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Ý Lễ Người xin
Jean Maria Trần Thị Thanh + Các đẳng linh hồn
Lh Luxia + Anrê
Tạ ơn + bình an trong gia đình
Lh Phêrô + Giuse + Maria
Lh Phêrô + các linh hồn nơi luyện ngục
Tạ ơn Chúa + Mẹ Maria
Lh Giuse Đức + Jean Maria Thanh + Các đẳng linh hồn
Tạ ơn Chúa + Mẹ Maria
Xin ơn bình an + theo ý người xin
Lh Phêrô Hồ Hải (giỗ 4 năm) + mạnh khỏe bình an + các LH
Cầu cho các linh hồn
Anna Nguyễn Thị Ái
Tạ ơn Chúa + Mẹ Maria + T. Giuse + cha mẹ được bình an
Cầu cho Lh Đaminh + Maria
Lh Têrêsa mới qua đời + các linh hồn
Linh hồn Matta (giỗ 1 năm)

Người Xin Lễ
Ngoc Nguyen
Mi. Than Nguyen
Anh chị Bảo Ánh

Man Nguyen
Hien Hoang

 Thông Báo Giờ Cử Hành Lễ Đặc Biệt Trong Tháng 6 Năm 2022
-

Thứ Sáu (24/06/2022): KÍNH TRỌNG THỂ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
THE MOST SACRED HEART OF JESUS
NGÀY THẾ GIỚI CẦU XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC
Cử hành vào lúc: 7 giờ tối (7:00 PM)
Nơi Cử Hành: Nhà Thờ Lớn. (Ca đoàn hát)

-

Thứ Tư (29/06/2022): KÍNH TRỌNG THỂ LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
SPECIAL ST. PETER AND PAUL APOSTLES
BỔN MẠNG TỔNG GIÁO PHẬN SAINT PAUL AND MINNEAPOLIS
Cử hành vào lúc: 8 giờ sáng (8:00 AM)
Nơi Cử Hành: Nhà Thờ Lớn. (hát Cộng đồng)

 Tiếng Nói Của Vị Chủ Chăn Giáo hội Hoàn Vũ
HOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS St Peter's Square Sunday, 15 May 2022
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quãng Trường Thánh Phêrô trong ngày Chúa Nhật, 15.05.2022.
HOLY MASS AND CANONIZATION OF THE BLESSEDS
Titus Brandsma - Lazzaro, detto Devasahayam - César de Bus - Luigi Maria Palazzolo - Giustino Maria
Russolillo
Charles de Foucauld - Maria Rivier - Maria Francesca di Gesù Rubatto - Maria di Gesù Santocanale Maria Domenica Mantovani

HOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
St Peter's Square
Sunday, 15 May 2022
[Multimedia]
We have heard what Jesus told his disciples before leaving this world and returning to the Father.
He told us what it means to be a Christian: “Even as I have loved you, so you must love one
another” (Jn 13:34). This is the legacy that Christ bequeathed to us, the ultimate criterion for
discerning whether or not we are truly his disciples. It is the commandment of love. Let us stop to
consider two essential elements of this commandment: Jesus’ love for us – “as I have loved you” –
and the love he asks us to show to others – “so you must love one another”.
First, the words “as I have loved you”. How did Jesus love us? To the very end, to the total gift of
himself. It is striking to think that he spoke these words on that night of darkness, when the
atmosphere in the Upper Room was one of deep emotion and anxiety: deep emotion, because the
Master was about to bid farewell to his disciples; anxiety because he had said that one of them
would betray him. We can imagine the sorrow that filled the heart of Jesus, the dark clouds that
were gathering in the hearts of the apostles, and their bitterness at seeing Judas who, after receiving
the morsel dipped for him by the Master, left the room to enter into the night of betrayal. Yet at the
very hour of his betrayal, Jesus reaffirmed his love for his own. For amid the darkness and tempests
of life, that is the most important thing of all: God loves us.

