
 
 

      

                                                                ễ ă ưở

húng ta đang trong những ngày rất gần với Tết Nguyên đán, Tết cổ 

truyền và mang tính tâm linh của người Việt. Thực vậy khi nói đến ngày 

Tết, người Việt chúng ta không chỉ nghĩ đơn giản đến ăn uống, cho dù 

vẫn gọi là “ăn Tết”. Vì thế Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn khuyến khích 

mọi người công giáo trong ngày Mùng Một Tết hãy nhớ đến ơn Trời, nhớ 

đến Chúa là Đấng tác tạo nên mọi sự và là Đấng ban bình an thực sự cho 

chúng ta : Ngày đầu năm Giáo hội Việt Nam cầu bình an cho năm mới.   

Tiếp đến vào ngày Mùng Hai, Giáo hội Việt Nam cùng cầu nguyện cho 

ông bà cha mẹ, cầu cho tổ tiên : Đó là ngày chúng ta nhớ đến những người 

làm ơn cho chúng ta, có thể họ vẫn còn sống nhưng cũng nhiều khi đã qua 

đời. Khi chúng ta cầu nguyện, hay khi chúng ta có những cử chỉ thăm hỏi, 

chúc Tết … thì chúng ta đã diễn tả điều chúng ta tin tưởng là Hội thánh 

Hiệp thông, mọi người trong Hội thánh cùng chia sẻ cho nhau niềm vui, nỗi 

buồn. Chúng ta sống ở hiện tại nhưng cũng biết ơn những người đã sống 

trong quá khứ, nhất là những người đã làm ơn cho chúng ta. 

Cuối cùng vào ngày mùng ba Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta cầu 

nguyện cho công việc làm ăn. Hơn bao giờ hết, nhất là trong mùa dịch bệnh, 

công việc làm ăn trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Tại thành phố Saigon, 

trong những ngày vừa qua, cơn dịch lắng xuống, công việc làm ăn trở lại 

nhưng đồng thời chúng ta cũng vẫn nghe những cảnh báo liên tục của chính 

quyền về việc dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Viễn tưởng bị phong tỏa, 

bị cách ly đã gây kinh hoàng cho thành phố chúng ta trong quá khứ, lại một 

lần nữa đang đe dọa chúng ta. Chúng ta cầu mong cho mọi sinh hoạt trở lại 

bình thường để cuộc sống chúng ta được ổn định.    
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LỜI CHÚA: KIM CHỈ NAM  
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,21) 

Suy niệm: Đức Giê-su nói với người đồng hương Na-da-rét những điều 

Người tâm đắc nhất: Người đến để lo cho người khốn khổ, nghèo hèn như 

lời ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo. Dân chúng một mặt thì thán phục vì “những 

lời hay ý đẹp từ miệng Ngài nói ra”, mặt khác lại mang nặng thành kiến về 

Ngài là “con bác thợ mộc Giu-se” trong làng mà họ biết rõ. Trước những ý 

kiến trái chiều về Ngài, Chúa Giê-su cho biết không thể dựa vào cảm tính 

cá  nhân hay định kiến xã hội mà phải dựa vào Lời Chúa là kim chỉ nam để 

phân định và nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a mà các ngôn sứ đã tiên 

báo: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 

Mời Bạn: Qua bao thế hệ, Lời Chúa vẫn luôn sống động, nhưng chúng ta có 

lắng nghe và đón nhận Lời đang ứng nghiệm ngay hôm nay trong cuộc sống 

của chúng ta? Hay chúng ta như dân làng Na-da-rét xưa, thờ ơ, lãnh đạm 

không nhận biết Lời Chúa đang nói với mình trong đời sống hằng ngày để 

làm cho Lời ấy sinh hoa kết trái và lan tỏa yêu thương cho những người 

chung quanh. Mỗi người hãy tự hỏi lòng mình: mỗi lần nghe Lời Chúa, tôi 

thấy nhàm chán hay sẵn sàng mở lòng lắng nghe và đón nhận để Lời 

Ngài “ứng nghiệm” trong cuộc đời của chúng ta? 

Sống Lời Chúa: Mỗi lần nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa hãy tự nhủ rằng: 

đây là Lời Chúa đích thân nói cho riêng cho chính tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ nếp nghĩ cứng nhắc đầy 

thành kiến để con nhận ra sự thật về chính mình, nhận ra giá trị thật về anh 

chị em con và nhất là nhận ra sự thật về chính Chúa là Đấng khôn ngoan, 

quyền năng và yêu thương. 
  

  

 

ĐTC PHANXICÔ: CHA MẸ BIẾT ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG 

THÁCH ĐỐ CỦA CON CÁI LÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG 

Năm đặc biệt về Thánh Giuse đã kết thúc vào ngày 08/12/2021, 

nhưng sự quan tâm và yêu mến của Đức Thánh Cha đối với vị thánh này 

chưa bao giờ suy giảm. Trong một cuộc phỏng vấn của Báo Quan sát viên 

Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tất cả tình yêu thương của ngài đối với các 

gia đình, sự gần gũi của ngài với những người đang trải qua đau khổ, đồng 



thời ngài cũng nói về sự quan tâm của Giáo hội dành cho những người cha, 

người mẹ ngày nay, phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị 

tương lai cho con cái. Sau đây là các câu hỏi được nêu ra: 

1. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã công bố một Năm đặc 

biệt về Thánh Giuse, ban hành Tông thư Patris Corde và đang thực hiện 

một chu kỳ giáo lý về khuôn mặt của Thánh Giuse. Vậy đối với Đức 

Thánh Cha, Thánh Giuse đại diện điều gì? 

