
 

 

                                                                     ễ ă ưở

hư vậy là sau một thời gian đình hoãn, Tổng Giáo phận Saigon đã quyết 

định phong chức linh mục cho các thầy phó tế. Và họ đạo Chợ đũi cũng 

rất vui mừng đón nhận tin vui nầy vì trong số nầy có các thầy đã từng 

giúp xứ khi ngắn hạn, khi dài hạn tại họ đạo.  

Chúng ta vui mừng vì tưởng như phải kéo dài cho đến năm sau khi cơn 

dịch do virus covid 19 tạm lắng xuống, thời gian hạn chế hay cách ly được 

dỡ bỏ. Chúng ta vui mừng vì Tổng Giáo phận có thêm một số cha mới để bù 

đắp cho tình trạng còn thiếu các linh mục hiện nay tại Tổng giáo phận khi 

một số cha đã qua đời hay nghỉ hưu vì sức khỏe sa sút trong trong thời gian 

qua. Vài xứ đạo đã không có cha sở trong những tháng qua khi cha sở qua 

đời nhưng không có cha khác thay thế. Kỳ thuyên chuyển nầy, họ đạo Chợ 

Đũi cũng có hai cha chuyển sang xứ khác nhưng chỉ có một cha thay thế nên 

công việc cũng bị khó khăn bước đầu. Hy vọng trong thời gian tới họ đạo sẽ 

tìm được cách giải quyết. 

Chúng ta hy vọng các cha mới sẽ là những linh mục nhiệt tình trong sứ 

vụ hướng dẫn dân Chúa đi theo vị mục tử nhân lành là Đức Giêsu. Chúng ta 

hy vọng các linh mục mới sẽ là những người đã có kinh nghiệm sống trong 

lòng thương xót của Chúa, cũng biết hướng dẫn mọi người chạy đến nương 

nhờ nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hy vọng rằng các linh mục mới 

sẽ là những người biết quên bản thân mình, biết không so đo tính toán để chỉ 

hướng về việc phục vụ dân Chúa trong cả đời sống mình. 

Để được như vậy, chắc chắn các linh mục cần đến sự trợ giúp của mọi 

người, nhất là cần đến lời cầu nguyện. Xin Chúa giữ gìn các linh mục mới 

trong tình yêu của Chúa, xin nâng đỡ các linh mục khi gặp khó khăn để lòng 

nhiệt thành của các cha không bao giờ hao mòn. 
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“Xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu một người 

được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10,37) 

Suy niệm: Chúa Giêsu đã không ngừng dạy các môn đệ rằng người làm đầu 

lý tưởng là người phục vụ trong khiêm tốn. Chính Ngài đến ở giữa chúng ta 

như một người tôi tớ. Vì với Đức Kitô, quyền bính là để phục vụ. Cuộc sống 

của Chúa Giêsu là phục vụ. Chúa lại minh hoạ bài học phục vụ bằng việc 

rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Đỉnh cao của phục vụ là cái 

chết hy sinh trên Thánh giá, như một tên nô lệ, như một người tôi tớ. Thế 

mà chẳng khác nào trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Chúa đã chấp nhan 

sống và chết như thế đó! Còn các môn đệ thì cứ mải tìm kiếm, tranh giành 

một “chỗ đứng,” một “chiếc ghế” của vinh quang, của quyền lực!!! 

Mời Bạn: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày 

mà theo Ta;” “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ.” 

Đó là tiêu chí của người môn đệ đích thực, không có con đường nào khác! 

Phải quyết định lựa chọn dứt khoát: “CÓ” hoặc “KHÔNG”, không được 

phép “hồi – hồi: hồi có – hồi không” hoặc thỏa hiệp bắt cá hai tay. 

Sống Lời  húa: Lựa chọn nói “không” với một sở thích, một thói quen hay 

một ý riêng nào đó của mình. 

 ầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết khám phá rằng: cuộc sống 

không phải để hưởng thụ, nhưng là để phục vụ, và “phục vụ là niềm vui,…. 

Phần thưởng duy nhất là con đã làm theo thánh ý Chúa.” Amen.  
  

  

 Vatican phổ biến tài liệu giúp các gia đình lần hạt Mân Côi. 

Trong tháng 10, tháng Mân Côi, Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống và 

Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã phổ biến tài liệu 

điện tử “Kinh Mân Côi cho gia đình” để giúp các gia đình cầu nguyện bằng 

kinh Mân Côi. 

“Kinh Mân Côi cho gia đình” là một cuốn sách điện tử, được sử dụng miễn 

phí, có thể sử dụng với chuỗi Mân Côi điện tử eRosary Click to Prayer, có 

các hình minh họa về các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi, những câu trích 

dẫn từ tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của tình yêu), được Đức Thánh 

Cha Phanxicô ban hành năm 2016, và các câu hỏi nhắm đến việc chia sẻ về 

đức tin trong gia đình. 



Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự 

sống nói: “Tôi mời tất cả các bạn sử dụng chuỗi hạt Mân Côi này để chúng 

ta không bỏ lỡ cơ hội củng cố tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và 

Mẹ Maria, người mẹ trên trời của chúng ta. Các bài suy niệm rất ngắn gọn, 

được lấy từ tông huấn Amoris Laetitia và kèm theo những câu hỏi ngắn và 

hình ảnh có thể giúp các bạn suy tư về đức tin, ngay cả với trẻ em”. 

