Thánh Lễ
Ngày thường: 6:30 sáng
và chiều
Thứ Bẩy 6:30 sáng
và 6:00 chiều
Chúa Nhật:
Sáng 7:00; 8:30; 10:30
Chiều: 6:00 (Lifeteen)

Lm Chánh Xứ : Giuse Vũ Thành
Lm Phó Xứ: Giovanni Nguyễn Hùng
Phó Tế: Giuse Nguyễn Phẩm
Giuse Lê Văn Rõ
Văn Phòng Giáo Xứ:
Thư Ký: Đỗ Linh, Nguyễn H. Hoa
Bus. Manager: Vũ Chí Công
Kế Toán: Ls Nguyễn Hiếu

Xưng Tội
Ngày thường 30’ trước giờ lễ
Thứ Bẩy 5:00-5:45 chiều

TT Giáo Dục Anê Lê T. Thành
Hiệu Trưởng: T. Nguyễn Tú
VP - Cô Liên : 713-941-7281
Tr. Ban Việt Ngữ: Cô Đinh Diệp
Tr. Ban Giáo Lý: T. Hồ Thanh
Trường Học Ngày Thứ Bẩy
SH TNTT: 12:00-2:15 PM
Việt Ngữ: 2:30-3:55 PM
Giáo Lý: 4:20-5:45 PM
Trường Học Ngày Chúa Nhật
4:00 Sinh Hoạt Last
4:00 Các Lớp Giáo Lý ThêmSức
6:00 Thánh Lễ giới trẻ : eng
Trưởng Ban thánh Nhạc
Lê Hoàng tel: 832-506-9070
Ca Đoàn Thánh Giuse
Phan Linh 832-231-3368
Ca Đoàn Dũng Lạc
Nguyễn Phan Anh 281-772-2049
Ca Đoàn ĐM Lên Trời
Nguyễn Văn Đức 281-546-6771
Ca Đoàn Thánh Gia
Mai Thu Trinh 832-641-3929
Ca Đoàn Encounter
Vương Hùng 612-220-2246
Giới Trẻ-LIFETEEN
Paul Tran 832-769-9135
Huynh Đoàn ĐaMinh
Ô. Cố Hiển 617-767-8080
Thiếu Nhi Thánh Thể
Tr.Cindy Thanh 281-948-2884
Hội Thánh Phêrô Phaolô
Ô. Đào Văn Nhân 713-296-0662
Lòng Thương Xót Chúa
Bà Eliz. Hoa 713-459-5171
Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Thân Nguyễn Nga832-419-2748
Liên Minh Thánh Tâm
Ô Nguyễn Thanh Xuân 832-260-5016
Cursillo - Liên lạc
Chị Tươi 832-978-3713
Tông Đồ Fatima
Ô. Nguyễn Triệu 713-899-8981
Thánh Linh
C. Trần Hông-Ngọc 713-859-7539
Legio Mariae
B. Đặng Kim-Oanh 713-870-7091
CT Thăng Tiến Hôn Nhân
AC Việt-Ngân 281--922-7689
Ban Nghi Lễ
Ô. Cố Vấn Tạ Thường 832-577-1922
TTV Thánh Thể
Ô. Lê Đình Oánh 281-484-4547
Truyền Bá Đức Tin
PT. Lê Văn Rõ 832-686-1982
Ban Trật Tự
Vũ Duy Chinh

Xức Dầu
Khi đau yếu hoặc sắp vào bệnh
viện cần xức dầu chữa lành xin
gặp linh mục sau các thánh lễ ngày
thường và Chúa Nhật.
Trường hợp khẩn cấp xin gọi:
Cha Hùng 832-425-5116
Chầu mình Thánh Chúa

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
10610 Kingspoint Rd. Houston TX 77075
tel: 7139410521 Fax 7139412464
Web: vietnammartyrs.org

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật IV Phục Sinh 03-05-2020
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Chúa Nhật cầu cho Ơn Thiên Triệu.
Cv 2: 14, 36-41
Chúng ta tiếp tục đọc bài diễn từ thánh Phê-rô công bố cho
đám đông đến Giê-ru-sa-lem mừng lễ Ngũ Tuần. Thánh nhân
khuyên họ hoán cải và lãnh nhận phép Thánh Tẩy nhân danh
Đức Giê-su Ki-tô. Đó phải là con đường đi vào ràn chiên của
Đức Giê-su Ki-tô.
1Pr 2: 20-25
Chúng ta tiếp tục đọc thư thứ nhất của thánh Phê-rô, trong đó
thánh nhân an ủi các tín hữu đang phải chịu đau khổ và cho họ
biết rằng Đức Ki-tô là vị Mục Tử của họ.
Ga 10: 1-10
Dụ ngôn Đấng Chăn Chiên nhân lành được trích từ Tin Mừng
Gioan và được chia thành ba phần theo chu trình ba năm Phụng
Vụ. Đoạn Tin Mừng được trích dẫn hôm nay là phần đầu của
dụ ngôn “Người Mục Tử nhân lành”.
BÀI ĐỌC I (Cv 2: 14a, 36-41)
Bản văn này là phần kết của bài diễn từ mà thánh Phê-rô công
bố ở Giê-ru-sa-lem, vào đúng ngày lễ Ngũ Tuần, qua đó thánh
nhân đang ngỏ lời với đám đông dân chúng đến mừng lễ.
Trong phần trước đó, thánh nhân công bố ý nghĩa cuộc Tử
Nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su và ân ban dồi dào của Chúa
Thánh Thần, Đấng nội tâm hóa sứ điệp của Đức Ki-tô và thúc

