
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

ôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Phục 

sinh. Chúng ta đã trải qua Tuần thánh để cùng sống với Chúa Giêsu 

những ngày cuối cùng của Chúa ở trần gian : Chúa Giêsu đã đi vào 

cuộc thương khó với cái chết và cùng với Người Phục sinh từ trong cõi chết. 

Việc Chúa Giêsu Phục sinh mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Trước 

tiên là không ai ở trần gian có thể làm im tiếng chân lý đến từ Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu đến trần gian để loan truyền Sự Thật. Ai thuộc về Sự thật thì 

nghe tiếng Chúa. Những người muốn chà đạp Sự Thật muốn cho Sự Thật bị 

chôn vùi rồi cũng sẽ bị tiêu tan trong bóng tối. Trái lại những người đi trong 

ánh sáng, những người thuộc về Sự Thật và sống trong Sự Thật sẽ luôn 

được Ánh Sáng tràn ngập của Chúa Giêsu chiếu soi.  

Chúa Giêsu sống lại mang lại cho chúng ta, những người muốn sống theo 

lời rao giảng của Chúa, một niềm hy vọng. Cuộc sống chúng ta dù có gian 

khổ cách mấy cũng không phải là cuộc sống tuyệt vọng. Chúng ta luôn sống 

trong hy vọng. Cuộc sống chúng ta không chấm dứt trong tuyệt vọng, không 

kết thúc bằng cái chết, bằng tro bụi nhưng là cuộc sống vĩnh hằng, hạnh 

phúc ở nơi Thiên Chúa. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là hão 

huyền, không có thật, nhưng là cuộc sống có tương lai và gương mẫu cửa 

chúng ta là chính sự Phục sinh của Chúa Giêsu.  

Cuộc sống của chúng ta hôm nay đầy dẫy những lo âu, bất trắc, tương lai 

mù mịt. Việc Chúa Giêsu Phục sinh cho chúng ta cái nhìn tích cực về con 

người, về cứu cánh đời người (về mục đích cuối cùng của đời người) : 

Những người tin vào Chúa sẽ được Phục sinh với Chúa. 
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TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN” 

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn 

che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, 

xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. 

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8) 

Suy niệm: Những điều Gio-an thấy tại mộ Chúa vào buổi sáng ngày thứ nhất trong 

tuần hôm ấy được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và chính xác chẳng khác 

nào một biên bản hiện trường: - Gio-an đến mộ nhưng nhường cho Phê-rô vào 

trước; - hiện trường ngôi mộ được bảo vệ nguyên vẹn  (khăn liệm và các giải băng 

vải được gấp xếp gọn ghẽ trong mộ…); - sự hiện diện của 2 nhân chứng (Phê-rô và 

Gio-an) tại ngôi mộ trống. Những điều Gio-an “thấy” chỉ là một ngôi mộ trống với 

những chứng tích còn lại. Và từ những điều trông thấy đó, Gioan đã khẳng định 

ngắn gọn và chắc nịch: “Ông đã thấy và đã tin”. 

Mời Bạn: Gio-an đã “thấy” cũng những điều mà Phê-rô, Tô-ma hay các tông đồ 

khác cũng thấy, đó là ngôi mộ trống và tấm khăn liệm. Nhưng nhờ đó, Gio-an “thấy” 

được cả những “điều không thấy”: xác Chúa không còn trong mộ nữa. Từ “điều 

không thấy”, Gio-an đã tin: tin Đức Ki-tô đã sống lại. “Phúc cho ai đã không thấy 

mà tin”, phải chăng Đức Ki-tô phục sinh nói điều đó trước hết cho Gio-an? 

Chia sẻ: Từ sự kiện “mồ trống”, bạn lập luận để xác tín rằng niềm tin vào Đức Ki-tô 

phục sinh mà Gio-an và các tông đồ rao giảng cho chúng ta quả là xác thực. 

Sống Lời Chúa: Bạn làm một cử chỉ (phủ phục trước Thánh Thể Chúa…) hoặc 

một lời nguyện vắn tắt để tuyên xưng niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết và đã 

sống lại để cứu chuộc con. 

 

 

  

 Đức Hồng Y Parolin hy vọng có thể thay đổi hiệp định với Trung 

Quốc 
Ngày 01 tháng Mười năm nay là hết hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh 

và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục và Đức Hồng Y Pietro Parolin, 

Quốc vụ khanh Tòa Thánh hy vọng có thể thay đổi hiệp định này. 

Hiệp định đã được gia hạn một lần thử nghiệm và cho đến nay đã có 6 giám 

mục được bổ nhiệm với sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Trung 

Quốc. Năm nay sẽ quyết định có gia hạn thêm hay không. 



Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Acistampa ở Ý, Đức 

Hồng Y Parolin cho biết nội dung hiệp định được bảo mật, và ngài không 

giải thích thêm, đồng thời nói rằng đại dịch đã làm cho cuộc đối thoại giữa 

Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoàn và giờ đây, hai bên tìm cách mở lại 

các cuộc đối thoại một cách cụ thể, với những cuộc gặp gỡ mà Đức Hồng Y 

hy vọng sớm diễn ra, trong đó hai bên suy tư về những kết quả của hiệp 

định và nếu phải xác định rõ hơn, duyệt lại một số điểm. 

