
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ôm nay là Chúa Nhật Phục sinh. Chúng ta cùng với Giáo hội trải qua 

Tuần thánh với Tam nhật Vượt qua. Trong Tuần thánh, chúng ta đã 

cùng với Giáo hội sống mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu. Chúng 

ta đã sống với Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng của Chúa ở trần 

gian. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã qua Tuần thánh cách yên ổn cho dù thỉnh 

thoảng vẫn nghe tin có người nầy người kia bị nhiễm virus tại thành phố. 

Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự yên ổn mong manh của Thành phố.  

Nếu nhìn cả thế giới nói chung, chúng ta thấy cơn dịch vẫn chưa bị đẩy 

lùi, nhiều nơi còn sống trong cảnh bị cách ly, người chết vì dịch cũng chưa 

chấm dứt thì chúng ta mới thấy ơn mà chúng ta nhận được lớn lao chừng 

nào. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không quên sự cố gắng của những người trách 

nhiệm, của y bác sĩ, của người truy vét… để chặn đứng việc lây nhiễm trong 

cộng đồng và dĩ nhiên cũng có sự thận trọng, sự cảnh giác của mọi người 

trong thành phố thì chúng ta mới đạt kết quả như thế.  

Kết quả tốt đẹp của chúng ta không phải tự nhiên mà có, không phải từ “trên 

trời rơi xuống” nhưng là có sự đóng góp rất nhiều của mọi người. Nhận xét 

đó làm chúng ta nhớ lại cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu. Người đã phải qua 

đau khổ mới đi tới tận cùng con đường cứu độ mà Thiên Chúa Cha trao phó. 

Người đã yêu đến cùng mọi người nên đã rao giảng đến cùng con đường 

yêu thương của Thiên Chúa Cha và Người đã được vinh quang. Đó là bài 

học cho mỗi người chúng ta. Cuộc sống của chúng ta, của gia đình, của xã 

hội được hạnh phúc không phải “từ trên trời rơi xuống” mà là sự cộng tác 

của chúng ta, sự cố gắng mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta được hưởng kết 

quả “vinh quang” nhờ vác “Thánh giá” như Chúa Giêsu.     
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NIỀM VUI PHỤC SINH: “BÌNH AN CHO ANH EM”  

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi 

đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1) 

Suy niệm: Lời đầu tiên của Đức Ki-tô phục sinh nói với các môn đệ là lời 

chúc: “Bình an cho anh em.” Nếu chúng ta nhớ Đấng nói lời này cũng 

chính là Đấng trước khi chịu chết đã yêu thương các môn đệ và yêu tới cùng 

(x. Ga 13,1), thì chúng ta hiểu ra rằng tình yêu dẫn đến chấp nhận khổ giá 

thì phục sinh chính là tình yêu đem lại bình an cho người mình yêu. Tình 

yêu thúc đẩy bà Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ Chúa từ sáng sớm để than khóc; 

gặp được Đức Ki-tô phục sinh, than khóc đó đã trở thành niềm vui và bà 

được sai đi làm sứ giả đầu tien loan báo Tin Mừng bình an rằng Chúa đã 

sống lại thật rồi. 

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “Có những Kitô hữu sống đời mình 

giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (Niềm vui Tin 

Mừng, số 6). Quả vậy, Chúa Ki-tô chịu đóng đinh sẽ chỉ là sự thất bại đáng 

nguyền rủa nếu như kết thúc tại Núi Sọ. Nhưng Ngài đã trỗi dậy và biến đau 

thương thập giá thành niềm vui phục sinh. Bạn có cảm nhận niềm vui phục 

sinh ấy thấm vào từng sớ thịt mạch máu của bạn, và biến bạn thành sứ giả 

loan báo tin mừng bình an không? Hay ngược lại, bạn vẫn sống trong lo 

lắng, sợ hãi, và buồn sầu như Đức Ki-tô chưa từng sống lại? 

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ cho một người bạn thân ngoài Công giáo về 

niềm vui và sự xác tín của bạn vào mầu nhiệm Chúa Ki-tô Phục sinh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con thành con người của niềm vui vì 

xác tín rằng Chúa đã phục sinh để con tiếp tục loan báo niềm vui ấy cho 

mọi người. 
  

  

 Chứng từ của các thiếu nhi và thiếu niên trong Đàng Thánh giá năm 

2021 của ĐTC 

Trong các bài suy niệm chặng Đàng Thánh giá sẽ được ĐTC hướng dẫn vào 

tối thứ Sáu Tuần Thánh năm nay, các thiếu nhi và thiếu niên trình bày các 

chứng từ của các em với sự đơn sơ và cụ thể, có sức mạnh chạm vào lòng 

người, lay động và khiến mọi người phải suy nghĩ, mong muốn một thế giới 

công bằng và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người, mời gọi tự vấn và hoán 

cải. 



Các bài suy niệm trong Đàng Thánh giá năm 2021 của ĐTC đã được ủy thác 

cho các thiếu nhi và thiếu niên của giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở 

Roma và một nhóm hướng đạo sinh Agesci “Foligno I” soạn thảo. Cùng với 

các em được cư trú tại hai mái ấm ở Roma, những người vẽ các tranh minh 

họa, các thiếu nhi và thiếu niên này sẽ đọc các bài suy niệm và cùng với 

ĐTC ngắm Đàng Thánh giá tại quảng trường thánh Phê-rô. 

