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Tin mừng: Lc 24, 46-53 
 

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời". 
 

Suy niệm:  
 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí 

hính tình thương và lệnh truyền sai đi của 

Chúa Giêsu làm nên sứ mạng lên đường. Tin 

Mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm 

nay, cho chúng ta thấy các tông đồ được gọi làm chứng 

nhân cho Đức Kitô và làm nhân chứng cho Tin Mừng. 

1. Chứng nhân cho Chúa Kitô 

Việc loan báo cuộc khổ nạn của Đấng Kitô đã xảy ra 

rồi, nhưng Chúa Giêsu vẫn nhắc lần cuối để các tông đồ 

xác tín vào Chúa mà thi hành sứ mạng làm chứng nhân, 

đây là tên gọi mới của các tông đồ. Làm chứng là nhận 

thức một sự kiện mà chính mình đã có kinh nghiệm. 

Làm chứng cho Chúa Kitô là sống lại ân sủng mình lãnh 

nhận, là hiện tại hóa tình yêu Đức Giêsu đã trao ban cho 

mình. Cha Charles de Foucauld quả quyết: “Chỉ có một 

số người có khả năng làm chứng bằng lời nói, nhưng 

mọi người đều có thể làm chứng bằng đời sống lương 

thiện, gương mẫu, và bằng đời sống Kitô hữu sinh 

động”. Người công giáo làm chứng không phải chỉ dạy 

lý thuyết để người ta biết Chúa Giêsu, mà còn biết đặt 

để niềm tin của mình vào Thiên Chúa để sống giống như 

Chúa, đó là cách làm chứng cho con người biết và tin 

theo.  

2. Chứng nhân cho con người 

Khi phải đối diện với thách đố lựa chọn, người làm 

chứng không tự ý hành động, mà cần có Thần Khí tác 

động. Một linh mục kể lại “Ngày nọ, tôi đón taxi vào 

trung tâm Đài Bắc. Trong xe có dán một tờ giấy ghi: 

“Bạn có thể thấy một vài quyển sách về tôn giáo ở hộc 

bên hông xe. Khi xe chạy, bạn đọc sách và nếu thích, 

bạn có thể mang theo khi rời khỏi xe mà không phải trả 

tiền mua sách”. Tôi tò mò tìm hộc sách và thấy một vài 

cuốn sách bằng tranh, nội dung về cuộc đời Đức Giêsu, 

một ít truyện các thánh, danh nhân, một ít cuốn là những 

mẫu chuyện sống đức tin giữa đời, ngoài ra, phía trước 

còn treo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ. Tôi hỏi bác 

tài xế: “Này bác tài, xin vui lòng cho biết: Hành khách 

đi xe của bác có ai quan tâm đến sách đạo của bác 

không?” - “Ồ, có chứ! Có nhiều người đã lấy ra xem, và 

C 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như 

đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ 

ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao 

giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu 

từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc 

ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; 

vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy 

quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các 

ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho 

các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc 

cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các 

ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui 

mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng 

Thiên Chúa. Amen. 

Ðó là lời Chúa. 
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có người còn cầm theo mang về nhà nữa”. Tôi hỏi tiếp: 

“Bác có cảm tưởng gì khi thấy người ta đọc sách đạo do 

bác giới thiệu?”- “Tôi cảm thấy rất vui anh à! Anh biết 

không: tôi là người Công giáo nhưng không có nhiều giờ 

để đi lễ nhà thờ. Vì tôi phải chạy xe kiếm sống. Do đó, 

đây là cách làm công tác tông đồ của tôi: vừa lái xe lại 

vừa rao giảng Tin Mừng mà không bị mất thêm thời giờ. 

Tôi nghĩ rằng tôi đang làm một việc thật tuyệt vời!”. 

Theo bạn, ngày hôm nay người kitô hữu làm chứng 

bằng phương thế nào, để có thể loan báo Tin Mừng của 

Chúa cho mọi người kể cả người đồng đạo và khác đạo? 

Amen. 

 ĐTC Phanxicô: Ơn cứu độ không có được từ mua bán nhưng là quà 

tặng nhưng không 
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 30.05, ĐTC Phanxicô bắt đầu loạt bài giáo lý về sách Công vụ Tông 

đồ. ĐTC nhắc rằng chính nhờ Chúa Thánh Thần mà những lời loan báo của con người trở nên hiệu năng, trở 

thành lời trao ban sự sống. ĐTC mời gọi các tín hữu vâng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hiệp 

nhất và kiên trì cầu nguyện để sống hiệp thông trong Giáo hội. 

Hồng Thủy - Vatican 

ài giáo lý đầu tiên được 

ĐTC diễn giải dựa trên 

đoạn sách Công vụ Tông 

đồ 1,3-4. 

Sự kết hợp giữa Lời Chúa và 

Chúa Thánh Thần 

Bắt đầu bài giáo lý, ĐTC nhắc lại 

rằng sách Công vụ Tông đồ được 

thánh sử Luca viết, trình bày cho 

chúng ta “cuộc hành trình của Tin 

Mừng trên thế giới” và cho chúng ta 

thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa Lời 

Chúa và Chúa Thánh Thần; điều 

này khai mở thời gian loan báo Tin 

Mừng. Các nhân vật chính trong 

sách Công vụ Tông đồ chính là một 

“cặp” sống động và hiệu năng, đó là 

Lời Chúa và Chúa Thánh Thần. 

Chúa Thánh Thần làm cho lời 

con người trở nên sống động và 

hiệu quả 

ĐTC trích dẫn lời Thánh vịnh 147,4: 

“Người tống đạt lệnh truyền xuống 

đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi” để 

giải thích về sức mạnh của Lời 

Chúa. Lời Chúa lan nhanh, sinh 

động, đào xới các mảnh đất nơi Lời 

Chúa được gieo vãi. Sức mạnh của 

Lời Chúa là gì? ĐTC giải 

thích,  thánh Luca nói với chúng ta 

rằng lời của con người có kết quả 

không phải là nhờ khả năng hùng 

biện, một nghệ thuật ăn nói, nhưng 

chính nhờ Chúa Thánh Thần, là sức 

năng động của Thiên Chúa, sức 

mạnh của Người. Chúa Thầnh Thần 

có quyền năng thanh tẩy lời nói, làm 

cho nó trở thành lời chuyển trao sự 

sống. Ví dụ, trong Kinh Thánh có 

các câu chuyện, có những lời của 

con người; nhưng sự khác nhau giữa 

Kinh Thánh và một cuốn sách lịch 

sử là những 

lời trong 

Kinh Thánh 

xuất phát từ 

Chúa 

Thánh 

Thần, Đấng 

ban sức 

mạnh lớn 

lao, một sức 

mạnh khác và giúp chúng ta để lời 

đó trở thành hạt giống của sự thánh 

thiện, của sự sống, và hữu hiệu. Khi 

Chúa Thánh Thần đến với lời của 

con người thì lời đó trở nên sinh 

động, giống như “chất nổ”, có thể 

làm bừng sáng các trái tim và tiêu 

hủy các kế hoạch, chống lại các bức 

tường chia rẽ, khai phá những con 

đường mới và mở rộng những biên 

giới của Dân Chúa. Điều này chúng 

ta sẽ thấy trong các bài giáo lý, điều 

xảy ra trong sách Công vụ Tông đồ.  