Brothers and sisters, may this message be the core of our own faith and all the ways in which we
express it: “…not that we loved God but that he loved us” (1 Jn 4:10). Let us never forget this. Our
abilities and our merits are not the central thing, but rather the unconditional, free and unmerited
love of God. Our Christian lives begin not with doctrine and good works, but with the amazement
born of realizing that we are loved, prior to any response on our part. While the world frequently
tries to convince us that we are valued only for what we can produce, the Gospel reminds us of the
real truth of life: we are loved. A contemporary spiritual writer put it this way: “Long before any
human being saw us, we were seen by God’s loving eyes. Long before anyone heard us cry or
laugh, we were heard by our God, who is all ears for us. Long before any person spoke to us in this
world, we were spoken to by the voice of eternal love” (H. NOUWEN, Life of the Beloved). He loved
us first; he waits for us; he keeps loving us. This is our identity: we are God’s loved ones. This is
our strength: we are loved by God.
Acknowledging this truth requires a conversion in the way we often think of holiness. At times, by
over-emphasizing our efforts to do good works, we have created an ideal of holiness excessively
based on ourselves, our personal heroics, our capacity for renunciation, our readiness for selfsacrifice to achieve a reward. This can at times appear as an overly “pelagian” way of viewing life
and holiness. We have turned holiness into an unattainable goal. We have separated it from
everyday life, instead of looking for it and embracing it in our daily routines, in the dust of the
streets, in the trials of real life and, in the words of Teresa of Avila to her Sisters, “among the pots
and pans”. Being disciples of Jesus and advancing on the path of holiness means first and foremost
letting ourselves be transfigured by the power of God’s love. Let us never forget the primacy of God
over self, of the Spirit over the flesh, of grace over works. For we at times give more importance to
self, flesh and works. No, the primacy is that of God over self, of the Spirit over the flesh, of grace
over works.
The love that we receive from the Lord is the force that transforms our lives. It opens our hearts
and enables us to love. For this reason, Jesus says – here is the second element – “as I have loved
you, so must you love one another”. That word “as” is not simply an invitation to imitate Jesus’ love;
it tells us that we are able to love only because he has loved us, because he pours into our hearts his
own Spirit, the Spirit of holiness, love that heals and transforms. As a result, we can make decisions
and perform works of love in every situation and for every brother and sister whom we meet,
because we ourselves are loved and we have the power to love. As I myself am loved, so I can love
others. The love I give is united to Jesus’ love for me. “As” he loved me, so I can love others. The
Christian life is just that simple. Let’s not make it more complicated with so many things. It is just
that simple.
In practice, what does it mean to live this love? Before giving us this commandment, Jesus had
washed the disciples’ feet; then, after giving it, he gave himself up to the wood of the cross. To love
means this: to serve and to give one’s life. To serve, that is, not to put our own interests first: to
clear our systems of the poison of greed and competitiveness; to fight the cancer of indifference and
the worm of self-referentiality; to share the charisms and gifts that God has given us. Specifically,
we should ask ourselves, “What do I do for others?” That is what it means to love, to go about our
daily lives in a spirit of service, with unassuming love and without seeking any recompense.
Then, to give one’s life. This is about more than simply offering something of ours to others; it is
about giving them our very selves. I like to ask people who seek my counsel whether they give
alms. And if they do, whether they touch the hand of the recipient or simply, antiseptically, throw
down the alms. Those people usually blush and say no. And I ask whether, in giving alms, they look
the person in the eye, or look the other way. They say no. Touching and looking, touching and
looking at the flesh of Christ who suffers in our brothers and sisters. This is very important; it is
what it means to give one’s life.

Holiness does not consist of a few heroic gestures, but of many small acts of daily love. “Are you
called to the consecrated life? So many of you are here today! Then be holy by living out your
commitment with joy. Are you married? Be holy by loving and caring for your husband or wife, as
Christ does for the Church. Do you work for a living? Be holy by labouring with integrity and skill in
the service of your brothers and sisters, by fighting for justice for your comrades, so that they do not
remain without work, so that they always receive a just wage. Are you a parent or grandparent? Be
holy by patiently teaching the little ones how to follow Jesus. Tell me, are you in a position of
authority? So many people in authority are here today! Then be holy by working for the common
good and renouncing personal gain” (Gaudete et Exsultate, 14). This is the path of holiness, and it is
so simple! To see Jesus always in others.
To serve the Gospel and our brothers and sisters, to offer our lives without expecting anything in
return, any worldly glory: this is a secret and it is our calling. That was how our fellow travellers
canonized today lived their holiness. By embracing with enthusiasm their vocation – as a priest, as a
consecrated women, as a lay person – they devoted their lives to the Gospel. They discovered an
incomparable joy and they became brilliant reflections of the Lord of history. For that is what a saint
is: a luminous reflection of the Lord of history. May we strive to do the same. The path of holiness
is not barred; it is universal and it starts with Baptism. Let us strive to follow it, for each of us is
called to holiness, to a form of holiness all our own. Holiness is always “original”, as Blessed Carlo
Cutis used to say: it is not a photocopy, but an “original”, mine, yours, all of ours. It is uniquely our
own. Truly, the Lord has a plan of love for everyone. He has a dream for your life, for my life, for
the life of each of us. What else can I say? Pursue that dream with joy.
(Dịch sang Việt Ngữ)
Lúc 10g sáng Chúa Nhật 15 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ và nghi thức tuyên
thánh cho 10 Chân Phước là Titus Brandsma; Lazzaro, detto Devasahayam; César de Bus; Luigi Maria
Palazzolo; Giustino Maria Russolillo; Charles de Foucauld; Maria Rivier; Maria Francesca di Gesù Rubatto;
Maria di Gesù Santocanale; Maria Domenica Mantovani.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Chúng ta đã nghe những gì Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi rời thế gian này và trở về với Chúa Cha.
Ngài nói với chúng ta ý nghĩa của việc trở thành người Kitô hữu: “Như Thầy đã yêu anh em, thì anh em cũng
phải yêu thương nhau” (Ga 13,34). Đây là di sản mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, là tiêu chuẩn cuối cùng
để phân biệt chúng ta có thực sự là môn đệ của Ngài hay không. Đó là điều răn của tình yêu. Chúng ta hãy
dừng lại để xem xét hai yếu tố thiết yếu của điều răn này: tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho chúng ta “Như Thầy đã yêu anh em” - và tình yêu thương mà Ngài yêu cầu chúng ta thể hiện với người khác - “Anh em
cũng phải yêu thương nhau”.
Đầu tiên, là những từ “Như Thầy đã yêu anh em”. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta như thế nào? Thưa: Yêu cho
đến cùng, trao ban món quà là toàn bộ chính Ngài. Thật xúc động khi nghĩ rằng Ngài đã nói những lời này vào
đêm tối tăm đó, khi bầu không khí trong phòng Tiệc ly là một niềm xúc động và lo lắng sâu sắc. Niềm xúc động
sâu sắc, vì Thầy sắp vĩnh biệt các môn đệ của mình; lo lắng vì Ngài đã nói rằng một trong số họ sẽ phản bội
Ngài. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi buồn tràn ngập trong lòng Chúa Giêsu, cũng như những đám mây đen
đang tụ lại trong lòng các môn đệ, và sự cay đắng của họ khi thấy Giuđa, người sau khi nhận tấm bánh do Thầy
nhúng cho, đã rời phòng để bước vào đêm đen phản bội. Tuy nhiên, ngay vào giờ bị phản bội, Chúa Giêsu đã
tái khẳng định tình yêu của Ngài dành cho chính Giuđa. Giữa bóng tối và thử thách của cuộc đời, điều quan
trọng nhất trên tất cả là: Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Anh chị em thân mến, xin cho sứ điệp này là cốt lõi của đức tin chúng ta và trong tất cả những cách chúng ta
thể hiện điều đó: “… không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng
ta”(1 Ga 4:10). Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Khả năng và công lao của chúng ta không phải là điều
trọng tâm, mà là tình yêu thương của Thiên Chúa, một tình yêu vô điều kiện, nhưng không và bất kể chúng ta

