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Ngày 31/8 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã gởi một bức thư cho
toàn Tổng Giáo phận với chủ đề “HÃY NẮM GIỮ NIỀM HY VỌNG
DÀNH CHO CHÚNG TA” (Dt 6, 18). Bức thư được viết trong bối cảnh
dịch bệnh hoành hành ác liệt trong thành phố làm nhiều người chết, nhiều
công ăn việc làm bị mất và nếu tình trạng ngăn cấm di chuyển “ở đâu ở đó”
cứ kéo dài vô thời hạn thì có nguy cơ nhiều công ty, xí nghiệp rời bỏ Việt
Nam để sang làm ăn ở nước khác và việc khôi phục kinh tế sau cơn dịch
càng khó khăn hơn.
Đức Tổng thấy tình hình nguy ngập nên đã viết : “Đã có những linh mục
bị nhiễm và tử vong. Nhiều cộng đoàn dòng tu đã có các tu sĩ lây nhiễm,
đến nay nhiều người đã khỏi, nhưng cũng có nhiều tu sĩ đã lặng lẽ ra đi.
Nhiều giáo xứ có 10, 20 người tử vong. Riêng giáo xứ Bình An trong hai
tháng qua đã có 70 người qua đời vì Covid-19. Có khi 2, 3 người trong một
gia đình đã chết, có gia đình 2 người chết trong một ngày, có gia đình không
còn một ai! Làm sao lòng chúng ta không quặn đau khi chứng kiến những
cảnh đau thương này. Làm sao chúng ta có thể cầm lòng khi nhìn thấy trẻ
thơ còn lại một mình vì cha mẹ anh chị đã mất vì Covid!”
Tình hình đó làm cho cả Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là Tổng Giáo phận
phải hành động : Các dòng cố gắng cử người trợ giúp y tế, các xứ đạo của
địa phận khác gởi hàng tấn thực phẩm để phục vụ cho dân Saigon. Thế
nhưng thời gian kéo dài thì nguồn cung cũng cạn kiệt. Tình hình xem ra khá
đen tối vì thế Đức Tổng mời gọi chúng ta đừng mất niềm hy vọng vì :
“Niềm hy vọng của chúng ta “cắm neo chắc chắn vững vàng” nơi mầu
nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Đức Kitô (x. Dt 6, 19). Đó là bảo đảm để
không bao giờ chúng ta phải thất vọng khi bước đi trong đêm tối.”
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“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được
và người câm nói được.” (Mc 31,37)
Suy niệm: Cổ nhân có nói: “Nhân vô thập toàn,” không ai có thể làm việc
gì cũng tốt đẹp. Với quan niệm đó, người đồng hương của Chúa Giêsu
không thể hiểu khi thấy những việc tốt đẹp Ngài làm. Bởi vì họ nhìn Chúa
Giêsu chỉ như một con người tầm thường chứ không tin Ngài là Đấng Thiên
Chúa sai đến: “Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải
là bà Maria?… Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” (Mt 13,54-57). Còn
những người dân ngoại trong vùng Thập Tỉnh thấy phép lạ Chúa làm thì
kinh ngạc và thốt lên: “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp.” Lời đó chẳng khác
nào một lời tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng đang thực hiện một cuộc sáng
tạo mới, khi nhắc nhớ tới lời Thánh Kinh nói về công cuộc sáng tạo của
Thiên Chúa: “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài làm ra quả là rất tốt đẹp” (St
1,31). Người mù từ mới sinh được Chúa chữa lành đã minh nhiên tuyên
xưng như vậy: “Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta
đã chẳng làm được gì” (Ga 9,33).
Mời Bạn: Khi chúng ta làm một việc tốt lành, bạn đang cộng tác với Thiên
Chúa trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Ngài. Đồng thời chúng ta
cũng biết trân trọng những ai đang làm điều thiện, bởi vì ai làm điều thiện
người đó đang hướng về Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chủ tâm làm ít nhất một việc thiện, cách riêng
cho những người anh em “bé mọn nhất”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con được phúc gọi Chúa là
Cha. Xin cho con biết làm chứng về vinh dự ấy, không chỉ xưng mình là Kitô
hữu, mà còn bằng những việc thiện con làm.

 ĐTC tiếp tổ chức "Arché" chuyên giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị
tổn thương
Tiếp các thành viên của tổ chức “Arché” vào sáng ngày 02.09.2021, ĐTC
cảm ơn họ đã đón tiếp và giúp đỡ các bà mẹ và trẻ em dễ bị tổn thương, với
cung cách của Thiên Chúa, đó là gần gũi, dịu dàng và cảm thông.

