
 

 

                                                                     ễ ă ưở

gày 24/9 vừa qua, trên trang của TỔNG GIÁO PHẬN Saigon đăng bài 

của Sr. Francesca Do, Dòng Chúa Chiên Lành, viết lên suy nghĩ của Sr 

sau hai tháng “đi tình nguyện”. Sr. viết : “Hai tháng đi tình nguyện đã 

kết thúc. Tháng đầu tôi được phục vụ ở khoa cấp cứu. Đây là nơi dành cho 

các bệnh nhân nặng, rất nhiều người trong số họ đã ra đi. Qua tháng thứ 2, 

tôi được chuyển tới phục vụ ở khoa dành các bệnh nhân chuẩn bị xuất viện. 

Hai khoa với hai kinh nghiệm đưa tiễn thật khác nhau : một bên đưa tiễn 

trong ngậm ngùi xót xa và không một lời chào tạm biệt, một bên đưa tiễn 

trong niềm hạnh phúc trào dâng khi các bệnh nhân chuẩn bị được đoàn tụ 

cùng gia đình : “Sơ ơi! hôm nay tôi được xuất viện, vui quá, cảm ơn các sơ 

và mọi người rất nhiều, chúc mọi người ở lại làm việc bình an nhé!”.” 

Tuy Sr. tình nguyện giúp người nhưng Sr cũng cảm thấy mình “nợ” : 

“Tôi cảm thấy mình nợ họ rất nhiều vì sự trân trọng và lòng tin tưởng họ đã 

dành cho tôi mỗi khi tôi lắng nghe họ trải lòng. Những lời hối hận của biết 

bao người con vì đã làm cha mẹ phải khổ mà nay không còn cơ hội đền đáp, 

những tiếng nấc nghẹn ngào của những người cảm thấy đã trễ để có thể bắt 

đầu lại, những lời xin lỗi muộn màng dành cho những người thân đã ra đi 

mà không được gặp mặt,…Bao nhiêu những hối tiếc dường như ập đến trên 

các bệnh nhân trong lúc đúng ra họ rất cần một tinh thần thanh thản để lo 

chữa trị bệnh.” 

Sr. kết luận : “Ước mong rằng sẽ đến lúc người ta không còn dốc sức 

ganh đua để chạy theo món nợ danh vọng tiền bạc nữa, nhưng thay vào đó 

là theo đuổi những "món nợ yêu thương". Khi đó tất cả chúng ta sẽ được 

sống cảnh giới thiên đàng tại trần gian.” Có lẽ câu nầy là câu tổng kết hai 

tháng phục vụ và cũng xứng đáng là câu tổng kết cuộc đời chúng ta. 
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THÀ MẤT… ĐỂ ĐƯỢC 

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà 

được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục phải vào 

lửa không hề tắt.” (Mc 9,43) 

Suy niệm: Nếu cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa nối tiếp nhau, thì 

chọn lựa nào cũng đòi hỏi phải tính toán, phải quyết định. “Được gì và mất 

gì?” Chọn lựa cũng có nghĩa là “từ bỏ”; không thể bắt cá hai tay. Đã chọn 

thì phải chọn lựa những gì tốt hơn, đẹp hơn, cao hơn, giá trị hơn cái hiện có, 

bởi bản tính tự nhiên luôn hướng ta về Chân, Thiện, Mỹ, về cái “tuyệt 

đối”. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta sự sống đời đời mới là giá trị 

tuyệt đối, mà để đạt được nó, chúng ta phải dám cắt bỏ những gì rất thiết 

thân, quí giá đối với chính bản thân và ngay cả sinh mạng của mình, – chặt 

tay, móc mắt là những kiểu nói rất mạnh để diễn tả điều đó – nếu chúng làm 

cớ cho chúng ta sa ngã và đánh mất sự sống đời đời. 