có xứng đáng hay không. Cuộc sống Kitô hữu của chúng ta bắt đầu không phải với tín lý và việc làm tốt, nhưng
với sự kinh ngạc nảy sinh khi nhận ra rằng chúng ta được yêu thương, trước bất kỳ đáp trả nào từ phía chúng
ta. Trong khi thế giới thường xuyên cố gắng thuyết phục chúng ta rằng chúng ta chỉ được đánh giá cao vì
những gì chúng ta có thể tạo ra, thì Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về chân lý thực sự của cuộc sống: chúng ta
được yêu thương. Một nhà văn tâm linh đương thời đã nói như thế này: “Rất lâu trước khi bất kỳ con người
nào nhìn thấy chúng ta, chúng ta đã được nhìn bằng đôi mắt yêu thương của Thiên Chúa. Rất lâu trước khi có
ai nghe thấy chúng ta khóc hay cười, chúng ta đã được lắng nghe bởi Thiên Chúa của chúng ta, Đấng là đôi tai
cho chúng ta. Rất lâu trước khi có bất kỳ người nào nói chuyện với chúng ta trên thế giới này, chúng ta đã
được nói chuyện bằng tiếng nói của tình yêu vĩnh cửu” (H. Nouwen, Cuộc sống của Người Được Yêu ). Chúa
yêu chúng ta trước; Ngài đợi chờ chúng ta; Ngài vẫn yêu mến chúng ta. Đây là căn tính của chúng ta: chúng ta
là những người thân yêu của Thiên Chúa. Đây là sức mạnh của chúng ta: chúng ta được Chúa yêu thương.
Việc đón nhận chân lý này phải đi đôi với một sự hoán cải trong quan niệm mà chúng ta thường nghĩ về sự
thánh thiện. Đôi khi, do quá nhấn mạnh nỗ lực làm việc thiện, chúng ta đã tạo ra một lý tưởng thánh thiện
dựa quá mức trên bản thân, những nhân đức anh hùng cá nhân, khả năng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh bản thân để
đạt được phần thưởng. Đôi khi, điều này có thể xuất hiện như một cách nhìn nhận cuộc sống và sự thánh
thiện quá “lạc loài”. Chúng ta đã biến sự thánh thiện thành một mục tiêu không thể đạt được. Chúng ta đã
tách nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày, thay vì tìm kiếm nó và đón nhận nó trong thói quen hàng ngày của chúng
ta, trong khói bụi đường phố, trong những thử thách của cuộc sống thực và, theo lời của Thánh Têrêsa thành
Avila với các chị em của mình, “trong số những nồi niêu xoong chảo”. Trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và
thăng tiến trên con đường nên thánh có nghĩa là trước hết hãy để cho mình được biến đổi bởi quyền năng của
tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ quên vai trò ưu việt của Thiên Chúa so với bản thân chúng ta, vai
trò vượt trội của Thánh Linh trên sức riêng của chúng ta, và vai trò quyết định của ân sủng trên các việc lành
phúc đức của chúng ta. Vì đôi khi chúng ta coi trọng bản thân, sức riêng và công lao hơn. Không, Thiên Chúa,
Thánh Linh và ân sủng ưu việt hơn bản thân, sức riêng, và công lao của chúng ta.
Tình yêu mà chúng ta nhận được từ Chúa là sức mạnh biến đổi cuộc sống của chúng ta. Tình yêu ấy mở rộng
trái tim của chúng ta và cho phép chúng ta yêu thương. Vì lý do này, Chúa Giêsu nói - đây là yếu tố thứ hai –
“Như Thầy đã yêu anh em, anh em cũng phải yêu thương nhau”. Từ “như” đó không chỉ là một lời mời gọi noi
gương tình yêu của Chúa Giêsu; nó còn cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể yêu, chỉ vì Người đã yêu chúng
ta, bởi vì Người đổ vào trái tim chúng ta Thần khí của chính Người, Thần khí của sự thánh thiện, tình yêu chữa
lành và biến đổi. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra quyết định và thực hiện những công việc yêu thương trong
mọi tình huống và đối với mọi anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, bởi vì bản thân chúng ta được yêu thương và
chúng ta có khả năng để yêu thương. Như bản thân tôi được yêu, vì vậy tôi có thể yêu người khác. Tình yêu
mà tôi ban tặng được kết hợp với tình yêu của Chúa Giêsu dành cho tôi. “Như” Ngài yêu tôi, vì thế tôi có thể
yêu người khác. Cuộc sống của người Kitô hữu chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng làm cho nó phức tạp hơn với rất
nhiều thứ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi.
Trong thực tế, sống tình yêu này có ý nghĩa là gì? Trước khi ban cho chúng ta điều răn này, Chúa Giêsu đã rửa
chân cho các môn đệ; rồi, sau khi trao cho chúng ta điều răn ấy, người đã trao ban chính mình trên gỗ thánh
giá. Yêu có nghĩa là: phục vụ và hiến dâng mạng sống. Phục vụ nghĩa là không đặt lợi ích của mình lên hàng
đầu: là loại bỏ khỏi hệ thống của chúng ta chất độc của lòng tham và tính cạnh tranh; là chống lại căn bệnh
ung thư của sự thờ ơ và con sâu của sự tự quy chiếu; là chia sẻ những đặc sủng và ân sủng mà Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta. Cụ thể, chúng ta nên tự hỏi bản thân, “Tôi làm được gì cho người khác?” Đó là ý nghĩa của
tình yêu, là sự bao bọc cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong tinh thần phục vụ, với tình yêu thương khiêm
tốn và không tìm kiếm bất kỳ sự đền bồi nào.
Kế đó, là trao ban cuộc sống của chính mình. Điều này không chỉ đơn giản là cung cấp một cái gì đó của chúng
ta cho người khác; nhưng là mang lại cho họ chính con người của chúng ta. Tôi thường hỏi những người tìm
kiếm lời khuyên của tôi xem họ có bố thí không. Và nếu họ có bố thí, thì họ có chạm vào tay của người nhận
hay đơn giản là ném của bố thí xuống, để khỏi nhiễm trùng. Những người đó thường đỏ mặt và nói không. Và
tôi hỏi liệu khi bố thí, họ nhìn vào mắt người đó hay nhìn theo hướng khác. Họ nói không. Hãy chạm và nhìn,
hãy chạm và nhìn vào xác thịt của Chúa Kitô đang đau khổ trong anh chị em của chúng ta. Điều này rất quan
trọng; nó là ý nghĩa của việc trao ban cuộc sống của một người.

