
 

 

                                                                     ễ ă ưở

au một thời gian khá lâu sống với các chốt chặn, ngày 1/10 vừa qua Thành 

phố HCM tháo chốt chặn, gỡ các rào chắn, mở lại một số hoạt động…để 

đi vào tình trạng “bình thường mới”…. Nhiều người trong họ đạo Chợ 

Đũi chúng ta vui mừng vì chính quyền cho tụ tập để sinh hoạt tôn giáo tuy 

với số ít người nhưng cũng vui vì có còn hơn không. 

Theo như thông tin thì việc “mở cửa” là điều bắt buộc vì việc cách ly tập 

trung không thành công, vẫn làm cho số người bị lây tăng nhiều và làm thiệt 

hại nặng nề cho nền kinh tế. Từ nay chúng ta được mời gọi sống chung với 

lũ virus và từ nay, việc chống dịch bệnh được giao cho mỗi người chúng ta. 

Chúng ta phải biết bảo vệ chính mình, biết tự theo dõi và chăm sóc cho 

chính mình để không bị nhiễm bệnh và khi bị nhiễm bệnh thì biết cách tự 

chữa lúc mới bắt đầu và chỉ đến bệnh viện để chữa trị khi có triệu chứng 

nặng… 

Như thế sống chung với virus cần sự hiểu biết của mọi người : biết cơ 

chế lây lan và tác hại của virus để biết đối phó trong từng giai đoạn của cơn 

bệnh. Thực tế là nguy hiểm của bệnh dịch vẫn còn đó, đặc biệt là với một số 

người như những người lớn tuổi, béo phì và có bệnh nền. Không ít người đã 

chích đủ 2 mũi vắc xin vẫn nhiễm bệnh nặng và không qua khỏi. Nhận xét 

do cho thấy vấn đề chính yếu không ở chỗ những biện pháp bên ngoài, có 

nghĩa là chúng ta không dám nói sẽ được bảo vệ 100% nhờ cách ly hay nhờ 

vắc xin. Sự rủi ro vẫn còn, nhiều người nói mình không tiếp xúc với ai 

nhưng vẫn bị tử vong vì virus. Vì thế chưa lúc nào bằng lúc này đời sống 

chúng ta phải sẳn sàng đương đầu những tình huống bất ngờ. Xin Chúa luôn 

ở bên chúng ta để soi sáng, hướng dẫn mọi bước đường chúng ta đi và giúp 

chúng ta luôn sẳn sàng khi tới giờ chúng ta đến gặp Chúa. 
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NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU 

“Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con 

ngưòi có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ 

mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10,6-8) 

Suy niệm: Nhà văn Nga I. Tourguéniev tâm sự: “Tôi sẵn sàng đổi hết tài 

năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào 

đó có một người đàn bà lo âu vì tôi về trễ.” Không gì hạnh phúc cho bằng 

biết rằng mình được yêu, cũng như không có gì chua xót cho bằng từ tình 

yêu chuyển thành thù hận. Hôm nay, Đức Giêsu nhắc ta hai điều: 1. Con 

người cần có người bạn đời chung sống với mình (“sỏi đá cũng còn có 

nhau”, huống gì con người!). 2. Hai người nam nữ hợp nhất nên một, không 

phải chỉ nên một trong thân xác, nhưng còn cả trong lý tưởng, trong trách 

nhiệm, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình… Nhờ vậy, vợ chồng vừa 

đem lại hạnh phúc cho nhau, vừa dìu nhau tiến về hạnh phúc Nước Trời. 

Mời Bạn: Nhớ rằng hôn nhân không phải chỉ đem lại thú vui, mà còn mang 

đến trách nhiệm. Bạn chỉ tìm thấy niềm vui thật sự khi nào bạn chu toàn 

trách nhiệm của mình trong gia đình. 

Chia sẻ: Trong đời sống gia đình, tôi tìm thú vui riêng cho bản thân, hay tôi 

quên mình để chăm lo hạnh phúc của những người thân? 

