
 

 

                                                                ễ ă ưở

ới Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tuần vừa qua, chúng ta cùng 

với Giáo hội bước vào mùa Thường niên. Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa 

là lễ cuối cùng của mùa Giáng sinh cũng là thời gian mời gọi chúng ta 

đi cùng với Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai của Người. Đó là cuộc đời 

tuân lệnh hay vâng lời Thiên Chúa Cha để đi rao giảng Tin mừng cứu độ 

cho mọi người.  

Với việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa, Người đã nhập đoàn với những 

người tội lỗi để đến xin Thánh Gioan Tẩy giả lãnh nhận phép rửa cho thấy 

sự thống hối của những tội nhân. Điều nghịch thường là Người không có tội 

nhưng lại xuất hiện chung với dòng tội nhân đến xin chịu phép Rửa. Thế 

nhưng việc ấy cũng cho thấy chương trình của Thiên Chúa : Chúa Giêsu đến 

trần gian, bị đối xử như một tội nhân, nhập đoàn với những tội nhân chịu 

Phép Rửa và chịu chết chung với những tội nhân.  

Thế nhưng Người lại là Đấng cứu chữa, giải thoát con người khỏi án sự 

chết, khỏi tội lỗi khi con người đi theo lời Quyền năng của Người. Trong 

mùa thường niên Giáo hội trình bày cho chúng ta thấy Lời dạy quyền năng 

của Chúa Giêsu. Người dạy như Đấng có uy quyền, Người hành động như 

Đấng đầy Quyền năng. Chỉ một lời của Người, gió biển phải lặng im ; chỉ 

một lời của Người, ma quỉ phải xuất ra ; chỉ một lời của Người, người chết 

sống lại : Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa hay nói chính xác hơn Chúa Giêsu 

là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Ngôi Lời Thiên Chúa. 

Trình bày lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong thời gian dài như thế, 

Giáo hội muốn cho chúng ta, các Kitô hữu, hiểu về Chúa Giêsu nhiều hơn, 

làm theo lời Chúa Giêsu nhiều hơn, đi vào chương trình cứu độ của Thiên 

Chúa nhiều hơn, nhờ đó chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa.  
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RÁP-BI, THƯA THẦY! 

Đức Giê-su hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là 

thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem 

chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1,38-39) 

Suy niệm: Cuộc sống vẫn cứ thế. Nhà nông mong mùa thu hoạch kiếm hoa 

màu. Công nhân viên chức mong cuối tháng kiếm đồng lương. Người bán 

mong có người mua để kiếm đồng lời. Học trò mong đỗ đạt kiếm tìm một 

cuộc sống sung sướng hơn. Thế mà những người môn đệ mới lần đầu tiếp 

xúc với Chúa, đã nhanh nhẩu đáp: “Ráp-bi, Thầy ở đâu?” Vâng, họ chỉ 

muốn tìm chính Thầy, và muốn đến chính nơi Thầy ở, và lưu lại đó với 

Thầy. Cuối cùng, các ông đã chia sẻ sứ mệnh của Thầy và cùng chết với 

Thầy. Người môn đệ Chúa hôm nay tìm gì? Tiền bạc, việc làm, tiện nghi… 

Nhưng không đủ nếu chúng ta dừng lại ở đó và coi đó là cùng đích của cuộc 

đời. Hãy tạ ơn Chúa đi bạn, vì được Giáo Hội hướng dẫn giới thiệu, được 

Chúa soi sáng thúc đẩy, bạn còn biết tìm chính Chúa. Tìm Chúa nơi tha 

nhân, nơi cuộc sống cộng đoàn, nơi bổn phận mỗi ngày. Tìm Chúa rồi, hãy 

ở lại với Ngài, hãy để Ngài ở lại với ta. 

Mời Bạn: Khi bạn rong ruổi tìm kiếm lợi lộc cuộc đời mà không bao giờ 

thấy thỏa mãn, đó là dấu hiệu bạn chưa tìm và chưa gặp Chúa. Hãy bắt đầu 

tìm Chúa ngay đi bạn. Không bao giờ là quá sớm hoặc quá trễ. 

