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VÀI SUY NGHĨ TỪ MỘT CUỘC GẶP GỠ
Từ 26 đến 28 tháng 2 năm 2018, Trung tâm Mục Vụ hân
hạnh được tiếp đón một phái đoàn, gồm 25 linh mục và một
phó tế đến trao đổi mục vụ; 9 linh mục thuộc Tổng Giáo phận
Bangkok, 8 thuộc Giáo phận Ratchaburi và 8 thuộc Giáo
phận Chantaburi, do cha Peter Bungsong Hongthong làm
trưởng đoàn. Nội dung trao đổi xoay quanh các lãnh vực như
đào tạo giáo dân, đào tạo giáo lý viên, mục vụ ơn gọi, truyền
thông, bác ái xã hội, giới trẻ và gia đình. Tiếp Đoàn có quý
cha tại Trung tâm, quý cha phụ trách và giáo dân hoạt động
trong các ban mục vụ nêu trên.
Quý cha Thái Lan gọi chuyến đi này là “study tour”. Chúng
tôi nghĩ mình chẳng phải là những chuyên gia giầu kinh
nghiệm để anh em học hỏi, nên đề nghị gặp gỡ và trao đổi
kinh nghiệm thay cho thuyết trình và tham luận mang tính
học thuật. Hơn nữa, Đoàn cũng cần có thời gian để tham quan
các nơi, vì có nhiều vị lần đầu tiên đến Sài-gòn. Thế nhưng,
thực tế cho thấy quyết tâm học hỏi của đoàn rất cao, bởi
chuyến đi vỏn vẹn chỉ có bốn ngày mà ba ngày đều dành cho
công việc, cả sáng lẫn chiều.
Vậy đâu là động lực hay nhu cầu thực sự khiến Đoàn ra đi
với quyết tâm cao như vậy? Đơn giản là quý cha đã gặp nhiều
người Công giáo Việt Nam, bao gồm cả linh mục, tu sĩ và
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giáo dân sang Thái Lan để học tập hay làm việc. Theo nhận
xét của các cha, người Công giáo Việt nam rất mộ đạo và hết
lòng gắn bó với giáo xứ nơi họ trú ngụ. Họ có thể đi dự lễ từ
sáng sớm và tích cực tham gia vào các sinh hoạt của họ đạo.
Trong khi khó khăn chính mà các ngài gặp phải là vận động
giáo dân gắn bó và tham gia vào sinh hoạt của giáo xứ. Do
đó, các ngài muốn đến tận nơi xem Giáo Hội Việt Nam đã
huấn luyện thế nào để có được đội ngũ giáo dân như vậy.
Chắc hẳn quý anh chị đều biết Thái Lan là nước có mức phát
triển cao nhất trong vùng Đông Nam Á và Giáo Hội Công
Giáo tại Thái Lan có nhiều điều kiện để hoạt động như
trường học, bệnh viện, cơ sở từ thiện, báo chí, truyền thanh
và truyền hình v.v,... Những thứ ấy, có thể nói là chúng ta
không dám mơ, trong bối cảnh đất nước hôm nay. Tuy nhiên,
Giáo Hội chị em với chúng ta đang gặp phải những khó khăn
xuất phát từ một xã hội phát triển mà trong tương lai chúng ta
cũng khó tránh khỏi.
Đáp lại lời cám ơn của Đoàn, tôi đã đại diện quý cha thành
thật cảm ơn Đoàn, vì câu hỏi của quý cha giúp chúng tôi nhận
ra món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho Giáo Hội
Việt Nam; đó là đội ngũ giáo dân tích cực gắn bó và tham gia
sinh hoạt trong các giáo xứ. Trong số đó, nhiều anh chị em
giáo dân đang tham gia vào việc đào tạo và cố gắng trau dồi
kiến thức đức tin để yêu mến và phục vụ hữu hiệu hơn. Vì
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chúng ta bị cám dỗ, khi gặp phải quá nhiều khó khăn, chỉ
thấy toàn là bóng tối với những điều tiêu cực mà không nhận
ra được ánh sáng ẩn dưới lớp tro tàn, chỉ cần một làn gió nhẹ
cũng có thể bùng cháy lên.
Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân này và suy đi nghĩ lại
trong lòng rằng làm thế nào để có thể bảo tồn và sinh lợi nén
bạc trong khả năng của mình. Tôi cũng thầm mong một ngày
nào đó có những người từ xa tìm đến, để nói với chúng ta
rằng tôi đã thấy những người giáo dân Việt Nam không
những mộ đạo, mà còn tích cực dấn thân phục vụ xã hội, với
sự hiểu biết sâu xa về đức tin cũng như về văn hóa, hầu có
thể gặp gỡ mọi người: lương cũng như giáo, hữu thần cũng
như vô thần, giầu cũng như nghèo. Tôi xin chia sẻ ước mơ
này với quý anh chị, bởi biết rằng một mình tôi không thể
nào làm cho giấc mơ ấy thành hiện thực được.
Mến chào quý anh chị,
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Giám đốc
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Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2018
Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em mừng lễ Phục sinh trong hân hoan!
Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
Sứ điệp này vang lên trong Giáo hội ở khắp thế giới, cùng với
bài ca Alleluia: Đức Giêsu là Chúa; Chúa Cha đã cho Người
sống lại và Người sống mãi giữa chúng ta.
Chúa Giêsu đã báo trước cái chết và sự sống lại của Người
qua hình ảnh hạt lúa. Người nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng
đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Và
đây chính là điều đã xảy ra: Chúa Giêsu, hạt lúa được Thiên
Chúa gieo vào lòng đất, đã chết đi, đã bị tội lỗi của thế gian
giết chết. Người ở trong mộ hai ngày; nhưng cái chết của
Người chứa đựng tình yêu của Thiên Chúa với tất cả quyền
năng, quyền năng ấy được bày tỏ và biểu lộ vào ngày thứ ba,
ngày mà chúng ta cử hành hôm nay: Lễ Phục sinh của Chúa
Kitô.
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Người Kitô hữu chúng ta tin và biết rằng sự sống lại của Đức
Kitô là niềm hy vọng thật của thế giới, niềm hy vọng không
làm cho chúng ta thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt lúa, sức
