CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B – July 22, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 22/7 trong Tuần 16 Thường niên năm B. Bắt đầu Tuần Lễ Ý Thức Về Điều Hòa Sinh
Sản Tự Nhiên.
- Thứ Hai 23/7. Lễ Thánh Brigítta, Nữ tu.
- Thứ Ba 24/7. Lễ Thánh Sharbel Makhluf, Linh mục.
- Thứ Tư 25/7. Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ. Lễ Kính.
- Thứ Năm 26/7. Lễ Thánh Gioakim và Anna, Song thân Đức Trinh nữ Maria. Lễ Nhớ.
- Thứ Sáu 27/7 trong Tuần 16 Thường niên.
- Thứ Bảy 28/7. Biệt kính Đức Mẹ. Kết thúc Tuần Lễ Ý Thức Về Điều Hòa Sinh Sản Tự Nhiên.
- Chúa Nhật 29/7 trong Tuần 17 Thường niên năm B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG HỘI QUÁN (25/7)
Ngày 25 tháng 7 là lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, bổn mạng của Hội Quán. Nhân dịp này, Giáo
xứ chân thành cảm tạ và tri ân tất cả hội viên đã đóng góp công sức phục vụ cộng đoàn trong nhiều
năm qua và đã mang lại nguồn tài chánh không nhỏ cho giáo xứ.
Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bàu của Mẹ
Maria và Thánh Bổn mạng Giacôbê Tông đồ ban nhiều ơn lành xuống cho các hội viên, và cho tất cả
hội viên được nhiều sức khoẻ xác hồn để tiếp tục góp phần phục vụ Giáo Xứ.
TUẦN LỄ Ý THỨC VỀ ĐIỀU HÒA SINH SẢN TỰ NHIÊN (22-27/7/2018)
NATIONAL NFP AWARENESS WEEK (JULY 22 - 28, 2018)
Tuần Lễ Toàn Quốc Ý Thức Về Điều Hòa Sinh Sản Tự Nhiên do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ
chủ trương là một chiến dịch giáo dục hằng năm. Mục đích của tuần lễ này nhằm giúp các tín hữu sống
đời hôn nhân để tâm đến các phương thức Điều Hòa Sinh Sản Tự Nhiên và những giáo huấn của Hội
Thánh.
Tuần Lễ Toàn Quốc Ý Thức Về Điều Hòa Sinh Sản Tự Nhiên năm 2018 có chủ đề là “Những Thế
Hệ Của Tình Yêu – Ca Tụng Tặng Phẩm Tình Yêu Gia Đình từ Thiên Chúa”. Đặc biệt năm nay, Tuần
lễ này đánh dấu kỷ niệm 50 năm Thông điệp “Sự Sống Con Người” do Chân phước Giáo hoàng
Phaolô VI ban hành ngày 25/7/1968 là văn kiện trình bày rõ ràng về chương trình của Thiên Chúa về
đời sống hôn nhân và việc thông truyền sự sống.
Để giúp người tín hữu đào sâu sự hiểu biết về những giáo huấn này, trang điện tử của Hội đồng
Giám mục Hoa Kỳ có nhiều tài liệu học hỏi hữu ích ở địa chỉ http://www.usccb.org/issues-andaction/marriage-and-family/natural-family-planning/resources/humanae-vitae.cfm
Natural Family Planning Awareness Week is a national educational campaign promoted by the
United States Conference of Catholic Bishops with the purpose to help Catholic couples to focus
1

attention on Natural Family Planning methods and Church teachings which support their use in
marriage.
The 2018 theme of the National NFP Awareness Week is “Generations of Love: Celebrate God’s
Gift of Married Love”. The dates of Natural Family Planning Awareness Week highlight the 50 th
anniversary of the papal encyclical Humanae Vitae issued on July 25, 1968 by Blessed Pope Paul VI
which provides beautiful and clear teaching about God's plan for married love and the transmission of
life.
