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rong những ngày qua, người dân Saigon quan tâm đến ngày 15/9 sắp tới
với việc nới lõng việc đi lại trong Thành phố. Nhiều người vui vì nghĩ
rằng sẽ được đi lại, giao tiếp sinh hoạt, buôn bán thoải mái hơn. Trong
thư vừa qua Đức Tổng Giuse đã cho thấy sự mong đợi và băn khoăn của
ngài về vấn đề nầy :

T

“Người dân Sài Gòn đã qua ba tháng giãn cách xã hội, từ nghiêm ngặt tới
rất nghiêm ngặt, hy vọng sớm kiểm soát dịch bệnh lây lan. Chúng ta mong
đợi từng ngày, nhưng tới hôm nay tình hình vẫn còn nguy cơ rất cao. Số ca
lây nhiễm vẫn tăng lên, nhất là trong tháng 7 và tháng 8, và vì thế từ mấy
tuần qua, con số tử vong mỗi ngày là vài trăm. Dịch bệnh kéo dài, rất nhiều
gia đình ngày càng thiếu tiền bạc, thiếu của ăn. Virus đã vào trong nhà
chúng ta và cướp đi sinh mạng những người thân yêu. Khó khăn thử thách
giờ đây không còn chỉ là phương tiện y tế, là tài chánh, là lương thực, nhưng
còn là những đau khổ tâm lý và tinh thần vì những người thân yêu nhiễm
bệnh, vội vã ra đi mà vẫn chưa được hỏa táng, và sẽ trở về trong phận bụi
tro.”
Thực ra vấn đề không đơn giản là mở cửa từng phần vì vấn đề là ở chỗ
chưa có đủ vắc xin để chích cho dân. Mở cửa thì số ca nhiễm virus có thể sẽ
tăng, tăng tới mức nào thì không ai có thể tiên đoán được. Nếu chưa chích
hay chỉ chích một mũi thì nhiều người chưa chích có nguy cơ bệnh nặng,
nhà thương có nguy cơ bị quá tải. Kinh phí để chữa trị gia tăng, liệu nước
Việt nam có đủ sức, đủ chỗ để chữa trị không ?
Giờ đây, chúng ta khám phá rằng bấy lâu nay chúng ta sống với khí trời,
đi lại tương đối tự do, ăn uống bình thường, sáng thức dậy thấy sức khỏe
bình thường … là đáng quí biết bao. Vì thế hồng ân lớn lao hiện nay là xin
cho chúng ta được trở lại cuộc sống bình thường.
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“VỚI CON, THẦY LÀ TẤT CẢ”
Đức Giêsu lại hỏi các ông: “Còn anh em anh em bảo Thầy là ai?” (Mc
8,29)
Suy niệm: Nhiều nhân vật nổi tiếng đã có nhận định tốt đẹp về Đức Giêsu.
Chẳng hạn sử gia người Anh H. Wells thú nhận: “Tôi là một sử gia, chứ
không phải là một tín hữu, nhưng tôi phải thú nhận rằng vị giảng thuyết
khong một xu dính túi từ Nadarét chính là trung tâm của lịch sử, rõ ràng
Đức Giêsu là khuôn mặt nổi bật nhất của toàn bộ lịch sử.” Nhà văn Nga F.
Dostoievsky xác tín: “Tôi tin rằng không có ai sâu sắc hơn, dễ mến hơn,
thông cảm hơn và hoàn hảo hơn Đức Giêsu – không chỉ chẳng có ai như
Ngài, nhưng sẽ không bao giờ có ai được như Ngài.” Cựu Tổng bí thư M.
Gorbachev lại cho rằng “Đức Giêsu là con người xã hội chủ nghĩa đầu tiên,
người đầu tiên kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại.”
Mời Bạn: Vài nhân vật tiêu biểu trên đây đã trả lời câu hỏi Đức Giêsu là ai
đối với họ. Tuy nhiên, người quan trọng nhất cần nghiêm chỉnh trả lời câu
hỏi này là chính bạn. Hôm nay Đức Giêsu đặt câu hỏi mang tính sinh tử này
với bạn. Đáp án đúng nhất không có sẵn nơi sách giáo lý hay kinh Tin kính,
nhưng nơi chính cảm nghiệm của bạn về Ngài trong cuộc đời của mình.
Chia sẻ: Đức Giêsu có phải là Chúa, là Thầy, là Anh Cả, là người Bạn thân
đối với tôi không?
Sống Lời Chúa: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu và nỗ lực sống
hết mình với câu trả lời ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa
tình thương, là bậc Thầy có những Lời đem lại sự sống đời đời, là Anh Cả
của một đoàn em đông đảo trong đại gia đình Thiên Chúa, là người Bạn
thân thiết nhất của chúng con. Amen.

 Giáo hội sẽ không tồn tại nếu không có Bí tích Thánh Thể
12 diễn giả đến từ 9 quốc gia của ba lục địa đã nghiên cứu nhiều khía cạnh
khác nhau chug quanh mầu nhiệm Thánh Thể tại Hội nghị chuyên đề tổ
chức tại Esztergom, Hung Gia Lợi từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021,
như một chương trình trước Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52.

