
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày qua nhiều giáo phận tổ chức thánh lễ truyền chức linh 

mục và nhiều nơi tổ chức thánh lễ tạ ơn cho các tân linh mục. Vì có thêm 

nhiều linh mục nên nhiều giáo phận công bố việc thuyên chuyển các linh 

mục trong giáo phận. Nhiều xứ “trông đợi” việc thuyên chuyển, nhưng 

không thiếu người “lo âu”. Việc linh mục được chuyển từ nơi nầy sang nơi 

khác để diễn tả đời sống “từ bỏ” của linh mục. Đó là đời sống “từ bỏ những 

gì dính dáng đến con người của linh mục như vật chất, danh vọng, nghề 

nghiệp, sắc đẹp, lạc thú, quyền lực v.v…; “Từ bỏ mình” để người linh mục 

thuộc trọn về Thiên Chúa, sống vì Chúa và tha nhân. Quả thật, từ bỏ là điều 

không phải dễ dàng đối với bất kỳ ai, nhưng người linh mục phải làm như 

thế, bởi vì đó là mệnh lệnh tình yêu của Đức Kitô… Thế nhưng, không phải 

linh mục nào cũng dễ dàng từ bỏ như có người bảo rằng: “Bỏ cái này để lấy 

lại cái khác”, người linh mục sống khó nghèo hay sống khó mà nghèo? Nếu 

như thế, giáo dân sẽ không thật lòng yêu thương người linh mục. Và nếu 

như thế, đời linh mục sẽ không hạnh phúc vì không giống Chúa và yêu 

thương giáo dân. 

Cha Charles de Foucauld đã ví linh mục là người “bị ăn” như tấm bánh 

mà Chúa Giêsu đã bẻ ra và trao cho nhóm Mười Hai cầm lấy ăn trong bữa 

Tiệc Ly năm xưa… Vì là người “bị ăn” nên linh mục dành trọn thời gian 

cho việc đọc kinh nhật tụng mỗi ngày 5 giờ kinh, cử hành Thánh lễ mỗi 

ngày, ban các bí tích cho người giáo dân, tổ chức khám bệnh từ thiện, 

chương trình Tết Trung Thu, Noel cho bà con trong xứ, thăm và tặng quà 

cho người già cả, bệnh tật, phát học bổng cho những em thiếu nhi học giỏi 

và khá, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn v.v… Nói tóm lại, linh 

mục là người của Chúa, của Giáo hội và của mọi người.” 

(https://tgpsaigon.net/bai-viet/viet-cho-nguoi-linh-muc-32861) 
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CỘNG TÁC VỚI CHÚA 

Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ 

ăn.” (Mt 14,16) 

Suy niệm: Chúa Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng 

thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Ngài không chỉ chữa lành mà 

còn cho họ ăn. Chỉ với “vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá,” phần đóng 

góp ít oi từ các môn đệ, Chúa Giê-su đã làm nên một phép lạ vĩ đại cho 

đoàn người chừng “năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” được 

ăn no nê. Thật vậy, sự cộng tác của con người ngay cả khi xét theo giá trị 

vật chất cũng rất là nhỏ bé, nhưng khi kết hợp với Chúa, nó trở nên hành 

động cứu độ. 
Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang đối diện với bao biến động về kinh tế vì 

bệnh dịch lan tràn khắp nơi, thiên tai, biểu tình, nguy cơ dẫn đến chiến 

tranh. Chúa chạnh lòng thương xót nhân loại đang đau khổ, Chúa có thể làm 

mọi sự để cứu con người nhưng Chúa cần đến sự cộng tác nhỏ bé của chúng 

ta. Chúa muốn chúng ta cũng chạnh lòng thương trước những người đang 

cần chúng ta giúp đỡ. Dù sự đóng góp của chúng ta chẳng thấm vào đâu so 

với nhu cầu của thế giới nhưng Chúa sẽ đón nhận và nhân lên gấp bội, để 

đem lại lợi ích cho nhiều người. 
Chia sẻ: Bạn có quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa hay giúp đỡ và 

chia sẻ với tha nhân về vật chất, thời gian, trí tuệ, sức khỏe không? 
Sống Lời Chúa: Cộng tác với Chúa qua việc quan tâm giúp đỡ những 

người bệnh tật, nghèo khổ, già yếu, neo đơn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mở rộng lòng dâng hiến cho Chúa và 

tha nhân. Dù sự cộng tác của con thật là nhỏ nhoi, nhưng Chúa sẽ làm cho 

nó nên lớn lao và hữu ích cho mọi người. 
  

  

 

 Đức Thánh Cha đề lời tựa cho cuốn sách viết về niềm hy vọng trong 

cơn đại dịch Covid-19. 
Trong lời Tựa cho cuốn sách được phát hành vào thứ ba (28/7/2020), Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về những bài học mà các Kitô hữu có thể học 

được từ đại dịch Covid-19. 

Sự hiệp thông và Niềm Hy vọng là cuốn sách được Đức Hồng Y Walter 

Kasper và Cha George Augustin chuẩn bị, chứa đựng những suy tư thần học 



từ nhiều tác giả khác nhau về các chứng tá niềm tin trong thời gian đại dịch 

coronavirus. 

Đức Thánh Cha viết: “Giống như một cơn bão bất ngờ ập tới, cơn đại dịch 

coronavirus làm chúng ta ngạc nhiên, làm thay đổi cách đột ngột cuộc sống 

cá nhân, cộng đoàn, gia đình và công ăn việc làm của chúng ta trên bình 

diện cả thế giới! 

