
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ình hình dịch bệnh trong Thành Phố Saigon cũng còn chưa giảm bớt : 

nhiều người đã chết, rất nhiều người phải nhập viện, kinh tế khó khăn, 

nhiều người thất nghiệp hay khó kiếm được tiền… Tuy nhiên thành phố 

cũng có những tín hiệu đầy hy vọng đó là số người chích văc xin ngày càng 

tăng mở ra triển vọng dù có bị nhiễm virus thì tình trạng bệnh cũng không 

đến nỗi nguy đến tính mạng.  

Trong tình hình đó Đức Tổng Giuse đã mời gọi sự liên đới trong xã hội. 

Ngài viết : “Các cha chánh xứ trước hết hãy tổ chức và huy động nguồn lực 

trong giáo xứ của mình để giúp đỡ các gia đình khó khăn, như nhiều giáo xứ 

và dòng tu đã làm. Khả năng của anh chị em chỉ là “năm chiếc bánh và hai 

con cá”, nhưng trong khi chúng ta làm tính chia, chính Chúa sẽ lại làm tính 

nhân. Trong công việc này, vai trò của cha chánh xứ mang tính quyết định. 

Chúng ta đóng cửa nhà thờ, chứ không đóng cửa lòng. 

Chúng ta còn có sự hỗ trợ từ sự giúp đỡ của các giáo phận theo lời mời 

gọi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì thế, các giáo 

xứ báo cho Ban Caritas của Tổng giáo phận biết các nhu cầu cụ thể, và cha 

Chánh Văn phòng của Hội đồng Giám mục sẽ phối hợp với Caritas Tổng 

giáo phận để cung cấp những nhu cầu thiết yếu sao cho hài hòa cân đối.” 

Nói chung người Công giáo sống với mọi người trong xã hội. Nếu kinh 

tế xã hội tiến bộ người Công giáo cũng được hưởng nhờ. Nếu xã hội bị cơn 

dịch, người Công giáo cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong mọi hoàn 

cảnh, người Công giáo không chỉ lo cho bản thân mà còn quan tâm những 

người lân cận mình. Người Việt Nam cũng có câu “Lá lành đùm lá rách” 

Giáo hội Công giáo Việt Nam đang thể hiện điều đó khi có nhiều xứ đạo cố 

gắng đưa về SG những trái cây, những bó rau … Tinh thần đó quả thật là 

đáng trân trọng. 
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BÁNH LÀ ĐỂ ĐƯỢC ĂN! 

“Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống.” 

(Ga 6,51) 

Suy niệm: Phần đầu của diễn từ, Chúa Giêsu nói Người là bánh trường sinh, 

ai đến với Người sẽ không phải đói nữa. Thế nhưng tới đây, Người nói trắng 

ra bánh ấy chính là thịt của Người. Rõ ràng đây là lời tiên báo về Bí tích 

Thánh Thể. Bánh rượu trở thành Thịt Máu Chúa; ta ăn chính Người. Đức 

Giêsu hiện diện trong bánh và rượu như thế nào, đó quả là vượt quá trí hiểu 

con người. Nhưng trước hết, ta nên tự hỏi: Người cứ khăng khăng phải hiện 

diện như thế là để làm gì? Nếu Người có lý do chính đáng để hiện diện 

trong bánh rượu của Bí tích Thánh Thể, thì việc hiện diện như thế nào sẽ 

không còn là vấn đề nữa – (vì chẳng lẽ Chúa không làm được điều mà Ngài 

cảm thấy cần làm hay sao?). Cả bài diễn từ này nói rõ lý do chính đáng ấy: 

Đức Giêsu hiện diện trong bánh rượu để cho ta ăn uống, nhờ đó ta được 

sống muôn đời, nói cách khác, Người hiện diện trong Bi Tích Thánh Thể để 

diễn tả tình yêu hiến thân cứu độ con người. 

