
 
 

      

                                                                ễ ă ưở

húng ta đang ở trong những ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Với 

những người có khả năng tài chính, việc đón Tết chỉ đơn giản là tính 

toán xem nên mua sắm thứ gì cho gia đình cho cá nhân. Có những thứ rất 

cần nhưng cũng có những thứ không có cũng không sao. Những thứ rất cần 

thường là lương thực, thực phẩm ; có những thứ không thiết yếu mấy là 

bông hoa...  

Đối với những người khó khăn về tài chính thì đó lại là chuyện khác. 

Nhiều công ty giảm bớt hay không tổ chức khen thưởng trong dịp Tết năm 

nay nên nhiều người không có nhiều tiền bạc để sắm Tết. Đối với những 

người làm nghề có thu nhập ổn định thì còn khó khăn hơn nữa. Nhiều ngành 

nghề không hoạt động trong nhiều tháng nên số người sống nhờ những 

ngành nghề đó lại càng chới với.  

Hiểu như thế nên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tìm cách giúp đỡ 

cho những người rất khó khăn tại các họ đạo trong đó có họ đạo Chợ Đũi. 

Tuy giúp trong phạm vi các họ đạo nhưng không phải là chỉ giúp cho những 

người công giáo, vì thế nói cho đúng là giúp cho những người nghèo (không 

phân biệt tôn giáo) trong phạm vi họ đạo và nhờ “cơ chế” của họ đạo. Họ 

đạo chúng ta cũng còn có những người nghèo khác nữa không nằm trong 

tiêu chí nầy nên chính họ đạo cũng tìm cách giúp họ theo khả năng của họ 

đạo và việc nầy đã kéo dài trong nhiều năm. 

Cách làm nầy để diễn tả tinh thần liên đới : “Lá lành đùm lá rách” hay 

như người ta vẫn nói ngày nay “Lá rách đùm lá nát”, “Một miếng khi đói 

bằng một gói khi no”. Họ đạo Chợ Đũi tuy không tổ chức quyên góp như 

hàng năm, nhưng bữa ăn hàng ngày, món quà hàng tháng cho người 

nghèo… vẫn tiếp tục. Khi bền vững làm công việc bác ái, chúng ta chứng tỏ 

đây là “nhân đức bác ái” của họ đạo chúng ta. 
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BÀI GIẢNG BIẾT ĐI 

Họ trao cho Đức Giêsu cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn 

chép rằng: “Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn 

phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn.” (Lc 4,17-18) 

Suy niệm: Năm 1952, dân chúng tụ tập ở ga xe lửa Chicago đón mừng bác 

sĩ Albert Schweitser, một nhà truyền giáo nổi tiếng ở Phi Châu, vừa được 

trao giải Nobel hoà bình. Đang được đám đông reo mừng, chợt thấy một 

người đàn bà có tuổi khó nhọc khuân xách hành lý, ông bèn đến giúp đỡ. 

Thấy vậy, một nhà báo đã nói: “Hôm nay tôi đã thấy một bài giảng biết đi.” 

Thực ra, trước đó đã có “một bài giảng biết đi” và là nguồn cảm hứng cho 

mọi “bài giảng biết đi” khác, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Lời của 

Thiên Chúa hoá thành nhục thể, là Lời yêu thương của Thiên Chúa ngỏ với 

con người. Toàn bộ cuộc sống của Ngài, lời nói và việc làm, đều là Tin 

Mừng của Thiên Chúa. Nói cách khác, nhận ra Ngài là nhận ra tình yêu của 

Thiên Chúa dành cho và sẽ được thúc đẩy tiếp tục loan báo như Ngài. 

Mời Bạn: Chúng ta đã có nhiều nỗ lực loan báo Tin Mừng, nhưng hiệu quả 

không mấy khả quan. Có thể chúng ta là nguyên nhân thất bại đó bạn, bởi 

những việc chúng ta làm không phù hợp với Lời Chúa chúng ta loan báo. 

Sống Lời Chúa: Hằng đêm, trước khi ngủ, bạn nhớ xét lại những công việc 

của mình làm trong ngày, xem chúng có minh hoạ cho Lời Chúa mà bạn 

chia sẻ với người khác không. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cách loan báo Tin Mừng, không 

chỉ bằng lời nói mà còn bằng đời sống chứng tá, với một trái tim không 

ngừng rộng mở. 

 
  

  

 

LẦN ĐẦU TIÊN ĐTC CHÍNH THỨC TRAO 

THỪA TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ CHO NỮ GIỚI 

Hồng Thủy 
Vatican News (19.01.2022) - Trong Thánh lễ Chúa Nhật III mùa Thường 

niên sắp tới, 23/1, Chúa Nhật Lời Chúa, được cử hành tại đền thờ thánh 

Phêrô, lần đầu tiên Đức Thánh Cha sẽ trao các thừa tác vụ đọc sách và 

giúp lễ cho một số nữ giáo dân. 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-01/dtc-phanxico-thua-tac-vu-doc-sach-giup-le-chua-nhat-loi-chua.html


Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 9:30 sáng, với sự tham dự tối 

đa của khoảng 2.000 tín hữu do các biện pháp an toàn sức khỏe đang được 

áp dụng. 

