
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ôm nay là Chúa Nhật I Mùa Vọng, khởi đầu năm Phụng vụ mới. Màu 

áo lễ các cha mặc trong mùa nầy phần lớn là màu tím nói lên không 

phải sự tang tóc của màu đen nhưng cũng cho thấy sự chờ mong, sự 

thiếu thốn. Mùa vọng là mùa Giáo hội dành để giúp cho chúng ta hướng về 

ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta : Mùa Vọng là mùa trông 

đợi Đấng Cứu Thế.  

Thế nhưng vì Chúa Giêsu đã đến thế gian trên 2000 năm nên Mùa Vọng 

giúp cho chúng ta chờ đợi ơn cứu độ đến với từng người trong chúng ta. 

Chúa Giêsu đã mang ơn cứu độ cho nhân loại nhưng ơn ấy có được chúng ta 

tiếp nhận hay không lại là chuyện khác.  

Bận tâm lớn nhất của chúng ta hiện nay có lẽ là dịch bệnh, là công ăn 

việc làm, là cơm áo gạo tiền, là hưởng thụ cuộc sống … chớ không phải là 

ơn cứu độ. Thời gian dịch bệnh, nhất là phải giãn cách, cách ly nhiều ngày 

nên việc hồi phục kinh tế hay đơn giản hơn công việc làm ăn buôn bán bị 

ngưng trệ. Tâm lý sợ dịch vẫn còn đè nặng, vẫn còn gây kinh hoàng trên 

mỗi người nên việc mở cửa, việc kinh doanh còn khá dè dặt nhất là khi 

thỉnh thoảng người ta vẫn thấy dây băng đỏ trước nhà nầy hay nhà kia.  

Dù cuộc sống còn bấp bênh nhưng dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục và 

người ta vẫn phải sống với nguy cơ bị lây nhiễm thậm chí đối diện với cái 

chết. Đời sống Giáo hội cũng tiếp tục và Giáo hội luôn muốn chúng ta hiểu 

rằng đời sống chúng ta sẽ có ngày thay đổi khi chúng ta chấm dứt cuộc sống 

trần gian : chúng ta không dừng lại nhưng tiếp tục hành trình đi về cõi vĩnh 

hằng. Chính vì thế Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ hay quan tâm đến ơn cứu 

độ để sau cuộc sống trần gian chúng ta được hạnh phúc bên Chúa.  
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NIỀM VUI ĐƯỢC CỨU ĐỘ 

“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra anh em hãy đứng thẳng và ngẩng 

đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) 

Suy niệm: Nhiều người trên thế giới đang lo lắng vì lời đồn đoán tận thế sắp 

xảy đến vào ngày 21.12 năm 2012 này vì đó là ngày cuối cùng theo cách 

tính lịch của dân Maya. Người ta sợ phải lìa bỏ cái thế giới thân yêu này – 

cho dù nó vẫn còn nhiều khổ não xấu xa. Chúa Giêsu xác nhận sẽ có ngày 

tận thế, nhưng không phải để tan biến thành hư vô. Với lời mời gọi các tín 

hữu “đứng thẳng và cất cao đầu,” Ngài lưu ý chúng ta hai điều: 1. Sẽ có 

những dấu hiệu làm nhiều người hoang mang lo sợ, nhưng đối với các tín 

hữu, đó là dấu hiệu vui mừng vì mình sắp được cứu độ; 2. Lời khuyên cụ 

thể và thực tế để ứng phó với tình huống khẩn cấp của thời tận thế là sự tiết 

độ trong cuộc sống và chuyên cần cầu nguyện. 

Mời Bạn: Trong thời đại của chúng ta không thiếu các thiên tai, cũng như 

chiến tranh, bạo lực. Phải chăng đó là dấu hiệu của ngày tận thế? Thay vì để 

mình hoang mang lo sợ theo não trạng thế tục, mời bạn nghe theo Lời Chúa 

mời gọi để đặt niềm tin và hy vọng của mình trên nền tảng vững chắc là Lời 

Ngài. Mà Lời Ngài nhắc nhở chúng ta thật cụ thể: “Đừng chè chén say sưa, 

hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” Bạn đã sẵn sàng đón tiếp Ngài chưa? 

