
 

 

                                                                     ễ ă ƣở

ôm nay là Chúa Nhật 2 Phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính Lòng 

Chúa Thƣơng Xót. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự lớn 

mạnh của Phong trào Lòng Chúa Thƣơng Xót. Đặc biệt tại Việt Nam, 

mỗi giáo xứ thƣờng có những nhóm tụ tập nhau hằng ngày để đọc kinh 

Lòng Chúa Thƣơng Xót. 

Tuy nhiên khi đến với Lòng Chúa Thƣơng Xót, ngƣời ta có thể tụ nhau 

để đọc kinh Lòng Chúa Thƣơng Xót. Tự bản chất, nội dung của kinh giúp 

chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cho ơn cứu rỗi của chúng ta và 

toàn thế giới. Nội dung của kinh giúp chúng ta thoát ra khỏi sự chật hẹp của 

ích kỹ nghĩa là thoát ra khỏi việc chỉ lo cho riêng mình, cho bản thân mình. 

Có ngƣời chạy đến Lòng Chúa Thƣơng Xót để xin chữa bệnh, khi gia đình 

có ngƣời bị bệnh. Có ngƣời chạy đến Lòng Chúa Thƣơng Xót sau khi đã 

chạy đến các phƣơng tiện y tế, nhà thƣơng, các nơi thờ tự bên Công giáo và 

các tôn giáo khác, cũng có khi chạy đến bùa ngải, đồng bóng để xin chữa 

lành… nhƣng cũng không khỏi và cuối cùng họ tìm đến LTXC để xin chữa 

lành.  

Thế nhƣng cũng có ngƣời chạy đến LÒNG CHÚA THƢƠNG XÓT để 

xin ơn tha tội. Đôi khi họ đã sống trong tội lỗi, đã làm quá nhiều điều gian 

ác, gây hại cho ngƣời khác, đã sống trong nhiều năm với lƣơng tâm không 

bình an. Cũng có khi ngƣời ta chạy đến LÒNG CHÚA THƢƠNG XÓT vì 

gia đình gặp nhiều trắc trở : vợ chồng con cái không hòa thuận, công việc 

làm ăn không thuận lợi ; việc mua bán nhà cửa đƣợc êm xuôi… Nói chung 

chúng ta chạy đến Lòng Chúa Thƣơng Xót để mong Chúa Thƣơng Xót 

chúng ta, thƣơng xót bằng việc chữa lành phần hồn và phần xác. Thƣơng 

xót con ngƣời tội lỗi của chúng ta. 
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VẾT THƢƠNG CỦA TÌNH YÊU  

Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. 

Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy 

tin.” (Ga 20,27) 

Suy niệm: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết nhƣng những vết thƣơng của 

cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể phục sinh của Ngƣời. Khi hiện ra 

với các môn đệ, Chúa cho phép Tô-ma xem những dấu đinh nơi tay chân 

mình, và mời gọi ông chạm vào cạnh sƣờn bị mũi giáo đâm thấu trái tim. 

Những vết thƣơng ấy là bằng chứng hùng hồn về tình yêu vô bờ bến của 

Chúa Giê-su. Chính vì yêu thƣơng đến cùng những kẻ thuộc về mình mà 

Ngƣời sẵn sàng mang thƣơng tích. Đó là những vết thƣơng của tình yêu! Vì 

thế, khi Chúa bảo Tô-ma sờ chạm vào những vết thƣơng thì cũng là lúc 

Ngƣời mời gọi ông hãy tin tƣởng vào tình yêu của Ngƣời. 

Mời Bạn: Tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính hay làm một số 

việc đạo đức nào đó. Nhƣng tin là cho phép tình yêu vô điều kiện của Chúa 

Giê-su chiếm hữu và chinh phục mình. Tình yêu ấy muôn trùng lớn hơn sự 

hiểu biết của trí năng. Bạn đƣợc mời gọi vƣợt quá sự hiểu biết của lý trí để 

gieo mình cho biển trời yêu thƣơng của Chúa. Bấy giờ, bạn sẽ cảm nghiệm 

niềm hạnh phúc ngập tràn, vì đƣợc bao phủ và đƣợc nhận chìm bởi tình yêu 

ấy. 

