TIN MỤC VỤ
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J .B . Nguyễn Đức Vượng  .  .  .  . 403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Giuse Phạm Công Liêm  .  .  .  . 403 465 3101

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH -

Ngày 18 Tháng 4, Năm 2021

BÍ TÍCH
Giải Tội
20 phút trước các Thánh Lễ
Rửa Tội Trẻ Em
3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
Hôn Phối
Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng
trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
Xức Dầu Bệnh Nhân
Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ
Thứ Hai - Thứ Sáu
11:00 AM; 6:00 PM
Thứ Bảy
9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
6:00 PM: Lễ Thiếu Nhi
Chúa Nhật
9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
Chầu Thánh Thể
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:
5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Chủ Tịch
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  .
Phó Nội Vụ
Giuse Trần Thanh Hải .  .  .  .
Phó Ngoại Vụ
Michael Nguyễn  .  .  .  .  .  .
Thư Ký
Maria Vũ Thị Hồng  .  .  .  .  .
Thư Ký Giáo Xứ
Maria Đặng Thị Mỹ Loan  .

 .  . 587 889 7907
 .  . 403 608 0733

Bài đọc 1 Cv 3,13-15.17-19
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng rằng : “Thưa đồng bào Ít-ra-en, Thiên
Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta,
đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối
bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh
và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi
nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết : về điều này,
chúng tôi xin làm chứng.

 .  . 403 615 9568
 .  . 403 889 9872
 .  . 403 262 1078
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“Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các
thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người
dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là : Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ
hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho
anh em.”

LỊCH PHỤNG VỤ

Bài đọc 2 1 Ga 2,1-5a
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết
cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội.
Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo
Trợ trước mặt Chúa Cha : đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng
Công Chính. Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội
lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng
còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng
ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa : đó là chúng ta
tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết
Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là
kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ
lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự
nên hoàn hảo.

Tin Mừng Lc 24,35-48
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì
đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế
nào khi Người bẻ bánh.
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa
các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” Các ông kinh
hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : “Sao
lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn
chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma
đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?”
Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các
ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng,
thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” Các
ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy
và ăn trước mặt các ông.
Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng
nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê,
các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy
đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho
các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : “Có lời Kinh
Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi
ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người
mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem,
kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là
chứng nhân về những điều này.”
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CHÚA NHẬT 3 MÙA PHỤC SINH.
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
H. Chúng ta phải trông cậy Chúa thế nào?
T. Chúng ta phải luôn trông cậy vững vàng, phó thác
mọi sự trong tay Chúa, để được Người ban phúc lành
đời này và đời sau (GLHT, 483).

CHIA SẺ
Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, như con thơ trong
lòng mẹ hiền, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hãy biết
cậy trông phó thác nơi Người, để Người phù trì nâng đỡ,
theo gương Chúa Giêsu đã phó thác cho Chúa Cha trong
cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong
tay Cha!” (Lc. 23,46).
Hội Thánh cũng dạy chúng ta hãy luôn trông cậy Chúa,
vì Chúa bảo: “Không có Thầy, các con chẳng làm gì
được” (Ga 15,5). Vậy trong mọi gian nan, thử thách,
chúng ta hãy một lòng trông cậy Chúa, như thánh Phaolô đã nói: “Tôi có sức chịu mọi sự trong Đấng ban sức
mạnh cho tôi” (Pl 4,13).
19

Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29

20

Thứ Ba. Cv 7,51-8:1a; Ga 6,30-35

21

Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40

22

Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51

23

Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

24

Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,53.60-69

25
CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18
Ngày cầu nguyện cho ơn gọi

THÔNG BÁO
CẬP NHẬT ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG

Kính thưa quý vị, ngày 23/11/2020 Giáo xứ chính thức gửi thư lên Tòa Giám Mục xin xây dựng Đài Đức Mẹ La
Vang. Vào 11/2/2021, Tòa Giám Mục đã cho phép Giáo xứ được xây dựng Đài Đức Mẹ La Vang giống Linh Đài
Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị, với số tiền dự tính là $220.000.00. Vào ngày 9/4/21 Giáo xứ đã nhận được bản vẽ
3 “Cây Đa” từ công ty Studio Y Creation. Nếu chúng ta đồng ý, công trình sẽ bắt đầu vào tuần này, nếu ai muốn
đóng góp xin liên lạc với Ông Nguyễn Ngọc Ánh (587) 889-7907 hoặc Ông Phan Tâm (403) 966-8390. Xin sự
bảo trợ của Đức Mẹ La Vang, chúc lành trên công trình và chúc lành trên quý vị ân nhân.

