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hành phố Saigon cũng như cả nước Việt Nam vừa thoát được đỉnh dịch
khi số người nhiễm virus và tử vong vì covid 19 giảm từng ngày. Các địa
phương đang tìm cách trở lại cuộc sống “bình thường mới” hay “bình
thường”. Như vậy là sau những biện pháp giãn cách, cách ly, phong tỏa, ai ở
đâu thì ở đấy trong nhiều tháng với những thiệt hại kinh tế rất lớn cùng với
sự cùng khổ của nhiều người lao động, người nghèo thì nhà nước đã mở
chiến dịch chích vắc xin rộng rãi và kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt của
việc chích vắc xin nầy.

T

Nói như thế không có nghĩa là cơn dịch chấm dứt. Các thống kê của các
nước trên thế giới cho thấy virus vẫn còn có thể gây hại. Nước Việt Nam
cũng không ngoại lệ : nghĩa là vẫn còn có người bị nhiễm virus và vẫn có
người bị tử vong cho dù có giảm đáng kể. Từ nay mỗi người phải tự bảo vệ
mình và do đã được chích vắc xin nên có nhiều cơ hội được chữa lành.
Cơn dịch vẫn còn, vì thế ngày 12/10/2021 Hội đồng Giám Mục Việt Nam
đã có thư gởi cho dân Chúa tại Việt Nam với đề tài SỐNG ĐỨC TIN THỜI
ĐẠI DỊCH. Trong đó ở số 2, Hội đồng Giám Mục Việt Nam viết : “Hiện
nay đã có những tín hiệu tích cực về khả năng kiểm soát dịch bệnh, tuy
nhiên không ai có thể khẳng định khi nào sẽ chấm dứt. Từ góc nhìn đức tin,
chúng tôi mời gọi anh chị em hãy sống thời gian này như Mùa Chay đặc biệt
trong đời sống Kitô hữu. Trong Mùa Chay truyền thống, ba việc đạo đức
căn bản mà Giáo Hội kêu gọi chúng ta thực hiện là cầu nguyện, chay tịnh,
và làm việc bác ái (x. Mt 6,1-18). Đây cũng là những việc cần làm trong
thời dịch bệnh.”
Như thế Hội đồng Giám Mục không chỉ bằng lòng với giải pháp y tế
nhưng mời gọi chúng ta chạy đến Chúa, chạy đến Lòng Thương Xót của
Chúa giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch nầy.
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NHÌN BẰNG CẶP MẮT ĐỨC TIN
“Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Nhiều người
quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con
Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47-48)
Suy niệm: Không phải vô cớ mà có người nói: Cần phân biệt thị giác và thị
lực! Quả thật, lắm khi các bộ phận của thị giác có đầy đủ nhưng người ta
„nhìn‟ mà vẫn không „thấy‟, hoặc thị lực lại có vấn đề nên chỉ thấy những
hình ảnh mập mờ, méo mó. Ngược lại có người mắt mù nhưng lại „thấy‟
tinh tường hơn cả người sáng mắt, bởi vì họ nhìn với cả trí óc và con tim.
Anh mù Batimê là một trong số những người đó: Anh „nhìn‟ bằng đôi tai
thay cho cặp mắt để nghe biết người đang đi qua đời anh “đó là Đức Giêsu
Nadarét.” Và nhờ „cặp mắt đức tin‟ anh „thấy‟ Đức Giêsu Nadarét chính là
“Con Vua Đavít” có quyền năng chữa lành anh. Được Chúa gọi tới, anh đã
nói lên nỗi khao khát của anh: “Xin cho tôi được thấy.” Và Chúa đã đáp lời:
“Đức tin của anh đã cứu chữa anh!”
Mời Bạn: Nhìn bằng cặp mắt đức tin là cái nhìn „thấy‟ được Thiên
Chúa trong mọi sự và „thấy‟ được mọi sự trong Chúa. Đó là cái nhìn của
Đức Kitô, cái nhìn đầy lòng thương xót, biết nhạy bén cảm thông những nỗi
niềm của anh em; đó là cái nhìn bao dung, nhẫn nại để loan báo sứ điệp của
Chúa “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Sống Lời Chúa: Kiểm tra thị lực thiêng liêng của mình bằng cách xét mình:
Trong việc này, việc khác, tôi có nhìn bằng cái nhìn của Đức Kitô không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho đôi mắt tâm hồn con được sáng, để con
thấy Chúa là tất cả, thấy anh em mình thật dễ thương, dễ mến và thấy con
càng nhỏ bé đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

