
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ôm nay chúng ta cùng với Giáo hội cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện 

xuống. Bài chú giải của Fiches Dominicales về lễ nầy đã viết : “Thần 

Khí (Chúa Thánh Thần) luôn luôn đi đôi với những gì là đổi mới, là tái 

tạo là cởi mở và giải thoát, là sai đi và qui tụ. Ngài là tác nhân không mệt 

mỏi luôn canh tân và hiện tại hóa mọi sự. Từ một đám đông gồm nhiều 

thành phần khác nhau, Ngài làm nẩy sinh và khơi dậy sự hiệp nhất và cả 

tình hiệp thông.”  

Chúa Thánh Thần đến để đổi mới, tái tạo, cởi mở và giải thoát. Những 

tranh luận ở mạng xã hội trong những ngày qua cho chúng ta cảm thấy một 

sự bất an. Bất an vì lối sống hai mặt : có những người nói rất hay, nói về đạo 

làm người rất hay, nói về giáo lý của một tôn giáo rất hay , thu hút được 

nhiều người nhưng đồng thời chính những người đó lại có những lời nói hay 

cử chỉ đầy tính ác độc, giả dối… nhưng tiếc thay lại lôi cuốn nhiều người 

theo, tạo ra những “fan cuồng” là những người bênh vực một cách mù 

quáng không dựa trên sự thật, tức là những điều đã được chứng minh trong 

thực tế. Những “fan cuồng” đã bênh vực sự sai trái một cách mù quáng và 

không còn biết mở lòng ra đón nhận sự thật khách quan. Có thể nói các “fan 

cuồng” là những “nô lệ” theo một nghĩa nào đó và cũng có thể nói họ là 

những người “nô lệ của một thần tượng”, nô lệ hiểu theo nghĩa là suy nghĩ 

bất chấp sự thật khách quan. 

Chúa Thánh Thần giải thoát để mỗi người chúng ta hướng tới sự thật 

toàn diện là Đức Kitô. Đây là sự thật đưa chúng ta đến cuộc sống đời đời. 

Cuộc đời của chúng ta không chỉ ở hiện tại nhưng còn hướng về cõi đời đời. 

Cuộc đời chúng ta không chỉ quanh quẩn ở tính dục, ma mị, tiền bạc, danh, 

lợi, thú …, không chỉ dừng lại ở cuộc sống hiện tại, nhưng còn hướng về 

cuộc sống đời đời. Đây phải là sự thật người kitô hữu luôn nhắm tới.  
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“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy 

được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,22-23) 

Suy niệm: Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do-thái. Chúa Giêsu 

không muốn để các môn đệ sống trong nỗi lo âu sợ hãi. Người ban Thánh 

Thần để các ông có thêm sức mạnh làm chứng cho Chúa. Như Người nói: 

“Thầy đi thì có lợi cho anh em”, “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban 

cho anh em một đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 

14,16). Thật vậy, Thánh Thần đã hiện diện trong Hội Thánh và nâng đỡ Hội 

Thánh vượt qua những khó khăn thử thách. Thánh Thần còn soi sáng để 

Giáo Hội nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế: “Thần Khí sự thật phát 

xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26), “Người sẽ lấy 

những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,14), “Người sẽ dẫn anh 

em tới sự thật vẹn toàn” (Ga 16,13). 

Mời Bạn: Mỗi lần bạn hít vào, bạn nhớ đến Chúa Thánh Thần – Đấng đã 

ghi dấu ấn trên bạn, để bạn cảm nhận được sự bình an sâu thẳm của Ngài 

trong tâm hồn bạn. Mỗi lần bạn thở ra, bạn toả lan tình yêu tha thứ quảng 

đại bằng chính tình yêu quảng đại mà bạn đã tiếp nhận từ Thánh Thần. 

Chia sẻ: “Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Bạn có 

cảm nghiệm được điều đó không? 

 ống Lời Chúa: Sống theo “hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình 

an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, hiền hòa, trung tín, tiết độ” (Gl 5,22). 

Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho con bằng 

những tiếng rên siết khôn tả của Ngài, để con luôn làm chứng cho Chúa 

trong tư tưởng, lời nói và việc làm của con. 
  

  

 Đ C gửi sứ điệp đến buổi gặp gỡ “ ình huynh đệ trong Đức Kitô” 

ĐTC gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết “Tình huynh đệ trong Đức 

Kitô”, do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức.  

Từ Vatican, Đức Thánh Cha tham dự sự kiện đại kết bằng cách gửi một sứ 

điệp video. Ngài nói: “Qua sứ điệp video, tôi muốn gần gũi anh chị em. 

Cám ơn anh chị em vì trong nhiều năm, mỗi năm, bắt đầu từ năm 1992, tại 

Bari, anh chị em đều thực hiện điều này. Và hôm nay là một cuộc gặp gỡ về 

chủ đề tình huynh đệ: một cuộc gặp gỡ đối thoại huynh đệ. Câu Lời Chúa 



hướng dẫn buổi gặp gỡ này là „Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên 

cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của 

Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em‟ (Ga 20,17). Chúa Giêsu sai chúng ta 

đi loan tin rằng Người ở với chúng ta, Người đang ở với Chúa Cha và đang 

đồng hành với chúng ta. Và với tư cách là những Kitô hữu, dù vẫn còn tồn 

tại những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm 

việc và bước đi với nhau, rửa chân cho nhau. Tôi tham dự sự kiện này với 

anh chị em cách thiêng liêng. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu 

nguyện cùng với anh chị em. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi”. 