Mời Bạn kiểm điểm đời sống: Bậc thang giá trị trong lối sống hiện nay của 

bạn, gia đình bạn là gì? Thiên Chúa và sự sống đời đời có đứng đầu bậc 

thang đó không? Hay là tiền bạc, khoái lạc, quyền lực? Mỗi khi phải lựa 

chọn một trong nhiều giá trị, đau là tiêu chí của bạn: vì Chúa, vì hạnh phúc 

của những người bé nhỏ nghèo hèn nhất hay vì lợi ích cá nhân, phe nhóm 

mình? 

Sống Lời Chúa: Dành vài phút trong giờ kinh gia đình để kiểm điểm gia 

đình tôi đã thực hiện bậc thang giá trị hướng tới sự sống đời đời chưa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, sống giữa đời, quả thật chúng con như chiên giữa 

sói rừng. Xin ban sức mạnh Thánh Thần giúp chúng con luôn biết tỉnh thức 

và sẵn sàng, để có thể đứng vững và bền đỗ cho đến cùng. Amen. 

 
  

  

 

 TGP Seoul tham gia “40 ngày cầu nguyện cho sự sống” chống phá 

thai 

TGP Seoul, thông qua Ủy ban sự sống của mình, đã quyết định tham gia “40 

ngày cầu nguyện cho sự sống và chấm dứt phá thai”, từ 22.09 - 31.10.2021. 

Chiến dịch này được thành lập vào năm 2007 tại Texas, Hoa Kỳ, và ngày 

nay đã vươn ra quốc tế và có sự tham gia không chỉ của các nhà lãnh đạo 

Công giáo, mà còn của nhiều nhóm Kitô giáo. Tại Seoul, tham gia sáng 



kiến, ngoài tổng giáo phận, còn có Hiệp hội y khoa ủng hộ sự sống và các tổ 

chức phi lợi nhuận khác của Kitô giáo. 

Trong suốt 40 ngày, hàng ngày, những người tham gia sẽ tập trung tại Công 

viên Yeontral của thành phố và đọc một lời cầu nguyện đặc biệt, được soạn 

cho dịp này, cầu cho chấm dứt phá thai và bảo vệ những trẻ em sắp chào đời 

và những em không được chào đời. Do các quy định chống Covid, thời gian 

cầu nguyện sẽ được tổ chức trong các nhóm nhỏ, để giữ giãn cách xã hội. 

Cha Park Jung-woo, Tổng Thư ký của Ủy ban Sự sống của TGP nói: “Giáo 

hội không thể ngăn chặn việc tự nguyện chấm dứt mang thai (nghĩa là phá 

thai) bằng luật pháp. Nhưng ngay cả khi chúng ta không thể ngăn chặn theo 

pháp lý việc phá thai, chúng ta vẫn có thể tạo ra sự thay đổi trong xã hội 

bằng cách chân thành cầu nguyện và tin cậy nơi Chúa. Chay tịnh theo ý chỉ 

này cũng là việc quan trọng”. 

Đây không phải là lần đầu tiên HĐGM Hàn Quốc tái khẳng định sự thánh 

thiêng của sự sống và tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống từ khi mới thụ 

thai. Năm 2018, các GM đã đưa ra một bản kiến nghị chống phá thai, thu 

thập được một triệu chữ ký.  

Tháng 1 năm nay (2021) chính phủ Hàn Quốc đã thông qua các biện pháp 

lập pháp cần thiết để tuyên bố luật kết tội phá thai là vi hiến và bãi bỏ luật 

năm 1953. Nhân dịp đó, chủ tịch Ủy ban Đời sống của Hội đồng Giám mục 

Hàn Quốc, Đức cha Linus Seong-hyo Lee, đã khẳng định rằng Giáo hội sẽ 

tiếp tục cuộc chiến bảo vệ sự sống. Ngài nói: “Hợp pháp hóa phá thai là sự 

nhìn nhận công khai việc giết người”. 

 ĐTC khai mạc Hội nghị thứ 50 của Liên HĐGM Châu Âu 

Chủ sự Thánh Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 50 của Liên HĐGM Châu Âu, 

ĐTC mời gọi các tín hữu và mục tử Châu Âu chú ý đến ba khía cạnh: suy 

ngẫm, tái xây dựng và nhìn xem. 

