
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày nầy Thành phố SG chúng ta ngập tràn những thông tin 

không mấy vui nếu không muốn nói là đáng lo ngại. Từ những thông tin 

về những khu hạn chế đi lại đến những khu vực bị cách ly, cách ly tập 

trung, giờ đây ta lại nghe thêm những khu vực bị phong toả. Có thể nói 

những thông tin ấy làm một số người lo lắng, thậm chí kinh hãi, run sợ khi 

tiếp xúc với người khác hay khi đi ra đường.  

Thế nhưng dù sao thì cuộc sống con người vẫn phải tiếp tục, chúng ta 

cũng cần lương thực để sống. Sinh hoạt của xã hội không thể hoàn toàn bị 

ngưng trệ nếu muốn tồn tại. Muốn có lương thực cũng cần có tiền hay cũng 

cần có nguồn cung cấp. Chính vì thế mà trong những ngày vừa qua nhiều 

nhà hảo tâm đã tài trợ cho những chuyến hàng từ nơi khác tới để cung cấp 

lương thực cho SG. 

Đức cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi các Giáo 

phận giúp và nhiều Giáo phận đã hưởng ứng, đưa những chuyến hàng hay 

đưa tiền cho Văn phòng HĐGM Việt Nam tại SG để tìm cách phân phối cho 

các nơi. Đồng thời theo lời kêu gọi của Đức Tổng SG, nhiều linh mục, tu sĩ 

cũng đã lên đường trợ giúp cho ngành y trong việc chăm sóc bệnh nhân. 

Bức tranh toàn cảnh như thế cho thấy sự đoàn kết trong xã hội khi đối 

đầu với những khó khăn chung. Đồng thời cũng cho thấy sự quãng đại của 

người dân khi đồng bào của mình gặp tai ương khốn khó. Nếu tất cả mọi 

người chỉ lo cho mình thì liệu những người ở trong khu cách ly còn gì để ăn 

trong 20 ngày và còn có tiền để mua thức ăn không ? Nếu tất cả mọi người 

chỉ lo cho mình thì những người bị cách ly tập trung có được chăm sóc đời 

sống và y tế không ? Rất may xã hội chúng ta còn nhiều người biết nghĩ đến 

người khác. 
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LIÊN ĐỚI TẠO RA PHÉP LẠ 

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Mt 8,2b) 

Suy niệm: Đói khát luôn là sợ hãi khủng khiếp đối với con người. Những ai 

đã từng trải nghiệm cái đói cái khát thì càng thấu hiểu sự khốc liệt, nỗi ám 

ảnh vì đói khát. Chúa Giê-su cũng kinh qua cảm nghiệm đói khát đó trong 

suốt bốn mươi ngày ăn chay cầu nguyện nơi hoang địa trước khi đi rao 

giảng Tin Mừng. Thế nên, khi thấy đông đảo dân chúng quy tụ bên mình 

đang bị cơn đói khát dày vò, Chúa đã chạnh lòng. Ngài đã hóa bánh ra nhiều 

từ năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi dân chúng. Tuy nhiên, điều đáng 

suy gẫm ở đây là mặc dù với quyền năng Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết mình 

sắp làm gì, nhưng lại kêu mời sự cộng tác của các môn đệ, của em bé và cả 

dân chúng như điều kiện để dấu lạ được diễn ra. Chúa cần các môn đệ cộng 

tác để cùng lòng chạnh thương trước cơn đói của dân chúng, cần em bé 

quảng đại cho đi phần lương thực nuôi sống mình, cần đám đông bày tỏ tình 

liên đới, sẵn sàng bẻ đôi tấm bánh, chia sẻ con cá mình nhận được cho 

người thân cận. 

Mời Bạn: Cơn đại dịch Covid đang làm cho nhiều gia đình rơi vào cảnh 

khó khăn, đói khát không chỉ cơm bánh mà cả tình thương. Chúa cũng đang 

kêu mời mỗi người chúng ta cộng tác như điều kiện để dấu lạ hóa bánh ra 

nhiều được tái diễn. Bạn sẽ đóng góp phần nhỏ bé nào để cộng tác với 

Ngài? 

