
 

 

                                                                ễ ă ưở

Đôi khi trong cuộc sống cta nghe nhiều lần từ mê tín. Nhiều người phê 

bình người khác là mê tín và ngược lại cũng bị cho là mê tín. Trong những 

ngày qua, trong nhưng tranh luận về những vấn đề của đạo công giáo, về 

Lòng Chúa thương xót người ta cũng nói đến mê tín. Vấn đề là ai cũng cho 

rằng người đối nghịch với mình là mê tín. Vậy thì thế nào là mê tín ? 

Mê tín là từ gốc Hán, trong đó “mê” có nghĩa là bị cuốn hút, say sưa, ám 

ảnh bởi một cái gì đó, yêu thích cái gì đó, yêu thích đến nỗi mất khả năng 

phân biệt, phán đoán. “Tín” là tin cậy, không nghi ngờ. Vì thế “mê tín” là 

tin tưởng khi chưa hiểu biết rõ ràng tường tận, là không hoài nghi bởi quá 

say mê, yêu thích, ngưỡng mộ. Trong một lớp thần học, một vị giáo sư giải 

thích mê tín là tin vào một điều gì đó không có thật. Ngài đưa thí dụ tin vào 

cục đá có sức chữa bệnh trong khi tự bản chất nó không thể. 

Từ nhận định đó chúng ta có thể thấy, mê tín hiện diện khắp nơi. Không 

thiếu gì những điều chúng ta tin tưởng hiện nay nhưng không thể giải thích 

được. Tuy vậy có những điều ngày xưa bị coi là “mê tín” nhưng ngày nay 

trở thành “môn khoa học”. Thí dụ điển hình là ngày xưa bên Tây phương 

coi phương pháp chữa bệnh châm cứu là mê tín, nhưng ngày nay được công 

nhận có sức chữa bệnh. Nói như thế không có nghĩa là mọi thứ đều không 

mê tín nhưng chỉ nói lên một điều là cần cẩn thận khi nhận định mê tín và 

không mê tín, nhất là khi có những sự kiện liên hệ tới con người, tới vận 

mệnh của con người. Chúng ta không thể đặt cuộc đời hay không thể đặt số 

phận của chúng ta vào những lý thuyết, những tin tưởng, những hướng dẫn 

không chắc chắn. Đối với kitô hữu chúng ta, chỉ có một tin tưởng là chắc 

chắn, cho dù người khác cho rằng mê tín, tin tưởng đó là “Đức Kitô là Đấng 

Cứu độ duy nhất của chúng ta.” 

 

    Số 388* Năm 7/ 2018 * Chúa nhật  08/ 09/ 2019 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/09/2019 CHÚA NHẬT LỄ 23 THƯỜNG NIÊN C 

  

BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA GIÊ-SU  

Chúa Giêsu nói với những người cùng đi với Ngài: “Ai đến với tôi mà 

không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, thì 

không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo 

tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,2627) 

Suy niệm: Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trong một khung cảnh thật ý 

nghĩa: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su”. Hiển nhiên, 

không phải cứ cùng đi đường với Đức Giê-su mà đã là môn đệ của Ngài, mà 

còn phải “từ bỏ hết những gì mình có” và “vác thập giá mình theo Chúa”. 

Nếu chỉ làm phúc bố thí, hoạt động công tác xã hội, nếu chỉ đi lễ, đọc kinh… 

mà chưa xoá bỏ dấu ấn của cái tôi -từ bỏ ý riêng mình,- và đóng lên những 

công việc đó dấu ấn của Thiên Chúa -vác thập giá mình mỗi ngày,- thì những 

việc đó chưa phải là việc của người môn đệ Chúa. 

Mời Bạn hãy luôn tự nhủ mình rằng những việc tôi đã làm có lớn lao mấy đi 

nữa, nếu như không được đóng dấu ấn “bỏ–mình”+“vác–thập–giá–theo–

Đức–Kitô”, thì dù tôi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng đi nữa, Thiên Chúa 

cũng lắc đầu với tôi: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt 

Ta” (Mt 7,23). 

Sống Lời Chúa: Mỗi tối kiểm điểm ngay cả những công việc tốt nhất bạn 

đã làm để phân định ra những động lực ích kỷ nào đã xen lẫn vào những 

việc đó khiến bạn đánh mất đi phẩm chất người môn đệ Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thanh tẩy chính mình khỏi những 

động cơ xấu xa ích kỷ, để mỗi việc con làm đều giúp con từ bỏ chính mình 

triệt để hơn và vác thập giá theo Chúa cách trung thành hơn. 

 
  

  

   

 ĐTC mời gọi các bác sĩ không chỉ chữa bệnh nhưng chú ý đến giá trị 

của từng bệnh nhân 

Từ năm 1973, Hiệp Hội các bác sĩ Ý chuyên về ung thư đã dấn thân vào 

việc nghiên cứu và ngăn ngừa bệnh ung thư, để giúp cho việc chẩn đoán và 

chữa trị được tốt hơn. Hiệp hội đã phát triển nhiều sáng kiến cập nhật và đào 

tạo cho các bác sĩ và nhân viên trong ngành ung thư. 

 



Trong diễn văn, ĐTC nói đến một khoa ung thư học của lòng thương xót, 

không chỉ nhắm chữa trị bệnh nhưng nhắm đến bệnh nhân với các đặc tính 

căn bệnh cũng như đau đớn của họ; nó vượt trên việc áp dụng kỹ thuật và 

nhắm phục vụ con người: “Công nghệ không phục vụ con người khi nó 

giảm nhẹ con người thành một đồ vật, khi nó phân biệt người nào còn xứng 

đáng được chữa trị và người nào không được, bởi vì anh ta bị xem là một 

gánh nặng. Thay vào đó, ngài mời gọi đồng hành với các bệnh nhân và gia 

đình, xây dựng một nền văn hóa chú trọng đến giá trị của mỗi người. ĐTC 

mời gọi họ luôn nhìn vào thầy thuốc Giêsu để Người soi sáng các hành động 

và đồng hành với họ trên hành trình của mình.  