mạnh của tình yêu tự hạ và tự hiến đến cùng, và do đó thực
sự đổi mới thế gian. Ngày nay sức mạnh này vẫn còn tiếp tục
sinh hoa trái trong lịch sử của chúng ta, vốn mang đậm dấu
ấn của biết bao bất công và bạo lực. Sức mạnh ấy mang lại
những hoa trái hy vọng và phẩm giá cho những nơi còn bóc
lột và loại trừ, nghèo đói và thất nghiệp, những nơi có người
di cư và người tị nạn (họ vẫn thường bị xua đuổi vì nền văn
hóa vất bỏ ngày nay), nơi có nạn nhân của nạn buôn bán ma
túy, buôn người và các hình thức nô lệ của thời nay.
Hôm nay chúng ta cầu xin cho toàn thế giới được hưởng hoa
trái hòa bình, trước hết là đất nước Syria yêu quý và đau khổ
đã lâu, dân tộc này đã kiệt sức vì cuộc chiến tranh dường như
không có hồi kết. Trong ngày lễ Phục sinh này, xin cho ánh
sáng của Chúa Kitô Phục sinh soi sáng lương tâm các nhà
lãnh đạo chính trị và quân sự, để họ chấm dứt ngay cuộc tàn
sát đang diễn ra, tôn trọng luật nhân đạo và tạo điều kiện giúp
cho các anh chị em của chúng ta dễ dàng nhận được những
trợ giúp tối cần thiết, đồng thời cũng bảo đảm các điều kiện
phù hợp để những người di tản hồi hương.
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Chúng ta cầu xin hoa trái hòa giải cho Thánh Địa, trong
những ngày này đang chịu những vết thương của cuộc xung
đột đang diễn ra -cuộc xung đột không tha cả những người vô
phương tự vệ; cho Yemen và cho toàn vùng Trung Đông, để
cuộc đối thoại và tôn trọng lẫn nhau vượt lên chia rẽ và bạo
lực. Xin cho những người anh chị em của chúng ta trong
Chúa Kitô, là những người thường xuyên gánh chịu áp bức
bách hại, trở nên chứng nhân sáng ngời cho Chúa Phục sinh
và cho chiến thắng của sự thiện đối với sự ác.
Trong ngày này, chúng ta cầu xin những hoa trái hy vọng cho
những ai đang khao khát một cuộc sống xứng đáng hơn, nhất
là những người ở các khu vực của châu Phi đang bị ảnh
hưởng nặng nề bởi nạn đói, các cuộc xung đột kéo dài và nạn
khủng bố. Nguyện xin bình an của Chúa Phục sinh chữa lành
những vết thương ở Nam Sudan, mở rộng những cõi lòng để
đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta không quên những
nạn nhân của xung đột, nhất là các trẻ em! Ước mong sẽ
không thiếu tình liên đới cho tất cả những ai bị buộc phải rời
bỏ quê hương và thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống.
Chúng ta cầu xin cho cho bán đảo Triều Tiên được hưởng
hoa trái của đối thoại, để các cuộc thảo luận đang tiến hành
thúc đẩy hòa hợp và hòa bình tại khu vực này. Xin cho những
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người có trách nhiệm trực tiếp biết hành động cách khôn
ngoan và biết phân định để gia tăng thiện ích cho người dân
Triều Tiên và xây dựng những mối quan hệ tin tưởng trong
cộng đồng quốc tế.
Chúng ta cũng cầu xin cho Ukraina được hưởng hoa trái hòa
bình, để các bước tiến tới hòa hợp được củng cố và dễ dàng
thực hiện nhờ các sáng kiến nhân đạo mà người dân đang cần
đến.
Chúng ta cũng cầu xin cho người dân Venezuela được hưởng
những hoa trái an ủi; như các giám mục của họ đã viết, họ
đang sống trong một thứ “miền đất xa lạ” trên chính quê
hương của mình. Xin cho quốc gia này, nhờ sức mạnh phục
sinh của Chúa Giêsu, tìm được một phương cách chính đáng,
hòa bình và nhân đạo để sớm vượt qua những khủng hoảng
chính trị và nhân đạo đang đè nặng. Xin cho những người dân
Venezuela bị buộc phải rời bỏ quê hương mình được đón tiếp
và trợ giúp.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục sinh mang lại những hoa trái của
đời sống mới cho các trẻ em -do hậu quả của chiến tranh và
đói nghèo, chúng lớn lên mà không có niềm hy vọng, thiếu
giáo dục và chăm sóc sức khỏe; và cho những người già bị nền
văn hóa ích kỷ gạt bỏ -nền văn hóa chỉ đề cao “sản xuất”.
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Chúng ta cũng khẩn cầu cho những người có trách nhiệm
chính trị trong thế giới chúng ta có được những hoa trái khôn
ngoan, để họ luôn tôn trọng phẩm giá con người, tích cực dấn
thân theo đuổi công ích và bảo đảm cho các công dân của họ
được phát triển và an ninh.
Anh chị em thân mến,
Lời mà các phụ nữ đã nghe ở mộ cũng được gửi đến cho
chúng ta: “Sao các bà lại tìm người sống nơi người chết?
Người không có ở đây, Người đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6).
Cái chết, nỗi cô đơn và sợ hãi không phải là tiếng nói cuối
cùng. Có một lời vượt trên những điều ấy, lời mà chỉ có
Thiên Chúa mới có thể nói lên: đó là lời Phục sinh (x. Gioan
Phaolô II, Huấn từ kết thúc Chặng đàng Thánh giá,
18.4.2003). Nhờ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa, lời ấy
“xua đuổi điều xấu xa, rửa sạch lỗi lầm, trả lại sự trong trắng
cho người có tội và niềm vui cho người sầu khổ, phá tan hận
thù, mang lại hòa thuận và khuất phục kẻ quyền uy” (Lời
công bố Phục sinh).
Chúc anh chị em mừng lễ Phục sinh trong hân hoan!
Chúa nhật Phục sinh, 1.4.2018
Đức Thánh Cha Phanxicô
Minh Đức chuyển ngữ
(Nguồn: hdgmvietnam.org)
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Hỏi: Thưa cha con mới 21 tuổi và đã có bạn trai. Trong 1 lần

