
 

 

                                                                ễ ă ưở

Vào ngày thứ năm trong tuần vừa qua, thứ năm sau lễ Hiển linh, Tổng 

Giáo Phận Saigon có lễ phong chức cho các thầy Phó tế. Nếu Lễ Hiển linh 

là lễ Chúa Giêsu tỏ mình cho dân ngoại thì phải chăng đây là lời mời gọi 

của Chúa cho sứ vụ của các thầy : lời mời gọi loan báo tin mừng cho muôn 

dân. Mỗi thầy như ánh sao, nhờ ánh sao nầy mà mọi người có thể đến với 

Chúa Giêsu và đến với Thiên Chúa.  

Chúa Giêsu phải chiếm vị trí trung tâm đời sống các thầy. Các thầy phải 

cố gắng tin những điều đã đọc trong kinh thánh, dạy những điều tin và sống 

điều đã dạy. Chịu chức phó tế, các thầy đã gia nhập hàng giáo sĩ và khi gia 

nhập hàng giáo sĩ, các thầy có một nhiệm vụ mới, chính thức tham gia vào 

sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Khi sống đức Tin, các thầy có thể chia sẻ 

kinh nghiệm sống đức tin cho người khác. Lời nói, lời rao giảng không chỉ 

rút ra trừ sách vở, nhưng còn từ cuộc sống. Người ta thường nói : “Lời nói 

lung lay, gương bày lôi kéo”.  

Trong một thế giới chạy theo hình thức bên ngoài thì cuộc sống nội tâm, 

cuộc sống bên trong trở nên kém hấp dẫn. Không thiếu giáo sĩ chạy theo 

hình thức bên ngoài và kết quả là đánh mất đời sống nội tâm, sự kết hợp với 

Chúa. Giáo hội bị tàn phá chính yếu không phải vì bị ngăn cấm hình thức 

bên ngoài, nhưng do không còn có Chúa hiện diện trong đời sống Giáo hội. 

Sự thu hút nhiều người đến tham dự những hoạt động, nghi lễ của Giáo hội 

không tạo nền tảng cho “sự phát triển bền vững” của Giáo hội. Đơn giản là 

vì người ta bị thu hút bởi cái phụ thuộc. Lễ Giáng sinh cho thấy nhiều người 

đến “tham quan” sự hoành tráng của hang đá, chụp hình trước cây thông, 

trước ông già Noel… Chúa Giêsu còn có vị trí nào trong cuộc đời kitô hữu ? 

Đây là một thách đố lớn cho sứ vụ rao giảng tin mừng mà các thầy phó tế 

được kêu gọi. 
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“CHA HÀI LÒNG VỀ CON!” 

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11) 

Suy niệm: Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một hành trình 

hai chiều đi xuống và đi lên. Đi xuống dìm mình trong dòng nước sông Gio-đan là 

khiêm cung gánh lấy tội lỗi của nhân loại; đi lên khỏi nước để khởi phát công cuộc 

cứu chuộc đền bù tội lỗi. Đỉnh cao nổi bật của hành trình này chính là cuộc thần 

hiện của Ba Ngôi Thiên Chúa: Các tầng trời xé ra, và Thần Khí lấy hình chim bồ 

câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng Chúa Cha long trọng giới thiệu Ngôi Hai 

Con Thiên Chúa làm người là “Con yêu dấu của Chúa Cha, Chúa Cha hài lòng về 

Người.” Nơi dòng nước sông Gio-đan, Chúa Giê-su được tuyên dương là Người 

Con đích thực luôn vâng phục ý định cứu độ của Chúa Cha; qua dòng nước của bí 

tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa và Chúa Cha cũng sẽ nói với 

chúng ta trong cuộc hiển dung “hãy vâng nghe lời Con của Ngài” (Mc 9,7). 

