
 

 

                                                                     ễ ă ưở

uần vừa qua thành phố HCM chúng ta bị tình trạng ngày càng đi lại khó 

khăn hơn. Chuỗi cung ứng hàng hóa bị chậm lại, có khi còn bị tắc nghẽn. 

Nhiều người kêu cứu trên mạng xã hội, các sinh hoạt bị đình trệ, thậm 

chí ngưng hoạt động. Đời sống của dân thực sự bị khó khăn. Đồng thời 

chúng ta cũng thấy dịch bệnh lây lan quá nhanh, hầu như đều khắp thành 

phố. Nhà nước trước chỉ nói đến 5K (5 không) rồi cách ly, phong tỏa, giờ thì 

nói tới chích vắc xin và nhiều nước đã cung cấp vắc xin miễn phí cho nước 

chúng ta. Chiến dịch chích vắc xin đã khởi sự và hiện tại không đủ hai liều 

để chích diện rộng cho thành phố chớ đừng nói cả nước. 

Đứng trước tình hình đó chúng ta ta phải đối diện với những ca tử vong, 

nhiều người công giáo, trong đó có nhiều nữ tu, linh mục đã bị nhiễm virus 

và có người đã qua đời. Thông báo những người qua đời dồn dập trong 

những ngày qua cho thấy điều đó. Người qua đời nhiều kéo theo việc thiêu 

xác bị ứ đọng và có người nói chết mà được thiêu và thiêu được là điều may 

mắn ! Có người nói ban sáng thức dậy thấy mình còn sống là hồng ân lớn 

lao của Chúa. Cũng vậy, khi nhìn thấy những người bệnh ho, thở khó khăn, 

phải dùng máy thở… thì mới thấy thở bình thường là hồng ân lớn lao của 

Thiên Chúa. Từ đó chúng ta thấy giá trị của cuộc sống không phải chỉ là có 

nhiều tiền, nhiều của cải mà sức khỏe là các cơ quan trong con người chúng 

ta hoạt động bình thường, chỉ bình thường thôi thì đó là một hồng ân lớn lao 

của Thiên Chúa.  

Ai trong chúng ta cũng đều biết, cuộc sống hiện tại ở trần gian sẽ có ngày 

chấm dứt. Vấn đề ở chỗ chấm dứt như thế nào ? Người công giáo chúng ta 

cũng sống như mọi người, cũng ăn, uống, ngủ, nghĩ như mọi người nhưng 

chúng ta luôn hướng về cứu cánh (mục đích cuối cùng) của cuộc đời chúng 

ta. Xin Chúa luôn ở bên chúng ta .   
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SẠCH TỪ TRONG ĐẾN NGOÀI 

“Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con 

người ra ô uế.” (Mc 7,23) 

Suy niệm: Những trái cam vàng ửng, những chùm nho mọng mướt trông 

thật ngon lành, nhưng người tiêu dùng vẫn không thể yên tâm vì mối nguy 

hiểm do dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản,… ngấm ngầm trong đó 

biến chúng thành những thứ thuốc độc hại chết người. Cái bẩn từ bên ngoài 

như bụi đất có thể rửa sạch được; còn những thứ ô nhiễm từ bên trong làm 

hư hỏng sự vật ngay từ bản chất, thì khó lòng gột rửa được. Chúa Giêsu 

nhấn mạnh những dục vọng bất chính từ lòng người xuất phát ra mới thực 

sự làm người ta ra dơ bẩn. Bị dơ bẩn từ trong tâm mà chỉ tẩy rửa bên ngoài 

mà thôi thì không thể sạch được. Chúa dạy ta muốn làm sạch phải làm sạch 

từ cái tâm: “Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ trở nên trong 

sạch” (x. Lc 11,41). 

