
 

 

                                                                ễ ă ưở

Thứ Tư trong tuần nầy, người công giáo chúng ta cùng với Giáo hội bước 

vào Mùa Chay với thứ tư Lễ Tro. Phần đông người công giáo Việt nam 

tham dự lễ Tro với nghi thức xức tro trên đầu. Giáo hội Công giáo cử hành 

lễ Tro để khai mạc 40 ngày Mùa Chay, để nhắc nhớ tới 40 ngày mà Chúa 

Giêsu đã trải qua trong sa mạc để ăn chay và cầu nguyện và để chuẩn bị cho 

Lễ Phục Sinh. 

Đặc điểm của ngày Thứ Tư Lễ Tro là việc làm phép tro và tro ấy được 

dùng để rắc lên đầu các tín hữu. Việc các tín hữu để cho mình được rắc tro 

lên đầu nói lên tinh thần sám hối và sự khiêm tốn của mỗi người : mỗi người 

đều nhìn nhận thân phận cát bụi cũng như thân phận tội lỗi của mình. Nghi 

thức này gợi nhớ hành vi sám hối trong những thế kỷ đầu tiên của kitô giáo : 

những người phạm một hoặc nhiều trọng tội, thì ngay từ đầu Mùa Chay, họ 

phải mặc trên mình một bộ áo vải thô, hay cũng còn được gọi là bộ quần áo 

thống hối. Những bộ quần áo này thường được dệt từ vỏ cây gai theo dạng 

rất thô sơ, giống như những chiếc bao bố. Bên cạnh đó, họ còn phải phủ tro 

hay rắc tro lên người. Có nơi thì những người mắc trọng tội sẽ tạm bị trục 

xuất ra khỏi nhà thờ. Và tới ngày thứ Năm Tuần Thánh thì những người đó 

mới lại được tái đón nhận vào trong nhà thờ, và từ đó mới được phép Rước 

Lễ trở lại. Tuy nhiên khoảng từ cuối thế kỷ thứ X, các tín hữu đều được rắc 

tro lên đầu để thú nhận mọi người đều là tội nhân và tính liên đới trong việc 

sám hối.  

Vì thế việc tham dự nghi thức xức tro không chỉ là nghi thức bên ngoài 

nhưng mọi người được mời gọi hãy nhớ lại quá khứ của mình và hoán cải, 

từ bỏ lối sống theo xác thịt qua việc ăn chay để sống theo Thần Khí.dự 

thánh lễ cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người đã qua đời. 

    Số 412* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật  23/ 02/ 2020 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/02/2020 CHÚA NHẬT VII THƢỜNG NIÊN A.              

  

THỰC HÀNH ĐẠO YÊU THƢƠNG  

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 

544) 

Suy niệm: Cha Roland Jacques, nhà sử học quen thuộc với Giáo hội Việt 

Nam, nhận xét: Lúc Tin Mừng mới được loan báo, các lương dân rất cảm 

tình với cách sống đạo của người Công giáo, họ gọi đạo Công giáo là “đạo 

của những người yêu thương lẫn nhau.”
[1]

 Như thế, có thể nói, những người 

Công giáo  thế hệ đầu tiên đã thể hiện được vẻ đẹp của Đạo, đã là những 

chứng nhân của Tin Mừng trên quê hương. Thầy An-rê Phú Yên đã cho thấy 

nét đẹp Đạo Chúa ấy trước mặt mọi người. Anh em lương dân rất ngạc 

nhiên, bởi một người nhỏ tuổi dám chết vì Đạo của mình, chết trong yêu 

thương, vui tươi, không một chút oán ghét, nguyền rủa kẻ hành xử mình, 

miệng văng vẳng tên “Giê-su.” Ta tự hào về cuộc đời thầy An-rê Phú Yên 

cũng như của các tín hữu Việt đầu tiên, và ghi khắc Lời Chúa dạy: “Hãy yêu 

kẻ thù.” 

Mời Bạn: Sống trong xã hội Việt nam hôm nay với bao vấn đề nhức nhối, 

bạn được mời gọi góp một tay làm cho xã hội ấy nhân bản hơn, thêm chất 

Tin Mừng hơn. Nhân chi sơ, tính bản thiện, bạn và tôi hãy cùng nhau sống 

Đạo Yêu thương của Chúa Giê-su, làm cho tinh thần Tin Mừng thấm vào 

đời sống, phục hồi sự thiện tâm nơi tâm hồn con người dân tộc thân yêu của 

ta. 

Sống Lời Chúa: Bạn dâng lời cầu nguyện cho một người đang cư xử tệ 

hoặc xúc phạm tới bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con mong ước mọi người yêu thương nhau. 

Xin giúp con thể hiện nét đẹp Đạo Chúa nơi những anh em con gặp gỡ. 

Amen. 

 

  

  

   

 Lòng nhân ái kết tụ chúng ta còn sự giận dữ thì chia cắt chúng ta 

Trong buổi triều yết thứ Tư vừa qua, ĐTC Phanxicô đã suy tư về sự hiền 

lành trong Tám mối phúc thật, qua đó ngài mời gọi các tín hữu hãy là người 

của lòng thương xót và hy vọng. ĐTC Phanxicô xác quyết rằng một người 
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hiền lành là người có lòng tốt, xa tránh những bất công bạo lực, kìm hãm 

những bộc phá của đam mê... Ai hiền lành thì bình tĩnh, phản ứng khôn 

khéo trước những áp lực, bị tấn công, hay bị xúc phạm! 