Chúa Thánh Thần làm cho lời 

con người có sức mạnh và tính 

quyết định 

ĐTC nhấn mạnh: Đấng làm cho lời 

nói mong manh yếu ớt của chúng ta 

có âm hưởng mãnh liệt và sự cương 

quyết, đến độ không phải là con 

người nói nữa nhưng là chính Chúa 

Thánh Thần; nhờ Người, Con Thiên 

Chúa được sinh ra; Chúa Thánh 

Thần đã xức dầu và trợ giúp Con 

Thiên Chúa khi Người thi hành sứ 

vụ; nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa 

Con đã chọn các tông đồ và bảo đảm 

cho lời loan báo của các ngài được 

kiên vững và sinh kết quả, như 

Người vẫn còn bảo đảm cho lời loan 

báo của chúng ta ngày nay. 

B 
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Chúa Giêsu "đã tỏ cho thấy 

Người ... vẫn sống 

Tin Mừng kết thúc với sự phục sinh 

và lên trời của Chúa Giêsu và câu 

chuyện mà sách Công vụ Tông đồ 

tường thuật bắt đầu ngay tại đây, từ 

sự tràn đầy sự sống của Đấng Phục 

sinh truyền cho Giáo hội của Người. 

Thánh Luca nói với chúng ta rằng 

Chúa Giêsu "đã tỏ cho thấy Người 

... vẫn sống, sau cuộc khổ nạn, với 

nhiều thử thách, trong bốn mươi 

ngày, khi hiện ra ... và nói về những 

điều liên quan đến vương quốc của 

Thiên Chúa" (Cv 1,3). Đấng Phục 

sinh, Chúa Giêsu Phục sinh, thực 

hiện những cử chỉ rất con người, như 

chia sẻ bữa ăn với các môn đệ của 

Người và mời gọi họ tin tưởng chờ 

đợi lời hứa của Chúa Cha được thực 

hiện. Lời hứa đó là gì?  Đó là: “Các 

con sẽ chịu phép rửa trong Chúa 

Thánh Thần” (Cv 1,5). 

Ơn loan báo Lời Chúa cách rõ 

ràng và hiệu quả 

Thật vậy, phép rửa trong Chúa 

Thánh Thần là kinh nghiệm cho 

phép chúng ta sống sự hiệp thông cá 

nhân với Thiên Chúa và tham gia 

vào ý muốn cứu độ phổ quát của 

Người, được ơn parresia, sự can 

đảm, nghĩa là khả năng loan báo lời 

như “những người con của Chúa”, 

không chỉ như những người bình 

thường, nhưng là con cái Thiên 

Chúa; loan báo cách rõ ràng, tự do, 

hiệu quả, tràn đầy tình yêu dành cho 

Chúa Kitô và cho anh em. 

Ơn cứu độ không được mua bán 

Do đó, không có sự cạnh tranh để 

kiếm được hoặc để xứng đáng được 

ơn huệ của Thiên Chúa. Mọi điều 

được trao ban cách nhưng không và 

đúng lúc. Chúa ban tất cả cách 

nhưng không, hoàn toàn nhưng 

không. Ơn cứu độ không được mua 

bán: đó là quà tặng hoàn toàn nhưng 

không. Trước sự lo lắng của các 

môn đệ về việc biết trước thời điểm 

xảy ra những điều Chúa Giêsu đã 

công bố, Người nói với họ: "Anh em 

không cần biết thời giờ và kỳ hạn 

Chúa Cha đã toàn quyền sắp 

đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức 

mạnh của Thánh Thần khi Người 

ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh 

em sẽ là chứng nhân của Thầy 

tại Giêrusalem, trong khắp các 

miền Giuđêa, Samaria và cho 

đến tận cùng trái đất" (Cv 1,7-8). 

Kiên nhẫn chờ đợi kỳ hạn của 

Thiên Chúa 

Chúa Phục sinh mời gọi những 

người theo Người đừng lo lắng khi 

sống thời gian hiện tại, nhưng hãy 

đón nhận thời gian, biết cách chờ đợi 

làm sáng tỏ một lịch sử thánh thiêng; 

đó không phải là một lịch sử bị gián 

đoạn, nhưng là sự phát triển, luôn 

tiến bước; để biết cách chờ đợi 

những "bước đi" của Thiên Chúa, 

Đấng là chủ của thời gian và không 

gian. Đấng Phục sinh mời gọi các 

môn đệ của mình không tự mình 

"bày ra" sứ vụ, nhưng chờ đợi Chúa 

Cha làm cho trái tim họ sống động 

bằng Thần khí của Người, để có thể 

tham gia làm chứng truyền giáo, 

một chứng tá có khả năng chiếu tỏa 

từ Giêrusalem đến Samaria và vượt 

ra ngoài biên giới của Israel để đến 

các vùng ngoại biên của thế giới. 

Kiên trì và hiệp nhất trong cầu 

nguyện 

Các Tông đồ cùng nhau sống và chờ 

đợi điều này; họ cùng nhau sống như 

gia đình của Chúa, trong phòng tiệc 

ly, nơi mà những bức tường vẫn là 

chứng nhân của món quà tự hiến của 

Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh 

Thể. Làm thế nào chờ đợi sức mạnh, 

sức sống của Thiên Chúa? Bằng 

cách cầu nguyện kiên trì, giống như 

họ chỉ là một, chứ không phải là 

nhiều người khác nhau. Bằng cách 

cầu nguyện kiên trì và hiệp nhất. 

Trong thực tế, chính nhờ cầu 

nguyện, người ta vượt qua sự cô 

đơn, cám dỗ, nghi ngờ và mở lòng 

để hiệp thông. Sự hiện diện của các 

phụ nữ và Mẹ Maria, Mẹ của Chúa 

Giêsu, làm gia tăng kinh nghiệm 

này: họ học được từ vị Thầy Giêsu 

trước tiên, để làm chứng cho sự 

trung thành của tình yêu và sức 

mạnh của sự hiệp thông,  vượt qua 

và chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. 

