
 

 

                                                                ễ ă ưở

hư thường lệ, trong tháng sáu, Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến 

Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nói đến con tim là nói đến tình yêu. Về Thánh 

Tâm, Lm. GB Trần Văn Hào SDB đã viết : “Thiên Chúa yêu thương 

từng mỗi con người chúng ta không loại trừ ai, cho dù người đó hiện như 

thế nào. Một đứa con đi hoang vẫn được vòng tay yêu thương của cha nó 

ôm đón khi trở về. Một cô gái điếm vẫn có thể bình lặng ngồi bên chân 

Chúa để được Ngài đưa dẫn vào thế giới ngập tràn yêu thương. Thậm chí 

một tên cướp khét tiếng với quá khứ đan kín tội ác, vẫn có thể là một vị đại 

thánh, được Đức Giêsu mở cửa Thiên đàng trực tiếp đưa đón vào. Tình yêu 

Thiên Chúa luôn là một mầu nhiệm khó hiểu, và dường như không thể hiểu 

nổi đối với đầu óc con người. 

Con người ngày hôm nay dễ bị chết vì đột quỵ gây nên bởi suy tim. Con 

tim bị suy yếu do căng thẳng, do sợ hãi, do chán chường hay tuyệt vọng. 

Nơi mỗi người chúng ta đều có một quả tim dễ mang những mầm bệnh chết 

người này. Đây là những căn bệnh thể lý, nhưng có những căn bệnh của tâm 

hồn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu chúng ta sống với một trái tim bế tắc 

trong cô đơn hay tuyệt vọng, nếu chúng ta mang chở nơi mình một trái tim 

nhét đầy dao găm và lưu đạn của oán thù, một trái tim rỗng tuếch sự cảm 

thương nhưng lại nhét đầy tiền bạc của tham lam và ích kỷ, chúng ta sẽ chết 

với một quả tim như thế. Chúng ta sẽ ngã xuống không phải vì heart-attack, 

vì đột quỵ hay suy tim, nhưng sẽ chết trong vũng bùn nhớp nhúa của tội lỗi. 

Để tinh luyện con tim mình, chúng ta hãy nhìn lên Thập giá Đức Giêsu, 

chiêm ngắm trái tim của Đấng bị đâm thâu để học nơi Ngài bài học căn bản 

nhất… Chúng ta phải học, học mãi, và ngồi học nơi ngôi trường này, chúng 

ta sẽ chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp.” 
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CHÚA VỀ TRỜI, CON ĐƯỢC SAI ĐI 

Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 

Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem lòng đầy hoan 

hỉ. (Lc 24,51-52) 

Suy niệm: Các tông đồ ngây ngất chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Ki-tô 

và say sưa với hạnh phúc ngọt ngào khi được hưởng kiến Chúa thăng thiên 

đến độ các ông quên mất sứ mạng Chúa trao vẫn còn đó. Chúa sai thiên sứ 

đến “đánh thức” các ông và nhắc lại lệnh truyền cho các ông xuống núi và 

ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. “Đi đến vùng ngoại biên” là kiểu nói 

mà ĐTC Phan-xi-cô dùng để nhắc lại lệnh truyền của Đức Ki-tô cho mọi 

thành phần Dân Chúa phải ra khỏi chính mình để đến với thế giới: “phải 

nhân danh Chúa rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem… 

Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” 
Mời Bạn: Nhiều ki-tô hữu hôm nay khi suy niệm “Đức Chúa Giê-su lên 

trời” cũng xin cho được “ái mộ những sự trên trời,” nhưng khi nói đến sứ 

mệnh được sai đi, xuống núi để đem Tin Mừng của Chúa đến anh chị em 

mình nơi thôn làng, trong khu xóm mình sinh sống thì lại “ngại” hoặc không 

biết phải nói gì để “trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh 

em” (1Pr 3,15). “Hãy ra đi bình an” là lời cầu chúc của Giáo hội gởi đến 

mỗi người tín hữu. Nhờ vậy, chúng ta biết bước ra khỏi chính mình để đến 

với anh em mà đem Tin Mừng Phục sinh cho họ. Mong sao mỗi người tín 

hữu đều biết đáp lại lời mời gọi này. 
Sống Lời Chúa: Bạn thăm viếng một người quen, một gia đình lân cận để 

chia sẻ tình thân, và bạn nhớ cầu nguyện cùng Chúa cho họ. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thúc bách con để luôn quan tâm loan báo Tin 

Mừng cứu độ cho anh chị em con. 
  

  

   

 Ơn Cứu Độ không mua được, đó là một quà tặng. 

Vào Thứ Tư vừa qua, trong buổi gặp gỡ các tín hữu, ĐTC Phanxicô đã tập 

trung vào Sách Tông Đồ Công Vụ để nói chuyện với các tín hữu. 

Lời và Thần Khí 

ĐTC giải thích sách này nói về sự loan báo Tin Mừng thế nào và cho chúng 

ta thấy mối liên hệ tuyệt vời giữa việc loan báo Tin Mừng và Chúa Thánh 



Thần là Đấng ban sức mạnh cho việc làm chứng cho niềm tin thế nào. “Tác 

nhân chính của sách này là một „cặp đôi‟ sống động và hiệu năng: Lời và 

Thần Khí”. Lời Thiên Chúa “năng động, Lời làm lay chuyển mọi nền móng 

mà Lời rơi vào”. Sức mạnh của Lời, theo Thánh Luca thì không phải là ở 

tính hùng biện của Lời mà là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Ơn cứu độ 

Quà tặng của Thần Khí được ban tặng nhưng không; quà tặng này không thể 

có được hay đạt được do công đức. Chính Chúa “ban phát mọi sự nhưng 

không. Ơn cứu độ không mua được hay trả tiền mua được: đó là một quà 

tặng nhưng không”. Chúa Giêsu Phục Sinh đã mời gọi chúng ta hãy trung 

tín đợi chờ sự thành toàn lời hứa của Chúa Cha.  

