
 

 

                                                                ễ ă ưở

gười công giáo chúng ta đều biết tháng 10 là tháng Mân côi, tháng Giáo 

hội cổ xúy cho việc lần chuỗi Mân Côi bằng việc tổ chức lần cuỗi Mân 

côi chung hay riêng. Thế nhưng trong tháng 10 chúng ta cũng thấy có 

nhiều hình thức khác cùng với việc lần chuỗi Mân côi : hành hương đến 

những nơi kính Đức Mẹ và có khi cũng tổ chức hát thánh ca ca tụng Đức 

Mẹ. Làm gì làm, hình thức gì hình thức, chúng ta cũng cần nhớ đến việc lần 

chuỗi trong những hình thức khác nhau đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần 

nhớ điều quan trọng là không chỉ lần chuỗi trong tháng Mân côi mà thôi. 

Tháng Mân côi là dịp để Giáo hội toàn cầu học hỏi, đào sâu thêm về chuỗi 

Mân côi cũng như để thực hành hay phổ biến việc lần chuỗi trong Giáo hội. 

Việc lần chuỗi cũng tiếp tục sau tháng Mân côi và trong những tháng khác 

của năm. 

Khi nói đến chuỗi  Mân côi thì điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là không 

phải chỉ nhắm đếm số kinh : 50, 100, 150 hay hai trăm kinh Kính Mừng vì 

vấn đề là ở chỗ cầu nguyện : việc lần chuỗi giúp chúng ta cầu nguyện. 

Trong kinh Mân côi, việc đọc 10 kinh kính mừng giúp chúng ta có thời gian 

suy niệm về các mầu nhiệm Mân côi. Như thế kinh Mân côi gắn bó với 

Chúa Giêsu hay nói đúng hơn gắn bó với cuộc đời của Chúa Giêsu hay nói 

cách khác nhờ kinh Mân côi chúng ta cùng với Đức Mẹ dõi theo cuộc đời 

của Chúa Giêsu. 

Cuối cùng khi nói đến kinh Mân côi là nói đến tràng hoa Mân côi. Mỗi 

kinh Kính mừng mà chúng ta đọc như là một bông hoa hồng dâng lên Đức 

Mẹ. Chúng ta như những người con thảo dâng lên Đức Mẹ những bông hoa 

tươi thắm, những bông hoa tận cõi lòng chúng ta, những bông hoa không 

bao giò tàn úa, những bông hoa xuất phát từ con tim, từ tâm hồn yêu mến 

của chúng ta. Vì thế vấn đề luôn là chất lượng. 
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THÁNH HIẾN TRẦN THẾ  

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21) 

Suy niệm: Chúa Giê-su đã không để mình mắc bẫy lắt léo của những mánh 

lới chính trị. Nhưng nhân cơ hội đó, Ngài nâng chúng ta lên một bình diện 

cao hơn bằng cách đưa ra một chân lý thật giản đơn, rõ ràng nhưng cũng 

thật thâm thuý. “Của Xê-da, trả cho Xê-da,”: Thế gian có những giá trị nội 

tại (khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, chính trị...) mà ta phải tôn 

trọng: “Sự độc lập của những giá trị trần thế, nghĩa là các tạo vật và xã hội 

đều có những định luật và giá trị riêng là điều không những người đương 

thời đòi hỏi mà còn phù hợp với ý muốn của Tạo Hoá... Con người phải tôn 

trọng tất cả những điều ấy... Bởi vậy, việc khảo sát có phương pháp trong 

mọi ngành, nếu tiến hành một cách khoa học thực sự và đúng theo tiêu 

chuẩn luân lý sẽ không bao giờ trái nghịch với đức tin...” (Vui Mừng và Hy 

Vọng, số 36). Đã xác định được những gì là “của Xê-da” để “trả về Xê-da”, 

chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những gì “của Thiên Chúa” để “trả về Thiên 

Chúa.” 

Mời Bạn: Người ki-tô hữu được kêu gọi không phải là tiêu diệt các thực tại 

trần thế mà là thánh hiến chúng theo phương châm: “Thánh hiến trần thế từ 

trong trần thế và bằng những phương tiện của trần thế.” 

Chia sẻ: Cụ thể, phương châm trên có ý muốn nói gì? 

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công viêc nghề nghiệp và bổn phận hằng 

ngày của bạn theo đúng tinh thần Tin Mừng Đức Ki-tô. 

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” hoặc làm dấu Thánh Giá 

trước khi làm một việc gì. 

 
  

  

   

 ĐTC cùng nhóm C6 (6 Hồng Y) nhóm họp để soạn thảo Tông 

Hiến cải tổ Giáo triều 

Một cuộc họp trực tuyến đã qui tụ sáu Hồng Y - C6 - để họp bàn cùng với 

ĐTC Phanxicô sau tám tháng bị đình trệ vì cơn đại dịch coronavirus. 

Một thông cáo Báo chí Tòa thánh cho biết ĐTC Phanxicô đã tham dự cuộc 

họp trực tuyến vào chiều thứ Ba từ văn phòng của ngài ở nhà trọ Thánh 



Marta để thảo luận về một số khía cạnh của văn bản Tông Hiến mới về cải 

tổ Giáo triều La Mã. 

Sau khi được thông qua, văn bản đó sẽ thay thế Tông Hiến “Pastor Bonus” – 

Mục Tử Nhân Lành do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành. 

