
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong thư hướng dẫn mục vụ ngày 19/3, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã 

viết về việc tham dự thánh lễ :  

“Như đã nói, tất cả mọi người buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng 

cách an toàn. 

Chủ tế vì đứng xa cộng đoàn, nên không nhất thiết phải đeo khẩu trang ; 

nhưng lúc trao Mình Thánh Chúa thì phải đeo vì có khoảng cách gần.” 

Đức Tổng cũng nhắc đến việc chỉ cho rước lễ trên tay mà thôi. 

Về việc đeo khẩu trang thì trước đó, Thủ tướng đã chỉ đạo cho cả nước là 

“kể từ ngày 16-3-2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi 

công cộng tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, 

trên các phương tiện giao thông công cộng...).” (Theo TTO) 

Bác sĩ Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) 

cho biết : “việc đeo khẩu trang có mục tiêu chính là ngăn cản các giọt bắn 

lớn, văng ra xa vào mặt người tiếp xúc. Do đó sử dụng bất cứ loại khẩu 

trang nào cũng được, có thể là khẩu trang vải, khẩu trang 2,3 lớp. Chứ 

không nhất thiết phải mang khẩu trang y tế, N95.” 

Như thế việc đeo khẩu trang trước tiên là để bảo vệ mình khỏi bị lây 

nhiễm virus qua đường thở. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải rất cẩn thận vì 

virus có thể lây qua các vật dụng cầu thang, ghế ngồi trong nhà thờ, quần áo 

bị nhiễm virus… Chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta có thể bị lây nhiễm 

và chúng ta thấy nhiều bác sĩ đã qua đời vì bị lây nhiễm. Việc đeo khẩu 

trang còn cho thấy chúng ta quan tâm đến bảo vệ mạng sống của người khác 

và đây là cách diễn tả cách cụ thể việc giữ giới răn yêu người của người 

công giáo chúng ta.  
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THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG  

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5) 

Suy niệm: Volta, người sáng chế ra pin Volta năm 1880, và cũng năm đó, 

Edison, người hoàn thiện phát minh bóng đèn tròn đốt bằng dây tóc trong 

chân không để đưa vào sản xuất hàng loạt đã giúp cho nhân loại mau chóng 

thoát khỏi cảnh tăm tối và được sống trong tràn ngập ánh sáng, cả hai ông 

cho biết họ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Ngài là vị kỹ sư vĩ đại 

nhất mà họ đặc biệt tôn trọng. Những nhà bác học này nhắc chúng ta nhớ 

đến Thiên Chúa là Đấng tạo thành ánh sáng. Và Ngài cũng chính là Ánh 

Sáng, ánh sáng thiêng liêng soi sáng chúng ta đi vào cõi mầu nhiệm để cảm 

nhận được Chân Lý ở nơi Thiên Chúa. Tin Mừng Gio-an cho biết Ánh Sáng 

đó đã đến thế gian. Ánh sáng đó là chính Đức Giê-su: “Thầy là ánh sáng thế 

gian” (Ga 9,5). 

Mời Bạn: Triết gia Plato nói: “Bi kịch thực sự cho con người là khi họ sợ 

hãi ánh sáng.” Nhờ ánh sáng chúng ta thấy được vẻ đẹp của vũ trụ. Thật là 

tai hoạ nếu như ánh sáng đó mất đi. Thế nhưng còn bi kịch hơn khi người ta 

thấy hoặc sợ hãi trước ánh sáng siêu nhiên, vì lúc đó họ sẽ không thể chiêm 

ngưỡng Thiên Chúa. Đức Giê-su là chính Ánh Sáng đó. Ngài kéo chúng ta 

từ chốn tối tăm tội lỗi để trở nên con cái sự sáng. Ngài là ánh sáng chiếu soi 

vào trái tim và tâm trí chúng ta, để trái tim chúng ta bừng nóng vì được yêu 

thương, để tâm trí chúng ta được no thỏa hạnh phúc, vì thấy hướng đi và ý 

nghĩa của cuộc đời. 

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn vì được biết Chúa Giêsu là ánh sáng thật. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở mắt cho con nhìn thấy ánh sáng tình yêu 

Chúa và xin giúp con loan truyền ánh sáng của Chúa. Amen. 
  

  

   

 Đừng lãng phí những ngày khó khăn này khi phải ở lại trong nhà 

Trong những ngày khó khăn này, chúng ta có thể thấy những cử chỉ nhỏ 

bé cụ thể mà những người thân yêu nhất giữa chúng ta dành cho nhau. Đó là 

sự chăm sóc dành cho bậc cao niên, đó là cái ôm hôn bồng ẵm dành cho trẻ 

thơ. Đó là những gì chúng ta dành cho người thân yêu. Những điều ấy vô 



cùng quan trọng, những cử chỉ ấy vô cùng ý nghĩa. Nếu chúng ta sống 

những ngày này theo cách ấy, chúng ta sẽ không bị lãng phí thời gian”. 

Đức Thánh Cha Phanxicô ở trong thành Vatican những ngày này, và 

Ngài luôn theo dõi tin tức về dịch bệnh. Ngài đã đến Đền Thờ Đức Bà Cả và 

Nhà thờ San Marcello al Corso để cầu nguyện. Sau đây là cuộc phỏng vấn 

ngắn mà Đức Thánh Cha dành cho tờ báo la Repubblica. 

Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã cầu nguyện gì tại hai nhà thờ của 

thành Roma ? 

“Cha đã cầu xin Chúa chấp dứt đại dịch: Lạy Chúa, xin dùng cánh tay 

Ngài mà chấm dứt đại dịch này”. 

Thưa ĐTC, người ta có thể sống những ngày này thế nào để không bị 

lãng phí ?  