Cầu nguyện và nhẫn nại 

“Cầu nguyện bằng sự nhẫn nại, như thể là không có nhiều lời hứa, mà chỉ có 

một…Chính qua cầu nguyện, qua sự tĩnh mịch, mà cơn cám dỗ và sự hoài 

nghi được vượt thắng và tâm hồn mở ra cho sự hiệp thông”. 

Như Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ, Chúa sẽ lặp lại với chúng ta hôm 

nay, “Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến với anh em”. “Nếu 

chúng ta là bạn hữu của Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ làm cho chúng ta cảm nhận 

được sự hiện diện của Ngài trong đời, và chúng ta sẽ không bao giờ cảm 

thấy đơn độc hay “bị bỏ rơi”. 

 ĐTGM Bucharest hy vọng chuyến viếng thăm Rumania của ĐTC 

Phanxicô sẽ hợp nhất các tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo 

“Chúng ta hy vọng sẽ nhận thấy nơi tất cả chúng ta một sự vang vọng 

không ngừng về khẩu hiệu của chuyến viếng thăm „Chúng ta hãy cùng bước 

đi bên nhau‟ vì sự hiệp nhất của chúng ta”, theo Đức Cha Ioan Robu, Tổng 

Giám mục của Tổng Giáo phận Bucharest nghi lễ Latinh. 

ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến Tông du quốc tế thứ 30 của mình tới 

Rumania , diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019. 

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tìm thấy “một Rumani bị chia rẽ về mặt xã 

hội và kinh tế”, theo giải thích của Đức TGM Robu, người đã lãnh đạo Tổng 

Giáo phận Bucharest khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm nơi 

này cách đây 20 năm trước. 

ĐTC Phanxicô là Giáo Hoàng thứ hai đến thăm Rumania, sau bước chân 

của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 1999. Theo quan điểm tôn giáo, 

“Rumani đã không thay đổi trong 20 năm này”, Đức TGM Robu nghi lễ 

Latinh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News. 

Sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo và Chính Thống 

Đất nước này có khoảng 20 triệu dân: chỉ 7,3% là người Công giáo, trái 

ngược với 86% là các tín đồ Chính thống giáo. Giáo hội Chính thống 

Rumani có 20 triệu tín đồ, giữa Rumania, Moldavia và cộng đồng người di 



cư. Nó đứng thứ hai trong số các Giáo hội Chính thống độc lập, chỉ sau 

Giáo hội Chính thống Nga. 

“Mối quan hệ giữa người Công giáo và Chính thống giáo trong cuộc sống 

hàng ngày quả thực hết sức tốt đẹp”, theo Đức TGM Robu, đồng thời cũng 

cho biết thêm rằng, “trong Tổng Giáo phận của tôi, khoảng một nửa số gia 

đình mang tính hỗn hợp: chúng tôi sống và làm việc cùng nhau, chúng tôi 

tôn trọng nhau mà không có bất cứ vấn đề gì. Tôi tin chắc rằng chúng ta, 

Công giáo và Chính thống giáo, sẽ không bao giờ quên lời kêu gọi „Hiệp 

nhất! Hiệp nhất‟ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mời gọi chúng ta 

hướng đến những lời của Chúa Giêsu „Xin cho tất cả nên một‟”. 

Khó khăn to lớn của Rumani 

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà người dân Rumani đang 

gặp phải đó chính là vấn đề di cư. Đây chính là “một khó khăn lớn của 

Rumani cũng như của Giáo hội ngày nay”, Đức TGM Robu giải thích, bởi 

vì đã có hàng triệu người Rumani làm việc ở nước ngoài, ở Ý, Tây Ban Nha 

và trên toàn châu Âu. 

ĐTGM Bucharest chỉ ra rằng, “điều này đã dẫn đến nhiều đau khổ cho 

các gia đình của chúng ta bởi vì có những cha mẹ đã để mặc con cái của 

mình ở nhà để rồi chúng phải sống cảnh không có cha mẹ bên cạnh”. “Có 

những trường hợp mà cả hai cha lẫn mẹ đều mất tích; nhiều trường hợp mà 

trong đó một trong số họ sinh sống ở nước ngoài trong một thời gian dài.  

 
    

 Phong chức linh mục. 

8g30 thứ sáu ngày 07.06.2019, tại nhà thờ Chánh tòa Sàigòn, Đức Cha 

Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục 

cho 18 thầy phó tế thuộc giáo phận Sàigòn. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu 

nguyện cho quý tân chức được ơn trung thành và nhiệt huyết dấn thân trong 

ơn gọi của mình.  

 Không có thánh lễ tối thứ hai 3.6.2019. 

Do các cha đi thường huấn linh mục từ ngày 03-05/06/2019 nên tối thứ hai 

giáo xứ không có thánh lễ lúc 19g30 tại nhà chầu Thánh Thể.  

 

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: Shop ve chai: 10.000.000đ. 

Chú Hưng: 1.000.000đ. Cộng đoàn LCTX: 2.000.000đ. Anh Hùng: 20kg 

gạo. 1 giáo dân: 500.000đ.  

 