To help you deepen your understanding of these teachings, the website of the U.S. Bishops offers
many wonderful resources which you can find at this link http://www.usccb.org/issues-andaction/marriage-and-family/natural-family-planning/resources/humanae-vitae.cfm
KHẢO SÁT ĐỜI SỐNG ĐẠO CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
Sơ Maria Đỗ Thị Thư thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đang làm nghiên cứu tại Trung
Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Hoạt Động Tông Đồ (CARA: Center for Applied Research in the
Apostolate) thuộc Trường Đại Học Công giáo Georgetown ở thủ đô Washington. Sơ Thư đang làm
một đề án nghiên cứu về kinh nghiệm sống đạo của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và yêu cầu
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một trong số các giáo xứ Việt Nam giúp cộng tác với Sơ trong đề
án này. Cụ thể là vào cuối tuần lễ tới đây (28 & 29/7), sau mỗi Thánh lễ, những ai có thể được xin vui
lòng nán lại khoảng 15 phút để hoàn tất bản khảo sát do Sơ đưa ra. Kính mong mọi người vui lòng
giúp Sơ Maria thực hiện đề án này và đồng thời những dữ kiện do Sơ thu thập cũng giúp chúng ta có
một cái nhìn rõ ràng hơn về hiện trạng của Giáo xứ cũng như những nhu cầu mục vụ cần phải đáp ứng
để Giáo xứ ngày càng thăng tiến. Chân thành cảm ơn.
GIẢI TỘI SÁNG THỨ NĂM HẰNG TUẦN
Kể từ tháng 7 trở đi, Giáo xứ sẽ có cha ngồi tòa giải tội vào mỗi thứ Năm từ 9-10 giờ sáng cho
những người không thể đi xưng tội vào những buổi chiều. Trong trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, anh
chị em có thể liên lạc với Văn phòng Giáo xứ để lấy hẹn với các cha để xưng tội ngoài thời gian qui
định.
VĂN PHÒNG KHỐI GIÁO DỤC ĐÓNG CỬA MÙA HÈ
Văn phòng Khối Giáo dục đóng cửa trong Mùa Hè kể từ Chúa nhật 28/5 và sẽ mở cửa làm việc trở
lại vào Chúa nhật 12/8. Ngày Khai giảng các Chương trình Giáo lý, Việt ngữ và Thiếu Nhi Thánh
Thể là vào Chúa nhật 19/8. Xin lưu ý là ngày Khai giảng năm nay nhằm vào Chúa nhật 19/8 tức là 2
tuần lễ trước Cuối Tuần Lễ Lao Động (thay vì chỉ trước 1 tuần lễ như mọi năm).
The Sunday School Office will be closed as of Sunday May 28 th and reopen on Sunday August 12th.
The First Day of the 2018-2019 School Year will be on Sunday 19 th (2 weeks before Labor Day
Weekend).
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG CHO NGƯỜI LỚN (RCIA)
2018-2019
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2018-2019 vào thứ Ba
ngày 21 tháng 8 năm 2018 lúc 7 giờ 30 tối tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Anphong, phòng 139-141.
Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực hành đời sống của người Công Giáo vào mỗi
tối thứ Ba hằng tuần từ 7:30pm đến 9:30pm và tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật từ 10:00am đến
11:00am.
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Lớp học sẽ kết thúc vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào ngày 9 tháng 6 năm 2019.
Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền đơn và nộp tại văn phòng Giáo Xứ. Muốn biết
thêm chi tiết hoặc có thắc mắc, xin liên lạc với Phó Tế Vincent Đàm Hữu Thư (972-523-0037)
KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN 26
MÙA THU 2018
Khóa học sẽ khai giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng 9, 2018 lúc 7:00 PM tại Trung tâm
Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Khóa học bằng tiếng Việt được tiến hành trong 2 cuối tuần liên tiếp:
* Thứ Sáu 7 tháng 9, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 8 tháng 9, từ 8:30 AM đến 5:00 PM
* Thứ Sáu 14 tháng 9, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; Thứ Bảy 15 tháng 9, từ 8:30 AM đến 5:00
PM
Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học.
Xin ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc xin gọi: 972-414-7073.
