
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong thư mục vụ ngày 25/3/2020, Đức Tổng Giuse thông báo : “Bắt đầu 

từ 16g00 ngày 26 tháng 3 năm 2020, cho đến khi có thông báo mới, 

trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu trong 

Tổng giáo phận, sẽ tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn 

giáo với sự tham dự của cộng đoàn.” (số 1) 

Ngày hôm sau, 26/3 “Thủ tướng yêu cầu … người đứng đầu chính quyền 

các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 

người (cùng một chỗ). Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, …” 

Thủ tướng định rõ “ “Thời gian thực hiện biện pháp này là từ 0h ngày 

28/3/2020 trong một tuần hoặc vài tuần và sẽ xem xét cụ thể sau. Cấm tụ tập 

nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.”  

Ngày 27/3 chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ “hạn chế tụ tập đông người từ 00 

giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020… Dừng các hoạt 

động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ 

tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu 

cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa 

điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo,…  

Tất cả những biện pháp trên cho thấy tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm 

trọng và người công giáo phải chấp hành không chỉ hình thức bên ngoài 

nhưng với tinh thần liên đới, trách nhiệm với xã hội. Đức Tổng Giuse viết : 

“Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản 

thân, mà còn là hành vi bác ái và đầy tinh thần trách nhiệm vì chúng ta 

thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại.” 
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“Thầy là sự sống lại và là sự sống... Chị có tin thế không?” (Ga 11,26) 

 uy niệm: Chúa Giê-su làm cho anh La-da-rô. Tất cả câu chuyện rất phong 

phú về tình tiết và súc tích về nội dung này kết tinh ở sứ điệp mà Đức Giê-

su trao cho cô Mác-ta: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy 

thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ 

phải chết.” 

Mời  ạn: Nếu bạn đã từng bàng hoàng trước cái chết của một người thân, 

và đã từng có lúc xao xuyến trước cái chết nhất định sẽ xảy đến với chính 

mình ở cuối đường đời này, thì sứ điệp trên kia dành cho bạn đó. Đức Giê-

su là sự sống lại và là sự sống. Sẽ thật vô nghĩa nếu đó chỉ là chuyện riêng 

của Ngài, mặc kệ Ngài, cùng lắm là từ xa ta gửi cho Ngài „tấm thiệp‟ chúc 

mừng (hằng năm, khi kết thúc Tuần Thánh, có lẽ?) – còn ta, ta cứ an phận 

mà chết trong vô vọng, thậm chí chết ngay khi còn đi, đứng, khóc, cuời trên 

cõi đời này! Không, Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống, đó là chân 

lý có liên quan đến khát vọng sống vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Bởi 

vì “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào 

Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Vâng, đối với người tin vào Chúa, sự 

sống thay đổi chứ không mất đi, và cái chết chấm dứt cuộc sống này chỉ là 

cánh cổng họ bước qua để đi vào đời sống vĩnh cửu. Vấn đề duy nhất là: 

Bạn có tin thế không? 

 ống Lời  húa: Hôm nay, bạn thỉnh thoảng thầm thĩ - như một lời nguyện 

tắt - câu thưa của cô Mácta sau đây: 

 ầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, 

Đấng phải đến trong thế gian. (Ga 11,27) 

 
  

  

   

  òa  hánh ban ơn toàn xá cho bệnh nhân virus corona và tín hữu 

Ơn toàn xá được ban theo năng quyền của ĐTC, với sắc lệnh được Đức 

Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Tòa Ân giải ký ngày 19.03 vừa qua. 

Sắc lệnh thông báo ơn toàn xá được ban cho các tín hữu Công giáo bị nhiễm 

virus corona và bị cách ly ở nhà hay ở bệnh viện theo lệnh của giới chức y 



tế, có lòng dứt khoát với bất kỳ tội lỗi nào, tham gia cách thiêng liêng vào 

một việc đạo đức như đọc kinh Mân Côi hay ngắm đàng Thánh giá. Các tín 

hữu Công giáo cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho bệnh nhân được chữa 

lành và cho những người qua đời được an nghỉ ngàn thu, cũng được ban ơn 

toàn xá. 

Người lãnh ơn toàn xá trong trường hợp này phải mong muốn thực hiện khi 

có thể, các điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo 

ý Đức Giáo hoàng. Những việc đạo đức khác cũng có thể thực hiện để nhận 

ơn toàn xá như tham dự Thánh lễ qua internet, và đọc kinh Tin Kính, Kinh 

Lạy Cha, và một lời cầu khấn Đức Trinh nữ Maria, và dâng thử thách này 

trong niềm tin vào Thiên Chúa và việc bác ái đối với tha nhân. 

