
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

húng ta đang sống trong Mùa Phục sinh, chúng ta cùng với toàn thể 

Giáo hội Công giáo và nói rộng hơn tất cả những người kitô hữu, những 

người tin vào Đức Kitô, mừng Chúa Kitô Phục sinh.  

Biến cố Phục sinh cho thấy thế lực sự dữ dù có mạnh cách mấy cũng chỉ 

là những thế lực mạnh nhất thời. Thế lực sự dữ chỉ trấn áp người lành, làm 

khổ người lành trong một phút chốc nào đó. Thế lực sự dữ chỉ làm hại người 

lành thậm chí giết chết người lành nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn 

người lành. Những người làm hại người lành không tồn tại được lâu, họ sẽ 

bị tiêu diệt, nhất là bị tiêu diệt đời đời. Người lành, có lẽ phải nói rõ hơn là 

người thực sự lành thánh, dù bị hại thì cũng không thể tiêu diệt được họ. 

Các thánh tử đạo cho thấy điều đó. Những người cố gắng sống lành thánh ở 

trần gian tin tưởng rằng dù có chịu cực khổ, chịu hy sinh trong cuộc sống 

hiện tại thì cũng sẽ được sống lại, được vinh hiển, được hạnh phúc. Chúa 

Giêsu phục sinh cho chúng ta niềm hy vọng đó.  

Như thế cuộc sống của những người theo Chúa không dừng lại ở trần 

gian. Nếu chúng ta trung thành theo Chúa, nếu chúng ta trung thành theo lời 

Chúa dạy, nếu chúng ta trung thành sống trong Tình yêu mà Thiên Chúa đã 

mang đến cho con người thì chúng ta có một cuộc sống hoàn toàn bình an, 

hạnh phúc cả cuộc đời hiện tại và mai sau. Dù có bị thử thách chúng ta vẫn 

luôn là người bình an vì chúng ta theo Đấng Bình an hay Vua Bình an là 

Đức Giêsu. Chúng ta nên nhớ là Chúa Giêsu vẫn luôn bình an dù đang ở 

trong cuộc khổ nạn hay ở trên thánh giá.  

Chúa Giêsu phục sinh mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho những 

người lành và cho những người phấn đấu sống lành thánh : Đó là một đời 

sống bình an, hạnh phúc vĩnh cửu. 
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BÌNH AN ĐÍCH THỰC 

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không 

theo kiểu thế gian.” (Ga 14,27) 

Suy niệm: Một con người tài ba lỗi lạc như Napoléon mà cũng phải thốt 

lên: “Cách giữ lời hứa tốt nhất là đừng bao giờ hứa.” Có lẽ hơn ai hết ông 

cảm nghiệm được sâu xa tính cách bất toàn, hay thay đổi của con người 

chúng ta. Quả thực, nhiều khi chúng ta hứa mà không thực hiện điều mình 

đã hứa. Chúa Giê-su hứa với các môn đệ một lời hứa thật độc đáo: “Thầy 

ban cho anh em bình an của Thầy không như thế gian ban tặng.” Đối với 

Chúa, giữa lời hứa với hiện thực không có khoảng cách. Đó mới là sự bình 

an đích thực, sự bình an trong tâm hồn của người đặt niềm tin sâu xa vào 

Thiên Chúa, sự bình an chúng ta có thể thấy nơi những ai “yêu mến và giữ 

lời của Thiên Chúa.” 

Mời Bạn: Ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ, trong gia đình cũng như ngoài xã 

hội, thứ bình an giả tạo xuất hiện với muôn hình vạn trạng làm cho chúng ta 

dễ bị lầm tưởng. Vì thế, phân biệt được đâu là bình an đích thực của Chúa 

ban tặng, đâu là thứ bình an giả tạo do chúng ta tạo ra thực sự là điều hết 

sức cần thiết. Để được bình an Chúa ban, bạn phải trả giá bằng cách hy sinh 

sự bình an giả tạo đời này, bạn ạ! 

Chia sẻ: Lâu nay tôi và gia đình tôi sống trong sự bình an nào? 

Sống Lời Chúa: Với tất cả những người mà bạn gặp gỡ, bạn hãy luôn cư xử 

cách vui tươi thân thiện bằng tình bác ái siêu nhiên thực sự. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa xin đổ tràn tâm hồn 

con gia đình con bình an của Chúa để chúng con có thể đem chia sẻ bình an 

ấy cho anh em con nữa. 