SA MẠC ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ EMMANUEL
EUCHARISTICE YOUTH MOVEMENT CAMP
Date: August 10th @ 6pm – August 12th @ 12pm, 2018
Location: East Fork Park - Lake Lavon
Address: 1901 Skyview Drive, Wylie, TX 75098
Registration: July 1st – July 22nd
Fee: $30 with T-shirt
Who: All TNTT members
GIÁO PHẬN DALLAS CỬ HÀNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH & KIM KHÁNH
THÀNH HÔN
SILVER AND GOLDEN ANNIVERSARY MASSES
Năm nay, Giáo phận Dallas sẽ tổ chức 2 Thánh Lễ riêng để mừng Kỷ Niệm Ngân Khánh dành
cho các đôi vợ chồng mừng 25 năm thành hôn & Kỷ niệm Kim Khánh dành cho những đôi vợ chồng
mừng 50 năm thành hôn trở lên.
* Thánh Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh cho những đôi vợ chồng thành hôn 50 năm và từ 50 năm trở
lên sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 25/8/2018 tại Nhà thờ Chính tòa Đền Đức
Mẹ Guadalupe của Giáo phận. Kỷ niệm 50 năm thành hôn trở lên dành cho các cặp vợ chồng kết hôn
vào năm 1968 hoặc trước đó.
Muốn tham dự, xin ghi danh online ở địa chỉ www.cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018.
Hạn chót ghi danh là Chúa nhật ngày 19/8/2018.
* Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngân Khánh cho những đôi vợ chồng thành hôn được 25 năm sẽ được cử
hành vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 11/8/2018 tại Nhà thờ Chính tòa Đền Đức Mẹ Guadalupe
của Giáo phận. Kỷ niệm 25 năm thành hôn dành cho các cặp vợ chồng kết hôn vào năm 1993.
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Muốn tham dự, xin ghi danh online ở địa chỉ www.cathdal.org/Silver_Anniversary_August_2018.
Hạn chót ghi danh là Chúa nhật ngày 5/8/2018.
This year, the Diocese of Dallas is hosting a Silver Anniversary Mass and a Gold Anniversary
Mass—two separate Masses to celebrate those married 25 years, and those who are married 50 years
and 50+ years.
* The Diocesan Gold Anniversary Mass celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be held
on Saturday, August 25, 2018 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This
celebration is for couples celebrating their 50th (married in 1968) or 50+ years of marriage (married
in 1967 or before) in 2018. Registration is required; link to register is
https://www.cathdal.org/Gold_Anniversary_August_2018. Registration deadline is Sunday, August 19,
2018.
* The Diocesan Silver Mass celebrating 25 years of marriage will be held on Saturday, August
11, 2018 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This celebration is for
couples celebrating their 25th anniversary in 2018 (married in 1993). Registration is required, link to
register is https://www.cathdal.org/Silver_Anniversary_August_2018. Registration deadline is Sunday,
August 5, 2018.
MÙA HÈ ĐI CHƠI NHƯNG VẴN ĐI LỄ
SUNDAY MASS DURING SUMMER VACATION
Trong dịp Hè, nhiều người và gia đình đi chơi xa, nhưng đừng quên bổn phận tham dự Thánh Lễ
Chúa nhật. Nếu muốn biết nơi mình đi đến có Nhà thờ Công giáo gần đó, xin vào www.masstimes.org.
Chỉ cần cho biết địa chỉ hoặc zip code nơi mình đang ở, website này sẽ cho biết ngay.
It can be difficult for Catholics to find a Mass when traveling or when it is not practical to attend
their regular parishes. Masstimes.org makes it much easier to search for a Mass by presenting all the
possibilities in a geographical area on one page. This website provide worship times, church
locations, contact information, website links and maps. There are 117,000 churches in 201
countries/territories. Mass Times only lists Catholic churches that are on diocesan websites or
information provided by a dioceses.