Về tương quan với Việt Nam, Đức Hồng Y Parolin cho biết vẫn có những 

tiếp xúc và phái đoàn Tòa Thánh sắp đi Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng: 

“Chúng tôi đang làm việc theo phương pháp đã được củng cố về những 

tương quan và đối thoại. Sau khi bổ nhiệm một đại diện Tòa Thánh không 

thường trú ở Việt Nam, nay phải tiến tới một bước tiến nữa, đó là có một vị 

đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. 

Ký giả Andrea Gargliarducci, người phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin, nhận 

xét rằng một trong các đặc điểm của chính sách ngoại giao của Tòa Thánh là 

không theo một phe chính trị nào, nhưng cổ võ đối thoại và dành ưu tiên cho 

thiện ích của dân chúng, hơn là những lợi lộc về địa lý chính trị. 

Source:National Catholic Register2.  

 Khủng bố đặt bom nhà thờ chính tòa Toulouse. Lính Miến xông vào 

nhà thờ bắt giữ  Đức TGM Mandalay. 

Hôm thứ Sáu, 8 tháng Tư, khoảng 40 binh sĩ Miến Điện đã chiếm một nhà 

thờ Công Giáo ở Mandalay trước nghi thức đi Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

và bắt giữ một tổng giám mục cùng hàng chục tín hữu khác, bao gồm cả 

một phóng viên của Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. 

Những người lính tiến vào Nhà thờ Thánh Tâm lúc 2:30 chiều ngày 8 tháng 

4 theo giờ địa phương và từ chối cho phép những người thờ phượng ra về. 

Binh lính cũng chiếm các tòa nhà khác trong khu nhà. 

Đức Tổng Giám Mục Marco Tin Win và các nhân viên của Tổng giáo phận 

Mandalay cũng bị dồn vào nhà thờ và buộc phải ngồi trên băng ghế cùng 

với các tín hữu khác. 

Một phóng viên của CNA đã có mặt và bị giam giữ trong khoảng ba giờ, sau 

đó được phép ra khỏi nhà thờ. Những người khác bị giam giữ đã được thả 

vài giờ sau đó. 

“Tôi rất sợ”, một giáo dân lớn tuổi của Nhà thờ Thánh Tâm, người không 

cho biết tên vì lý do an toàn, nói với CNA. “Quân đội luôn điên cuồng 

nhưng họ chưa bao giờ hành động như vậy trước đây. Chúng tôi chạy về 

nhà ngay khi được phép ra khỏi nhà thờ”. 

“Những người lính liên tục yêu cầu được biết nơi cất giấu vàng, tiền và vũ 

khí. Tôi đã nói với họ là không có. Số tiền thu được là để cứu trợ các gia 

đình nghèo”. 



Ngay sau khi những người lính tiến vào nhà thờ, cảnh báo đã được gửi đến 

toàn thể cộng đồng Công Giáo để tránh xa khu nhà. 

Khi nghe tin về vụ đột nhập, Đức ông Dominic Jyo Du, tổng đại diện của 

tổng giáo phận, đã đối mặt với các binh lính và các sĩ quan của họ để hỏi về 

sự hiện diện của họ. Những người lính vội vã đưa ông vào nhà thờ giam giữ 

cùng với Đức Tổng Giám Mục. 

Khoảng 30 binh sĩ đã dời băng ghế để ngủ lại thánh đường qua đêm. Họ vẫn 

ở bên trong nhà thờ vào sáng sớm thứ Bảy. 

Tin tức về cuộc chiếm đóng vũ trang của nhà thờ đã không được đưa tin bởi 

các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. 

Nhà thờ Thánh Tâm nằm trong khu dân cư của tầng lớp lao động, phần lớn 

là người Tamil, nơi chưa chứng kiến sự phản kháng công khai đáng kể nào 

đối với cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội 

giải tán Quốc Hội và bắt giữ những người có liên hệ với chính phủ hợp 

pháp. 

Thay vào đó, người dân trong khu phố thích lên kế hoạch cho các cuộc biểu 

tình và tấn công ở xa nhà của họ. Điều này đã không ngăn quân đội thường 

xuyên xâm nhập nhà của các nhà lãnh đạo bị nghi ngờ và quấy rối những 

người không phải là người Miến Điện. 

Người Tamil là Công Giáo hoặc Hồi giáo và bị quân đội và các chiến binh 

Phật giáo nghi ngờ. Ashin Wirathu, một nhà sư có những bài thuyết pháp 

sôi nổi tập trung vào những lời lẽ phân biệt chủng tộc chống lại người Hồi 

giáo và Kitô giáo, đã công khai kêu gọi tiêu diệt thiểu số Hồi giáo. 

Một thiểu số giáo sĩ Phật giáo của quốc gia, có lẽ 10%, công khai ủng hộ 

quân đội và các cuộc tấn công của quân đội chống lại các nhóm dân tộc 

thiểu số và tôn giáo. 

Kể từ cuộc đảo chính tháng Hai năm ngoái, hơn 12,000 người đã bị bắt và 

ước tính khoảng 1,600 người thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó có 50 

trẻ em. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, chính quyền quân 

sự đã cố tình nhắm mục tiêu vào các nhà thờ, các tổ chức khác và dân 

thường. Vào tháng 3, máy bay đã tấn công một thị trấn ở phía đông đất 

nước, làm hư hại nặng mái nhà, trần và cửa sổ của một tu viện Công Giáo. 

 

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. 1 giáo dân: 1.000.000đ. Yến Hương: 1.000.000đ. 