Mời Bạn: Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, người Ki-tô hữu trở nên con cái Thiên 

Chúa, được sự sống thần linh của Ngài, được trở nên một thân mình với Chúa Giê-

su Ki-tô. Lúc đó chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, mà là Đức Ki-tô 

sống trong chúng ta (x. Rm 14,7; 2Cr 5,15; Gl 2,20). 

Sống Lời Chúa: Hằng ngày, bạn cảm tạ Chúa về hồng ân bí tích Rửa tội cho bạn 

được làm con cái Chúa; bạn luôn tìm biết ý Chúa muốn để vâng phục và thực thi ý 

Ngài. 

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa qua Bí Tích 

Rửa Tội. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng con để chúng con cũng 

được Chúa Cha gọi là “con yêu dấu” của Ngài.  Amen. 

  

  

   

 ĐTC gửi sứ điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh kính thánh Giacôbê 

tại Compostela 

Trong sứ điệp nhân dịp khai mạc Năm Thánh kính thánh Giacôbê tại 

Compostela, Tây Ban Nha, vào ngày 31.12 vừa qua, ĐTC Phanxicô mời gọi 

các tín hữu hành hương thực hiện cuộc hành trình hoán cải và liên đới cùng 

với những người bạn đồng hành.  

ĐTC viết: “Theo bước chân thánh Tông đồ, chúng ta hãy rời bỏ cái tôi của 

mình, những thứ an toàn mà chúng ta bám víu vào, nhưng với một mục tiêu 



rõ ràng trong tâm trí, chúng ta không phải là những sinh vật lang thang, luôn 

xoay quanh chính mình mà không đi đến đâu. Với tiếng Chúa kêu gọi chúng 

ta và với tư cách là những người hành hương, chúng ta chào đón Năm 

Thánh trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, thực hiện cuộc hành trình này để 

gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính chúng ta”. Mục tiêu của cuộc hành 

trình là hoán cải bước theo Chúa Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sống. 

Trên cuộc hành trình này, lòng thương xót của Thiên Chúa đồng hành với 

chúng ta và ngay cả khi tình trạng yếu đuối do tội lỗi vẫn còn, nó bị lướt 

thắng bởi tình yêu thương, điều cho phép chúng ta nhìn về tương lai với 

niềm hy vọng và sẵn sàng đặt cuộc đời mình trở lại con đường đúng đắn”. 

Để bắt đầu cuộc hành trình, cần phải cởi bỏ những thứ nặng nề và vượt ra 

khỏi chính mình để liên đới, chờ đợi, hỗ trợ, chia sẻ nỗ lực và thành quả cho 

nhau. Điều đó giúp chúng ta nhận ra người khác là một món quà Thiên 

Chúa ban để đồng hành với chúng ta trong hành trình này. 

 Suy niệm về Thánh Giuse: “Với trái tim của Người Cha, thánh Giuse 

đã yêu thương Đức Giêsu” 

Ngay từ dòng đầu tiên của tông thư về Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô đã long 

trọng nêu ra chân lý, một chân lý vừa đời thường, nhưng vừa mới mẻ và 

đánh động lòng người: “Chính với trái tim của người cha, thánh Giuse đã 

yêu thương Đức Giêsu”. Chúng ta thường chỉ chú ý đến mặc khải Đức 

Giêsu được yêu thương bởi Cha trên trời (chiều dọc), và quên đi mặc khải 

Người cũng được yêu thương với trọn cả con tim, bởi một người cha ở dưới 

đất (chiều ngang). Xác tín này có nền tảng Tin Mừng. Thật vậy, tuy các Tin 

Mừng nói về Thánh Giuse không nhiều, nhưng đủ để giúp chúng ta hiểu 

ngài thuộc “mẫu người cha nào” và ngài có “sứ mạng nào”. ĐTC cẩn thận 

nhắc lại từng biến cố có sự hiện diện âm thầm, nhưng quảng đại của Thánh 

Giuse, được các thánh sử Mátthêu và Luca kể lại. Như thế, các Tin Mừng 

giúp tôi hiểu và yêu mến Thánh Giuse như thế nào? Và Thánh Giuse giúp 

tôi hiểu và yêu mến Chúa Giêsu ra sao? 