 ĐTC Phanxicô nói với giới trẻ Mozambique: "Hãy bước đi cách vui 

tươi trong những nẻo đường của hoà bình" 

Cuộc gặp gỡ bắt đầu với một loạt các câu hỏi: Làm thế nào mà chúng con là 

những người trẻ biết những giấc mơ của chúng con thành hiện thực? Làm 

thế nào chúng con có thể giúp giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đất 

nước chúng con? Làm thế nào mà chúng con có thể viết nên trang mới trong 

lịch sử của Mozambique? 

ĐTC đã làm cho những người trẻ kinh ngạc khi nói họ đã được cung cấp các 

câu trả lời khi các bạn đang tự hào thể hiện chính mình qua những biểu diễn 

nghệ thuật, âm nhạc và văn hoá của họ. Trong tất cả điều này, chúng ta thấy 

nhiều cách thế làm cho thế giới xích lại gần nhau và nhìn vào chân trời bằng 

đôi mắt đầy hy vọng, đầy tương lai, đầy những giấc mơ.  

Có hai thái độ giết chết niềm hy vọng và những giấc mơ: “sự thoái lui và sự 

lo lắng”. Những thái độ này “là những đại kẻ thù của cuộc sống” vì chúng 

“thúc đẩy chúng ta trên một hành trình dễ dãi và tự bại”. 

Một trường hợp tích cực của sự kiên định là cầu thủ bóng đá của 

Mozambique, Eusébio da Silvia. Niềm đam mê đã giúp anh “luôn mơ và 

tiến bước…bất chấp nhiều lý do để đầu hàng. 

Sau đó, ĐTC nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “việc chơi như một đội”. 

Khi nói đến tính cách liên tôn của buổi gặp gỡ. Ngài nhấn mạnh những 

người hiện diện “đến từ nhiều truyền thống khác nhau” thế nào và nói nhiều 

ngôn ngữ, “nhưng điều này không dừng chúng ta lại khỏi việc qui tụ với 

nhau thành một nhóm”. 

Các gia đình và các quốc gia bị phá huỷ bởi sự bất hoà và tính thù nghịch, 

và kẻ thù lớn nhất trong mọi sự là chiến tranh. Ngài trích một câu tục ngữ 

xưa nói: “Nếu muốn đi đâu đó trong vội vàng hãy đi một mình. Nếu bạn 

muốn đi thật xa, thì hãy đi cùng người khác”. 

Các thế hệ lớn hơn có nhiều điều để nói với các con và mang lại cho các con 

vì “các vị ấy là cội rễ của chúng ta”. Người lớn tuổi có thể giúp cho những 

giấc mơ của các con và những động lực tránh khỏi tàn phai và nhạt nhẽo 



trước kinh nghiệm đầu tiên về sự gian khó. do đó, thật là quan trọng để lắng 

nghe, và trân trọng “những người đã đi trước các con”. 

ĐTC nhấn mạnh biết bao nhiêu bạn trẻ đang qui tụ tại Sân Vận Động 

Maxaquene đã được “sinh ra trong thời bình” thế nào. Khi khích lệ các bạn 

trẻ hãy là một phần của tiến trình hoà bình ấy, ĐTC sử dụng hình ảnh 

“những cánh tay nối dài” để nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát 

triển trong tình bằng hữu “với những người nghĩ khác các con”. Điều này là 

“vũ khí lợi hại nhất để thay đổi dòng lịch sử”. Cánh tay nối dài cũng nhắc 

nhớ chúng ta về sự cần thiết phải chăm sóc trái đất, bảo vệ ngôi nhà chung 

của chúng ta”. Ngài nói thêm, “đây là giấc mơ đẹp để xây dựng cùng nhau, 

như một gia đình, một thách đố lớn cần phải làm cho các con hiệp nhất lại”. 

ĐTC kết thúc cuộc trò chuyện của Ngài với giới trẻ Mozambique bằng việc 

nhắc nhớ các bạn về “tình yêu đơn sơ, âm thầm và cụ thể của Thiên Chúa” 

dành cho từng người trong các bạn. “Hãy giữ tĩnh lặng một chút và hãy để 

cho bản thân các con kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Hãy nỗ lực làm 

im lặng hết mọi tiếng ồn bên trong, hãy nghỉ vài giây trong cái ôm yêu 

thương của Ngài”. 

“Cha biết các con tin vào tình yêu này vốn làm cho việc hoà giải nên khả thể 

và vì các con tin vào tình yêu này, nên Cha chắc chắn là các con hy vọng và 

các con không thất bại trong việc bước đi vui tươi trong các nẻo đường của 

bình an”. 

 

 
    

 Đêm hội trăng rằm trung thu 13.9. 

Từ 18g30 đến 21g30 tối thứ sáu 13.9, nhân dịp tết trung thu, giáo xứ có tổ 

chức đêm hội trung thu gồm các tiết mục đặc sắc như múa lân (trống hội, 

múa lân, leo cây và mai hoa thung), các tiết mục văn nghệ như xiếc, ảo 

thuật, ca nhạc, cùng các gian hàng ẩm thực và các trò chơi hấp dẫn. Kính 

mời cộng đoàn cùng tham dự, xin quý phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi để 

các em thiếu nhi có được nhiều niềm vui 

 

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: Cơm Minh Đức: 

2.000.000đ. Kim Cương: 500.000đ. 


