
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2012 

của ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐÍCTÔ XVI 
 

Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau 

trong đức bác ái và các công việc lành” (Dt 10,24) 

 

Anh chị em, 

 

Một lần nữa mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư 

về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thực vậy, đây 

là thời kỳ thuận tiện để, nhờ sự trợ giúp của Lời Chúa và các 

Bí Tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin, trên bình diện 

bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được 

đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay 

tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui Phục Sinh. 

 

Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng 

một văn bản ngắn của Kinh Thánh rút từ Thư gửi Tín Hữu 

Do Thái: "Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ 

nhau trong đức bác ái và trong việc lành” (10,24). Đây là 

một câu được đưa vào một đoạn văn trong đó tác giả sách 

thánh nhắn nhủ hãy tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô như vị 

Thượng Tế, Đấng đã đạt cho chúng ta ơn tha thứ và dẫn đến 

Thiên Chúa. Thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời 

sống được phát triển theo 3 nhân đức hướng thần, đó là: tiến 

đến gần Chúa "với con tim chân thành trong sự viên mãn 

của đức tin” (c.22), giữ vững "việc tuyên xưng niềm hy 

vọng của chúng ta” (c.23) luôn chú ý thi hành "đức bác ái và 

các việc lành” (c.24) cùng với các anh em khác. Đoạn này 

cũng khẳng định rằng để nâng đỡ cách cư xử theo tinh thần 

Tin Mừng như thế, điều quan trọng là tham dự các buổi gặp 

gỡ phụng vụ và cầu nguyện của cộng đoàn, hướng nhìn về 

mục tiêu mai hậu là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa 

(c.25). Tôi dừng lại ở câu 24: qua vài chữ, câu này cống 

hiến một giáo huấn quí giá và luôn thời sự về 3 khía cạnh 

của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến tha nhân, tính chất hỗ 

tương và sự thánh thiện bản thân. 

 

 

 

 

 

1. "Chúng ta hãy quan tâm”: trách nhiệm đối với người 

anh em. 

 

Yếu tố đầu tiên là lời mời gọi "hãy quan tâm”, hãy chú ý: 

động từ Hy lạp dùng ở đây là Katanoein, có nghĩa là quan 

sát kỹ lưỡng, chú ý, nhìn một cách ý thức, nhận thức một 

thực tại. Chúng ta thấy động từ này trong Tin Mừng, khi 

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy "quan sát” chim trên 

trời, tuy không làm việc vất vả, nhưng chúng vẫn được Chúa 

Quan Phòng ân cần chăm sóc (Xc Lc 12,24), và hãy "nhận 

ra” cái xà trong mắt mình trước khi nhìn thấy cọng rơm 

trong mắt của người anh em (Xc Lc 6,41). Chúng ta cũng 

thấy động từ ấy trong một đoạn khác của Thư gửi Tín hữu 

Do thái, như lời mời gọi hãy "chú ý đến Chúa Giêsu” (3,1), 

là tông đồ và là thượng tế của đạo chúng ta. Vì thế, động từ 

mở đầu lời nhắn nhủ chúng ta, mời gọi hãy chăm chú nhìn 

người khác, trước tiên là nhìn Chúa Giêsu, và chú ý đối với 

nhau, đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về 

số phận của các anh em. Thực tế, ta thường thấy trái độ trái 

ngược: dửng dưng, không tha thiết, những thái độ này nảy 

sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái vẻ "tôn trọng đời 

tư của người khác”. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội 

mạnh mẽ kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người 

canh giữ anh em mình (Xc St. 4,9), thiết lập những quan hệ 

ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và 

của mọi người. Đại giới răn yêu thương tha nhân đòi hỏi và 

yêu cầu chúng ta hãy ý thức mình có trách nhiệm đối với 

những người là thụ tạo và là con Thiên Chúa, giống như ta: 

là anh em với nhau trong tư là người, và trong nhiều trường 

hợp, là anh em đồng đạo với nhau, phải làm cho chúng ta 

nhìn thấy nơi tha nhân như một bản thân khác của mình, 

được Chúa yêu thương vô biên. Nếu chúng ta vun trồng cái 

nhìn này về tình huynh đệ, liên đới, công bằng, thì lòng từ bi 

và cảm thông sẽ tự nhiên nảy sinh từ con tim chúng ta. Vị 

Tôi Tớ Chúa Phaolô 6 đã khẳng định rằng thế giới ngày nay 

đau khổ nhất là vì thiếu tình huynh đệ: "Thế giới bệnh hoạn. 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài 

nguyên hoặc vì một số người vơ vét của cải, nhưng là do sự 

thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau” 

(Thông điệp “Phát triển các dân tộc” - 26/3/1967-, n.66). 

 

Sự quan tâm đến người khác bao gồm ước muốn cho họ 

điều thiện hảo, dưới mọi khía cạnh: thể lý, luân lý và tinh 

thần. Nền văn hóa hiện đại dường như đã đánh mất ý thức 

thiện và ác, giữa lúc cần phải tái mạnh mẽ khẳng định rằng 

sự thiện hiện hữu và chiến thắng vì Thiên Chúa là "Đấng tốt 

lành và làm điều thiện” (Tv 119,68). Sự thiện là điều khơi 

dậy, bảo vệ và thăng tiến sự sống, tình huynh đệ và hiệp 

thông. Trách nhiệm đối với tha nhân như thế có nghĩa là 

muốn và làm điều thiện cho họ, mong ước họ cũng được cởi 

mở đối với tiêu chuẩn điều thiện; quan tâm đến anh em có 

nghĩa là mở rộng đôi mắt trước những thiếu thốn của họ. 

Kinh Thánh cảnh giác về nguy cơ con tim chai đá, không 

còn nhạy cảm về tinh thần, làm cho ta mù quáng trước 

những đau khổ của tha nhân. Thánh Luca thánh sử kể lại hai 

dụ ngôn của Chúa Giêsu trong đó có trình bày hai thí dụ về 

tình trạng như thế có thể xảy ra trong tâm hồn con người. 

Trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, vị tư tế và thầy 

Lêvi "đi tránh qua bên kia”, dửng dưng đối với người bị 

cướp bóc lột và đánh đập (Xc Lc 10,30-32), và trong dụ 

ngôn người giàu sụ, người này đầy ứ của cải nên không nhìn 

thấy thân phận của ông Lazzarô nghèo khổ chết đói trước 

cửa nhà ông (Xc Lc 16,19). Trong cả hai trường hợp chúng 

ta thấy thế nào điều là trái ngược với sự "quan tâm”, với cái 

nhìn yêu thương và cảm thông. Điều gì ngăn cản cái nhìn 

nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? 

Thường thường đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, 

nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình 

lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng 

"có lòng từ bi” đối với người đau khổ: không bao giờ con 

tim chúng ta được phép bị mất hút trong những sự vật và các 

vấn đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của 

người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh 

nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự 

thức tỉnh nội tâm về sự cảm thông và thương cảm: "Người 

công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại kẻ 

gian ác không nghe tiếng nói của lý trí” (Cn 29,7). Như thế 

ta hiểu hạnh phúc "của những người khóc lóc” (Mt 5,4), 

nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để 

cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân 

và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ 

hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. 

 

Sự "quan tâm” đến người anh em như thế cũng bao gồm sự 

ân cần đồi với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở đây, tôi 

muốn nhắc nhớ một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi 

thấy dường như bị lãng quên: đó là sự sửa lỗi huynh đệ 

nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung ngày nay người ta rất 

nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác 

ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân, nhưng 

người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh 

thần đối với anh em mình. Trong Giáo Hội sơ khai và trong 

các cộng đoàn thực sự trưởng thành trong đức tin không có 

thái độ như thế; trong các cộng đồng ấy người ta không 

những quan tâm đến sức khỏe thể xác của người anh em, 

nhưng cả sức khỏe tâm hồn của người ấy nữa. Trong Kinh 

Thánh chúng ta đọc thấy rằng: "Hãy khiển trách người khôn  

ngoan và họ sẽ biết ơn bạn. Hãy khuyên bảo người khôn 

ngoan và họ càng khôn ngoan hơn; hãy dạy dỗ người công 

chính và họ sẽ gia tăng kiến thức” (Cn 9,8ss). Chính Chúa 

Kitô đã truyền phải chỉnh đốn người anh em đang phạm tội 

(Xc Mt 18,15). Động từ dùng để định nghĩa sự sửa lỗi huynh 

đệ - elenchein - cũng là động từ chỉ sứ vụ ngôn sứ tố giác 

của các Kitô hữu đối với một thế hệ chiều theo điều ác (Xc 

Ep 5,11). Truyền thống của Giáo Hội đã liệt kê việc khuyên 

bảo tội nhân vào số những hành động từ bi về tinh thần 

(thương linh hồn bảy mối). Điều quan trọng là phục hồi 

chiều kích này của đức bác ái Kitô. Không được im lặng 

trước sự ác. Ở đây tôi nghĩ đến thái độ của những tín hữu 

Kitô, vì tôn trọng người khác hoặc vì tiện ích, họ chiều theo 

não trạng chung, thay vì cảnh giác anh em mình về những 

lối suy nghĩ và hành động trái ngược với sự thật và không 

theo con đường sự thiện. Nhưng sự khiển trách theo tính 

Kitô không bao giờ do sự thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc 

trách cứ; nhưng luôn do sự thúc đẩy của tình thương và lòng 

từ bi, nảy sinh từ sự ân cần thực sự đối với thiện ích của 

người anh em. Thánh Phaolô tông đồ quả quyết: "Nếu có 

người nào bất chợt bị bắt gặp phạm lỗi nào, thì anh chị em là 

những người có Thần Khí hãy sửa chữa họ với tinh thần dịu 

dàng. Và bạn hãy cảnh giác đối với chính mình để chính bạn 

khỏi bị cám dỗ” (Gl 6,1). Trong thế giới chúng ta bị thấm 

nhiễm xu hướng cá nhân chủ nghĩa, cần phải tái khám phá 

tầm quan trọng của sự sửa lỗi huynh đệ, để cùng nhau tiến 

bước về sự thánh thiện. Thậm chí "người công chính sa ngã 

7 lần” (Cn 24,16) như Kinh Thánh đã nói, và tất cả chúng ta 

đều là người yếu đuối và thiếu sót (Xc 1 Ga 1,8). Vì thế, thật 

là rất hữu ích khi giúp đỡ và để cho mình được giúp đỡ có 

cái nhìn chân thực về bản thân mình, để cải tiến chính cuộc 

sống của mình và tiến bước ngay thẳng hơn trên con đường 

của Chúa. Chúng ta luôn cần có một cái nhìn yêu thương và 

sửa chữa, nhận biết và nhìn nhận, phân định và tha thứ (Xc 

Lc 22,61), như Thiên Chúa đã và đang làm với mỗi người 

chúng ta. 

 

2. "Đối với nhau”: ơn hỗ tương với nhau. 

 

Sự "canh giữ” đối với tha nhân như thế tương phản với não 

trạng thu hẹp cuộc sống vào chiều kích trần thế, không để ý 

đến viễn tượng mai hậu và chấp nhận bất kỳ chọn lựa luân 

lý nào nhân danh tự do cá nhân. Một xã hội như ngày nay có 

thể trở nên điếc đối với những đau khổ thể lý cũng như 

những đòi hỏi tinh thần và luân lý của cuộc sống. Nhưng 

cộng đồng Kitô không thể như vậy! Thánh Phaolô Tông đồ 

mời gọi tìm kiếm điều dẫn tới "hòa bình và xây dựng lẫn 

nhau” (Rm 14,19), giúp đỡ "tha nhân trong điều thiện để xây 

dựng họ” (ibid. 15,2), không tìm tư lợi, "nhưng là lợi ích của 

nhiều người, để họ đạt tới ơn cứu độ” (1 Cr 10,33). Sự sửa 

lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái 

như thế phải là thành phần đời sống của cộng đoàn Kitô. 

