
 

 

                                                                ễ ă ưở

húng ta đang ở trong những ngày trước Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền 

của người Việt Nam. Không còn bao lâu nữa người Việt Nam chúng ta 

cùng nhau “ăn tết”, một lễ xem ra khá lớn vì chúng ta có những thời gian 

nghỉ ngơi kéo dài, những buổi tiệc lớn nhỏ, những chuyến thăm quê, thăm 

bà con dòng họ, thầy cô cũng như những chuyến đi chơi nhiều ngày. Tuy 

nhiên, nếu trước đây “ba ngày tết” thường là những ngày mọi sinh hoạt chợ 

búa đều dừng lại thì ngày nay hầu như người ta có thể tìm thấy mọi hình 

thức hoạt động như chợ búa, quán ăn, xe cộ … trong “ba ngày tết” nhất là 

trong mùng một tết.  

Như thế một số người đã nhờ Tết mà kiếm thêm thu nhập và có khi thu 

nhập cao là đàng khác. Nhiều người chấp nhận không “ăn Tết” để có thu 

nhập cao hơn bình thường. Tuy vậy vẫn còn có một số người nghèo không 

thể “ăn Tết” đúng nghĩa. Đó là những người neo đơn, bệnh tật, … những 

người không thể lao động được hay những người lao động nhưng thu nhập 

không đủ để trang trải cuộc sống thường ngày. Chung quanh chúng ta đầy 

những người đó. Chính vì thế mà hàng năm họ đạo Chợ Đũi tìm cách tặng 

quà cho những người nghèo vào dịp tết. Chắc chắc phần quà của chúng ta 

không thể đáp ứng nhu cầu của người nghèo cũng như không thể đến với hết 

mọi người nghèo : chúng ta chỉ hỗ trợ theo khả năng của họ đạo.  

Từ nhiều năm qua, họ đạo của chúng ta hỗ trợ cho người nghèo qua bữa 

ăn hằng ngày cho những người neo đơn, nghèo khó… Riêng thứ sáu, chúng 

ta cũng cung cấp khoảng 100 phần ăn cho người nghèo. Đồng thời chúng ta 

cũng tổ chức những chuyến đi đến vùng sâu vùng xa, đến các giáo điểm 

thăm giáo dân và đồng bào nghèo ở giáo điểm ấy. Tất cả những hoạt động 

ấy nhằm làm theo lời Chúa dạy : Mến Chúa và Yêu lòng yêu người của 

chúng ta.     
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ƯU TIÊN CHO TIN MỪNG 

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin 

Mừng của Thiên Chúa. (Mc 1,14) 

Suy niệm: Đức Giê-su đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên 

Chúa: Thiên Chúa là Cha yêu thương, muốn cứu độ tất cả nhân loại, ai tin 

vào lời rao giảng của Thầy Giê-su, chịu phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba 

Ngôi, bước theo Ngài trong cuộc đời, thì có được sự sống đời đời. Đức Giê-

su đã nhiệt thành, tận tụy sống chết với sứ vụ, dành vị trí ưu tiên số một cho 

việc rao giảng Tin Mừng ấy: “Lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý 

muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người’ (Ga 4,34). 

Không chỉ ưu tiên số một, mà sứ vụ ấy còn là lẽ sống của Ngài. Những giây 

phút cuối cùng trên thập giá cho thấy Tin Mừng ấy đã thành toàn: ‘Mọi sự 

đã hoàn tất’ (Ga 19,30); ‘khi nào Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng’ 

(Lc 23,42); ‘quả thật ông này là Con Thiên Chúa (Mt 27,54). 

Mời Bạn: Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta vẫn thường đọc kinh Mười điều 

răn: ‘Thứ nhất: thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi 

sự’. Nhưng liệu chúng ta đã dành ưu tiên hàng đầu cho việc thờ phượng và 

kính mến Ngài chưa? Bạn nghĩ sao khi cứ để Chúa đứng hàng thứ yếu, đứng 

sau những mối bận tâm hàng ngày của mình? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi phân vân trước một sự chọn lựa, bạn hãy chọn 

Chúa, dù cảm thấy thiệt thòi, vì tin rằng “Tôi coi mọi sự là thua thiệt, trước 

cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô” (Pl 3,8). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dám khẳng định ‘có Chúa là có tất cả,’ 

để không một lý do nào làm con mất Chúa, vì ‘mất Chúa là con mất tất cả.’ 

Amen. 
  

  

   

 ĐTC tặng vắc xin cho người vô gia cư.  
Sáng thứ Tư 20.01.2021, 25 người vô gia cư đang trú ngụ trong các trung 

tâm của Tòa Thánh, gần Quảng trường Thánh Phêrô đã được ĐTC tặng vắc 

xin phòng ngừa Covid-19. 

Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, việc những người nghèo đang trú ngụ 

trong các cơ sở của Tòa Thánh được tiêm vắc xin là do ý muốn của ĐTC. 



Khi Vatican bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin, ĐTC đã quyết định tặng một 

số liều vắc xin cho những người này. 

