
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày vừa qua, hầu như ai cũng quan tâm đến việc tố cáo lẫn 

nhau giữa một bên là vợ chồng “đại gia”, bên kia được mệnh danh là 

“thần y”. Việc tố cáo lên đến đỉnh điểm khi sự việc được đưa đến công 

an xử lý. Trong khi chờ kết quả xử lý, hai bên tìm cách đưa “người thật, 

việc thật” lên truyền thông để củng cố cho việc làm tốt đẹp của mình cũng 

như để đưa thêm chứng cứ tố cáo. Sự việc càng nóng lên khi những chứng 

cứ lan rộng đến nước ngoài.  

Trong cảnh hỗn mang của truyền thông, chúng ta không biết đâu là đúng 

đâu là sai, đâu là thật đâu là giả và đâu là nguyên nhân thật sự của vụ nầy. 

Điều mà chúng ta thấy trước tiên là cả hai bên cùng sử dụng truyền thông để 

làm cho sự việc bùng nổ lên. Truyền thông bên nầy cố gắng lấn át tiếng nói 

của bên kía. Đồng thời chúng ta cũng thấy sự việc liên hệ đến tiền bạc, liên 

hệ đến không chỉ nhiều tỷ mà còn là nhiều trăm tỷ. Có thể nói mọi người 

quan tâm vì đồng tiền có nguy cơ bị dùng sai mục đích. Nói là chữa bệnh 

nhưng không chữa bệnh, nói xây chùa nhưng không xây chùa, nói là cứu trợ 

nhưng không cứu trợ… Tuy vậy có lẽ nói cho công bình hơn thì chỉ xà xẻo 

số tiền đó, nghĩa là không dùng đúng mục đích hết số tiền đó mà chỉ dùng 

một phần, phần kia thì không rõ đi đâu. 

Chuyện dùng tiền sai mục đích thì chúng ta thấy rộ lên trong thời gian 

nầy. Những chuyến từ thiện, hay việc quyên góp cho những chuyến từ thiện 

thì hình như cũng thường bị tố cáo về chuyện nầy. Một số linh mục cũng bị 

nghi ngờ về chuyện quyên góp và rồi chi không đúng. Tất cả đều khó có 

bằng chứng. Tuy nhiên người ta thường nhìn vào chi tiêu của nhóm để giải 

thích, để chứng minh cho những nghi ngờ đó. Nếu chi phí cho việc từ thiện 

mà chuyển sang cho những việc không đúng cho người nghèo thì rõ ràng 

người nghèo bị lợi dụng.   
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ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI  

“Thật Thầy bảo thật anh em nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết 

đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều 

hạt khác.” (Ga 12,24) 

Suy niệm: Hình ảnh hạt lúa rất gần gũi với chúng ta. Hôm nay, Giê-su 

mượn hình ảnh này diễn tả một lối sống hoàn hảo trong Ki-tô giáo. Hạt lúa 

phải thối đi, hư nát đi, bấy giờ nó mới có thể nẩy mầm và sinh nhiều bông 

hạt, vì trong nó có mầm của sự sống. Cũng thế, Ki-tô hữu phải chấp nhận 

thánh giá hằng ngày, chấp nhận mọi sự miễn sao Đức Ki-tô được rao giảng, 

bấy giờ Tin Mừng mới được vang xa và có cơ hội nẩy mầm trong lòng 

người. Thế nhưng, ta đang sống trong một thế giới hưởng thụ, dễ có mấy ai 

dám hy sinh chấp nhận để sống như hạt lúa! Lời Chúa ta đọc, thập giá Chúa 

hằng ngày ta tuyên xưng luôn nhắc ta đón nhận thánh giá và sống cho Đấng 

đã chết và sống lại vì chúng ta. Đó là chân lý sống và là một đòi hỏi không 

ngừng. 

Mời Bạn: Nếu thế gian đang tìm kiếm danh, quyền, tiền và hưởng thụ khoái 

lạc, thì Chúa đang mời ta tìm sự sống hoàn mỹ của Đức Giê-su bằng lối 

sống đơn sơ, khiêm hạ, khó nghèo và hy sinh. 

Chia sẻ: Kể cho nhau những kết quả tốt đẹp sau những hy sinh của người 

Ki-tô hữu. 

Sống Lời Chúa: Dành thì giờ suy ngắm thập giá Chúa Ki-tô và chọn lối 

sống gắn bó với Thánh Giá để nên một với Chúa trong mầu nhiệm chết và 

phục sinh của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong 

lòng, xin uốn lòng con nên giống trái tim Chúa. Xin cho con biết sống đẹp 

lòng Chúa, cho dù con bị thua thiệt đến nghiệt ngã. Amen.  
  

  

 ĐTC Phanxicô: Yêu thương tha nhân là cách đáp lại tình yêu nhận 

được từ Thiên Chúa 

Trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên khóa học về “tòa trong” do Tòa Ân 

giải Tối cao tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 8-12/03, ĐTC nói 

rằng: tình yêu tha nhân là cách các hối nhân sống, tương ứng với Tình yêu 

họ nhận được từ Thiên Chúa qua bí tích hoà giải, và là nơi tập luyện hàng 

ngày để yêu mến Thiên Chúa 



Trước hết là phó thác chính mình cho Tình yêu. Đây là một hành động đức 

tin. Đức tin là cuộc gặp gỡ Đấng Thương xót, phó mình trong vòng tay của 

Tình yêu nhiệm mầu và quảng đại này nhưng đôi khi lại sợ hãi phó thác vào 

Người. Không phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ phó thác vào 

người khác, vào não trạng thế gian và sẽ đi đến chỗ sầu buồn và đơn độc. 

