài 

đã được ĐTC Benedict XVI vinh thăng hồng y vào năm 2012. 

Từ năm 2015, Ngài là chủ tịch của Caritas Internationalis. ĐHY Y Tagle 

cũng đã tham gia vào đại hội giới trẻ năm 2018. 

ĐHY Tagle sinh tại Manila vào năm 1957 và được thụ phong linh mục vào 

năm 1982 cho Giáo Phận Imus, Philippines. Ngài phục vụ trong vai trò giám 

mục Imus từ năm 2001 đến 2011. 

Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Dominus est (Chúa Đó). Từ năm 1997 đến 

2002 Ngài được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế bởi Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II. 

 Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên: Satan là có thật, nó muốn chúng ta 

khước từ Thiên Chúa 

Bề trên tổng quyền Dòng Tên đã nói với các phóng viên vào Thứ Ba là ma 

quỷ là có thật, sau khi tạo những dòng tít trên truyền thông vào Tháng 8 

bằng việc nói Satan là một biểu tượng, không phải là một nhân vị. 

Satan “là một kẻ đứng giữa kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ 

của Ngài đạt được nơi Đức Kitô, vì nó thực hiện một quyết định tự do và bất 

khả vãn hồi, và nó muốn kéo người khác để khước từ Thiên Chúa thương 

xót, Đấng muốn ban sự sống của Ngài để cứu hơn là lên án”, Cha Arturo 

Sosa, S.J., đã nói trong buổi gặp gỡ ngày 2/12 với các phóng viên, theo một 

bài báo từ Vida Neuva. 

Cha Sosa nói thêm rằng “sức mạnh của ma quỷ…rõ ràng là vẫn tồn tại như 

là một thế lực nố lực để huỷ diệt những nỗ lực của chúng ta”. Những nhận 

định của Cha Sosa xuất hiện giữa những lời nhận xét mà Ngài thực hiện về 

6 vị Dòng Tên và hai nhân sự bị giết hại vào Tháng 11/1989 bởi những 

người lính Salvadore tại Đại Học Trung Mỹ ở San Salvador. 

Vào ngày 21/8, Cha Sosa đã nói với tạp chí Ý là ma quỷ “tồn tại như là việc 

nhân vị hoá của sự dữ dưới nhiều cấu trúc khác nhau, chứ không phải là nơi 

con người, vì nó không phải là một nhân vị, mà là một cách thế sự dữ hành 



động. Nó không phải là một nhân vị như con người. Đó là một cách thế ma 

quỷ hiện diện nơi cuộc sống con người”. 

“Sự thiện và sự ác ở trong một cuộc chiến vĩnh viễn nơi lương tâm con 

người và chúng ta có những cách thế để chỉ ra chúng. Chúng ta nhìn nhận 

Thiên Chúa là tốt lành, hoàn toàn tốt lành. Các biểu tượng là một phần của 

thực tại, và ma quỷ tồn tại như là một thực tại mang tính biểu tượng, chứ 

không phải một thực tại mang tính con người”, Ngài nói thêm vào Tháng 8. 

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo dạy rằng “Satan trước hết là một thiên thần tốt 

lành, được Thiên Chúa tạo dựng: „Ma quỷ và những thứ quỷkhacs thực ra 

được tạo ra về bản chất là tốt lành bởi Thiên Chúa, nhưng chúng trở nên sự 

dữ bởi cách hành động riêng của nó”. 

Các thiên thần, Giáo Lý dạy, là “những thực thể thiêng liêng, không có thân 

xác”. 

Cha Sosa, 71 tuổi, đã được bầu làm bề trên tổng quyền Dòng Tên vào năm 

2016. Một người Venezuela, Ngài có bằng học viện giáo hoàng về triết học 

và tiến sĩ về khoa học chính trị. Ngài phục vụ trong vai trò bề trên tỉnh dòng 

tên tại Venezuela từ năm 1996 đến 2004, và vào năm 2014 đã bắt đầu vai 

trò quản trị tại tổng công nghị của Dòng Tên ở Rôma. 

Cha Sosa đã thực hiện những nhận định gây tranh cãi về Satan trong quá 

khứ. Vào năm 2017, Ngài nói với El Mundo là “chúng ta đã tạo ra những 

hình tượng mang tính biểu tượng như là Ma Quỷ để diễn tả sự dữ”. 

Sau khi lời nhận định năm 2017 gây nên sự tranh cãi, một phát ngôn viên 

của Cha Sosa đã nói với Catholic Herald rằng “giống như hết mọi người 

Công Giáo, Cha Sosa tuyên xưng và dạy điều Giáo Hội tuyên xưng và giảng 

dạy. Ngài không có một hệ thống các niềm tin tách ra khỏi điều đã được 

chứa đựng nơi giáo lý của Giáo Hội Công Giáo”. 

 

 
    

 Tĩnh tâm và Giải Tội. 

+ 17g30 Thứ Năm, thứ Sáu và Thứ Bảy (19,20,21/12/2019), cha Giuse Lê 

Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế sẽ giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn đón 

Chúa Hài Đồng. Trong những ngày tĩnh tâm này, các cha sẽ ngồi giải tội từ 

17g30-20g00. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

 

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: Hồng Uyên: 

1.000.000đ. Cộng đoàn LCTX giáo phận Saigon: 2.000.000đ.  


