
 

 

                                                                ễ ă ưở

ừa rồi tại Madagascar, Đức Thánh Cha cầu nguyện trước những người 

lao động và cho những người lao động : 

“Lạy Cha chúng con, Đấng tạo dựng trời đất, chúng con tạ ơn cha đã 

quy tụ chúng con ở nơi đây trước tảng đá này, tảng đá đã được vỡ ra nhờ 

công lao của con người. Chúng con cầu xin cho tất cả các công nhân, cho 

những ai đang làm việc bằng đôi tay. Xin gìn giữ thân xác họ để họ không 

bị kiệt sức, để họ luôn có sự dịu dàng và khả năng âu yếm con cái và chơi 

với chúng. Xin ban cho họ sức mạnh linh hồn và thể xác để họ không bị đè 

bẹp do gánh nặng của công việc. 

Xin hãy làm cho thành quả lao động cho phép họ đảm bảo một cuộc sống 

xứng nhân phẩm. Họ có thể tìm thấy sự ấm áp, an ủi và khích lệ vào mỗi 

buổi tối khi cùng nhau quy tụ dưới cái nhìn của Ngài, lạy Chúa. Xin cho họ 

biết những niềm vui chân thật nhất… 

Xin hãy chăm sóc với lòng thương xót của người Cha cho những ai thất 

nghiệp, nguyên nhân của rất nhiều đau khổ. Xin cho mỗi người biết niềm 

vui và phẩm giá của việc kiếm cơm bánh và đưa nó về nhà cho những người 

thân yêu của mình…  

Xin cho con tim họ không bao giờ chịu khuất phục trước thù hận, bất 

công, nhưng luôn sống niềm hy vọng thấy một thế giới tốt hơn và làm việc 

vì nó. Xin cho họ biết cùng nhau xây dựng, thực thi quyền của chính mình. 

Lạy Cha, Cha đã ban cho các công nhân một đấng Bảo trợ là Thánh 

Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, hôn phu can đảm của Trinh Nữ Maria... Xin 

Thánh Cả bảo vệ họ trong tình yêu của Con của Cha và nâng đỡ họ trong 

cuộc sống và hy vọng của họ. Amen. 
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TIỀN BẠC TẠO LẤY BẠN HỮU  

“Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè… họ sẽ đón rước anh 

em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16,9) 

Suy niệm: “Tiền bạc không tạo nên thành công, tự do mới tạo nên thành 

công ấy” (Nelson Mandela, tổng thống Nam Phi). Ta không thể từ bỏ tiền 

bạc, vì tiền bạc cần thiết cho các sinh hoạt đời sống của ta. Tuy nhiên, ta 

cũng không để mình bị cuốn hút theo trào lưu mua đồ dùng chất lượng cao, 

sắm tiện nghi hàng hiệu, để rồi bị áp lực phải kiếm tiền, đến nỗi xao lãng 

việc thờ phượng Chúa, cũng như sống nhân nghĩa với tha nhân. Ta được Lời 

Chúa khuyến cáo phải khôn ngoan, nhạy bén, tự do với tiền bạc, sử dụng 

tiền bạc ấy tạo tình thân, lòng yêu thương, bạn hữu với người khác. Lúc ấy, 

tiền bạc được coi như người đầy tớ tốt phục vụ cho cùng đích hạnh phúc đời 

đời của ta. 

Mời Bạn: “Người khôn ngoan nên có tiền bạc trong đầu, nhưng không ở 

trong tim” (Nhà văn J. Swift). Có tiền bạc trong đầu để biết khôn ngoan sử 

dụng, nhưng không để quả tim quyến luyến, không bị trói buộc với tiền bạc, 

hầu có thể dễ dàng cho đi mà không cần đền đáp, để quảng đại chia sẻ với 

những người nghèo khó. Bạn có bị áp lực phải có tiền để thỏa mãn các nhu 

cầu đời sống tiện nghi, vật chất không? Bạn sẽ phản ứng thế nào trước áp 

lực ấy, để có thể sống trung tín với Lời Chúa dạy? 

