
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ình hình dịch bệnh tại TP Saigon càng ngày càng rối ren hơn, các ca 

nhiễm ngày càng gia tăng : trước đây là một con số (x) sau là hai con số 

(xx) rồi ba con số (xxx) sang đến bốn con số (xxxx) gần đây. Tình hình 

như thế cho thấy diến biến không đơn giản. Trước đây người ta tìm cách tìm 

nguồn lây để cách ly để chặn đứng, giờ đây chữ “không rõ nguồn lây” được 

dùng nhiều hơn. Virus ở quanh chúng ta và bất cứ người nào cũng có thể bị 

lây nhiễm khi tiếp xúc với người đã bị nhiễm mà không biểu hiện ra bên 

ngoài những triệu chứng bị nhiễm virus. 

Đồng thời chúng ta cũng thấy vì bị cách ly quá lâu, đời sống mỗi người 

bị ảnh hưởng trầm trọng. Người ta nói đến chuyện có người bị đói vì thế 

nhiều người hảo tâm tìm cách tổ chức những hình thức để giúp đỡ những 

người đang gặp rất nhiều khó khăn ấy. 

Tuy nhiên người ta cũng thấy có những trường hợp người đến nhận 

những món quà lại là những người hung hăng giành giật, chen lấn lấy thức 

ăn. Thậm chí có những băng nhóm tìm cách lãnh nhiều phần cơm để làm 

chuyện khác. Tình trạng nầy cũng thường xảy ra trong những dịp Tết khi tổ 

chức phát quà cho người nghèo : những người già yếu, bệnh tật thường khó 

khăn lắm mới nhận được quà. Tình trạng nầy cho thấy đôi khi ý hướng thì 

rất tốt, tốn phí nhiều nhưng chỉ nuôi sống những băng nhóm (có tổ chức) 

chuyên đi giành giật quà từ thiện hay bữa ăn từ thiện. Đó là những người 

hầu như không biết nói tiếng cám ơn với những nhà hảo tâm trong khi 

những người nghèo thật sự họ rất trân trọng những gì họ nhận và cúi đầu 

cám ơn người tặng. Những băng nhóm (có tổ chức) như thế cần phải có biện 

pháp để họ không còn đất sống. Vì thế Caritas của Tổng Giáo Phận vừa rồi 

đã phát quà cho người nghèo thông qua hệ thống xứ đạo đã vô hiệu hóa tình 

trạng rối ren đó. 
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HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN 

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; 

không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng; được đi dép, nhưng 

không được mặc hai áo. (Mc 6,8-9) 

Suy niệm: Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chỉ thị cho các 

ông “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy và đôi dép”. Phải bỏ lại 

đàng sau không chỉ những hành trang lỉnh kỉnh, mà cả những vật dụng hết 

sức cơ bản và thiết yếu cho cuộc sống cũng như cho hành trình sứ mạng. 

Chúa muốn dạy các tông đồ phải hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa, 

chứ không cậy dựa vào những phương tiện của con người. Một lý do khác, 

đó là tính khẩn trương, cấp bách của sứ mạng: phải lên đường rao giảng 

ngay chứ không đợi đến lúc có đủ điều kiện, phương tiện mới loan báo Tin 

Mừng. 

Mời Bạn: Quả thực, các phương tiện kỹ thuật giúp ích nhiều cho công cuộc 

loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, người tông đồ dễ rơi vào cạm bẫy ngọt ngào 

là giản lược việc loan báo thành việc phô diễn kỹ thuật hoặc trì hoãn các kế 

hoạch sứ mạng với lý do thiếu thốn các phương tiện. Là những „môn đệ 

thừa sai‟, bạn được mời gọi đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa và rao giảng 

Tin Mừng lúc thuận cũng như lúc nghịch. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần để sử dụng những phương tiện giúp cho việc loan báo Tin Mừng và 

cũng sẵn sàng từ bỏ chúng nếu chúng kềnh càng ngáng trở sứ mạng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hành trang con mang theo trên đường sứ 

mạng là chính Chúa. Xin giúp con giữ tâm hồn đơn sơ, thanh thoát và luôn 

vững tin vào Chúa để loan báo Tin Mừng mọi lúc, mọi nơi. 

 
  

  

 

 Tình trạngsức khỏe của ĐTC Phanxicô. 

Lúc 12g trưa ngày thứ Sáu 9 tháng 7, theo giờ địa phương Rôma, tức là 5g 

chiều giờ Việt Nam, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa 

Thánh, đã ra một thông báo về tình trạng sức khoẻ của ĐTC sau cuộc phẫu 

thuật cắt bỏ một phần đại tràng bên trái vào tối Chúa Nhật 4 tháng 7. 



ĐTC Phanxicô đã trải qua một ngày yên tĩnh với các tiến triển lâm sàng 

bình thường. Ngài tiếp tục ăn uống đều đặn và điều trị theo lịch trình. 

ĐTC đã đi tản bộ trên hành lang và tiếp tục công việc của ngài, xen kẽ đó là 

những giây phút đọc các văn bản. 

Vào buổi trưa, ngài cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện của phòng bệnh 

riêng của mình, với sự tham dự của tất cả những người đang hỗ trợ ngài 

trong thời gian nằm viện. 

Sau một khoảng thời gian ngắn bị sốt nhẹ, ĐTC hiện không còn sốt nữa. 

Chúa nhật 11/7, ĐTC sẽ chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin từ tầng 10 của 

Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli. 

