
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày qua, tình hình dịch bệnh trong thành phố ngày càng 

nặng. Trong họ đạo Chợ Đũi, số người bị lây nhiễm gia tăng, có người đã 

chết và các khu cách ly dựng lên từng ngày. Đồng thời nhà nước cũng 

hình thành những khu vực xanh, khu không có người bị lây nhiễm. Khu bị 

cách ly thì không được ra hay vào, khu vực xanh có thể đi ra nhưng cũng 

hạn chế vào. Nói chung vì muốn tránh lây nhiễm mà chính quyền muốn dân 

hạn chế việc di chuyển.  

Đức Tổng Giuse của Tổng Giáo phận Saigon đã nhận thấy tình hình 

nghiêm trọng đối với đời sống của mọi người. Ngài viết : “Trong những 

ngày này, tình hình đại dịch tại thành phố ngày càng nghiêm trọng. Số ca 

nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao; lệnh giãn cách xã hội ngày càng siết 

chặt hơn với hy vọng sớm chấm dứt chuỗi lây lan. Điều đó có nghĩa là cuộc 

sống của rất nhiều người dân ngày càng khó khăn hơn, tiếng kêu cứu của 

những người nghèo đói ngày càng thống thiết hơn, nỗi ưu tư lo lắng ngày 

càng nặng nề hơn. 

Trước tình cảnh này, chính Chúa lên tiếng: “Thầy chạnh lòng thương 

đám đông… họ không có gì ăn” (Mc 8, 2). “Thầy chạnh lòng thương” dịch 

sát là “ruột gan Thầy quặn đau”. Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này 

làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng dửng dưng trước những đau khổ về 

tinh thần cũng như thể xác của anh chị em chúng ta !” 

Nói chung Đức Tổng nhắc lại điều mà các Kitô hữu chúng ta không được 

quên đó là quan tâm đến anh chị em chung quanh chúng ta. Quan tâm theo 

gương Chúa Giêsu “Thầy chạnh lòng thương”. Như thế chúng ta quan tâm 

đến người khác vì muốn theo gương Chúa Giêsu, vị Thầy của mình. Chúng 

ta đến với người đau khổ thiếu thốn vì tình thương, vì không muốn “dửng 

dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em 

chúng ta” 
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MUỐN TRƯỜNG SINH BẤT TỬ 

“Chính Tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin 

vào Tôi Chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35) 

Suy niệm: Trong truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nhờ ăn trái đào tiên 

của bà Tây Vương Mẫu và linh đơn của Thái Thượng Lão Ông trên thiên 

đình mà được trường sinh bất tử. Trong kho chuyện thần thoại của Rôma 

cũng có niềm tin rằng sở dĩ các vị thần bất tử nhờ được nuôi dưỡng bằng 

một thứ thức ăn kỳ diệu tên là ambrosia và loại thức uống có tên nectar. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng niềm mơ 

ước bao đời của nhân loại không phải là chuyện thần thoại nữa, mà đã thành 

sự thật: Ngài đến để ban tặng cho con người thứ thức ăn và thức uống kỳ 

diệu làm cho nhân loại được trường sinh bất tử và thứ lương thực kỳ diệu ấy 

chính là Thịt và Máu Thánh Ngài. Dĩ nhiên, đó không phải là sự sống tự 

nhiên được kéo dài, nhưng là một sự sống mới, hoàn toàn khác, đó là chính 

sự sống của Thiên Chúa thông ban cho chúng ta. 

Mời Bạn: Nhớ rằng Đức Giêsu chứng minh Lời mình bằng cách ngủ một 

giấc ngủ sự chết, để rồi đến ngày thứ ba Ngài sống lại vinh hiển và sống 

mãi. Khi bạn lãnh nhận Thánh Thể là bạn đang lãnh nhận Thân Xác phục 

sinh ấy. 

Chia sẻ: Tại sao tôi vẫn thường xuyên lãnh nhận Thánh Thể, nhưng đời tôi 

chưa có những thay đổi tích cực? 

Sống Lời Chúa: Rước Thánh Thể mỗi tuần – và nếu có thể, mỗi ngày – và 

sốt sắng cám ơn sau khi rước Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã tự hạ trở thành 

lương thực đem lại cho chúng con sự trường sinh bất tử. Xin cho chúng con 

có tâm hồn trong sạch và thái độ trân trọng khi rước Chúa. Amen. 
  

  

 ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu từ sự chia sẻ, dù 

ít ỏi, nhưng sẵn lòng của chúng ta 

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/7/2021, ĐTC Phanxicô 

giải thích “lôgic của sự nhỏ bé và sự cho đi” và cách Chúa kêu gọi mỗi 

người chúng ta hãy quảng đại cho đi để giúp đỡ anh chị em của mình. Cho 

đi và chia sẻ “làm tăng tình yêu thương và để Thiên Chúa thực hiện những 

điều kỳ diệu”. 



Trong bài huấn dụ ngắn, nhắc lại 5 chiếc bánh và 2 con cá mà cậu bé đã vui 

lòng chia sẻ để từ đó Chúa hóa ra nhiều nuôi sống năm ngàn người, ĐTC 

nhấn mạnh rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự từ sự ít ỏi mà chúng ta 

sẵn lòng dâng cho Người. Phép lạ chính là sự chia sẻ để Thiên Chúa làm 

nên điều kỳ diệu. Chúa Giêsu không tạo ra bánh và cá từ con số không, 

nhưng Chúa làm từ những gì các môn đệ mang đến cho Người. Một người 

trong số họ nói: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai 

con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (câu 9). Nó ít ỏi, nó 

không là gì, nhưng nó đủ cho Chúa Giêsu. 

