
 

 

                                                                     ễ ă ưở

hành phố Saigon chúng ta đang sống trong những ngày khá khó khăn. 

Ngày nầy qua ngày khác chúng ta vẫn phải đương đầu với cơn dịch ngày 

càng lan rộng. Người ta nói đến ổ dịch và ổ dịch nầy phát triển không 

ngừng, con số người bị nghi nhiễm lên tới mức con số trăm và nhiều trăm 

nơi bị cách ly nghiêm nhặt. 

Từ nhiều trăm vùng bị cách ly đó người ta chứng kiến nhiều người trong 

khu vực bị cách ly phải sống khó khăn. Những người có tiền bạc thì khó 

khăn vẫn là tìm mua được thức ăn, mua những thứ tối cần trong cuộc sống 

thường ngày. Thế nhưng những người phải đi kiếm ăn hàng ngày thì lại 

càng khó khăn hơn. Có người phải nhịn ăn vì không đi làm được, không bán 

vé số được, không đi xin ăn được, không lượm rác được, không buôn bán 

nhỏ lẽ được … thì làm gì có được thu nhập để sống qua ngày. Như thế một 

số người đang sống trong những khu vực của thành phố bị cách ly nhiều 

ngày phải sống rất khó khăn.  

Trong tình hình khó khăn đó thì cái đẹp của người SG chúng ta nói 

chung vẫn là liên đới, là tương thân tương ái. Người bị cách ly vẫn còn được 

nhiều người quan tâm giúp đỡ : gói mì, bánh mì, củ khoai, ... với tinh thần 

một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi làm việc "từ thiện", người SG 

(có tinh thần SG đúng hơn) làm với con tim nhân ái, thương người, không 

so đo tính toán, không đòi phải có qua có lại. Và khi làm việc "có tâm" như 

thế, người ta không lợi dụng việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình. 

Họ làm việc mà không cần ai khen, ai biết. Biết bao nhiêu nhóm trẻ làm 

việc từ thiện tự phát âm thầm đến với những người đang khó khăn và tự tìm 

ra những sáng kiến để giải quyết và rồi họ tìm thấy hạnh phúc thực sự khi 

giúp người đau khổ bớt khổ. Phải chăng đó cũng là tinh thần mà các kitô 

hữu cần làm cho phát triển ? 

T 

    Số 482* Năm 10/ 2021 * Chúa nhật  27/ 06/ 2021 



 

                                 27/06/2021 CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - B 

                             
  

HIỆU LỰC ĐỨC TIN 

“Con gái ông chết rồi làm phiền Thầy chi nữa.” (Mc 5,35) 

Suy niệm: Mặc những lời phê phán,  can ngăn của đám đông vây quanh 

Chúa Giê-su, ông trưởng hội đường và người đàn bà bị băng huyết vẫn tiếp 

tục “làm phiền” Ngài. “Làm phiền” Ngài là phải thôi, vì cả hai đều đang 

phải đối diện gay gắt với chuyện sinh-bệnh-lão-tử của phận người. Đứa con 

gái hấp hối, người cha chỉ còn biết chạy đến với Chúa; mười hai năm bị tán 

gia bại sản vì bệnh băng huyết, người đàn bà cũng chỉ còn biết bám vào cái 

phao duy nhất là Chúa. Nhờ tin vào Chúa, cả hai đã được như ý: con gái ông 

được hồi sinh, bệnh tật bà được chữa khỏi. Chúa cũng muốn ta “làm phiền” 

kiểu này; vì cho thấy một niềm tin chân thành, không hoa mỹ cầu kỳ, nhất là 

bất chấp những khó khăn, cản trở. Lắm khi dư luận, nhất là dư luận trái 

chiều, khiến ta bỏ đi những cơ hội tốt nhất thể hiện lòng tin và lòng mến. 

Mời Bạn: Qua câu chuyện Chúa chữa lành hai bệnh nhân trong bài Tin 

Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta học nơi họ bài học đức tin, biết chạy 

đến với Chúa, khẩn cầu, tin tưởng nơi Ngài, bất chấp mọi cản ngăn, phiền 

toái. Đồng thời cũng xác tín thêm rằng sự sống thể lý nào cũng có giới hạn, 

Chúa có thể ban cho ta sự sống viên mãn, vĩnh cửu hơn gấp bao lần sự sống 

thể lý. Đó là niềm hy vọng bền lâu của ta khi theo Chúa mỗi ngày. 

Sống Lời Chúa: “Hữu sự vái tứ phương.” Song nên cẩn trọng để tránh 

chạy theo mê tín dị đoan, nhất là khi có người thân bệnh hoạn. Luôn nhớ ta 

là Ki-tô hữu, người tin vào Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Xin thương giúp đỡ 

con trong mọi hoàn cảnh, để con luôn trung tín hy vọng nơi Chúa thôi. 

Amen. 

 
  

  

 ĐTC ban ơn Toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi 

Trong thông cáo hôm thứ Ba 22.06.2021, Tòa Ân giải Tối cao giải thích 

rằng “để tăng cường lòng sùng kính của các tín hữu và để cứu rỗi các linh 

hồn,” các ông bà nội ngoại, người già và các tín hữu sẽ có thể được nhận Ơn 

Toàn xá vào Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất, sẽ được 

tổ chức vào ngày 25.07.2021. Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cho biết 

ĐTC đã cho phép ban ơn Toàn xá sau khi lắng nghe yêu cầu của ĐHY 



Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đánh dấu 

việc thành lập Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi. 