Sống Lời Chúa: “Hãy đến và sẽ thấy”. Hôm nay, bạn thử quyết tâm sống 

một ngày Chúa Nhật thật trọn vẹn, đỉnh cao là việc tham dự Thánh Lễ. 

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin đồng hành với con trong mọi bước đường cuộc 

sống, để trong mọi việc, con luôn nhận ra sự hiện diện của chính Chúa, 

cùng làm với Chúa và luôn theo ý Chúa. Amen. 
  

  

   

 Tông thư dưới dạng Tự Sắc “Spiritus Domini” của ĐTC 

Phanxicô về việc sửa đổi triệt 1, điều 230 của Bộ Giáo luật về quyền của 

phụ nữ đảm nhận các thừa tác vụ đã được thiết lập là Đọc Sách và 

Thừa Tác Viên Giúp Lễ.  
Cho đến nay, điều 230, triệt 1 của bộ Giáo Luật quy định như sau: “Các giáo 

dân thuộc nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội Ðồng 

Giám Mục ấn định, có thể lãnh tác vụ đọc sách hoặc giúp lễ, qua một nghi lễ 



phụng vụ đã qui định. Tuy nhiên, việc trao tác vụ này không cho họ quyền 

được Giáo Hội trợ cấp hoặc trả lương”. 

Trong Tông thư dưới dạng Tự Sắc “Spiritus Domini”, nghĩa là “Thần Khí 

Chúa”, ĐTC Phanxicô truyền bỏ đi cụm từ “thuộc nam giới” để cho phép nữ 

giới có thể đảm trách thừa tác vụ Đọc Sách và Thừa Tác Viên Giúp Lễ, dưới 

hình thức ổn định và được thể chế hóa. 

Không có gì mới trong việc giao phó cho nữ giới việc rao truyền Lời Chúa 

trong các cử hành phụng vụ hoặc làm công việc phục vụ tại bàn thờ với tư 

cách là người giúp lễ (altar servers, chierichette) hoặc với tư cách là thừa tác 

viên Thánh Thể (acolytes, accolitato). Ở nhiều cộng đồng trên khắp thế giới, 

những thực hành này đã được các giám mục địa phương cho phép từ lâu, 

đặc biệt là trong trường hợp các bé gái giúp lễ. 

Thần Khí của Chúa Giêsu, nguồn mạch thường hằng của sự sống và sứ 

mệnh của Giáo Hội, phân phát cho các thành phần dân Chúa những ân sủng 

để mỗi người, theo những cách khác nhau, góp phần vào việc xây dựng 

Giáo Hội và loan báo Tin Mừng. Những đặc sủng này, được gọi là thừa tác 

vụ vì chúng được Giáo hội công khai công nhận và thiết định, được cung 

cấp cho cộng đồng và sứ mệnh của cộng đồng ở dạng ổn định. Trong một số 

trường hợp, sự đóng góp thừa tác này có nguồn gốc từ một bí tích cụ thể, là 

bí tích Truyền Chức Thánh. Các thừa tác vụ khác, trong suốt lịch sử, đã 

được thiết lập trong Giáo Hội và được giao phó qua một nghi thức phụng vụ 

không có nguồn gốc bí tích cho cá nhân tín hữu, như một hình thức thực 

hiện cụ thể chức tư tế được lãnh nhận qua phép Rửa Tội; và như một cách 

hỗ trợ cho chức vụ cụ thể của các giám mục, linh mục và phó tế. 

Theo một truyền thống đáng kính, ĐTC Phaolô VI đã quy định trong Tông 

thư dưới dạng Tự Sắc Ministeria Quaedam (Một số thừa tác vụ - ngày 

17.8.1972) rằng việc tiếp nhận “các thừa tác vụ giáo dân” là tiền đề chuẩn bị 

cho việc lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh, mặc dù những thừa tác vụ 

này cũng được phong cho những nam giáo dân phù hợp khác. 

