
 

 

                                                                     ễ ă ưở

húng ta đang ở trong tháng năm, tháng Đức Mẹ. Nếu trong tháng 4, 

chúng ta cùng với Giáo hội kính Thánh Giuse thì tháng năm chúng ta 

cùng với Giáo hội kính Đức Mẹ.  

Người công giáo trên thế giới có nhiều hoạt động kính Đức Mẹ : lần 

chuỗi chung, đọc kinh chung, cầu nguyện trước tượng ảnh Đức Mẹ ; lập các 

đài, các nhà thờ, nhà nguyện kính Đức Mẹ, đi kiệu, dâng hoa, diễn nguyện 

… Điều chúng ta ai cũng thấy là có những trung tâm hành hương kính Đức 

Mẹ và lúc nào những trung tâm nầy cũng thu hút đông đảo người đến viếng 

thăm.  

Vì thế tháng Đức Mẹ chúng ta có nhiều chọn lựa bên ngoài để tỏ lòng 

yêu mến Đức Mẹ bên trong. Những việc bên ngoài không thể thay thế cho 

tâm tình yêu mến Đức Mẹ bên trong nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi diễn 

tả tâm tình bên trong. Thí dụ ca đoàn tìm chọn và hát những bài hát hay 

nhưng nếu chỉ để khoe khoang, chỉ để tìm lời khen cho ca đoàn, cho chính 

cá nhân hát thì việc hát ấy xem ra không giá trị bao nhiêu. Nhận xét đó 

hướng dẫn cho chương trình cuối tháng Đức Mẹ, khi họ đạo chúng ta tổ 

chức buổi hát thánh ca, cũng gọi là buổi cầu nguyện qua các bài hát điệu 

múa dâng kính Đức Mẹ.. 

Tuy nhiên cả nước, và cả thế giới, đang đối diện với đợt lây nhiễm virus 

covid 19 mới. Chúng ta nghe nhiều nơi có số người chết tăng vọt, và hầu 

như “vỡ trận”. Nhiều người lo lắng cho việc covid có thể bùng phát tại Việt 

Nam, tại những thành phố lớn như Saigon vì thành phố Saigon tiếp đón rất 

nhiều người qua lại hàng ngày nên việc lây nhiễm có khả năng cao. Vì thế 

việc phòng ngừa cá nhân vẫn hết sức quan trọng và có thể nói là chính yếu. 

Đeo khẩu trang nhiều khi chưa đủ, chúng ta cần tránh những cuộc tiếp xúc 

có nguy cơ lẫy nhiễm cao. 
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      TRONG NHAU 

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4) 

Suy niệm: Những người yêu nhau thường trao cho nhau những kỷ vật. 

Những dấu chỉ vật chất nơi những kỷ vật đó dẫu nhỏ bé nhưng có một sức 

mạnh lạ kỳ khiến họ, nhờ những kỷ vật, luôn có thể hiện diện với nhau một 

cách sống động và sâu xa. 

Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, đã trao ban chính Thân mình Ngài làm kỷ 

vật. Ngài không muốn chỉ hiện diện bên cạnh, bên ngoài chúng ta như một 

món đồ trang sức chúng ta mang trên thân mình; mà Ngài muốn hiện diện 

với chúng ta thật sâu xa, trong cõi lòng của chúng ta, để chúng ta cũng được 

ở sâu trong cõi lòng của Ngài. Và Ngài không có hình ảnh nào minh hoạ 

cách hùng hồn hơn nữa cho việc “ở trong nhau” trừ hình ảnh “Thầy là cây 

nho, các con là cành.” Hình ảnh đó được hiện thực hoá trong Bí tích Thánh 

Thể mà Ngài thiết lập cũng trong bữa Tiệc Ly. 

