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ôm nay chúng ta cùng với toàn Giáo hội Công giáo mừng lễ Mình Máu
Chúa, Chúa Giêsu hiện diện dưới hình bánh hình rượu. Sau lời Truyền
Phép trong thánh lễ, Bánh và rượu không còn là bánh và rượu nữa
nhưng đã trở nên Mình và Máu Chúa. Tin tưởng này dựa vào Lời của Đức
Giêsu trong bữa Tiệc ly. Lúc đó, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói : “Nầy là
Mình Thầy”, Ngài cũng cầm lấy chén rượu và nói : “Nầy là Máu Thầy” :
Ngài không còn nói bánh và rượu nữa !
Lời của Chúa Giêsu là một thách đố cho đức tin chúng ta vì chúng ta
nhìn thấy hình dạng bánh trước sau khi Truyền phép cũng như vậy, nhưng
lại phải tuyên xưng là Mình Chúa. Tuy nhiên thách đố nầy được Giáo hội
Công giáo bảo vệ trong suốt lịch sử của Giáo hội, cho dù Giáo hội gặp
không ít khó khăn.
Dù sao Thiên Chúa không để cho Giáo hội phải chiến đấu một mình. Nếu
có dịp, chúng ta thử đi tìm trên các phương tiện truyền thông, chúng ta sẽ
thấy nhiều lần trong lịch sử Giáo hội, Thiên Chúa chứng tỏ sự thật ấy : bánh
trở nên Mình Chúa sau Lời Truyền phép. Giáo hội gọi là phép lạ Thánh Thể.
Thế nhưng đó không phải là điều Giáo hội nhắm tới.
Điều Giáo hội muốn là Mình Máu Chúa là của ăn cho chúng ta trong
cuộc hành trình về quê trời. Giáo hội muốn khuyến khích con cái mình đến
nhận lãnh lương thực mà chính Chúa Giêsu cung cấp cho để vững bước trên
con đường về quê trời. Điều đó có nghĩa là trong cuộc lữ hành trần thế đôi
khi chúng ta bị mệt mỏi, chán nản, đôi khi muốn bỏ cuộc…Giáo hội mời gọi
con cái mình đến nhận lương thực thần linh để Chúa Giêsu luôn đồng hành
với chúng ta, luôn cùng với chúng ta trong cuộc hành trình hướng về Thiên
Chúa Cha.

23/6/2019 CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA
HIỆU QUẢ CỦA THÁNH THỂ
“Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên
trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho
đám đông.” (Lc 9,16)
Suy niệm: Phép lạ Đức Giê-su hóa bánh và cá ra nhiều là hình ảnh báo
trước về việc Ngài sẽ thiết lập Bí tích Thánh Thể. Từ năm chiếc bánh và hai
con cá, Ngài làm phép lạ hóa ra vô số cho hơn năm ngàn người no nê, dư
dật; cũng vậy, Thánh Thể Ngài là tấm bánh được bẻ ra cho muôn người
được no thỏa, dư đầy. Ai ăn cá và bánh ngày ấy rồi cũng đã chết; còn ai lãnh
nhận Thánh Thể Ngài cũng sẽ chết, nhưng cái chết ấy là ngưỡng cửa để
bước vào cõi sống đời đời. Cả hai phép lạ, phép lạ ngày ấy tại thảm cỏ ven
hồ Ti-bê-ri-a và phép lạ diễn ra trên bàn thờ hằng ngày, đều cho ta thấy
Chúa của ta là một vị Chúa quyền năng, cao cả, nhưng Ngài đã dùng quyền
năng ấy để phục vụ cho con người, vì lòng yêu thương con người, yêu
thương cho đến cùng (Ga 13,1).
Mời Bạn: Đức Hồng y Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: “Mình Máu
Thánh Chúa, phương dược chữa xác cứu hồn, là thang thuốc trường sinh
bất tử. Nhờ rước Thánh Thể, tôi được an ủi và can đảm tràn ngập cõi
lòng.” Bạn cũng sẽ vậy thôi! Nhờ siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa,
bạn được an ủi, niềm vui, thêm lòng mến Chúa yêu người.
Sống Lời Chúa: Tôi rước Thánh Thể Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, và
đọc kinh Rước lễ thiêng liêng hàng ngày.
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Giê-su, con tin thật Chúa ngự trong Phép
Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy
Chúa trong linh hồn con. Vì bây giờ con chẳng chịu Chúa thật được, thì xin
Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Amen.