Một số kỳ họp của các Thượng Hội Đồng Giám Mục đã nhấn mạnh sự cần 

thiết phải điều tra về mặt giáo lý chủ đề này, để nó đáp ứng với bản chất của 

các đặc sủng nói trên và nhu cầu của thời đại, cũng như đưa ra sự hỗ trợ 

thích hợp cho vai trò phúc âm hóa của cộng đồng Giáo hội. 

Chấp nhận những khuyến nghị này, một sự phát triển giáo lý đã đạt được 

trong những năm gần đây làm nổi bật cách thức một số thừa tác vụ do Giáo 

hội thiết lập có nền tảng dựa trên điều kiện chung là được rửa tội và chức tư 

tế vương giả nhận được trong Bí tích Rửa tội; về cơ bản chúng khác biệt với 

thừa tác vụ thánh chức được lãnh nhận qua Bí tích Truyền Chức Thánh.  

Do đó, sau khi nghe ý kiến của các Bộ có thẩm quyền, tôi đã quyết định đưa 

ra việc sửa đổi triệt 1, điều 230 của Bộ Giáo luật. Tôi quyết định rằng triệt 1, 



điều 230 của Bộ Giáo luật trong tương lai được quy định như sau: “Các giáo 

dân có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của HĐGM ấn định, có thể lãnh tác 

vụ đọc sách hoặc giúp lễ, qua một nghi lễ phụng vụ đã qui định. Tuy nhiên, 

việc trao tác vụ này không cho họ quyền được Giáo Hội trợ cấp hoặc trả 

lương.” Tôi cũng ra lệnh sửa đổi các điều khoản khác, có hiệu lực pháp luật, 

có liên quan đến thay đổi này. 

Những gì tôi đã đề cập đến trong Tông thư dưới dạng Tự Sắc, tôi truyền 

rằng nó có sức mạnh vững chắc và ổn định, bất chấp bất cứ điều gì ngược 

lại, ngay cả khi điều đó đáng được đề cập đặc biệt, và truyền công bố trên tờ 

Quan Sát Viên Rôma, và có hiệu lực thi hành ngay lập tức, và sau đó được 

xuất bản trong công báo chính thức của Tòa Thánh Acta Apostolicae Sedis. 

 Chỉ dẫn cho ngày Thứ Tư Lễ Tro trong bối cảnh đại dịch 

coronavirus của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích 

Thứ Tư Lễ Tro năm nay sẽ rơi vào ngày 17.02. Trong bối cảnh đại dịch 

coronavirus, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một chỉ dẫn vào 

ngày 12.01, hướng dẫn các linh mục đọc công thức xức tro một lần cho tất 

cả mọi người có mặt, thay vì cho từng người. 

Vị Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, 

không nói gì cả. Sau đó, ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một 

lần duy nhất công thức như được ghi trong Sách Lễ Rôma, áp dụng công 

thức ấy cho tất cả mọi người nói chung: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin 

Mừng”, hoặc “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi”. 

Sau đó, vị Linh mục rửa tay, đeo khăn che mặt và xức tro cho những ai đến 

với mình, hoặc nếu thích hợp, ngài sẽ đến với những người đang đứng tại 

chỗ. Vị Linh mục lấy tro và rắc lên đầu mỗi người mà không nói gì cả. 

 
    

Quyên góp giúp người nghèo ăn tết 

Nhân dịp tết Tân Sửu sắp tới, Giáo xứ sẽ quyên góp tiền để chia sẻ, nâng đỡ 

những người nghèo trong họ đạo (khoảng 300 phần quà). Xin cộng đoàn 

quảng đại giúp đỡ để những người nghèo có được niềm vui nho nhỏ trong 

dịp tết này. 

 

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: Cộng đoàn LCTX 

giáo phận: 2.000.000đ. 