“QUÀ ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG” CHÚA NHẬT 11/4/21

1. GĐ Bác Sĩ Trương Độ & Kim
$10,000.00(11/4)
2. Cụ Bà Nguyễn Thị Rơi #225
$ 2,000.00 (11/4/
3. A. C Nguyễn Thuận & Loan #485 $ 2,000.00(11/4)
4. Cụ Bà Vũ Đức Đình #393
$ 1,000.00 (11/4)
5. Ông Nguyễn Dư & Hà Thảo #343 $ 1,000.00 (11/4/)
6. Bà Dương Thị Nhung#402
$ 500.00 (11/4/)
7. A. C Lê Tiến & Liên #103
$ 500.00 (11/4/)
8. A. C Đỗ Nghĩa & Hà
# 30 $ 230.00(11/4/)
9. A. C Vũ Cường & Hiền #641
$ 200.00 (11/4/)
10. A.C Nguyễn Hương & Tùng #261$ 200.00 (11/4/)
11. A. C Phạm Hạnh & Ánh #284
$ 100.00 (11/4/)
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12. Chị Nguyễn Mai #275
$
13. Bà Nguyễn Thủy Lương Dân #87$
14.
#17
$
15. Chị Nguyễn Thu Thương
$
16. Bà Võ Quyên # Lương Dân#87 $
17. A. C Nguyễn Hòa #155
$

100.00(11/4)
100.00 (11/4)
100.00 (11/4)
100.00(11/4)
50.00 (11/4)
50.00(11/4)

Để ghi dấu ấn kỷ niệm việc xây dựng Đài Đức Mẹ La
Vang quý Cha, cùng Hội Đồng Mục Vụ đồng ý làm bảng
Tri Ân, Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho các linh hồn sau Đài
Đức Mẹ La Vang, kể từ trước, bây giờ và tương lai của
các gia đình.

QUỸ BÁC ÁI GIÁO PHẬN NĂM 2021 TIA (TOGETHER
IN ACTION)

Kính thưa quý vị, theo sự mời gọi của Đức Giám Mục
William McGrattan, xin quý vị cùng hy sinh tài chánh
giúp đỡ cho Quỹ Bác Ái Giáo Phận năm 2021 với chỉ
tiêu là $19,114.00 để Giáo Phận có ngân sách giúp đỡ
các công việc Bác Ái trong toàn Giáo Phận. Trong tuần
này các Bao Thư được để trong hộc ghế, quý vị có thể
giúp điền ngay, đưa về nhà điền vào vào những tuần sau
đưa đến nhà thờ khi đi lễ. Quý vị có thể gửi trực tiếp đến
Giáo Phận. Xin Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu
trên quý vị. Tuần 11/4/21 được $3,670.00. Thay cho Đức
Giám Mục Mc Grattan William chân thành cám ơn toàn
thể quý vị.
DANH SÁCH QUỸ BÁC ÁI TIA NHẬN NGÀY 11/4/2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ô. B Cố Nguyễn Thanh Tuấn #259
A. C Vũ Hòa & Phương #402
A. C Nguyễn Khánh & Điệp #177
A. C Cao Đức # Di #19
A. C Đinh Khoa & San #544
A. C Phạm Hải & Hoàng #281
A. C Nguyễn Tùng & Hằng
#50
Ô. B Trần Đương & Huệ #341
A. C Nguyễn Cường & Trinh #138
Ô. B Cố Nguyễn Tri & Hồng #251
A. C Trần Hà & Thảo # 343
A. C Cao Thái & Quyên #20
A. C Nguyễn Hưng & Huyền #170
A. C Nguyễn Cẩn & Vui #130
A. C Vũ Hoàng & Thắm
Ô. B Phạm Sinh & Soi #609
A. C Vũ Hân & Liễu #396
Anh San Kim Hoan #460
A.C Nguyễn Trí & Tuyến #250
A. C Trần Loan & Thiện #238
A C Hồ Tôn An #75
A. C Đinh Dinh & Dung #378
A. C Nguyễn Bách & Tâm #123
A. C Cao Tiến & Loan #493
A. C Nguyễn Nam & Hằng #198
A. C Nguyễn Đăng Cường #506
A. C Nguyễn Hương &Tùng #261
A. C Nguyễn Thạch & Thanh #231
Chị Đỗ Nhung #515
A. C Nguyễn Hiệp & Tuyết
A. C Võ Thanh Nhàn #332
A. C Phan Nam & Trâm #452
Tiền Mặt