TRANG PHỤC TRONG THÁNH LỄ
DRESS CODE FOR HOLY MASS
Để bày tỏ sự kính trọng đối với Thiên Chúa và tôn trọng với người khác, khi đến Nhà thờ, xin mọi
người lưu ý về trang phục:
KHÔNG mặc áo ba lỗ
KHÔNG mặc quần đùi
KHÔNG mặc váy quá ngắn
KHÔNG mặc áo hở nách
KHÔNG mặc áo mỏng xuyên thấu
KHÔNG mặc áo khoét cổ sâu
NO T-shirt
NO Shorts
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NO Short skirts or short dresses
NO Tank tops or Spaghetti straps
NO See through garments
NO Low cut shirts
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội
(có cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một
chương trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ
cần điền access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.
#BEGOLDEN (continued)
The Diocese of Dallas has launched a year-long initiative to promote the observance of the Golden
Rule in our relationship with others. This year-long reminder to treat others as we want to be treated –
with a special focus on immigrants – is an important message right now for people all around the
Dallas area.
Why don’t they come legally like my ancestors did? Why don’t they get in line and wait their
turn? For many who immigrated in years past there were no restrictive immigration laws. People came
as they wished. They might only be turned back if they were sick in some obvious way. For many,
especially for low-skilled workers, there are very few visas available and waiting for one can take
many years. There is no legal path of entry. Yet they face pressing situations of violence in their home
countries or great economic distress which leads many to risk the dangerous journey.
What if I don’t agree with the Bishop’s/Pope’s stance?
A: Many people are focusing on the politics and legalities surrounding immigration – but the
Pope’s Share the Journey campaign and Bishop Burn’s and other advocate’s #BEGOLDEN initiative
challenges us to think about immigration as a human issue and elevate the conversation to be about
people (not just politics or laws). #BEGOLDEN is calling attention to how we think about our
neighbors from other countries – who may be citizens or immigrants - and what action we can take to
make the situation better for everyone in our community.
Reminder from Bishop Edward Burns April 6 letter: #BEGOLDEN will be an effort to
highlight the dignity of all immigrants and refugees. We aim to open up the conversation about
our immigrant brothers and sisters from one in which they are often vilified and disrespected to
one that highlights their humanity and their importance in our city and in our church
communities. Pope Francis, in his address to Congress in 2015, invoked the Golden Rule
specifically in regard to immigrants and refugees saying:
“Let us remember the Golden Rule: ‘Do unto others as you would have them do
unto you.’ This Rule points us in a clear direction. Let us treat others with the same
passion and compassion with which we want to be treated. Let us seek for others the
same possibilities which we seek for ourselves. Let us help others to grow, as we would
like to be helped ourselves. In a word, if we want security, let us give security; if we want
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life, let us give life; if we want opportunities, let us provide opportunities. The yardstick
we use for others will be the yardstick which time will use for us.”
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TIN TỨC
NĂM CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: CẢM NHẬN TỪ CON SỐ 30
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã xin Tòa Thánh cho mở Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam ngày 19-6-2018 nhân kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị tử đạo tại Việt Nam được Đức Thánh Giáo
Hoàng Gioan-Phaolô II nâng lên hàng hiển thánh (19-6-1988). Các dịp mốc kỷ niệm lớn thường là 25
năm, 50 năm hay 100 năm. Vậy con số 30 năm, một con số hơi khác thường của một dịp kỷ niệm rất
quan trọng của một Giáo Hội địa phương và được nâng lên hàng Năm Thánh thì chắc hẳn có nguyên
do chính đáng và cấp thiết nào đó. Chắc hẳn HĐGMVN nhận thức rằng thời điểm này, giai đoạn này
và trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, đoàn cháu con Công Giáo Việt Nam phải nỗ lực sống tinh
thần chứng nhân đức tin cách triệt để hơn (nguyên nghĩa của hạn từ “tử đạo” là “làm chứng nhân”). Dù
không thể tránh khỏi nhiều bất cập và sai sót nhưng cũng xin mạo muội chia sẻ một vài cảm nhận cá
nhân khởi đi từ con số 30 năm không mấy bình thường này qua những câu hỏi từ dễ đến khó như sau:
1. Ai là những người có khả năng trực tiếp gây ra sự tử đạo cho 117 vị được tuyên hiển thánh ở
trên? Và còn rất nhiều vị chưa được tuyên phong trong số gần 130 ngàn vị bị bách hại cho đến chết. Dễ
dàng trả lời đó là các vua quan Việt Nam chúng ta. Theo sử sách thì 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt
Nam đã bị giết trong những đời vua chúa sau đây: 2 vị dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767). 2 vị
dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782). 2 vị do sắc lệnh của vua Cảnh Thịnh (1782-1802). 58 vị dưới
thời vua Minh Mạng (1820-1841). 3 vị dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847). 50 vị dưới thời vua Tự
Đức (1847-1883).
