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rong những ngày thành phố chìm đắm trong cơn dịch ngày càng tăng,
nhiều người trong chúng ta đã thấm đòn. Người ta có thể chịu đựng vài
ngày nhưng chịu đựng vài tuần là chuyện khác, nhất là đối với những
người lam lũ kiếm ăn hàng ngày, những người bán vé số, những người có
thu nhập từ ve chai. Giãn cách, phong tỏa, cách ly, cấm buôn bán làm cho
những người nầy không còn chỗ để bán vé số (thường bán nơi các quán,
khách đi đường). Đồng thời cũng vì hạn chế sinh hoạt mà những người thu
nhập từ ve chai cũng không còn “ve chai” để có thu nhập.
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Đức Tổng Linh, Chủ tịch HĐGM VN đã lên tiếng kêu gọi với thư có tựa
đề là “THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN ƠI !”. Đề thư làm người SG, đang trong
tầm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, được ấm lòng. Trong thư Đức Tổng
đã viết : “Anh chị em hãy nhớ lại : chính người dân Sài Gòn hôm nay đang
khốn khó, đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó
lâm cơn hoạn nạn… Các tỉnh miền trung, qua trận bão lũ năm 2020, vẫn còn
ghi lại dấu chân người Saigon khắp hang cùng ngỏ hẻm. Trái tim Việt nam
lúc nào cũng thì thào: một miếng khi đói bằng một gói khi no; nhiễu điều
phủ lấy giá gương; người trong một nước hãy thương nhau cùng. Lá lành
đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.”
Chắc hẳn ít người sống tại SG lại nghĩ đến chuyện người SG lại cần bó
rau đơn giản. Vậy mà nó lại xảy ra. Giờ đây SG phải nhờ đến viện trợ của
các vùng khác cho dù ngay từ đầu, nhiều người sống tại SG tổ chức hỗ trợ
nhau. Giờ đây HĐGM lên tiếng để hỗ trợ qua hệ thống Caritas của xứ đạo.
Chúng ta hy vọng mọi sự sẽ trở nên tốt đep. Xin chân thành cám ơn mọi
người.

18/07/2021 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN- B
CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng
thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người dạy dỗ họ
nhiều điều. (Mc 6,34)
Suy niệm: Con thuyền tượng trưng cho Hội Thánh hữu hình. “Ra khỏi
thuyền” là bước vào thế giới của lương dân. Việc tìm ra một người dẫn dắt
dân chúng đâu phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu chính phủ là bấy nhiêu
chính kiến, lập trường. Ấy là chưa nói những lập trường ấy mâu thuẫn, đối
nghịch nhau, có khi còn đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Chúa
Giê-su là Con Thiên Chúa, Ngài vừa yêu thương loài người, vừa có đủ tư
cách qui tụ nhân loại và dạy dỗ họ. Ngày hôm nay, qua Tin Mừng, Ngài đã
thực hiện điều đó.
Mời Bạn: Bạn có bao giờ tự hỏi: Tôi phải làm thế nào để rao giảng Chúa
cho những người chưa tin nhận Ngài đang sống chung quanh tôi?
Chia sẻ: “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” Theo bạn, trong những
điều mà Chúa Giê-su rao giảng, đâu là điều Chúa muốn gửi đến cho riêng
bạn trong lúc này (chân lý đức tin, nền tảng luân lý, giá trị vĩnh cửu…)?
Sống Lời Chúa: Nói về Chúa cho người thời đại hôm nay là sống tốt vai trò
của người công dân và người công giáo: thực thi công bình, làm việc bác ái,
siêng năng lãnh nhận các bí tích…
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con con tim của Chúa, để con cảm
nhận được tâm tình của Chúa và biết cảm thông với những nỗi khốn cùng
của anh em con. Xin cho con biết thao thức với sứ mạng truyền giáo như
tâm tình của thánh tông đồ Phao-lô: “Khốn cho con nếu con không rao
giảng Tin Mừng”.

 Đức Phanxicô về lại Vatican sau 10 ngày ở bệnh viện.
ĐTC Phanxicô rời bệnh viện Gemelli sáng thứ tư 14/7 sau khi ở bệnh viện
10 ngày để mổ ruột. Tin tức được ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng
báo chí của Tòa Thánh loan tin. “Trước khi về Nhà Thánh Marta, ĐTC
Phanxicô đã dừng lại ở Đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ về ca mổ thành
công và để cầu nguyện cho những người đau bệnh, đặc biệt những bệnh
nhân ngài đã gặp trong thời gian ở bệnh viện”.