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ để phục vụ, giúp đỡ vợ, chồng, cha mẹ 

tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Cha nhân ái, xin Cha thương bảo vệ gìn giữ từng gia 

đình là hình ảnh của Thánh Gia, từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở 

ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần tình yêu đem hạnh phúc đến mọi gia đình 

trong đại gia đình nhân loại. Amen. 
  

  

 Đạo binh Đức Mẹ mừng 100 năm thành lập 

Năm nay, Đạo binh Đức Mẹ - Legio Mariae, mừng 100 năm thành lập 

(1921-2021). Chúa nhật vừa qua, ở Ailen, quốc gia nơi Hội khai sinh, tại 

Đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ailen, Đức cha Paul Dempsey, Giám mục của 

Achonry, đã cử hành Thánh lễ mừng sự kiện trọng đại này cho các thành 

viên của Đạo binh Đức Mẹ. 

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha đã nhắc lại khuôn mặt của ông Frank 

Duff, vị sáng lập Đoàn thể giáo dân này: Cách đây 100 năm, ông Duff đã 



tập hợp một nhóm nhỏ tín hữu ở Dublin, xác tín tầm quan trọng của việc 

giáo dân tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. Ông giải thích: “Vai 

trò của giáo dân là truyền bá Tin Mừng dưới sự bảo vệ của Đức Maria”. 

Tuy nhiên, vào thời điểm đó nhóm giáo dân này không biết rằng sứ vụ của 

họ sẽ lớn lên và phát triển như thế nào trong những thập kỷ tiếp theo và lan 

rộng khắp nơi trên thế giới, thiết lập một mô hình cho những gì sẽ trở thành 

một trong những chủ đề trung tâm của Công đồng Vatican II, đó là sự tham 

gia của giáo dân vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội. 

Đức cha nhấn mạnh rằng, những gì ông Duff đã thực hiện, ngày nay vẫn có 

thể dạy chúng ta nhiều điều. Thực tế, ông là một người của sự phân định và 

cầu nguyện, hai khía cạnh rất cần thiết cho đời sống Giáo hội. Ông Duff ý 

thức rằng những gì chúng ta làm không phải là những gì chúng ta muốn, 

nhưng là những gì Chúa muốn cho Giáo hội của Người. 

Hơn nữa, trọng tâm sứ vụ mà vị sáng lập Đạo binh Đức Mẹ muốn hướng 

đến đó là sự hiệp nhất. Ông muốn các thành viên của Hội hiệp nhất trong lời 

kêu gọi và sứ vụ. Trong đoàn thể này không có chỗ cho sự chia rẽ. Áp dụng 

tinh thần này cho Giáo hội ngày nay, Đức cha Dempsey nói: “Một số người 

trong Giáo hội muốn chúng ta quay trở lại thực hiện những điều cách đây 

nhiều thập kỷ, và trong một số trường hợp, hàng thế kỷ trước. Một số khác 

muốn Giáo hội thay đổi truyền thống và điều chỉnh các quan điểm của mình 

theo những cách mà Giáo hội chưa từng làm trước đây”. 

Đức cha Dempsey nhấn mạnh rằng: “Ông Duff tôn trọng truyền thống 

phong phú của Giáo hội, nhưng không cứng nhắc, ông sẵn sàng làm những 

điều mới mẻ, giàu trí tưởng tượng. Nói cách khác, ông có một cách tiếp cận 

quân bình cho phép mọi người tham gia vào đời sống Giáo hội theo những 

cách chưa từng được làm trước đây. Vì lý do này, ông vẫn có thể dạy chúng 

ta nhiều điều, mặc dù có những khác biệt và cách tiếp cận khác nhau, chúng 

ta phải hiệp nhất trong tình yêu đối với Giáo hội trong sứ vụ loan báo Tin 

Mừng, ý thức rằng mọi người đều có chỗ trong gia đình là Giáo hội”. 