Sống Lời Chúa: Giúp đỡ một gia đình khó khăn ở bên cạnh bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn quảng đại, 

biết chạnh thương trước bao nỗi thống khổ, trước cơn đói khát của mọi 

người, để dấn thân cho anh chị em chúng con nhiều hơn. Amen. 

  

  

  

 Hướng dẫn thực hành để nhận ơn Toàn Xá vào ngày 25/7/2021 trong 

tình cảnh dịch bệnh kinh hoàng 

Tòa Ân giải Tối cao cho biết ĐTC đã rộng ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu 

vào ngày Chúa Nhật 25.7.2021 sau khi lắng nghe yêu cầu của ĐHY Kevin 



Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, muốn có Ơn Toàn 

Xá để đánh dấu việc thành lập Ngày Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên. 

Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của 

Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời 

do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa 

được rửa tội. 

Trong hoàn cảnh đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay, sống chết bất 

ngờ, chúng ta nên lo liệu để mình có thể lãnh nhận được Ơn Toàn Xá một 

cách thành sự. 

Tòa Ân Giải Tối Cao nhắc lại các điều kiện luật định để được Ơn Toàn Xá 

là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐTC và từ bỏ mọi quyến luyến đối 

với tội lỗi. Tuy nhiên, theo sắc lệnh được ĐHY Mauro Piacenza, Chánh Tòa 

Ân Giải Tối Cao và Đức Ông Krzydztof Nykiel, Nhiếp chính, ký 19.3.2020, 

trong thời kỳ dịch bệnh việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐTC có 

thể làm sau, ngay sau khi có thể. 

Do đó, đối với quý vị và anh chị em sống trong các khu vực bị cách ly 

chúng ta cần từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi; việc xưng tội, rước lễ, 

cầu nguyện theo ý ĐTC có thể làm sau, ngay khi hoàn cảnh cho phép. 

Đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong ba công việc sau đây do Tòa 

Ân Giải Tối Cao quy định. 

Thứ nhất: Tham dự Thánh lễ do ĐTC cử hành vào Ngày Thế giới Ông bà và 

Người Cao tuổi vào ngày 25/7, hoặc các Thánh lễ khác được cử hành trên 

toàn thế giới. 

Thứ hai: Nếu không thể thực hiện yêu cầu thứ nhất thì dành thời gian thích 

đáng để thăm viếng, cách trực tiếp hay trực tuyến – chẳng hạn như gọi điện 

thoại thăm hỏi - những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc những người 

đang gặp hoạn nạn, chẳng hạn những người đau yếu, những người bị bỏ rơi, 

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

Thứ ba: 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 của Ngày 

Thế Giới Ông Bà Và Người Cao Niên, 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. 

 

 Kinh nguyện chính thức của Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao 

tuổi lần thứ nhất 

 

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa 



cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa: 

Ngay cả trong khi cô đơn lẻ loi, 

Chúa là hy vọng và sự tin tưởng của con; 

Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu! 

 

Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một gia đình, 

và đã ban phúc cho con được sống lâu dài. 

Con cảm ơn Chúa về những phút giây vui mừng và khó khăn, 

về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con 

và về những gì đang còn ở phía trước. 

Con cảm ơn Chúa về thời gian này 

khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái. 

 

Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho con; 

xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa; 

xin dạy con đón nhận những người đau khổ hơn con; 

xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ 

và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa cho các thế hệ trẻ. 

 

Xin bảo vệ và hướng dẫn Đức Giáo hoàng Phanxicô và Giáo hội, 

để ánh sáng Tin Mừng có thể chiếu rọi đến tận cùng trái đất. 

 

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới, 

để cơn bão đại dịch được dịu êm, 

để người nghèo được an ủi và chiến tranh chấm dứt. 

 

Xin nâng đỡ con khi yếu đuối 

và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban cho con, 

với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày 

cho đến tận thế. Amen 

 

 
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. 

 

 