Các môn đệ của Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô qua Thánh 
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Thể, sống trong một sự hiệp thông liên kết họ với nhau như 

chi thể của cùng một thân mình. Điều này có nghĩa là tha 

nhân thuộc về tôi, cuộc sống, phần rỗi của họ liên hệ tới 

cuộc sống và phần rỗi của tôi. Ở đây chúng ta động chạm 

đến một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông: cuộc sống của 

chúng ta có liên hệ tới cuộc sống của người khác, trong điều 

thiện cũng như trong điều ác; tội lỗi cũng như những việc 

lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Trong Giáo Hội, 

Nhiệm thể của Chúa Kitô diễn ra sự hỗ tương như thế: cộng 

đồng không ngừng làm việc thống hối và kêu cầu ơn tha thứ 

vì những tội lỗi của con cái mình, nhưng cũng luôn vui 

mừng hân hoan vì chứng tá nhân đức và bác ái được triển nở 

nơi mình. Thánh Phaolô quả quyết "Các chi thể chăm sóc 

lẫn nhau” (1 Cr 12,25), vì chúng ta là một thân mình. Đức 

bác ái đối với anh em, như được diễn tả qua việc làm phúc - 

là việc thực hành tiêu biểu trong mùa chay, cùng với kinh 

nguyện và chay tịnh - ăn rễ sâu trong sự cùng thuộc về thân 

mình như vậy. Cả khi lo lắng cụ thể cho những người nghèo 

khổ nhất, mỗi tín hữu Kitô có thể biểu lộ sự tham phần của 

mình vào thân thể duy nhất là Giáo Hội. Quan tâm đến tha 

nhân trong tinh thần hỗ tương cũng là nhìn nhận điều thiện 

hảo mà Chúa làm nơi họ và cùng với họ cảm tạ vì những kỳ 

công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp 

tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Khi một Kitô hữu 

nhận thấy nơi tha nhận hoạt động của Chúa Thánh Linh, thì 

họ không thể không vui mừng vì điều đó và tôn vinh Chúa 

Cha trên trời (Xc Mt 5,16). 

 

3. ”Để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc 

lành”: cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện. 

 

Thành ngữ này của Thư gửi Tín Hữu Do thái (10,24) thúc 

đẩy chúng ta cứu xét ơn kêu gọi tất cả mọi người nên thánh, 

hành trình liên lỷ trong đời sống thiêng liêng, khao khát 

những đoàn sủng cao cả hơn và một đức bác ái ngày càng 

cao và phong phú hơn (Xc 1 Cr 12,31-13-13). Sự quan tâm 

đối với nhau có mục đích là thúc đẩy nhau tiến đến một tình 

yêu thương thực sự hữu hiệu ngày càng mạnh mẽ hơn, "như 

ánh sáng bình minh gia tăng huy hoàng cho đến chiều” (Cn 

4,18), trong khi chờ đợi sống ngày không bao giờ tàn trong 

Thiên Chúa. Thời gian được ban cho chúng ta trong cuộc 

sống thật là quí giá để khám phá và chu toàn việc lành, trong 

tình yêu Thiên Chúa. Như thế chính Giáo Hội tăng trưởng 

và phát triển để đạt tới sự trưởng thành trọn vẹn của Chúa 

Kitô (Xc Ep 4,13). Chính trong viễn tượng tăng trưởng năng 

động như thế có lời chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau 

đạt tới tình yêu viên mãn và các việc lành. 

 

Đáng tiếc là vẫn luôn có cám dỗ sống trong nguội lạnh, bóp 

nghẹt Thánh Linh, từ khước không làm sinh lợi những nén 

bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và 

tha nhân (Xc Mt 25,25ss). Tất cả chúng ta đã nhận lãnh 

những phong phú tinh thần hoặc thể chất hữu ích để chu 

toàn kế hoạch của Chúa, để mưu ích cho Giáo Hội và phần 

rỗi bản thân (Xc Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). Các bậc thầy linh 

đạo nhắc nhớ rằng trong cuộc sống đức tin ai không tiến tức 

là lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời 

gọi luôn có tính chất thời, đó là hướng đến "mức độ cao của 

đời sống Kitô” (Gioan Phaolô 2, Tông thư Ngàn Năm mới 

đang đến - 6/1/2001-, n.31). Sự khôn ngoan của Giáo hội - 

khi nhìn nhận và công bố chân phúc và sự thánh thiện của 

một số Kitô hữu gương mẫu-, cũng có mục đích khơi dậy 

ước muốn noi gương nhân đức của các vị. Thánh Phaolô 

nhắn nhủ: "Anh chị em hãy thi đua quí chuộng lẫn nhau” 

(Rm 12,10). 

 

"Đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một 

chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung 

thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải 

nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành" 

(Xc Dt 6,10). Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa 

thánh chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh”. Với lời cầu chúc một 

Mùa Chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị 

em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban Phép Lành 

Tòa Thánh cho tất cả mọi người. 

Vatican ngày 3 tháng 11 năm 2011 

Biển Đức 16, Giáo Hoàng 

LM. Trần Đức Anh OP (chuyển ngữ) 

 

Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha  

nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội 2012 

 
VATICAN -TC Biển Đức 16 đề cao vai trò của sự thinh 

lặng như thành phần của tiến trình truyền thông, nhất là 

trong thời buổi tràn ngập thông tin như ngày nay. 

 

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố hôm 

24-1-2012, lễ kính thánh Phanxicô đệ Salê, nhân Ngày Thế 

giới truyền thông xã hội lần thứ 46 sẽ được cử hành vào 

chúa nhật 20-5 tới đây, với chủ đề “Thinh lặng và lời nói: 

con đường truyền giảng Tin Mừng”. Sứ điệp được Đức 

TGM Claudio Marie Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh 

truyền thông xã hội, cùng với các vị phụ tá, giới thiệu trong 

cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi sáng 24-1, tại Phòng Báo chí 

Tòa Thánh. 

 

ĐTC khẳng định rằng “thinh lặng và lời nói là hai yếu tố của 

truyền thông, phải được quân bình, nối tiếp và hội nhập với 

nhau để có thể có một cuộc đối thoại đích thực và sự gần gũi 

sâu xa giữa con người với nhau. Khi lời nói và thinh lặng 

loại trừ nhau, thì truyền thông bị suy thoái, hoặc nó tạo nên 

một sự choáng váng, hoặc trái lại, nó tạo nên một bầu không 

khí lạnh lùng”. 