Vậy ai là những người có khả năng “bắt” Kitô hữu Công Giáo Việt Nam hôm nay phải sống
chứng nhân đức tin cách triệt đễ nghĩa là “tử đạo”? Cũng dễ dàng trả lời đó là những người có quyền
hành ngoài xã hội, có súng ống, đạn dược cách hợp pháp trong tay, có tòa án, có nhà tù…
2. Thử hỏi đâu là nguyên cớ gây ra sự bách hại và dẫn đến sự tử đạo của các chứng nhân đức tin?
Có thể do một vài ngộ nhận về kiểu cách thảo hiếu và tôn kính tổ tiên ông bà của người Công Giáo mà
vua quan và nhiều anh em lương dân cho rằng theo đạo Tây là “bỏ ông bỏ bà”. Cũng có thể do tâm lý
bài ngoại cách quá khích của một số vua quan cộng thêm sự gièm pha nghi ngờ người Công Giáo tiếp
tay cho giặc ngoại xâm, cách riêng từ thời “Văn Thân” trở về sau. Những lý do này tuy có ảnh hưởng
nhưng chúng không phải là chủ yếu và chỉ trong một vài trường hợp đặc thù. Từ thời chúa Trịnh
Doanh (1740-1767) đến hết triều đại vua Thiệu Tri (1841-1847) thì nước Pháp chưa xâm lăng nước
Việt chúng ta. Năm 1858 quân Pháp mới đổ bộ vào Đà Nẵng và số thánh Tử Đạo Việt Nam sau cái
mốc thời gian ấy là 37 vị, còn trước đó là 80 vị. Thánh Phanxicô Trần Văn Trung đã từng khẳng khái
rằng: “Tâu Bệ hạ, đi dánh giặc Tây thì hạ thần đánh hết mình, nhưng bỏ đạo thì không bao giờ”. Cha
thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu cũng đã rõ ràng về đạo thảo hiếu: Tâu Bệ hạ, hạ thần tôn kính cha
hạ thần như “hạ phụ”. Hạ thần tôn kính đức vua như “trung phụ”, nhưng hạ thần phải thờ kính Thiên
Chúa như “thượng phụ”. Như thế còn có một lý do sâu xa khiến sự bách hại xảy ra mà nhiều thức giả
hiện nay đã nhìn nhận, đó là vì người Công Giáo tin nhận chân lý nền tảng là chỉ có một Thiên Chúa
duy nhất mà thôi, là Đấng dựng nên vũ trụ đất trời và Chúa Giêsu Kitô là Con Một của Người đã
xuống thế làm người loan báo Tin Mừng cứu độ. Họ quyết sống theo lời dạy của Chúa Giêsu và lối
sống của họ, đặc biệt quy chế một vợ một chồng, không thể ly dị đã gây ra sự gai chướng cho những
người giàu có, quyền cao chức lớn vốn chưa hẳn dừng lại mức “năm thê, bảy thiếp”.