Mời Bạn: Tất cả mọi việc làm cho con người ra dơ bẩn đều là con đẻ của 

những “ý định xấu.” Mời bạn thanh tẩy cõi lòng mình bằng cách loại bỏ 

lòng tham lam, ước muốn hưởng thụ vô độ, ích kỷ, óc tự tôn và thay vào đó 

là tinh thần phục vụ, khiêm tốn, và hiền lành theo mẫu gương Chúa Giêsu. 

Chia sẻ: Những loại văn hoá phẩm đồi truỵ từ các loại băng đĩa và mạng 

internet đang đầu độc tâm hồn người ta, nhất là giới thanh thiếu niên. Mời 

bạn và nhóm của bạn cùng quyết tâm và đưa ra sáng kiến để loại bỏ chúng. 

Sống Lời Chúa: Ngay từ đầu ngày, hướng tới một ý tưởng, hay hình ảnh 

cao thượng, thánh thiện để tâm niệm suốt ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tạo cho con trái tim trong sạch, và đổi mới tinh 

thần cho con nên chung thuỷ. (Tv 50,12) 
  

  

 

 Tòa Thánh chuyển tặng Giáo hội Việt Nam €100,000 Euro cứu trợ 

khẩn cấp tình trạng dịch bệnh 

Hôm qua, ngày 24.08.2021, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam 

(HĐGM) đã nhận được thông tin từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore 

chuyển đến ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch HĐGM Việt Nam, 

qua đó thông báo về khoản viện trợ khẩn cấp 100,000 Euro của Tòa Thánh 

chuyển tặng Giáo hội Việt Nam, sẽ được chuyển khoản trực tiếp đến văn 

phòng HĐGM. 



 

Tại văn thư số 1519/2021 ký ngày 20.08.2021, Đức ông Segundo Tejado 

Munoz - Văn phòng Bộ Thăng tiến sự phát triển con người toàn diện thuộc 

Tòa Thánh Vatican - đã thông báo với ĐTGM Marek Zalewski - Sứ thần 

Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại 

Việt Nam: "Chiếu theo đề nghị của ĐTGM Marek Zalewski - phúc trình 

tình trạng dịch bệnh tại Sài Gòn và thỉnh cầu trợ giúp để giảm thiểu tình 

trạng thiếu hụt lương thực - Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã quyết định 

chuyển tặng 100,000 Euro 'đóng góp cho hoạt động khẩn cấp và các chương 

trình cứu trợ' nhân danh Đức Thánh Cha như một cử chỉ 'bày tỏ sự gần gũi 

trong tình phụ tử' của ngài đối với Giáo hội Việt Nam." 

 ĐTC Phanxicô: Đừng giả hình; có nói có, không nói không 

ĐTC mời gọi các tín hữu sống theo lời Chúa Giêsu dạy: có nói có, không 

nói không. Sống theo sự thật mới có thể yêu thương; ngược lại, giả hình thì 

không biết yêu thương và còn nguy hiểm cho sự hiệp nhất trong Giáo hội. 

Trong bài giáo lý vào sáng thứ Tư 25/8/2021, ĐTC giải thích về việc thánh 

Phaolô khiển trách thánh Phêrô vì thói giả hình, bởi vì khi thấy các Kitô hữu 

gốc Do Thái đến, thánh Phêrô không ngồi ăn chung với các Kitô hữu gốc 

dân ngoại nữa. Và thói giả hình này tạo nên sự chia rẽ trong cộng đoàn. 

ĐTC giải thích rằng giả hình là sợ hãi sự thật, sợ nói sự thật, sợ hành động 

theo sự thật, từ đó dẫn đến việc sống giả hình, nói một đàng làm một nẻo. 

Giả hình là thứ lây lan như virus; nó xảy ra ở nơi làm việc, trong đời sống 

chính trị và thậm chí, đáng ghê tởm hơn, trong chính Giáo hội. Ngài cảnh 

giác về chủ nghĩa hình thức, điều có thể dẫn đến thói giả hình. 