Sắc lệnh cũng thông báo rằng các nhân viên y tế và thân nhân của bệnh 

nhân, những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trong việc chăm sóc 

những người bị nhiễm Covid-19, cũng được ban ơn toàn xá, với cùng những 

điều kiện như trên. Những người không bị nhiễm Covid-19 có thể chầu 

Mình Thánh Chúa hay cầu nguyện bằng Kinh Thánh ít nhất là nửa giờ, lần 

hạt Mân Côi hay chuỗi lòng thương xót để “xin Thiên Chúa Toàn Năng 

chấm dứt đại dịch, xoa dịu những ai đang đau khổ và ban ơn cứu độ đời đời 

cho những người Chúa đã gọi về với Ngài.” 

 Đ   kêu gọi các doanh nghiệp đừng sa thải công nhân vì khủng 

hoảng virus corona 

Khi ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu cảm thấy khủng hoảng kinh tế do đại 

dịch virus corona, ĐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tìm những 

biện pháp không ảnh hưởng đến người lao động và gia đình của họ. Ngài 

nói: “Đây không phải là lúc sa thải mọi người, nhưng là thời gian để chào 

đón họ.” 

Thay vì sa thải nhân viên, hãy chào đón họ 

Hôm 22.03, trả lời phỏng vấn qua Skype với nhà báo Jordi Évole của Tây 

Ban Nha về việc nhiều doanh nghiệp sa thải rất nhiều công nhân với lý do 

đại dịch Covid-19, ĐTC nói rằng “mỗi quốc gia phải tìm những giải pháp cụ 

thể dựa trên tình cảnh của họ, nhưng dĩ nhiên, giải pháp „mỗi người vì chính 

mình‟ không phải là câu trả lời. Ngài nói thêm: “Một doanh nghiệp sa thải 

nhân công để cứu chính mình không phải là một giải pháp. Vào lúc này, 

thay vì sa thải, chúng ta phải chào đón và làm cho mọi người cảm thấy có sự 

liên đới trong xã hội.” 

ĐTC nói rằng các lãnh đạo có lý khi nghĩ rằng ngài không am hiểu về quản 

lý kinh doanh và việc đấu tranh để duy trì một doanh nghiệp với những tổn 

thất sản xuất, nhưng ngài khẳng định: “Tôi biết những khó khăn mà các 

nhân viên, công nhân và gia đình của họ sẽ gặp. Và có những thực tế nhất 



định đang xuất hiện, và chúng ta đang được yêu cầu chăm sóc những thực tế 

đó.” 

Nói về việc ngài ban phép lành cho quảng trường thánh Phêrô trống vắng 

vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật vừa qua, ĐTC gọi 

quảng trường là một “sa mạc”. ĐTC cho biết dù không gặp các nhóm, ngài 

vẫn có những cuộc tiếp kiến riêng và tiếp tục làm việc bình thường. 

Cơ hội suy nghĩ về cuộc sống 

Về tình hình thế giới sau khi khủng hoảng chấm dứt, ĐTC nói: “Tôi có thật 

nhiều hy vọng nơi con người, những người sẽ học được những bài học từ 

cuộc khủng hoảng này để suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ 

trở nên tốt hơn, dù rằng chỉ có một ít người trong chúng ta. Nhiều người sẽ 

đứng dậy lại trên con đường và điều này thật khó. Nhưng tôi có niềm tin là 

chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.” 

ĐTC gần gũi với những người khốn khổ 

Với những người đang sống trong sợ hãi vì đại dịch, ĐTC muốn giúp họ 

cảm thấy ngài gần bên họ. Đại dịch hiện tại cũng cho thấy tình cảnh của 

những người kém may mắn mà xã hội che giấu. ĐTC kể, vài ngày trước 

đây, với ý tốt, một cảnh sát nói với một người đàn ông: Anh bạn à! Xin về 

nhà đi, anh không được ở ngoài đường. Và người đó trả lời: Tôi không có 

nhà, tôi sống trên đường phố. ĐTC nói rằng chúng ta phải bắt đầu gần gũi 

với những người mà chúng ta chỉ biết như một ý niệm: người vô gia cư, 

người bị lạm dụng… và để chúng ta bắt đầu nhận ra rằng những người này 

hiện hữu. 

 
    

 Làm gì trong những ngày đại dịch?. 

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ 

chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời 

sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, 

đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng 

tình bác ái huynh đệ bằng cách để ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin 

Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.  

 

_____________________________________________________________ 
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