Trước hết ĐTC nói đến việc suy ngẫm được gợi hứng từ sách ngôn sứ 

Khác-gai: “Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi”. 

“Giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các ngôi nhà có ghép gỗ đóng trần, 

còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?” ĐTC giải thích: trở về từ lưu 

đày, dân bận tâm xây dựng lại nơi ở của mình. Giờ đây, họ ở trong những 

ngôi nhà tiện nghi, trong khi Đền Thờ Thiên Chúa bị đổ vụn nhưng không ai 

bận tâm xây lại. Đây là lời mời gọi, tại Châu Âu, các Kitô hữu chúng ta có 

cám dỗ ở trong những ngôi nhà tiện nghi, trong nhà thờ chắc chắn với các 

truyền thống, trong khi Chúa Giêsu thì ngày càng bị lãng quên. 

Bao nhiêu người không còn đói khát Thiên Chúa! Không phải vì họ xấu, 

nhưng vì thiếu những người cho họ cảm nhận được hương vị của đức tin và 

thắp lên lại nỗi khát mong vốn có trong tim con người. 



Con người có những thứ họ muốn, nhưng không hạnh phúc. Họ thiếu điều 

gì? Thiếu đức ái là nguyên nhân của sự không hạnh phúc, bởi vì chỉ có tình 

yêu mới làm no thoả con tim. Đóng mình trong nhà, cư dân Giêrusalem mất 

đi hương vị của sự rộng rãi hào phóng. Và đây có thể là vấn đề của chúng 

ta. Chỉ tập trung đến những địa vị khác nhau trong Giáo hội, trong các tranh 

luận, chương trình, chiến lược, làm chúng ta hết nhìn thấy chương trình thật, 

đó là Tin Mừng: sự rộng mở của đức ái và sự sẵn lòng cho đi. 

 Động từ thứ hai ĐTC nhấn mạnh là “xây dựng lại”. Qua vị ngôn sứ, Thiên 

Chúa yêu cầu “Xây dựng lại nhà của Ta”. Từ bỏ sự thoải mái của hiện tại để 

xây dựng tương lai. Cần xây dựng lại ngôi nhà chung của cộng đồng Châu 

Âu, trở về lại viễn tượng của những người cha sáng lập. Bởi vì họ không tìm 

sự đồng thuận nhất thời, nhưng mơ về tương lai cho tất cả. Điều này cũng 

đúng cho Giáo hội, ngôi nhà của Chúa. Khởi đi từ truyền thống sống động 

của Giáo hội, được đặt nền trên Tin Mừng, sự gần gũi và chứng tá, chúng ta 

tái xây dựng và cùng với người khác. Dù có thể có những cái nhìn khác 

nhau, nhưng luôn giữ sự hiệp nhất. 

Đến điểm thứ ba, ĐTC nói rằng, từ việc tái xây dựng như thế, chúng ta cho 

anh chị em của chúng ta cơ hội để nhìn xem. Trong Tin Mừng, vua Hêrôđê 

tìm cách “nhìn xem Đức Giêsu”. Nếu các Kitô hữu, thay vì chiếu sáng nhờ 

niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu, lại đưa ra các khuôn mẫu tôn giáo xơ cứng, 

duy lý và khắc khe, thì người ta sẽ không thấy được vị Mục tử Nhân lành. 

Không nhìn thấy Đấng yêu thương từng con chiên, gọi tên từng con một và 

vác nó lên vai. 

ĐTC mời gọi các giám mục đưa ra những chọn lựa khôn ngoan và táo bạo, 

bằng sự dịu dàng điên rồ mà qua đó Đức Kitô đã cứu chúng ta. Người 

không đòi chúng ta chứng tỏ, nhưng giới thiệu Thiên Chúa, như các Thánh 

đã làm: không phải bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống. Người đòi chúng ta 

cầu nguyện và khó nghèo, sáng tạo và sẵn sàng cho đi. Nhờ đó, chúng ta 

giúp được Châu Âu ngày nay, đang mệt mỏi, tìm thấy khuôn mặt luôn trẻ 

trung của Chúa Giêsu và hiền thê của Người. 

 

 
 

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. 