 Sứ Điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại Lễ Vesak 2021 

Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối 

thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp đến quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2021. 

1. Thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, nhân dịp đại lễ 

Vesak tôi viết thư này gửi đến quý vị lời chúc mừng chân thành. Cầu mong 

sao đại lễ hằng năm kính nhớ việc đản sanh, thành đạo và nhập diệt của Đức 

Phật mang lại niềm hoan hỷ, sự thanh tịnh và hy vọng trong lòng mọi người 

Phật tử trên khắp thế giới. 

2. Tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, 

đang thách đố các tín đồ của mọi tôn giáo về việc cộng tác với nhau một 

cách mới mẻ để phục vụ cho nhân loại. Trong Thông điệp Fratelli Tutti (Tất 

cả anh em) ký ngày 03.10.2020 tại Assisi, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại tính 

cấp bách tình liên đới toàn cầu, sự liên đới giúp cho toàn thể nhân loại cùng 

vượt qua các cơn khủng hoảng khó khăn đang đe dọa con người, bởi vì 

“không một ai được cứu độ một mình” (Fratelli Tutti, số 32). 

3. Những lời chúc mừng nhân Đại lễ Vesak, mà chúng ta kỷ niệm lần thứ 

XXV hồi năm ngoái, đã làm nổi bật nhiều giá trị mà chúng ta chia sẻ và sự 

thông tuệ hướng dẫn việc cộng tác mà chúng ta cổ vũ, đặc biệt để đương 

đầu với những lúc khó khăn như hiện nay. Nỗi khổ đau do đại dịch Covid-

19 gây ra làm cho chúng ta nhận thức rõ về tính mong manh và sự tương 

thuộc lẫn nhau của chúng ta. Chúng ta được mời gọi khám phá và thực hành 

tình liên đới vốn được ghi khắc trong truyền thống tôn giáo riêng của mình. 

Như ĐTC Phanxicô đã nói, “Các câu chuyện cổ xưa đầy tính biểu tượng đều 

chứa đựng một niềm xác tín của ngày nay, đó là: mọi sự đều liên kết với 

nhau, và việc bảo vệ đích thực đời sống riêng của chúng ta cũng như các 

mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên không thể tách rời khỏi tình 

huynh đệ, công lý và lòng trung tín với người khác” (ĐTC Phanxicô, Sứ 

điệp Ngày Hòa bình Thế giới, 01/01/2021). 

4. Giáo huấn của đạo Phật về tứ vô lượng tâm (từ-bi-hỷ-xả) trao cho chúng 

ta một sứ điệp vĩnh hằng về tình liên đới và sự chăm sóc tích cực. Bàn về 

tâm từ (mett ), là khích lệ các tín đồ mở rộng tình thương vô biên đến với 



mọi người. “Như người mẹ hy sinh cả đời để bảo vệ người con một của 

mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả chúng sinh” (Kinh Từ Bi). Như lời 

Đức Phật dạy, các hành giả đều được khuyến khích làm việc lành “Hãy gấp 

làm điều lành; Ngăn tâm làm điều ác; Ai chậm làm việc lành; Ý ưa thích 

việc ác” (Kinh Pháp Cú, số 116). 

5. Ước mong hoàn cảnh bi thảm của đại dịch Covid-19 củng cố mối tương 

quan bằng hữu của chúng ta, và gắn kết chúng ta hơn trong việc phục vụ gia 

đình nhân loại, bằng cách “lấy văn hóa đối thoại làm đường lối, lấy sự hợp 

tác hỗ tương làm quy tắc ứng xử, và lấy sự hiểu biết lẫn nhau làm phương 

pháp và chuẩn mực” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, Fratelli Tutti, số 285). 

6. Quý Phật tử thân mến, đó là vài suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với quý vị 

trong năm nay. Chúng ta hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tâm 

thanh tịnh. Xin chúc mừng đại lễ Vesak! 

 
 Phong chức linh mục. 

Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, ĐTGM 

Giuse quyết định phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (xin xem danh 

sách đính kèm cuối nhà thờ) vào lúc 08g30 ngày 11/06/2021, Lễ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Toà Sàigòn. Trong 19 thầy, có thầy Giuse 

Phạm Thanh Tài đang giúp họ đạo chúng ta. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu 

nguyện và ai biết các thầy này có gì ngăn trở xin trình báo cho Tòa Giám 

mục hoặc cha sở.  

 Không có đêm thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. 

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Giáo xứ sẽ tạm dừng tổ 

chức đêm Thánh ca tôn vinh Đức Trinh nữ Maria. Xin cộng đoàn thông cảm 

và xin cộng đoàn tiếp tục biểu lộ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những hình 

thức khác như cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi, noi gương bắt chước các 

nhân đức của Đức Mẹ...  

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  