 ĐTC Phanxicô: Không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm 

đến môi trường 

Nhân Hội nghị về Hệ thống Lương thực diễn ra tại Roma trong những ngày 

vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Ủy ban 

Vatican về Covid-19 cho phổ biến một video, tập hợp những lời kêu gọi của 

ĐTC đến cộng đồng quốc tế, để xóa bỏ nguyên nhân của nạn đói và bảo vệ 

nhân phẩm và hành tinh. 

Nội dung video bao gồm các đoạn trích lấy từ các bài phát biểu của ĐTC. 

Nhưng điều nổi bật trong đoạn video là sự linh hoạt làm cho người xem có 

cảm tưởng như là một bài diễn văn duy nhất, thể hiện sự nhất quán của ĐTC 

trong việc giải quyết các nút thắt của một vấn đề phức tạp, như vấn đề về 

thay đổi hệ thống lương thực: Vào tháng 11/2014, tại trụ sở của Tổ chức 

Lương nông Thế giới (FAO), ĐTC đã khẳng định rằng “quyền có lương 

thực sẽ chỉ được đảm bảo nếu chúng ta quan tâm đến đối tượng thực sự của 

nó, đó là những người phải chịu hậu quả của nạn đói và suy dinh dưỡng”. 

Vào năm 2017, cũng tại trụ sở này ĐTC “đề xuất thay đổi lối sống, thay đổi 

cách sử dụng tài nguyên, tiêu chí sản xuất và cả trong việc tiêu dùng”. 

Vì thế, đối với ĐTC, “chỉ sản xuất lương thực thôi thì chưa đủ, nhưng điều 

cũng quan trọng là phải đảm bảo hệ thống lương thực bền vững và cung cấp 

chế độ ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người” (Sứ điệp Ngày Lương thực 

Thế giới 2020). Và trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 27/3/2019, ngài khẳng 

định: “Chết đói là một trong những cách tồi tệ nhất của việc bị tước bỏ nhân 

phẩm”. Ngài đặt câu hỏi: “Ngày nay, còn bao nhiêu người cha, người mẹ đi 

ngủ với nỗi lo lắng về bánh ăn ngày mai cho con cái?”. 

Trong video ĐTC nhắc nhở mọi người rằng, nghèo đói trên thế giới là vấn 

đề của tất cả mọi người, và cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không bao giờ 

đạt được mục tiêu thực sự nếu trong cuộc chiến này không bao gồm việc 

bảo vệ môi trường. Ngài còn nhấn mạnh thêm: Đặc biệt, cuộc chiến này sẽ 

không kết thúc, “nếu gia đình nhân loại còn có những người con riêng, 

những người có quá nhiều thức ăn, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người 

không có gì để ăn”. 



Đoạn video kết thúc bằng những lời kêu gọi, trong đó ĐTC nhắc lại rằng 

“Những người anh em nghèo nhất của chúng ta và đất mẹ than thở về những 

thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra, và đòi hỏi chúng ta một lối sống 

khác. Họ yêu cầu chúng ta hoán cải, thay đổi con đường: chăm sóc cho cả 

trái đất, cho thiên nhiên” (Tiếp kiến thứ Tư 16/09/2020).  

Cuối cùng là khẩu hiệu của Chiến dịch do Caritas phát động vào năm 2013, 

được trích từ bài giáo lý của ĐTC vào tháng 12/2013: “Chỉ một gia đình 

nhân loại, thức ăn cho tất cả”. 

 Vatican công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới 

năm 2022 

Ngày 28/7/2021 Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và Giáo phận Roma đã 

công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới sẽ diễn ra tại 

Roma từ ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, được vẽ bởi cha Marko Ivan 

Rupnik, SJ. Bức ảnh có tựa đề: “Mầu nhiệm này thật lớn lao”, diễn tả Tiệc 

cưới Cana, phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su trong Tin Mừng thánh Gioan.  

Giải thích ý nghĩa bức tranh, cha Rupnik nói: gia đình công giáo là biểu hiện 

của một bí tích, bí tích hôn nhân. Và điều này thay đổi hoàn toàn ý nghĩa 

của nó, bởi vì một bí tích luôn bao hàm sự biến đổi. Chính trong cuộc sống 

tự nhiên, Chúa Thánh Thần mang đến sự biến đổi cuộc sống. Và Người làm 

như vậy bằng cách biến đổi cuộc sống tự nhiên, không phải bằng cách phủ 

nhận nó, nhưng bằng cách đón nhận và biến đổi nó, bởi vì tính nguyên thủy 

không còn thuộc về tự nhiên, mà thuộc về mối quan hệ. 

Cha chia sẻ thêm: “Vì vậy, để tạo nên hình ảnh này, nhân cuộc quy tụ đông 

đảo các gia đình này, tôi đã nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu”. “Điều tôi 

cảm thấy quan trọng chính là thể hiện sự mới lạ của gia đình theo Giáo hội, 

theo bí tích rửa tội, theo sự sống trong Chúa Kitô, theo con người mới.” 

Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích rằng 

trong bức tranh, thánh Phaolô kéo tấm màn che cô dâu và chú rể, và lên 

tiếng cảm thán về đám cưới: “Đây là mầu nhiệm lớn lao, tôi muốn nói về 

Chúa Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,32).  

 

 
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. 

 

 


