
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày qua tin tức thế giới xem ra không vui lắm. Ngoài những 

căng thẳng về quân sự tại nhiều nước chúng ta còn chứng kiến nhiều 

thiên tai xuất hiện : mưa bão, lụt lội, hạn hán, châu chấu xuất hiện tại 

nhiều nơi.  

Nếu trước mùa mưa bão người ta chứng kiến nạn hạn hán hay nạn ngập 

mặn làm chết cây trồng hay không thể trồng trọt được tại Việt Nam thì khi 

mùa mưa đến chúng ta chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng tại Trung quốc. 

Người ta nói đến nguy cơ bị vỡ đập làm cuốn trôi nhiều ngàn người và tàn 

phá nhiều công trình xây dựng. Cùng với những tai họa đó, nạn chấu chấu 

cũng là những khó khăn mà nhiều nước trong đó có nước Việt nam chúng ta 

phải đối đầu. Đó là chưa kể đến bệnh dịch do virus covid-19 vẫn đang 

hoành hành. Đến nay trên thế giới có tới hơn 11 triệu người mắc bệnh và có 

trên 500 ngàn người tử vong vì cơn dịch. Con số này chưa dừng lại cho dù 

tin tức về thuốc chữa bệnh và vaccin phòng ngừa ngày một nhiều hơn. 

Chúng ta hy vọng trong tương lai gần sẽ ngăn chặn được tác hại của bệnh 

nầy. 

Thiên tai dịch họa làm cho nhiều người nghĩ đến ngày tận cùng của thế 

giới. Các luồng dư luận trong tôn giáo lan truyền kín đáo hay công khai về 

tư tưởng nầy. Nhiều nhóm tung tin tận thế để hù dọa và tìm cách bán những 

sản phẩm mà họ cho là có thể giúp người dùng thoát tai họa. Tai họa đối với 

họ cũng là dịp để kinh doanh, để kiếm tiền. Người Công giáo không thể như 

thế vì chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Đức Kitô : ơn cứu độ của chúng ta 

đến từ Đức Kitô. Tin tưởng vào những thứ khác thì chưa chắc cứu được 

phần xác (khỏi tai họa) nhưng phần chắc chết phần linh hồn vì không tin 

tưởng tuyệt đối vào Đức Kitô Đấng Cứu chuộc duy nhất của chúng ta. Tai 

họa là dịp để chúng ta chứng tỏ niềm tin của mình. 
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HỌC VỚI GIÊ-SU  

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền 

hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,29) 

Suy niệm: Những ai muốn mở trường dạy học, những gia sư muốn có nhiều 

môn sinh đến “bái sư học đạo” phải “quảng cáo,” giới thiệu mình là những 

người có năng lực chuyên môn, có đủ bằng cấp, học hàm, học vị… Thầy 

Giê-su lại mời gọi mọi người đến học với mình theo cách khác, không phải 

vì Ngài thông thái, quyền năng mà vì Ngài “hiền lành và khiêm nhường”. 

Hiền lành là phẩm chất của người sống tình yêu đối với tha nhân một cách 

trọn vẹn. Khiêm nhường là điều kiện thiết yếu để có thể lãnh nhận mặc khải 

Nước Trời. Ngài tuyên bố những ai tự coi mình là khôn ngoan thông thái lại 

là những người không thể nào lĩnh hội được mặc khải ấy. Như vậy, người ta 

chỉ có thể vào Nước Chúa bằng cách sống hiền lành và khiêm nhường như 

chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta mà thôi. 

Mời Bạn: Bài học căn bản cho đời sống người ki-tô hữu là “hiền lành” và 

“khiêm nhường”. Tuy nhiên, thực hành bài học đó lại không hề dễ dàng khi 

mà chúng ta bị cái tôi của mình chi phối. Cụ thể, khi gặp trái ý hay khi phải 

đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng đánh mất 

tư chất hiền lành và khiêm nhường vốn có nơi mỗi người chúng ta. Bạn hãy 

xét mình xem bạn có thực sự hiền lành và khiêm nhường như Lời Chúa dạy 

không? 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm kiềm chế tính nóng nảy, không la mắng hay 

nặng lời cho dù gặp điều trái ý. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học nơi Chúa sự hiền lành và 

khiêm nhường đích thực trong tâm hồn để con can đảm thực hành những 

điều Chúa truyền dạy. Amen. 

 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô: “Truyền thông Công giáo Hoa Kỳ phải truyền cảm 

hứng cho tinh thần hiệp nhất giữa bối cảnh của sự chia rẽ”. 

Các phương tiện truyền thông Công giáo tại Hoa Kỳ được mời gọi phá vỡ 

các rào cản ngăn chặn việc đối thoại và giao tiếp trung thực giữa người dân 

và các cộng đồng. 



 

Quốc ấn của Hoa Kỳ với câu “E pluribus unum” (Từ rất nhiều, chúng ta là 

một) có thể đóng vai trò như là nguồn cảm hứng cho lý tưởng về sự hiệp 

nhất giữa sự đa dạng “trong một thời đại được đánh dấu bởi các cuộc xung 

đột và sự phân cực mà chính cộng đồng Công giáo không tránh khỏi”, ĐTC 

Phanxicô chia sẻ trong một thông điệp hôm 30 tháng 6 gửi đến các tham dự 

viên tham gia Hội nghị Truyền thông Công giáo. 

Giáo hội cần “những người đàn ông và phụ nữ có sự xác quyết bảo vệ 

truyền thông thông tin khỏi tất cả những gì sẽ làm biến dạng hoặc hướng nó 

sang các mục đích khác”. 