ĐTC cám ơn về rất nhiều những điện văn yêu thương và gần gũi mà ngài 

nhận được hàng ngày và yêu cầu chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài. 

 Đôi vợ chồng tha thứ cho ngƣời tông chết 3 ngƣời con 

Ông bà Danny và Leila Abdallah đã tha thứ cho người tông chết 3 người 

con của họ. Bà Leila nói: "Nếu Chúa Giêsu đã có thể tha thứ cho tôi, tôi 

cũng có thể tha thứ”. 

Đó là một ngày hè nóng nực khi ông bà Danny và Leila Abdallah nhận được 

tin báo 3 đứa con của họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Họ 

không bao giờ tưởng tượng rằng lần cuối cùng họ nói chuyện với các con 

của mình là khi cho phép chúng xuống một lối đi bộ ở thành phố Sydney để 

mua kem. Vài phút sau, một chiếc ô tô đã tông vào 3 đứa con của họ và 

cuộc đời của họ đã thay đổi mãi mãi. 

Gia đình ông Danny Abdallah sống ở Úc, nhưng ông đã gặp bà Leila lần 

đầu tiên ở Libăng. Ngay từ đầu, họ đã bị thu hút bởi đức tin của nhau. Bà 

Leila sinh trưởng trong một gia đình Công giáo sống đạo nhiệt thành. Bà kể: 

“Câu đầu tiên Danny hỏi tôi đó là „cô có cầu nguyện không?‟. Và đó là dấu 

chỉ của Chúa cho tôi. Ngược lại, ông Danny chia sẻ: “Tôi luôn nói rằng 

quyết định lớn nhất mà bạn đưa ra trong cuộc đời là bạn sẽ cưới ai, và tôi 

biết rằng một người phụ nữ mến yêu và kính sợ Chúa sẽ ở bên bạn trong giờ 

phút đen tối nhất của bạn.” Họ đã cưới nhau và lần lượt 6 đứa con chào đời. 

Họ rất yêu thương các con. Ngày sống của ông chỉ thực sự bắt đầu khi ông 

trở về nhà gặp các con sau mỗi ngày làm việc vất vả. 

Khi đến hiện trường vụ tại nạn, những điều họ thấy giống như một bãi chiến 

trường. Ông Danny hiểu rằng mình phải phó thác cho Chúa. Bà Leila thì bắt 

đầu cầu nguyện khi mọi người xung quanh đang gào thét. Phản ứng ngay 

lập tức của bà là kêu lên, “Tại sao Chúa để điều đó xảy ra với chúng con? 

Không, Chúa không thể mang các con của con đi. Chúa không thể làm thế 

với chúng con.” Sau đó họ mới biết thêm về vụ tai nạn thương tâm. Một 

thanh niên 30 tuổi bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy và các chất gây nghiện 

khác đã mất lái, phóng xe lên vỉa hè với tốc độ cao và tông vào 3 đứa trẻ. 



Khi hai ông bà đến bệnh viện, 4 linh mục gặp họ và thông báo rằng 3 người 

con của họ đã không qua khỏi.  

Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau khủng khiếp họ phải chịu, ông Danny và bà 

Leila không thù ghét người đã gây nên cái chết cho các con của họ. Người 

này bị tù 21 năm. Ông Danny nói: “Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta. Tôi cầu 

nguyện cho anh ta. Ma quỷ đã sử dụng anh ta như một con rối.” 

Bà Leila đã công khai tha thứ cho anh ta, điều làm chấn động giới truyền 

thông. Bà giải thích: “Tha thứ là điều bạn thực hành, là thứ bạn thực hành cả 

đời. Sau đó, bạn có thể tha thứ điều lớn hơn. Và bạn tha thứ không phải vì 

những người khác xứng đáng được tha thứ. Đó là bởi vì bạn xứng đáng 

được bình an.” 

Bà cho biết chính đức tin đã hướng dẫn bà hành động như thế. Bà nhấn 

mạnh: “Nếu Chúa Giêsu đã có thể tha thứ cho tôi, thì tất nhiên tôi có thể tha 

thứ cho người lái xe. Nếu Chúa chết trên thập giá vì tôi, thì dĩ nhiên tôi có 

thể cầu nguyện cho người lái xe đó. Kitô giáo của chúng ta, đức tin của 

chúng ta đã giúp tôi tha thứ cho anh ta." 

Ngày 4/6/2021, trong cuộc trò chuyện với chương trình “Tin tức chuyên 

sâu” của Mạng lưới Truyền hình Lời Vĩnh cửu, bà Leila đưa ra một sứ điệp 

cho các khán giả: “Hãy nhớ rằng nếu Chúa Giêsu vác thập giá của mình, 

chúng ta phải vác thập giá của mình và đi theo Người. Và trên trái đất này 

khi chúng ta đang sống, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, ôm gia đình thật 

chặt, hôn con cái, đừng coi thường điều gì, vì bất cứ điều gì cũng có thể thay 

đổi trong chớp mắt”. 

 

 
 

 Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu. 

Các bạn thanh niên từ 18-24 tuổi, có khả năng học hành, sức khỏe tốt và tâm 

lý quân bình; Có ao ước dâng mình để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội 

trong đời sống ơn gọi linh mục Giáo phận với niềm vui thích và khả năng 

sống tương quan tốt trong cộng đoàn, có thể ghi danh lớp tìm hiểu ơn thiên 

triệu từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 10/09/2021, các ngày trong tuần (trừ 

Chúa Nhật), buổi sáng: 8g00-11g00. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại chủng viện 

thánh Giuse Saigon, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1. 

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. 