ĐTC Phanxicô trình bày Chúa Giêsu, mẫu gương của sự hiền lành, đặc 

biệt khi Ngài phải đối diện với cuộc Khổ nạn của Ngài. 

ĐTC Phanxicô nói thêm rằng Kinh thánh thường áp dụng những mối phúc 

thật cho các tín hữu là những người nghèo và thiếu thốn trên trần thế này! 

Vì vậy, Chúa Giêsu giảng người hiền lành sẽ được đất nước làm cơ nghiệp 

như có vẻ nghịch lý! Nhưng Chúa hứa đất nước đây là miền đất hứa mai 

sau... Miền đất đó là một lời hứa và một món quà cho dân Chúa, nó trở 

thành một dấu chỉ về một điều gì đó to lớn vĩ đại hơn với gì là một mảnh đất 

trần thế! Miền đất ấy chính là quê hương vĩnh hằng trên thiên đàng. 

ĐTC tiếp tục mô tả những đặc điểm của một môn sinh hiền lành của Chúa 

Kitô là người có lòng thương xót, tình huynh đệ, niềm tin yêu hy vọng. Trái 

lại sự giận dữ chỉ mang đến sự chia rẽ hủy diệt! Và ngài kết luận: Một người 

hiền lành sẽ chiếm được trái tim của người khác qua tình bằng hữu an hòa. 

 Sức mạnh của Giáo dục là kiến tạo một xã hội huynh đệ hơn 

Giáo dục là một thực tế năng động, nó là một nguồn giúp con người tìm 

đến với ánh sáng. Đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh 

cho những tham dự viên của Hội nghị Toàn cầu về Giáo dục của Giáo Hội 

Công Giáo tại Vatican hôm qua thứ Năm 20/2/20. Ngài kêu gọi họ hợp nhất 

các nỗ lực cố gắng tạo thành một Liên minh Giáo dục rộng lớn để đào tạo 

những con người trưởng thành, có khả năng vượt qua những cái nhỏ nhặt 

chia rẽ hầu xây dựng những mối liên hệ cho một xã hội loài người thân thiện 

hơn. 

ĐTC cũng cho rằng, một khía cạnh khác của giáo dục là gây ý thức và thúc 

đẩy một trào lưu bảo vệ hệ sinh thái cho trái đất chúng ta đang sống. Giáo 

dục của người Kitô hữu đặt con người làm trung tâm, nó không thể tách rời 

họ ra khỏi chính họ với trái đất, ngôi nhà chung mà họ đang sống, và trên 

hết là khám phá và xây dựng một tình huynh đệ giữa một xã hội đa văn hóa 

hầu làm phong phú lẫn nhau. 

Phong trào giáo dục này, điều tất yếu là các nhà giáo dục phải có khả năng 

đề ra một qui trình sư phạm cho một nền đạo đức sinh thái học, giúp phát 

triển tình đoàn kết, trách nhiệm và chăm sóc cho nhau một cách hiệu quả 

dựa trên lòng thương cảm". 

Giáo dục là một tiến trình bao gồm - một sự bao gồm mọi hoạt động cho 

mọi người, không loại trừ ai! Con người sinh ra phải được thừa hưởng một 

nền giáo dục để không còn cảnh phải di dân tị nạn, thành nạn nhân của nạn 

buôn người, không còn bị phân biệt về giới tính, tôn giáo hay chủng tộc. 



Những phát minh hiện đại tân tiến là một phần không thể thiếu trong thông 

điệp giáo dục Kitô giáo. Giáo dục phải cổ súy một nền hòa bình, biến mọi 

người thành những sứ giả hòa bình.  

Với ý tưởng đó, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh với những tham dự viên rằng: 

Ngài cảm thấy cần phải thiết lập một ngày cho ngành giáo dục Công Giáo 

toàn cầu; và ngày đó được ấn định vào ngày 14 tháng 5 hàng năm. Việc tổ 

chức mừng ngày đó được trao cho Thánh Bộ Giáo dục Công Giáo. 

ĐTC Phanxicô kêu gọi tất cả những ai đang nắm giữ trọng trách chính trị, 

tài chính, tôn giáo và giáo dục hãy cùng nhau xây dựng lại hệ thống giáo 

dục. Mục đích là "làm sống lại những cam kết trước các thế hệ trẻ, một niềm 

hăng say tha thiết với một nền giáo dục cởi mở toàn diện hơn, có khả năng 

lắng nghe, kiên tâm đối thoại, xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Một nền giáo 

dục mà ĐTC nhấn mạnh tới là xây dựng những con người thành đạt trưởng 

thành, có khả năng vượt qua cái tôi nhỏ nhặt, đố kỵ hầu xây dựng những 

mối quan hệ tươi đẹp cho một nhân loại thân thiện hơn". 

Để đạt được những mục tiêu này, chúng ta cần có lòng can đảm, một thứ 

can đảm dám đặt để con người làm trọng tâm. 

Trong chân trời giáo dục rộng lớn này, ĐTC khuyến khích những tham dự 

viên hãy hợp tác, tiếp tục hoàn thành những bước tiến thúc đẩy cho tiến tình 

hình thành những hiệp ước cho những năm tới, đặc biệt trong việc soạn thảo 

những qui luật hầu thành lập một Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục... 

 

 
    

 Thứ tƣ Lễ Tro: Luật giữ chay và kiêng thịt. 

Mọi tín hữu từ 18 tuổi trọn đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Mọi tín 

hữu từ 14 tuổi trọn buộc phải kiêng thịt. 

 Thánh lễ thứ tƣ Lễ Tro. 
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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 Phƣớc: 

2.000.000đ. 

 