Từ đó, xưng tội là để cho mình được biến đổi bởi Tình yêu. Trong điểm thứ 

hai này ĐTC nhắc rằng “mỗi cá nhân không thay đổi vì một loạt giới luật 

khô khan, nhưng vì sự quyến rũ của Tình yêu được nhận thức và dâng hiến 

một cách tự do.” Trong bí tích hoà giải hối nhân gặp được tia sáng của 

Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, họ để mình được biến đổi bởi Tình yêu. 

ĐTC nhận định: “Vị giải tội tốt luôn được kêu gọi để nhìn thấy phép lạ của 

sự thay đổi, để ý thức hoạt động của Ân sủng trong tâm hồn của hối nhân, 

bằng cách tạo điều kiện cho hành động biến đổi nhất có thể.” 

Và cuối cùng, phó thác và để mình được biến đổi bởi Tình yêu sẽ đưa đến 

việc sống tương ứng với Tình yêu đã lãnh nhận. ĐTC nói: “Ước muốn thực 

sự được hoán cải trở nên cụ thể khi sống tương ứng với tình yêu của Thiên 

Chúa đã được đón nhận và chấp nhận”. Sự tương ứng này, theo ĐTC, được 

thể hiện trong sự thay đổi của cuộc sống và trong các công việc của lòng 

thương xót sau đó. 

ĐTC nói rằng dù chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn sống tương ứng 

với Tình yêu Thiên Chúa do sự khác nhau không thể lấp đầy giữa Đấng Tạo 

Hóa và các thụ tạo, thì chính Thiên Chúa chỉ cho chúng ta một cách để có 

thể sống tương ứng với Người, đó là tình yêu tha nhân. 

Vị giải tội nhân lành luôn chỉ ra rằng, bên cạnh tình yêu tối thượng của 

Thiên Chúa, không thể thiếu tình yêu tha nhân, như một nền tảng huấn 

luyện hàng ngày để rèn luyện tình yêu đối với Thiên Chúa. 

ĐTC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên xưng tội như 

là “một cách thánh hóa, một trường học đức tin, từ bỏ, thay đổi và tương 

ứng với Tình yêu thương xót của Chúa Cha.” 

 

 
 TĨNH TÂM VÀ GIẢI TỘI MÙA CHAY 

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh (29, 30 và 31/03/2021), Họ Đạo sẽ 

tĩnh tâm mùa chay lúc 17g30 do cha Giuse Phạm Văn Bình, Ofm phụ trách. 

Trong những ngày này họ đạo sẽ có các cha đến giải tội từ 17g30 đến 

20g00. Xin mọi người thu xếp thời gian để tham dự các buổi tĩnh tâm cũng 

như lãnh nhận Bí tích Giao hòa.  



 

 TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 

1. Chúa Nhật Lễ Lá 

Trước lễ có làm phép lá tại tiền sảnh nhà thờ và kiệu lá vào nhà thờ. 

2. Lễ Đèn: Ngắm 5 Sự Thương Khó 

Các buổi sáng Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh lúc 5g00 

Các buổi chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh lúc 16g45 

3. Thứ Năm Tuần Thánh. 

Sáng: Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Sàigòn (không có thánh 

lễ ban sáng ở nhà thờ) 

Chiều: Thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ lúc 19g00 (ngoài nhà thờ) 

 Không có thánh lễ lúc 17g30 

 Thánh lễ có nghi thức rửa chân 

 Sau Thánh lễ có kiệu MTC sang nhà chầu Thánh Thể 

 Phiên chầu đêm thứ năm tuần thánh 

4. Thứ Sáu Tuần Thánh: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu: Ăn Chay 

Và Kiêng Thịt. 

• 17g30: Chặng đàng thánh giá trong nhà thờ 

• 19g00: nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu (ngoài nhà 

thờ). Sau đó có chặng đàng thánh giá xung quanh nhà thờ 

• Thứ Bảy Tuần Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh 

• Lễ I: 19g00 (Thánh lễ bên ngoài nhà thờ) 

• Lễ II: 21g30 (Thánh lễ trong nhà thờ) 

5. Chúa Nhật Phục Sinh: Mừng Chúa Sống Lại 

Không có thánh lễ lúc 5g00, các Thánh lễ khác như thường lệ. 

 Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh 

18g00 ngày 19.3.2021, văn phòng HĐGM Việt Nam đã loan tin Đức Cha 

Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá TGP Saigòn, được ĐTC 

Phanxicô bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, sau khi 

ĐTC chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp. Xin 

mọi người hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Cha Louis trong sứ vụ 

mới. 

 

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 bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo:Bs Hữu Đức: 2.000.000đ. Thanh Mai: 1.000.000đ. 1 giáo dân: 

1.000.000đ. Bà Tần: 20.000.000đ. Anna Hồng: 500.000đ. 1 giáo dân: 

500.000đ. 


