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rong những ngày qua chúng ta nghe nhiều chuyện liên quan đến từ thiện.
Về việc nầy, Lm Phạm Huy Hoàng – gx Bến Cát đã viết :
“Vụ lùm xùm đang diễn ra xoay quanh chuyện từ thiện, khiến cho có
người tuyên bố từ nay trở đi vĩnh viễn không bao giờ làm từ thiện nữa. Mỗi
người có suy nghĩ của riêng mình và cũng phải chân nhận đi làm từ thiện là
một hy sinh (nếu làm đúng nghĩa). Và nếu điều này còn đem lại rắc rối thì
thà không làm cho nó khỏe cái thân, …
“Phải! nếu để rảnh „‟cái nợ‟‟ vì phải ưu tư, vất vả làm cho bá tánh, đã
không được gì mà có khi bị mang tiếng, thì „‟vĩnh viễn không bao giờ làm
từ thiện nữa‟‟ là hoàn toàn tốt cho bản thân mình.
Nhưng tinh thần người Kitô hữu chúng ta thì không được phép như thế!
Vì câu chuyện người Samari nhân hậu đã cho chúng ta thấy rõ điều Chúa
mời gọi:
• Bạn cần can đảm bỏ qua thời gian với những kế hoạch của mình, để
phải dừng lại mà ân cần lo lắng cho người anh em khốn cùng đang bị nạn
nằm bên vệ đường.
• Bạn cần phải tránh thái độ vô cảm của những người luôn tự hào là mình
biết rõ về lề luật đối với Thượng Đế mà trong dụ ngôn đó là thầy Tư tế và
Lê vi. Thì họ lại chính là những người bỏ rơi anh chị em trong lúc khốn
cùng.
Việc lùm xùm kia là một điều tốt để phản tỉnh chúng ta, những ai đã từng
làm từ thiện. Qua đó hãy luôn can đảm tiếp tục làm công việc thiện nguyện
với tấm lòng thanh thoát chỉ vì vinh danh Chúa và giúp đỡ anh chị em mình.
Đồng thời hãy luôn cảnh giác để mình không bị rơi vào cái nguy cơ „‟tham
nhũng từ thiện‟‟. Muốn như thế, thì cần có một kế hoạch rõ ràng và làm việc
này với một thái độ tận tâm, công khai và minh bạch.”
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30/05/2021 CHÚA NHẬT LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ làm phép rửa
cho họ nhân danh Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt
28,19)
Suy niệm: Đã là mầu nhiệm thì con người, với trí năng tự nhiên, không thể
nào đạt thấu. Đối với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm trung
tâm của đức tin Kitô giáo, điều đó lại càng đúng. Thánh Âutinh đã có cảm
nghiệm về sự bất lực đó khi suy gẫm về mầu nhiệm cao cả thâm sâu này.
Thế nhưng Chúa Giêsu đâu có muốn đè bẹp lý trí của chúng ta khi mạc khải
cho chúng ta mầu nhiệm này. Trái lại Ngài cho chúng ta biết Thiên Chúa là
Ba Ngôi những vẫn là Một, bởi vì Chúa là Tình Yêu; Ngài cứu chuộc chúng
ta cũng vì yêu thương, để đưa chúng ta vào trong Mầu Nhiệm Tình Yêu với
Ngài. Chính vì thế những lời Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin
Mừng và làm phép rửa nhân danh Mầu Nhiệm Tình Yêu này là những lời
đầy tâm tình tha thiết: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần.”
Mời Bạn: Lời mạc khải ấy mời gọi các môn đệ mọi thời đón nhận chân lý
cao cả này bằng lòng khiêm nhường và yêu mến tin tưởng; đàng khác đó
còn là mệnh lệnh sai chúng ta tiếp tục loan báo tình yêu của Thiên Chúa Ba
Ngôi đến cho anh chị em mình.
Sống Lời Chúa: Làm dấu Thánh Giá một cách thật trang nghiêm sốt sắng
để nói lên tình yêu và niềm tin tưởng tuyệt đối của bạn vào Chúa Ba Ngôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thật hạnh phúc được sống trong Tình Yêu của
Chúa Ba Ngôi. Con nguyện sống theo lệnh truyền của Chúa để con được ở
trong Chúa và Chúa ở trong con.


Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc tháng cầu nguyện Marathon
với Tràng Chuỗi Mân Côi trong Vườn Vatican
Thứ hai, 31/5/2021, kết thúc cuộc Cầu nguyện Marathon kéo dài một tháng,
ĐTC sẽ chủ sự buổi cầu nguyện để xin Chúa và Mẹ giúp chấm dứt cơn đại
dịch Covid-19, hầu nhân loại có thể trở lại sinh hoạt xã hội và cuộc sống
thường nhật khắp nơi trên thế giới. Trong buổi tối cầu nguyện cuối cùng
này, ĐTC đã xin trưng bày hình Đức Mẹ, “Đấng giải cứu” được trưng bày

