
 

 

                                                                ễ ă ưở

rong những ngày qua nhiều nơi tổ chức lễ Trung thu cho các em. Bên 

chính quyền cũng như bên tôn giáo, các Giáo hội. Người ta ghi nhận 

trong năm nay nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng hướng về trẻ em 

nghèo, các em ở vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ đó các em nghèo có thể 

chung vui với bạn bè cung trang lứa. 

Theo nhiều tài liệu thì tại Việt nam, trẻ em nghèo trước tiên là nghèo 

dinh dưỡng : rất nhiều em bị suy dinh dưỡng cụ thể khoảng 1,6 triệu trẻ suy 

dinh dưỡng nhẹ cân và khoảng 2,6 triệu em bị suy dinh dưỡng thấp còi. Với 

con số này, thì vấn đề nghèo về dinh dưỡng chiếm hàng dầu. 

Tiếp theo là tình trạng nghèo về nơi ở và thường đi kèm theo đó là thiếu 

các công trình vệ sinh cơ bản, chẳng hạn thiếu nước sạch. Nghèo phương 

tiện truyền thông khi người trẻ không thể tiếp cận thông tin để sử dụng 

thông tin đó để làm lợi cho chính mình. Người ta cũng nhắc đến nghèo về 

giáo dục và y tế. Cuối cùng nghèo về nơi ở, cái nghèo nầy thường đi kèm 

theo thiếu các công trình vệ sinh cơ bản. Như vậy, cách đo lường tình trạng 

nghèo của trẻ em dựa trên cách tiếp cận đa chiều về sự thiếu thốn các nhu 

cầu cơ bản cho thấy những nét rõ ràng hơn về đặc điểm nghèo của trẻ em 

Việt Nam. 

Trong các gia đình nghèo, các em phải lao động, phải đóng góp sức lao 

động để tạo thu nhập cho gia đình. Từ đó nhiều em nghèo không còn có thể 

đến trường. Có gia đình chỉ còn các em là lao động chính, các thành viên 

còn lại đau yếu bệnh tật, mất sức lao động. Chính vì thế, xã hội và các tổ 

chức từ thiện tìm cách hỗ trợ các em, giúp các em vượt qua khó khăn. Hy 

vọng vơ những nỗ lực này, các em phần nào bớt đau khổ.  
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ĐỒNG CẢM VỚI LÒNG CHÚA THƢƠNG XÓT  

“Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôicon chiên bị 

mất đó.” (Lc 15,6) 

Suy niệm: Qua bài Tin Mừng dài với ba dụ ngôn: con chiên đi lạc, đồng bạc 

bị mất và người cha nhân hậu, Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay khoản đãi Dân 

Chúa một bữa tiệc thật thịnh soạn về Lòng Thương Xót Chúa. Nhờ những 

lời “xầm xì” của các kinh sư và Pha-ri-sêu khi thấy “những người thu thuế 

và những người tội lỗi lui tới với Đức Giê-su” mà chúng ta biết được rằng 

họ –“phường tội lỗi”– chính là đối tượng ưu tiên của lòng Chúa thương xót. 

Thiên Chúa, Đấng vô cùng thánh thiện nhưng cũng giàu lòng thương xót vô 

cùng, Ngài rất gần gũi với người tội lỗi. Thiên Chúa ưu tư khắc khoải đi tìm 

kiếm họ để đưa họ trở về. Nỗi ưu tư đó luôn có một cái kết có hậu: niềm vui 

vì điều đã mất nay được tìm thấy, vì người con đã chết nay sống lại. 

Mời Bạn: Phải chăng chúng ta đang lợi dụng, thậm chí lạm dụng lòng 

thương xót của Chúa khi chạy đến với Ngài để xin ơn này ơn kia, nhất nữa 

là chỉ xin những lợi lộc vật chất, đời này? Lòng thương xót Chúa mời gọi 

chúng ta đồng cảm với Ngài, biết ưu tư đau đớn vì tội lỗi, và “chung vui với 

Ngài” vì Ngài đã “tìm thấy và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Bạn có 

thao thức vì nhiều người đang lún sâu trong tội lỗi không? Bạn đã làm gì 

tích cực để lòng thương xót Chúa có thể đánh động tâm hồn họ và thúc đẩy 

họ trở về với Ngài không? 

