
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày nầy đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và Thành 

phố HCM nói riêng bị cơn bão táp virus Covid-19. Nhận xét đó không 

hề được phóng đại hay được nhìn dưới lăng kính bi quan. Tin tức hàng 

ngày cho thấy tình trạng khá bất ổn về nguồn lây virus. Trước đây, nguồn 

lây virus khá rõ, thường từ nước ngoài về. Tuy nhiên hiện nay tình hình hơi 

khác, nhiều người bị nhiễm virus mà không biết tại sao. Từ đó tạo tâm lý bất 

an vì nguồn lây ở chung quanh chúng ta và biết đâu chính chúng ta là những 

người đã mang mầm bệnh nhưng chưa lộ ra. 

Virus tấn công nhiều mặt khiến đời sống kinh tế cũng gặp khó khăn. 

Chúng ta đã nghe đến những cuộc kêu gọi cùng nhau giải cứu sản phẩm hoa 

trái. Trồng trọt cả năm mới thu được hoa trái nhưng lại trúng thời kỳ cách ly 

nên nhiều người phải chịu thiệt hại nặng. Khó khăn chồng chất khó khăn. 

Người ta cũng không thể chi tiền mãi để giải cứu người khác trong khi chính 

mình cũng không làm ra tiền.  

Những nhận xét đó cho thấy vấn đề không đơn giản nếu cơn dịch kéo dài 

tháng nầy qua tháng kia. Đời sống cách ly tác động đến tâm lý xã hội : có 

thể người ta nóng tính hơn, có thể người ta sống trong tuyệt vọng vì không 

thấy tương lai sáng sủa, có thể người ta sống bất cần vì bề nào cũng chết.  

Tuy nhiên cơn dịch cũng làm cho chúng ta suy nghĩ về đời người, về mục 

đích cuối cùng của đời người, về cứu cách cuộc đời. Bao lâu còn có thể 

chúng ta vẫn phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa vì chúng ta có trách 

nhiệm đối với chính bản thân và người khác. Nói cách khác đời sống chúng 

ta là đời sống của những người đi về Nước Trời. 
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NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH 

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31) 

Suy niệm: Giống như những hiện tượng tự nhiên, Nước Trời cũng theo 

những qui luật của sự phát triển, giống như hạt giống nảy mầm, mọc thành 

cây lớn. Hạt cải ban đầu nhỏ tí, dần dần phát triển thành một cây đại thụ 

không phải chỉ vì lợi ích của chính mình, mà dưới những tán lá xum xuê của 

nó, những chú chim trời bé bỏng có thể đến nương náu. Giáo Hội không cần 

phải rửa tội cho hết mọi người mới là hoàn thành sứ mạng truyền giáo. Hội 

Thánh đã truyền giáo và lớn mạnh ngay khi trung thành sống và rao giảng 

những giá trị cao cả của Tin Mừng để xây dựng một nền văn minh tình 

thương trên trái đất này. Phải chăng những cơ chế xã hội dựa trên nền tảng 

luân lý của Tin Mừng, những con người sống theo lương tâm ngay chính đã 

là những ki-tô hữu vô danh và đã thuộc về Nước Trời mặc dù chưa phải là 

thành phần của Hội Thánh hữu hình thông qua bí tích rửa tội? 

Mời Bạn: Bạn có nhận thấy biết bao nhiêu giá trị Tin Mừng đang góp phần 

biến đổi xã hội ngày càng trở nên công bằng nhân ái hơn không? Đó chính 

là hoạt động truyền giáo sâu xa nhất và căn bản nhất. Trong khi làm ăn sinh 

sống, học tập, vui chơi, trong những công tác nghiệp vụ chuyên môn, nếu 

bạn luôn cố gắng hoàn thành cách tốt nhất để thực thi lời Chúa dạy, thì bạn 

đang truyền giáo rồi đấy. 

Chia sẻ: Bạn có giải pháp cụ thể nào để đưa một giá trị Tin Mừng (công 

bằng, tha thứ, khiết tịnh, v.v.) vào trong đời sống xã hội? 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Mỗi khi ra khỏi nhà để đi làm, (đi học…) là 

tôi bắt đầu lên đường truyền giáo.” 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 

 
  

  

 

 ĐTC không nhận đơn từ chức của ĐHY Marx, Tổng giám mục giáo 

phận Munich-Freising 

Hôm 21/5, ĐHY Marx đã gửi thư lên ĐTC xin từ chức bởi vì bê bối lạm 

dụng tính dục ở Đức và cách đáp trả của hàng giám mục theo ngài là chưa 

đầy đủ. Ngày 4/6/2021, tổng giáo phận Munich và Freising đã công bố thư 

và tuyên bố của ĐHY. 



 

Trả lời thư của ĐHY Marx, ĐTC cảm ơn ĐHY về lòng can đảm Kitô giáo, 

không sợ thập giá và đã khiêm nhường trước thực tế tội lỗi. 