Sự thánh thiện không chỉ bao gồm một vài cử chỉ anh hùng, nhưng là nhiều hành động yêu thương nhỏ nhặt
hàng ngày. “Anh chị em có được kêu gọi sống đời thánh hiến không? Rất nhiều người trong số anh chị em có
mặt ở đây hôm nay! Hãy nên thánh bằng cách thực hiện cam kết của anh chị em với niềm vui. Anh chị em đã
có gia đình chưa? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ của mình, như Chúa Giêsu
Kitô đối với Hội Thánh. Anh chị em có làm việc để kiếm sống không? Hãy nên thánh bằng cách lao động liêm
chính và khéo léo để phục vụ anh chị em của mình, hãy đấu tranh vì công lý cho đồng đội của mình, để họ
không còn phải sống trong tình trạng không có việc làm, để họ luôn nhận được một mức lương công bằng.
Anh chị em là cha mẹ hay ông bà? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy những người nhỏ bé cách theo
Chúa Giêsu. Hãy nói cho tôi biết, anh chị em có phải là người có chức có quyền không? Hôm nay có rất nhiều
người có thẩm quyền ở đây! Hãy nên thánh bằng cách làm việc vì lợi ích chung và từ bỏ tư lợi (Gaudete et
Exsultate, 14). Đây là con đường nên thánh, và nó thật đơn giản! Hãy thấy Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện nơi
người khác.
Để phục vụ Tin Mừng và anh chị em của chúng ta, hãy cống hiến cuộc sống của chúng ta mà không mong đợi
được hồi đáp bất cứ điều gì, bất kỳ vinh quang thế gian nào: đây là một bí mật và đó là ơn gọi của chúng ta.
Đó là cách những người bạn đồng hành của chúng ta được tuyên thánh ngày nay đã sống, theo sự thánh thiện
của họ. Bằng cách nhiệt thành đón nhận ơn gọi của họ - với tư cách là linh mục, với tư cách là nữ tu thánh
hiến, với tư cách là giáo dân - họ đã cống hiến cuộc đời mình cho Tin Mừng. Họ đã khám phá ra một niềm vui
không gì sánh được và họ đã trở thành những phản chiếu sáng chói cho Chúa của lịch sử. Vì đó là điều mà một
vị thánh là: một sự phản chiếu chói sáng của Chúa của lịch sử. Mong chúng ta cố gắng để làm được như vậy.
Con đường nên thánh không bị ngăn cản; con đường ấy là phổ quát và nó bắt đầu với Phép Rửa. Chúng ta hãy
cố gắng dõi theo con đường đó, vì mỗi người chúng ta đều được kêu gọi nên thánh, một hình thức thánh
thiện của riêng chúng ta. Sự thánh thiện luôn là “nguyên bản”, như Chân phước Carlo Cutis từng nói: nó
không phải là bản sao, mà là “bản gốc”, của tôi, của bạn, tất cả của chúng ta. Nó là duy nhất của riêng chúng
tôi. Quả thật, Chúa có kế hoạch yêu thương mọi người. Ngài có ước mơ cho cuộc đời anh chị em, cho cuộc đời
tôi, cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi có thể nói gì nữa? Hãy theo đuổi ước mơ đó với niềm vui.
Anh chị em thân mến,
Trước khi kết thúc buổi cử hành Thánh Thể này, tôi xin kính chào và cám ơn tất cả anh chị em: quý Hồng Y,
quý Giám mục, quý tu sĩ, quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt là quý vị thuộc gia đình thiêng liêng của các vị Tân Thánh,
và toàn thể các tín hữu, Dân trung tín của Thiên Chúa, đã tụ họp về đây từ nhiều nơi trên thế giới.
Tôi chào các phái đoàn chính thức của một số nước, đặc biệt là Ngài Tổng thống Cộng hòa Ý. Thật đáng mừng
khi thấy rằng, với chứng tá Phúc Âm của mình, các vị Thánh này đã cổ vũ cho sự phát triển tinh thần và xã hội
của các quốc gia tương ứng của các ngài cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Trong khi điều đáng buồn
là khoảng cách thế giới ngày càng lớn, cũng như căng thẳng và chiến tranh gia tăng, cầu xin các vị Thánh mới
truyền cảm hứng cho các giải pháp về sự gần gũi với nhau và các phương thế đối thoại, đặc biệt là trong trái
tim và tâm trí của những người nắm giữ các vị trí có trách nhiệm lớn và những ai được kêu gọi trở thành
những tác nhân của hòa bình, chứ không phải là chiến tranh.
Xin kính chào tất cả anh chị em, những khách hành hương cũng như những ai đã theo dõi thánh lễ này qua các
phương tiện truyền thông.
Và bây giờ, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, để Mẹ có thể giúp chúng ta vui mừng noi gương các
Thánh mới.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice VaticanaHOMILY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS St
Peter's Square Sunday, 15 May 2022
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Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6
Cầu xin Thánh Tâm mở đường dẫn lối. Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con
đường sống, khi siêng năng chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
TRÁI TIM KHÔN NGOAN – WISDOM OF THE HEART