Sách điện tử dài 21 trang hiện có trên Amazon Kindle và Google Play 

Books cũng như trực tuyến từ trang web www.laityfamilylife.va bằng tiếng 

Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha. 

Nhiều câu hỏi liên quan đến một sự kiện trong đời sống của Thánh Gia và 

khuyến khích các bậc cha mẹ chia sẻ điều gì đó về kinh nghiệm của họ. 

Ví dụ, sau khi cầu nguyện mầu nhiệm thứ ba mùa Vui - Chúa Giê-su sinh ra 

- các bậc cha mẹ được hỏi, “Bạn cảm thấy thế nào khi biết mình trở thành 

cha mẹ? Bạn có cảm giác thế nào khi chào đón con cái đến với thế giới?” 

Hoặc, sau mầu nhiệm thứ ba mùa Thương - Chúa Giê-su đội mão gai - các 

thành viên trong gia đình được hỏi, “Tôi phải đối xử với các thành viên 

trong gia đình tôi như thế nào khi họ không làm như tôi đã mong đợi? Tôi 

có chấp nhận họ không? Tôi có tức giận không? Tôi có coi thường chế giễu 

không? Tôi có kiên nhẫn không?” 

 Tự do Kitô giáo không xung khắc với các nền văn hoá hay dân tộc 

Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13/10 Đức Thánh 

Cha tiếp tục giảng giải về thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát. Ngài nhắc lại 

rằng sự sống mới với tự do trong Đức Kitô được ban cho chúng ta cách 

nhưng không nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta lãnh nhận qua bí 

tích rửa tội, cho chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn cứu độ của 

Chúa, sự chết và phục sinh của Người. Chúng ta đã được giải thoát bởi tình 

yêu thương, điều trở thành luật mới và tối thượng của đời sống Kitô hữu. 

Sứ điệp Tin Mừng về sự giải phóng của chúng ta có tính phổ quát, được gửi 

đến cho tất cả mọi người và mọi dân tộc thuộc mọi nền văn hóa. Thật vậy, 

Tin Mừng có nghĩa là “hội nhập văn hóa” vào mọi lúc và mọi nơi. Tính 

công giáo của Giáo hội, tính phổ quát của Giáo hội, không được tìm thấy ở 

sự đồng nhất về phong cách hoặc phong tục, hoặc sự áp đặt của bất kỳ một 

mô hình văn hóa nào, nhưng ở sự tôn trọng của Giáo hội đối với tất cả 

những gì tốt đẹp và chân chính trong mỗi dân tộc và nền văn hóa. 

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng khi Giáo Hội tìm cách đưa Tin Mừng vào 

nền văn hóa đương đại, bao gồm cả nền văn hóa công nghệ và thông tin 

đang phát triển nhanh chóng ngày nay, thì ước gì chúng ta biết thực hiện 

một cách sáng tạo trong việc loan báo cho tất cả các dân tộc Tin Mừng về sự 

tự do mà Chúa Kitô, Đấng Cứu độ vũ hoàn đã chiến thắng vì chúng ta. 



 Phép lạ được nhìn nhận,  ức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân 

phước 

Ngày 13.11.2021 Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc 

lệnh nhìn nhận việc chữa lành diệu kỳ nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo 

hoàng Gioan Phaolô I. Với việc nhìn nhận phép lạ này, Đức Gioan Phaolô I 

sẽ được tuyên phong chân phước. 

Việc chữa lành xảy ra ngày 23.07.2011 tại Buenos Aires. Một bé gái 11 tuổi 

bị “bệnh viêm não cấp tính nghiêm trọng, bị động kinh ác tính khó chữa, sốc 

nhiễm trùng” và gần qua đời. Tình trạng bệnh của em rất nặng do nhiều cơn 

co giật hàng ngày và viêm phế quản. Cha sở của giáo xứ, nơi có bệnh viện, 

đã phát động sáng kiến cầu khẩn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, người mà 

cha sở rất sùng kính. 

Đức Gioan Phaolô I, có tên Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 

1912 tại Forno di Canale (nay là Canale d'Agordo), thuộc tỉnh Belluno. Cha 

của ngài là một công nhân. Trong lá thư đồng ý cho ngài vào chủng viện, 

cha của ngài viết: “Cha hy vọng rằng khi trở thành linh mục con sẽ đứng về 

phía người nghèo, vì Chúa Kitô đã đứng về phía họ”. Đây là những lời mà 

Đức Gioan Phaolô I sẽ thực hành trong suốt cuộc đời của ngài. 

 

 
 

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

Theo lời kêu gọi của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Thứ Sáu, 22/10/2021, 

cùng với lời cầu nguyện, mỗi người sẽ giữ chay và làm những việc hy sinh 

để đền bù tội lỗi của mình cũng như của nhân loại, và làm một việc bác ái 

giúp đỡ người nghèo khổ để cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm chấm dứt.  

 Quyên góp cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 

Chúa nhật 24/10/2021: Khánh nhật Truyền giáo, họ đạo sẽ quyên góp tiền 

cho quỹ truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn 

quảng đại giúp đỡ.  

 

 

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. Maria Tú Nga: 1.000.000đ. 


