
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

húng ta đang cùng với Giáo hội tiến gần đến lễ Phục sinh. Trước khi đến 

lễ Phục sinh, chúng ta cùng với Giáo hội đi vào Tuần thánh, chúng ta 

cùng với toàn thể Giáo hội cử hành biến cố Vượt qua, chết và sống lại 

của Chúa Giêsu. Đây là biến cố quan trọng đối với các kitô hữu, những 

người chọn Đức Kitô làm Thầy, làm Mục Tử, làm Đấng Hướng dẫn cuộc 

đời chúng ta đi về cõi đời đời.  

Thế nhưng để được những điều đó chúng ta cùng với Giáo hội sống 40 

ngày của Mùa Chay với việc ăn chay, xưng tội, hãm mình đền tội, đọc kinh 

cầu nguyện và làm phúc bố thí… Họ đạo Chợ Đũi cũng không ngoại lệ. 

Ngày Chúa Nhật 3/4, Chủng viện dự bị cùng với họ đạo đi đến Doi Lầu, 

một điểm truyền giáo của Tổng Giáo phận Saigon để giúp 200 phần quà cho 

những người gặp ít nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một vài ân nhân nghe 

tin cũng góp phần mình cho chuyến đi nầy. Xin cám ơn mọi người.    

Công việc bác ái là công việc thường xuyên của họ đạo Chợ Đũi. Ngoài 

bữa cơm trưa hằng ngày cho khoảng 70 người, họ đạo còn hỗ trợ quà hàng 

tháng cho khoảng 70 người nghèo và trong Mùa chay và Mùa vọng họ đạo 

tổ chức những chuyến đi bác ái cho những nơi cần. Tất cả những điều đó để 

diễn tả cụ thể việc chu toàn hướng dẫn của Chúa trong điều răn Mến Chúa 

và Yêu người.  

Những việc làm đó tuy nhỏ bé nhưng cũng nhờ sự đóng góp của nhiều 

người : kẻ công người của. Có những người hy sinh vào phục vụ bếp ăn từ 

thiện, có những người đóng góp tiền bạc cho quỹ người nghèo. Có những 

người cảm thấy mình cũng nghèo nên chỉ cố gắng góp phần nhỏ bé vào quỹ 

chung của nhà thờ. Dù ít hay nhiều, tất cả sự đóng góp ấy đều rất trân trọng 

vì : “đông tay vỗ nên bộp” và “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Xin 

Chúa trả công bội hậu cho mọi người. 
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CHÚA MỞ RA CON ĐƯỜNG SỐNG 

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa!” (Ga 8, 11) 

Suy niệm: Đức Giê-su không nói người phụ nữ ngoại tình này là không có 

tội. Nhưng Ngài không lên án chị mà nói: “Chị hãy về và từ nay đừng phạm 

tội nữa.” Chúa cho chị một cơ hội, Ngài mở ra cho chị con đường sống. Đó 

chính là sứ vụ của Ngài khi đến trần gian: “Thiên Chúa sai Con của Người 

đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con 

của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17). Con đường sống Chúa mở ra là con 

đường của lòng thương xót và tha thứ. Chúa không dung túng cho tội lỗi. 

Nhưng Ngài thương xót và tha thứ cho kẻ có tội và chịu chết để ban ơn cứu 

độ. Do đó, Ngài đòi hỏi tội nhân đổi đời là “đừng phạm tội nữa.” Con 

đường sống bắt đầu bằng việc hoán cải, dứt khoát với quá khứ tội lỗi để tiến 

vào trong tương lai của sự sống. 

Mời Bạn: Chúa giàu lòng thương xót luôn tha thứ cho tội nhân và tha thứ 

không mệt mỏi. Giáo Hội, đặc biệt trong Mùa Chay, kêu mời con cái mình 

sám hối trở về bằng cách bước ra khỏi cõi chết do tội lỗi qua việc làm hòa 

với Chúa, và đồng thời đi vào con đường sống bằng cách không phạm tội 

nữa. 