Cuối cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu 

xin Chúa ơn kiên nhẫn, chờ đợi 

những chương trình của Người, ơn 

đừng muốn tự "bày ra" công việc 

của Chúa và ơn luôn ngoan ngoãn 

bằng cách cầu nguyện, cầu xin Chúa 

Thánh Thần và trau dồi nghệ thuật 

hiệp thông trong Giáo hội.  

 ĐTC gặp các tham dự viên hội nghị về “Nói CÓ với sự sống” 
Một điều quan trọng mà các bác sĩ cần ý thức là nhận ra chính mình là một món quà cho các gia đình đã đặt tin 

tưởng nơi họ. 

Văn Yên, SJ 

ATICAN. Lúc 11g30 sáng 25/5, ĐTC gặp khoảng 300 tham dự 

viên hội nghị về “Nói Có với Sự sống, chăm sóc món quà vô giá 

của sự sống trong những tình huống mong manh” do Bộ Giáo 

dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. 

Trong diễn văn trước các tham dự 

viên, ĐTC nói đến thực tế của thế giới 

hiện nay, mỗi ngày nhiều trẻ em được 

sinh ra trong những điều kiện hết sức 

V 
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mong manh, “không tương hợp với sự sống” trong nhiều hoàn cảnh khác 

nhau. 

Nhưng không con 

người nào lại 

“không tương 

hợp với sự sống”, 

cả về tuổi tác, điều 

kiện sức khoẻ lẫn 

chất lượng tồn tại. 

Mỗi trẻ em được 

hình thành trong 

dạ mẹ là một món 

quà, làm thay đổi lịch sử của một gia đình, nơi có bố mẹ, ông bà, anh chị 

em. Và em bé này luôn cần được đón nhận, yêu thương và chăm sóc. 

Khi một phụ nữ khám phá ra mình cưu mang đứa con, thì lập tức chị cảm 

nhận một mầu nhiệm sâu thẳm. Ý thức về sự hiện diện phát triển trong chị, 

chi phối cả cuộc sống của chị. Lúc đó, chị không chỉ đơn thuần là một phụ 

nữ, nhưng là người mẹ. Giữa chị và đứa bé lập tức có sự tương tác đối 

thoại. Điều này không chỉ xảy ra với người mẹ, nhưng cả đối với đứa bé; 

cháu cũng tìm cách gởi thông điệp về sự hiện diện và nhu cầu của mình 

đến cho người mẹ. 

Với những kỹ thuật hiện đại, việc chuẩn đoán trong giai đoạn thai kỳ từ 

những tuần đầu tiên có thể khám phá ra những dị tật hay bệnh tật, mà đôi 

khi có thể dẫn đến nguy hiểm nghiêm trọng cho sự sống của đứa trẻ và sự 

bình an của người mẹ. Một chuẩn đoán về bệnh có thể làm thay đổi cuộc 

sống mang thai của người mẹ người cha. Sự cô đơn, bất lực và sợ hãi này 

khẩn cầu sự giúp đỡ. 

Một đứa trẻ bị bệnh từ trong bụng mẹ, 

vì là một bệnh nhân nhỏ xíu không thể 

dùng những trị liệu dược, phẩu thuật 

hay trợ giúp ngoại thường được, nên từ 

nhiều năm, người ta đã chọn giải pháp 

phá thai tự nguyện và không để cho rất 

nhiều trẻ em mắc bệnh chào đời. 

Các bác sĩ không chỉ có trách nhiệm 

chữa lành mà còn phải có trách nhiệm 

về giá trị thánh thiêng của sự sống con 

người, từ đó chọn lựa thực hành y khoa 

đến bước cuối cùng. Nghề y là một sứ 

mạng, một ơn gọi vì sự sống. Và có 

một điều quan trọng mà các bác sĩ cần 

ý thức là nhận ra chính mình là một 

món quà cho các gia đình đã đặt tin 

tưởng nơi họ. 

Vì thế, trong những trường hợp với 

thực tế khoa học mà không còn cách 

nào khác, đứa trẻ bị chết ngay sau khi 

sinh thì bác sĩ cần giúp cha mẹ đón 

nhận biến cố đau thương này; hơn nữa, 

không chỉ là chấp nhận một sự mất mát 

mà còn bước đi cùng nhau. Đứa bé ấy 

sẽ hiện diện mãi trong cuộc sống của 

họ .     

 Sứ điệp Video ĐTC gửi nhân dân Rumani 
Trong sứ điệp Video gửi các tín hữu tại Rumani, ĐTC mời gọi mọi người cùng bảo tồn gia sản đức tin quí giá liên 

hết chúng ta với nhau, gia sản mà nhiều người đã hiến mạng sống để bảo vệ. 
G. Trần Đức Anh OP - Vatican 

Trong sứ điệp phổ biến hôm 28-5-2019, tức là 3 ngày trước khi lên 

đường tới Rumani, ĐTC nói: 
 

                Anh chị em Rumani thân mến, 
 

 ”Chỉ còn ít ngày nữa là tới cuộc viếng thăm sẽ đưa tôi đến giữa anh chị 

em. Ý tưởng này mang lại cho tôi vui mừng và ngay từ bây giờ tôi muốn 

gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả anh chị em. 

 ”Như một người hành hương và người anh em, tôi đến Rumani, quốc gia đẹp đẽ và hiếu khách, và tôi cám ơn Tổng 

Thống cũng như các vị lãnh đạo khác của Đất Nước vì đã mời tôi và hoàn toàn cộng tác. Tôi đã cảm nghiệm trước 

niềm vui được gặp Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng thường trực của Giáo Hội Chính Thống Rumani, cũng 

như các vị Mục Tử và Tín Hữu Công Giáo. 

 Mối liên hệ giữa Công Giáo và Chính Thống 

  ”Mối dây đức tin nối kết chúng ta đã có từ thời các Thánh Tông Đồ, đặc biệt mối liên kết giữa thánh Phêrô và 

thánh Anrê, vị mà theo truyền thống, đã mang đức tin đến miền đất của anh chị em. Hai vị là anh em ruột thịt với 

nhau, và cũng là anh em trong việc đổ máu đào vì Chúa. Và nơi anh chị em cũng có bao nhiêu vị tử đạo, cả trong 

thời kỳ gần đây như 7 GM Công Giáo nghi lễ Đông Phương mà tôi sẽ vui mừng được tôn phong chân phước. Điều 
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mà các vị đã chịu đau khổ cho đến độ dâng hiến mạng sống, chính là một gia sản hết sức quí giá không thể quên 

lãng được. Và đó là một gia sản chung, kêu gọi chúng ta đừng xa cách người anh chị em chia sẻ gia sản ấy. 