Mời Bạn: Hiệu quả của việc “ở trong Chúa” là bạn sinh nhiều hoa trái 

thiêng liêng. Phương thế để “ở lại trong Chúa” là suy gẫm và sống Lời Chúa 

đồng thời lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Điều kiện để hoa trái thiêng liêng có 

thể trổ sinh là bạn phải được cắt tỉa bằng những hy sinh từ bỏ. Cành nho là 

bạn sẽ làm cho Thiên Chúa được tôn vinh và bạn sẽ là môn đệ đích thực của 

Chúa Kitô nếu bạn sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời 

Sống  ời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể là hai 

việc thiết yếu không thể thiếu trong đời sống của người kitô hữu. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết ở lại trong Chúa như cành 

liền cây, và xin dạy con biết chấp nhận những hy sinh khổ chế cần thiết để 

lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen. 
  

  

 Ðức Thánh Cha Phanxicô có ý muốn viếng thăm Bắc Hàn 

Hôm thứ Ba 27/4, trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên báo Yonhap, 

Đức Cha Lagiarô Du Huỳnh Trị (You Heung-sik), giám mục giáo phận 

Daejon, cho biết ÐTC Phanxicô muốn viếng thăm Bắc Hàn để bày tỏ sự gần 

gũi với toàn dân tộc Triều Tiên, bị phân chia bởi cuộc chiến tranh Triều 

Tiên, kéo dài từ năm 1950 đến năm 1953. 

Đức Cha Lagiarô rất quen thuộc với ĐTC. Ngài đã tháp tùng ÐTC trong 

chuyến viếng thăm Nam Hàn vào năm 2014. 



Hôm 17/ 4/ 2021 trong cuộc gặp gỡ với ĐC Lagiarô, ÐTC nói rằng ngài sẽ 

thăm Bắc Hàn nếu các công tác chuẩn bị liên quan có thể được hoàn tất. 

Năm 2018, nhân chuyến thăm Vatican, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in 

đã chuyển lời mời từ nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un, tới Vatican. Vào 

thời điểm đó, đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington đang diễn ra sôi 

nổi và nhiều người đang tin tưởng một sự phát triển tích cực. Lần đó ÐTC 

Phanxicô cho biết sẵn sàng đến Bắc Hàn nếu nhận được lời mời chính thức. 

Trong cuộc gặp gỡ Đức Cha Lagiarô Du, ÐTC đã cảm ơn giáo phận Daejon 

đã quyên góp 460,000 Mỹ Kim cho Tòa Thánh để cộng tác vào chương 

trình chia sẻ vắc-xin do Sở Từ Thiện của ÐTC thực hiện. 

 ĐTC đưa ra luật mới chống tham nhũng: cấm “văn hóa phong bì” 

Trong Tự sắc được ban hành ngày 29/4 ĐTC cấm các nhân viên quản lý và 

quản trị cấp cao đầu tư tài sản tại các thiên đường thuế hoặc đầu tư vào các 

công ty có nguyên tắc ngược lại với giáo huấn của Giáo hội. Tất cả nhân 

viên của Tòa Thánh không được nhận quà trị giá hơn 40 euro, có liên quan 

tới công việc của họ. 

Tự sắc của ĐTC về vấn đề minh bạch tài chính mở đầu với câu: “Theo Kinh 

Thánh, ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”. Trong 

tài liệu này ĐTC yêu cầu tất cả các Hồng y đứng đầu các cơ quan trung 

ương của Tòa Thánh và các vị phụ tá, tất cả những người thực hiện các chức 

năng hành chính, tư pháp hoặc giám sát, phải ký một tuyên bố nêu rõ họ 

chưa từng bị kết án hay được ân xá, và không đang chịu bất kỳ cuộc điều tra 

hoặc xét xử hình sự nào liên quan đến tham nhũng, gian lận, khủng bố, rửa 

tiền, bóc lột trẻ vị thành niên hoặc trốn thuế. Họ cũng phải tuyên bố rằng họ 

không nắm giữ, ngay cả thông qua bên thứ ba, tiền mặt hoặc đầu tư hoặc cổ 

phần trong các tập đoàn hoặc công ty ở các quốc gia có nguy cơ cao về rửa 

tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố, tại các thiên đường thuế hoặc 

tại các công ty có chính sách ngược lại với giáo huấn của Giáo hội. 

