
 

 

                                                                ễ ă ƣở

rong những ngày vừa qua Hội Đồng Giám mục Mỹ đã lên tiếng về luật 

phá thai tại nƣớc Mỹ. Trƣớc đó các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra vài nơi 

tại Mỹ đã phản đối luật cấm phá thai, nhất là cấm phá thai cực đoan 

(trong bất cứ hoàn cảnh nào). Đoàn ngƣời biểu tình đã mang theo những 

biểu ngữ nhƣ “Cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi” hay “Tôi chịu trách 

nhiệm về cơ thể tôi”. Nhƣ thế phản đối phá thai vì coi thai nhi là cơ thể của 

họ. Nói cách khác họ không coi thai nhi là một con ngƣời, một ngƣời khác. 

Cũng vậy trong những ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến những cuộc biểu 

tình rầm rộ của vài trăm ngàn ngƣời tại Ba lan về luật cấm phá thai mới 

đƣợc thông qua. 

Vấn đề phá thai trở nên nổi cộm trong xã hội và đụng chạm đến vấn đề 

lớn về đạo đức (hay luân lý). Vấn đề lớn là do quan niệm. Nếu ngƣời ta cho 

rằng thai nhi chỉ là thành phần của cơ thể của ngƣời phụ nữ thì cắt bỏ thai 

nhi không phải là giết ngƣời, đối với những ngƣời nầy cắt bỏ thai nhi chỉ là 

cắt bỏ khối u và họ nói tôi có quyền cắt bỏ. Tuy nhiên những ngƣời chống 

phá thai thì tin rằng : từ giai đoạn “hợp tử” đến hình thành một đứa trẻ hoàn 

chỉnh là một tiến trình liên tục. Nó không phải là khối u vì khối u không thể 

phát tiến thành đứa trẻ. Ngƣời ta phải chận đứng, phá hủy cái mà họ cho là 

“khối u” đó để “nó” không phát triển thành đứa trẻ. Tƣơng tự nhƣ hạt giống 

sẽ tiến lên thành cây, tiêu diệt hạt giống thì làm gì có cây. Chính những 

ngƣời ủng hộ phá thai cũng biết điều nầy nên đã coi thai nhi nhƣ cơ thể của 

mình để tránh một sự thật đau lòng : “phá thai là giết chết chính con của 

mình đang hình thành”  

Nói nhƣ thế cho chúng ta thấy một sự thật lớn hơn trong xã hội ngày nay 

: “luật của ngƣời mạnh”. Thai nhi là ngƣời yếu không tự bảo vệ mình nên bị 

giết, ngƣời nữ và trẻ em bị bạo hành vì cũng là ngƣời yếu và tiếng nói bênh 

vực ngƣời yếu cũng yếu hơn. 
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KHÔNG VƢƠNG VẤN  

“Chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng mạc chung quanh để Thầy còn 

rao giảng ở đó nữa vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38) 

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lịch làm việc dày đặc, 

không ngừng nghỉ của Chúa Giê-su. Vừa ra khỏi hội đƣờng – chắc hẳn Ngài 

vừa giảng dạy ở đó – Chúa Giê-su đã đến nhà mẹ vợ ông Phê-rô và chữa bà 

khỏi cơn sốt. Buổi chiều, “khi mặt trời đã lặn” dân chúng vẫn còn xúm đen 

xúm đỏ trƣớc cửa nhà, để xin đƣợc chữa lành, và vì tò mò cũng có. Chúa lại 

chữa lành và trừ quỷ cho họ. Nhƣng dẫu có bận bịu và đƣợc quần chúng 

hâm mộ nhƣ thế, Thầy Giê-su để mình vƣơng vấn vì sự thành công và nổi 

tiếng hay nhân cơ hội đó để „đánh bóng tên tuổi‟ để rồi sao nhãng sứ mạng 

chính yếu của Ngài. Đó là kết hiệp thân thiết với Chúa Cha bằng cách “từ 

sáng sớm đã ra nơi thanh vắng cầu nguyện”, và dứt áo ra đi trƣớc sự chèo 

kéo của dân chúng để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nƣớc Trời “vì 

Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 

Mời Bạn: Bạn có bao giờ bị kìm chân bởi những thành công của chính 

mình chƣa? Có khi nào bạn lao vào mọi công việc tất bật để rồi bạn đánh 

mất sự quân bình nội tâm, một mặt không còn dành thời gian để hồi tâm cầu 

nguyện, kết hiệp với Chúa, mặt khác sinh lòng tự mãn trƣớc những lời khen 

lao, và trở nên vô cảm nghiệt ngã với tha nhân? 

Sống Lời Chúa: Noi gƣơng Chúa Giê-su trung thành với việc cầu nguyện 

mỗi ngày dù bạn bận rộn thế nào đi nữa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu mực của phục vụ và cầu 

nguyện. Xin cho chúng con noi gương Chúa để tất cả những gì chúng con 

làm là đều nhờ ơn Chúa ban chứ không phải do sức của con. Amen. 

 
  

  

   

 Đức Thánh Cha kêu gọi cử hành Ngày Huynh đệ nhân loại.  
ĐTC Phanxicô bày tỏ vui mừng vì các nƣớc tham gia “Ngày quốc tế đầu 

tiên về tình Huynh đệ nhân loại”, ngày 04.02, và ngài mời gọi các tín hữu 

cầu nguyện, dấn thân mỗi ngày cho chính nghĩa này. 

Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tƣ, 

03.02.2021 vừa qua, ĐTC nói: “Ngày 04.02 sẽ cử hành Ngày Quốc tế tình 



Huynh đệ nhân loại lần đầu tiên, nhƣ Nghị quyết mới đây của Đại hội đồng 

Liên Hiệp Quốc đã qui định. Sáng kiến này cũng để ý đến cuộc gặp gỡ ngày 

04.02.2019 tại Abu Dhabi, khi tôi và Đại Iman Ahmad Al-Tayyeb của Đền 

thờ và đại học Al-Azhar của Hồi giáo, cùng ký “Văn kiện về Tình Huynh đệ 

nhân loại cho hòa bình thế giới và sự sống chung”. Tôi rất vui mừng vì các 

nƣớc trên toàn thế giới hiệp nhau tham gia việc cử hành này, nhắm thăng 

tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Vì thế, chiều ngày mai tôi sẽ tham dự 

một cuộc gặp gỡ trực tuyến với Đại Imam của Al-Azhar, với ông Tổng thƣ 

ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và các nhân vật khác.” 

“Nghị quyết vừa nói của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận “sự đóng góp mà cuộc 

đối thoại giữa tất cả các nhóm tôn giáo có thể mang lại để cải tiến ý thức và 

sự hiểu biết về các giá trị chung đƣợc toàn thể nhân loại chia sẻ”. Ƣớc gì 

đây cũng là kinh nguyện của chúng ta hôm nay và là sự dấn thân của chúng 

ta mỗi ngày trong năm”.  

 ĐTC Phanxicô thêm lễ các thánh Marta, Maria và Ladarô vào lịch 

phụng vụ chung của Giáo Hội 

Ngày 02.02.2021 ĐTC Phanxicô đã thêm lễ nhớ các thánh Marta, Maria và 

Ladarô, 3 chị em ở làng Betania, vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội và 

quyết định lễ kính nhớ các ngài vào ngày 29.07 hàng năm. 

Cho đến nay, trong lịch phụng vụ chỉ có lễ nhớ thánh Marta. Với quyết định 

mới này, tất cả các sách phụng vụ trên thế giới sẽ cập nhật các lời nguyện và 

bản văn cho lễ nhớ 3 vị thánh bạn của Chúa Giêsu. 

