
 

 

                                                                ễ ă ưở

ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Đức Giêsu "thăng thiên"có 

nghĩa là Chúa Giêsu lên trời. Xét theo nghĩa chữ, thì cũng đúng vậy : 

"thăng thiên" chính là "lên trời". Thế nhưng trong bài Phúc Âm Chúa 

Giêsu lại nói : "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" ? Phải 

chăng lên trời không có nghĩa là không còn ở dưới đất, không còn hiện diện 

với các môn đệ. Thực ra không phải vậy vì Chúa Giêsu “lên trời cũng đồng 

nghĩa với Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng ta ngày hôm nay. 

Suy nghĩ như thế chúng ta thấy chữ lên trời là theo nghĩa bình dân người 

ta vẫn quen hiểu. Cái gì cao thì gọi là "trời", cái gì thấp thì gọi là "đất", tình 

trạng tiến khá hơn thì nói là "lên", lùi tệ hơn thì nói là "xuống". Sự diễn tả 

đó chưa chắc đúng trong trường hợp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu "thăng 

thiên" hay "lên trời" không phải một chuyển động trong không gian, mà nói 

lên một tình trạng hoàn hảo. Ngày xưa, Đức Giêsu nhập thế thì được diễn tả 

là "giáng trần" hay "xuống đất". Hôm nay Người trở về tình trạng vinh 

quang với Chúa Cha thì diễn tả là "lên trời". Bởi vì Đức Giêsu chỉ thay đổi 

tình trạng thôi cho nên dù bây giờ Người vinh quang, nhưng Người vẫn ở 

cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, chứ không phải Người lên "ở trên 

trời" và để chúng ta phải mồ côi "ở dưới đất". 

Lễ Thăng thiên đánh dấu sự thay đổi tình trạng của Đức Giêsu. Nếu 

chúng ta nghĩ rằng Đức Giêsu đang đang ngồi bên phải Chúa Cha thì có 

nguy cơ lầm tưởng rằng Đức Giêsu đã xa cách loài người. Thực ra Chúa 

Giêsu vẫn luôn ở bên chúng ta, và đang sống trong vinh quang. Nhờ đó 

Ngài sẽ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta. Như thế, Lễ Thăng thiên khuyến khích 

chúng ta chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới vì biết Đức 

Giêsu vinh quang lúc nào cũng hỗ trợ chúng ta. 
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RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI  

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo 

họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng 

anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) 

Suy niệm: Dân Do Thái ngày xưa không đi theo con đường thẳng từ Ai Cập 

để vào đất Ca-na-an, nhưng phải vòng quanh sa mạc vượt sông Gio-đan mới 

vào được Đất Hứa. Các môn đệ cũng muốn “theo đường chim bay” để “bay 

thẳng” lên thiên đàng, nhưng Chúa không muốn thế. Chúa lên trời để định 

hướng lại cái nhìn của các môn đệ. Sứ mạng của Đức Ki-tô đã hoàn tất trên 

thập giá nhưng sứ mạng của các ông thì chưa. Các ông phải quay trở lại Ga-li-

lê, điểm hẹn của Chúa, để tiếp tục sứ mạng của mình tại chính điểm mà Đức 

Giê-su đã bắt đầu và thực hiện mệnh lệnh tối hậu của Ngài: loan báo Tin 

Mừng cho mọi dân tộc. 

Mời Bạn: Mừng mầu nhiệm Chúa về trời, bạn bước vào một mùa vọng 

mới, mùa mong đợi Đức Ki-tô lại đến. Chúng ta, “những người Ga-li-

lê” ngày nay không được phép cứ đứng nhìn trời mà không làm gì cả, 

nhưng hãy quay trở lại công trường của mình là cuộc sống trần thế này, sắn 

tay áo xây dựng nó xứng tầm với “thành đô Giê-ru-sa-lem mới” trong ngày 

Đức Ki-tô lại đến. 

Chia sẻ: Phác thảo một số việc cụ thể bạn có thể làm để đưa mệnh lệnh của 

Chúa trước khi về trời áp dụng vào cuộc sống của bạn ngày hôm nay. 

Sống Lời Chúa: Bạn làm thật tốt bổn phận của bạn ngày hôm nay để cầu 

nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành tông đồ, để con 

loan báo Tin Mừng Chúa cho chính những người chúng con gặp gỡ. Amen. 
  

  

   

 “Năm Kỷ niệm đặc biệt Laudato Sì” - ngày 24.05 cầu nguyện cho 

trái đất và nhân loại. 
 “Năm Kỷ niệm đặc biệt Laudato Si” (24.05.2020-24.05.2021) là một 

sáng kiến của Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, bao gồm một 

loạt các sự kiện, bắt đầu bằng một ngày cầu nguyện toàn cầu và kết thúc 

bằng việc khởi động các kế hoạch hành động bền vững trong nhiều năm. 



Thông điệp Laudato Si’ ngày nay vẫn có tính ngôn sứ. Thông điệp thực 

sự có thể cung cấp la bàn đạo đức và tinh thần cho hành trình kiến tạo một 

thế giới thân thiện, huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn. Quả thật, Covid-19 

đã cho thấy rõ rằng tất cả chúng ta kết nối và phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc 

như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu hình dung một thế giới hậu Covid, trước 

hết, chúng ta cần một cách tiếp cận toàn diện vì mọi thứ liên quan chặt chẽ 

với nhau và các vấn đề ngày nay đòi hỏi một tầm nhìn có khả năng xem xét 

mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu.” 