Sống Lời Chúa: Mỗi tháng tôi dành một số tiền tiết kiệm để giúp đỡ người 

nghèo, đóng góp cho các chương trình thiện nguyện. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con không làm tôi hai chủ, không 

đặt tiền của làm vị thần chi phối đời sống mình. Xin giúp con biết sử dụng 

tiền bạc để tạo lấy tương quan tốt đẹp với người anh em. Amen. 

 
  

  

   

 ĐTC trong Buổi Triều Yết Chung: Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta 

sự can đảm, giúp chúng ta biện phân tốt 

ĐTC Phanxicô bắt đầu buổi triều yết bằng việc suy tư về sự can đảm mà các 

Tông Đồ đã thể hiện khi các vị bị kéo lê lên Hội Đường để chịu xét xử về 

việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô (Cv 5:34-35, 38, 39). 

“Loa phóng thanh” của Chúa Thánh Thần 



Chìa khoá cho sự can đảm của các vị là Chúa Thánh Thần: “Các Tông Đồ 

trở thành „những cái loa phóng thanh‟ của Chúa Thánh Thần, những người 

được Đấng Phục Sinh sai đi để nhanh chóng cách không ngần ngại loan báo 

Lời vốn mang lại ơn cứu độ”. Điều tương tự sẽ xảy ra với chúng ta: nếu 

chúng ta có Chúa Thánh Thần ở trong mình, chúng ta sẽ có lòng can đảm để 

nỗ lực tiến bước, chiến thắng nhiều cuộc chiến – không phải bằng sức mạnh 

của riêng chúng ta mà là qua Chúa Thánh Thần là Đấng ở cùng chúng ta. 

Những vị tử đạo thời hiện đại 

Sau đó ĐTC nhắc lại 21 Người Kitô Hữu Chính Thống Coptic – những công 

nhân xây dựng người Ai Cập – là những người đã chịu tử đạo vì niềm tin 

của họ vào năm 2015 ở bờ biển Libya, trong tay của những người được gọi 

là Nhà Nước Hồi Giáo: “Lời sau cùng của họ là „Chúa Giêsu, Chúa Giêsu‟. 

Họ không chối bỏ niềm tin của mình, vì Chúa Thánh Thần đã ở với họ. 

Nghệ thuật biện phân 

ĐTC Phanxicô tiếp tục suy tư về những lời khôn ngoan của vị tiến sĩ Luật 

được kính trọng, ông Gamaliel. Ông đã mời gọi Hội Đường là hãy thả các 

Tông Đồ  ra, khi nói, “nếu nỗ lực này xuất phát từ con người, thì nó sẽ tự 

tan rã. Nhưng nếu nó xuất phát từ Thiên Chúa, thì quí vị sẽ không thể phá 

huỷ họ; quí vị sẽ thấy bản thân quí vị đang chống lại chính Thiên Chúa”. 

ĐTC gọi thái độ của ông là nghệ thuật biện phân: mọi sự xuất phát từ trời 

cao và mang „dấu ấn‟ của Thiên Chúa thì tồn tại mãi. 

Sự thử thách của thời gian 

ĐTC mời gọi mọi người hãy nghĩ về nhiều đế chế, những nhà độc tài, và các 

dự án chính trị đã bị sụp đổ qua dòng lịch sử. “Mọi dự án đều sụp tan tành” 

nhưng Kitô Giáo đã đứng vững trong sự thử thách của thời gian, bất chấp 

những bê bối và tội lỗi. Sức mạnh của chúng ta là Thiên-Chúa-ở-cùng-

chúng-ta.  