Trẻ em cũng có thánh giá 

Các trẻ em, cũng như người lớn, có những thánh giá trong cuộc sống của 

các em. Đó là nỗi sợ hãi bóng tối, sự cô đơn; đó là kinh nghiệm về những 

giới hạn của bản thân, bị bạn bè trêu chọc, bỏ rơi; nỗi đau khổ khi cha mẹ 

cãi vã và chiến tranh lạnh… Các em cũng nhận ra thánh giá của những 

người bạn đồng trang lứa trên thế giới đang không có cơm ăn áo mặc, không 

được học hành, bị bóc lột và bị buộc phải trở thành những người lính thiếu 

niên. Nhưng các em tin tưởng Chúa Giê-su luôn ở bên cạnh, không bao giờ 

bỏ rơi các em. Các em xin Chúa giúp sức để vác thánh giá của mình như 

Chúa đã vác thánh giá của Người. 

Những thánh giá của trẻ em 

Các em lần lượt suy niệm về việc một người bạn vô tội bị kết án trước sự 

thiếu can đảm của người khác để làm chứng cho sự thật; những hành động 

vô tình nhưng gây tổn thương cho người khác; kinh nghiệm thất bại; về tình 

yêu của người mẹ; cử chỉ đón nhận người khác như đón tiếp Chúa Ki-tô; 

một cử chỉ nhỏ nhưng giúp người khác cảm thấy bớt cô đơn; việc hy sinh 

điều gì đó cho người cần hơn; việc giúp đỡ một người bạn sai lầm; nỗi cô 

đơn trong thời đại dịch; niềm vui từ việc cho đi; một Giáng sinh phục vụ 

người nghèo; Chúa Giê-su tha cho người tội lỗi hoán cải; đau khổ khi ông 

nội bị Covid và ra đi vĩnh viễn; cảm ơn Chúa Giê-su đã dạy yêu thương. 

Trong lời nguyện kết thúc, những người lớn xin được trở nên như trẻ nhỏ, 

cần mọi thứ, mở lòng với cuộc sống. Tiếp đến, họ phó thác tất cả trẻ em trên 

thế giới cho Chúa, để các em có thể “càng lớn lên càng thêm khôn ngoan và 

ân sủng”. Và cuối cùng là lời cầu nguyện cho các phụ huynh, những nhà 

giáo dục, “để họ cảm thấy kết hiệp với Chúa trong việc trao tặng sự sống và 

tình yêu 

 Cô bé 10 tuổi chính thức trở thành nhà truyền giáo khi đang hấp hối 

Ngôi sao của câu chuyện phi thường này là cô bé Teresita Castillo, người đã 

được Tổng giáo phận Madrid chính thức tuyên phong là nhà truyền giáo. 

 

Teresita bị ung thư não. Cô bé đã từ giã thế giới này để đi vào vòng tay vĩnh 

cửu của Cha trên trời vào Chúa nhật 7-3-2021 khi đang dâng lên Chúa 

những đau khổ của mình trên giường bệnh. 



Việc chính thức công nhận Teresita là một nhà truyền giáo bắt đầu với 

chuyến viếng thăm của linh mục (Lm) Angel Camino Lamela, đại diện 

Giám mục TGP Madrid. Trong cuộc trò chuyện với vị linh mục, Teresita 

thổ lộ: “Cha có biết không? Con yêu Chúa Giêsu rất nhiều!. Con muốn trở 

thành một nhà truyền giáo!" 

Rất ngạc nhiên và xúc động, Lm Angel đã kể lại phản ứng của mình: Hoàn 

toàn bất ngờ, tôi không biết phải tự trấn tĩnh mình như thế nào, vì câu trả lời 

của cô bé đã tạo nên trong tôi bao nhiêu là cảm xúc, và tôi nói với cô bé: 

“Teresita, ngay bây giờ cha tuyên phong con là nhà truyền giáo của Hội 

Thánh”. Chiều hôm đó, Lm Angel trở lại bệnh viện với một cây thánh giá 

cùng với văn bản đã được ký tên và đóng dấu cho Teresita.  

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã muốn Teresita lên thiên đàng để từ nơi đó cô 

chuyển cầu cùng Chúa cho việc truyền giáo. Cô qua đời vào ngày 7-3-2021 

và được chôn cất vào ngày hôm sau. 

Sinh ra ở Nga, Teresita là con gái nuôi của một cặp vợ chồng người Tây 

Ban Nha và cô bé sống ở Tây Ban Nha từ năm 3 tuổi. Ngay từ thời thơ ấu, 

Teresita đã thể hiện một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ. Cô tham dự Thánh 

lễ mỗi ngày tại trường Nữ Tử Thánh Maria của Thánh Tâm Giêsu ở Madrid. 

Lm Ángel Camino đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Teresita và phó 

thác bản thân cho cô ấy: “Tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ đặc biệt bảo vệ toàn 

bộ giáo phận này - là nơi cô được tuyên phong làm nhà truyền giáo.” 

 
 Chúc mừng Phục sinh 

Trong niềm vui của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, quý cha của họ đạo chân 

thành chúc mừng Phục sinh đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính chúc 

anh chị em một mùa Phục Sinh tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy niềm vui, tình 

yêu, sức mạnh và lòng hăng say làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo 

đức, thánh thiện. 

 

____________________________________________________________    

 

 

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 Liên: 500.000đ. 

Cô Trang: 500.000đ. Cô Nhung: 500.000đ. Hoàng Anh: 500.000đ. Ông 

Quang: 500.000đ. 

 