Chia sẻ: Bạn cảm nhận thế nào khi đặt mình vào vị trí của người phụ nữ 

ngoại tình này để nghe lời xá giải của cha giải tội nói với bạn khi bạn xưng 

tội: “Cha tha tội cho con…”? 

Sống Lời Chúa: Trong Mùa Chay, bạn lãnh nhận bí tích Hoà Giải sốt sắng 

với lòng hoán cải thật sâu xa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con hoán cải hơn là kết 

án chúng con. Xin cho chúng con nhận rõ hơn tội lỗi của mình để mạnh dạn 

đứng lên bước ra khỏi vũng lầy tội lỗi. 

 

 

  

 Cuốn sách mới: Khiếu hài hước của Đức Phanxicô 

Bản tin AFP ngày 23 tháng 3 đăng tải nội dung một cuốn sách mới nói về 

Đức Phanxicô, theo đó, ngài “vội vàng, tệ ở môn bóng đá và đôi khi thất 

vọng vì không có tiền tiêu: Đức Phanxicô mang phẩm phục Giáo Hoàng, 



nhưng các phẩm phục này che giấu một con người bình thường ở bên dưới, 

ngài nói thế trong một cuốn sách mới”. 

Cũng theo cuốn sách, Đức Phanxicô tự nhận, "Tôi nóng nảy, thiếu kiên 

nhẫn... đôi khi tôi đưa ra quyết định một cách vội vàng", Đức Giáo Hoàng 

nói trong một cuốn sách mới, "Từ người nghèo đến Giáo hoàng, Từ Giáo 

hoàng đến Thế giới", dựa trên các thắc mắc của những người kém thế trên 

thế giới. 

Từ những khu ổ chuột ở Brazil đến những người vô gia cư ở Ấn Độ, Iran và 

Hoa Kỳ, người dân từ 80 quốc gia đã đặt 100 câu hỏi có tính bản thân cho 

Đức Giáo Hoàng; các câu trả lời cho các câu hỏi này được thu thập thành 

một cuốn sách sẽ được xuất bản vào ngày 1 tháng 4. 

"Đức Thánh Cha kiếm được bao nhiêu? Đức Thánh Cha đã từng có bạn gái 

chưa? Đức Thánh Cha có khuyết điểm gì?" họ hỏi trong dự án của hiệp hội 

Pháp Lazare, là hiệp hội đang điều hành những ngôi nhà trong đó các 

chuyên gia trẻ tuổi và những người vô gia cư trước đây sống cùng với nhau. 

Tổng thư ký của hiệp hội, Pierre Durieux, nói với AFP, vị đứng đầu 1.2 tỷ 

người Công Giáo “sẵn sàng tham dự cuộc chơi và trong sáng một cách đáng 

ngạc nhiên”. 

Điều đó bao gồm việc tự nhận là "người mơ mộng" - một người hâm mộ 

nhà thơ Pháp Baudelaire - nói “có” với câu hỏi về bạn gái. 

Durieux cho hay, "Bất chấp một chương trình nghị sự khiến người ta phát 

điên, ngài đã dành thời gian để lắng nghe tất cả các câu hỏi, cho đến câu hỏi 

cuối cùng". 

'Hơi vô lý' 

Jorge Mario Bergoglio, người đã chọn tên Phanxicô như một biểu tượng 

muốn nói lên rằng triều đại giáo hoàng của ngài sẽ đặt người nghèo của thế 

giới lên hàng đầu và làm trung tâm, đã nói về cuộc sống, gia đình, thị hiếu, 

ơn gọi làm linh mục của ngài - và việc không khoan dung đối với xa hoa. 

Ngài nói: “Tôi rất đau lòng khi người của Giáo Hội, các linh mục, giám 

mục, Hồng Y, lái những chiếc xe sang trọng và thay vì làm gương về việc 

sống khó nghèo, lại đưa ra các chứng từ tiêu cực nhất”. 