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” (Lc 4:4)
Thánh Phao-lô phân biệt rạch ròi giữa sự khôn ngoan của thế gian và của người Ki tô hữu chân
chính. Ngài viết: “Sự điên rồ của Thiên Chúa, hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuố i của
Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1 Cr 1:25).
Sự hiểu biết của người Kitô hữu về sự khôn ngoan vượt ra ngoài sự thông minh, học vấn hay tích
lũy hiểu biết. Thật vậy, sự khôn ngoan hai chiều này chỉ “phát huy tác dụng”, mà không tạo dự ng
được điều gì lâu dài (xem 1Cr 8: 1). Sự khôn ngoan của người Kitô hữu vượt qua sự thật và những kiến
thức. Nó liên quan đến ý nghĩa và giá trị. Đây là sự khôn ngoan mà Chúa Giê -su sở hữu dồi dào.
Khi nghĩ đến từ “khôn ngoan”, hình ảnh, ký ức hoặc khái niệm nào sẽ xuất hiện ngay lập tức
trong đầu tôi? Tại sao?
Chúa Giê-su thường nói về giá trị của sự vật, giá trị đời đời của chúng. Chúa khuyến khích các môn
đệ từ bỏ việc điên cuồng tìm kiếm những thứ vô giá trị để theo đuổi kho tàng thực sự. Đó là sự khôn
ngoan. Sự khôn ngoan – theo Đức Giáo hoàng Benedicto là tìm cách hiểu những gì quan trọng. Mặc dù
biết nhiều thứ có thể hữu ích, nhưng không có sự khôn ngoan. Benedicto nói: “Sự khôn ngoan là kiến
thức về mục tiêu của cuộc đời chúng ta và về cách chúng ta nên sống” (Homily, 30/08/2009).
Chúa Giê-su nhiều lần cảnh cáo những người giàu có rằng của cải của họ sẽ không cứu được họ!
Chúa khuyến khích họ tích trữ một loại kho báu khác, thứ tồn tại mãi mãi. Không biết bao nhiêu lần
Chúa Giê-su giải thích rằng những của cải vật chất đơn thuần không là gì khi so sánh với những thứ
đời đời! Ngay cả về cuộc sống thể xác của chúng ta, Người cũng ra lệnh cho chúng ta không được sợ
những kẻ giết được thể xác nhưng không thể giết linh hồn (Mt 10,28). Cuối cùng, linh hồn mới là điều