 

Theo ĐTC, “Thinh lặng là thành phần của truyền thông và 

nếu không có nó thì sẽ không có những lời nói với nội dung 

xúc tích.. Nơi nào các sứ điệp và thông tin dồi dào, thì thinh 

lặng càng trở nên thiết yếu để phân định điều gì là quan 

trọng và điều gì là vô ích hoặc phụ thuộc. Sự suy tư sâu xa 

giúp chúng ta khám phá quan hệ giữa các biến cố, thoạt nhìn 

chúng có vẻ không liên hệ với nhau; nó cũng giúp thẩm 

định, phân tích các sứ điệp.. Vì thế cần kiến tạo một môi 

trường thích hợp, giống như một hệ thống môi sinh biết giữ 

quân bình giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và âm thanh”. 
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Cũng trong Sứ điệp, ĐTC nhận xét rằng thinh lặng là điều 

quí giá để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu 

điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận 

được, để nhận ra và tập trung vào những câu hỏi thực sự 

quan trọng. 

 

Ngài viết: “Con người không thể chỉ hài lòng với một sự 

trao đổi trong tinh thần bao dung về những ý kiến ngờ vực 

và về kinh nghiệm cuộc sống: tất cả chúng ta hãy trở thành 

những người tìm kiếm chân lý và chia sẻ ước muốn sâu xa 

này, nhất là trong thời này, “khi con người trao đổi thông tin 

với nhau, họ cũng đang trao đổi chính bản thân, vũ trụ quan, 

những hy vọng và lý tưởng của họ cho nhau”. 

 

Trong chiều hướng đó, ĐTC cũng đề cao các mạng Internet, 

các thảo chương và mạng xã hội có thể giúp con người ngày 

nay sống những lúc suy tư và tự hỏi đích thực, cũng như tìm 

được những khoảng thinh lặng, cơ hội cầu nguyện, suy niệm 

hoặc chia sẻ Lời Chúa... Nếu Thiên Chúa nói với con người 

cả trong lúc thinh lặng, thì con người cũng có thể khám phá 

trong thinh lặng khả năng nói với Thiên Chúa và về Thiên 

Chúa”. 

 

Và ĐTC kết luận rằng: “Lời nói và thinh lặng. Tự giáo dục 

về truyền thông có nghĩa là học cách lắng nghe, chiêm niệm, 

ngoài lời nói, và điều này đặc biệt quan trọng đối với các 

nhân viên rao giảng Tin Mừng: thinh lặng và lời nói, cả hai 

đều là những yếu tố thiết yếu và bổ túc cho nhau trong hoạt 

động truyền thông của Giáo Hội, để loan báo Chúa Kitô một 

cách mới mẻ trong thế giới ngày nay”. (SD 24-1-2012). 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 24 tháng 1 năm 2012) 

Lm. Trần Đức Anh OP 

 

Đức Thánh Cha chủ sự kinh Truyền Tin: 29-1-2012 

 

VATICAN - 15.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh 

Truyền Tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Quảng 

trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật 29-1-2012. 

Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có hàng ngàn thiếu 

nhi thuộc Phong trào Công Giáo tiến hành của giáo phận 

Roma, tham dự một đoàn tuần hành hòa bình qua các đường 

phố ở Roma đến Vatican. 

 

Đúng 12 giờ trưa, ĐTC xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc 

của ngài ở dinh Tông Tòa giữa tiếng vỗ tay chào mừng của 

mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài 

diễn giải về ý nghĩa bài Phúc âm chúa nhật hôm qua về giai 

thoại Chúa Giêsu giảng trong Hội đường ở thành Cafarnaum 

và giải thoát một người bị quỉ ám. ĐTC nói: 

 

Anh chị em thân mến! 

 

Tin Mừng chúa nhật hôm nay (Mc 1,21-28) trình bày cho 

chúng ta Chúa Giêsu, vào một ngày thứ bảy, giảng trong 

Hội đường ở Cafarnaum, một thị trấn nhỏ bên bờ hồ Galilea, 

nơi Phêrô và anh là Andrea cư ngụ. Sau bài giảng dạy gây 

cảm phục nơi dân chúng, Chúa Giêsu đã giải thoát một 

người bị quỉ ô uế ám” (c.23), quỉ nhìn nhận Đức Giêsu là 

Đấng Thánh của Thiên Chúa, nghĩa là Đức Messia. Chẳng 

bao lâu, tiếng tăm của Chúa lan rộng khắp vùng, nơi Ngài đi  

tới để loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh 

nhân đủ loại bằng lời nói và hành động. Thánh Gioan Kim 

Khẩu nhận xét: Chúa “chuyển biến lời nói của Ngài để mưu 

ích cho người nghe, đi từ những kỳ công đến lời nói và từ 

giáo huấn về đạo lý của Ngài đến các phép lạ” (Hom. in 

Matthaeum 25,1: PG 57,328). 

 

Lời Chúa Giêsu nói với con người mở ngay ra con đường 

dẫn đến ý muốn của Chúa Cha và chân lý về bản thân Ngài. 

Trái lại, nơi những luật sĩ thì không xảy ra như thế, họ phải 

cố gắng giải thích những lời Kinh Thánh với vô số những 

suy tư. Ngoài ra, cùng với hiệu năng của lời nói, Chúa Giêsu 

liên kết hiệu năng của những dấu hiệu giải thoát khỏi sự ác. 