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đƣợc ký bởi Đức Hồng y Tổng 

trƣởng Robert Sarah và Đức tổng giám mục Arthur Roche, Đồng Tổng Thƣ 

ký, đã giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ 

chung của Giáo hội “vì chứng tá Phúc âm quan trọng của họ trong việc đón 

rƣớc Chúa Giêsu vào nhà họ, chăm chú lắng nghe Ngƣời, tin rằng Ngƣời là 

sự sống lại và là sự sống.” 

Sắc lệnh khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bêtania, Chúa Giêsu cảm nghiệm 

tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và Ladarô, và vì lý do này, Phúc 

âm thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thƣơng họ. Bà Marta đã rộng 

lƣợng tiếp đãi Ngƣời, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời Ngƣời và ông 

Ladarô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự 

chết.” 

Việc kính nhớ thánh Marta đã đƣợc đƣa vào Lịch Rôma trƣớc Công đồng 

Vatican II, nhƣng hai thánh Ladarô và Maria đã bị bỏ qua do không chắc 

chắn về danh tính của bà Maria. Các sách Phúc Âm nhắc đến các tên Maria: 

Maria Madalena đã đƣợc Chúa hiện ra sau khi sống lại, Maria chị em của bà 

Marta và Maria ngƣời tội lỗi đƣợc Chúa tha tội. Sắc lệnh lƣu ý rằng vấn đề 

danh tính của bà Maria “đã đƣợc trả lời trong những nghiên cứu mới đây, 



xác định bà Maria là ngƣời chị em của Marta và Ladarô, nhƣ đƣợc nói đến 

trong sách Tử đạo thƣ Roma. Hơn nữa, trong một số lịch riêng, 3 chị em 

đƣợc kính nhớ cùng với nhau.” 

Sắc lệnh kết luận: “Lễ nhớ (các ngài) phải đƣợc ghi vào tất cả các lịch và 

sách phụng vụ cử hành Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ; các thay đổi 

và bổ sung đƣợc thông qua trong các bản văn phụng vụ, phụ lục của sắc 

lệnh này, phải đƣợc dịch, phê chuẩn và sau khi đƣợc Thánh Bộ xác nhận, 

đƣợc công bố bởi Hội đồng Giám mục.” 

Cùng ngày 02.02, Bộ Phụng tự cũng công bố sắc lệnh thêm 3 lễ kính các vị 

thánh tiến sĩ vào Lịch Công giáo Roma. Đó là thánh Gregori Narek, đƣợc 

kính nhớ ngày 27.02; thánh Gioan Avila, vào ngày 10.05; và thánh 

Hildegard, vào ngày 17.09. 

 

 
    

 Giờ lễ trong những ngày tết tân sửu. 

 Thứ Năm 11/02/2021: 30 Tết 

 Lễ sáng: 5g00 

 Lễ chiều:17g30. Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho các bệnh nhân. 

 Lễ tối: 21g00. Lễ Giao Thừa 

 Thứ Sáu 12/02/2021: Mùng Một Tết. Cầu Bình An cho năm mới. 

. Lễ sáng: 6g00        Lễ chiều: 17g30            Lễ tối: 19g30 

 Thứ Bảy 13/02/2021: Mùng Hai Tết. Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên 

. Lễ sáng: 6g00        Lễ chiều: 17g30            Lễ tối: 19g30 

 Chúa Nhật 14/02/2021: Mùng Ba Tết. Xin ơn thánh hóa công ăn việc 

làm. 

 Lễ sáng: 6g30; 8g00; 9g30 

 Lễ chiều và tối: 16g30; 18g00 và 19g30 

Lƣu ý: không có thánh lễ lúc 5g00 sáng. 

 

_____________________________________________________________ 

 

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 Duyên: 500.000đ. 

Cô Ngọc: 1.500.000đ. Cô Thoa: 3.000.000đ. 

 

 

 