không kiềm chế được, chúng con đã quan hệ với nhau và sau
đó con đã uống ngay thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó đến
giờ con cảm thấy rất tội lỗi và cắn rứt lương tâm. Cha ơi ,Cha
cho con hỏi như vậy con xưng tội thì con phải kể ra con phạm
tội gì và con có được tha thứ không Cha? Và sau này chúng
con kết hôn thì có được lãnh nhận bí tích Hôn phối không
thưa Cha?
Đáp: Thuốc tránh thai khẩn cấp, còn được gọi là thuốc tránh
thai ngày hôm sau, thuốc có tác dụng ức chế rụng trứng nơi
người phụ nữ, và trong trường rợp rụng trứng, thuốc sẽ làm
thay đổi cấu trúc lớp niêm mạc tử cung để ngăn cản trứng này
làm tổ. Khi dùng thuốc tránh thai như thế, con phạm tội dùng
phương pháp ngừa thai nhân tạo, một phương pháp Giáo Hội
lên án, vì phương pháp này ngăn cản đôi hôn phối đạt tới mục
đích của việc kết hợp vợ chồng là hướng tới việc sinh sản con
cái. Một khi mục đích này bị ngăn trở bởi các phương pháp đi
ngược lại với sự phát triển sinh học tự nhiên của con người,
thì căn tính của hôn nhân bị tổn hại vì nó đi ngược lại với ý
muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân.
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Ngoài ra uống thuốc ngừa thai khẩn cấp còn có thể liên quan
đến điều răn thứ năm là giết người, vì thuốc ngừa thai cấp kỳ
ngoài tác dụng làm ngăn cản quá trình rụng trứng, hoặc ngăn
cản quá trình thụ tinh, nó còn ngăn cản trứng đã thụ tinh làm
tổ ở trong tử cung.
Trường hợp của con có tới hai hành vi ngược với lương tâm
Công giáo: quan hệ vợ chồng ngoài hôn nhân là một trọng
tội, và dùng thuốc ngừa thai là trọng tội thứ hai, và nếu trứng
đã thụ tinh thì còn có tội phá thai. Con phải trình bày với cha
giải tội cả hai hành vi này. Dĩ nhiên, mọi tội con xưng thú với
lòng thống hối chân thành đều được Chúa thứ tha. Lòng
thống hối chân thành luôn đi kèm với việc dốc lòng chừa,
tránh xa dịp tội và sẵn sàng làm các việc đền tội do cha giải
tội giao cho.
Tội của con không tạo ra ngăn trở hôn phối, vì vậy con vẫn
được lãnh nhận bí tích Hôn phối khi con có đủ điều kiện theo
Giáo luật qui định.