Mời Bạn: Chẳng ai nhìn bánh bày trong tủ kiếng mà no. Tiên vàn, bánh là 

để ăn! Bánh không được ăn là bánh thừa, nó ‘vô duyên’, nó không phát huy 

hết yếu tính của nó. Bí tích Thánh Thể có trở thành ‘vô duyên’ đối với bạn 

không? 

Sống Lời Chúa: Bạn tham dự Thánh Lễ và rước lễ cách sốt sắng và nhờ đó 

bạn biến ngày sống của bạn thành một Thánh lễ kéo dài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã trở thành 

tấm bánh cho con. Xin cho con biết khát khao đón nhận Chúa, và đến lượt 

con trở thành tấm bánh cho đời. Amen. 
  

  

 Sứ điệp ĐTC gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Mễ Du 

Ngày 02.08.2021, ĐTC đã gửi một sứ điệp cho các bạn trẻ đang tham dự 

cuộc gặp gỡ cầu nguyện quốc tế hàng năm tại Mễ Du từ ngày 1-6/8. Ngài 

mời gọi họ can đảm bước theo Chúa Giêsu, không quá gắn bó với của cải 

vật chất, để có sự sống tràn đầy và hạnh phúc đích thực. 

Chủ đề của Lễ hội năm nay chính là câu hỏi mà người thanh niên giàu có đã 

hỏi Chúa Giêsu: “Tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời?”. 

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ một vài suy tư. 

Đến với Chúa 



Đại Hội Giới Trẻ là một tuần cầu nguyện sốt sắng và gặp gỡ Chúa Giêsu, 

đặc biệt trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể và Hòa giải. Sự kiện này, 

theo kinh nghiệm của rất nhiều người, mang đến sức mạnh để bước đi trên 

con đường đến với Chúa. Đó là bước đầu tiên mà “chàng thanh niên giàu 

có” đã làm (x. Mt 19,16-22). Chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng là 

người lịch thiệp và hiểu rộng, và được thúc đẩy bởi một sự thao thức tốt 

lành thôi thúc anh tìm hạnh phúc thật, cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Và anh ta 

tìm thấy nơi Chúa Giêsu người hướng dẫn uy tín, đáng tin cậy, người hướng 

dẫn anh đến với Thiên Chúa, sự thiện tuyệt đối. 

Yêu thương tha nhân và cho đi không giới hạn 

Các bước đi đến đời sống vĩnh cửu, trước hết bao gồm tình yêu thương tha 

nhân. Tình yêu không chỉ đơn giản là tuân giữ các giới răn, nhưng là tình 

yêu “nhưng không và hoàn toàn”. Chúa Giêsu nhận thấy khao khát và cả 

“điểm yếu” của anh, đó là quá gắn bó với của cải vật chất. Do đó Chúa đi 

đến bước thứ hai, mời gọi anh cho đi mọi thứ của cuộc sống trần thế, bắt 

chước Chúa. Đây là lời mời gọi trưởng thành hơn, đi từ ý niệm tuân giữ để 

được thưởng, đến ý tưởng về yêu thương bằng cách cho đi không giới hạn. 

Bước theo Chúa 

Bước thứ ba Chúa Giêsu đề nghị đó là đưa ra một chọn lựa quyết định. 

“Hãy đến! Theo Ta!”, điều này nghĩa là trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, 

nghĩa là không chỉ bắt chước Chúa bên ngoài nhưng “theo Người” tận sâu 

thẳm tâm hồn để được nhận “cuộc sống hạnh phúc và phong phú...”. Theo 

Đức Kitô không phải là mất mát. Tuy nhiên, người thanh niên giàu có lại 

phân chia trái tim của anh giữa hai chủ nhân: Thiên Chúa và tiền bạc. Nỗi sợ 

hãi về rủi ro và mất mát tài sản của mình khiến anh trở về nhà buồn bã. 