“Chúng ta cần phương tiện truyền thông có thể giúp tất cả mọi người, đặc 

biệt là giới trẻ, phân biệt giữa thiện và ác, phát triển những phán đoán hợp lý 

dựa trên sự trình bày rõ ràng và không thiên vị về các sự kiện và hiểu được 

tầm quan trọng của việc dấn thân cho công lý, sự hòa hợp xã hội, và tôn 

trọng ngôi nhà chung của chúng ta”. 

 ĐTC Phanxicô chia buồn với Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI 

Ngày 02.07.2020, ĐTC Phanxicô đã gửi thư chia buồn với Đức nguyên 

Giáo hoàng Biển Đức XVI và cầu nguyện cho Đức ông Georg, bào huynh 

của ngài, mới qua đời ngày 01.07.2020. 

Kính gửi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, Giáo hoàng danh dự 

ĐTC đã tế nhị thông báo cho con trước tiên về sự qua đời của bào huynh 

yêu dấu của Ngài, Đức ông Georg. Con muốn lập lại với Ngài lời chia buồn 

sâu sắc nhất và sự gần gũi về tinh thần trong khoảnh khắc đau đớn này. 

Con hứa sẽ cầu nguyện cho người quá cố yêu dấu, để xin Chúa của sự sống, 

theo lòng nhân từ thương xót, đưa Đức ông vào quê trời và ban cho Đức ông 

phần thưởng đã được chuẩn bị cho các tôi tớ trung thành của Tin Mừng. 

Thưa ĐTC, con cũng cầu nguyện cho Ngài; con cầu xin Chúa Cha, nhờ lời 

chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, ban cho Ngài sự nâng đỡ của niềm hy 

vọng Kitô giáo và sự an ủi dịu dàng của Thiên Chúa. 

Chúng ta luôn hiệp nhất trong sự gắn kết với Chúa Kitô phục sinh, nguồn hy 

vọng và bình an. 

 ĐTC bắt đầu “kỳ nghỉ hè tại nhà”; trong tháng 7 không có các buổi 

tiếp kiến chung vào thứ Tư 

Từ thứ Tư 01.07, ĐTC Phanxicô bắt đầu “kỳ nghỉ hè tại nhà” trong suốt 

tháng 7; ngài sẽ ngưng các buổi tiếp chung vào sáng thứ Tư hàng tuần. 

Trong suốt tháng 7, ĐTC chỉ xuất hiện trước công chúng vào các buổi trưa 

Chúa Nhật, tại cửa sổ Dinh Tông tòa, để đọc kinh Truyền Tin với các tín 

hữu tại quảng trường thánh Phê-rô. Hiện tại do đại dịch Covid-19, có rất ít 

khách du lịch và khách hành hương đến quảng trường. Trong tháng 7, ĐTC 



cũng ngưng các buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần. Buổi tiếp 

kiến chung đầu tiên sẽ được bắt đầu lại vào ngày 05.08. 

Tuy thế, hầu như mỗi mùa hè, ĐTC thường tham gia vào một số cuộc gặp 

gỡ ngoài chương trình với người tị nạn hay các bệnh nhân. Mùa hè đặc biệt 

năm nay, có thể là ngài sẽ tham gia một trong những “ngày cắm trại” được 

tổ chức tại vườn Vatican từ 7g30 sáng đến 6 giờ chiều, dành cho 300 trẻ em 

con cái của các nhân viên để cha mẹ các em có thể an tâm làm việc trong 

ngày và sẽ đưa con cái về nhà vào cuối ngày. 

Trong những năm trước, ĐTC dành thời gian nghỉ hè để chuẩn bị cho các 

chuyến viếng thăm ở nước ngoài hay các sự kiện Giáo hội quan trọng. Vì 

đại dịch, cho đến nay chưa có chuyến viếng thăm nào được lên kế hoạch. 

Thay vào đó, có thể Đức Thánh Cha sẽ đối phó với những khó khăn lớn để 

bình thường hóa các hoạt động của Vatican sau thời gian cách ly, giải quyết 

những chậm trễ trong giai đoạn cuối của dự án cải tổ giáo triều Roma. 

 

 
    

 Chúc mừng bổn mạng ca đoàn Maria Goretti. 

Thứ hai 06.07.2020, Giáo hội mừng lễ Thánh nữ Maria Goretti, cũng là bổn 

mạng của ca đoàn Maria Goretti. Giáo xứ xin được chúc mừng và cầu chúc 

cho mọi người trong ca đoàn luôn được nhiều ơn Chúa qua lời chuyển cầu 

của thánh bổn mạng và luôn được thành công trong cuộc sống 

 Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu Giáo phận Saigòn niên khóa 

2020-2021. 

Từ ngày 01/08 đến hết ngày 09/08/2020, ban mục vụ ơn gọi Giáo phận 

Sàigòn sẽ nhận hồ sơ dành cho những bạn thanh niên nào muốn tìm hiểu và 

dấn thân trong ơn gọi linh mục Giáo phận. Xin xem thủ tục hồ sơ nơi bản tin 

cuối nhà thờ.  

 Ngưng bán vé hành hương Đức Mẹ Lavang. 

Bắt đầu từ hôm nay, Giáo xứ sẽ ngưng bán vé hành hương Đức Mẹ Lavang 

vì đã đủ số người đăng ký. Giáo xứ xin cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng 

hộ.  

 

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. 

Quán cơm Minh Đức: 2.000.000đ. 1 giáo dân: 2.000.000đ. 

 

 