Năm đặc biệt Laudato Si’ bắt đầu từ ngày 24.05, ngày cầu nguyện cho 

trái đất và cho nhân loại. Bên cạnh đó còn có các buổi hội thảo trên web về 

vấn đề chăm sóc môi trường, giáo dục và kinh tế. Bộ Phục vụ và Phát triển 

con người toàn diện cũng mô tả chi tiết về “chương trình bảy năm hướng tới 

nền sinh thái toàn diện” cho các gia đình, giáo phận, trường học, đại học, 

bệnh viện, doanh nghiệp, trang trại và các dòng tu. Mục đích của chương 

trình này là đáp lại cách cụ thể tiếng kêu của trái đất và người nghèo, để 

thúc đẩy kinh tế, nhận thức sinh thái, và áp dụng lối sống đơn giản hơn. 

 Sứ điệp video của ĐTC Phanxicô gửi các bạn trẻ Cracovia 

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh thánh Gioan Phao lô II, ĐTC mời gọi các 

bạn trẻ Ba Lan và toàn thế giới hãy để Chúa Kitô đi vào trong mọi chiều 

kích của cuộc đời mình. 

Thánh Gioan Phaolô II là một món quà đặc biệt Thiên Chúa ban tặng cho 

Giáo hội và Ba Lan. Cuộc hành hương tại thế của ngài, bắt đầu tại 

Wadowice vào ngày 18.05.1920 và kết thúc tại Roma, cách đây 15 năm, 

được ghi dấu bởi lòng đam mê sự sống và sự hấp dẫn mầu nhiệm về Thiên 

Chúa, về thế giới và con người. 

Cha nhớ về ngài như một con người vĩ đại của lòng thương xót. Dưới ánh 

sáng tình yêu thương xót của Thiên Chúa, ngài đã đón nhận được nét đặc 

thù và vẻ đẹp ơn gọi của những người nam nữ; hiểu được nhu cầu của thiếu 

nhi, thiếu niên và người lớn; chú ý đến các điều kiện văn hóa và xã hội.  

Mỗi người chúng con, các thanh niên thiếu nữ yêu quý, mang dấu ấn của gia 

đình các con, với những niềm vui và nỗi buồn. Tình yêu và sự chăm sóc cho 

gia đình là một điểm đặc trưng của thánh Gioan Phaolô II. Giáo huấn của 

ngài là một điểm tham chiếu chắc chắn để tìm ra những giải pháp cụ thể cho 

những khó khăn và thách thức mà các gia đình ngày nay gặp phải (x. Sứ 

điệp gửi Hội nghị “Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của gia đình", Roma, 

ngày 30/10/2019). 

Các vấn đề cá nhân và gia đình không phải là một trở ngại trên con đường 

nên thánh và hạnh phúc. Đó cũng không phải là những trở ngại đối với 

chàng thanh niên Karol Wojtyła, người đã mồ côi mẹ, rồi anh trai và cha 

qua đời khi ngài còn là một cậu bé. Khi còn là sinh viên, ngài đã chịu đựng 



sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít, nó đã cướp đi rất nhiều bạn bè của ngài. 

Sau chiến tranh, khi là linh mục và giám mục, ngài phải đối mặt với chủ 

nghĩa cộng sản vô thần. 

Những khó khăn, thậm chí là cam go, là một thử thách đối với sự trưởng 

thành và đức tin mà chúng ta chỉ có thể vượt qua thử thách bằng cách cậy 

dựa vào quyền năng của Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Thánh Gioan 

Phaolô II đã nhắc nhở toàn thể Giáo hội về điều này ngay từ Thông điệp đầu 

tiên của ngài, Redemptor hominis - Đấng Cứu độ con người, trong đó ngài 

nói: “Con người muốn hiểu mình đến nơi đến chốn thì phải đến gần Đức 

Kitô với tất cả những xao xuyến và bấp bênh, thậm chí với cả những yếu 

đuối và tội lỗi của mình, với sự sống và sự chết của mình. Nói được là phải 

vào trong Chúa Kitô với tất cả con người  mình" (số 10). 

Hỡi những người trẻ yêu quý, đây là điều cha cầu chúc cho mỗi người trong 

các con: hãy đi vào trong Chúa Kitô với tất cả cuộc sống của các con. Và 

cha hy vọng rằng việc cử hành bách niên sinh nhật của thánh Gioan Phaolô 

II gợi lên trong các con ước muốn can đảm tiến bước với Chúa Giêsu, Đấng 

là “Chúa của sự rủi ro, là vì Chúa luôn “đi xa hơn”. [...] Giống như vào ngày 

lễ Hiện Xuống, Chúa muốn thực hiện một trong những phép lạ vĩ đại nhất 

mà chúng ta có thể trải nghiệm: đó là làm sao để đôi tay của các con, của 

cha, của chúng ta trở thành dấu hiệu hòa giải, hiệp thông, sáng tạo. Người 

cần đôi tay của các con để tiếp tục xây dựng thế giới hôm nay". 

Cha phó thác tất cả các con cho lời chuyển cầu của thánh Gioan Phaolô II và 

cha chúc lành cho các con. Và xin các con đừng quên cầu nguyện cho cha. 

 
    

 Niềm vui Giáo Phận: 9 thầy phó tế thuộc Đại Chủng Viện Thánh 

Giuse sẻ được phong chức linh mục. 

8g30 ngày 19.06.2020, tại nhà thờ chánh tòa Sàigòn, ĐTGM Giuse Nguyễn 

Năng sẽ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Giáo phận Saigòn. 

Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thầy và xin xem danh sách các tiến 

chức ở bản tin cuối nhà thờ.   

 

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 Tho: 100kg gạo. 

Cô Liên: 1.000.000đ. Gia đình ông Sự: 2.000.000đ. Hạnh Ngọc: 

2.000.000đ. Bà Phước: 2.000.000đ. 