Ông Mario, một trong những người được tiêm vắc xin vui mừng bày tỏ: 

“Mọi việc diễn ra tốt đẹp, bây giờ tôi có thể yên tâm hơn”. Năm ngoái, ông 

mất tiền trợ cấp khuyết tật và phải sống lang thang trên đường phố Roma 

ngay trước khi làn sóng virus corona đầu tiên xuất hiện. Ông và những 

người nghèo khác sống xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô, là khách 

của Palazzo Migliori, trung tâm do ĐTC thiết lập để đón tiếp những người 

vô gia cư. Họ là những người Ý và người nước ngoài từ 60 tuổi trở lên, 

thường có các vấn đề về thể chất nghiêm trọng và rất khó giao tiếp với 

người khác. 

Nhận xét về nghĩa cử này của ĐTC, ông Carlo Santoro thuộc Cộng đoàn 

Thánh Egidio đang trợ giúp những người vô gia cư ở khu vực Quảng trường 

Thánh Phêrô và những vị khách của Palazzo Migliori nói: “Điều này là hiện 

thực hóa những gì ĐTC Phanxicô đã nói „không ai tự cứu một mình‟ và „tất 

cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền‟”. Ông giải thích, người nghèo 

đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay, và tại trung tâm đón tiếp, đã có người 

bị nhiễm virus corona. Ông Santoro cũng cho biết, đôi khi không dễ giải 

thích tầm quan trọng của việc tiêm phòng đối với họ. Nhiều người trong số 

họ thực sự sợ kim tiêm. Các bác sĩ và nhân viên y tế có nhiệm vụ xóa tan 

mọi nghi ngờ bằng cách nhắc lại những tác dụng có lợi lâu dài của việc tiêm 

chủng, giờ đây đa số đã hiểu lợi ích của việc tiêm vắc xin. 

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết thêm: 

“Các nhóm người nghèo khác sẽ được tiêm chủng trong những ngày tiếp 

theo”. 

 ĐTC Phanxicô đề cao di sản bất bạo động của Martin Luther King 

Nhân Ngày Martin Luther King, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho bà Bernice 

Albertine King, con gái của Martin Luther King, và nhấn mạnh: “Giấc mơ 

của Martin Luther King về sự hòa hợp và bình đẳng giữa mọi người, đạt 

được qua bất bạo động và các công cụ hòa bình, vẫn luôn phù hợp cho thế 

giới ngày nay”. 

Trong sứ điệp gửi tới bà Bernice, cũng là một nhà hoạt động hăng say và là 

chủ tịch của King Center ở Atlanta, trước hết, ĐTC gửi lời chào và phép 

lành đến những người tham gia lễ kỷ niệm ngày 18.01, Ngày Martin Luther 

King, một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng ở Hoa Kỳ. Trong ngày 

này, cuộc sống và sự dấn thân của Martin Luther King, nhà lãnh đạo phong 

trào dân quyền cho người Mỹ gốc Phi, được ghi nhớ và tôn vinh. 

Tiếp đến, ĐTC viết: “Trong thế giới ngày nay, ngày càng nhiều thách đố 

liên quan đến những bất công xã hội, chia rẽ và xung đột, cản trở việc thực 

hiện công ích, giấc mơ của Martin Luther King về sự hòa hợp và bình đẳng 



giữa mọi người, đạt được qua bất bạo động và các công cụ hòa bình, vẫn 

luôn phù hợp”. 

Trích dẫn Thông điệp Fratelli tutti, ĐTC nhắc lại rằng “mỗi người chúng ta 

được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình, hiệp nhất và không chia rẽ, 

dập tắt hận thù, mở ra những con đường đối thoại”. 

ĐTC viết tiếp: “Theo cách này, trong sự thật về phẩm giá chung là những 

người con của Đấng Toàn Năng, chúng ta sẽ có thể thấy chúng ta không 

phải là „những người xa lạ‟ mà là những người hàng xóm của nhau. Chỉ khi 

liên tục dấn thân mỗi ngày để làm cho tầm nhìn này trở nên cụ thể, thì 

chúng ta mới có thể làm việc cùng nhau nhằm tạo ra một cộng đồng dựa 

trên công lý và tình huynh đệ”. 

Tháng 6 năm ngoái, ngay sau Freedom Day-Ngày Tự Do, Báo Quan sát 

viên Roma và Vatican News đã phỏng vấn bà Bernice. Trong lúc trò 

chuyện, bà Bernice nhấn mạnh sự hòa hợp giữa nhà lãnh đạo phong trào dân 

quyền và ĐTC. Bà nhắc lại lời kêu gọi của ĐTC “không chọn con đường 

bạo lực vì nó dẫn đến tự hủy diệt”. Bà Bernice chỉ ra rằng “phương tiện 

chúng ta sử dụng phải phù hợp với mục tiêu chúng ta muốn hướng tới, và 

nếu mục tiêu đó là hòa bình, chắc chắn chúng ta không thể đạt được hòa 

bình bằng các phương pháp bạo lực. Và điều này chắc chắn phù hợp với tư 

tưởng của cha tôi. Nếu chúng ta ủng hộ bất bạo động, chúng ta sẽ có thể xây 

dựng một thế giới công bằng, bình đẳng, nhân đạo và hòa bình hơn”. 

 
    

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. 

___________________________________________________________ 
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