 Công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2022 

Sáng ngày 29.09, lễ Tổng lãnh thiên thần Gabriel, bổn mạng Truyền thông, 

ĐTC đã cho công bố chủ đề ngài đã chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông 

Xã hội lần thứ 56, sẽ được cử hành năm 2022, là “Hãy lắng nghe!”. 

Đại dịch ập đến và làm tổn thương tất cả mọi người và mọi người cần được 

lắng nghe và an ủi. Lắng nghe cũng là điều căn cốt để nắm bắt tốt thông tin. 

Việc tìm kiếm sự thật bắt đầu bằng việc lắng nghe. Và điều này cũng đúng 

với chứng tá qua các phương tiện truyền thông xã hội. Mọi cuộc đối thoại, 

mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng sự lắng nghe. Vì lý do này, cả trong đời 

sống thường ngày lẫn nghiệp vụ của những nhà truyền thông, chúng ta cần 

phải học lại việc lắng nghe nhiều. 



Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú ý đến cách chúng ta lắng nghe 

(xem Lc 8,18). Để có thể thực sự lắng nghe, cần có lòng can đảm, cần có 

một trái tim tự do, cởi mở và không định kiến. 

Trong giai đoạn này, khi toàn thể Giáo hội được mời gọi lắng nghe để học 

cách trở nên một Giáo hội hiệp hành, tất cả chúng ta được mời khám phá lại 

việc lắng nghe như một điều thiết yếu cho một nền truyền thông tốt. 

 ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là trung tâm sứ vụ của Giáo hội. 

ĐTC gửi sứ điệp tới Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Brazil, nhân dịp 

kỷ niệm 150 năm thành lập, mời gọi các thành viên hiệp nhất để vượt qua 

những thử thách trong cuộc sống và loan báo Tin Mừng với niềm vui. 

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, hay còn gọi là Tông đồ Cầu nguyện đã có 

lịch sử hơn 175 năm, được khai sinh tại Vals, gần Le Puy, nước Pháp, vào 

ngày 3/12/1844, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, trong Dòng Tên. Từ đó, Tông đồ 

Cầu nguyện đã được lan truyền khắp thế giới. Tại Brazil, Mạng lưới Cầu 

nguyện Toàn cầu đã hoạt động được 150 năm. 

Trong sứ điệp gửi tới các thành viên của Tông đồ Cầu nguyện ở Brazil, 

ĐTC viết: “Tôi cám ơn tất cả anh chị em tham gia vào Mạng lưới Cầu 

nguyện Toàn cầu, để làm chứng không ngừng, cầu nguyện cho Giáo hội và 

cho nhu cầu của nhân loại. Việc tông đồ này là nền tảng, bởi vì trọng tâm sứ 

vụ của Giáo hội là cầu nguyện”. 

ĐTC nhấn mạnh: “Không có cầu nguyện thì không có sứ vụ, không có 

chứng tá, và thậm chí không có sự hiệp nhất trong Giáo hội. Sự hiệp nhất 

mà ngày nay hơn bao giờ hết là nền tảng để vượt qua nhiều thách đố mà 

nhân loại được kêu gọi đáp ứng: Chúng ta hãy tiếp tục hiệp nhất với Thánh 

Tâm Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria để vượt qua những thách đố của 

cuộc sống, lan tỏa niềm vui và hy vọng của Tin Mừng ở bất cứ nơi đâu 

chúng ta hiện diện”. 

 
Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt những người đã qua đời 

trong cơn đại dịch Covid. 

Vào lúc 19g30 thứ hai 11.10.2021, Họ đạo sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho 

các linh hồn, đặc biệt những người đã qua đời trong cơn đại dịch Covid. 

Anh chị em nào có người thân qua đời có thể mang hũ tro cốt đến nhà thờ 

để cộng đoàn họ đạo cùng cầu nguyện cho họ.  

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. Cô Hường: 100usd. Bà Tô: 1.000.000đ. 