Tuyến cáo cho hay: “Trong những tháng mùa hè, Hội đồng C6 có nhiều cơ 

hội làm việc qua internet về văn bản của Tông Hiến mới này, hầu hoàn 

chỉnh và đệ trình lên ĐTC. Theo thông lệ, các Thánh Bộ liên hệ đang xem 

xét và xét duyệt bản dự thảo của Tông Hiến mới này." 

Lịch trình cho các bước kế tiếp 

Đặc biệt, tuyên cáo cho hay các cuộc họp được triệu tập “để tổng kết những 

công việc được thực hiện và nghiên cứu góp ý cho Tông Hiến mới, sau khi 

bản thảo được gửi ra”. 

Bản thông báo cũng cho hay trong cuộc họp, ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh 

đến "cuộc cải cách đã và đang được tiến hành, như chúng ta thấy trong một 

số vấn đề về cơ cấu điều hành quản trị tài chánh" 

Cuộc họp kế tiếp "được ấn định vào tháng 12 và cũng sẽ được diễn ra trực 

tuyến, vì tình trạng y tế sức khỏe của cơn đại dịch theo như kế hoạch đã 

được hoạch định." 

 Sứ điệp của ĐTC về hiệp ước hoàn cầu về giáo dục 

ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi giới văn hóa, khoa học, thể thao, nghệ nhân và 

chuyên viên truyền thông tham gia hiệp ước hoàn cầu về giáo dục để thăng 

tiến công lý, hòa bình, tình huynh đệ trên thế giới. 

Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp Video, gửi các tham dự viên cuộc 

gặp gỡ về hiệp ước giáo dục hoàn cầu, diễn ra dưới dạng trực tuyến, chiều 

ngày 15/10/2020, tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Sáng kiến thiết 

lập hiệp ước hoàn cầu về giáo dục do ĐTC Phanxicô khởi xướng và Bộ giáo 

dục Công giáo dấn thân tổ chức và cổ võ. Hội nghị này được trực tiếp 

truyền đi qua các mạng xã hội, với phần thông dịch trực tiếp bằng tiếng 

Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha. 

Trong sứ điệp, ĐTC nhận xét rằng đại dịch Covid-19 đang gây ra bao nhiêu 

thiệt hại về mặt kinh tế, xã hội, nhưng cả về mặt giáo dục mà nhiều người 

gọi là một “thảm họa”: khoảng mười triệu trẻ em buộc lòng phải rời bỏ 

trường học vì khủng hoảng kinh tế do coronavirus gây ra; sự việc này càng 

gia tăng hố chia cách trong lãnh vực giáo dục: hơn 250 triệu trẻ em ở tuổi đi 

học bị loại khỏi mọi hoạt động giáo dục. 

ĐTC nhắc nhở rằng: “Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua là một cuộc 

khủng hoảng toàn diện, không thể thu hẹp hoặc giới hạn vào một lãnh vực 

mà thôi. Covid-19 cho thấy rõ trên thế giới, điều đang bị khủng hoảng chính 

là cách thức chúng ta hiểu về thực tại và tương quan giữa chúng ta với 

nhau”. 



Trong bối cảnh đó, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, khả năng 

biến đổi của giáo dục: “Giáo dục là đánh cuộc và mang lại cho hiện tại niềm 

hy vọng phá vỡ được thái độ duy định mệnh và chủ bại, qua đó có sự ích kỷ 

của kẻ mạnh, sự xu thời của kẻ yếu và ý thức hệ ảo tưởng muốn áp đặt, tự 

coi mình như con đường duy nhất có thể hiện hữu... Giáo dục là phương 

dược tự nhiên chống lại nền văn hóa chủ nghĩa cá nhân, nhiều khi biến 

thành một sự tôn thờ cái tôi và đề cao thái độ dửng dưng.” 

ĐTC nói: “Tương lai của chúng ta không thể là sự chia rẽ, làm nghèo khả 

năng tư tưởng và sáng tạo, lắng nghe, đối thoại và cảm thông nhau. Ngày 

nay, cần có sự tái quyết tâm dấn thân về giáo dục, bao gồm mọi thành phần 

của xã hội. Trong tình trạng đại dịch hiện nay, đầy những ngỡ ngàng và đau 

buồn, chúng ta thấy rằng đây là lúc cần phải ký kết một hiệp ước giáo dục 

toàn cầu cho và với các thế hệ trẻ, với sự can dự của gia đình, các cộng 

đoàn, trường học, đại học, các tổ chức, các tôn giáo, chính quyền, toàn thể 

nhân loại, trong việc đào tạo những con người trưởng thành”. 

Trong số những đề nghị cụ thể, ĐTCkêu gọi hãy đặt con người với các giá 

trị, phẩm giá của nó, nơi trung tâm của mọi tiến trình giáo dục chính thức 

hoặc không chính thức, để làm nổi bật đặc tính, vẻ đẹp, độc nhất vô nhị, và 

đồng thời khả năng của con người tương giao với tha nhân và với thực tại 

xung quanh, loại bỏ những lối sống tạo điều kiện cho thứ văn hóa gạt bỏ. 

 

 
    

 

 Quyên góp cho quỹ truyền giáo.  

Vào Chúa nhật 30 thường niên 25/10/2020, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho 

quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin cộng đoàn quảng 

đại giúp đỡ. 
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