Ngài bác bỏ mọi thứ xa hoa hào nhoáng - mặc dù thừa nhận rằng ngài không 

thể mua cho mình những thứ hào nhoáng ngay cả khi ngài muốn. 

Trong cuốn sách, Đức Phanxicô nói rằng "Tôi không hề được trả lương. Dù 

là một xu! Họ cho tôi ăn, và nếu tôi cần thứ gì đó, tôi sẽ yêu cầu", 

"Dù sao, mọi người luôn nói với tôi „được‟. 'Chúng con đâu dám chiến đấu 

với Đức Giáo Hoàng!‟ Nếu tôi cần giày, tôi sẽ yêu cầu". 

Ngài thừa nhận, "Sự nghèo khó của tôi là hư cấu, vì tôi chẳng thiếu thốn gì. 

Nhưng vẫn hơi vô lý khi phải yêu cầu... Điều đó khiến tôi trở nên kém tự tin 

hơn". 



Một thứ ngài sẽ không yêu cầu: giày bóng đá. 

Mặc dù bóng đá là môn thể thao yêu thích của ngài, nhưng người Argentina 

này chưa bao giờ thành thạo nó. 

Ngài châm biếm, "Khi tôi còn trẻ, tôi luôn bị đặt ở khung thành vì tôi chơi 

tệ. Người ta bảo tôi có hai chân trong cùng một chiếc giày". 

'Khiếu hài hước tuyệt vời' 

Loic Luisetto, giám đốc của Lazare, cho biết Đức Phanxicô là một "người 

đơn giản... với khiếu hài hước tuyệt vời". 

"Chúng tôi đã đưa cho ngài một máy gọi nhỏ để ngài sử dụng nếu ngài 

không muốn trả lời. Ngài chưa bao giờ sử dụng nó." 

Qua bốn cuộc gặp mặt tại Vatican, Đức Phanxicô đã nói hầu như bằng tiếng 

Tây Ban Nha với hàng chục người trong dự án do Lazare và khoảng 20 tổ 

chức phi chính phủ từ năm châu thiết lập. 

Những người tham gia đã được hỏi "Bạn sẽ hỏi Đức Giáo Hoàng điều gì nếu 

ngài ở trước mặt bạn?". 

Mọi lo lắng về việc phải đích thân nói với người Công Giáo hàng đầu của 

thế giới đã biến mất sau khi những người tổ chức - những người đã được 

đưa vào khu cư xá Vatican nơi Đức Giáo Hoàng sống - tình cờ bắt gặp ngài 

đang tiến hành cuộc sống hàng ngày của ngài. 

Durieux nói, họ thấy Đức Phanxicô "trong thang máy hoặc đang ăn sáng với 

chiếc khay của ngài. Sự gần gũi này với ngài đã góp phần tạo nên bầu khí 

gia đình cho các cuộc phỏng vấn". 

Có lẽ, vào bữa sáng, Đức Giáo Hoàng đã dậy hàng giờ đồng hồ trước đó. 

Đức Giáo Hoàng thú nhận ngài là "một người dở sống dở chết thực sự" vào 

buổi sáng - có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi xét ngài dậy ngay sau 4 

giờ sáng. 

Có một giá phải trả khi thức dậy sớm như thế ở tuổi 85. Ngài thú nhận, "đôi 

khi ngủ quên trong lúc cầu nguyện". 

Sau khi thức giấc, ngài mặc quần áo. Tuy nhiên, chưa bao giờ, mặc chiếc 

quần trắng truyền thống mà vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo Hoàng Đức 

Bênêđíctô XVI quen mặc, vì "Tôi không phải là người bán càrem!" 

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. Anh Khuyến: 500.000đ. Bà Rạng: 2.000.000đ. Ông Hưng: 

1.000.000đ. Ông bà Phan Quang Nghĩa: 450.000.000đ. Cô Hà: 500.000đ. 

Tiên Trần: 2.000.000đ. Cô Hường: 500.000đ. 


