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ly hoang
Kính chúc Qúy Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuối tuần vui vẻ bình an. HXLy.
Tuần nầy Chúa Nhật 29 mùa thường niên.
Giáo Hội Việt Nam Cầu Nguyện cho việc rao giảng, sám hối và Sống Tin Mừng, để cho Đại
dịch chóng qua.

*Chủ đề của Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay—"Chúng tôi không thể không nói về
những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe" (Cv 4:20)—là một lời kêu gọi mỗi người chúng ta
"sở hữu"
và đem đến cho người khác
những gì chúng ta mang trong tim mình.

Sứ mạng này đã luôn luôn là dấu chứng nhận của Hội Thánh, vì "Hội Thánh hiện hữu là để loan
báo Tin Mừng" (Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 14).
Ngày Thế Giới Truyền Giáo mà chúng ta ta nhớ lại với lòng biết ơn tất cả những người nam và
người nữ mà nhờ chứng tá đời sống của họ, họ giúp chúng ta canh tân cam kết rửa tội của
chúng ta để là những tông đồ quảng đại và vui tươi của Tin Mừng. Chúng ta hãy đặc biệt nhớ
đến tất cả những người đã kiên quyết ra đi, rời bỏ nhà cửa và gia đình mình, để đem Tin Mừng
đến cho mọi nơi và mọi người đang khao khát sứ điệp cứu rỗi.
Họ đã làm như thế với lòng quảng đại, biết ơn và tính cách cao thượng tiêu biểu của những
người gieo giống luôn biết rằng những người khác sẽ vui hưởng hoa trái của các cố gắng và hy
sinh của họ. "ngay cả những người yếu đuối nhất, giới hạn nhất và gặp rắc tối nhất cũng có thể
là những người truyền giáo theo cách riêng của họ." (Christus Vivit, 239).

Khi chiêm ngắm chứng tá truyền giáo của họ, chúng ta được truyền cảm hứng để cũng trở
nên can đảm như họ và cầu xin "chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10:2).Chúng ta biết
ơn gọi truyền giáo không phải là một chuyện của quá khứ hay một cái gì lãng mạn còn sót lại
của những thời xa xưa. Hôm nay, Đức Giêsu cũng cần những trái tim có khả năng trải nghiệm
ơn gọi như là một câu truyện tình thực sự thúc đẩy họ ra đi tới những vùng ngoại biên của thế
giới chúng ta, trong tư cách là những sứ giả và những tác nhân của lòng thương xót. Chúa ngỏ
lời mời này đến mọi người, bằng những cách thức khác nhau.

Chúng ta có thể nghĩ đến những vùng ngoại vi xung quanh chúng ta, trong trung tâm của các
đô thị hay trong chính các gia đình của chúng ta. Sự mở rộng toàn cầu cho tình yêu mang một
chiều kích hiện sinh chứ không phải là địa lý. Luôn luôn, nhưng đặc biệt trong thời kỳ đại dịch
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này, điều quan trọng là chúng ta hằng ngày gia tăng khả năng mở rộng vòng quan hệ của mình,
để đến với những người khác, những người tuy ở gần chúng ta về thể lý, nhưng không là thành
phần trực tiếp thuộc "giới lợi ích" của chúng ta" (x. Fratelli Tutti, 97).

Sống trong tình trạng truyền giáo là muốn suy nghĩ như Đức Giêsu suy nghĩ, cùng tin với Người
rằng những người xung quanh chúng ta cũng là những anh chị em của chúng ta. Xin tình yêu
thương xót của Người chạm đến trái tim chúng ta và làm cho tất cả chúng ta là những môn đệ
truyền giáo đích thực.
Nguyện xin Đức Maria, người môn đệ truyền giáo đầu tiên, gia tăng nơi mọi người đã rửa
tội ước muốn là muối và ánh sáng trên đất nước của chúng ta(x. Mt 4:13-14).