trong Vườn Vatican, nơi mà buổi cầu nguyện cuối cùng liên đới với các đền
thờ trên thế giới được diễn ra. Bức tranh vẽ vào thế kỷ 18 cho thấy Đức
Trinh Nữ Maria đang tháo các nút thắt trong một dải ruy băng trắng được
hai thiên thần nâng, như tháo gỡ những ràng buộc tội lỗi hầu ban cho chúng
ta niềm hy vọng, lòng thương xót và sức mạnh chiến thắng sự dữ.
ĐTC đã chọn năm ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho buổi cầu nguyện kết thúc
này. Năm “nút thắt” cần được cởi bỏ:
- Thứ nhất là “mối quan hệ bị tổn thương, sự cô đơn và sự thờ ơ,” đã trở nên
tồi tệ trong cơn đại dịch.
- Thứ hai là tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là những thử thách đối với giới
trẻ, phụ nữ và những người cha trong gia đình, cũng như những doanh nhân
đang phải đối diện với việc bênh vực và bảo vệ nhân công của họ.
- Nút thắt thứ ba là: “Kịch tính của bạo lực” - đặc biệt là bạo lực bắt nguồn
từ gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực xuất phát từ căng thẳng xã hội
trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng hiện nay.
- Ý định thứ tư liên quan đến "sự tiến bộ của con người", cần được hỗ trợ
bởi các khám phá qua việc nghiên cứu khoa học mà tất cả mọi người đều có
thể tiếp cận được, "đặc biệt là những người yếu đau và nghèo khổ".
- Cuối cùng, ĐTC sẽ cầu nguyện cho việc chăm sóc mục vụ, để các cộng
đồng Công Giáo có thể nhận lại được lòng nhiệt thành của họ và cảm thấy
một động lực mới trong các lĩnh vực của đời sống mục vụ; những người trẻ
có thể thành hôn, xây dựng gia đình và tương lai.
Buổi lần Chuỗi Mân Côi với ĐTC Phanxicô sẽ được truyền hình trực tiếp
qua tất cả các kênh truyền thông của Vatican.
 ĐTC bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích
Hôm 27/5/2021, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ĐTGM Arthur Roche, người
Anh, làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, kế nhiệm ĐHY
Robert Sarah về hưu.
Cho đến nay, ĐTGM Roche là Tổng thư ký của Bộ này. Ngài năm nay 71
tuổi (1950), nguyên là giám đốc Học viện Anh tại Roma, rồi làm Tổng thư
ký Hội đồng Giám mục Anh quốc, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục
phụ tá Tổng giáo phận Birmingham năm 2001, rồi làm Giám mục Chính tòa
giáo phận Leeds. Năm 2012, ngài được thăng Tổng giám mục Tổng thư ký
Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.
Cùng ngày 27/5/2021, ĐTC đã chọn Đức cha Vittorio Francesco Viola,
người Ý, dòng Phanxicô, cho đến nay là Giám mục giáo phận Tortona, tân
Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, và thăng Tổng giám mục.
ĐTC cũng bổ nhiệm tân Phó Tổng thư ký của Bộ này, là Đức ông Aurelio
García Marcias, người Tây Ban Nha, cho đến nay là Chánh văn phòng của
cùng Bộ này.

 ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng
nghe, đừng bỏ cầu nguyện
Sáng thứ Tư 26/5/2021, như hai tuần trước đây, ĐTC tiếp tục gặp gỡ trực
tiếp các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung được tổ chức tại sân Damaso ở
nội thành Vatican. Trong bài giáo lý, ĐTC đã chia sẻ về vấn nạn: những lần
mà lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được Thiên Chúa đáp lời.
ĐTC chia sẻ rằng có những khi chúng ta tha thiết cầu nguyện, khấn xin
Chúa những điều cao đẹp, ví dụ như cầu nguyện cho con cái đang đau bệnh,
hay cho người bạn đang rất đau khổ, nhưng chúng ta thất vọng khi cảm thấy
Chúa không nghe lời cầu xin của chúng ta, và thậm chí chúng ta còn bỏ cầu
nguyện. Nhưng Chúa Giêsu, bậc thầy về cầu nguyện, đã dạy cho chúng ta
kinh Lạy Cha, để cầu xin nhiều điều, nhưng trên hết là xin cho ý Chúa được
thực hiện. Một đức tin trưởng thành thì tín thác vào sự quan phòng của
Thiên Chúa, vào kế hoạch của Người dành cho cuộc đời và thế giới của
chúng ta, tuy chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng khi dường như lời
cầu nguyện của mình không được lắng nghe.
Bằng gương mẫu của Người, Chúa Giêsu đã cho thấy rằng Thiên Chúa hiểu
đau khổ của chúng ta, tuy Người không luôn luôn đáp ứng mong ước của
chúng ta. Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhưng
dường như không được Chúa Cha đáp lời. Sự tín thác hoàn toàn của Người
vào ý định của Chúa Cha đã đưa đến ơn cứu độ cho chúng ta và vinh quang
phục sinh.

 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.
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. Anh Minh BTX: 2.000.000đ (tuần trước)