Thánh Atanasio nhận xét rằng “truyền khiến cho ma quỉ và 

trục xuất chúng không phải là công trình của con người, 

nhưng là của Thiên Chúa”; thực vậy, Chúa “đẩy xa khỏi con 

người tất cả những bệnh tật đủ loại. Có ai thấy quyền năng 

của Ngài .. mà còn nghi ngờ không biết Ngài có phải là 

Chúa Con, là Đấng Khôn Ngoan, là Quyền năng của Thiên 

Chúa?” (Oratio de Incarnatione Verbi 18.19: PG 25,128 

BC,129 B). Uy quyền của Chúa không phải là một sức mạnh 

thiên nhiên. Đó là quyền năng của tình yêu Thiên Chúa 

Đấng dựng nên vũ trụ, và khi nhập thể trong Con Duy Nhất 

của ngài, Ngài xuống trong nhân tính của chúng ta, chữa 

lành thế giới bị băng hoại vì tội lỗi. Romano Guardini đã 

viết: “Toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu là một sự diễn đạt 

quyền năng trong sự khiêm tốn.. là quyền bính tối thượng hạ 

mình xuống dưới hình thức một người tôi tớ” (Il Potere, 

Brescia 1999, 141.142) 

 

ĐTC cũng nhận xét rằng: 

“Nhiều khi đối với con người, quyền bính có nghĩa là chiếm 

hữu, quyền hành, thống trị, thành công. Trái lại, đối với 

Thiên Chúa, quyền bính có nghĩa là phục vụ, khiêm tốn, yêu 

thương; có nghĩa là đi vào trong luận lý của Chúa Giêsu, 

Đấng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ (Xc Ga 13,5), 

tìm kiếm thiện ích đích thực của con người, chữa lành các 

vết thương, có khả năng yêu thương đến độ hiến mạng sống 

mình, vì Ngài là Tình Thương. Trong một lá thư, thánh nữ 

Catarina thành Siena viết: “Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta 

cần thấy và biết rằng Thiên Chúa là Tình Thương tột đỉnh và 

đời đời, và không thể muốn điều gì khác hơn ngoài thiện ích 

của chúng ta” (Ep. 13 in: Le Lettere, vol.3, Bologna 1999, 

206). 

 

Các bạn thân mến, thứ năm tới đây, 2-2, chúng ta sẽ cử hành 

lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, Ngày Thế giới về đời 

sống thánh hiến. Chúng ta hãy tín thác cầu xin Mẹ Maria rất 

thánh, xin Mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta luôn kín múc nơi 

lòng từ bi Chúa, Đấng giải thoát và chữa lành nhân tính của 

chúng ta, làm cho nó được tràn đầy mọi ân phúc và những 

điều an lành, nhờ quyền năng của tình yêu Chúa”. 

 

Chào thăm và nhắn nhủ 

28   | Hieäp Nhaát 134 | 03 - 2012 | 



Sau khi ban phép lành, ĐTC nhắc nhở rằng: Anh chị em 

thân mến, hôm nay tại Vienne, có lễ tôn phong chân phước 

Hildegard Burjan, giáo dân và là bà mẹ gia đình, sống vào 

thế kỷ 19 và 20, sáng lập Dòng các nữ tu Bác Ái xã hội. 

Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì chứng tá đẹp đẽ này về Tin 

Mừng! 

 

Chúa nhật này cũng là Ngày Thế giới các bệnh nhân phong 

cùi. Tôi chào thăm Hiệp Hội Italia các bạn hữu của Raoul 

Follereau, và gửi lời khích lệ tới tất cả những người bị bệnh 

phong, cũng như những người đang giúp đỡ họ, và đặc biệt 

là những người đang dấn thân bài trừ nạn nghèo đói và tình 

trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, vốn là những nguyên nhân 

thực sự làm cho người ta có thể bị lây bệnh này”. 

 

Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhớ Ngày Quốc Tế cầu ngyện cho 

hòa bình tại Thánh Địa. Trong niềm hiệp thông sâu xa với 

Tòa Thượng Phụ Công Giáo la tinh ở Jerusalem và Dòng 

Phanxicô tại Thánh Địa, tôi khẩn cầu hồng ân hòa bình cho 

miền Đất đã được Thiên Chúa chúc phúc. 

 

Tiếp đến, ĐTC đã lần lượt chào thăm các tín hữu hành 

hương bằng tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và đặc 

biệt khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, ngài nhắc đến đông 

đảo các thiếu niên thuộc Phong trào Công giáo tiến hành 

Roma, cùng với các thầy cô và phụ huynh. ĐTC nói: 

 

“Các con thân mến, năm nay các con cũng tổ chức đoàn lữ 

hành hòa bình”. Cha cám ơn và khích lệ các con hãy mang 

bình an của Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi. Bây giờ ở bên 

cạnh cha đây có hai đại diện của các con. Chúng ta hãy nghe 

sứ điệp do bé Noemi đọc. 

 

Bé gái Noemi, sau khi cám ơn ĐTC, cho biết là các thiếu 

niên Công giáo tiến hành ở Roma đã đóng góp tiền tiết kiệm 

để tài trợ việc xây cất một trung tâm thay vì nhà tù dành cho 

các thiếu nữ vị thành niên ở Bolivia, gần thủ đô La Paz. 

“Chúng con hy vọng với sự giúp đỡ của chúng con, các 

thiếu nữ Bolovia có thể được khích lệ phục hồi phẩm giá và 

sự tín nhiệm của người khác. Chúng con cũng xin ĐTC cầu 

nguyện cho chúng con, cùng với cha mẹ và các thầy cô và 

các linh mục của chúng con để các vị huấn luyện chúng con 

thành những chứng nhân và là công trình Hòa Bình”. 

 

Trước đó, khi chào các tín hữu nói tiếng Đức, ĐTC cho biết 

ngài đặc biệt hiệp ý với tất cả các tín hữu tham dự lễ tôn 

phong chân phước vào ban chiều cùng ngày tại Nhà thờ 

chính tòa thánh Stephano ở thành phố Vienne trong lễ phong 

chân phước cho bà Hildegard Burjan. Bà đã nói: “Tôi biết 

chắc chắn rằng chỉ có một niềm hạnh phúc chân thực, đó là 

tình yêu Thiên Chúa! Tất cả những điều khác có thể làm vui 

mừng, nhưng nó chỉ có giá trị nếu xuất phát từ tình yêu 

Chúa, và đặt nền tảng trên tình yêu ấy”. Hildegard Burjan đã 

sống bằng tình yêu ấy. Và trong tư cách là sáng lập dòng các 

nữ tu Bác ái xã hội, bà đã tập hợp các phụ nữ muốn là nguồn 

mạch tình yêu ấy, để trợ giúp và an ủi những người lầm 

than. Noi gương chân phước Hildegard Burjan, chúng ta 

cũng hãy cố gắng trở thành sứ giả tình thương trợ giúp của 

Chúa”. 

