
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ôm nay là lễ Chúa Chiên Lành, Giáo hội dành ngày hôm nay để cầu cho 

ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ. Giáo hội cầu nguyện không chỉ vì số 

linh mục, tu sĩ trên thế giới giảm bớt nghĩa là Giáo hội cầu nguyện 

không chỉ vì số lượng giảm bớt nhưng còn cầu nguyện cho chất lượng của 

linh mục và tu sĩ. Ảnh hưởng hay sức mạnh của linh mục và tu sĩ không ở 

chỗ số lượng nhưng ở chỗ chất lượng.  

Chất lượng của linh mục ở chỗ hướng về Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Mục 

tử. Nếu linh mục được gọi là mục tử thì phải nhớ Chúa Giêsu mới là Mục tử 

chính hiệu, Mục tử chân thật. Nếu linh mục là người giảng dạy thì phải nhớ 

rằng Chúa Giêsu mới là Đấng Cứu độ, lời dạy của Chúa Giêsu mới có sức 

làm cho chính linh mục và người nghe được sống, được sống đời đời. Nếu 

linh mục ban các bí tích, chúc lành dân chúng thì cũng phải hiểu là linh mục 

không phải là người ban ơn nhưng chính Chúa mới là Đấng làm cho chính 

linh mục và mọi người được ơn thánh. Nói như thế có nghĩa là Thiên Chúa 

có thể dùng linh mục này hay linh mục khác để ban ơn cho dân Chúa. 

Không người nào có thể cản trở ơn Chúa ban cho dân Chúa. Nếu linh mục 

này cản trở ơn Chúa thì Ngài sẽ dùng người khác, linh mục khác để mang 

ơn Chúa cho mọi người.  

Vì thế ngày lễ Chúa Chiên lành, Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên hiền 

lành, chúng ta cùng nhau hướng về Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau chạy 

đến lòng thương xót của Chúa. Không ai trong chúng ta dám nói mình con 

chiên ngoan của Chúa, ngay cả những người mà chúng ta thấy có vẻ bên 

ngoài đạo đức. Càng đạo đức càng thấy mình cần phải hướng về Chúa 

Chiên để theo sự hướng dẫn của Chúa Chiên. Những người tự hào về mình 

thường là những người ít, hay không theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu 

Mục tử.    
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MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN  

“Tôi chính là Mục tử nhân lành Tôi biết chiên của Tôi và  chiên của Tôi 

biết Tôi.” (Ga 10,14) 

Suy niệm: Mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho Tin 

Mừng, rao giảng Tin Mừng, nhưng có một số người được Chúa đặc biệt sai 

đi để dấn thân triệt để hơn cho đoàn chiên Chúa: những người sống đời tu. 

Thay vì xây dựng tổ ấm như bao người trẻ khác, họ muốn con tim mình 

được trọn vẹn thuộc về Chúa, để việc phụng sự Ngài và phục vụ đoàn chiên. 

Vì thế, giữa đoàn chiên và người mục tử có những mối dây thân thiết, những 

nghĩa vụ tương ứng. Đoàn chiên biết người mục tử để luôn tôn trọng, thông 

cảm với những mỏng dòn yếu đuối của một con người, nhất là có tinh thần 

xây dựng, giúp mục tử chu toàn nhiệm vụ thánh của mình; ngược lại, người 

mục tử cũng phải đối xử với đoàn chiên cách nhân từ, khoan hậu, sống chết 

với đoàn chiên như Thầy của mình. Đoàn chiên cố gắng sống đạo tốt và cầu 

nguyện để Giáo Hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước. 

Mời Bạn: Hãy nâng đỡ các linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hỗ 

trợ, để họ sống xứng đáng là những mục tử nhân lành như Chúa Giê-su. 

Chia sẻ: Bạn có ưu tư khi thấy con số linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội ngày 

càng giảm sút? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ 

đáp lại lời Chúa mời gọi sống đời tu. 

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: „Lúa chín đầy 

đồng mà thiếu thợ gặt.‟ Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để Nước 

Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ 

thiện toàn mở Nước Chúa Trời”. 
  

  

 Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Trái đất 

ĐTC khẳng định rằng, các thảm họa toàn cầu, Covid và khí hậu chỉ ra rằng 

chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Thời gian đang thúc bách 

chúng ta, và như đại dịch đã cho thấy, chúng ta có các phương tiện để đối 

phó với tổn thất. Đã đến lúc phải hành động. 

ĐTC đã bày tỏ như trên trong sứ điệp nhân Ngày Trái đất 22.04. Ngài mời 

gọi mọi người đừng bao giờ quên “thiên nhiên đáng được bảo vệ”. Thiên 



nhiên có liên hệ đến tất cả mọi người. Thiên nhiên dạy chúng ta phải tạo ra 

một hành tinh công bằng, bình đẳng, an toàn với môi trường. 

Đại dịch đã dạy cho chúng ta sự phụ thuộc lẫn nhau, sự chia sẻ hành tinh 

này. Các thảm họa toàn cầu, Covid và khí hậu chỉ ra rằng chúng ta không 

còn nhiều thời gian để chờ đợi. Chúng ta đã ở mức giới hạn. 

“Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không 

bao giờ tha thứ”, ĐTC trích dẫn một châm ngôn cổ của người Tây Ban Nha 

và nhấn mạnh: “Khi sự tàn phá thiên nhiên bùng nổ thì rất khó ngăn chặn. 

Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Và chúng ta sẽ có sức mạnh hơn khi 

chúng ta cùng nhau làm việc. Nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua với đại 

dịch, và chúng ta đã thấy trong biến đổi khí hậu phải thúc đẩy chúng ta đổi 

mới, phát minh, để tìm kiếm những con đường mới. Từ một cuộc khủng 

hoảng, người ta không bước ra giống nhau, chúng ta bước ra hoặc tốt hơn 

hoặc tồi tệ hơn. Đây là một thách đố, và nếu chúng ta không bước ra tốt hơn 

chúng ta sẽ đi đến một con đường tự hủy”. 

ĐTC mời gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy can đảm hành động, làm 

việc với công bằng và luôn nói sự thật với dân chúng, để mọi người biết 

cách tự bảo vệ mình khỏi sự phá hủy của hành tinh, cũng như biết cách bảo 

vệ hành tinh khỏi sự phá hủy của chính con người. 

 “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi của ĐTC 

Với ý chỉ cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, ĐTC đã đưa ra sáng kiến 

“Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi trong suốt tháng Năm, tại 30 đền 

thánh trên thế giới.  

Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” của ĐTC có chủ đề: “Hội Thánh không 

ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12,5). 

Từ khi bắt đầu đại dịch, trong mọi dịp, ĐTC luôn mời gọi các tín hữu cầu 

nguyện. Vào tháng 5/2020, chính ĐTC đã viết một thư gửi các tín hữu, mời 

gọi mọi người “tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi trong gia 

đình” suốt tháng Năm. Ngài cũng đã viết lời cầu nguyện xin Đức Mẹ bảo vệ 

thế giới khỏi đại dịch. 

Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” được Hội đồng Tòa thánh tái Truyền 

giảng Tin Mừng tổ chức, sẽ liên quan một cách đặc biệt đến các đền thánh 

trên thế giới. Như thế, các đền thánh sẽ trở thành nơi quảng bá việc đọc kinh 

Mân Côi cho các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn, để khẩn xin cho 

đại dịch chấm dứt.   

Trong tháng Năm, mỗi ngày vào lúc 18 giờ, một đền thánh sẽ hướng dẫn giờ 

đọc kinh Mân Côi. Vào ngày khai mạc 1/5 và ngày kết thúc 31/5, ĐTC sẽ 

bắt đầu giờ cầu nguyện. Buổi đọc kinh sẽ được phát trực tiếp trên các kênh 

chính thức của Tòa Thánh. 



Sáng kiến này có thể được xem là sự tiếp nối sáng kiến cầu nguyện với kinh 

Mân Côi tại Đền thờ Thánh Phêrô từ khi bắt đầu đại dịch. Thật vậy, từ ngày 

11/3/2020, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma và trong suốt cả tuần, trừ Chúa 

nhật, Đức Hồng y Angelo Comastri, nguyên Giám quản đền thờ thánh Phêrô 

và Đại diện của ĐTC tại Quốc gia thành Vatican chủ sự buổi lần chuỗi Mân 

côi và Kinh Truyền Tin. Chỉ có một số người tham dự buổi đọc kinh với 

Đức Hồng y, nhưng sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh chính thức của 

Tòa Thánh, vì vậy có rất nhiều người tham gia. Sáng kiến đã đánh động đến 

tâm hồn nhiều người. Tính cho đến tháng 6/2020, có ít nhất 1,5 triệu người 

đã tham dự các giờ kinh Mân Côi do Đức Hồng y chủ sự, và hàng ngàn lá 

thư vẫn tiếp tục gửi đến ngài để chia sẻ những tâm tình khi tham dự cầu 

nguyện. Đức Hồng y Angelo Comastri nhận xét về sự tham gia đông đảo 

này: “Các vấn đề được giải quyết chỉ khi chúng ta mở lòng ra với Đấng 

Toàn Năng. Không có Chúa cuộc sống thật vô nghĩa”.  

 
 Quyên góp tiền cho quỹ bảo trợ ơn gọi giáo phận.  

Chúa Nhật IV Phục Sinh 25.04.2021, là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên 

Triệu Linh Mục. Theo lời kêu gọi của Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn, Giáo xứ 

sẽ quyên góp tiễn cho quỹ bảo trợ ơn gọi của Tổng Giáo Phận. Xin quý ông 

bà anh chị em quảng đại giúp đỡ.    

 Đêm tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria 

Nhân dịp tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, vào ngày thứ bảy 29/05/2021, Họ 

đạo sẽ tổ chức đêm Thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Xin kính mời 

cộng đoàn cùng tham dự. Xin các hội đoàn tranh thủ tập dợt và đăng ký các 

tiết mục cho cha Chương trước ngày 22/05/2021.  

 Mừng bổn mạng Họ đạo Chợ Đũi. 

Ngày 03/05/2021, Lễ kính Thánh Philipphê, Tông đồ, bổn mạng Họ đạo 

Chợ Đũi. Thánh Lễ mừng bổn mạng sẽ được cử hành lúc 17g30 cùng ngày. 

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 bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Cô Hường: 1.000.000đ. Anh Tô: 500.000đ. Cô Tho: 100kg 

gạo. Bác Sự: 2.000.000đ. Anh Chị Trang: 1.000.000đ. 