Sống Lời Chúa: Nói “không” với một thứ “nghiện ngập” nào đó trong tư 

tưởng, lời nói, lối sống của mình; đồng thời dành thì giờ cầu nguyện, hồi 

tâm kiểm điểm đời sống mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng những của cải chóng 

qua đời này thế nào để đạt tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau. 
  

  

GIÁO HỘI ĐÔNG ÂU VỚI LÀN SÓNG COVID-19 MỚI 

Tỷ lệ tử vong tăng 10%, chủ yếu từ biến thể Delta, đã được báo cáo 

trên khắp châu Âu trong tuần đầu tiên của tháng 11, trong bối cảnh Tổ chức 

Y tế Thế giới cảnh báo châu lục này có thể có nửa triệu người chết trong 

những tháng tới. Nhiều tổ chức đòi phải có chứng chỉ 3G - xác nhận đã tiêm 

vắc-xin, bị nhiễm Covid-19 và đã lành, hay xét nghiệm âm tính - để vào một 

số nơi. 

Tại Rumani, nơi có tỷ lệ tử vong do Covid-19, tính trên đầu người, 

cao nhất thế giới, trong thông cáo hôm 30/10/2021, Tổng giáo phận 

Bucharest của Chính Thống giáo cho biết đã chấp nhận yêu cầu của Bộ Y tế 



Rumani và mở các nhà nguyện làm nhà quàn thi hài tạm thời. Trong khi đó, 

trong thư đề ngày 29/10/2021, các giám mục Công giáo Đông phương của 

Rumani kêu gọi các tín hữu “hãy cầu nguyện, tiêm phòng và tuân thủ 

nghiêm ngặt tất cả các biện pháp cần thiết”. 

Tại Áo, hôm 15/11/2021, lệnh phong toả đã được áp dụng đối với tất 

cả những người trên 12 tuổi không tiêm vắc-xin. Hôm 13/11/2021, Hội 

đồng giám mục Áo đã thắt chặt các quy tắc của mình, bắt buộc phải đeo 

khẩu trang cùng với các biện pháp mới về khử trùng, thông gió và giữ 

khoảng cách. 

Dù sắc lệnh mới về các biện pháp bảo vệ Covid-19 của chính phủ 

Áo miễn trừ “các cuộc tụ họp thực hành tôn giáo”, nhưng bất kỳ ai tham dự 

các cử hành phải có chứng chỉ 3G, trong khi các quy tắc về ca hát, xưng tội 

và rước lễ đã được thắt chặt theo hướng dẫn chi tiết của Giáo hội. 

Ở nước láng giềng Slovakia, trong thư gửi ngày 14/11/2021, các 

giám mục kêu gọi công dân tiêm vắc xin như “một biểu hiện cụ thể và 

trưởng thành của đức tin vào Chúa”. Các ngài viết: “Cộng đồng Kitô giáo 

chúng ta nên có quan điểm đúng đắn vào thời điểm quan trọng này - như 

Đức Thánh Cha đã nói, tiêm vắc-xin là biểu hiện của tình yêu thương tha 

nhân. Chúng tôi kêu gọi các linh mục quảng bá sứ điệp đúng đắn và khuyến 

khích tiêm chủng, đồng thời tuân thủ các quy tắc vệ sinh. Đây cũng là biểu 

hiện thực sự của chúng ta về thái độ sống có ý thức và kiên định”. 

Tại Ucraina, nơi chưa đến 1/5 trong tổng dân số 43,3 triệu người 

được tiêm chủng đầy đủ, Giáo hội Công giáo đã mở Nhà thờ chính toà Phục 

sinh ở Kiev làm trung tâm tiêm chủng vào ngày 7/11/2021 và cung cấp chỗ 

tại các nhà thờ ở năm thành phố khác làm nơi điều trị.  