 ĐTC Phanxicô: Đừng lãng phí quà tặng hoà bình của Thiên Chúa 

“Thật là một nguồn vui khi thấy rằng cuộc hành hương của hoà bình 

này…chưa bao giờ bị ngăn trở và vẫn tiếp tục phát triển”, ĐTC Phanxicô đã 

nói như thế trong một thông điệp được gửi cho ĐHY Carlos Osoro Sierra và 

tất cả các tham dự viên của Buổi Gặp Gỡ Cầu Nguyện cho Hoà Bình tại 

Madrid từ ngày 15-17/9, suy tư về chủ đề “Hoà bình không biên giới”. 

ĐTC Phanxicô đã bắt đầu thông điệp của Ngài khi nhắc lại sự sụp đổ Bức 

Tường Berlin 30 năm trước, khi mà “sự chia rẽ gây đớn đau của lục địa 

Châu Âu đã tạo ra quá nhiều đau khổ chấm dứt”. Ngày ấy mang lại “nền 

hoà bình và niềm hy vọng mới” trên khắp thế giới.  Chúng ta tin rằng “việc 

cầu nguyện cho hoà bình đã góp phần vào sự sụp đổ ấy”. 

 



ĐTC tiếp tục suy tư về câu chuyện kinh thánh Jericho, một câu chuyện nhắc 

nhớ chúng ta rằng “các bức tường sụp đổ khi chúng bị “công hãm” bởi lời 

cầu nguyện chứ không phải bởi các loại vũ khí, với những khao khát hoà 

bình chứ không phải chinh phạt, khi người ta mơ về một tương lai tốt đẹp 

cho hết mọi người”. Vì lý do này, “thật luôn cần thiết để cầu nguyện và đối 

thoại trong cách tiếp cận hoà bình” vì “Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của 

các tín hữu của Ngài”. 

Trong hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này chúng ta đã chứng kiến “quà tặng 

của Thiên Chúa là hoà bình” bị lãng phí, bởi chiến tranh và “bởi việc xây 

dựng nên những bức tường và hàng rào mới. Thay vì “những bức tương gây 

chia rẽ thì ngôi nhà chung “cần những cánh cửa mở để giúp thông đạt, gặp 

gỡ, hợp tác để sống cùng nhau trong hoà bình, tôn trọng sự đa dạng và thắt 

chặt các mối dây trách nhiệm”. 

ĐTC Phanxicô nhắc lại việc ký kết “Văn Kiện Tình Huynh Đệ Con Người, 

vì Hoà Bình Thế Giới và Sống Cùng Nhau” tại Abu Dhabi vào tháng 2. 

Cùng với Đại Giáo Trưởng Al-Azhar, Ngài nói, “chúng tôi khẳng định rằng 

„các tôn giáo phải không bao giờ kích động chiến tranh, những thái độ hận 

thù, sự thù nghịch và chủ nghĩa cực đoan, các tôn giáo cũng không bao giờ 

được kích động bạo lực hay sự đổ máu‟”. 

Sau cùng, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi hết mọi tham dự viên hãy hiệp nhất để 

nói lên “với cùng một tâm hồn và một tiếng nói”, rằng “hoà bình không có 

biên giới”. Với một tâm hồn và từ một tâm hồn: “chính ở nơi tâm hồn mà 

cảm thức về hoà bình và tình huynh đệ phải được gieo”. 

 

 
    

Tuần lễ Di dân 

Từ Chúa Nhật 22.9 đến Chúa Nhật 29.9, Giáo phận tổ chức tuần lễ di dân để 

gặp gỡ, trao đổi, đồng hành và cầu nguyện cho các anh chị em di dân. 

  - Khai mạc: Chúa nhật 22/9 tại Gx. Khiết Tâm, Thủ Đức: 14g00-21g00, 

17g30 Thánh lễ đồng tế. 

  - Bế mạc Chúa nhật 29/9 tại Gx. Thánh Phaolô Bình Tân: 14g00-21g00, 

Thánh lễ đồng tế 17g00 (lễ phục Xanh). 

 

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 Tho: 100kg. Cô Thanh: 

2.000.000đ. 

 



 

 