ĐTC nói rằng ngài thích lời kết lá thư xin từ chức của ĐHY, trong đó ĐHY 

nói rằng “sẽ vui lòng tiếp tục là một linh mục và giám mục của Giáo hội 

này” và muốn cống hiến những năm tháng phục vụ tiếp theo của mình “một 

cách mạnh mẽ hơn cho việc chăm sóc mục vụ và dấn thân vào sự đổi mới 

thiêng liêng của Giáo hội.” ĐTC viết: “Và đây là câu trả lời của tôi, hiền 

huynh quý mến. Hãy tiếp tục như hiền huynh đề nghị, nhưng như là Tổng 

giám mục của Munich và Freising.” Nhắc lại lời thánh Phêrô xin Chúa 

Giêsu, “xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi” và Chúa đã trả lời, “Hãy chăm 

sóc đàn chiên của Thầy”, ĐTC khẳng định sự cảm thông và yêu thương của 

ngài đối với ĐHY. 

Lưu ý đến đề cập của ĐHY về khủng hoảng, ĐTC nói rằng “toàn Giáo hội 

đang gặp khủng hoảng vì vấn đề lạm dụng”.  Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội 

ngày nay không thể tiến bước nếu không giải quyết cuộc khủng hoảng này 

bởi vì “cách thế của con đà điểu (vùi đầu vào cát: nghĩa là cách trốn tránh 

thực tế) chẳng dẫn đến đâu, và cuộc khủng hoảng phải được giải quyết bằng 

đức tin Phục sinh của chúng ta." Do đó, “đối phó với khủng hoảng, cách cá 

nhân và cộng đồng, là cách duy nhất có hiệu quả, bởi vì chúng ta không 

thoát khỏi khủng hoảng một mình mà trong cộng đồng.” ĐTC nói thêm: 

“Mỗi giám mục của Giáo hội phải chịu trách nhiệm về điều đó và tự hỏi: 

„Tôi phải làm gì khi đối mặt với thảm họa này?‟” 

ĐTC mời gọi: “Hãy để Thánh Thần dẫn chúng ta đến sa mạc hoang vắng, 

đến thập giá, và sự sống lại. Đó là con đường của Thánh Thần mà chúng ta 

phải theo, và điểm khởi đầu là khiêm tốn thú nhận: chúng ta đã phạm sai 

lầm, chúng ta đã phạm tội.” Ngài cũng khẳng định: “Các cuộc thăm dò và 

quyền lực của các tổ chức sẽ không cứu được chúng ta. Chúng ta sẽ không 

được cứu bởi uy tín của Giáo hội, vốn có khuynh hướng che giấu tội lỗi của 

mình; chúng ta sẽ không được cứu bởi sức mạnh của đồng tiền hoặc ý kiến 

của giới truyền thông mà chúng ta thường quá phụ thuộc vào. Chúng ta sẽ 

được cứu bằng cách mở cánh cửa cho Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta, 

và bằng cách thú nhận sự trần trụi của mình: 'Tôi đã phạm tội', 'chúng ta đã 

phạm tội' ..." 

Cùng ngày 10/6, ĐHY Marx đã đón nhận trong tinh thần “vâng phục” quyết 

định của ĐTC mời gọi ngài tiếp tục sứ vụ tổng giám mục giáo phận Munich 

và Freising. 

Trong một tuyên bố, ĐHY cho biết ngài ngạc nhiên về thư trả lời của ĐTC: 

“Tôi không chờ đợi một phản ứng nhanh chóng như vậy và tôi thậm chí 

không chờ đợi quyết định về việc tôi nên tiếp tục công việc của mình.” 



ĐHY cho biết ngài đã bị đánh động bởi “cung giọng của người anh" trong 

lời nói của ĐTC, và nhận ra rằng ĐTC đã hiểu yêu cầu xin từ chức của ngài. 

Ngài viết: “Trong tinh thần vâng phục tôi đón nhận quyết định của ĐTC, 

như tôi đã hứa với ngài.” 

ĐHY nhấn mạnh sự cần thiết phải “tìm kiếm những con đường mới để đi, 

ngay cả trong bối cảnh của một lịch sử nhiều lần thất bại, để loan báo và làm 

chứng cho Tin Mừng". 

Đối với ĐHY, giờ đây bắt đầu thời gian suy tư về cách thức “đóng góp hơn 

cho sự canh tân của Giáo hội”, bắt đầu từ những động lực quan trọng mà 

ĐTC đưa ra trong thư của ngài. ĐHY nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân 

cũng như tập thể của Giáo hội đối với các nạn nhân. 

 Lời kinh đêm đặc biệt của ĐGH Phanxicô 

Trong một buổi tiếp kiến chung vào năm 2016, ĐTC Phanxicô đã kể lại thói 

quen cầu nguyện của ngài vào ban đêm: 

“Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một niềm xác tín cá nhân. Đó là, vào buổi 

tối, trước khi đi ngủ, tôi luôn đọc lời cầu nguyện rất ngắn này: „Lạy Chúa, 

nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch!‟ Và sau đó tôi đọc 5 

kinh Lạy Cha, để tưởng nhớ đến 5 vết thương nơi thân xác Chúa Giêsu, vì 

Chúa đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta nhờ máu Ngài đã chảy ra từ 5 vết 

thương ấy. 

“Nếu tôi đã cầu nguyện như thế, thì anh chị em cũng có thể cầu nguyện như 

vậy vào buổi tối: „Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con 

được sạch!‟ rồi đọc 5 kinh Lạy Cha để tưởng nhớ đến 5 vết thương nơi thân 

xác Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ luôn nhậm lời cầu xin tha thiết ấy của chúng 

ta." 

 

 
 

 

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 bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Anh Hùng: 500.000đ. Cô Hồng : 500.000đ.  


