
 

 

                                                                     ễ ă ƣở

gày 4/10 vừa qua, Đức Tổng Giuse đã gởi “THƢ MỤC VỤ GỬI GIA 

ĐÌNH TỔNG GIÁO PHẬN”. Bức thƣ viết : “Sau hơn 4 tháng giãn cách 

xã hội và tạm ngƣng các cử hành phụng vụ cộng đồng, chúng ta đang 

bƣớc vào giai đoạn bình thƣờng mới; các sinh hoạt tôn giáo cũng dần dần 

đƣợc phục hồi.” 

Trƣớc tiên về Thánh lễ : “Sau thời gian đói khát Thánh Thể, nay anh chị 

em đã có thể tham dự thánh lễ… Sau này, khi các sinh hoạt trở lại bình 

thƣờng, anh chị em hãy đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và lãnh nhận 

Thánh Thể là sự sống thần linh; đừng để vì giãn cách lâu quá mà tâm hồn 

chúng ta ra nguội lạnh. Ngắm nhìn một bữa tiệc ngon, làm sao bằng chính 

mình đƣợc ăn tiệc!” 

Đức Tổng cũng đề nghị “Bƣớc vào tháng 10, đáp lại lời Đức Mẹ Fatima 

mời gọi, chúng ta hãy ăn năn sám hối, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim 

Đức Mẹ.” Cụ thể hơn, ngài viết : “Ban Thƣờng vụ Hội đồng Giám mục đã 

quyết định cử hành Ngày Toàn quốc Cầu nguyện xin Ơn chữa lành Mùa đại 

dịch. Cụ thể nhƣ sau : 

“Thánh lễ ngày Chúa nhật, 17/10/2021: tất cả các linh mục cử hành 

Thánh lễ theo ý chỉ chung : cầu cho bệnh nhân, cho ngƣời đã qua đời, cho 

các y bác sĩ và nhân viên y tế, cho ngƣời đang gánh chịu hậu quả do dịch 

bệnh. Ngoài thánh lễ, các cộng đoàn cũng cử hành giờ Chầu Thánh Thể, lần 

hạt Mân Côi hoặc lần hạt Lòng Chúa Thƣơng Xót. 

Giữ Chay trong ngày Thứ Sáu, 22/10/2021: cùng với lời cầu nguyện, mỗi 

ngƣời sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh để đền bù tội lỗi của mình 

cũng nhƣ của nhân loại, và làm một việc bác ái giúp đỡ ngƣời nghèo khổ.” 
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ĐỪNG THIỆN CHÍ NỬA VỜI 

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người 

nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe 

lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của 

cải. (Mc 10,21-22) 

Suy niệm: Chúa Giêsu thực sự hài lòng, Ngài “đƣa mắt nhìn và đem lòng 

yêu mến” ngƣời thanh niên vừa giàu của cải, đạo đức lại giàu thiện chí này: 

tuy anh đã chu toàn đầy đủ cả một chuỗi dài các luật lệ nhƣng anh cũng cảm 

nhận mình mới đi đƣợc nửa đƣờng trên con đƣờng hoàn thiện. Anh còn 

muốn tiến xa hơn, đó là “được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Thế nhƣng 

thiện chí của anh mới chỉ đƣợc nửa vời: Khi nghe Chúa nói về bƣớc tiến 

quyết liệt để đạt đƣợc điều đó thì anh đã “sa sầm nét mặt” và rút lui. Mà lý 

do chỉ là “vì anh ta có nhiều của cải”! 

Mời Bạn: Muốn nên hoàn thiện phải dám từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý 

Chúa cách triệt để. Trong những hoàn cảnh xuôi thuận, chúng ta có thể tỏ ra 

mình là ngƣời ngoan đạo. Thế nhƣng khi gặp tình huống phải lựa chọn: nếu 

muốn trung thành với niềm tin, với Tin Mừng, chúng ta phải từ bỏ một số 

những thuận tiện hay quyền lợi nào đó, liệu chúng ta có tránh đƣợc thái độ 

“sa sầm nét mặt” đáng tiếc này không? 

Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm nào về “thiện chí nửa vời” nhƣ vậy trong đời 

sống đạo không? Mời bạn chia sẻ. 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm sống theo đòi hỏi của Tin Mừng trong mọi 

hoàn cảnh của cuộc sống, dù cho bị thiệt thòi, mất mát. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có gì là của con mà không bởi do Chúa ban cho, 

xin cho con luôn xác tín điều này để con luôn biết sống cho đi trọn vẹn theo 

ý Chúa muốn. Amen. 
  

  

 Khai mạc tháng truyền giáo. 

Tháng Truyền giáo bắt đầu từ ngày 01.10, lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu 

và kết thúc vào ngày 24.10.2021, Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95. 

Chứng tá là trung tâm sứ điệp của Tháng Truyền giáo năm nay. 

Trong một thông cáo báo chí, Đức Tổng Giám mục Giampietro Dal Toso, 

Chủ tịch Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) nhấn mạnh: “Mỗi năm, 

cử hành Tháng Truyền giáo và Ngày Thế giới Truyền giáo nhắc nhớ chúng 



ta rằng: đức tin của chúng ta luôn là truyền giáo. Chúng ta không thể im 

lặng về những gì chúng ta đã nghe, đã thấy và đã sống trong cuộc gặp gỡ 

với Thiên Chúa”. 