$300.00
$300.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 30.00

HUYNH ĐOÀN ĐAMINH THÔNG BÁO

Huynh Đoàn Đaminh xin thông báo tới các Đoàn viên:
Năm nay chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Catarina Sienna vào
lễ 10 giờ sáng Chúa nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021, xin
mời đoàn viên đăng ký dự lễ và mặc đồng phục, nếu ai
không đi được, xin cũng hiệp ý trong thánh lễ này.
Xin Cảm ơn
Đoàn trưởng: Giuse Đỗ văn Hòa
DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 4

Giáo xứ dành thánh lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần dâng lễ
cầu nguyện cho những linh hồn theo ngày qua đời. Bắt
đầu vào tháng Tư thời tiết ấm hơn, nếu gia đình nào muốn
mời quý cha ra nghĩa trang đọc kinh giỗ cho người thân
xin cho chúng con biết để tiện sắp xếp. Xin quý vị trong
gia đình cùng hiệp thông với quý cha theo ngày qua đời
cầu nguyện cho họ
1. Cụ Bà Teresa Trần Thị Thơm 80 tuổi . Mất 20/4/2013.
Lễ thứ Ba 20/4/21
2. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trầm 78. Mất 22/4/2018.
Lễ thứ Ba 20/4/21.
GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN
TIỀN THU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH LCTX 11/4/2021

1. Thánh lễ 5 giờ chiều thứ Bảy
2. Thánh lễ 6 giờ 30 chiều thứ Bảy
3. Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật
4. Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật
5. Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật
6. Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật

$ 560.00
$ 480.00.
$ 690.00
$ 620.00
$ 870.00
$ 1,860.00

CỘNG 6 LỄ

$ 5,080.00

Quỹ Xây Dựng
Đài Đức Mẹ La Vang
Quỹ Bác Ai Địa Phận
Đếm tiền dư

$ 450.00
$ 18,230.00
$ 3,670.00
$ 200.00

TỔNG CỘNG THU CUỐI TUẦN

$27,630.00

TIỀN THU CHÚA NHẬT 11/4, SỐ TIỀN TRÊN $50
225
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BS. Trương Lâm Liễu Kim
Cụ Bà Nguyễn Thị Rơi

$10,000.00
$2,000.00

485
343
393
402
103
136
392
944
257
258
261
30
177
281
19
173
327
517
544
641
295
20
138
250
251
341
460
130
396
50
77
87
162
170
284
323
324
528
595
609

A. C Nguyễn Thuận & Loan
Cụ Ông Nguyễn Dư & Hà Thảo
Cụ Bà Vũ Đức Đình
A. C Vũ Hòa & Phương
A. C Lê Tiến & Liên
Ô. B Nguyễn Cử & Việt
A. C Phạm Nhân & Huyền
A. C Gian Sơn & Đào
Ô. B Cố Nguyễn Văn Tuấn
A. C Nguyễn Tùng & Hằng
A. C Nguyễn Hương & Tùng
A. C Đỗ Nghĩa & Hà
A. C Nguyễn Khánh & Điệp
A. C Phạm Hải & Hoàng
Ô. B Cụ Cao Tập & Yến
A. C Nguyễn Miến & Thanh
A. C Thiệu Phong & Dung
A. C Phạm Duy & Uyên
A. C Đinh Khoa & San
A. C Vũ Cường & Hiền
Nguyễn Thị Mận
A. C Cao Thái & Quyên
A. C Nguyễn Cường & Trinh
A. C Nguyễn Trí & Tuyến
Ô. B Cố Nguyễn Tri & Hồng
Ô. B Trần Đương & Huệ
Anh San Kim Hoàn
A. C Nguyễn Cẩn & Vui
A. C Vũ Hân & Liễu
A. C Hoàng Tường & Tuyền
Cụ Bà Lê Thị Đào