 Bảo tồn căn cội chung 

 ĐTC nói thêm rằng: ”Tôi đến giữa anh chị em để đồng hành. Chúng ta cùng nhau tiến bước khi chúng ta học cách 

giữ gìn những căn cội và gia đình, khi chúng ta chăm sóc tương lai con cái và người anh chị em ở cạnh chúng ta, 

khi chúng ta vượt thắng những sợ hãi và nghi kỵ, khi chúng ta vượt qua những hàng rào chia cách chúng ta với 

người khác.” 

 Cám ơn những người góp phần tổ chức viếng thăm 

 ”Tôi biết rằng nhiều người đang chuẩn bị khẩn trương cho cuộc viếng thăm của tôi và tôi thành tâm cám ơn họ. 

Tôi cam đoan sự gần gũi của tôi với tất cả anh chị em trong kinh nguyện và tôi gửi Phép Lành đến anh chị em. Và 

tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại anh chị em!  
 

 

Một cặp vợ chồng người Ý, có mười con, sống tại Rumani trong 10 năm; làm chứng cho sức mạnh của tha thứ và 

niềm hy vọng. 

Ngọc Yến - Vatican 

ừ đổ vỡ trong hôn nhân đến 

chứng nhân niềm hy vọng 

và tha thứ 

Từ cuộc chia ly đến việc gặp gỡ với 

Chúa Giêsu và cuối cùng là sứ vụ ở 

Rumani. Người ta có thể tóm tắt 

cuộc sống hôn nhân của Sandro và 

Rita Nori như thế. Họ là một cặp vợ 

chồng đến từ Ascoli Piceno với 10 

người con, và hiện này là những nhà 

truyền giáo ở Rumani trong vùng 

Transulvania. 

Ông Sandro chia sẻ trong một cuộc 

phỏng vấn: “Chúng tôi đã ở đây gần 

10 năm, chúng tôi luôn cảm thấy 

trong tâm hồn lời tạ ơn Thiên Chúa 

về nhiều lý do. Trước hết, một điều 

đặc biệt đó là việc Chúa đã xây dựng 

lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, bởi 

vì vợ tôi và tôi đã từng chia tay nhau. 

Đó là khoảng thời gian hai năm đầy 

khó khăn. Nhưng rồi qua việc lắng 

nghe giáo lý và kinh nghiệm của 

Con đường Tân dự tòng, cuộc gặp 

gỡ với Đức Kitô, từng bước dẫn 

chúng tôi xích lại gần nhau”. 

Sandro nói tiếp: “Giai đoạn đó 

chúng tôi vẫn chưa có con, thực sự 

chúng tôi cũng không 

muốn, chúng tôi đóng 

mình với cuộc sống. 

Chúng tôi có nhiều kế 

hoạch, chúng tôi có 

nhiều ý tưởng cho việc 

du lịch. Nhưng Chúa 

đã thay đổi cuộc sống 

chúng tôi, Ngài cũng 

thay đổi lối suy nghĩ, 

mối tương quan, lối sống của chúng 

tôi. Một cuộc sống hoàn toàn khác 

với cuộc sống trước đây”. 

Kinh nghiệm lòng biết ơn dẫn đến 

dấn thân truyền giáo 

Bà Rita tiếp lời chồng: “Chính từ 

kinh nghiệm của lòng biết ơn mà 

nảy sinh kinh nghiệm ra đi truyền 

giáo. Chúa đã kêu gọi chúng tôi 

trong lúc chúng tôi gặp rất nhiều khó 

khăn. Khi chúng tôi chia tay, tôi cảm 

thấy bị đổ vỡ thực sự trong tâm hồn. 

Tôi nhớ lại lúc đó tôi chỉ muốn 

“loại” chồng tôi, từ bỏ cuộc hôn 

nhân của chúng tôi ra khỏi cuộc 

sống. Và chính trong lúc đó tôi đã 

gặp được Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã 

chạm vào tâm hồn tôi. Chúa đã cho 

tôi ân sủng tha thứ và cảm nhận 

được yêu thương. Tuyệt đối tôi 

không muốn có con, đối với tôi một 

đứa là quá rồi. Chúng tôi có một cửa 

hàng quần áo trong thành phố và tôi 

làm việc ở đó suốt ngày, và như thế 

con cái là một sự cản trở lớn cho 

công việc của tôi. Tôi đã thấy Chúa 

cùng với sức mạnh của Ngài bước 

vào cuộc sống của chúng tôi và Ngài 

đã làm đảo lộn mọi sự”. 

Tại Rumani hai vợ chồng chứng 

kiến nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Có nhiều 

tổ chức đã ra tay đón tiếp các em. Từ 

từ Chúa đã làm lớn lên trong tâm 

hồn họ ý muốn chung tay thực hiện 

việc bác ái này. Họ đã nhận con nuôi 

đầu tiên. Mặc dù có nhiều khó khăn 

nhưng ông Sandro và bà Rita luôn 

sống chứng nhân một cách cụ thể 

qua cuộc sống hy vọng. Hy vọng đó 

là khả năng tiến bước khi có thể và 

chính Chúa tiếp sức. Cả hai không 

phải là những “siêu nhân”; họ sống 

đơn giản như những cặp vợ chồng 

T 
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khác, nhưng một cuộc sống chứng 

nhân của tình yêu và hy vọng 
 

Giáo hội Philippines nói "KHÔNG" với việc áp dụng lại án tử hình 
Án tử hình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là giải pháp hoặc có tác dụng răn đe tội phạm. 

Văn Yên, SJ 

ANILA. Giáo hội Công giáo ở Philippines 

phản đối việc khôi phục lại hình phạt tử hình 

trong hệ thống pháp luật của đất nước. Điều 

này đã được phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành 

cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Lãnh đạo giáo 

dân Công giáo Rodolfo Diamante, thành viên của Ủy 

ban Giám mục về chăm sóc mục vụ nhà tù, lưu ý rằng 

“các nhà lập pháp không nên phê chuẩn luật chỉ để làm 

hài lòng tổng thống Rodrigo Duterte”. Cuộc tranh luận 

về việc áp dụng lại án tử hình có thể nổi lên lại sau khi 

Tổng thống Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 

giữa kỳ gần đây: các ứng viên ủng hộ tổng thống đương 

nhiệm đã giành được 9 trong số 12 ghế, ba ghế khác 

thuộc về các ứng viên độc lập. 

Chủ tịch Thượng viện Philippines, Vicente Sotto III, nói 

rằng: “việc áp dụng lại án tử hình đối với một số tội 

nghiêm trọng là một khả thể thực sự, vì một số người 

ủng hộ ông Duterte đang chuẩn bị vào Thượng viện”. 