quan trọng. Đây cũng là sự khôn ngoan. Không phải sự khôn ngoan tích lũy được từ các chuyên gia và
những người theo chủ nghĩa thực dụng, mà là sự khôn ngoan thực sự Thiên Chúa thấy.
Khi bị Sa-tan cám dỗ biến đá thành bánh, Chúa Giê-su không phủ nhận tầm quan trọng của thức ăn,
hay sự thật rằng ngài đói và sẽ sẵn lòng ăn no bánh. Đúng hơn, Chúa Giê -su nhấn mạnh sự thiếu thốn
của bánh vật chất, là tất cả những lợi ích vật chất. Người nhận xét: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm
bánh”, Người đáp “nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4). Lương thực là tốt,
nhưng nó không đem lại sự thỏa mãn. Lời của Thiên Chúa không những lấp đầy dạ dày mà lấp đầy trái
tim và tâm hồn.
Tôi có xu hướng coi trọng mọi thứ và con người như cách Chúa Giê-su đã làm hay cách văn hóa
đại chúng làm không? Tại sao?
Chúa Giê-su là người khôn ngoan, không chỉ vì ngài có nhiều kiến thức, nhưng vì Ngài hiểu giá trị
của mọi thứ. Chúa ngay lập tức nhìn thấy những gì quan trọng, và phân biệt nó với những gì không
quan trọng hoặc vô dụng.
Chúa khen món quà của một góa phụ nghèo, đánh giá giá trị của nó vượt xa những món quà to lớn
của những người giàu có. Người tuyên bố những người nhu mì, khiêm tốn và ng hèo khó về tinh thần
sẽ được ban phúc, đồng thời khuyên bảo những người kiêu ngạo, tự tin và khôn ngoan thế gian. Ngài
khen ngợi những người có hành động tốt, và công khai sự trống rỗng của những lời nói suông (x. Mt
7, 21-27). Chúa nhìn thấy giá trị ở sự trong sạch, trong trắng, tốt bụng, phục vụ và nhiều đức tính
khác mà những người khôn ngoan trên thế giới này chế giễu.
Một lần nữa, một trong những khía cạnh thuyết phục nhất trong sự dạy dỗ của Chúa Giê -su là cách
nó được thể hiện trong đời sống của ngài. Chính mức độ giá trị của Chúa Giê-su phản ánh những bài
học mà ngài dạy cho đám đông. Ngài sống giản dị, khiêm nhường, thanh khiết, ôn hòa, với lòng đặt
kiên quyết trên thiên đàng. Chúa không khuyên bảo kiểu này và sống kiểu khác. Người biết rằng lời
nói mà không có hành động chỉ là “môi miệng”, sẽ bị thổi bay theo gió.
Nếu một người ngoài cuộc lập danh sách ba điều mà tôi coi trọng nhất, họ sẽ nghĩ ra điều gì?
Sự giảng dạy và làm chứng về sự khôn ngoan của Chúa Giê-su đặc biệt an ủi những người đầy ắp
hàng nghìn công việc hàng ngày và có ít cơ hội để được học hành và theo đuổi học tập.
Sự khôn ngoan của người Kitô hữu có thể tới được với tất cả mọi người, từ tài xế taxi đến nha sĩ,
lính cứu hỏa đến nhân viên cửa hàng. Chú ý đến những gì quan trọng và bỏ qua những gì không cần
thiết, nhưng hãy lấp đầy trái tim bằng sự khôn ngoan phi thường của người uyên bác và thông thái.
Lạy Chúa, Chúa chưa bao giờ học trường chuyên nghiệp nhưng Người là giáo viên của nhân loại. Ở
tuổi mười hai, Chúa đã ngồi giữa các học giả. Sự khôn ngoan của Chúa vượt qua sự tài giỏi của các
nhà khoa học và chuyên môn của các chuyên gia, vì Chúa sở hữu kiến thức quan trọng nhất: kiến thức
về Thiên Chúa và ý nghĩa sự tồn tại của con người. Chúa đã dạy theo cách đơn giản nhất — bằng
những câu chuyện và ngụ ngôn — nhưng kiến thức Người truyền đạt lại quan trọng hơn toàn bộ các
loại sách uyên thâm.
Con tự hào về trình độ học vấn của mình và thích tỏ ra là người được học hành tử tế, nhưng trong
mắt Người, điều này rất ít quan trọng. Giúp con điều chỉnh cách suy nghĩ của con phù hợp với Chúa.
Hãy để con đánh giá cao sự khôn ngoan của những đứa trẻ nhỏ, những người già, những người hàng
xóm chân chất, đó là những người có góc nhìn thông thường và góc nhìn đời đời khiến họ trở nên
khôn ngoan như Người. Hãy để con tìm kiếm không chỉ kiến thức mà còn cả sự khôn ngoan để phân
biệt điều gì quan trọng và điều gì không.

Chúc tụng danh Chúa, Chúa Giê-su! Người đã biết giá trị đích thực nằm ở đâu và theo đuổi nó một
mình. Người không cho phép sự chấp thuận của con người cho đánh giá của Chúa về mọi thứ, mà chỉ
nhìn vào Chúa Cha để đặt ra các mục tiêu và ưu tiên. Xin dạy con khôn ngoan như Chúa. Không chỉ dạy
con cái gì, mà còn tại sao nó như vậy và nó có nghĩa gì.
Trái tim khôn ngoan của Chúa Giêsu, xin hãy làm cho trái tim con giống như Trái tim của Ngài!
A Heart Like His: Meditations on the Sacred Heart of Jesus
Tác giả: Thomas D. Williams | Sakura Nga, chuyển ngữ

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ Thánh Tâm và Năm Thánh Cho các Linh mục
A MESSAGE FROM HOLY FATHER FRANCIS IN THE MASS OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS (2016)
6/5/2016 10:21:47 AM
Cách đây 6 năm vào ngày: Thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh Lễ với
các Linh mục tại Quảng trường Thánh Phê-rô như là một phần đặc biệt của Năm thánh cho các Linh mục.

Dưới đây là văn bản bài giảng của Đức Thánh Cha:
Lễ mừng Năm thánh cho các Linh mục này vào đúng Lễ Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giê-su mời gọi tất cả
chúng ta trở về với con tim mình, cội nguồn sâu thẳm nhất và là nền tảng của mỗi con người, trọng tâm của
đời sống tình cảm của chúng ta và, tóm lại một từ, là trung tâm điểm của một con người. Hôm nay chúng ta
suy ngẫm về hai trái tim: Trái tim của Vị Mục tử nhân lành và trái tim của chúng ta là các linh mục.
Trái tim của Vị Mục tử Nhân lành không chỉ là Trái tim thể hiện cho chúng ta thấy lòng thương xót, nhưng
chính là Trái tim hay thương xót. Ở nơi đó tình yêu của Chúa Cha tỏa rạng; ở nơi đó tôi biết rằng tôi được
chào đón và tôi được cảm thông theo chính thân phận của mình; ở nơi đó với tất cả tội lỗi và sự thiếu sót của
tôi, tôi biết chắc một điều rằng tôi được chọn và được yêu. Suy ngẫm về Trái tim đó, tôi làm mới lại tình yêu