Sám hổi - Sửa mình và Cầu Nguyện cho đại dịch chóng qua.
Trong lễ này, Giáo Hội đặt bài Tin Mừng kể lại trận cuồng phong nổi lên, khi Chúa Giêsu và các
Tông đồ đang trên thuyền đi qua "bờ bên kia". Trước cơn sóng dữ ập vào thuyền, các Tông đồ
hoang mang, sợ hãi, các ông hốt hoảng chạy đến đánh thức và kêu cứu Thầy. "Thầy ơi, chúng
ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Có gì đáng sợ bằng đứng trước cái chết, nó cho ta
một cảm giác kinh hoàng. Lời kêu cứu của các tông đồ xem ra cũng là lời trách móc, có vẻ như
Thầy quá vô tư hững hờ trước mạng sống của các đồ đệ. Nhưng có lẽ cần phải như thế để các
ông nhận ra sự yếu đuối và bất lực của con người mình.
Thế giới mà nhiều người ảo tưởng là vĩnh cửu dường như sắp sa chìm trong biển cả của sự
dữ. Chỉ cần nhìn lại một năm rưỡi nay (từ 2020), ta đã thấy nhiều thảm họa xảy ra: trước tiên là
cuộc cháy rừng ở Úc, hơn 10 triệu hecta bị phá hủy; khoảng 1.400 ngôi nhà ở bang New South
Wales bị thiêu rụi. Tiếp đến là trận "lụt hồng thủy" 40 ngày đêm ở Trung Quốc nhấn chìm hàng
trăm ngàn ngôi nhà, khiến cho hàng ngàn người chết, đó là chưa kể đến lũ lụt ở các tỉnh miền
Trung Việt Nam làm chết hàng trăm người.

Vượt lên trên các thảm họa kia là thảm họa Covid 19. Cơn đại dịch này làm cho thế giới
kinh hoàng, làm tê liệt nền kinh tế và các hoạt động xã hội. Số người chết vì Covid 19 tính tới
thời điểm này đã lên đến 5 triệu người . Thảm họa này làm cho con người điên đảo, cạn kiệt
niềm hy vọng vào một thế giới tươi sáng.
Mỗi ngày ở Việt Nam có hàng ngàn người phải cách ly, họ đang phải chiến đấu để giành giật lấy
từng hơi thở, không biết ngày mai mình còn có mặt ở trên đời nữa không,... Tất cả mọi người
đều rơi vào hoang mang, sợ hãi, thậm chí bị stress, và rồi những khó khăn lại nối tiếp như thất
nghiệp, nghèo đói, không nơi nương tựa... Bao người tự hỏi: liệu Thiên Chúa có hay không? Nếu
có thì Ngài ở đâu trong biến cố này? Ngài có nghe thấy tiếng con cái đang ngày đêm kêu cầu
lòng thương xót của Ngài không? Có khi chúng ta cũng trách Chúa như các Tông đồ xưa:
Chúng con chết đến nơi rồi mà Chúa không ra tay cứu chữa! Ngài còn chờ gì nữa đây?
Chúa đang ở đây, đang đau niềm đau của con người, đang khổ nổi khổ của nhân loại.
Nhưng vì quá hoảng sợ, ta không còn nhận ra Chúa. Ngài vẫn ở bên chúng ta,
"cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không quên ngươi" (Is
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49,15).

Thập giá là điều tất yếu của cuộc sống con người. Đau khổ cũng là lẽ tất nhiên trong thân
phận làm người. Chúng ta không thể trốn chạy hay đổ lỗi cho Thiên Chúa, mà trái lại, thực tế lại
thường là hậu quả của tội lỗi loài người. Mỗi người đều phải vác thập giá của mình, và những
đau khổ chúng ta đang chịu lúc này đều liên hệ với những những đau khổ của Chúa Giêsu trên
thập giá. Chúa đảm nhận tất cả những đau khổ ấy để thánh hóa mọi người chúng ta.
Ta đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, nhưng hãy thắp lên một ngọn lửa của niềm tin và
hy vọng; cần vác đỡ thập giá cho nhau. Được như vậy, thập giá sẽ trở nên Thánh giá, vì nó
được đón nhận từ trái tim chúng ta trong sự kết hiệp với trái tim Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu
để cứu chuộc chúng ta.
Ta đừng hoang mang, sợ hãi nhưng "mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc
anh em" (1Pr 5,7)
. Cuộc sống của thế giới giờ đây có
nhiều thay đổi, có thể mọi người phải tiếp tục sống chung với lũ, nhưng dù trong hoàn cảnh nào
"Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người" (Rm 8,28).

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG
Ước gì nạn Covid không làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa bị "phong tỏa" bằng những
suy nghĩ tiêu cực, bi quan, nhưng mở rộng tâm hồn ta để tiếp nhận ánh sáng, tình yêu và
ân sủng, mà Thánh Thần Chúa đang tiếp tục tuôn đổ xuống cho những kẻ tin.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy, là
Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn; chúng con tin tưởng nài xin Chúa thương
nhìn đến những người đang đau khổ, cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên, và an ủi những ai
đang ưu phiền, NHỜ ƠN CHÚA THÚC ĐẨY, chữa lành các bệnh nhân và ban bình an cho
người đang hấp hối, CHÚNG CON QUYẾT TÂM GIÚP sức mạnh cho các nhân viên y tế, ơn
khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và lòng can đảm để đến với mọi người trong yêu
thương, nhờ đó chúng con được cùng nhau tôn vinh Danh thánh Chúa. Amen

" Hail Mary, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
--------------------------------------
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