Sống Lời Chúa: Thăm một người xa Chúa lâu năm, và kể về lòng thương 

xót của Chúa: Ngài vẫn đi tìm con chiên lạc. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lòng thương xót của Chúa dành cho chúng 

con là khi Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Chúng con đội ơn Chúa. 
  

  

   

 Đã có Anh Giáo, thế giới chuẩn bị có “Đức Giáo”, Đức Hồng Y Rainer 

Maria Woelki cảnh báo 

“Một Giáo Hội tìm cách thích nghi đức tin của mình cho phù hợp với thế 

giới, thì công việc điều chỉnh ấy không phải là hoạt động của Chúa Thánh 

Thần, nhưng đơn thuần là do tinh thần con người của chúng ta mà ra”. Đức 

Hồng Y Rainer Maria Woelki nói như trên trong bài giảng của ngài nhân 

ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. 



Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Köln, sứ vụ thực sự và duy nhất của 

Giáo Hội là: “Loan báo; và làm chứng cho các dân tộc và toàn thế giới về 

ơn cứu độ nhờ Con Thiên Chúa; cũng như chỉ cho mọi người con đường dẫn 

đến cõi vinh phúc muôn đời. Tiếc thay, đó không phải là những gì thường 

thấy ngày hôm nay trong Giáo Hội. Thay vào đó, đối với một số người, 

Giáo Hội đã trở thành một „thực thể xã hội học thuần túy - phù hợp với học 

thuyết về giới tính - và phải thích nghi với xu hướng chính trị và xã hội‟”. 

Ngài đã đưa ra nhận xét trên sau khi các Giám Mục Đức bác bỏ một dự thảo 

kế hoạch được ngài và Đức Cha Rudolf Voderholzer của Regensburg đệ 

trình lên Hội đồng Thường trực của Hội Đồng Giám Mục Đức tại cuộc họp 

ngày 19.8. Với tỷ số áp đảo 21-3, các Giám Mục Đức đã bác bỏ đề nghị của 

ngài và kiên quyết tiến hành một “tiến trình công nghị với hiệu lực ràng 

buộc” do Đức Hồng Y Marx đề nghị trong đó xét lại luật độc thân linh mục, 

vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ, giáo lý về đạo đức tình dục, các 

kết hiệp đồng tính, và chủ nghĩa giáo sĩ trị. Những thay đổi đó chắc chắn sẽ 

khiến Giáo Hội tại Đức tách ra khỏi tình hiệp thông với ĐTC và Giáo Hội 

hoàn vũ. Sau Anh Giáo, thế giới chuẩn bị có “Đức Giáo”, ngài cảnh báo. 

ĐHY cảnh báo thêm: “Đức tin và tín lý của Giáo Hội không thể bị thay đổi 

bằng cách biểu quyết theo đa số như trong trường hợp quốc hội thay đổi luật 

pháp khi đối diện với những điều được cho là hiểu biết khoa học mới hơn - 

đặc biệt là khoa học xã hội và con người. Như quá khứ đã thường chỉ ra, 

đằng sau những mỹ từ như tiến trình dân chủ hay cải cách Giáo Hội, không 

có gì khác ngoài ý đồ thích nghi các chân lý đức tin với suy nghĩ của thế 

giới đương đại. Bất cứ ai làm một việc như vậy đều đang đòi buộc chính 

Giáo Hội trở nên bất trung với Chúa Kitô. Giáo Hội sẽ mất đi bản sắc và tan 

rã, bởi vì Giáo hội không phải do con người tạo ra, Giáo Hội được Đức Kitô 

tạo thành, và điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng áp lực của đa số 

mà bác bỏ hay thay đổi mọi thứ theo ý thích của chúng ta và gọi đó là „Giáo 

Hội ngày nay‟”. 