Với việc có thêm 9 thượng nghị sĩ ủng hộ tổng thổng 

Duterte, quốc hội sẽ có 24 thượng nghị sĩ nằm dưới sự 

kiểm soát của ông. 

Một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất của tổng 

thống Duterte là giới thiệu lại án tử hình. Philippines 

tuyên bố án tử hình là bất hợp pháp vào năm 1987, rồi 

được áp dụng lại sáu năm sau đó và vào năm 2006 đã 

bãi bỏ một lần nữa. Hai thành viên mới được Thượng 

viện bầu chọn đã công khai bày tỏ ủng hộ án tử hình. 

Theo ông Diamante “án tử hình chưa bao giờ và sẽ 

không bao giờ là giải pháp hoặc có tác dụng răn đe tội 

phạm. Hơn nữa, nó là một biện pháp chống lại sự sống, 

chống lại người nghèo, những người không có đủ 

phương tiện để tự bảo vệ mình trước tòa, và không gì 

khác hơn ngoài việc mài giũa cho văn hóa bạo lực đang 

thịnh hành trong đất nước”. Ông Diamante kết luận: 

“Người dân Philippines xứng đáng với điều gì đó tốt 

hơn”. 

 ĐTC Phanxicô giới thiệu sách “YOUCAT for Kids. Giáo lý Công giáo 

cho Trẻ em và cha mẹ” 
YOUCAT for Kids là sách Giáo lý mới dành cho trẻ em tuổi từ 8 đến 12, mục đích chuẩn bị cho các em Rước lễ Lần 

đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm sức. 

Ngọc Yến - Vatican 

ách do Hội đồng Giáo mục Áo thực hiện và được Hội đồng Toà thánh Tái Truyền giảng Tin Mừng phê duyệt; 

Hội đồng Tòa thánh Tái Truyền giảng Tin Mừng là cơ quan được ĐTC ủy thác thẩm quyền về giáo lý. Nội 

dung của sách Giáo lý mới dành cho trẻ em bao gồm giáo lý căn bản đức tin Giáo lý của Giáo hội Công giáo, 

nhưng được trình bày với một ngôn ngữ phù hợp cho trẻ em cùng với hình ảnh đầy màu sắc và hấp dẫn. 

Công trình được thực hiện dưới dạng câu hỏi và câu trả lời; thỉnh thoảng có phần in đậm trình bày nội dung đức tin 

phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ em, đồng thời được Giáo hội cho phép. 

Phần dưới mỗi trang có những thông tin dành cho cha mẹ, giáo lý viên và nhà giáo dục, khuyến khích họ suy nghĩ tạo 

thuận lợi cho việc đối thoại về các đề tài đức tin giữa người lớn và trẻ em. Ngoài ra YOUCAT for Kids còn là một 

cuốn sách chỉ dẫn về các chủ đề và phân tích, nhờ đó những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm thấy các tài liệu cho những 

điểm cụ thể. 

Tại Rôma, thứ sáu 24/5 sách có thể tìm thấy ở các hiệu sách San Paolo với giá khởi điềm là 12,90 euro. 

M 

S 
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ứng trước cái chết, ước nguyện của chủng sinh Michal Los đã được toại nguyện ngày thứ sáu 24 tháng 5. Bị 

ung thư ở giai đoạn cuối, chủng sinh Michal Los người Ba Lan được Đức Giám mục Marek Solarczyk, giám 

mục phụ tá giáo phận Krakow phong chức. 

Chủng sinh Michal Los, 31 tuổi thuộc Dòng Hèn mọn Chúa Quan Phòng, một dòng chuyên lo cho người nghèo, nhất 

là những người khuyết tật, huấn nghệ cho họ trong giáo xứ hay trong sứ mạng, chủng sinh Michal mong nhận được 

bí tích chịu chức và ít nhất được dâng thánh lễ một lần trong đời trước khi chết. 

Nhờ đặc ân của Đức Phanxicô, chủng sinh Michal đã nhận chức phó tế và sau đó được chịu chức linh mục. Sau khi 

chịu chức, tân linh mục trẻ đã cám ơn thân nhân có mặt trong buổi lễ truyền chức của mình.\Ngày chúa nhật tiếp đó, 

tân linh mục đã dâng thánh lễ đầu tiên của mình trên giường bệnh. 

 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch(phanxico.vn 28.05.2019/ fr.aleteia.org, Marie des Islettes, 2019-05-27) 

Hình ảnh thánh lễ truyền chức cảm động của chủng sinh Michal Los. 
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Đức Phanxicô chạy đua với đồng hồ 

àng ngày Giáo hoàng 82 tuổi 

càng giống như người đang 

gấp rút hoàn thành nhiệm vụ 

của mình cho kịp giờ. 

Các tia nắng hừng đông đầu tiên vừa 

lóe ở Quảng trường Thánh Phêrô và 

Vatican, nhưng sáng chúa nhật 5 tháng 

5, lúc 6h20 sáng, Đức Phanxicô đã lên 

đường ra phi trường Rôma Fiumicino 

để 40 phút sau ngài sẽ lên máy bay 

trong chuyến bay dài 2 giờ đến thủ đô 

Sophia của Bulgari. 

Chuyến bay đi nước ngoài mới nhất 

này của giáo hoàng 82 tuổi bắt đầu sớm 

trong ngày. Đây là chuyến đi 3 ngày 

đến 3 thành phố của Bulgari và nước 

Bắc Macedoina bên cạnh. Ngài tham 

dự không dưới mười buổi gặp giáo 

dân, đọc diễn văn, giảng bài giảng. 

Chuyến bay đưa ngài về Rôma thứ ba 

lúc 8 giờ tối. 

 Sau khi ghé Đền thờ Đàn Bà Cả để 

cám ơn Đức Mẹ như thông lệ ngài vẫn 

tạ ơn Đức Mẹ sau mỗi chuyến đi ra 

nước ngoài. Sau đó ngài mới về Nhà 

Thánh Marta nghỉ ngơi. 

 Với một người ở tuổi của ngài, ngài có 

quyền nghỉ ngơi một chút, ít nhất là có 

một ngày để lấy lại sức trước khi quay 

trở lại sinh hoạt bình thường của mình. 

Nhưng với Đức Phanxicô thì không. 

Sáng hôm sau, ngài đã ở Quảng trường 

Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến 

chung sáng thứ tư hàng tuần. 

Rồi sáng thứ năm ngài gặp hai nhóm 

khá đông người ở Vatican, một nhóm 

với khoảng 500 gia đình người du mục 

Ý, những người không có giấy tờ hợp 

lệ và chiều hôm đó ngài đến Đền thờ 

Thánh Gioan Latran để họp với các 

nhóm lãnh đạo mục vụ giáo phận 

Rôma kéo dài hơn 2 giờ trong đó ngài 

có bài nói chuyện dài 40 phút. 