Sau Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, không có vị thánh nào giữ nhiều chỗ như 

thế trong Huấn Quyền Giáo Hoàng, hơn thánh Giuse, bạn trăm năm của 

Người”. Các vị tiền nhiệm của ĐTC Phanxicô đã tuyên bố Thánh Giuse là: 

“Thánh Bổn Mạng của Hội Thánh Công Giáo” (Chân phước Piô IX). 

“Thánh Bổn Mạng của người lao động” (Đấng đáng kính Piô XII). 

“Đấng bảo vệ của Chúa Cứu Thế” (và Thánh Gioan Phaolô II). 

Ngoài ra, Dân Chúa kêu cầu Thánh Giuse là “Thánh Bổn Mạng của ơn chết 

lành”. Tôi hiểu những tước hiệu này của Thánh Giuse như thế nào? Tước 

hiệu nào làm tôi hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn? Tôi thích tước hiệu nào 

hơn cả? Tại sao?. Truyền thống hay “linh đạo” của xứ đạo, gia đình, nhóm, 

hội dòng, cộng đoàn… mà tôi thuộc về, đã tôn vinh Thánh Giuse như thế 



nào? Thánh Giuse là ai trong đời sống đức tin và ơn gọi của tôi? Với lời 

“công bố” đích thân của tôi về Thánh Giuse, tôi ước ao ngài sẽ hiện diện 

trong đời sống của tôi như thế nào, trong hành trình đi theo Đức Kitô? 

Tông thư về Thánh Giuse của ĐTC được ban hành nhân dịp kỷ niệm 150 

năm tuyên bố Thánh Giuse là Thánh Bổn Mạng của Hội Thánh Công Giáo, 

vào ngày 08/12/1870 của Chân phước Giáo Hoàng Piô IX; trước đó tông thư 

đã được “cưu mang” trong những tháng dài của cơn đại dịch: “Tôi muốn… 

chia sẻ với anh chị em những suy tư cá nhân về chân dung ngoại thường của 

Thánh Giuse, nhưng lại thật gần gũi với thân phận con người của mỗi người 

trong chúng ta. Ước ao này đã chín muồi trong suốt những tháng vừa qua 

của cơn đại dịch...” Vậy điều gì xẩy ra trong cơn đại dịch, đã làm cho ước 

ao chia sẻ về Thánh Giuse của ĐTC trở nên“chín muồi? “Những con người 

bình thường, hay bị quên lãng” nào trong cơn đại dịch, đã làm cho ĐTC nhớ 

tới Thánh Giuse, hiểu và yêu mến ngài hơn? Những người này đã hiện diện 

trong cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi có nhận ra không? 

Đáp lại lời mời gọi của ĐTC, tôi hãy hồi tâm lại đời mình, để nhận ra 

“những con người bình thường, hay bị quên lãng” và sống đời mình trong 

từng ngày, với tâm tình biết ơn. Chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục hiệp 

thông và cầu nguyện cho những con người vẫn hi sinh phục vụ trong thầm 

lặng, cho những nạn nhân và dân tộc vẫn đang bị cơn đại dịch gây tác hại. 

Trong đời thường cũng như trong những “giai đoạn hay hoàn cảnh đặc biệt” 

(của tôi, của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ…), tôi đã, đang và ước ao 

trở thành “người bình thường, hay bị quên lãng” như thế nào, theo lời chia 

sẻ của ĐTC và theo gương của Thánh Giuse? 

Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ 

 
    

 Thánh lễ kính Đức Mẹ trưa 13.01.2021 

12g00 trưa thứ tư, họ đạo sẽ có Thánh lễ kính Đức Mẹ như thường lệ. Kính 

mời công đoàn cùng tham dự. 
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