Buổi tiếp kiến bắt đầu với đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát , trong 

đó thánh nhân thuật lại việc ngài đã khiển trách thánh Phêrô: Nhưng khi ông 

Kê-pha đến Antiokia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều 

đáng trách… Tôi đã nói với ông Kêpha trước mặt mọi người: “Nếu ông là 

người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do 

Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? 

 ĐTC kêu gọi các chính trị gia bảo vệ phẩm giá con người trước 

những đe doạ của công nghệ 

Sáng thứ Sáu 27/8/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho khoảng 200 tham dự 

viên Cuộc gặp gỡ của Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế, ĐTC 

mời gọi các nhà lập pháp đưa ra những luật định khôn ngoan để giúp các 

tiến bộ khoa học phục vụ ích chung và bảo vệ phẩm giá con người trước 

những đe doạ của công nghệ. 

Mở đầu bài diễn văn, ĐTC nhắc lại rằng “Từ khi thành lập vào năm 2010, 

Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ và thúc 

đẩy công việc của Tòa Thánh, làm chứng cho Phúc Âm trong việc phục vụ 



các quốc gia của anh chị em và cộng đồng quốc tế nói chung”. Ngài cảm ơn 

tình yêu họ dành cho Giáo hội và sự sẵn sàng hợp tác trong sứ mạng của 

Giáo hội. 

Đề cập đến hậu quả tàn phá về kinh tế và xã hội do đại dịch gây nên, ĐTC 

nhấn mạnh đến trách nhiệm phục vụ lợi ích chung của các nhà lập pháp và 

các lãnh đạo chính trị. Theo ĐTC, “Điều này đòi hỏi không chỉ đơn giản là 

chống lại virus hoặc tìm cách trở lại nguyên trạng trước đại dịch; nó đòi hỏi 

phải đối mặt với những nguyên nhân sâu xa hơn mà cuộc khủng hoảng đã 

bộc lộ và làm trầm trọng hơn: nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp 

phổ biến và thiếu khả năng tiếp cận giáo dục”. 

ĐTC đề cao ơn gọi phục vụ công ích và nhấn mạnh rằng đó phải luôn là 

mục tiêu của các nhà chính trị, “vì một nền chính trị tốt là điều không thể 

thiếu đối với tình huynh đệ chung và hòa bình xã hội” (Fratelli Tutti, 176). 

Từ đó ngài nói đến thách thức quản lý công nghệ vì lợi ích chung. Trong khi 

đề cao những tiến bộ của khoa học và công nghệ, những sản phẩm tuyệt vời 

của con người do Thiên Chúa ban tặng, ĐTC cảnh giác: “Tuy nhiên, nếu chỉ 

để những sáng tạo này tự nó và cho các lực lượng thị trường, mà không có 

các hướng dẫn phù hợp được cung cấp bởi các hội đồng lập pháp và cơ quan 

công quyền được hướng dẫn bởi ý thức trách nhiệm xã hội, thì chúng có thể 

trở thành mối đe dọa đối với phẩm giá của con người”. 

Theo ĐTC, “Bằng các chính sách và quy định, các nhà làm luật có thể bảo 

vệ nhân phẩm khỏi bất cứ điều gì có thể đe dọa nó”. Ngài đưa ra ví dụ về tai 

họa của các nội dung khiêu dâm trẻ em, việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, các 

cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện và lan truyền 

thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, “Luật pháp 

khôn ngoan có thể hướng dẫn sự phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ 

lợi ích chung”. 

ĐTC khuyến khích các nhà lập pháp suy gẫm một cách nghiêm túc và sâu 

sắc về những rủi ro và khả năng liên quan đến các tiến bộ khoa học và công 

nghệ, để các luật và quy định quốc tế chi phối chúng có thể tập trung vào 

việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và hòa bình, hơn là 

nhắm đến sự tiến triển như là cùng đích. 

 

 
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. 