 

Nghi thức phong chân phước cho bà Hildegard Burjan chiều 

hôm qua, do ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ phong 

thánh, đại diện ĐTC chủ sự. ĐHY Schoenborn, TGM giáo 

phận Vienne sở tại đã giảng trong thánh lễ trước sự hiện 

diện của các GM Áo và Đức, đông đảo các giới chức chính 

quyền và tín hữu. 

 

ĐHY Schoenborn nhận xét rằng: ”Tuy có nguồn gốc thượng 

lưu nhưng chân phước Burjan nhìn thấy rất rõ tình trạng lầm 

than thực sự của dân chúng. Các nhà chính trị ngày nay 

cũng có thể nói theo thái độ ấy. Vị tôi tớ Chúa Burjan không 

quan tâm trước tiên tới chính trị đảng phái, nhưng để ý tới 

những mong ước xã hội và dấn thân chống lại tình trạng lầm 

than của con người thời đại”. 

 

ĐHY Schoenborn cũng đề cao tầm quan trọng của lễ phong 

chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Burjan và nói rằng “Con 

người ngày nay không cần các lý thuyết, nhưng cần các mẫu 

gương. Qua sự dấn thân xã hội, chân phước Burjan trình bày 

trước mắt mọi người thế nào là cuộc sống Kitô ngày nay. Và 

sự kiện các hoạt động từ thiện bác ái của Giáo hội đang tăng 

trưởng, đó là một dấu hiệu quan trọng đối với tương lai của 

Giáo Hội”. 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 29 tháng 1 năm 2012) 

LM. Trần Đức Anh OP 

 

Các Giám Mục tái kêu gọi vận động Nghành Lập 

Pháp về Tự do Tôn giáo 
 

Dưới đây là bản dịch bản tin vừa phát hành tối ngày 10 

tháng 2 năm 2012 của HĐGMHK để trả lời “Nhượng Bộ” 

của Obama. Nguyên văn được đăng ở: 

http://www.usccb.org/news/2012/12-026.cfm 

 

WASHINGTON, - Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) 

đã ban hành công bố dưới đây: 

Các giám mục Công Giáo từ lâu đã hỗ trợ quyền được chăm 

sóc sức khỏe vì sự sống cho tất cả, và quyền làm theo lương 

tâm của tất cả mọi người tham gia vào tiến trình phức tạp 

trong việc cung cấp sự chăm sóc sức khỏe ấy. Đó là lý do tại 

sao chúng tôi đưa ra hai phản đối nghiêm trọng đối với luật 

về "các dịch vụ phòng ngừa" ban hành bởi Bộ Y tế và Dịch 

vụ Nhân sinh (HHS) trong tháng 8 năm 2011. 

 

Thứ nhất, chúng tôi phản đối luật bắt buộc các chương trình 

bảo hiểm sức khỏe tư nhân – trên toàn quốc, bởi một chữ ký 

của một quan lại -- phải bao gồm triệt sản và ngừa thai, kể 

cả những loại thuốc có thể gây ra phá thai. Tất cả các luật 

buộc buộc khác về "dịch vụ phòng ngừa” là để tránh bệnh 

tật, mà có thai không phải là một bệnh. Hơn nữa, buộc các 

chương trình bảo hiểm phải bao gồm các thuốc gây phá thai 

là vi phạm luật làm theo lương tâm hiện hành của liên bang. 

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi huỷ bỏ hoàn toàn sắc luật bắt buộc 

này. 
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Thứ đến, chúng tôi đã giải thích rằng luật buộc này sẽ áp đặt 

một gánh nặng rất lớn lao và nghiêm trọng chưa từng có trên 

lương tâm của những người coi những "dịch vụ" như thế là 

vô luân: các công ty bảo hiểm bị bắt buộc phải viết các bảo 

hiểm bao gồm cả điều này; các chủ nhân và trường học bị 

bắt buộc phải bảo trợ và hỗ trợ loại bảo hiểm này; và các 

nhân viên và sinh viên bị bắt buộc phải trả tiền cho loại bảo 

hiểm này. Do đó, chúng tôi kêu gọi Bộ Y Tế, nếu khăng 

khăng giữ sắc luật buộc này, thì hãy cung cấp một miễn trừ 

vì lương tâm cho tất cả các những nhóm liên quan này - chứ 

không chỉ một thiểu số rất nhỏ “những chủ nhân tôn giáo" 

mà Bộ Y Tế đã đề nghị cho miễn trừ lúc ban đầu. 

 

Hôm nay, Tổng thống đã làm hai điều. 

 

Trước hết, ông đã quyết định giữ lại sắc lệnh bắt buộc này 

của Bộ Y Tế trên toàn quốc về bảo hiểm bao gồm triệt sản 

và ngừa thai, kể cả một số thuốc gây phá thai. Điều này vừa 

không được hỗ trợ trong luật pháp và vẫn còn là một quan 

tâm luân lý nghiêm trọng. Chúng tôi không thể không nhắc 

lại điều này, trong khi quá nhiều người chỉ hoàn toàn chú ý 

đến vấn đề tự do tôn giáo. 

 

Thứ đến, Tổng Thống đã công bố một số thay đổi trong việc 

luât buộc này sẽ được điều hành như thế nào, mà vẫn còn 

chưa có chi tiết rõ ràng. Như chúng tôi có thể nói vào lúc 

này, sự thay đổi có vẻ có những đường nét cơ bản sau: 

 

• Nó vẫn sẽ bắt buộc tất cả các hãng bảo hiểm phải bao gồm 

các dịch vụ không thể chấp nhận được trong tất cả các bảo 

hiểm mà họ sẽ viết. Vào lúc này, có vẻ những chủ nhân tôn 

giáo tự bảo hiểm, và các hãng bảo hiểm tôn giáo, cũng 

không được miễn trừ luật buộc này. 

• Nó sẽ cho phép các chủ nhân vô vị lợi và tôn giáo tuyên bố 

rằng họ không cung cấp loại bảo hiểm như thế. Nhưng nhân 

viên và hãng bảo hiểm có thể đồng ý riêng để có thêm loại 

bảo hiểm này. Người nhân viên sẽ không phải trả thêm tiền 

để có được loại bảo hiểm ấy, và loại bảo hiểm ấy sẽ được 

cung cấp như một phần của bảo hiểm của chủ nhân, chứ 

không phải là một văn kiện phụ riêng biệt. 