 



  

 

 

 WYD Lisbon 2023 công bố 13 vị thánh bảo trợ cho những người trẻ 

tham dự WYD 
Văn phòng báo chí Ngày Giới trẻ Thế giới 

công bố 13 vị thánh bảo trợ của ĐHGTTG 

Lisbon như những mẫu gương cho người trẻ 

sẽ tụ về thủ đô của Bồ Đào Nha vào những 

ngày 1-6 tháng 8 năm 2023. 

(Tin Vatican - Devin Watkins) 

Trong quá trình chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm tới ở Lisbon, 

mười ba vị thánh được chọn làm những tấm gương về sự thánh thiện cho 

những người trẻ trên khắp thế giới. 

Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng Phụ của Lisbon, cho biết những vị 

bảo trợ này “đã chứng tỏ sức sống với Chúa Kitô tràn đầy và nêu gương cho 

tuổi trẻ mọi thời đại”. 

Trong một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Ba, Đức Hồng Y cho 

hay những đóng góp của mỗi vị trong cuộc sống của những người trẻ. 

“Người bảo trợ xuất sắc nhất cho Ngày Giới trẻ Thế giới tiếp theo là Đức 

Trinh nữ Maria, người nữ trẻ đã chấp nhận làm mẹ của Con Thiên Chúa 

nhập thể” 

Cảm hứng cho những người trẻ, những cuộc sống thánh thiện 

Đức Hồng Y Clemente cũng chia sẻ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

người đã khởi xướng và làm cho ĐHGTTG trở nên sống động, “mang lại sự 

hợp nhất và khích lệ qui tụ triệu triệu thanh thiếu niên từ khắp năm châu”. 

Ngài nói thêm rằng tất cả 13 vị thánh đều “tận tụy phục vụ cho giới 

trẻ”, đặc biệt là Thánh Gioan Bosco và Thánh Vincentê. 

Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng nhấn mạnh đến mẫu gương của 7 vị thánh 

của vùng đất Lisbon: Thánh Antôn, một tu sĩ dòng Phanxicô thế kỷ 13; 

Thánh Bartholomew Tử đạo, một tín hữu dòng Đa Minh thế kỷ 16 của Công 

đồng Trent; Thánh Gioan de Brito, một nhà truyền giáo và tử đạo của Dòng 

Tên ở thế kỷ 17; Chân phước Joana Bồ Đào Nha, con gái của một vị vua ở 

thế kỷ 15, người đã từ bỏ mọi thứ để trở thành một nữ tu dòng Đa Minh; 



Chân phước João Fernandes, một vị tử đạo dòng Tên của thế kỷ 16; và Chân 

phước Maria Clara del Niño Jesus, một phụ nữ quý tộc thế kỷ 19, người đã 

trở thành mẹ của những người nghèo ở Lisbon. 

Đức Hồng Y Clemente cũng nhắc tới bốn Chân phước trẻ tuổi đã chết trong 

thế kỷ qua: Chân phước Pier Giorgio Frassati, một người Ý đã khích lệ 

người khác bằng “sự năng động, vui vẻ và bác ái của mình”; Chân phước 

Marcel Callo, một thanh niên người Pháp chết trong trại lao động cưỡng bức 

của Đức; Chân phước Chiara Badano, một thiếu niên Ý qua đời vì căn bệnh 

ung thư xương rất đau đớn; và Chân phước Carlo Acutis, một thiếu niên 

người Ý, người đã truyền bá lời Chúa qua internet trong thời sơ khai và sau 

đó đã chết vì bệnh bạch cầu. 

Giới thiệu Ngày Giới trẻ Thế giới 

Mỗi giáo phận trên khắp thế giới cũng đã chọn những vị thánh bảo trợ để 

giúp những người trẻ của họ hành hương tới WYD Lisbon 2023. 

Sự kiện quốc tế này sẽ diễn ra vào các ngày 1-6 tháng 8, và nhiều khả năng 

Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự cùng với “hàng trăm ngàn thanh thiếu niên từ 

khắp nơi trên thế giới”. 

WYD đầu tiên diễn ra vào năm 1986 tại Rome, và sau đó được tổ chức tại 

Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), 

Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Rome ( 2000), Toronto (2002), 

Cologne (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), 

Krakow (2016) và Panama (2019). 

 

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 Hai:1.000.000đ. Cô Lan: 5.000.000đ. Cộng đoàn LCTX 

giáo phận: 2.000.000đ. 

 

 