Trong cuộc sống của Giáo Hội, điều quan trọng là “những gì tạo ra nên 

chính chúng ta, chứ phải không phải những gì xã hội thế tục hóa đòi buộc 

nơi chúng ta để thỏa mãn những tiêu chí của một Kitô hữu „hiểu biết‟ và 

„cởi mở‟. “Chính Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta, biến chúng ta thành 

con cái Ngài và là men trong thế giới này”. 

 ĐTC nói ngài cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhƣng ngài 

không sợ ly giáo. 

ĐTC cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng đồng thời ngài cũng không 

sợ ly giáo. Đó là câu trả lời của ĐTC cho câu hỏi về khả năng ly giáo trong 

Giáo Hội, được đặt ra trong cuộc họp báo hôm 10/7, trên chuyến bay từ 

Madagascar về Roma. 



ĐTC đã có cuộc họp báo kéo dài một tiếng rưỡi với các ký giả đi cùng 

chuyến bay và trả lời các câu hỏi của họ. Ngài còn trả lời các câu hỏi về sinh 

thái học, vấn đề bài người nước ngoài, mùa đông dân số, vv. 

ĐTC cầu nguyện để ly giáo không xảy ra nhưng ngài không sợ 

Trả lời câu hỏi về khả năng ly giáo trong Giáo hội, ĐTC nói rằng ngài cầu 

nguyện để nó không xảy ra nhưng ngài không sợ. Ngài nhận định rằng điểm 

chung của các cuộc ly giáo là họ quá chú tâm vào một ý thức hệ đến nỗi họ 

bắt đầu đọc giáo lý của Hội Thánh qua lăng kính cứng nhắc đó. Ngài đưa ra 

ví dụ, người ta nói “ĐGH cộng sản quá” bởi vì ngài phê bình chủ nghĩa tư 

bản và hậu quả của nó đối với người nghèo. Nhưng đó chính xác là điều 

ĐGH Gioan Phaolô II đã nói. 

Phê bình tích cực 

Về những lời phê bình, ĐTC cho biết không chỉ từ những người Mỹ mà 

ngay cả tại giáo triều Roma, nhưng những phê bình luôn giúp ích cho chúng 

ta. Khi bị phê bình, điều đầu tiên là suy tư xem nó đúng hay không đúng, 

đến mức độ nào. Nhưng phê bình sau lưng là không thể chấp nhận. Phê bình 

tích cực là biết lắng nghe câu trả lời cùa người khác và đối thoại. Và ĐTC 

sẵn sàng đón nhận những phê bình có tính xây dựng. 

Trách nhiệm của truyền thông là thông báo sự thật 

Được hỏi về tương lai của truyền thông báo chí, ĐTC trả lời rằng không ai 

thật sự biết tương lai của nó thế nào, nhưng nó sẽ không có tương lai nếu 

các phóng viên và công chúng không thể phân biệt giữa sự thật và giả 

tưởng. Tương lai của truyền thông có thể là bấp bênh nhưng điều còn lại 

chính là khả năng và trách nhiệm của truyền thông báo chí, thông báo cho 

thính giả một sự thật và phân biệt những sự thật này với tường thuật, giả 

tưởng hay ý kiến. 

ĐTC cũng nhận định rằng các nhà báo phải nhân bản, nhân đạo và “có tính 

xây dựng”. Ngài nói: “Công nghệ báo chí không thể được dùng như vũ khí 

chiến tranh vì điều này là vô nhân đạo, là hủy diệt”. 

 

 
    

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 Cƣơng Thạch: 

3.500.000đ. Cô Loan: 50kg gạo. Shop ve chai: 10.000.000đ. Cộng đoàn 

LCTX giáo phận: 2.000.000đ. 