 ĐTC Phanxicô: Tự do xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và lớn lên
trong tình bác ái.
Trong bài giáo lý sáng thứ Tư 20/10/2021 ĐTC suy tư về tự do mà các Kitô
hữu được mời gọi sống trong Chúa Kitô, như thánh Phaolô trình bày trong
thư gửi tín hữu Galát. ĐTC nhắc rằng tự do không phải là sống phóng túng
tự do theo những ham muốn cá nhân và những thôi thúc ích kỷ của bản thân,
mà là để phục vụ lẫn nhau: “chúng ta được tự do phục vụ”. Tự do của chúng
ta được Thiên Chúa ban và được tăng trưởng trong lòng bác ái.

Với thư Galát, thánh Phaolô giới thiệu cho chúng ta sự mới mẻ tuyệt vời của
đức tin. Đó thực sự là một điều mới lạ tuyệt vời, bởi vì nó không chỉ đổi
mới một số khía cạnh của cuộc sống, mà còn đưa chúng ta vào “cuộc sống
mới” qua Bí tích Rửa tội chúng ta đã lãnh nhận. Trong Bí tích Rửa tội, món
quà lớn nhất tuôn đổ trên chúng ta, đó là được làm con cái của Thiên Chúa.
Được tái sinh trong Đức Kitô, chúng ta đã chuyển từ một tôn giáo được tạo
thành từ các giới luật sang tôn giáo hình thành từ đức tin sống động, với
trọng tâm là sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em trong tình bác ái.
Chúng ta đã đi từ nô lệ của sợ hãi và tội lỗi đến sự tự do của con cái Chúa.
 Bài học của cậu bé khuyết tật trong buổi tiếp kiến chung của ĐTC
Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 20/10/2021, cậu bé Paolo 10 tuổi đột
ngột chạy đến gặp ĐTC, muốn có chiếc mũ trắng của ngài. ĐTC cho cậu
ngồi vào ghế bên cạnh ngài. ĐTC nói rằng nơi đứa trẻ này có “sự can đảm
và tự do của những đứa trẻ nhỏ để đến gần Chúa.
Khi một linh mục đang đọc đoạn thư gửi tín hữu Galát bằng tiếng Đức,
trước khi ĐTC bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung, cậu bé Paolo
lặng lẽ leo lên cầu thang của Hội trường Phaolô VI.
Paolo, 10 tuổi, bị chậm phát triển nhận thức, từ San Ferdinando vùng Puglia
đến Roma cùng gia đình. Cậu bước thẳng đến ghế ĐTC và ngài đã nhìn cậu
với một nụ cười. Ngay khi đứa trẻ xuất hiện trước mặt, ngài đã bắt tay, vỗ
về và âu yếm. ĐTC đã trao đổi vài lời với cậu bé và hỏi em có muốn ngồi
cạnh ngài không. Ngay lập tức Đức ông Leonardo Sapienza, nhiếp chính
của Phủ Giáo hoàng, đã đứng dậy nhường ghế cho cậu bé.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên và Paolo cũng vỗ tay. Sau đó, cậu bé nhìn
xung quanh và đứng dậy một lần nữa, quay trở lại với ĐTC, và nắm lấy cả
hai tay để nhảy lên. ĐTC nói thêm vài lời với Paolo nhưng cậu bé đã đi ra
sau chiếc ghế của ĐTC. Sau đó cậu bé nói với Đức ông Leonardo Sapienza,
dùng tay chỉ chiếc mũ chỏm trắng của ĐTC và muốn có nó. Cậu bé cũng
nắm tay vị linh mục nói tiếng Bồ Đào Nha và kéo về phía ĐTC, nói rằng em
muốn chiếc mũ chỏm màu trắng.
Sau khi ôm ĐTC, cậu bé Paolo được tặng chiếc mũ trắng và đội trên đầu và
trở về chỗ ngồi.
Bắt đầu bài giáo lý, nhắc lại đề tài sự tự do của đức tin mà ngài đang trình
bày trong những buổi tiếp kiến gần đây, ĐTC nói rằng ngài nhớ lời Chúa
Giêsu nói về sự bộc phát và tự do của trẻ em và ngài đã dùng chính sự tự do
đến gần và đi lại như trong nhà của mình của Paolo để nói về lòng can đảm
đến gần Chúa, cởi mở với Chúa, không sợ Chúa. ĐTC cảm ơn cậu bé về bài
học mà em mang đến cho mọi người hôm nay. Ngài xin Chúa giúp em trong
sự giới hạn của em, trong sự trưởng thành của em vì em đã trình bày một
chứng tá xuất phát từ trái tim của mình.