Chưa bao giờ tôi che giấu sự hài hoà mà tôi cảm nhận được về 

khuôn mặt của Thánh Giuse. Tôi nghĩ điều này đến từ thời thơ ấu, từ sự giáo 

dục tôi đã nhận được. Tôi luôn nuôi dưỡng lòng sùng kính đặc biệt đối với 

Thánh Giuse, vì tôi tin rằng đó là khuôn mặt đại diện cho vẻ đẹp đặc biệt, 

đây phải là đức tin Kitô của mỗi người trong chúng ta. 

Thực tế, Thánh Giuse là một người bình thường và sự thánh thiện 

của Thánh Giuse là ở chỗ ngài đã nên thánh qua những hoàn cảnh thuận tiện 

và khó khăn mà ngài phải sống và đối diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể 

che giấu sự thật rằng Thánh Giuse mà chúng ta thấy trong Tin Mừng, đặc 

biệt Tin Mừng Matthêu và Luca, là một nhân vật chính quan trọng của sự 

khởi đầu lịch sử cứu độ. Thực vậy, những sự kiện trong biến cố giáng sinh 

của Chúa Giêsu là những sự kiện khó khăn, đầy trắc trở, bách hại, tối tăm. 

Nếu Đức Maria là người đã trao cho thế giới Ngôi Lời trở thành xác phàm, 

thì Thánh Giuse là người đã bảo vệ, nuôi dưỡng Ngôi Lời. 

Trong Thánh Giuse, chúng ta có thể nói đó là một người của những 

gian khổ, một người cụ thể, có trách nhiệm. Theo nghĩa này, trong Thánh 

Giuse có hai đặc điểm kết hợp nhau. Một mặt, khía cạnh thiêng liêng đặc 

biệt được diễn đạt trong Tin Mừng qua những câu chuyện của giấc mơ; 

những tường thuật này làm chứng cho khả năng biết lắng nghe Thiên Chúa 

nói trong tâm hồn của Thánh Giuse. Chỉ một người cầu nguyện, một người 

có đời sống thiêng liêng mới có thể lắng nghe tiếng Chúa trong muôn vàn 

tiếng nói khác xung quanh. Bên cạnh đặc tính này, có một đặc tính khác: 

Thánh Giuse là một người thực tế, biết đối diện vấn đề một cách rất thực tế, 

và trước những khó khăn trở ngại, ngài không bao giờ để mình trở thành nạn 

nhân. Trái lại, ngài luôn đưa ra những dự đoán để phản ứng phù hợp, phó 

thác vào Chúa và tìm ra giải pháp cách sáng tạo. 

2. Thưa Đức Thánh Cha, sự quan tâm được canh tân này đối với 

Thánh Giuse trong thời điểm nhiều thử thách này mang lại ý nghĩa cụ thể 

nào? 



Chúng ta đang sống trong thời gian được đánh dấu bởi đại dịch. 

Nhiều người đau khổ, nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều người bị bao vây 

bởi những nỗi thống khổ của cái chết, một tương lai bất ổn. Tôi nghĩ rằng 

chính trong giai đoạn khó khăn như thế chúng ta cần một ai đó có thể 

khuyến khích, trợ giúp, gợi hứng cho chúng ta hiểu đâu là cách đúng để đối 

diện với những khoảnh khắc tối tăm này. Thánh Giuse là một chứng nhân 

chiếu sáng trong thời kỳ tăm tối. Đó là lý do tại sao trong lúc này chúng ta 

phải dành chỗ cho ngài để có thể tìm lại con đường đúng. 

Sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha được bắt đầu vào 

ngày 19/3, lễ Thánh Giuse… 

Đối với tôi, điều này luôn là một sự dịu dàng từ trên cao để tôi có thể 

bắt đầu sứ vụ. Tôi tin rằng bằng cách nào đó Thánh Giuse đã muốn nói với 

tôi rằng ngài sẽ tiếp tục trợ giúp, ở bên cạnh, và tôi có thể tiếp tục nghĩ về 

ngài như một người bạn, tôi có thể nương tựa, vì luôn cầu nguyện cho tôi. 

Nhưng chắc chắn tương quan hiệp thông với các thánh này không dành 

riêng cho tôi, nhưng có thể giúp ích cho nhiều người. Đó là lý do tại sao 

trong Năm đặc biệt về Thánh Giuse tôi hy vọng làm cho nhiều tâm hồn tín 

hữu tái khám phá giá trị nền tảng của sự hiệp thông với các thánh. Không 

phải một sự hiệp thông trừu tượng nhưng cụ thể, được thể hiện trong một 

tương quan thực tế và đem lại kết quả cụ thể. 

 

LỊCH PHỤNG VỤ TẾT NHÂM DẦN 2022 GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI 

NGÀY 29 THÁNG CHẠP (Thứ Hai 31.01.2022)                    MÙNG 1 TẾT (Thứ Ba 01.02.2022) 
Sáng        : 05g00                                                                                  Cầu bình an năm mới 

Chiều       : 17g30                                                                             Sáng    : 06g00 

Giao thừa : 19g40 Thánh ca Xuân                                                   Chiều   : 17g30 
                   20g00 Thánh Lễ                                                            Tối       : 19g30 

MÙNG 2 TẾT (Thứ Tư 02.02.2022)                                          MÙNG 3 TẾT (Thứ Năm 

03.02.2022) 

      Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ                                         Thánh hóa công việc 

Sáng    : 06g00                                                                                  Sáng    : 06g00                                                                                    

Chiều   : 17g30                                                                                  Chiều   : 17g30 

Tối       : 19g30                                                                                  Tối       : 19g30   

 

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. Hoàng Thông: 1.000.000đ. Hạnh Dung: 4.000.000đ. Têrêsa Tiên: 

2.000.000đ. 