Thiết tưởng rằng những lý cớ của một thời xa xưa đã gây ra cảnh bách hại người Công Giáo nay
như đã không còn. Xã hội Việt Nam hôm nay đã chính thức thừa nhận chế độ nhất phu nhất phụ và nó
đã được luật hóa cách minh nhiên. Bà con lương dân, anh chị em khác đạo cũng không còn ngộ nhận là
người Công Giáo thì “bỏ cha bỏ mẹ”. Nhiều nhà trí thức và cả giới chức cầm quyền hầu chắc hiểu rõ
đạo thảo hiếu của Công Giáo có tính triệt để như thế nào. Chuyện tôn thờ một Thiên Chúa trên hết mọi
sự thì không ai cấm cản, trái lại đã được luật pháp “bảo hộ” cách công khai. Việc xây dựng cơ sở tôn
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giáo ư? Hiện nay xem ra khá dễ dàng. Muốn tổ chức lễ lạc hoành tráng ư? Không khó. Mà nhiều khi
còn được tạo điều kiện thuận lợi để thiên hạ trên thế giới ngưỡng mộ “sự tự do tôn giáo” của nước
Việt. Duy chỉ một điều mà nhiều vị lãnh đạo xã hội không hề muốn đó là đừng xen vào chuyện chính
trị và xã hội mà thôi dẫu cho có đó nhiều khuất tất, sai trái thậm chí bất công đang tồn tại mặt này hay
lãnh vực kia. Thế mà Kitô hữu chúng ta không chỉ được mời gọi mà còn bị đòi hỏi phải làm chứng cho
chân lý, phải bảo vệ công lý nếu muốn sống xứng là môn đệ của Chúa Kitô.
Sự thật thì dễ mất lòng và hầu chắc dễ mất nhiều quyền lợi chính đáng và có thể mất cả mạng sống
khi mà sự thật ấy lại đụng chạm đến người quyền cao chức trọng. Bảo vệ công lý thì sự thường phải
chấp nhận nhiều thương đau. Vì Danh Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự sống, chúng ta sẽ bị
nhiều người ghen ghét và bị bách hại. Khi xin Tòa Thánh mở Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam nhân cái dịp không mấy bình thường là 30 năm thì tôi thiển nghĩ HĐGMVN xác tín rằng thời
điểm này và trong hoàn cảnh xã hội hiện nay Kitô hữu Công Giáo Việt Nam chúng ta cần hiên ngang
sống chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ, cách riêng bằng việc loan truyền chân lý và bảo vệ công lý.
Chúa Giêsu đã từng căn dặn rằng trong hoàn cảnh bị bách hại thì phải biết sống khôn ngoan như
con rắn và đơn sơ như chim bồ câu (x.Mt 10,16). Ân sủng của Chúa không loại trừ những nỗ lực tự
nhiên của loài người. Xin đừng quên thứ tự trong lời dạy của Chúa Giêsu. Trước hết là hãy nỗ lực hành
xứ cách khôn ngoan rồi sau đó hãy phó thác cho quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa chứ không
phải ngược lại. Vì chưng đã từng có đó nhiều người khi gặp cảnh khó thì chỉ biết khoanh tay phó thác
cho Thiên Chúa cách thụ động.
Để có thể can đảm và hiên ngang loan truyền chân lý và bảo vệ công lý thì phần phía cách khôn
ngoan của chúng ta đó là hãy giữ đức công bình và sống tình liên đới thiết thân với anh chị em đang bị
đàn áp cách bất công. Hiện thực cho thấy khi chính chúng ta hay người thân ruột thịt chúng ta đang
kinh doanh cách thiếu công minh thì chúng ta khó mà mở miệng nói lời sự thật vì há miệng sẽ mắc
quai. Qua thông tin thì chúng ta phải chân nhận một thực tiễn trong xã hội hiện nay đó là để sản xuất
kinh doanh có lãi và bước vào hàng có máu mặt thì chuyện móc ngoặc, lót tay hay chuyện luồn lách
luật lệ là chuyện bình thường như cơm bữa. Và nếu chúng ta không thật sự xem người nghèo hèn, kẻ bị
áp bức là anh chị em ruột thịt của mình cách nào đó thì hầu chắc cũng sẽ không có chuyện can đảm
bảo vệ công lý.
Mong sao Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã mở ra và đừng khép lại với một vài lễ hội
long trọng bên ngoài hay những cuộc hành hương để tín hữu tìm kiếm ơn toàn xá cách vụ lợi, mặc dù
vẫn có đó nhiều tâm tình đạo đức. Đức tin không hệ tại ở những tâm tình đạo đức chóng qua mà phải
được dệt xây trên một sự trưởng thành của ý thức và tinh thần trách nhiệm.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa (Ban Mê Thuột)
(Vietcatholic.net)
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