 Cha Micae Los từ trần sau 24 ngày làm Linh Mục.
24 ngày sau khi được phép chuẩn của ĐTC Phanxicô để thụ phong linh
mục, cha Micae Los người Ba Lan, đã từ trần ngày 17.06 vừa qua.
Trung ương dòng thánh Orione ở Roma loan tin trên đây và cho biết cử chỉ
cũng như quyết tâm của cha Micae Los cử hành thánh lễ để được kết hiệp

hơn với Chúa Kitô, đã trở thành một chứng tá đức tin được truyền đi nhiều
nơi trên thế giới và liên kết hàng ngàn người trong kinh nguyện.
Trước đó, ngày 22.05, ĐTC Phanxicô đã ban tất cả các phép chuẩn cần thiết
để thầy Los, 31 tuổi, tu sĩ dòng thánh Orione ở Ba Lan, bị bệnh ung thư ở
giai đoạn cuối đời, được chịu chức linh mục. Cha Micae Los đã sống trong
thanh thản và với tinh thần đức tin. Cha đã cám ơn ĐTC và cha Bề trên tổng
quyền Tarcisio Vieira đã làm cho việc thầy chịu chức phó tế và linh mục
được tiến hành và ngày 25.05, tân linh mục dâng thánh lễ đầu tiên”.
Cha Bề trên Tổng quyền Tarcisio Vieira đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban
cho dòng thánh Orione một chứng nhân lớn về niềm tin yêu.
 Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh của Lời Ngài
Trong Buổi Triều Yết Chung tuần này, ĐTC Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý
của Ngài về Tông Đồ Công Vụ, tập trung cách cụ thể vào ngày Hiện Xuống.
ĐTC đã mô tả các Tông Đồ qui tụ quanh Mẹ Maria tại Phòng Tiệc Ly, khi
đang “cầu nguyện”. Cầu nguyện là “lá phổi” mang lại hơi thở cho các môn
đệ trong mọi thời đại; không cầu nguyện thì người ta không thể là người
môn đệ của Chúa Giêsu”. Chúa Thánh Thần ngự xuống là một biến cố vượt
quá sự mong đợi của các vị: các vị đã kinh ngạc bởi sức mạnh của gió vốn
nhắc nhớ chúng ta về hơi thở ban đầu. Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa
đậu xuống trên các tông đồ. Lửa nhắc nhớ chúng ta về bụi gai bốc cháy.
Theo truyền thống thánh kinh, “lửa đi cùng với sự thể hiện của Thiên
Chúa”. Trong lửa Thiên Chúa ban lời hằng sống của Ngài và chính bản thân
lửa diễn tả công việc của Thiên Chúa “khi sưởi ấm, soi sáng và thử thách
tâm hồn”. Trên Núi Sinai, chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa. Tại Jerusalem,
vào ngày Lễ Hiện Xuống, đó là giọng nói của Phêrô. Bất chấp sự yếu hèn
của chúng ta, một khi đã đầy tràn Thần Khí, những lời của Phêrô đạt được
sức mạnh, “có khả năng xuyên thấu tâm hồn…Vì Thiên Chúa chọn điều gì
là yếu hèn trong thế giới để làm cho kẻ mạnh bối rối”.
Giáo Hội được sinh ra từ ngọn lửa tình yêu, một ngọn lửa “bùng phát trong
ngày Hiện Xuống và làm tỏ hiện sức mạnh của Lời Đấng Phục Sinh đi kèm
với Thần Khí”. Những lời của chính các Tông Đồ trở nên đi kèm với Thần
Khí. Các vị trở thành “một lời mới, khác biệt, vốn có thể hiểu được’. Đây là
ngôn ngữ của “chân lý và tình yêu, vốn là ngôn ngữ mang tính toàn cầu:
thậm chí người mù chữ cũng còn có thể đọc được”.
Thần Khí, Đấng tạo nên sự hiệp thông, nghệ nhân của sự hoà giải. Thần Khí
làm cho Giáo Hội phát triển bằng việc giúp cho Giáo Hội vượt ra khỏi
những giới hạn con người, tội lỗi và những bê bối. Chỉ Thần Khí của Thiên
Chúa mới có sức mạnh làm nhân loại hoá và tạo nên những kết nối, khởi đi
từ những người nhận lãnh Ngài.
 Toà Thánh tháo dỡ lời khấn của 34 nữ tu Pháp