A. C Nguyễn Hưng & Huyền
A. C Phạm Hạnh & Ánh
A. C Tạ Anh & Sylivia
Ô. B Tạ Chí & Sa
A. C Nguyễn Xuân Thủy
A. C Hoàng Vũ & Thắm
Ô. B Phạm Sinh & Soi
Ẩn Danh 1
Ẩn Danh 2
Nguyễn Thu Thủy ,( Ref #87) lương dân
Võ Thị Uyên (Ref #87) lương dân
318
A. C Phan Thạch & Trâm
160
A. C Nguyễn Hiệp & Tuyết
123
A. C Nguyễn Bạch & Tâm
231
A. C Nguyễn Thạch & Thanh
44
A. C Đinh Hàn & Tuyết
75
A. C Hồ Tôn An
238
A. C Trần Loan & Thiện
478
A. C Đinh Dinh & Dung
168
Ô. B Nguyễn Hội & Hương
172
A. C Nguyễn Hùng & Nhung
198
A. C Nguyễn Nam & Hằng
234
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$2,000.00
$1,150.00
$1,000.00
$800.00
$510.00
$500.00
$400.00
$350.00
$310.00
$300.00
$270.00
$250.00
$220.00
$220.00
$210.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$150.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$110.00
$110.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$90.00
$80.00
$70.00
$70.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

439
506

A. C Cao Tiến & Loan
A. C Nguyễn Cương &Trân
Chị Nguyễn Hoa (Kincora)

$50.00
$50.00
$50.00

XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP,
TẤM LÒNG BÁC ÁI VÀ THƯƠNG XÓT BAO LA
QUÝ VỊ ĐANG DÀNH CHO GIÁO XỨ LÚC CƠN ĐẠI DỊCH.

Bài giáo lý hàng tuần của Đức Phanxicô:

Giáo Hội,
thầy dạy cầu nguyện
Theo tin Tòa Thánh, từ Thư viện Tông điện, nhân buổi yết kiến dưới
hình thức ảo diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 4, năm 2021,
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phát đi bài giáo lý hàng tuần của
ngài về đề tài Giáo Hội là thầy dạy cầu nguyện. Sau đây là nguyên
văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha, dựa vào bản tiếng Anh của
Tòa Thánh:
Anh chị em thân mến, chúc anh em một buổi sáng tốt đẹp!
Giáo Hội là trường vĩ đại dạy ta cầu nguyện. Nhiều người trong
chúng ta đã học cách thì thầm những lời cầu nguyện đầu tiên
trong lòng cha mẹ hoặc ông bà. Có lẽ chúng ta trân trọng ký
ức về mẹ về cha chúng ta, những người đã dạy chúng ta cầu
nguyện trước khi đi ngủ. Những khoảnh khắc hồi tưởng này
thường là những khoảnh khắc trong đó cha mẹ lắng nghe một bí
quyết thân thiết nào đó và có thể cho chúng ta lời khuyên được
Tin Mừng truyền cảm hứng. Sau đó, khi lớn thêm, người ta có
những cuộc gặp gỡ khác, với những nhân chứng và những thầy
dạy cầu nguyện khác (xem Sách Giáo lý của Giáo Hội Công
Giáo, 2686-2687). Nhớ lại những điều đó quả là việc tốt lành.
Cuộc sống của một giáo xứ và mỗi cộng đồng Kitô hữu được
đánh dấu bằng những khoảnh khắc phụng vụ và cầu nguyện
cộng đồng. Chúng ta đã ý thức được rằng ơn phúc chúng ta
nhận được một cách đơn sơ khi còn thơ ấu là một di sản tuyệt
vời, một cơ nghiệp phong phú và kinh nghiệm cầu nguyện ngày
càng đáng được thâm hậu hóa nhiều hơn (xem sđd, 2688). Tấm
áo đức tin không cứng ngắc, nhưng phát triển cùng với chúng ta;
nó không cứng ngắc, nó phát triển, thậm chí nhờ những khoảnh
khắc khủng hoảng và hồi sinh. Trên thực tế, không có sự trưởng
thành nào mà không có những khoảnh khắc khủng hoảng vì
khủng hoảng khiến anh chị em trưởng thành. Trải qua khủng
hoảng là điều cần thiết để trưởng thành. Và hơi thở của đức tin
là việc cầu nguyện: chúng ta lớn lên trong đức tin bao lâu chúng
ta học cách cầu nguyện. Sau những bước quá độ nào đó trong