• Cuối cùng, chúng tôi được cho biết rằng việc gia hạn một 

năm kể từ ngày có hiệu lực (từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 đến 

ngày 1 tháng 8 năm 2013) có sẵn cho bất kỳ chủ nhân tôn 

giáo vô vị lợi nào muốn, mà không cần phải làm đơn xin 

chính phủ hay qua một tiến trình duyệt y.  

 

Những thay đổi này đòi hỏi sự phân tích cẩn thận về luân lý, 

và hơn nữa, có vẻ lệ thuộc vào một số biện pháp thay đổi. 

Nhưng chúng tôi lưu ý ngay từ đầu rằng việc thiếu bảo vệ rõ 

ràng cho các nhóm liên quan chính -- cho các chủ nhân tôn 

giáo tự bảo hiểm; cho các chủ nhân có lợi nhuận tôn giáo và 

thế tục; cho các chủ nhân thế tục vô vị lợi; cho hãng bảo 

hiểm tôn giáo; và cho các cá nhân – là điều không thể chấp 

nhận được và phải được sửa đổi. Và trong trường hợp các 

nhân viên và hãng bảo hiểm đồng ý thêm những loại bảo 

hiểm không thể chấp nhận được này, nó vẫn được cung cấp 

như một phần của chương trình bảo hiểm của những chủ 

nhân không chấp thuận, được tài trợ cùng một cách như 

phần còn lại của bảo hiểm được cung cấp bởi chủ nhân 

không chấp thuận này. Điều này cũng gây ra mối quan tâm 

nghiêm trọng về luân lý. 

 

Chúng tôi chỉ nhận được thông tin về đề nghị này lần đầu 

tiên sáng hôm nay, và chúng tôi đã không được tham khảo ý 

kiến trước. Một số thông tin chúng tôi có bằng văn tự và 

một số bằng miệng. Đương nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục 

làm áp lực để có sự bảo vệ lương tâm lớn nhất mà chúng ta 

có thể có được từ Cơ Quan Hành Pháp. Tuy nhiên, bước ra 

ngoài điều chuyên biệt này, chúng tôi lưu ý rằng đề nghị 

hiện nay tiếp tục liên quan đến việc xâm phạm của chính 

phủ một cách không cần thiết vào việc quản trị nội bộ của 

các tổ chức tôn giáo, và đe dọa của chính phủ cưỡng bách 

dân chúng và các nhóm tôn giáo phải vi phạm niềm tin sâu 

sắc nhất của họ. Trong một quốc gia đưa tự do tôn giáo lên 

thành nguyên tắc đầu tiên và cơ bản của nó, chúng ta không 

thể bị giới hạn việc thương lượng trong những phạm vi này. 

Chỉ có một giải pháp đầy đủ cho vấn đề tự do tôn giáo này 

là cho Bộ Y Tế để hủy bỏ sắc lệnh bắt buộc phải mua các 

dịch vụ không thể chấp nhận được này. 

 

Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục -- một cách không kém hăng say, 

không thiếu ý thức khẩn trương -- những nỗ lực của chúng 

tôi để sửa đổi vấn đề này qua hai ngành khác của chính phủ. 

Chẳng hạn như, chúng tôi tái kêu gọi Quốc Hội để thông 

qua, và chính phủ để ký, Đạo Luật Tôn Trọng Quyền Làm 

Theo Lương Tâm. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi các tín hữu 

Công Giáo, và tất cả các đồng bào người Mỹ của chúng tôi, 

cùng tham gia vào nỗ lực này để bảo vệ quyền tự do tôn 

giáo và tự do lương tâm cho tất cả mọi người.  

(Nguồn từ VietCatholic ngày 10 tháng 2 năm 2012) 

Phaolô Phạm Xuân Khôi 

 

Công bố logo Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 

Rio de Janeiro (Brasil) - Hôm 

7 Tháng Hai 2012, Ban Tổ 

Chức Địa Phương (LOC) của 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 

2013 đã có buổi lễ công bố 

logo chính thức cho kỳ Đại Hội 

sắp tới, diễn ra tại thành phố 

Rio de Janeiro từ ngày 23-28 

Tháng Bảy 2013. Tác giả của 

logo này là anh Gustavo 

Huguenin, 25 tuổi, đến từ 

Brasil. Cuộc thi thiết kế logo 

cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 

2013 diễn ra hồi Tháng Mười 

năm 2011. Với việc tác phẩm 

của mình được lựa chọn làm logo chính thức, anh Gustavo 

đã vượt qua gần 200 tác phẩm khác đến từ khắp Brasil và 

các quốc gia trên thế giới để trở thành người thắng cuộc.  

 

Diễn giải: 
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Bố cục tổng thể của logo tạo nên hình ảnh của một trái tim, 

mà trung tâm là Chúa Giêsu. Điều đó thể hiện rằng Ngài 

luôn ở trong trái tim của các môn đệ và đất nước Brasil sẽ là 

trung tâm của giới trẻ trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 

2013. Tác giả đã khéo léo thể hiện hình ảnh cách điệu về 

bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế (màu vàng) được đặt trên 

một ngọn núi, vốn là một biểu tượng của thành phố Rio de 

Janeiro. Hình ảnh này cũng bám sát chủ đề của Đại Hội Giới 

Trẻ Thế Giới 2013: "Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở 

thành môn đệ" (Mt 28:19), bởi lẽ bối cảnh của câu Tin 

Mừng này là Chúa Giêsu đã gặp gỡ các môn đệ trên một 

ngọn núi sau khi Ngài phục sinh.  

Hình ảnh cánh tay vượt ra 

cả trái tim chính là vòng 

tay ấm áp của Thiên Chúa 

dành cho mọi người, đặc 

biệt là các bạn trẻ tham dự 

Đại Hội Giới Trẻ Thế 

Giới 2013. Nó còn thể 

hiện sự chào đón nồng nhiệt, quảng đại và lòng hiếu khách 

của người dân Brasil đối với du khách. 

