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Trong những ngày vừa qua, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời làm cộng
đoàn người Việt trong và ngoài nước dậy sóng. Dậy sóng vì nhiều người tỏ
lòng thương tiếc và bày tỏ ra bên ngoài lòng đau buồn thương tiếc đó. Dậy
sóng vì những phát biểu của vài người gây bất bình thậm chí gây căm phẩn
cho những người đang thương tiếc nghệ sĩ. Dậy sóng theo nghĩa gây tranh
luận xem nghệ sĩ có là người công giáo hay không vì có nguồn tin nói nghệ
sĩ xưng là người ngoại đạo, ngoại đạo nhưng khi qua đời lại có tên thánh :
một chuyện “không bình thường”. Kết cục rồi cũng rõ : nghệ sĩ là người
công giáo và được rất nhiều người ngưỡng mộ và hầu như không có antifan
như một số nghệ sĩ khác.
Có người có ý kiến xem ra cũng hay là : Có những người khi sống làm
cho người khác cười thì khi chết làm cho người khác khóc và có những
người khi sống làm cho người khác khóc thì khi chết làm cho người khác
cười. Xem ra câu nầy đáng cho chúng ta suy nghĩ. Cuộc sống của những
người mang lại niềm vui cho người khác là cuộc sống đáng cho mọi người
mến phục. Cuộc sống đầy tình cảm, đầy chân thành …với gia đình, với vợ,
với người khác là cuộc sống được mọi người trân trọng. Một người đã sống
hết tình với mọi người thì cũng được đáp trả một cách xứng đáng. Đó là
phần thưởng bên ngoài, thấy được nhưng đối với người công giáo thì phần
thưởng lớn lao hơn dành cho người biết yêu mến chân thành.
Phải chăng đây là điều người công giáo luôn phấn đấu : Nếu cuộc sống
trong hiện tại là cuộc sống tràn đầy yêu mến, là cuộc sống mang lại niềm
vui, hạnh phúc cho người khác thì cuộc sống mai sau cũng được tràn đầy
niềm hạnh phúc. Trái lại, nếu cuộc sống hiện tại là cuộc sống mang lại đau
khổ, gánh nặng cho người khác thì cuộc sống mai sau chắc là đầy đau khổ.

27/12/2020 CHÚA NHẬT LỄ GIA THẤT
QUI PHỤC LỀ LUẬT
Khi hai ông bà hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về
thành của mình là Nagiarét. (Lc 2,39)
Suy niệm: Từ khi Chúa dựng nên Ađam-Eva cho đến ngày tận thế, hôn
nhân là định chế căn bản, cổ xưa nhất sản sinh ra các gia đình trong nhân
loại. Định chế gia đình này được hình thành, gìn giữ, phát triển nhờ các lề
luật, tùy theo bối cảnh văn hóa của từng quốc gia dân tộc. Mọi gia đình đều
phải tuân thủ các luật lệ liên quan đến gia đình để duy trì trật tự xã hội, phát
huy các giá trị Thiên Chúa ban, là hạnh phúc gia đình và lưu truyền nòi
giống. Ý thức được giá trị của lề luật Chúa, Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se đã
chu đáo đưa con lên Đền thờ để chu toàn “luật Chúa truyền,” để người con
ấy được hoàn toàn thuộc về Chúa, chứ không chỉ thuộc gia đình mình.
Mời Bạn: Tuân thủ lề luật chính đáng luôn đem lại niềm vui cho người thi
hành, nâng đỡ họ lớn lên, trưởng thành trong nhân cách, đời sống đạo đức.
Chỉ khi đó luật pháp mới thực sự giúp con người phát huy quyền làm người
của mình. Thái độ của bạn với các lề luật Chúa dạy thế nào: ý thức tuân giữ,
coi thường, giữ chiếu lệ cho có?
Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm, suy gẫm hành động của Thánh gia trong
sự kiện dâng Chúa Giê-su vào Đền thánh, để sẵn lòng tuân theo luật lệ Chúa
và Hội Thánh truyền dạy, tránh đi sự miễn cưỡng khi thực thi lề luật thánh.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se, Hai Đấng đã vui vẻ, mau
mắn hoàn tất việc tuân giữ lề luật Chúa. Xin cho con (gia đình con) biết noi
gương các ngài, nhanh nhẹn thi hành luật Chúa nơi gia đình Công giáo
chúng con, sống mến Chúa yêu người, chung thủy với nhau. Amen.