Phó thác cho Chúa và lên đường với Người 

Hãy can đảm để sống tuổi trẻ của các con bằng cách phó thác mình cho 

Chúa và lên đường với Người. Hãy để chính mình được chinh phục bởi ánh 

mắt yêu thương của Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự quyến rũ của 

thần tượng, khỏi sự giàu sang giả tạo hứa hẹn sự sống nhưng lại mang đến 

cái chết. Đừng ngại đón nhận Lời của Chúa Kitô và chấp nhận lời kêu gọi 

của Người. Đừng nản lòng như người thanh niên giàu có trong Tin Mừng; 

thay vào đó, hãy chăm chú nhìn vào Đức Maria, gương mẫu tuyệt vời của 

việc noi gương Chúa Kitô, và phó thác chính mình cho Mẹ; với câu trả lời 

khẳng khái “Này con đây”, Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách 

kiên quyết”. ĐTC phó thác các bạn trẻ đang tham dự đại hội cho sự chuyển 

cầu từ mẫu của Mẹ Maria, nguồn sức mạnh để chúng ta thưa “Này tôi đây”; 

là gương mẫu của việc mang Chúa Kitô cho thế giới và biến cuộc sống của 

mình thành quà tặng cho người khác.  



 Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới thánh du qua 50 thành phố Tây 

Ban Nha 

Một trong số những hoạt động của Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 là tổ 

chức các cuộc hành hương Thánh Giá qua một số quốc gia. Và lần này 

Thánh Giá sẽ đi khắp bán đảo Iberia. Thánh Giá sẽ đến biên giới Tây Ban 

Nha vào trưa Chúa Nhật 05.09, cụ thể tại giáo xứ María Auxiliadora de 

Fuentes de Oñoro, của giáo phận Ciudad Rodrigo. Tại đây sẽ có nghi thức 

chào đón Thánh Giá và sau đó Thánh Giá sẽ được rước đến Ciudad 

Rodrigo. Thánh Giá sẽ ở lại một ngày tại các thành phố nhỏ, hai đến bốn 

ngày ở các thành phố lớn như Madrid và Barcelona, Seville hoặc Valencia, 

và một hành trình đến quần đảo Canaria. Và vào ngày 29.10, kết thúc cuộc 

hành hương, Thánh Giá của Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ đến Ayamonte thuộc 

giáo phận Huelva. Tại đây Thánh Giá sẽ hiện diện trong Thánh lễ vào lúc 

06g30 chiều, tiếp đến là nghi thức chia tay, sau đó Thánh Giá sẽ qua biên 

giới tại sông Guadiana để đến Bồ Đào Nha. 

Ngày Giới trẻ Thế giới có hai biểu tượng đồng hành và đại diện: Thánh Giá 

Hành hương và bản sao bức ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma. 

Những biểu tượng này đồng hành một cách rất đặc biệt với những người trẻ 

đang chuẩn bị hướng đến Ngày Giới trẻ Thế giới ở đất nước của họ. Như 

trong tất cả các Đại hội Giới trẻ Thế giới, các biểu tượng được hành hương 

khắp các giáo phận của đất nước sẽ tổ chức sự kiện trọng đại này. 

Thánh Giá được thực hiện vào Năm Thánh năm 1983 cao 3,80 mét, và được 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ủy thác cho giới trẻ thế giới vào Chúa 

nhật Lễ Lá năm 1984. Thánh Giá đã thánh du trên khắp các châu lục, gần 90 

quốc gia. Từ năm 2000, cùng hành hương với Thánh Giá có ảnh Đức Mẹ là 

Phần rỗi của Dân thành Roma. 

Từ ngày 04 đến ngày 07.08.2022 hai biểu tượng sẽ được kính viếng tại 

Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân cuộc hành hương của giới trẻ 

châu Âu. Từ tháng 11.2021 đến tháng 07.2023, hai biểu tượng được dự kiến 

được rước đến các giáo phận Bồ Đào Nha. 

 

 
 

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. Maria Tiến: 1.000.000 đ 

 



 