Ơn Toàn xá sẽ được ban cho các ông bà nội ngoại, người cao niên, cũng như 

các tín hữu tham dự Thánh lễ do ĐTC cử hành Ngày Thế giới Ông bà và 

Người Cao tuổi vào ngày 25.07, hoặc các Thánh lễ khác được cử hành trên 

toàn thế giới, với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu 

nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

Ơn Toàn xá cũng được ban cùng ngày này cho các tín hữu dành thời gian 

thích đáng để thăm viếng, cách trực tiếp hay trực tuyến, những người già 

yếu đang gặp khó khăn hoặc hoạn nạn (ví dụ như bệnh tật, người bị bỏ rơi, 

người khuyết tật và những người ở trong những trường hợp tương tự). 

Thông cáo của Tòa Ân giải Tối cao cũng cho biết Ơn toàn xá cũng có thể 

được ban cho những người, vì những lý do nghiêm trọng, không thể ra khỏi 

nhà và “hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành thánh lễ Ngày Thế giới 

Ông bà và Người Cao tuổi, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, 

những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong 

thời gian phát sóng Thánh lễ, qua các phương tiện truyền hình và đài phát 

thanh, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội mới.” 

 Điều ngạc nhiên dành cho Đức Bênêdictô XVI nhân kỷ niệm 70 năm 

linh mục 

Trong một hội nghị do hãng tin Rome Reports và Tổ chức Toà Thánh 

Joseph Ratzinger tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thụ phong linh mục 

của Đức Bênêdictô XVI, ĐTGM Georg Gänswein, Thư ký riêng của ngài, 

đã cho biết về tình hình sức khoẻ của ngài, và đặc biệt, một điều bất ngờ 

được dành cho ngài vào ngày kỷ niệm 70 năm linh mục. 

Ngày 29/6/2021 Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức sẽ kỷ niệm 70 năm lãnh 

nhận thiên chức linh mục. 

ĐTGM Georg Gänswein cho biết Đức nguyên Giáo hoàng nhớ rằng Thánh 

lễ ngày thụ phong linh mục hôm đó kéo dài. Ngài cũng nhớ phong thái trang 

nghiêm của ĐHY Faulhaber, một Hồng Y có uy tín và lớn tuổi, người đã 

truyền chức linh mục cho ngài.  

Cuộc đời làm linh mục của Đức Bênêdictô XVI được đánh dấu bằng ngày 

đó vào năm 1951. Từ ngày đó, đối với cha Joseph Ratzinger, và sau này là 

ĐTC Biển Đức XVI, Thánh lễ là điều thiết yếu. Ngay cả ngày nay, khi ngài 

gặp khó khăn trong việc đi lại. Đức tổng Gänswein nhấn mạnh rằng “Kể từ 

ngày thụ phong linh mục, không một ngày nào Đức Bênêdictô XVI không 

cử hành hoặc đồng tế Thánh lễ.” 

Hiện nay Đức nguyên Giáo hoàng không thể đứng cử hành Thánh lễ trong 

nửa giờ, vì vậy ngài ngồi trên một xe lăn cạnh bàn thờ, còn Đức tổng 

Gänswein chủ tế. Các vị làm như thế mỗi ngày. 



Vào dịp kỷ niệm 70 năm Đức Bênêdictô XVI thụ phong linh mục, những 

người sống cùng ngài tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican, nơi 

ngài cư ngụ từ sau khi từ nhiệm vào năm 2013, sẽ chuẩn bị một điều ngạc 

nhiên cho ngài. 

Theo Đức cha Thư ký riêng của Đức Bênêdictô XVI, ngài chưa biết về điều 

ngạc nhiên dành cho ngài. Nhưng đối với ngài, những điều bất ngờ luôn liên 

quan đến phụng vụ. Đức tổng Gänswein tiết lộ: “Chúng tôi đã mời một 

nhóm các thành viên cũ của dàn hợp xướng từ Regensburg, những người đã 

học hát cùng với anh trai của ngài, Đức ông Georg Ratzinger, đã qua đời 

ngày 1/7/2020. Bây giờ họ đã từ 40 đến 60 tuổi. Một số sẽ hát trong Thánh 

lễ tại nhà nguyện”. 

Đức tổng giám mục Gänswein cho biết thêm về sức khoẻ của Đức 

Bênêdictô XVI: “Đức nguyên Giáo hoàng đã 94 tuổi và thể chất rất yếu, rất 

mỏng manh. Nhưng cảm ơn Chúa, tâm trí của ngài vẫn tiếp tục hoạt động 

rất tốt. Thật không may, giọng nói của ngài cũng rất yếu. Ngài nói rất khó 

khăn. Nhưng tinh thần của ngài rất tốt và ngài nói: 'Mỗi ngày tôi bắt đầu với 

Chúa và kết thúc với Chúa. Chúng ta chờ xem nó sẽ kéo dài bao lâu.'” 

 

 
 Kỷ niệm 22 năm linh mục của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. 

Thứ tư, 30.6, kỷ niệm 22 năm linh mục của Đức Cha Luy Nguyễn Anh 

Tuấn. Họ đạo xin được chúc mừng Đức Cha. Xin Chúa qua lời bầu cử của 

Đức Maria, thánh quan thầy ban cho Đức Cha muôn ơn để Đức Cha chu 

toàn trách nhiệm mà Chúa và Giáo Hội trao phó.  

 Chung lời cầu nguyện cho Đức cố GM Aloisiô Phạm Văn Nẫm và 

Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình nhân ngày giỗ. 

Thứ tư 30.6, Giỗ 20 năm (+ 2001) Đức cố GM Aloisiô Phạm Văn Nẫm. 

Thứ năm 1/7, Giỗ 26 năm (+ 1995) Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình. 

Xin cộng đoàn chung lời cầu nguyện cho 2 Đức cố Aloisiô và Phaolô sớm 

về hưởng tôn nhan Chúa.  

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.1 giáo dân: 3.000.000đ. 