Nhiều người đã mất người thân, cũng như công ăn việc làm, tài chính bất 

ổn… Ở nhiều nơi, ngay cả lễ Phục sinh cũng đã cử hành một cách bất 

thường và đơn độc… Mọi người không được tham dự các Bí tích hầu có thể 

tìm được sự nâng đỡ thiêng liêng... 

Nguồn gốc hạnh phúc 

Đức Thánh Cha Phanxicô viết: Trước thảm trạng này, Đức Thánh Cha nhấn 

mạnh tới bản chất dễ bị tổn thương của con người chúng ta, trước những 

định chế thời gian và nhiều sự phụ thuộc khác. 

Cơn đại dịch buộc chúng ta phải đặt vấn nạn về cội nguồn hạnh phúc và 

khám phá lại kho tàng đức tin Kitô giáo của chúng ta. 

Đức tin nhắc nhở chúng ta một số vấn đề chính của cuộc sống mà chúng ta 

đã lãng quên! Nó đang giúp chúng ta định giá lại những gì thực sự quan 

trọng và thiết yếu, và những gì thứ yếu và nhất thời. 

Đoàn kết trong gian nan thử thách 

Đức Thánh Cha gọi đây là một thời gian thử thách, giúp chúng ta có cơ hội 

định hướng lại cuộc sống của mình đối với Thiên Chúa. 

ĐTC nói: Cuộc khủng hoảng dậy chúng ta rằng, trong những lúc cấp thiết, 

chúng ta cần tới tha nhân trong một tình đoàn kết. Theo một cách thế mới, 

tình đoàn kết đang mời gọi chúng ta dấn thân để phục vụ người khác. Nó 

giúp chúng ta nhận ra sự bất công toàn cầu và làm thức tỉnh chúng ta trước 

những tiếng than khóc của người nghèo và của một hành tinh nghèo nàn 

bệnh hoạn của chúng ta. " 

Chiến thắng Phục sinh trên sự chết 

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục suy tư về ý nghĩa của lễ Phục sinh duy 

nhất mà nhiều Kitô hữu buộc phải cử hành một mình. 

Thông điệp Phục Sinh về sự chiến thắng vinh hiển của Chúa Kitô trên cái 

chết, cho Kitô hữu chúng ta ý thức rằng chúng ta không thể bị nhậm chìm 

trong cơn đại dịch. 

Phục Sinh mang lại cho chúng ta hy vọng, tin tưởng và khích lệ. Nó củng cố 

tâm thức đoàn kết của chúng ta. Nó mời gọi chúng ta vượt lên trên những 

ganh đua quá khứ để nhìn thấy nhau, và siêu vượt lên trên mọi khác biệt, để 

thấy mình là thành viên của một đại gia đình, chúng ta cùng nhau gánh vác 

những buồn đau của nhau. " 

Lây nhiễm tình yêu 



Đức Thánh Cha nói: Nguy cơ lây lan của một loại virus dạy chúng ta cách 

làm sao để truyền tình yêu từ một con tim này đến một con tim khác. 

Tôi rất biết ơn trước những hành vi tự nguyện, đầy lòng vị tha và dâng hiến 

anh hùng được thể hiện nơi những người chăm sóc cho các bệnh nhân, các 

bác sĩ y tá và các linh mục. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã cảm 

nhận được sức mạnh ấy từ đức tin. 

Không được rước Thánh Thể 

Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay giai đoạn đầu của cơn đại dịch, buộc 

nhiều chính phủ phải cấm các Thánh lễ công khai, khiến nhiều người Tín 

hữu trong một thời gian không thể tham dự thánh lễ và rước Chúa! 

Trong thời gian này nhiều người khám phá ra sự hiện diện của Chúa ở bất 

cứ nơi nào mà có hai hoặc ba người tụ họp lại nhân danh Chúa. 

ĐTC nói các Thánh lễ trực tuyến là một nhu cầu cấp thiết cho người tín hữu, 

mà rất nhiều người biết ơn trước những nỗ lực ấy; mặc dầu các thánh lễ trực 

tuyến không thể thay thế cho sự hiện diện sống động của Chúa trong việc cử 

hành Bí tích Thánh Thể. 

Đức Thánh Cha tạ ơn khi biết rằng người Công Giáo ở nhiều nơi trên thế 

giới đã có thể trở lại cuộc sống phụng vụ bình thường. 

Sự hiện diện của Chúa phục sinh trong Lời của Ngài và trong việc cử hành 

Thánh Thể sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để giải quyết những khó 

khăn và những thách đố mà chúng ta phải đối diện sau cơn đại dịch! 

Đổi mới niềm hy vọng và tình đoàn kết 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã luận lời tựa cuốn sách với hy vọng rằng cuốn 

sách sẽ giúp mọi người khám phá ra một ý nghĩa hy vọng và một tình đoàn 

kết mới. 

Giống như hai môn đệ trên đường đi Emmaus, Chúa cũng sẽ đồng hành với 

chúng ta trong lời của Ngài và qua việc bẻ bánh trong Bí tích Thánh Thể. 

Và Ngài nói với chúng ta: “Đừng sợ! Thầy đã chiến thắng sự chết”. 

 
    

 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.  

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 Hằng: 50kg gạo. 