 ĐTC Phanxicô công bố sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54
Trong sứ điệp Hòa bình Thế giới lần thứ 54, sẽ được cử hành vào ngày
1/1/2021 có tựa đề: “Nền văn hóa chăm sóc, hành trình đến hòa bình”, ĐTC
nói rằng thực hành và giáo dục sự chăm sóc là con đường để “xóa bỏ văn
hóa thờ ơ, vất bỏ và đối đầu, vốn thường phổ biến hiện nay”.
ĐTC nhận định rằng văn hóa chăm sóc, như một “sự dấn thân chung, liên
đới và có sự tham gia của mọi người để bảo vệ, thăng tiến phẩm giá và
những điều tốt đẹp của tất cả mọi người”, “sẵn sàng quan tâm, chú ý, từ bi,

hòa giải, chữa lành, tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau, tạo thành một phương
thức đặc biệt để xây dựng hòa bình”.
Năm 2020 với đại dịch làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng, ĐTC
nhớ đến những người đã mất người thân và mất công việc, các bác sĩ, y tá,
tình nguyện viên, tuyên úy, vv., những người hy sinh ở bên cạnh các bệnh
nhân, xoa dịu nỗi đau cho họ và cứu sự sống của họ. Nghĩ đến người nghèo
khổ và yếu đuối, ĐTC kêu gọi cho họ cũng được có vắc-xin ngừa Covid và
trợ giúp y tế. Bên cạnh các chứng tá của lòng bác ái và liên đới, ĐTC than
phiền về các hình thức khác nhau của chủ nghĩa dân tộc, phân biệt chủng
tộc, bài ngoại và các cuộc chiến tranh, xung đột gieo chết chóc và tàn phá.
Đại dịch và các biến cố trong năm 2020 “dạy chúng ta về tầm quan trọng
của việc chăm sóc lẫn nhau và chăm sóc thụ tạo, để xây dựng một xã hội
dựa trên các tương quan huynh đệ”. Sau khi giải thích về Thiên Chúa Đấng
Sáng tạo, nguồn mạch của ơn gọi chăm sóc của con người, mẫu gương
chăm sóc, về sứ vụ chăm sóc của Chúa Giêsu, sự chăm sóc của cộng đoàn
Kitô hữu tiên khởi dành cho những người yếu đuối, những mẫu gương bác
ái nhiệt thành của nhiều chứng tá đức tin rực sáng đã làm phong phú các
nguyên tắc của học thuyết xã hội của Giáo hội. ĐTC mời gọi các lãnh đạo
chính trị, tôn giáo hãy dùng “la bàn” các học thuyết xã hội của Giáo hội để
vạch ra con đường chung “thật sự nhân bản” cho tiến trình toàn cầu hóa.
 ĐTC trong Lễ Giáng Sinh: Chúa Giêsu đến với chúng ta để làm cho
chúng ta nên con cái Thiên Chúa
Trong bài giảng lễ đêm Giáng Sinh, ĐTC Phanxicô nói: “Sự hạ sinh của
Chúa Giêsu là „sự mới mẻ‟ vốn giúp chúng ta được tái sinh mỗi năm, và để
tìm kiếm, nơi Ngài, sức mạnh cần thiết khi đối diện với mọi thử thách”.
Sự hạ sinh của Chúa Giêsu là cho chúng ta; nghĩa là Con Thiên Chúa, Đấng
thánh về bản tính, đã đến để làm cho chúng ta thành con cái Thiên Chúa nhờ
ân sủng”. Đây là một “quà tặng tuyệt vời”, một quà tặng vốn là “ân sủng
tinh tuyền”, vốn không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì chúng ta có thể làm,
nhưng chỉ trên tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Quà tặng của Thiên Chúa vào dịp Giáng Sinh không thuần tuý là một đồ vật
hay một thứ gì đó, Thiên Chúa ban cho chúng ta Con duy nhất của Ngài,
“Đấng là Niềm Vui Của Ngài”.
Và rồi, ĐTC nói tiếp, “sự vô ơn của chúng ta với Thiên Chúa, và sự bất
công của chúng ta trước nhiều anh chị em” có thể làm cho chúng ta tự hỏi
liệu Thiên Chúa có đúng khi ban cho chúng ta quà tặng này là Con Ngài
không. Thực vậy, chẳng có gì mà chúng ta có thể làm khiến chúng ta trở nên
xứng với quà tặng này. Thay vào đó, chính là vì “tình yêu bất khả chiến bại”
của Thiên Chúa dành cho chúng ta, “tình yêu không đổi thay của Ngài dành
cho chúng ta vốn làm thay đổi chúng ta” vốn dẫn Thiên Chúa đến việc ban