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng để chiêm ngắm những vết thƣơng 

của Chúa Giê-su trên thập giá, và để tình yêu của Ngƣời biến đổi mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa chịu mang thương tích 

để chữa lành thương tích tội lỗi chúng con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim 

chai đá và ban lại trái tim thịt mềm, để chúng con tin tưởng vào tình yêu 

Chúa. 
  

  

 Các thánh không ngừng "phù giúp chúng ta" 

Tiếp tục Bài Giáo lý về cầu nguyện, ĐTC Phanxicô suy tƣ về sự hiệp thông 

của Các Thánh, hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Đây “là công việc 

cao cả nhất của các Ngài trong chƣơng trình của Thiên Chúa.” 

 

Bất cứ lúc nào chúng ta cầu nguyện, chúng ta không hề cô đơn, vì chúng ta 

cảm nghiệm thấy mình đƣợc chan hòa trong một sự thông hiệp của quá khứ, 



hiện tại và tƣơng lai. Chúng ta cầu nguyện cùng với tất cả các thánh trong 

sự hiệp thông của Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội, và những lời cầu 

nguyện tốt đẹp đó “đƣợc rộng mở, loan truyền đi khắp nơi: từ trong những 

bệnh viện, từ những cuộc tụ họp mừng lễ đến những nơi âm thầm sầu khổ. 

Nỗi đau của một ngƣời là nỗi đau của tất cả và hạnh phúc của một ngƣời 

đƣợc san sẻ cho ngƣời khác.” 

Mỗi lần chúng ta chắp tay và nguyện cầu cùng Thiên Chúa, chúng ta thấy 

mình đƣợc đồng hành với các thánh trên trời, các vị đã đƣợc Giáo Hội tôn 

vinh hoặc các vị thánh âm thầm trên thiên quốc, các ngài cùng cầu nguyện 

với chúng ta và cầu bầu cho chúng ta trong thân thể mầu nhiệm của Chúa 

Kitô. Không có ngƣời nào sầu buồn một mình, cô đơn một mình trong Giáo 

Hội; không có giọt nƣớc mắt nào bị rơi vào trong quên lãng, bởi vì mọi 

ngƣời đều hiệp thông và thông dự vào một nguồn ân sủng Chúa. 

Các thánh tựa nhƣ “đám mây nhân chứng vĩ đại” vừa đƣợc biết đến, vừa 

không đƣợc biết đến, là những ngƣời không ngừng cầu nguyện với chúng ta 

và cho chúng ta hầu làm vinh quang Thiên Chúa. Việc tôn kính các thánh 

kéo chúng ta đến gần Chúa Giêsu, Đấng Trung gian duy nhất giữa con 

ngƣời và Thiên Chúa. Các thánh nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong cuộc 

sống của chúng ta, dù yếu đuối và bị vùi dập bởi tội lỗi, sự thánh thiện vẫn 

có thể manh nha. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Chúa là Đấng tốt 

lành và dạt dào yêu thƣơng. Trong Chúa Kitô cũng vậy, chúng ta cảm 

nghiệm đƣợc một tình liên đới huyền nhiệm với những ngƣời thân yêu đã 

qua đời, những ngƣời mà chúng ta không ngừng cầu nguyện cho họ. 

Tóm lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Sự nên thánh là một cuộc hành trình 

của cả cuộc đời, một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, dù dài hay ngắn, dù trong 

một khoảnh khắc, nó luôn là một chứng tá; mỗi vị thánh là một nhân chứng, 

một ngƣời đã gặp đƣợc Chúa Giêsu và đi theo Ngài.” ĐTC xác tín cuộc 

sống trên trái đất này chúng ta luôn đƣợc "các thánh phù trì." 