Đây là lần đầu tiên Đức Phanxicô nhập viện kể từ ngày ngài được bầu chọn,
13.3.2013. Trong những năm qua, ngài có thể chất và sức khỏe tốt, ngoại trừ
những cơn đau thần kinh tọa, một căn bệnh ngài đã có từ khi thời ngài là
tổng giám mục giáo phận Buenos Aires từ năm 1998 đến năm 2013. Thỉnh
thoảng ngài bị đau và phải tập vật lý trị liệu hai lần một tháng.
ĐTC Phanxicô trở lại căn phòng của ngài ở Nhà Thánh Marta để “nghỉ hè ở
nhà”, các buổi tiếp kiến riêng và chung ở sân Damaso sẽ ngưng cho đến
ngày thứ tư 4.8, nhưng ngài sẽ tiếp tục giờ Kinh Truyền Tin mỗi trưa Chúa
Nhật hàng tuần ở cửa sổ Dinh Tông Tòa. Có khả năng ĐTC Phanxicô,
người không bao giờ nghỉ hè sẽ tiếp tục nhịp làm việc bình thường của ngài.
Tháng 7 nói chung là tháng yên tĩnh ở Vatican. Ngoài Kinh Truyền Tin trưa
Chúa Nhật như thường lệ ở, ĐTC Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ đầu tiên
nhân Ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người lớn tuổi.
Như thường lệ, trong thời gian nghỉ ngơi ngài sẽ đọc sách, nghe nhạc, gặp
bạn bè, có lẽ là viết lách và có khả năng sẽ xem lại chương trình làm việc
bận rộn của ngài trong thời gian còn lại của năm nay. Chương trình gồm
việc công bố hiến pháp về cải cách Giáo triều Rôma, hai hoặc ba chuyến đi
nước ngoài, chuyến ghé Hungary để dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể
Quốc tế vào ngày 12 tháng 9 và chuyến thăm tiếp theo đến Slovakia, chuyến
đi một ngày đến Glasgow, Scotland, dự hội nghị COP 26 của Liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu vào tháng 11, và cũng có thể có chuyến đi thăm đảo
Chypre và Malta cũng tháng 11.
Cũng có khả năng ngài sẽ xem xét việc bổ nhiệm một số giới chức cao cấp ở
Vatican trong những tháng tới và tổ chức một công nghị để phong các tân
Hồng Y vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Ngoài ra cũng có dự kiến
ngài gặp các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Biden vào tháng
10 khi ông đến Rôma dự hội nghị thượng đỉnh G20.
 Con được vào chủng viện, mẹ bán nhà đi tu. Giờ đây con là linh mục,
bà cố là nữ tu
Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, số ra ngày 11.7 cho biết mẹ của
một linh mục Brazil đã trở thành một nữ tu trong cùng một dòng với con, là
Dòng Ngôi Lời Nhập Thể. Chính linh mục Jonas Magno de Oliveira đã chia
sẻ câu chuyện về ơn gọi bất thường này gây chú ý trên các mạng xã hội.
Trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha ACI Prensa,
vị linh mục nói rằng ngài bắt đầu cảm nhận được ơn gọi sống thánh hiến khi
mới 8 tuổi. Ngài thường xuyên tham dự Thánh lễ với gia đình, điều này cho
phép ngài thấy được sự nhiệt thành và tinh thần quảng đại chăm sóc mục vụ
của một linh mục giáo xứ, và điều này thôi thúc ngài dâng hiến cuộc đời
mình cho Chúa.

Gia đình nghĩ rằng sở thích ban đầu này là “ước mơ của trẻ thơ”, nhưng cậu
bé Jonas chắc chắn rằng đó là một điều gì đó lớn lao hơn. Vị linh mục cho
biết, mẹ ngài không muốn ép ngài đi theo con đường đó, nhưng đã ủng hộ
và dạy ngài những đức tính Công Giáo: “Mẹ tôi được truyền cảm hứng bởi
Đức Mẹ, là người luôn im lặng, để Chúa Kitô làm những gì Ngài phải làm,”
Khi cậu Jonah được 13 tuổi, mẹ cậu được mời tham dự các khóa linh thao
theo Thánh Inhaxiô thành Loyola. Trong khi mẹ cậu trải qua những ngày ẩn
dật trong im lặng, cậu sống với những nhà đào tạo tại tiểu chủng viện của
Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, nơi cha giám đốc đã giúp cậu phân định và xác
nhận ơn gọi của mình.
Chàng trai trẻ quyết định vào chủng viện. Là con một, cha lại qua đời sớm,
cậu sợ mẹ mình sẽ bị bỏ lại một mình. Tuy nhiên, Chúa quan phòng cũng có
những kế hoạch khác cho bà cố
Các nữ tu Dòng Các Tôi Tớ Chúa và Trinh Nữ Matara, là Dòng nữ của
Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, đã mời bà cố đến sống với họ. Là một y tá, bà cố
cũng giúp được việc chăm sóc cho người khuyết tật về tinh thần, là một
phần công việc của Dòng. Bà chấp nhận lời đề nghị và bắt đầu sống với nhà
dòng ngay sau khi con trai vào đại chủng viện. Bà đã sống như một nữ tu
chiêm niệm ở Ý.
Về phần mình, Cha Jonas được thụ phong vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, và
hiện đang sống ở Rôma. Ngài tạ ơn Chúa vì có thể ở gần mẹ mình và cảm
ơn “vì đã ở đây, là một linh mục, truyền giáo, làm việc và giúp đỡ”.
Vị linh mục trẻ cho biết thêm rằng ơn gọi của mẹ ngài là một “ơn sủng
ngoạn mục”. Ngài nói với ACI Prensa: Khi bạn nói về một ơn gọi, hầu hết
mọi người đều nói: cha tôi hoặc mẹ tôi đã chống lại nó… Nhưng với tôi thì
không phải như vậy. Mẹ tôi đã ủng hộ, và không chỉ ủng hộ: bây giờ chúng
tôi đang theo Chúa Kitô trên cùng một con đường, trong cùng một ơn gọi,
và như thể chưa đủ, với cùng một đặc sủng, điều này rất đặc biệt và là một
lý do để tạ ơn 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.