Đức Phanxicô không chậm nhịp làm 

việc và cũng không có dấu hiệu cho 

thấy ngài sẽ làm chậm lại. Trái lại có vẻ 

như thêm một lần nữa, ngài nhấn thêm 

ga và gia tăng sinh hoạt mục vụ của 

mình trong tư cách là Giám mục giáo 

phận Rôma. 

Các chuyến đi nước ngoài: Sứ mạng 

hòa bình 

Đức Phanxicô là con người của sứ 

mạng. Ngài mang hai sứ mạng: cho thế 

giới và cho Giáo hội. Một trong các 

phương cách chính để đạt được sứ 

mạng đầu tiên là đi đến những nơi giúp 

ngài gặp được nhiều người ngoài đàn 

chiên công giáo của mình. 

 Chuyến đi từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 

5 tại Bulgari và Bắc Macedoina là 

chuyến đi thứ 29 của ngài ra nước 

ngoài trong vòng 6 năm. Hơn Đức 

Bênêđictô XVI 5 chuyến trong nhiệm 

kỳ 8 năm của ngài. Và Đức Gioan-

Phaolô II cần hơn 7 năm mới có chừng 

đó chuyến đi, dù các chuyến đi của 

Đức Gioan-Phaolô II dài hơn các 

chuyến đi của Đức Phanxicô. Nhưng 

khi đó Đức Gioan-Phaolô II còn trẻ và 

là thể thao gia 58 tuổi khi ngài được 

bầu chọn năm 1978, trong khi Đức 

Phanxicô được bầu lúc 76 tuổi và ngài 

bị thấp khớp và đau xương hông khi 

ngài đảm nhận chức vụ giáo hoàng. 

 Đáng ngạc nhiên là chuyến đi này là 

chuyến thứ tư kể từ đầu năm 2019. Ba 

chuyến đi khác đã được lên lịch cho 

năm 2019: chuyến đi Rumani vào 

ngày 31 tháng 5 sắp tới và ba nước Phi 

châu   (Mozambique, Madagascar và 

Maurice) vào tháng 9 và chuyến đi 

Nhật vào tháng 11 năm nay. 

 Một chuyến đi Uganda dự trù vào 

tháng 7 để kỷ niệm 50 năm SECAM 

(Hội nghị chuyên đề của các hội đồng 

giám mục Phi châu và Madagascar) đã 

bị hủy bỏ vào tháng 2. 

Nhưng vẫn có khả năng một chuyến đi 

khác được thêm vào năm 2019. Tháng 

4, Đức Phanxicô cho biết ngài hy vọng 

cùng với Đức Tổng Giám mục 

Canterbury sẽ sớm đi Nam Xu-

đăng.Với 7 chuyến đi nước ngoài và có 

thể một chuyến đi thứ 8, năm 2019 sẽ 

là năm Đức Phanxicô bận nhất, dù mỗi 

năm 

ngài 

đều có 

các 

chuyến đi ra nước ngoài, năm 2016 

ngài đi 6 chuyến. Đa số ngài đi các 

nước Nam bán cầu hoặc các nước ở 

ngoại vi. Ngài thường tránh các trung 

tâm quyền lực và những nơi giàu có 

của thế giới, chỉ trừ một vài ngoại lệ 

như chuyến đi nước Mỹ năm 2015. 

Các chuyến đi của Đức Phanxicô ở Âu 

châu thường giới hạn ở các nước 

nghèo nhất, nhỏ nhất và bên lề nhất, 

nhưng cũng có các ngoại lệ, như 

chuyến đi đến Nghị viện Âu châu tại 

Pháp và chuyến đi Thụy Sĩ để họp Hội 

đồng Đại kết của các Giáo hội. 

 Ngài cũng tham dự các sự kiện công 

giáo thế giới ở các thành phố lớn của 

Âu châu, ở thủ đô Krakow Ngày Thế 

Giới Trẻ và ở thành phố Dublin, Ngày 

Đại hội Gia đình Thế giới. 

 Đặc biệt Đức Phanxicô đến những nơi 

người công giáo hoặc tín hữu kitô là 

thành phần thiểu số. 

 Đó là một phần trong chiến lược của 

ngài nhằm xây dựng hòa bình và lòng 

tin tưởng đặc biệt với tín hữu khi mà 

thế giới có các dấu hiệu nguy hiểm của 

cao trào bè phải, chủ nghĩa dân tộc và 

sự sợ hãi đối với những người khác 

biệt. 

Sự chống đối trong môi trường 

Rôma 

Nhưng sứ mạng chính yếu của Đức 

Phanxicô là hướng về Giáo hội. Đây là 

mục đích trọng tâm và đầy tham vọng: 

cải cách não trạng, đạo đức và thậm chí 

cải cách cả cấu trúc thể chế công giáo 

Rôma. 

Kế hoạch chi tiết của sứ mạng này ở 

trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng 

của ngài năm 2013. Ngài đưa ra một 

tầm nhìn về một Giáo hội thay đổi tận 

C 
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căn để phù với sứ mạng đơn giản 

nhưng thách thức của Tin Mừng. 

Đó là sự từ chối một loạt những gì 

không thiết yếu trải qua bao nhiêu thế 

kỷ, góp phần tạo ra một loại văn hóa và 

các cấu trúc thường ăn sâu trong quyền 

lực và trong vòng kiểm soát của hàng 

giáo sĩ hơn là theo gương và lời của 

Chúa Giêsu Kitô. 

Tài liệu và tầm nhìn của Giáo hội đã 

không được dân Chúa đáp ứng rộng 

rãi. Những người được chịu chức – đặc 

biệt các linh mục và giám mục – là 

những người công giáo đã phê phán 

hoặc bác bỏ Tông huấn này nhiều nhất. 

Các linh mục trẻ đặc biệt là một trong 

các thách thức lớn nhất của Đức 

Phanxicô. Họ không ở bên cạnh ngài. 

Hầu hết các linh mục dưới 50 tuổi đã 

được đào tạo theo một loại đạo đức 

giáo sĩ mà Đức Phanxicô muốn cố 

gắng xóa bỏ. 

Dĩ nhiên cũng có các ngoại lệ. Nhưng 

đặc biệt những người ở chức linh mục 

trong thời giáo hoàng trước dường như 

đang là trở ngại quan trọng nhất cho 

các cố gắng của Đức Phanxicô để thay 

đổi não trạng của người công giáo toàn 

cầu. 