Ngày 23/5/2019, Thánh bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời
Sống Tông Đồ (Bộ Tu Sĩ) của Đức Hồng Y João Braz de Aviz đã ra quyết
định yêu cầu 34 nữ tu thuộc dòng Tiểu Muội Đức Maria Mẹ Đấng Cứu
Chuộc từ bỏ cư sở và tu phục của họ, và tháo dỡ họ khỏi lời khấn dòng.
Năm 2016, bất đồng xảy ra giữa nhà dòng và đấng bản quyền địa phương Giám Mục Thierry Scherrer Laval - về việc thay đổi sắp xếp việc quản trị cơ
sở dưỡng lão. Về sau nó trở thành những xung đột cá nhân. Một chuyến
kinh lược giáo luật bởi các đại diện từ Toà Thánh, do nữ tu Genevieve
Medevielle dẫn đầu, vào đầu năm 2018 đã không làm dịu đi căng thẳng.
Nữ tu Medevielle đã được bổ nhiệm làm Uỷ Viên Tông Toà, tương đương
bề trên lâm thời của nhà dòng. Tuy nhiên, các nữ tu dòng Tiểu Muội Đức
Maria Mẹ Đấng Cứu Chuộc không nhìn nhận quyền bính của nữ tu
Medevielle và cho rằng vị nữ tu từ Rôma đang muốn phá huỷ uy tín của
đấng sáng lập dòng, mặc dù sơ Medevielle luôn khẳng định mình đến để
"tôn trọng chứ không phải đồng hoá".
Phái đoàn Toà Thánh đã đề xuất nhiều phương án giải quyết, trong đó bao
gồm việc đi tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của Đức Viện Phụ Solesmes và
Đức Cha Pascal Roland Belley-Ars. Nhưng các nữ tu vẫn từ chối, và thậm
chí đưa ra một phương án tuyệt mệnh là yêu cầu Toà Thánh giải lời khấn.
Sắp tới các nữ tu giờ đã là giáo dân vẫn sẽ sống cùng nhau, nhưng không
được mặc tu phục và không được nhìn nhận là cộng đoàn tu trì của Giáo Hội
nữa. Phái đoàn Tông Toà hứa sẽ cung cấp nơi và phương tiện sinh sống cho
các chị, nhưng trong danh nghĩa là nhà bác ái.

 Hành Hương Đức Mẹ Lavang
Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương viếng Đức Mẹ tại Kontum, Lavang và Trà
Kiệu từ ngày 28.7 đến 3.8.2019. Xem chương trình chi tiết và đăng ký nơi
văn phòng giáo xứ từ ngày 24.6.2019 vào giờ hành chánh.
 Xin tiền cho quỹ tương trợ linh mục giáo phận.
Thứ Sáu 28.06.2019 là lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày
thế giới xin ơn thánh hoá linh mục. Theo lời kêu gọi của Toà Tổng Giám,
vào Chúa nhật 30.06.2019, giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ tương trợ linh
mục giáo phận. Quỹ này dùng để giúp đỡ các linh mục già cả, đau bệnh. Xin
anh chị em 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 giáo xứ: Cô Lan: 5.000.000đ. Cô
Tho: 100kg gạo.

