
 

 

                                                                ễ ă ưở

gày 12/11/2020 Đức Cha Đaminh Nguyễn văn Mạnh, Giám mục Giáo 

phận Đà lạt đã ra một thư ngỏ kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất 

trong cùng một đức tin trong giáo phận. Theo thư ngỏ thì chuyện xảy ra 

đã lâu và Tòa Giám mục Đà lạt cũng đã nhiều lần lên tiếng vào ngày 6/6, 

14/9 và 7/10 về nhóm trừ quỉ được mệnh danh là “Tiếng nói sự thật”.  

Theo thư ngỏ thì sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi cha Đaminh 

Nguyễn chu Truyền rời bỏ Đan viện Châu sơn ngày 30/10 và công khai 

tuyên bố quyết định dứt khoát “vâng theo ý Chúa Cha qua chị Thương chứ 

không tuân phục Giám mục bản quyền”. Cha Đaminh cũng cho biết chị 

Thương truyền ý Thiên Chúa Cha là : từ nay cha đặt tay chữa lành và trừ quỉ 

mà không phải xin phép Giám mục nữa, và coi đó là ơn đặc biệt dành cho 

ngài. 

Như thế sự việc trở nên nghiêm trọng vì cha Truyền đã tin rằng lời nói 

của chị Thương là lời nói của Thiên Chúa Cha. Nghiêm trọng vì Đức tin đặt 

sai chỗ vì tin vào lời nói của một người là chị Thương và tin chị nói lời của 

Thiên Chúa Cha. Ở đây chúng ta lại thấy điều vẫn xảy ra ở nhiều nơi, nhất 

là ở Việt Nam. Một người tự xưng mình đã nghe lời Thiên Chúa và nói cho 

người khác như là Thiên Chúa nói. Trường hợp này là mạo danh Thiên 

Chúa Cha.  

Hôm nay ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội hướng chúng ta về 

Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Vua của chúng ta. Trong cuộc sống trần gian 

chúng ta đi theo Vua Giêsu để đi về Nước Trời. Nếu chỉ dừng lại ở trần gian 

thì có thể làm cho người ta mất hướng đi đến cuộc sống vĩnh hằng. Vì thế 

trong khi lo cho cơm áo gạo tiền của cuộc sống hiện tại, chúng ta không 

quên đi theo Chúa Giêsu hướng dẫn để đi đến đời sống vĩnh cửu, cuộc sống 

trong cõi phúc vĩnh hằng với Thiên Chúa. 
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NGÀY PHÁN XÉT 

  

“Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta 

là khách lạ các ngươi đã tiếp rước.” (Mt 25,35) 

Suy niệm: Giáo lý trình bày về tứ chung, tức là bốn điều sau hết như sau: 

chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Quả thật, nếu thế giới và cuộc đời 

chúng ta cứ kéo dài mãi như thế này, không có đích điểm thì thật là vô 

nghĩa. Bởi vì sống thiện hay sống ác cũng như nhau; nếu con người sống 

không bao giờ chết, thế giới sẽ vô cùng lúng túng với những người cao tuổi. 

Không, thế giới, nhân loại có một điểm đến, để Thiên Chúa đưa con người, 

thế giới vào trời mới đất mới của vũ trụ được cứu độ. Vậy, ngày đó, Chúa 

phán xét như thế nào? Chúa phán xét ta sống với người khác dựa trên một 

tiêu chí duy nhất: có đầy tình thương, nhân ái không? Cho kẻ đói ăn, cho kẻ 

khát uống, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà. “Mỗi lần các 

ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là 

các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). 

Mời Bạn: Đời sống của ta dệt bằng những mối tương quan: với Chúa qua 

việc thờ phượng và với nhau qua những mối tương quan liên đới. Lắm khi 

chúng ta làm đủ thứ hoạt động, nhưng các mối tương quan ấy lại bị vỡ vụn, 

hoặc đóng khung nơi chính mình. Ngày phán xét, Chúa không hỏi chúng ta 

LÀM gì, nhưng hỏi chúng ta đã để TÌNH YÊU thấm vào công việc ta làm 

như thế nào. 

Sống Lời Chúa: Bày tỏ lòng kính trọng người bé mọn, người già cả, bệnh 

hoạn, tật nguyền, cô thân cô thế. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng có ngày phán xét, để mỗi khi 

con phục vụ một người, con nhớ rằng: con đang phục vụ Chúa. Amen. 
  

  

   

 Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới được trao cho giới trẻ Bồ Đào 

Nha vào Chúa Nhật 22/11 

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Thánh Giá sẽ được các bạn trẻ Panama 

trao cho các bạn trẻ Bồ Đào Nha vào cuối Thánh lễ trọng thể kính Chúa 

Kitô Vua và kết thúc năm phụng vụ, do ĐTC cử hành tại bàn thờ Ngai tòa 

bên trong đền thờ. 



Trong một thông cáo, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhắc lại truyền 

thống chuyển trao Thánh giá thường diễn ra vào cuối Thánh lễ Chúa Nhật 

Lễ Lá do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường thánh Phêrô. Truyền 

thống này bắt đầu từ năm 1984, khi vào cuối Năm Thánh Cứu độ, thánh 

Gioan Phaolô II đã trao cho các bạn trẻ Thánh Giá Năm Thánh, ngày nay 

được biết như Thánh giá Đại hội Giới trẻ Thế giới, và từ đó Thánh giá này 

là trung tâm của mỗi Đại hội Giới trẻ Thế giới. Năm 2003, Đức Thánh Cha 

cũng đã tặng cho giới trẻ một bản sao của bức ảnh Đức Maria Phần rỗi của 

dân thành Roma. Cùng với Thánh giá, bức ảnh này được rước trong các 

cuộc thánh du trên thế giới trước các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới. 