cuộc sống, chúng ta ý thức được rằng nếu không có đức tin,
chúng ta rất có thể không thoát được và sức mạnh của chúng
ta là việc cầu nguyện - không chỉ là việc cầu nguyện của bản
thân, mà còn là việc cầu nguyện của anh chị em chúng ta, của
cộng đồng đã đồng hành và hỗ trợ chúng ta, của những người
biết chúng ta, những người chúng ta xin cầu nguyện cho chúng
ta nữa.
Cũng vì lý do đó, các cộng đồng và nhóm chuyên chăm việc cầu
nguyện đang phát triển mạnh mẽ trong Giáo hội. Một số Kitô
hữu thậm chí còn cảm thấy lời mời gọi biến việc cầu nguyện
thành hành động chính trong ngày của họ. Có những đan viện,
tu viện, ẩn thất trong Giáo Hội, nơi người ta thánh hiến đời sống
cho Thiên Chúa. Những nơi đó thường trở thành các trung tâm
của ánh sáng tâm linh. Chúng là những trung tâm cầu nguyện
cộng đồng rõi sáng nền linh đạo. Chúng là những ốc đảo nhỏ
trong đó viêc cầu nguyện cao độ được chia sẻ và sự hiệp thông
huynh đệ được xây dựng từng ngày. Chúng là những tế bào quan
trọng không những đối với cấu trúc Giáo Hội, mà còn đối với
chính cấu trúc xã hội nữa. Thí dụ, chúng ta hãy nghĩ về vai trò
của phong trào đơn tu đối với sự ra đời và phát triển của nền văn
minh châu Âu, cũng như các nền văn hóa khác. Cầu nguyện và
làm việc trong cộng đồng giúp thế giới tiếp tục phát triển. Nó là
một động cơ!
Mọi sự trong Giáo hội đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện và mọi
sự phát triển nhờ việc cầu nguyện. Khi Kẻ thù, Kẻ ác, muốn
chống phá Giáo Hội, trước tiên hắn làm như vậy bằng cách cố
gắng hút cạn nguồn suối của Giáo Hội, ngăn cản người ta cầu
nguyện. Chẳng hạn, chúng ta thấy điều đó trong một số nhóm
đồng ý thúc đẩy việc cải cách Giáo hội tiến tới, thay đổi đời sống
của Giáo hội và mọi tổ chức, các phương tiện truyền thông sẵn
sàng thông tri cho mọi người cùng biết… Nhưng cầu nguyện
không hiển nhiên, không thấy việc cầu nguyện đâu. Chúng ta
cần thay đổi điều đó; chúng ta cần phải đưa ra quyết định hơi
khó khăn này… Nhưng đề xuất này đáng chú ý. Nó rất đáng chú
ý! Chỉ những thảo luận, chỉ những nhờ các phương tiện truyền
thông. Nhưng cầu nguyện ở đâu? Và cầu nguyện là điều mở cửa
cho Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng sự tiến bộ. Các thay đổi
trong Giáo hội mà không có cầu nguyện không phải là những
thay đổi do Giáo hội thực hiện. Chúng là những thay đổi được
thực hiện bởi các nhóm. Và khi Kẻ thù - như tôi đã nói - muốn
chống phá Giáo hội, trước hết hắn sẽ làm điều đó bằng cách hút
cạn nguồn nước của Giáo Hội, ngăn cản việc cầu nguyện và đưa
ra những đề xuất khác. Nếu việc cầu nguyện ngừng lại, trong
một thời gian ngắn có vẻ như mọi sự vẫn tiếp tục như mọi khi
- theo quán tính, phải không? - nhưng sau một thời gian ngắn,
Giáo hội sẽ nhận ra rằng mình đã trở nên giống như một cái vỏ
rỗng, mất hết phương vị, không còn một chút nguồn ấm áp và
tình yêu nào của mình nữa.
Những người đàn bà và đàn ông thánh thiện không có cuộc sống
dễ dàng như những người khác nữa. Thậm chí họ thực sự có
những vấn đề riêng cần giải quyết, và hơn thế nữa, họ thường
là đối tượng bị chống đối. Nhưng sức mạnh của họ là việc cầu
nguyện. Họ luôn múc từ “cái giếng” vô tận của Mẹ Giáo Hội.
GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