“Chúng ta cần tái khám phá thấy sự cụ thể của những gì bé nhỏ, của 

những cử chỉ bé nhỏ, của sự quan tâm mà chúng ta dành cho nhau giữa 

người thân, giữa bạn bè, trong gia đình. Chúng ta phải hiểu rằng, những điều 

bé nhỏ ấy đặt nền cho kho tàng quý giá của chúng ta. Những cử chỉ như sự 

hiền từ, như tình cảm, sự đồng cảm… những điều ấy rất nhỏ và có thể 

không được tính đến trong đời sống hằng ngày, nhưng những điều ấy lại vô 

cùng quan trọng. Ví dụ, một bữa ăn ấm cúng, một sự quan tâm, một cái ôm, 

một cuộc gọi… Đó là những cử chỉ thân thiết của sự quan tâm, có mặt trong 

cuộc sống hằng ngày, và làm nên ý nghĩa cuộc sống, tạo nên sự hiệp thông 

và tạo mối dây liên kết giữa chúng ta”. 

Thưa ĐTC, chẳng phải đó là cách mà chúng ta vẫn luôn sống ? 

“Đôi khi, chúng ta chỉ trải nghiệm kiểu giao tiếp ảo. Thay vào đó, chúng 

ta nên khám phá một sự gần gũi mới. Đó là các mối liên hệ cụ thể hơn, được 

tạo nên từ sự quan tâm dành cho bậc cao niên và dành cho các bệnh nhân. 

Trong các gia đình, dưới một mái nhà, chúng ta thường ăn chung với nhau 

trong sự im lặng, nhưng không phải là để lắng nghe nhau, mà là: cha mẹ thì 

xem tivi trong khi ăn, con cái thì chú tâm đến điện thoại. Như thế, mọi 

người làm như thể là những vị ẩn tu, trở nên cô lập với nhau. Làm như thế, 

không có giao tiếp, không có dây liên hệ, không có mối tương quan. Trong 

khi đó, lắng nghe nhau là điều vô cùng quan trọng. Lắng nghe nhau để hiểu 

nhu cầu, sự nỗ lực, lòng mong muốn của nhau. Thứ ngôn ngữ của những cử 

chỉ nhỏ bé ấy, cần được bảo vệ. Theo như Cha nghĩ, sự đau thương của 

những ngày này có thể mở ra cho chúng ta đi vào ngôn ngữ của những cử 

chỉ nhỏ bé ấy”. 

Thưa ĐTC, nhiều người đã mất đi những người thân yêu, nhiều người 

khác thì đang chiến đấu để cứu các bệnh nhân. Cha có thể nói gì với họ ? 

“Cha cám ơn tất cả những ai đang dấn thân trao tặng thời gian sức lực 

của mình để cứu giúp người khác. Họ là những tấm gương rất cụ thể. Và 



Cha xin mọi người hãy gần gũi với những ai bị mất đi người thân yêu, hãy 

gần gũi chia sẻ cảm thông bao nhiêu có thể. An ủi, trong lúc này, trở thành 

sự đòi buộc dành cho mọi người. Trong khía cạnh này, Cha rất cảm kích 

trước bài báo mà Fabio Fazio viết cho tờ la Repubbica về những gì anh ấy 

học được trong những ngày này”. 

Thưa ĐTC, cụ thể là điều gì ạ ? 

Có nhiều đoạn, nhưng cách chung là nói về cách hành xử của chúng ta 

luôn tác động lên đời sống của tha nhân. Ví dụ, anh ấy rất đúng khi nói 

rằng: “Thật hiển nhiên là, nếu ai không đóng thuế, thì không chỉ có nghĩa là 

họ phạm lỗi, nhưng còn có nghĩa đó là tội ác: nếu bệnh viện không có đủ 

giường bệnh và mặt nạ dưỡng khí, thì đó cũng là lỗi của những ai không 

đóng thuế”. Cha rất ấn tượng với nhận định này. 

Thưa ĐTC, trong những ngày này, sẽ thế nào đây đối với những người 

chưa có đức tin ? 

Tất cả họ đều là con cái Thiên Chúa và được Ngài chăm sóc nhìn đến. 

Thậm chí là những ai chưa từng gặp gỡ Chúa, những ai chưa có ơn đức tin, 

vẫn có thể tìm thấy con đường của họ, con đường mà trong những gì tốt đẹp 

họ tin tưởng: họ có thể tìm thấy sức mạnh trong tình yêu dành cho con cái, 

trong tình yêu dành cho gia đình, dành cho các anh chị em. Người ấy có thể 

nói rằng: “Tôi không thể cầu nguyện, vì tôi không tin”. Tuy nhiên, đồng 

thời, người ấy có thể tin tưởng vào tình yêu thương của những người thân 

cận, và từ đó người ấy tìm thấy niềm hy vọng. 

 
    

 Quyên góp mùa chay. 

Trong lá thư mục vụ mùa chay và phục sinh 2020, ĐTGM Giuse Nguyễn 

Năng đã kêu gọi toàn thể dân chúa trong giáo phận dành những hy sinh, 

những tiết kiệm chi tiêu trong mùa chay để hỗ trợ cho việc trùng tu nhà thờ 

chánh tòa Saigòn. Mọi đóng góp, xin anh chị em bỏ vào phong bì rồi cho 

vào thùng tiền cuối nhà thờ. Xin cám ơn anh chị em. 

 Chương trình tam nhật thánh 2020 (dự kiến) 

Thứ năm và thứ sáu tuần thánh:  5g30  và    19g30 

Thứ bảy tuần thánh: có 2 thánh lễ: 19g00 và 21g00 

 

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: Anh Hùng: 50kg gạo. 

1 Gia đình: 1.000.000đ. 