Đại hội Giới trẻ Thế giới lần tới sẽ được cử hành tại thủ đô Lisbon của Bồ 

Đào Nha vào năm 2023 với chủ đề “Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên 

đường”.  

 Khai mạc "Nền kinh tế Phanxicô": "Kinh tế + Tình huynh đệ x 

Phát triển = Tương lai 

Sự kiện quốc tế “Nền kinh tế Phanxicô” kéo dài 3 ngày đã được bắt đầu vào 

lúc 2 giờ trưa thứ Năm 19/11 giờ của Ý, tại Assisi, với sự tham dự trực 

tuyến của hơn 2.000 doanh nhân và sinh viên dưới 35 tuổi từ các châu lục. 

Đặt con người ở trung tâm của nền kinh tế 

Mở đầu sự kiện, một video có tên “Lắng nghe tiếng kêu của những người 

nghèo nhất để biến đổi trái đất” gửi đến tất cả thông điệp của các bạn trẻ 

sống trong cảnh nghèo khổ. Nhiều người trẻ không được đến trường, làm 

những công việc lặt vặt để sống hay làm những việc nặng nhọc và nguy 

hiểm. Nhiều người bị phân biệt đối xử, không có những phương tiện như 

người khác. Các tác giả của video muốn kêu gọi đặt con người ở trung tâm 

của nền kinh tế. Đại dịch khiến con người thêm mong manh nhưng người 

nghèo là những nạn nhân đầu tiên. 

Tiền bạc chỉ là một công cụ 

Chào mừng các bạn trẻ đến thành phố của vị thánh khó nghèo, Đức cha 

Domenico Sorrentino của Assisi đã nhấn mạnh: “Thánh Phanxicô đã hiểu 

rằng tiền bạc chỉ là một công cụ. Như vậy, nó phục vụ cho việc xây dựng 

một nền kinh tế tốt  đẹp, giàu ý nghĩa và quà tặng, không thể loại trừ ai, 

ngược lại, nó phải hướng đến lợi ích của tất cả mọi người và đặc biệt là 

những người rốt cùng”. 

Nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người 

Tiếp đến, Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển 

Con người Toàn diện, đã phát biểu khai mạc sự kiện. Ngài nói với những 

người trẻ: “Các con đã quyết định giúp Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội 

và toàn thế giới thực hiện một nền kinh tế bao gồm và bình đẳng, phục vụ 

tất cả, một nền kinh tế xã hội đầu tư vào con người, bảo đảm nền giáo dục 



và công việc xứng đáng”. Ngài nói thêm rằng không phải tình cờ chúng ta ở 

Assisi bởi vì thánh Phanxicô là nguồn cảm hứng của hòa bình và tình yêu xã 

hội. Ngài nhắc rằng mục đích của các công ty là tạo ra một cộng đồng con 

người làm việc với một mục tiêu duy nhất. Vì vậy điều quan trọng là mọi 

người đều có thể tận dụng tài năng của mình, mọi người phải được công 

nhận là nhân vật chính. Không phải thị trường có thể chữa lành nền kinh tế, 

đó là lý do tại sao nguồn cảm hứng đến từ con người thì quan trọng, từ 

những người không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động”. 

Assisi - thành phố quê hương của nền kinh tế mới 

Thị trưởng của Assisi cũng nói với các thế hệ tương lai: “Kể từ hôm nay, 

những người trẻ các bạn có thể coi Assisi là thành phố, quê hương, vùng đất 

của mình, nơi các bạn có thể nuôi dưỡng và trải nghiệm nền kinh tế mới, 

đảm bảo tính liên tục của quá trình được Đức Thánh Cha Phanxicô khởi 

xướng”. 

"Kinh tế + Tình huynh đệ x Phát triển = Tương lai" 

Cuối cùng, bà Francesca Di Maolo, Chủ tịch của Học viện Serafico ở Assisi 

dành cho trẻ em khuyết tật đã có những lời tâm huyết: “Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã trao cho các bạn trách nhiệm và sự tin tưởng để chăm sóc cho 

anh chị em và ngôi nhà chung của chúng ta. Đồng thời bà lưu ý rằng đại 

dịch không ngăn cản “ Nền kinh tế Phanxicô ” nhưng đã tạo ra một phản 

ứng dây chuyền. Bà nhận định: “Ở Assisi, một phương trình mới có thể 

được xây dựng: "Kinh tế + Tình huynh đệ x Phát triển = Tương lai". 

 

 
 Không có thánh lễ lúc 19g30 thứ hai 23.11. 

Từ thứ hai (23.11) đến thứ sáu (27.11), các linh mục trong Giáo Phận 

Saigòn sẽ tham dự tuần tĩnh tâm. Do đó, giáo xứ sẽ không có thánh lễ tối lúc 

19g30 ngày thứ hai (23.11). Các Thánh Lễ khác trong tuần vẫn cử hành như 

thường lệ.  

 
    

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: 1 giáo dân: 

1.200.000đ. Các cháu Yến & Bích: 400usd. Ủng hộ Noel: 1.000.000đ.   

 