Nhờ cầu nguyện, họ nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin của họ, như
dầu thường làm cho đèn. Và do đó, họ tiến bước trong đức tin
và đức cậy. Các thánh, những vị thường ít được coi trọng trong
con mắt thế gian, trên thực tế là những người nâng đỡ thế gian,
không phải bằng vũ khí tiền bạc và quyền lực, của các phương
tiện truyền thông - v.v. - nhưng bằng vũ khí cầu nguyện.
Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi cảm
kích luôn khiến chúng ta phải suy gẫm: “Khi Con Người đến,
Người có tìm thấy đức tin trên trái đất nữa không?” (Lc 18: 8),
hay Người sẽ chỉ tìm thấy các tổ chức, như các nhóm doanh
nhân có đức tin, mọi sự được tổ chức tốt, thực hiện các việc
bác ái, nhiều việc lắm, hay Người sẽ tìm thấy đức tin? “Khi
Con người đến, liệu Người có tìm thấy đức tin trên trái đất nữa
không?” Câu hỏi này xuất hiện ở phần cuối của một dụ ngôn
muốn cho thấy sự cần thiết phải cầu nguyện một cách kiên trì,
không mệt mỏi (xem các câu 1-8). Do đó, chúng ta có thể kết
luận rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên trái đất
chừng nào còn dầu cầu nguyện. Chính điều này dẫn đức tin tiến
tới và dẫn cuộc sống của chúng ta - những người yếu đuối, tội
lỗi – tiến tới, nhưng cầu nguyện sẽ dẫn nó tiến tới một cách an
toàn. Câu hỏi mà các Kitô hữu chúng ta cần tự hỏi là: Tôi có
cầu nguyện không? Chúng ta có cầu nguyện không? Tôi phải
cầu nguyện như thế nào? Như những con vẹt hay tôi cầu nguyện
với trái tim mình? Tôi phải cầu nguyện như thế nào? Tôi có cầu
nguyện, chắc chắn rằng tôi đang ở trong Giáo hội và tôi cầu
nguyện với Giáo hội không? Hay tôi cầu nguyện chút chút theo
các ý nghĩ của mình và sau đó làm cho ý nghĩ của mình thành
lời cầu nguyện? Đó là một lời cầu nguyện của người ngoại giáo,
không phải của Kitô hữu. Tôi nhắc lại: Chúng ta có thể kết luận
rằng ngọn đèn đức tin sẽ luôn được thắp sáng trên trái đất chừng
nào còn có dầu cầu nguyện.
Và đây là nhiệm vụ thiết yếu của Giáo hội: cầu nguyện và dạy
cách cầu nguyện. Truyền ngọn đèn đức tin và dầu cầu nguyện
từ thế hệ này sang thế hệ nọ. Ngọn đèn đức tin soi sáng sẽ sửa
chữa mọi sự như chúng thực sự vốn là, nhưng nó chỉ có thể tiến
tới bằng dầu đức tin. Nếu không, nó sẽ tắt ngúm. Nếu không có
ánh sáng của ngọn đèn này, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy con
đường truyền giảng Tin Mừng, hay đúng hơn, chúng ta sẽ không
thể nhìn thấy đường để tin cho tốt; chúng ta sẽ không thể nhìn
thấy khuôn mặt của anh chị em chúng ta để đến gần và phục vụ;
chúng ta sẽ không thể chiếu sáng căn phòng nơi chúng ta gặp gỡ
trong cộng đồng. Không có niềm tin mọi sự đều sụp đổ; và nếu
không có lời cầu nguyện, đức tin sẽ bị dập tắt. Đức tin và lời cầu
nguyện đi đôi với nhau. Không có lựa chọn nào khác. Vì lý do
này, Giáo hội, như căn nhà và trường học dạy hiệp thông, là căn
nhà và trường học dạy đức tin và cầu nguyện.
Vũ Văn An 14/Apr/2021