Lm. Antôn Hà Văn Minh
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Tâm hồn tràn ngập niềm vui là tập hợp
các bài nói chuyện, những lá thư mà Mẹ
Têrêsa Calcutta gửi cho các nữ tu của mình.
Tác phẩm cho ta thấy trong cuộc sống,
niềm vui và hạnh phúc là điều mà ai cũng
khao khát và mong mỏi tìm kiếm cho được
điều đó. …

Nhịp Sống Tin Mừng ‘Mùa Chay 2018’ có chủ
đề ‘Sa mạc Tình Yêu’, với các nội dung:
- Tin Mừng trong Bối cảnh thời Chúa Giêsu:
Suy niệm các Bài đọc Chúa nhật và Lễ trọng
trong tháng 3/2018
- ‘Sợi chỉ đỏ’ xuyên suốt mọi bài: “Hy sinh cho
tình yêu để phục vụ mọi người, đặc biệt là
người nghèo khổ”…
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Tĩnh nguyện Mùa Chay (6.3.2018)

Tĩnh tâm cuối tuần tại Cao Thái (10.3.2018)
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TTMV: Thánh lễ trước linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô
(16.3.2018)

HVMV: Họp Lớp Trưởng các lớp (16.3.2018)
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HVMV: Sinh hoạt ngoại khóa
“ĐẾN VỚI MÁI ẤM MAI TÂM” (24.3.2018)

Trẻ Mái ấm Mai Tâm thực hành tô màu theo trí tưởng
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1. 19g15, thứ Tư, ngày 4.4.2018, Cầu nguyện Taize.
2. 14g30, thứ Bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018,
tại lầu 2, Nhà Truyền thống TGP
Giới thiệu và trình chiếu phim SILENCE

Đạo diễn: Martin Scorsese
Phỏng theo tác phẩm cùng tên của văn sĩ Shusaku Endo
Diễn viên chính: Liam Neeson (vai chính trong phim “The Mission”)
Phim cho thấy thử thách và cuộc chiến nội tâm của các nhà
truyền giáo và Kitô hữu tại Nhật Bản trong thời kỳ bách hại
Kitô giáo đầu thế kỷ XVII.
Thiên Chúa thinh lặng nhưng luôn đồng hành với các Kitô
hữu trong nghịch cảnh, bằng nhiều cách thức khác nhau.
3. 18g30, thứ Ba, ngày 24.4.2018, Thánh lễ tiếng Anh tại
Nhà nguyện lầu 2, Nhà Truyền Thống.
4. Ngày 25/4, 30/4 và 1/5, các lớp nghỉ lễ.
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