 Ứng dụng cầu nguyện mới của Đức Giáo hoàng “Click to Pray 2.0”
Ngày 19/10/2021, Vatican đã giới thiệu phiên bản mới và cập nhật ứng dụng
cầu nguyện của ĐTC - “Click to Pray 2.0”, một đề xuất kỹ thuật số được
cập nhật có thể được tải xuống trên nền tảng iOS và Android, cung cấp cho
người dùng nhiều đề xuất cụ thể để cầu nguyện cùng với ĐTC hàng ngày và
cầu nguyện cho tiến trình Thượng hội đồng.
Cha Frederic Fornos, dòng Tên, Giám đốc Quốc tế của “Mạng lưới cầu
nguyện toàn cầu của ĐTC”, lưu ý rằng: như ĐTC Phanxicô nói “trọng tâm
sứ vụ của Giáo hội là cầu nguyện”; và vì lý do này, “Click To Pray” dự định
trở thành nơi gặp gỡ cá nhân với Chúa và xây dựng cộng đồng cầu nguyện
kỹ thuật số trên toàn thế giới.
Bettina Raed, Điều phối viên Quốc tế của ứng dụng “Click To Pray”, giải
thích rằng người dùng giờ đây sẽ có thể tổ chức kế hoạch cầu nguyện cá
nhân của riêng họ, thiết lập những khoảnh khắc cầu nguyện của họ mỗi
ngày. Đối với những người không quen thuộc với ứng dụng, ứng dụng có
tùy chọn nhận thông báo và nhiều lựa chọn nội dung để cầu nguyện vào bất
kỳ thời điểm nào trong ngày để truyền cảm hứng cho mọi người dấn thân
hoàn toàn với ý cầu nguyện của ĐTC và cầu nguyện cho những thách đố mà
nhân loại đang đối mặt và cho sứ vụ của Giáo hội.
“Click To Pray” hiện được phổ biến bằng 7 ngôn ngữ. Mỗi người dùng có
thể đăng ý cầu nguyện của mình và chia sẻ những lời cầu nguyện trên toàn
bộ mạng lưới. Nó cũng có một công cụ giảng dạy để giúp thực hành cầu
nguyện ở mức độ sâu sắc hơn.
Hiện nay ứng dụng “Click To Pray” đã tiếp cận hơn 2,5 triệu người dùng
trên tất cả các châu lục đã và cho phép hơn 400.000 người dùng cùng cầu
nguyện với ĐTC theo những ý cầu nguyện của ngài.

 Quyên góp cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chúa nhật 24/10/2021: Khánh nhật Truyền giáo, họ đạo sẽ quyên góp tiền
cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn
quảng đại giúp đỡ.
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.Ông Tuấn-Bà Ba: 1.000.000đ. Như Anh: 300.000đ. Cô Lan:
10.000.000đ. Cô Hà: 500.000đ. 1 giáo dân: 1.000.000đ. Cô Dung:
2.000.000đ.