Đôi tay cứu giúp 

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự chuyển cầu của các thánh “đƣợc coi là một 

sự phục vụ cao cả nhất của các Ngài trong kế hoạch yêu thƣơng của Chúa” 

và chúng ta luôn có thể “xin các Ngài cầu bầu cho chúng ta và cho thế giới.” 

Hiệp thông với những ngƣời thân yêu đã qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô 

nói, “Có một sự liên đới huyền nhiệm trong Chúa Kitô nối kết những ngƣời 

đã qua đời với chúng ta là những ngƣời lữ hành đang trong cuộc hành trình 

dƣơng thế: từ Thiên đàng, những ngƣời thân yêu của chúng ta vẫn tiếp tục 

săn sóc cho chúng ta. Họ cầu nguyện cho chúng ta và chúng ta cầu nguyện 

cho họ”. 

 Chứng tá đức mến: Cháy nhà thƣơng không bỏ chạy, mổ tiếp cho 

bệnh nhân. Bách hại ra mặt tại Ireland 



Các bác sĩ Nga tại bệnh viện thành phố Blagoveshchensk đã giành đƣợc sự 

ngƣỡng mộ không chỉ ở Nga mà còn trên toàn thế giới, sau khi quyết định ở 

lại mổ tiếp cho một bệnh nhân trong khi một bệnh viện đƣợc xây từ thời 

Nga hoàng đang bốc cháy ở vùng Viễn Đông của nƣớc này hôm thứ Sáu 

Tuần Thánh. 

Không chỉ có các bác sĩ, lính cứu hỏa cũng đƣợc tuyên dƣơng là các ánh 

hùng. Các nhân viên cứu hỏa đã mất hơn hai giờ để dập tắt ngọn lửa ở thành 

phố Blagoveshchensk. Họ cho biết họ đã sử dụng quạt để xua khói ra khỏi 

phòng mổ và chạy dây cáp điện để tiếp tục cung cấp điện cho phòng mổ. 

Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp của Cộng Hòa Liên Bang Nga cho biết, một nhóm 

gồm 8 bác sĩ và y tá đã hoàn thành ca phẫu thuật trong hai giờ trƣớc khi đƣa 

bệnh nhân đến một địa điểm khác. 

“Chúng tôi không thể làm khác hơn đƣợc. Chúng đã phải cứu ngƣời. Chúng 

tôi đã làm mọi thứ ở mức chính xác nhất”, bác sĩ phẫu thuật Valentin 

Filatov nói trên REN TV. Anh cho biết đó là một ca phẫu thuật tim. 

Bộ cho biết 128 ngƣời đã đƣợc sơ tán ngay lập tức khỏi bệnh viện khi ngọn 

lửa bùng phát trên mái nhà. 

“Bệnh viện đƣợc xây dựng hơn một thế kỷ trƣớc, vào năm 1907, và cháy lan 

nhƣ chớp qua trần gỗ của mái nhà.” 

May mắn là không ai bị thƣơng. 

Vasiliy Orlov, thị trƣởng Blagoveshchensk cho biết: “Tôi bày tỏ sự ngƣỡng 

mộ đối với các nhân viên y tế và lính cứu hỏa. Theo ý tôi, đó là một chứng 

tá đức tin đƣợc đƣa ra trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh”. 

 

 
 Đại lễ Lòng Chúa Thƣơng Xót  

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh vẫn có nguy cơ lây lan, nên đại lễ Lòng 

Chúa thƣơng xót sẽ đƣợc cử hành tại các giáo hạt. Hạt Sàigòn –Chợ Quán sẽ 

tổ chức lễ Lòng Chúa thƣơng xót tại họ đạo Chợ Quán, từ 14g00 - 16g00 

ngày Chúa Nhật 11/04/2021. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.   

 

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: 1 giáo dân: 300.000đ. 

Shop ve chai: 10.000.000đ. Cô Hồng: 100kg gạo. Cộng đoàn LCTX giáo 

phận: 2.000.000đ. 

   