 

Phần màu xanh lá cây (bên trên) lấy cảm hứng từ những 

ngọn núi đặc trưng của thành phố Rio de Janeiro. Cây Thánh 

Giá (màu trắng) được đặt trong đó nhằm củng cố thêm nhận 

thức rằng Brasil được biết đến như là miền đất của Thánh 

Giá (Santa Cruz). Phần màu xanh dương (bên dưới) tượng 

trưng cho tài nguyên biển của đất nước Brasil. Ba màu sắc: 

vàng, xanh lá cây và xanh dương là ba màu cơ bản của quốc 

kỳ Brasil. 

Logo này đã được bảo hộ tác quyền (Copyright). 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 8 tháng 2 năm 2012) 

Tiền Hô 

 

Liên Tu Sĩ Việt Nam Tại Pháp Họp Mặt Đầu Xuân 

 
Paris, thứ bảy ngày 04/02/2012, gia đình Liên Tu Sĩ Việt 

Nam (LTS) tại Pháp tổ chức họp mặt mừng Xuân Nhâm 

Thìn tại trụ sở các cha Thừa Sai Paris (Missions Etrangères 

de Paris).  

 

Những ngày này, tiết trời Paris lạnh buốt. Nhiệt độ buổi 

sáng xuống tới -6° C, gió thổi vi vút làm tê cóng những bàn 

chân bước vội. Nhưng không vì thế mà vơi đi không khí đón 

xuân của anh chị em khắp miền nước Pháp hội tụ đông đủ 

trong buổi họp mặt đầu xuân. Với gần 300 gương mặt hiện 

diện, nụ cười rạng rỡ, xiết tay thân tình làm cho lòng người 

dường như ấm lại. Tuy không có cành đào đỏ thắm, mai 

vàng xinh tươi, nhưng kỳ diệu biết bao, chỉ cần bước qua 

cánh cổng là mỗi người đều có thể cảm nhận một mùa xuân 

đang trở về. Xuân của niềm vui, xuân của đất trời và xuân 

của lòng người. 

 

Ðúng 10 giờ 30, thánh lễ tân niên bắt đầu. Cha Giuse 

Nguyễn Văn Ziên chủ tế cùng với khoảng 80 linh mục đồng 

tế. Khoảnh khắc linh thiêng, lắng đọng. Giây phút mọi 

người cùng cảm tạ tri ân Thiên Chúa và hướng về Giáo Hội 

mẹ Việt Nam thân yêu. Một năm qua đi dẫu biết bao thăng 

trầm, buồn vui đan đầy cuộc sống, nhưng tất cả hòa quyện 

để làm nên mùa xuân hồng ân. Nguyện đường chìm lắng 

trong tiếng hát, điệu nhạc du dương. Mỗi người đều muốn 

gởi gắm niềm thương nỗi nhớ trong từng lời ca. Có lẽ vì vậy 

mà ca khúc nào cất lên nghe cũng chất chứa, thiết tha và 

thấm đẫm ân tình.  

 

Trong bài giảng, cha Antoine Vũ Văn Triết, giáo phận Cần 

Thơ, cùng hướng mọi người trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn 

Thiên Chúa vì đã cho mỗi người một quê hương, cho chúng 

ta có nguồn cội. Ðể rồi mai sau dù lưu lạc nơi đâu, tình cảm 

bình dị đó vẫn là những điều thiêng liêng nhất, đi trọn cuộc 

đời. Hơn thế nữa, là những chứng nhân Tin Mừng, chúng ta 

tạ ơn Chúa và Giáo Hội đã trao cho sứ mạng trời cao như 

một hồng ân huyền nhiệm. Từ đó, cùng với Giáo Hội mẹ 

Việt Nam, chúng ta xây dựng mầu nhiệm hiệp thông trong 

thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-Tô. 

 

Sau thánh lễ là bữa tiệc mừng xuân. Cha Liên Lạc Trưởng 

Bùi Chí Cường và ban ẩm thực đã chuẩn bị chu đáo những 

món ăn truyền thống mang đậm hương vị tết quê nhà. 

Không còn vướng bận gánh nặng học hành hay những công 

việc bổn phận, mọi người râm ran câu chuyện bên bàn ăn. 

Bầu không khí càng vui nhộn hơn với chương trình văn 

nghệ mừng xuân, sau lời tuyên bố khai mạc của cha Jean-

Baptiste Nguyễn Văn Hào (Đại diện các cha sinh viên du 

học). Cả căn phòng như vỡ òa theo tiếng cười giòn tan cùng 

với những màn táo quân chầu trời, kịch vui và những điệu 

múa ba miền.  

 

Ngoài kia dòng người vẫn ngược xuôi trong gió lạnh buốt. 

Còn trong này là cả một mùa xuân Việt Nam ấm áp. Ở đây 

có giọng nói của cả ba miền, có những món ăn đặc sản rất 

«Tết», có âm nhạc miên man, lời ca dạt dào. Tất cả tạo nên 

một mùa xuân rất riêng, mùa xuân của tình người viễn xứ. 

 

Tiết mục văn nghệ kết thúc cũng là lúc chương trình vui 

xuân khép lại. Mọi người ra về mang theo niềm vui mới, 

những kỷ niệm thân thương, dẫu nhẹ nhàng mà sâu lắng, tuy 

bình dị nhưng ấm áp tình người. Ngày mai, mỗi người lại trở 

về với công việc của mình. Tết với anh chị em Linh Mục, 

Tu Sĩ, Chủng Sinh là như vậy, ngắn ngủi lắm, vội vàng lắm. 

Bởi vậy mà những phút giây gần bên nhau như thế này đáng 

quý biết bao. 

 

Ðể kết thúc, xin mượn lời của cha Liên Lạc Trưởng như một 

lời tri ân gởi tới quý anh chị em «Xin tri ân Cha Bề Trên và 

quý cha Hội Thừa Sai Paris. Cảm ơn quý cha trong Ban tổ 

chức. Cảm ơn ban phụng vụ, văn nghệ, ẩm thực, và quý anh 

chị em đã đến từ khắp miền. Tất cả đã làm nên ngày xuân 

hôm nay thật vui, ấm áp và nghĩa tình. Cuối cùng, xin chúc 

anh chị em một năm mới, bay cao, bay xa trong ân sủng và 

tình yêu của Thiên Chúa. »            ***Ghi nhanh từ Paris 

(Nguồn từ VietCatholic ngày 5 tháng 2 năm 2012) 

Sr. Thu Hài 
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