
 

 

                                                                ễ ă ưở

gày 23/10/2020 Đức Tổng Giuse đã ra thư kêu gọi Toàn thể Tổng Giáo 

phận Saigon hiệp thông với các nạn nhân của nạn lũ lụt tại miền trung. 

Sau khi đã nêu lên những thiệt hại do cơn lũ gây ra, Đức Tổng Giuse 

viết : “Đứng trước nỗi đau lớn lao ấy, chúng ta được mời gọi hiệp thông với 

các nạn nhân cũng là anh chị em của chúng ta qua lời cầu nguyện. Xin 

Thiên Chúa giầu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân 

Côi, luôn an ủi nâng đỡ và ban cho mọi người những ơn cần thiết để sớm 

vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại.  

Truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam và tinh thần bác 

ái Kitô giáo thôi thúc chúng ta có hành động cụ thể để chia sẻ hỗ trợ về vật 

chất giúp đồng bào của mình sớm khắc phục hậu quả, tái thiết và ổn định 

đời sống.” 

Trong những ngày vừa qua, họ đạo chúng ta quyên góp cho nhiều thứ. 

Thế nhưng việc “cứu người như cứu hỏa” làm chúng ta phải suy nghĩ về thứ 

bậc ưu tiên của việc đóng góp và chúng ta cũng cần chú ý đến việc đồng 

tiền chúng ta đóng góp không bị dùng cho mục đích khác, nghĩa là không 

đến những người đang bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Chính vì thế Đức Tổng 

đề nghị “Mọi đóng góp xin quý cha và các cộng đoàn gửi về văn phòng Ban 

Caritas, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM; hoặc 

chuyển vào tài khoản của Caritas : 

- Tên tài khoản : CARITAS TGP TPHCM 

- Số tài khoản : 130 306 119 

- Ngân hàng : ACB (Thương mại cổ phần Á Châu) – PGD Trương Định” 

Thiên Chúa có thể “dùng đôi tay và tấm lòng của tất cả chúng ta xoa dịu 

và chữa lành nỗi đau của các nạn nhân vùng bão lũ.” 
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VÌ MẾN CHÚA NÊN YÊU NGƯỜI  

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng 

hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải yêu mến người thân cận 

như chính mình.” (Mt 22,37.39) 

Suy niệm: Bất cứ người Do Thái nào cũng thuộc nằm lòng hai điều răn 

quan trọng nhất là mến Chúa yêu người, vì họ vẫn đọc hai điều răn ấy mỗi 

ngày trong lời kinh Shema. Tuy nhiên, với nhiều người hai điều răn ấy như 

thể độc lập, tách rời nhau. Chính vì thế, điều răn nào trọng nhất vẫn là đề tài 

tranh biện giữa các nhà thông luật. Đức Giê-su đã đưa ra một sự mới mẻ độc 

đáo khi nối kết hai điều răn mến Chúa và yêu người trở thành một điều răn 

độc nhất, diễn tả trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa hết 

lòng, hết sức lực và hết trí khôn, trên hết mọi sự thì phải yêu mến người anh 

em như chính mình. Hay nói cách khác, tình yêu Thiên Chúa thúc bách ta 

phải yêu thương người anh em mình. 

Mời Bạn: Mến Chúa, yêu người là điều răn mỗi Ki-tô hữu chúng ta ai cũng 

thuộc nằm lòng. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người có xu hướng tách rời 

hai điều răn ấy. Họ vẫn đọc kinh, dâng lễ mỗi ngày nhưng lại thiếu bác ái 

trong lời nói, trong việc làm, với người khác, hoặc họ sống theo kiểu đạo tại 

tâm, chỉ cần sống tốt, cư xử tử tế với mọi người là đủ, chứ không cần phải 

đến nhà thờ để phụng sự Chúa. Còn bạn thì sao? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn quyết tâm làm ít nhất một điều tốt cho người 

khác vì lòng yêu mến Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm sâu hơn tình yêu, lòng 

nhân hậu Chúa dành cho con. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa 

nơi người anh em, để con sống bác ái và cư xử tử tế với mọi người. Amen. 
  

  

   

 Đức Hồng Y Parolin cho hay: Thỏa thuận Tòa thánh / Trung Quốc, 

tất cả đều suôn sẻ 

ĐHY Parolin khẳng định nội dung thỏa thuận giữa Trung Quốc và Tòa 

thánh vẫn còn trong vòng bí mật. Nhưng đó là một "bí mật tương đối", vì 

"nhiều nội dung đã được biết đến" như quyết định gia hạn Thỏa thuận đã 

được đưa ra trong những ngày qua. 



ĐHY cho hay ngài hài lòng về kết quả của những thỏa thuận và ngài cũng 

hy vọng sẽ có những cải tiến liên quan đến hoạt động của các điều khoản 

của Thỏa thuận. Tất nhiên, ĐHY cho biết thêm, cũng có nhiều vấn đề mà 

thỏa thuận không bao giờ có ý định giải quyết. Ngài nói: “Có những quy 

định được áp đặt và liên quan đến các tôn giáo, và chắc chắn cũng liên quan 

đến Giáo Hội Công Giáo. 