Tặng sách chú giải Tin Mừng thánh Luca 
Theo thông cáo hôm 18/1/2022 của Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền giảng 

Tin Mừng, trong Thánh lễ sẽ có những thời khắc ý nghĩa. Đức Thánh Cha sẽ 

trao cho những người tham dự một cuốn sách, trong đó có giải thích của các 

giáo phụ về chương 4 và 5 của Tin Mừng thánh Luca. Đức Thánh Cha muốn 

nhấn mạnh trách nhiệm của các tín hữu phải gia tăng sự hiểu biết về Sách 

Thánh và làm cho nó sống động bằng việc không ngừng chuyển trao và học 

hiểu nó. 

Trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ 
Đặc biệt, trong Thánh lễ, một số giáo dân nam, và lần đầu tiên một số giáo 

dân nữ, sẽ được trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Trong Tông 

thư Spiritus Domini - Thần Khí của Thiên Chúa, được ban hành ngày 

10/1/2021, và thư của Đức Thánh Cha gửi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, 

Đức Thánh Cha quyết định rằng: các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ được 

trao cho các giáo dân nam và nữ theo một hình thức cố định và được thiết 

lập chính thức qua một bài sai. Trước đây, hai thừa tác vụ đọc sách và giúp 

lễ chỉ dành cho nam giới, bởi vì nó được xem như bước chuẩn bị cho việc 

lãnh nhận thánh chức. 

Cụ thể, trong Thánh lễ, hai người từ miền Amazon ở Peru, và một số ứng 

viên từ Brazil, Ghana, Ba Lan và Tây Ban Nha sẽ được Đức Thánh Cha 

chính thức trao thừa tác vụ giáo lý viên; trong khi thừa tác vụ đọc sách sẽ 

được Đức Thánh Cha trao cho một số giáo dân nam nữ từ Hàn Quốc, 

Pakistan, Ghana và Ý. 

Mỗi thừa tác vụ sẽ được trao ban qua một nghi thức do Bộ Phụng tự và Kỷ 

luật Bí tích soạn thảo. Trước bài giảng của Đức Thánh Cha, các ứng viên sẽ 

được xướng danh và giới thiệu với Giáo hội. Sau bài giảng, những người 

được trao thừa tác vụ đọc sách sẽ được trao sách Kinh Thánh, Lời Chúa mà 

họ được mời gọi loan báo; còn các giáo lý viên sẽ được trao một Thánh giá, 

một bản sao của Thánh giá mục tử được thánh Phaolô VI sử dụng đầu tiên, 

và sau đó là Đức Gioan Phaolô II. 

Chúa Nhật Lời Chúa 
Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền giảng Tin Mừng nhắc rằng: 

“Chúa Nhật Lời Chúa được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập, nhắm đề cao 

sự hiện diện của Chúa trong đời sống các tín hữu. Thiên Chúa thực sự bước 

đi với chúng ta và hiện diện qua Lời Chúa, như được diễn tả trong logo của 

Chúa Nhật Lời Chúa, lấy cảm hứng từ câu chuyện các môn đệ trên đường 

Emmau, khi đang trên hành trình, họ đã đọc lại Sách Thánh cùng với Chúa 



và điều này giúp họ được dạy dỗ và lòng trí họ được soi sáng. 

(CSR_170_2021)   Nguồn: vaticannews.va/vi/  

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ TẾT NHÂM DẦN 2022 GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI 

 

NGÀY 29 THÁNG CHẠP (Thứ Hai 31.01.2022) 

Sáng        : 05g00 

Chiều       : 17g30 

Giao thừa : 19g40 Thánh ca Xuân 

                   20g00 Thánh Lễ 

MỒNG 1 TẾT (Thứ Ba 01.02.2022) 

Cầu bình an năm mới 

Sáng    : 06g00 

Chiều   : 17g30 

Tối       : 19g30 

MỒNG 2 TẾT (Thứ Tư 02.02.2022) 

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ 

Sáng    : 06g00 

Chiều   : 17g30 

Tối       : 19g30 

MỒNG 3 TẾT (Thứ Năm 03.02.2022) 

Thánh hóa công việc 

Sáng    : 06g00 

Chiều   : 17g30 

Tối       : 19g30 
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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. Chú Hưng: 2.000.000đ. Anh Quang: 1.500.000đ. Yến Linh: 

100usd. 1 giáo dân: 1.000.000đ. Chị Điệp: 2.500.000đ. Lữ Thị Phước 

Đáng: 1.000.000đ. Cô Nhàn: 3.000.000đ. Cô Tươi: 2.000.000đ. 
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