Năm 1991, cha Giuseppe Bettoni thành lập một hiệp hội nhắm giúp những
trẻ em bị nhiễm HIV và gia đình của các em. Năm 2013, hiệp hội trở thành
một tổ chức. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận “Arché” đồng hành cùng trẻ
em và các gia đình dễ bị tổn thương trong việc xây dựng sự độc lập về xã
hội, nhà ở và công việc bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc.
ĐTC cảm ơn cộng đoàn đã đến gặp ngài và kể cho ngài nghe hoạt động của
họ, “không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng gương mặt và sự hiện diện”.
Ngài đặc biệt cảm ơn cha Giuseppe Bettoni về hoạt động của cha trong 30
năm qua, từ khi cha bắt đầu công việc đón tiếp các bà mẹ và trẻ em.
Dấu chỉ hy vọng
Giải thích về tên của cộng đoàn, “Arché”, “gợi lên nguồn gốc, sự khởi đầu”,
ĐTC nói: “từ ban đầu có Tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả những
điều là sự sống, là tốt đẹp, tốt lành và chân thật đều đến từ đó, từ Thiên
Chúa, Đấng là Tình yêu, như sự sống con người đến từ trái tim và cung lòng
của người mẹ, như từ trái tim và cung lòng của Mẹ Chúa Giêsu, Đấng là
Tình yêu nhập thể, đã sinh ra”. Theo luận lý này, ĐTC nói tiếp, từ ban đầu
có những gương mặt. Đối với tổ chức “Arché”, đó là gương mặt của các bà
mẹ và trẻ em mà cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ để giúp họ thoát khỏi bạo
lực và đối xử tàn tệ. Ngài đề cao sự tiếp đón của tổ chức như dấu chỉ hy
vọng trước hết cho những phụ nữ và trẻ em này.
ĐTC nhận xét rằng tổ chức “Arché” đã chuyển bức ảnh xinh đẹp và quen
thuộc của Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng thành một trải nghiệm cụ thể, được
tạo nên từ những câu chuyện và những khuôn mặt cụ thể. Nó chắc chắn có
những vấn đề, khó khăn, gian khổ… Nhưng đồng thời cũng có niềm vui,
niềm vui khi thấy rằng sự chia sẻ mở ra những con đường tự do, tái sinh,
nhân phẩm.
 Giới trẻ Bồ Đào Nha tham gia các sáng kiến hướng đến Đại hội Giới
trẻ Thế giới
Trong tinh thần hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra vào năm
2023, các bạn trẻ Bồ Đào Nha đã đưa ra nhiều sáng kiến, mời gọi mọi người
chuẩn bị và tham gia sự kiện quốc tế quan trọng này.
Tại giáo phận Viana do Castelo, các bạn trẻ đã tham gia hát bài ca chủ đề có
tựa đề “Há Pressa no Ar-Có một bầu khí vội vã”. Nội dung bài hát được lấy
cảm hứng từ chủ đề của Đại hội Giới trẻ Lisbon 2023 “Đức Maria trỗi dậy
và mau mắn lên đường”, trích từ Tin Mừng thánh Luca, mô tả Đức Maria đi
thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố Truyền Tin, nhắm mời gọi
người trẻ đồng hóa mình với Đức Trinh nữ Maria. Tại các địa điểm thánh
thiêng và ý nghĩa của Giáo phận, các bạn trẻ đã cùng nhau hát vang bài ca
chủ đề kết hợp vũ điệu, đã tạo nên sức sống mới cho giới trẻ của giáo phận.
Sức lan toả của bài ca đã lôi cuốn cả các bạn trẻ di cư.

Ở Aveiro, thành phố ở bờ biển phía tây của Bồ Đào Nha, các bạn trẻ phát
động chiến dịch “trò chuyện” suy niệm trên WhatsApp, “Những ngày nghỉ
với Chúa”. Còn ở Évora, thủ phủ của khu vực trung nam của Alentejo, Đức
Tổng Giám mục Francisco Senra Coelho đã gặp gỡ trao đổi với các bạn trẻ
về sứ vụ truyền giáo của ngài trước đây ở Mozambique.
Dàn hợp xướng của Viện Không quân Bồ Đào Nha không bỏ qua cơ hội
này. Theo ban tổ chức của Đại hội Giới trẻ Thế giới, sự hiện diện của dàn
hợp xướng Viện Không quân với bài ca chủ đề là một sự biểu lộ tham gia
của các bạn trẻ của giáo phận Lực lượng Vũ trang và An ninh trong việc
chuẩn bị sự kiện quan trọng này.
 Sau khi phẫu thuật, ĐTC khẳng định ngài không nghĩ đến việc “từ
nhiệm”
Trả lời phỏng vấn của ông Carlos Herrera trên Radio COPE, tiếng Tây Ban
Nha, về việc báo chí trong những ngày gần đây đưa tin rằng ngài sẽ từ
nhiệm, ĐTC khẳng định rằng “điều đó thậm chí còn không xuất hiện trong ý
nghĩ của tôi nữa.”
Nhà báo Herrera đặt câu hỏi về việc khi ĐTC có vấn đề về sức khoẻ, giới
truyền thông, đặc biệt là của Ý, nói về việc từ nhiệm… ĐTC cho biết ngài
chỉ biết báo chí nói về việc ngài từ nhiệm vài ngày sau. Và ngài nhận xét:
“Bất cứ khi nào một Giáo hoàng bị bệnh, thì luôn có một làn gió thoảng
hoặc một cơn cuồng phong về mật nghị”.
ĐTC nói thêm vào cuối cuộc phỏng vấn: “Tôi không biết họ lấy đâu ra
thông tin từ tuần trước rằng tôi sẽ từ nhiệm! Họ đã hiểu từ ngữ nào tại đất
nước của tôi? Đó là nơi mà tin tức phát đi. Và họ nói rằng đó là một sự chấn
động, khi nó thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khi có
những diễn giải hơi méo mó về một số từ ngữ của tôi, tôi giữ im lặng, bởi vì
cố gắng giải thích chúng thì còn tệ hơn”.
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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.