Nhằm giúp các tín hữu ý thức và sống Tháng Truyền giáo, một số văn 

phòng Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng Truyền giáo đã cho phổ 

biến một sứ điệp video, với nhiều ngôn ngữ, nội dung nhắc nhớ: “Không ai 

bị loại trừ khỏi lòng thƣơng xót của Thiên Chúa và của các nhà truyền giáo, 

những ngƣời chia sẻ cuộc sống của họ với các tín hữu và những ngƣời đƣợc 

giao phó cho họ”. Sứ điệp video còn mang tiếng nói của hàng ngàn ngƣời 

nam nữ trên thế giới đang thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng: “Chúng tôi 

vẫn ở đây, và chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và 

đã nghe”. 

Trong khi đó, trên thế giới, mặc dù một số quốc gia vẫn còn đang bị ảnh 

hƣởng bởi đại dịch, vẫn có những sáng kiến thúc đẩy việc đào tạo, cầu 

nguyện, linh hoạt để chuẩn bị và cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo.  

Cùng với tất cả các hoạt động dành riêng cho Tháng Truyền giáo, trên trang 

web của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo [www.ppoomm.va], bắt đầu từ 

ngày 01.10, mỗi ngày sẽ có một bài viết, một nghiên cứu chuyên sâu về 

đấng đáng kính Pauline Jaricot, vị sáng lập Hiệp hội “Truyền bá Đức tin”, 

tiền thân của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, với tựa đề: “Biết rõ hơn về 

Pauline Marie Jaricot và suy ngẫm về sứ vụ của Giáo hội”. 

 ĐTC khuyến khích người trẻ tái tạo thế giới đã bị tổn thương vì đại 

dịch 

Trong sứ điệp đƣợc đọc bởi ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa 

Thánh, ĐTC thúc giục những ngƣời trẻ tham dự Diễn đàn Lƣơng thực Thế 

giới từ ngày 1-5/10 đừng để mình giới hạn bởi lối suy nghĩ thiển cận không 

chịu thay đổi nhƣng hãy phấn đấu vì một tƣơng lai tốt hơn. 

ĐTC nhận định: “Cảm thức thuộc về cùng một cộng đồng và hành tinh 

khiến họ cảm thấy cách mạnh mẽ sự cấp bách hành động và giải quyết 

những thách thức đang gây ra cho gia đình nhân loại theo những cách mới”. 

Họ mang đến cho chúng ta những giải pháp sáng tạo để giải quyết những 

vấn đề cũ và sự can đảm không bị hạn chế bởi tƣ duy thiển cận chống lại sự 

thay đổi. 

Các bạn trẻ tham dự Diễn đàn đƣợc mời gọi hiệp nhất và kiên trì trong mục 

tiêu của họ. ĐTC kêu gọi họ đừng mơ những ƣớc mơ “nhỏ mọn” nhƣng hãy 

“phấn đấu vì một tƣơng lai tốt đẹp hơn và biến những khát vọng đó thành 

những hành động cụ thể và ý nghĩa”. Ngài yêu cầu họ “bỏ lại sau lƣng 

những thói quen và hành động sai lầm và tái tạo thế giới đang bị lung lay 

bởi đại dịch này”. Ngài nói, điều này “sẽ là hiện thực đáng mừng nếu bạn 

gieo đƣợc tinh thần liên đới, sáng tạo và cao thƣợng”. 



ĐTC cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đừng làm các thế hệ mới thất 

vọng”. Ngài yêu cầu họ nhìn vào đôi mắt của những ngƣời trẻ đang yêu cầu 

họ thay đổi, lắng nghe mối quan tâm của họ và đƣợc truyền cảm hứng từ 

tầm nhìn của họ. Ngài nói rằng “chính hiện tại của chúng ta sẽ xác định 

tƣơng lai của họ”. 

Cuối cùng ĐTC hy vọng rằng những ngƣời trẻ sẽ nhắc các lãnh đạo có 

những quyết định hy vọng để đối phó với sự thất vọng và đoàn kết trong sứ 

mạng để đảm bảo không ai không có đƣợc những phƣơng tiện để sống cuộc 

sống xứng với nhân phẩm. 

 
 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 ngƣời đã qua đời trong cơn đại dịch Covid. 

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

để cộng đoàn họ đạo cùng cầu nguyện cho họ.  

 Thánh Lễ kính Đức Trinh nữ Maria lúc 12g00. 

12g00 thứ tƣ 13.10, Giáo xứ sẽ có Thánh Lễ kính Đức Trinh nữ Maria nhƣ 

thƣờng lệ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự. 

 Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch 

- Thánh lễ ngày Chúa nhật, 17/10/2021: tất cả các linh mục cử hành Thánh 

lễ theo ý chỉ chung: cầu cho bệnh nhân, cho ngƣời đã qua đời, cho các y bác 

sĩ và nhân viên y tế, cho ngƣời đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh. 

- Giữ Chay trong ngày Thứ Sáu, 22/10/2021: cùng với lời cầu nguyện, mỗi 

ngƣời sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh để đền bù tội lỗi của mình 

cũng nhƣ của nhân loại, và làm một việc bác ái giúp đỡ ngƣời nghèo khổ. 

 Chúc mừng bổn mạng ca đoàn Têrêsa Avila. 

Thứ sáu, 15.10 Giáo hội mừng lễ Thánh Têrêsa Avila. Họ đạo xin đƣợc 

chúc mừng ca đoàn Têrêsa Avila nhân ngày bổn mạng. Xin Chúa qua lời 

chuyển cầu của thánh nữ ban cho mọi thành viên đƣợc dồi dào ơn Chúa. 

 

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 Nga: 2.000.000đ. 1 giáo dân: 3.000.000đ. Agatha Lộc: 

20.000.000đ. 