Cuối cùng, một điều mới mẻ liên quan đến tất cả các nhân viên làm việc tại 

Giáo triều Roma hay các tổ chức liên quan, họ không được nhận quà tặng 

liên quan đến việc làm của họ, có giá trị lớn hơn 40 euro. 

Trong Tự sắc mới, ĐTC giải thích rằng “các quy định mới là cần thiết bởi vì 

tham nhũng có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức và cách cư xử khác 

nhau, thậm chí trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài lĩnh vực mua bán.” 

Theo ngài, các quy định và thông lệ tốt nhất được quốc tế chấp nhận đòi hỏi 

sự minh bạch từ những người nắm giữ vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực 

công nhằm mục đích ngăn ngừa và chống xung đột lợi ích, việc đỡ đầu và 

tham nhũng nói chung. Do đó, Tòa Thánh “đã quyết định tuân theo những 

thực hành tốt nhất này để ngăn chặn và chống lại” hiện tượng này “dưới 

nhiều hình thức khác nhau”. 



 Giáo hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển con người toàn 

diện 

Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội quốc gia lần thứ 69 của Liên đoàn Đại 

học Công giáo Ý, với chủ đề “Kỷ nguyên 4.0. Trường đại học, Giáo hội và 

xã hội đối phó với đại dịch”, ĐTGM Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm 

viện Tòa Thánh về Sự sống, nhấn mạnh rằng: Sự phát triển đích thực của 

con người không có nghĩa chỉ là tiến bộ về mặt kinh tế và số lượng nhưng là 

sự phát triển toàn diện một cách hiệu quả. Giáo hội có một vai trò quan 

trọng, đặc biệt trong lĩnh vực thần học và đạo đức, để hướng dẫn việc 

nghiên cứu, tiến bộ và sử dụng các công nghệ mới, bao gồm cả trí tuệ nhân 

tạo dưới nhiều hình thức, hướng tới lợi ích và phẩm giá của con người. Ngài 

cũng không quên cảnh báo về một thứ cám dỗ nhắm vào việc “loại bỏ mọi 

sự yếu kém” bằng cách theo đuổi “một hình thức toàn vẹn và vĩnh viễn (ảo) 

về sự hoàn thiện”. Điều quan trọng là phải nhận ra sự bất toàn nền tảng của 

chính sự hiện hữu và vì thế cần một sự hòa giải. Trong lĩnh vực này Thần 

học, được hiểu như là kiến thức của kinh nghiệm đức tin Kitô sẽ có một vai 

trò quan trọng, để trong các cuộc tranh luận công khai, có thể đưa ra một 

suy tư, tránh cào bằng các tiêu chí hoạt động và chức năng. 

Đề cập cụ thể đến trí tuệ nhân tạo (AI), ĐTGM đã nhắc lại “Lời kêu gọi đạo 

đức trí tuệ nhân tạo được ký tại Roma”, được trình bày công khai vào ngày 

28/2/2020, với mục đích liên kết giữa công nghệ, nhân loại học và đạo đức. 

Đây là một cam kết được ký bởi chủ tịch công ty Microsoft, ông Bradford 

Lee Smith; phó giám đốc điều hành công ty IBM, ông John Kelly III; Tổng 

giám đốc Tổ chức Lương Nông thế giới, ông Qu Dongyu, và Bộ trưởng Ý 

về đổi mới công nghệ và số hóa, bà Paola Pisano, trước sự chứng kiến của 

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli, bằng một hình thức đảm nhận 

trách nhiệm chung. 

 
 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. Bà Tần: 5.000.000đ. 1 giáo dân: 1.000.000đ. Cô Nang: 

5.000.000đ. Ngọc Trần: 3.000.000đ. 