Đức Phanxicô sẽ phong chức cho một 

số tân linh mục vào ngày chúa nhật 

“Chúa Chiên Nhân Lành” ở Đền thờ 

thánh Phêrô, đây cũng là dịp để ngài 

trực tiếp nói với các người lãnh đạo 

trong đời sống thánh hiến và với chính 

quyền trong Giáo hội. 

Đức Phanxicô cũng đối diện với sự 

chống đối ở Vatican trong các cố gắng 

nhằm cải cách giáo triều La Mã. 

Các cố gắng này sẽ được hoàn tựu 

trong một tài liệu đang được các giám 

mục, các bề trên dòng và các nhà thần 

học ngoài giáo triều xem xét lại và sẽ 

được công bố trong vài tuần hay vài 

tháng tới. 

Một minh chứng cho sức mạnh của 

phe đối lập ở Rôma qua cách Đức 

Phanxicô và các cộng sự của ngài đã 

công bố “tự sắc” gần đây về các thủ tục 

trong việc tố cáo các vụ lạm dụng tình 

dục. 

Bình thường trước khi công bố một tài 

liệu quan trọng, Văn phòng báo chí 

Tòa Thánh sẽ thông báo trước khoảng 

một tuần. Nhưng lần này, văn bản 

được công bố ngay. 

Theo một số người, lý do là để giữ cho 

các lực lượng đáng gờm trong bộ máy 

quan liêu của Vatican không làm tổn 

hại đến việc phát hành tự sắc. 

Công nghị để phong các tân hồng y 
Cuối cùng, một biểu hiệu khác về ý 

thức cấp bách của triều giáo hoàng 

Đức Phanxicô là sự quan tâm của ngài 

về con số hồng y dưới 80 tuổi và có đủ 

điều kiện để bỏ phiếu ở mật nghị ở mức 

tối đa. 

Có nhiều khả năng Đức Phanxicô sẽ tổ 

chức một công nghị vào ngày 28 tháng 

6, một ngày trước ngày lễ Thánh Phêrô 

và Phaolô, bổn mạng thành phố Rôma. 

Nếu ngài muốn giữ con số hồng y cử 

tri là 120 theo như Đức Phaolô VI thì 

Đức Phanxicô cần thêm 6 hồng y để 

thay thế các hồng y lớn tuổi sẽ đến tuổi 

hết quy định  trong vài tháng tới. 

 Nhưng ngài cũng có thể thêm vào số 

ấn định này hoặc ấn định một con số 

hoàn toàn mới. Có thể ngài sẽ có một 

tài liệu chính thức để cập nhật các thủ 

tục bầu giáo hoàng hiện nay, một văn 

bản bao gồm các thủ tục chính xác 

trong trường hợp có sự từ chức của 

Giám mục giáo phận Rôma. 

Nếu Đức Phanxicô phong thêm 6 tân 

hồng y thì ngài đã phong 62 hay 63 

hồng y cử tri. Trong số họ, một vài 

hồng y như hồng y Gerhard Müller, 

không thể xem là “giám mục của Đức 

Phanxicô” hoặc là những người sẽ bầu 

giáo hoàng tiếp tục có tầm nhìn của 

Đức Phanxicô. Tuy nhiên cũng có các 

hồng y của thời Đức Gioan-Phaolô II 

hay Đức Bênêđictô XVI rất ủng hộ 

Đức Phanxicô. Trong số này có các 

hồng y Luis Tagle, Reinhard Marx, 

Oscar Rodriguez Maradiaga SDB và 

Christoph Schönborn OP, đó là chỉ nêu 

ra một vài hồng y. 

 Nếu có công nghị vào cuối tháng 6 thì 

Đức Phanxicô sẽ loan báo trong 

khoảng hai tuần tới. Tên và số tân hồng 

y ngài chọn sẽ còn nói lên ý nghĩa cấp 

bách của Đức Phanxicô trong việc cải 

cách Giáo hội. 

 Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch. 

(LBBT: Như chúng ta đã biết trong tháng 5 và tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong TGP Sài Gòn của 

chúng ta và của nhiều GP khác đã có các thánh lễ truyền chức Linh mục, Phó tế hoặc khấn dòng. Đó là một tín hiệu 

vui mừng cho GH Công Giáo VN của chúng ta. Vì thế, trong khuôn khổ của tờ bản tin Gx. xin mọi người cùng hiệp 

thông cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ. Và cùng suy tư bài viết của tác giả Vũ Văn An dưới đây). 
 

húng tôi vừa được hân hạnh 

dùng cơm trưa với hai Đức 

Cha đến từ Việt Nam tại một 

nhà hàng ở ngoại ô Sydney. Đó là Đức 

Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh của 

Huế và Đức Cha Nguyễn Hồng Sơn 

của Bà Rịa. Trong các trao đổi tâm 

tình, hai vị giáo phẩm cho hay: giữa lúc 

tình hình chính trị thuận lợi cho ơn gọi 

linh mục, thì ơn gọi linh mục tại Việt 

Nam nói chung đang trên đà xuống 

dốc kể cả về con số lẫn phẩm chất. 

Như thế, hiển nhiên tình hình ơn gọi ở 

Việt Nam đang rơi chung vào qũy đạo 

ơn gọi hoàn cầu. Kathryn Jean Lopez, 

chuyên viên nghiên cứu kỳ cựu 

của National Review Institute và là 

tổng biên tập của tạp chí National 

Review, ngày 21 tháng 5 vừa qua, lên 

tiếng kêu gọi khẩn thiết cầu nguyện và 

hy sinh cho các linh mục (An urgent 

C 
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call to pray for priests through prayer 

and sacrifice, osvnews.com ). 

Thực vậy, Lopez trích dẫn cha John 

Hardon, Dòng Tên, người trong bài 

“Giá Trị Lời Cầu Nguyện và Việc Hy 

Sinh Cho Các Linh Mục” đã viết rằng 

“Không lời lẽ nào tôi có thể sử dụng lại 

quá mạnh mẽ để quả quyết rằng chức 

linh mục Công Giáo cần lời cầu 

nguyện và việc hy sinh hơn bao giờ hết 

kể từ biến cố Canvariô”. Vị linh mục 

này suy niệm về 30 năm giảng dạy các 

linh mục, sống với các linh mục “và 

gian khổ vì các ngài, yêu thương các 

ngài và cùng đau khổ với các ngài”.  

Ngài viết thêm: “hết vị thánh này đến 

vị thánh khác đều đã quả quyết rằng 

mục tiêu chính của ma quỉ ở trên thế 

gian này là linh mục Công Giáo. Các 

linh mục cần, lạy Chúa các ngài cần 

xiết bao, các ơn thánh đặc biệt của 

Thiên Chúa. Chúng ta tự hỏi, tại sao 

cần phải cầu nguyện cho các ngài? 

Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh 

mục và giám mục vì đây là thực hành 

của Giáo Hội đã có từ thời các Tông 

Đồ. Nó là một vấn đề chân lý mặc khải. 

Nó là lệnh truyền của Thiên Chúa”. 

Chúng tôi nghĩ đến việc cầu nguyện 

cho các linh mục sau khi nghe hai Đức 

Cha đến từ Việt Nam, nơi vẫn nổi danh 

là “xuất cảng ơn gọi”, than phiền về độ 

xuống dốc của ơn gọi tại đó. Lopez 

nghĩ đến việc cầu nguyện cho các linh 

mục vào lúc này vì nay đã gần tháng 

Sáu, mà tháng Sáu ở Hoa Kỳ gần Lễ 

Thánh Tâm và Ngày của Cha, rất thích 

hợp cho việc nhớ đến các linh mục, 

“mục tiêu chính của ma qủi”.  

Đặc biệt vì mới đây có tin một linh mục 

nổi danh vừa tuyên bố đang nộp đơn 

xin hoàn tục. Lopez cho hay: mỗi lần 

nghe tin như thế, bà đều có chung một 

phản ứng: trái tim tan nát và hối hận vì 

đã không cầu nguyện đủ cho vị linh 

mục này hoặc cho toàn bộ các linh mục 

nói chung. Và bà đặt câu hỏi: ai trong 

chúng ta cầu nguyện đủ? 

Có, có một số người đang phổ biến sứ 

điệp cầu nguyện khẩn thiết cho các linh 

mục hơn những người khác. Kathleen 

Beckman, chẳng hạn, đã đáp lại lời kêu 

gọi cầu nguyện cho các linh mục bằng 

cách thành lập Thừa Tác Vụ Cầu 

Nguyện Cho Các Linh Mục. Trong 

cuốn sách của bà tựa là “Praying for 

Priests: An Urgent Call for the 

Salvation of Souls,” Beckman trích 

dẫn lời Thánh Gioan Vianney: “khi 

người ta muốn triệt hạ tôn giáo, họ bắt 

đầu bằng việc tấn công linh mục; vì khi 

không còn linh mục, thì không còn lễ 

hy sinh; và khi không còn lễ hy sinh, 

thì không còn tôn giáo”.  

Đã gần một năm kể từ ngày các tin tức 

đầu tiên về các tố cáo chống lại cựu 

Hồng Y Theodore McCarrick xuất 

hiện. Beckman viết: “thời khắc quyết 

định này trong Giáo Hội khẩn thiết đòi 

các cải tổ thuộc trật tự trần thế, nhưng 

các cải tổ này cùng lắm cũng chỉ mạnh 

mẽ như các đáp ứng thiêng liêng như 

cầu nguyện, thống hối và đền tạ, những 

đáp ứng phải nâng đỡ các cải tổ kia. 

Cần phải yêu cầu việc đền vì tội lỗi 

trong Giáo Hội trong quá nhiều thập 

niên qua... Tình yêu Thiên Chúa và 

Giáo Hội sẽ giúp chúng ta chống lại 

cơn cám dỗ thích ném đá vào các giáo 

sĩ, mà đại đa số vẫn là các mục tử tốt 

lành. Thánh Kinh đề nghị cách đáp ứng 

tốt hơn: chia sẻ nỗi đau của dân tội lỗi 

của Thiên Chúa và dấn thân cầu 

nguyện, ăn chay và bố thí nhiều hơn để 

đền vì tội lỗi tập thể”.  

Trong số tháng Sáu năm 2019 của tạp 

chí Atlantic, trên tờ bìa, có hàng chữ 

“Abolish the Priesthood” (Hãy Bãi Bỏ 

Chức Linh Mục). Trên một "Tweet", 

một nữ tu Dòng Thánh Phaolô 

(#MediaNuns) có một đáp ứng tuyệt 

vời chống lại ý kiến thế tục đó. Nữ tu 

Andrew Marie (@SrAndrewFSP) gửi 

qua Twitter bản sao các thiệp thụ 

phong linh mục bà đã nhận được. Bà 

tin rằng bà có ơn gọi “trong một ơn 

gọi” cầu nguyện cho các linh mục và 

bà vốn kêu gọi các linh mục gửi thiệp 

thụ phong cha bà. Bà lưu giữ các thiệp 

này trong sách nguyện để luôn có thể 

cầu nguyện cho các ngài. Một số thiệp 

có hình cảnh đóng đinh và hình Thánh 

Tâm Chúa Giêsu bừng lửa. Trong một 

“tweet” khác, bà đề nghị: “Đọc kinh 

mân côi cho vị linh mục đã rửa tội cho 

bạn. Có thể bạn không biết rõ tên ngài, 

nhưng Chúa biết! Nhưng nếu tìm được 

chứng chỉ rửa tội, bạn có thể cầu 

nguyện cho ngài đích danh!”. Bà quả 

đang cổ động cho công trình khẩn thiết 

của Cha Hardon. 

Nữ tu Francis Marie Seale thực hiện 

một bước nhẩy khác khi thành lập 

Dòng Đức Mẹ, Mẹ Các Linh Mục, 

một dòng tu nhận các linh mục làm con 

thiêng liêng. Dòng mới này hỗ trợ các 

linh mục bằng lời cầu nguyện và hy 

sinh. Nữ tu Francis hiện cư trú tại 

Spokane, tiểu bang Washington, và 

đang tìm các phụ nữ tham gia sứ mệnh 

của bà. Muốn liên lạc với bà hay muốn 

nhận một linh mục làm con thiêng 

liêng, hãy viếng trang mạng 

www.adoptapriest.org. 

Thiển nghĩ nhiều tín hữu Việt Nam 

thích làm cha mẹ nuôi các linh mục. 

Điều này đóng góp rất lớn vào sự 

phong phú ơn gọi làm linh mục ở Việt 

Nam. Nhưng không phải ai cũng có 

điều kiện trở thành cha mẹ nuôi vật 

chất. Nhưng cha mẹ nuôi thiêng liêng, 

kiểu của nữ tu Francis, thì ai cũng có 

thể làm được. Và điều này đang cần 

thiết hơn bao giờ hết. Giáo hội còn hay 

không hệ ở chỗ còn các linh mục hay 

không.  

Lopez nghĩ rằng: đừng để mùa này qua 

đi mà không làm thêm một cam kết là 

cầu nguyện cho lòng trung thành, và sự 

táo bạo thánh thiện của các linh mục. 
  

          Vũ Văn An (Vietcatholic 24.05.2019)

https://www.osvnews.com/2019/05/21/an-urgent-call-to-pray-for-priests-through-prayer-and-sacrifice