Đối với câu hỏi liên quan đến việc liệu Thỏa thuận có “dự đoán một tương 

lai tái lập quan hệ ngoại giao hay không”, Ngoại trưởng Vatican nói rằng 

“hiện tại không có cuộc nói chuyện nào liên quan ngoại giao. Chúng tôi 

đang tập trung vào Giáo hội.” 

Ngài nhắc lại Hiệp định chưa giải quyết được tất cả các vấn đề và những 

khó khăn; nhưng ngài hy vọng rằng thông qua đối thoại, đôi bên sẽ đối diện 

“vì Hiệp định không liên quan đến những quan hệ ngoại giao cũng như 

không đề cập tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Thỏa thuận chỉ đề cập tới 

những liên quan đến tình hình của Giáo hội, đặc biệt tới một vấn đề cụ thể 

như việc bổ nhiệm các giám mục”. 

“Mục đích là sự hợp nhất của Giáo hội, mà trên thực tế đã có những thành 

quả là tất cả các giám mục ở Trung Quốc đều hiệp thông với Đức Thánh 

Cha. Không còn giám mục nào bất hợp pháp nữa, đối với tôi đây là một 

bước tiến đáng chú ý. Và từ đây, bắt đầu lại từng bước, tạo điều kiện cho 

việc bình thường hóa Giáo hội ở Trung Quốc. " 

 Thiên Chúa vẫn gần gũi với chúng ta trong nổi khổ khi chúng ta cầu 

nguyện. 

ĐTC Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý của Ngài về việc cầu nguyện trong 

Buổi Triều Yết Chung, khi tập trung vào Thánh Vịnh. Ngài gọi Cựu Ước là 

một “phòng tập và nhà của vô số những con người nam nữ cầu nguyện”. 

Là một phần của những cuốn sách về sự khôn ngoan, Thánh Vịnh thông 

truyền cho người tin “biết cách cầu nguyện”. Trong các Thánh Vịnh, chúng 

ta thấy tất cả mọi tình cảm của con người: những niềm vui, nỗi u sầu, hoài 

nghi, niềm hy vọng, sự đắng cay vốn tô điểm cuộc sống của chúng ta. 

Thiên Chúa gợi hứng ngôn ngữ cầu nguyện trong các sách để những người 

đọc những cuốn này có thể học cách ngợi khen, tạ ơn, khẩn xin, và kêu cầu 

Ngài. Tắt một lời, các Thánh Vịnh là lời của Thiên Chúa mà chúng ta là con 

người dùng để trò chuyện với Ngài. Những lời cầu nguyện trong các Thánh 

Vịnh xuất phát từ kinh nghiệm sống, chứ không phải những ý tưởng mơ hồ. 

“Để cầu nguyện thì thật đủ cho chúng ta để là điều chúng ta là”, với tất cả 

các vấn đề và những sự không chắc chắn của chúng ta.  

ĐTC Phanxicô tiếp tục khám phá cách mà Tác Giả Thánh Vịnh đối diện với 

vấn đề đau khổ, khi nói rằng điều đó được chấp nhận như là một phần của 

cuộc sống và do đó biến thành một câu hỏi: “Cho đến khi nào?” là một câu 



hỏi vẫn còn chưa có câu trả lời. Mọi nỗi khổ mời gọi sự tự do, mọi giọt 

nước mắt mời gọi sự ủi an, mọi vết thương đợi chờ sự chữa lành, mọi sự 

thoá mạ cần một câu quyết đoán. 

Các Thánh Vịnh nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống sẽ không được cứu trừ 

khi nỗi khổ được chữa lành. Người cầu nguyện biết rằng họ “thật quý giá 

trước mắt Thiên Chúa, và vì thế thật ý nghĩa để kêu lên. Các Thánh Vịnh 

cho chúng ta thấy việc kêu lên Thiên Chúa trong cầu nguyện “là cách và là 

khởi đầu của ơn cứu độ”. Cầu nguyện biến nỗi đau thành “một mối quan hệ: 

một tiếng kêu giúp đợi đón nhận một đôi tai biết lắng nghe”. Tất cả mọi nỗi 

đau con người đối với Thiên Chúa đều là thánh thiêng. Trước Thiên Chúa 

chúng ta không phải là khách lạ, hay những con số. Chúng ta là các diện 

mạo và tâm hồn, được biết đến từng người một, bằng chính tên của mình. 

 Đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm vùng lũ lụt 

Sáng 20.10.2020, đoàn đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức 

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGMVN - làm trưởng 

đoàn, đã đến viếng thăm và trao quà cho những nạn nhân lũ lụt vừa qua tại 

các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng. 

Các ngài đã trao đến các nạn nhân lũ lụt những món quà, trích từ quỹ dự 

phòng thiên tai của Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam trực thuộc 

HĐGMVN. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng phát xuất từ tấm lòng của 

nhiều người hướng về đồng bào ruột thịt thân yêu đang chịu nhiều khó khăn 

thử thách vì thiên tai... 

 
    

 Hiệp thông và trợ giúp các nạn nhân lũ lụt.  

Theo lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám mục Sàigòn, Vào Chúa nhật 

1.11.2020, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền cứu trợ lũ lụt tại các tại khu vực Tây 

Nguyên và miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế. Xin cộng đoàn quảng đại giúp đỡ.  

 

 

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: GĐ Bảo Hiền: 
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