cho chúng ta Con Ngài. Đó là vì tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho
chúng ta mà Chúa Giêsu đã được sinh ra, không phải trong một cung điện,
mà trong một máng cỏ hang bò lừa. Chúa Giêsu “đã đến trong thế gian này
như là mỗi đứa trẻ đi vào trong thế giới này, yếu đuối và mỏng giòn, để
chúng ta có thể học chấp nhận những yếu đuối của chúng ta bằng một tình
yêu dịu dàng…Thiên Chúa yêu thích tạo ra những điều kỳ diệu qua sự
nghèo nàn của chúng ta”. Đó là một dấu chỉ “để hướng dẫn chúng ta trong
suốt đời”. Tại Bethlehem, “Thiên Chúa nằm trong máng cỏ, như thể để nhắc
nhớ chúng ta rằng, để sống, chúng ta cần Ngài, như bánh mà chúng ta ăn.
Chúng ta cần được lấp đầy bằng tình yêu nhưng không, bất khả chiến bại, và
cụ thể của Ngài”.
ĐTC Phanxicô khẳng định rằng “máng cỏ, nghèo về mọi sự nhưng giàu tình
yêu, dạy chúng ta rằng dinh dưỡng thật sự đến từ việc để cho bản thân
chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và sau đó yêu thương người khác”.
Thiên Chúa đến với chúng ta trong Lễ Giáng Sinh như một Hài Nhi yếu
đuối và mỏng giòn để dạy chúng ta cách yêu. “Thiên Chúa đến với chúng ta
trong tình trạng nghèo và cần giúp đỡ, để nói với chúng ta rằng trong khi
phục vụ người nghèo, chúng ta sẽ tỏ tình yêu của chúng ta cho Ngài”.
ĐTC Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng một lời cầu nguyện: “Lạy
Chúa Giêsu, Ngài là một Hài Nhi là Đấng làm cho con thành một hài nhi.
Ngài yêu thương con như con là, không phải như con tưởng tượng con cần
là. Trong việc đón nhận Ngài, Hài Nhi của máng cỏ, một lần nữa con đón
nhận sự sống của con. Trong khi đón nhận Ngài, Bánh hằng sống, con cũng
khao khát trao ban sự sống của con. Ngài, Đấng Cứu Độ con, xin dạy con
cách phục vụ. Ngài đã không bỏ mặc con một mình, xin giúp con biết ủi an
anh chị em con, từ đêm nay trở đi, tất cả anh chị em của con”.

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 Lan: 2.000.000đ.