Về phía nam của Croatia, Giám mục nghi lễ Byzantine Milan Stipic 

của Krizevci đã cảnh báo về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các thành viên 

Giáo hội về việc tiêm vắc-xin. Ngài kêu gọi người Công giáo đối diện với 

đại dịch bằng cách “quay trở lại các giá trị sống của Kitô giáo và một lối suy 

nghĩ thực sự được Phúc Âm hóa”.  

Trong khi Toà Thượng phụ Chính Thống Mátxcơva không buộc có 

chứng chỉ tiêm vắc-xin để vào nhà thờ, thì tại Hy Lạp, nơi những công dân 

chưa được tiêm chủng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính để vào các 

cửa hàng và nhà hàng, Giáo hội Chính Thống đã yêu cầu các giáo sĩ và nhân 

viên giáo xứ chưa được tiêm vắc-xin phải xét nghiệm 2 lần mỗi tuần và 

“thúc giục” các Kitô hữu đi xét nghiệm trước khi tham dự các nghi lễ. (Crux 

20/11/2021) 

 

 



RADIO CÔNG GIÁO CUBA ĐẦU TIÊN PHÁT THANH 

TRỰC TUYẾN 24 GIỜ MỖI NGÀY 

Đài phát thanh “El Sonido de la Esperanza” – Âm thanh Hy vọng, thuộc 

Mạng lưới Thanh niên Công giáo, là đài phát thanh Công giáo đầu tiên ở 

Cuba phát thanh trực tuyến 24 giờ mỗi ngày, nhờ vào sự dấn thân của một 

nhóm các nhà truyền thông trẻ để truyền bá thông điệp của Giáo hội qua 

internet. 

Được thành lập vào tháng 02 năm 2019, Mạng lưới Thanh niên 

Công giáo là một cộng đồng trực tuyến có mặt trên các mạng xã hội như 

Facebook, Twitter, Instragram, Telegram và Whatsapp, được hỗ trợ bởi Hội 

đồng Giám mục Cuba. 

Rubén de la Trinidad, người sáng lập và một trong những thành viên 

lãnh đạo của Mạng lưới Thanh niên Công giáo, cũng là phó tế của dòng 

Truyền giáo thánh Phao-lô, nói với hãng tin quốc tế Inter Press Service rằng 

đài phát thanh trực tuyến này được thành lập cách đây không lâu như là 

“một đài phát thanh trực tuyến và thường trực các chương trình radio khác 

nhau của Giáo hội Cuba và các nơi khác trên thế giới, theo một mạng lưới 

mà chúng tôi vẫn đang thiết kế.” 

Sáng kiến này nhằm mục đích đào tạo và thông tin cho cộng đồng 

Công giáo Cuba thông qua các mạng xã hội, xây dựng cầu nối và kết nối các 

thành viên của mình ở trong nước hoặc ở nước ngoài, cũng như khuyến 

khích những người trẻ dấn thân cụ thể trong đời sống Kitô giáo, theo giáo 

huấn và học thuyết xã hội của Giáo hội. 

Thầy Rubèn giải thích rằng đài phát thanh là một điều mới lạ ở 

Cuba, “bởi vì ở Cuba, mặc dù Giáo hội có thể truy cập các phương tiện 

truyền thông đại chúng, nhưng không có kênh truyền hình hoặc đài phát 

thanh riêng”. 

Giáo hội Công giáo Cuba có một hệ thống các ấn phẩm và các bản 

tin chủ yếu giới hạn cho giáo dân, trong khi ở một số trong 11 giáo phận 

trong nước, các nhóm giáo dân tạo ra các chương trình âm thanh được phổ 

biến qua các kênh khác nhau, như các USB dùng với máy vi tính. Mới đây, 

hầu hết các gia đình đều có internet, khiến cho công việc của Hội Giáo 

hoàng Truyền Giáo trở nên khả thi với những công cụ mới này. (Fides 

24/07/2020) 

 
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 Kim 

Hồng:10.000.000đ. 