ban đầu của tôi: những kỷ niệm về thời gian đó khi Thiên Chúa chạm vào linh hồn tôi và gọi tôi đi theo Người,
kỷ niệm niềm vui vì đã thả được những kẻ lưới cuộc đời trên đại dương của Lời Người (Lc 5:5).
Trái tim của Vị Mục tử Nhân lành nói cho chúng ta biết rằng tình yêu của người là vô tận; tình yêu đó không
bao giờ mệt mỏi và không bao giờ bỏ cuộc. Ở đó chúng ta được nhìn thấy sự cho đi vô tận và vô biên của
Người; ở đó chúng ta tìm thấy nguồn cội của lòng trung tín và tình yêu nhân từ, một tình yêu tạo nên sự tự do
và làm cho mọi người được tự do; ở đó chúng ta liên tục khám phá ra rằng Chúa Giê-su yêu chúng ta “thậm
chí cho đến cùng” (Gioan 13:1), mà không bao giờ áp đặt.
Trái tim của Vị Mục tử Nhân lành trải rộng ra trên chúng ta, trên tất cả mọi người và tới cả những người ở xa
xôi nhất. Ở đó chiếc kim trên la-bàn của Người chắc chắn chỉ tới, ở đó chúng ta nhìn thấy “điểm yếu” đặc biệt
của tình yêu của Người, một tình yêu khao khát được ôm lấy tất cả và không bỏ mất một ai.
Suy ngẫm về Trái tim của Đức Ki-tô, chúng ta phải đối diện với câu hỏi căn bản của đời linh mục chúng ta: Con
tim của tôi được định hướng về đâu? Thừa tác vụ của chúng ta thường đầy những kế hoạch, dự án và hoạt
động: giảng dạy giáo lý đến những nghi thức, những công việc bác ái, những công tác tông đồ và quản lý.
Trong giữa tất cả những việc này, chúng ta vẫn phải tự hỏi mình: Con tim của tôi được đặt trên cái gì, nó được
định hướng đi đâu, gia tài mà nó đang tìm kiếm là gì? Vì như Chúa Giê-su nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì
lòng anh ở đó” (Mt 6:21).
Thánh tâm Chúa Giê-su có hai kho tàng vĩ đại: Chúa Cha và chính chúng ta. Mỗi ngày của Người được phân
chia ra giữa cầu nguyện với Chúa Cha và gặp gỡ con người. Do vậy con tim của linh mục của Chúa Ki-tô cũng
chỉ có 2 hướng: Thiên Chúa và dân người. Trái tim của người linh mục là trái tim bị đâm thâu bởi tình yêu của
Thiên Chúa. Vì lý do này, linh mục không còn nhìn về bản thân mình nữa, nhưng là hướng về Thiên Chúa và
anh chị em của mình. Con tim không còn là “con tim bay bổng” bị cám dỗ bởi những đam mê chóng qua, tìm
cách lảng tránh những bất đồng và tìm đến những thỏa mãn. Ngược lại, đó là con tim bén rễ sâu vào Thiên
Chúa, được sưởi ấm bởi Chúa Thánh Thần, mở rộng tâm hồn và sẵn sàng đến với tất cả anh chị em tha nhân.
Để con tim chúng ta được bùng cháy với lòng nhân hậu của Chúa Giê-su Vị Mục tử Nhân lành, chúng ta tự tập
cho mình làm 3 điều sau đây được rút ra trong những bài đọc hôm nay: ra đi, hòa nhập và mừng vui.
Ra đi. Tiên tri Ezekiel nhắc chúng ta rằng chính Thiên Chúa đi tìm đàn chiên của Người (Ez 34:11, 16). Trong
Tin mừng cũng nói rằng, Người “ra đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất” (Lc 15:4), mà không hề sợ sệt những
hiểm nguy. Không chần chừ, Người bỏ lại đàn chiên đang gặm cỏ và ngày làm việc bình thường của mình.
Người không hoãn lại việc tìm kiếm. Người không nghĩ rằng: “À, hôm nay tôi tìm như vậy là đủ rồi; ngày mai
tôi sẽ tính chuyện ngày mai”. Ngược lại, ngay lập tức Người cất bước đi tìm; con tim Người luôn khắc khoải
cho đến khi Người tìm lại được cho chiên bị mất. Khi tìm được nó, Người quên hết mọi nhọc mệt và đặt con
chiên lên vai mình, vô cùng thỏa mãn.
Một con tim ra đi là như vậy – một con tim không biết để dành thời gian và không gian cho riêng mình, một
con tim không biết ghen tị với khoảng thời gian yên tĩnh mình đáng được hưởng và không bao giờ đòi hỏi cho
mình được ở yên một mình. Một mục tử noi gương trái tim của Thiên Chúa không bao giờ biết bảo vệ cho
không gian thoải mái của riêng mình; người mục tử không lo lắng để bảo vệ danh thơm của mình, nhưng
ngược lại, không e sợ những chỉ trích, sẵn sàng bước vào vùng nguy hiểm để tìm cách bắt chước nên giống
Thiên Chúa.
Một mục tử noi gương trái tim của Thiên Chúa có một con tim tự do không màng đến những lợi lộc cho riêng
mình. Mục tử không sống để đếm những thành công của mình hay là tính toán xem mình đã làm việc được
bao lâu: mục tử không phải là một người kế toán của Thần Khí, nhưng là một người Samaritano nhân hậu biết
đi tìm những ai đang thiếu thốn. Đối với đoàn chiên, người là một người chăn dắt, chứ không phải là một viên
thanh tra, và người dâng hiến đời mình cho sứ vụ không phải chỉ 50 hay 60 phần trăm, nhưng với tất cả những
gì người mục tử có. Khi ra đi tìm kiếm, người tìm thấy, và người lại tìm thấy vì người dám mạo hiểm. Người
mục tử không dừng lại khi thất vọng và không kêu lên trước những mệt mỏi. Ngược lại, người rất ương ngạnh
khi làm điều tốt, được đóng dấu ấn bướng bỉnh trong sứ mệnh không để mất dấu bất kỳ một con chiên nào.