Ba trăm người tham gia cuộc họp đồng thanh nhất trí với nhau rằng một
cuộc Tân Phúc Âm Hóa, trong đó không đặt trọng tâm nơi Thánh Thể là
không đủ. Rao giảng giáo lý thôi cũng không đủ. Chúng ta cần theo đuổi
đức tin sống động, bao gồm cả việc thực hành phụng vụ, để Thánh Thể trở
thành trung tâm trong đời sống đức tin của chúng ta.
Mặt khác, hội nghị chuyên đề cũng tập trung vào suy nghĩ cho rằng thần học
về Thánh Thể và phụng vụ Thánh Thể không thể tách rời nhau, thần học và
phụng vụ cùng tồn tại và bổ sung cho nhau.
Các diễn giả đã chỉ ra rằng nếu chúng ta muốn phụng vụ Giáo hội được duy
trì trong tương lai, chúng ta nên nhìn nhận nó như một sự kiện thiêng liêng
theo những thể thức nghiêm ngặt, thay vì chấp nhận sự hoang hóa và dị
dạng của nó.
Đứng trước trào lưu loãng hoá các đòi buộc của Tin Mừng cho phù hợp với
các yêu sách của xã hội tục hóa, thể hiện rõ nét nhất tại Đức, mọi người
nhận thấy rằng Tin Mừng, đã thấm nhuần và tái tạo lịch sử của nhân loại,
phải được tiếp tục theo một cách thức không thay đổi trong khi tỏa ra ánh
sáng và sức mạnh của nó trong thế giới tục hóa hiện tại của chúng ta. Tất cả
những điều trên được đặt lên hàng đầu với sứ điệp chính là lời mời gọi đến
bàn tiệc Thánh Thể dẫn đến trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo.
 Đại hội Thánh Mẫu học quốc tế lần thứ 25
Đại hội Thánh Mẫu học quốc tế lần thứ 25 do Học viện Giáo hoàng về
Thánh Mẫu Quốc tế tổ chức từ ngày 8-11.09.2021 với chủ đề “Đức Maria
giữa các nền thần học và văn hóa ngày nay. Mô hình, truyền thông, quan
điểm”, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, với các hội nghị video.
Đại hội sẽ do Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo
hoàng về Văn hóa, chủ trì. Dự kiến có khoảng 300 người tham gia, đại diện
cho các Hiệp hội Thánh Mẫu học của các quốc gia khác nhau trên thế giới,
cùng với các học giả ghi danh từ năm châu. Các tham dự viên sẽ được phân
chia vào 7 nhóm ngôn ngữ.
Cha Stefano Cecchin, chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Thánh Mẫu Quốc tế,
giải thích rằng Đại hội là “một cơ hội quan trọng để suy tư về hành trình
thần học về Đức Mẹ, cả dưới ánh sáng của cuộc đối thoại đặt chúng ta giữa
đức tin và các nền văn hóa”.
Cha nói thêm, mục tiêu chính của công việc sẽ là “tìm kiếm câu trả lời cho
câu hỏi: tại sao Đức Maria thành Nazareth, Mẹ của Chúa Giêsu, người đã
trở thành một mô hình nhân học về người mẹ xuất sắc, biểu tượng văn hóa
phổ biến và mạnh mẽ nhất của hai ngàn năm qua, ‘người phụ nữ quyền lực
nhất thế giới’ (National Geographic 2015), người đánh dấu cuộc sống của
nhiều dân tộc và người là ‘nền tảng cho tư duy Kitô giáo’ (thánh Gioan

Phaolô II), ngày nay được đề xuất như là biểu tượng của Ngôi nhà chung và
là hình mẫu cho một nền nhân học liên ngành mới?”.
Chương trình của đại hội gồm các suy tư về Đức Mẹ trong các nền văn hóa
Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slavơ và châu Á, cũng như
một phân tích về “Thánh Mẫu học giữa thần học và văn hóa” và đánh giá về
25 năm của Đại Hội Thánh Mẫu học quốc tế.
 Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 đã đến Tây Ban Nha
Sau cuộc thánh du tại Angola và Ba Lan, Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới
2023 đã đến Tây Ban Nha hôm Chúa nhật 05.09. Sự hiện diện của Thánh
Giá nhằm chuẩn bị và khuyến khích giới trẻ Tây Ban Nha tham gia sự kiện
lớn sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha trong năm 2023.
Trước khi đến Tây Ban Nha, Thánh Giá Ngày Giới trẻ và bản sao bức ảnh
“Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma”, hai biểu tượng đồng hành với
Ngày Giới trẻ Thế giới, đã thánh du tại Angolo 40 ngày và 40 đêm, từ ngày
08.07 đến 17.08.2021. Sau đó ở Ba Lan từ ngày 21.08 đến 01.09.
Thánh Giá đến biên giới Tây Ban Nha, cụ thể tại giáo xứ Đức Maria thuộc
của giáo phận Ciudad Rodrigo. Tại đây đã diễn ra nghi thức chào đón Thánh
Giá và bức ảnh Đức Mẹ. Trong Thánh lễ được cử hành sau đó, Đức cha
Jesús García Burillo, Giám quản Tông Tòa của Ciudad Rodrigo đã khuyến
khích các bạn trẻ đừng sợ hãi, nhắc lại lời của tiên tri Isaia: “Hãy can đảm
lên, đừng sợ, vì chính Người đến và sẽ cứu các ngươi”. Ngài nói: “Đây là
chìa khóa an toàn cho cuộc sống chúng ta: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Nhưng để Chúa đến gần, chúng ta phải mở lòng đón nhận lời Chúa, chúng
ta phải lắng nghe Người, nếu không Người sẽ không thể làm được gì”.
Trong những ngày tiếp theo, Thánh Giá Hành hương và bản sao bức ảnh
Đức Mẹ là Phần rỗi của Dân thành Roma sẽ đi qua các miền của Tây Ban
Nha, dừng lại tại hầu hết các Giáo phận. 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.
Thánh Giá Ngày Giới trẻ 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.