Người mục tử không những luôn giữ cửa nhà mở rộng, nhưng còn phải ra đi để tìm kiếm những người không
còn muốn quay bước vào nhà. Giống như những Ki-tô hữu công chính, và là một gương mẫu cho mọi Ki-tô
hữu, người mục tử không ngừng dấn bước lên đường. Tâm điểm của con tim của người mục tử không còn là
chính nó nữa. Người mục tử không bị lôi kéo bởi chữ “tôi” của riêng mình, nhưng bị lôi kéo bởi chữ “bạn” của
Thiên Chúa và chữ “chúng ta” của những anh chị em khác.
Hòa nhập. Chúa Ki-tô thương yêu và biết đàn chiên của mình. Người đã tặng ban cuộc sống của Người cho
chúng, và không con chiên nào là con chiên lạ đối với Người (Gioan 10:11-14). Đoàn chiên của Người là gia
đình và là cuộc sống của Người. Người không phải là một ông chủ làm đàn chiên sợ hãi, nhưng là một người
chăn dắt bước theo bên chúng và gọi tên từng con chiên (Gioan 10:3-4). Người muốn tụ họp những con chiên
vẫn chưa đi vào đồng cỏ của Người (Gioan 10:16)
Người linh mục của Chúa Ki-tô cũng như vậy. Người linh mục được xức dầu cho dân người, không phải để lựa
chọn cho những kế hoạch của riêng mình nhưng là để gần gũi với những anh chị em mà Thiên Chúa đã trao
phó cho mình. Trái tim, lời cầu nguyện hay nụ cười của người linh mục không được loại trừ một ai. Bằng một
trái tim và cái nhìn yêu thương của người cha, linh mục phải chào đón mọi người và hòa nhập với mọi người,
và nếu có những lúc phải sửa lỗi cho ai, thì phải kéo họ lại gần mình hơn. Linh mục không đứng tách biệt với
một người nào, nhưng sẵn sàng nhúng tay mình vào mọi việc. Là một thừa tác viên của bí tích Thánh thể mà
mình cử hành và sống mỗi ngày, người linh mục không mong chờ những lời chào đón và khen ngợi của người
khác, nhưng phải là người đầu tiên dấn bước, loại bỏ những kiểu ngồi lê mách lẻo, xét đoán và ác ý. Người
linh mục phải kiên nhẫn lắng nghe những vấn đề của dân người và đồng hành cùng họ, ban phát sự tha thứ
của Thiên Chúa với sự cảm thông đại lượng. Người linh mục không quát mắng những con chiên lang thang hay
lạc mất phương hướng, nhưng luôn sẵn sàng mang họ về để tháo gỡ những khó khăn và bất đồng.
Mừng vui. Thiên Chúa là “tràn đầy niềm vui” (Lc 15:5). Niềm vui của Người phát xuất từ sự tha thứ, từ sự sống
được tái sinh và canh tân, từ những đứa con hoang đàng một lần nữa quay trở về hít thở không khí ngọt ngào
của gia đình. Niềm vui của Chúa Giê-su Vị Mục tử Nhân lành không phải là niềm vui chỉ cho riêng mình, nhưng
là niềm vui cho tha nhân và với tha nhân, niềm vui thực sự của tình yêu. Đây cũng là niềm vui của người linh
mục. Người linh mục được thay đổi bởi lòng thương xót mà người tự do cho đi. Qua lời cầu nguyện người linh
mục khám phá ra nguồn an ủi của Thiên Chúa và nhận biết rằng không có điều gì mạnh mẽ hơn tình yêu của
Người. Do đó người linh mục trải nghiệm được sự bình an nội tâm, và sung sướng vì được làm một kênh
chuyển tải lòng thương xót, được mang anh chị em đến gần với Thánh tâm Chúa. Nỗi buồn cho người linh
mục là một điều hơi khác thường, và nó chỉ là một bước chân trên suốt hành trình; tính nguyên tắc khắt khe là
điều xa lạ với người linh mục, vì linh mục là một mục tử noi gương Trái tim nhân từ của Thiên Chúa.
Anh em linh mục thân mến, trong phép Thánh thể chúng ta tái khám phá mỗi ngày vai trò mục tử của chúng
ta. Trong mỗi thánh lễ hàng ngày, nguyện xin cho chúng ta thực sự biết lấy câu nói của Chúa Ki-tô cho riêng
mình: “Đây là mình Ta, sẽ bị nộp vì các con.” Đây là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta; bằng những lời này, hàng
ngày chúng ta có thể làm mới lại những lời hứa chúng ta đã tuyên thệ trong ngày tiến chức. Cha xin cảm ơn
tất cả anh em vì đã nói lời “xin vâng” để dâng hiến đời mình trong sự kết hiệp với Chúa Giê-su: vì từ đây chúng
ta tìm được suối nguồn niềm vui thanh khiết.
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