Ngày thường: từ 7:00 s-6:30 chiều
Thứ Sáu đầu tháng:7:00 sau lễ
chiều

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 2019-2020

Chủ Tịch: Ô. Vũ Minh Hóa
Phó Nội Vụ: Ô Lương Hoàng Minh
Thư Ký: Ô. Phạm Tuấn
UV An Ninh: Ông Thân Vĩnh Xứng,
ỦV Phụng Vụ: Bà Trần Hồng Ngọc,
UV Gia Đình: Ô. Nguyễn Đức Nhân
UV Giáo Dục: Ô. Nguyễn Anh Tú
UV: Ô Trịnh Du, Cô Đinh Ngọc Diệp,
Cô Thảo Nguyên, A. Trần Phong Paul
Ban Cố Vấn: Ô. Tạ Văn Thường
Ô. Tạ Hùng Dũng, Trinh Tiến Tinh

Hội Đồng Tài Chánh
Nhiệm Kỳ 2019-2020

Chủ Tịch: Bà Nguyễn Phúc Kathy
Phó Nội Vụ: Ô. Đoàn Minh
Phó Ngoại Vụ: Bà Thân Nguyễn Nga
Thư Ký: Anh Hoàng Long
Thành Viên: Ô. Cố Lê V. Thịnh,
Ô. Cố Trần Nghị, Ô. Lê Bá Cầu,
Ô. Nguyễn Chính, Ô/B Nguyễn Anh
Tuấn / Mai Hương, A/C Đinh Thọ/
Ngọc Hương, Ô. Vũ Thạch
Đại diện Hội Đoàn: Ô. Nguyễn
Thanh Xuân, Ô. Đào Văn Nhân, Bà
Đặng Kim Oanh, Ông Cố Nguyễn V.
Hiển, Ô. Nguyễn Văn Triệu, Chị Trần
Cindy-Thanh
Ban Kiểm Tiền: Ông Vũ Hải Thuận,
Bà Vũ Huyền, Bà Trần Thị Thanh, Bà
Vương Mỹ Phụng

Khối Cơ Sở

Trưởng Khối: Ông Nguyễn Đệ
Phó TK: Ông Nguyễn V Bưởi
TV: Ông Trần H Linh
Ô Nguyễn Thanh Xuân,
Ô Nguyễn V Đồng, Ô Đinh Ngọc,
Ô Đỗ Văn Đằng, Ô Nguyễn Dũng
Ô Lê Trung Ô Nguyễn Trình

đẩy các tín hữu dấn bước
theo Đức Giê-su.
1. Đức Giê-su là Đức
Chúa và là Đấng Ki-tô
Trong phần kết này, khởi
đi từ nhân tính của Đức
Giê-su, thánh nhân công
bố tước vị Đức Chúa và
Đấng Ki-tô của Đức Giêsu: “Thưa toàn thể nhà
Ít-ra-en, xin biết chắc cho
điều này: Đức Giê-su mà
anh em đã treo trên thập
giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng
Ki-tô”. Tước hiệu “Đức Chúa” (“kupios”) là tước hiệu mà
bản Bảy Mươi dùng để dịch danh xưng của chính Thiên
Chúa là “A-đô-nai”. Thánh Phê-rô ban cho Đức Giê-su tước
hiệu này, như vậy thánh nhân không ngần ngại định vị Đức
Giê-su vào trong lãnh vực thần linh. Vả lại, sách Công Vụ
ban tước hiệu Đức Chúa lúc thì cho Thiên Chúa (Đức Chúa
Cha), lúc thì cho Đức Giê-su (Đức Chúa Giê-su), để nhấn
mạnh tính duy nhất của Cha và Con.

chúng ta”. Cuối thế kỷ thứ
nhất, sách Đi-đa-khê hay
“Giáo Huấn của nhóm
Mười Hai” (sưu tập giáo lý
và phụng vụ) chỉ biết công
thức Ba Ngôi. Tuy nhiên, ở
đây thánh Phê-rô kể ra liền
ngay ân sủng Thánh Thần
như thực hiện lời Thiên
Chúa hứa. Thế nên, Ba
Ngôi hiện diện rồi.
3. Ơn cứu độ phổ quát

Thánh nhân ngỏ lời trước
tiên với người Do thái: “Vì đó là điều Thiên Chúa đã hứa
cho anh em” (nghĩa là ân sủng Thánh Thần như lời hứa ban
cho dân Ngài vào thời Mê-si-a), nhưng ngay liền sau đó,
thánh nhân ngỏ lời với lương dân: “và tất cả những người ở
chốn xa xăm”. Quả thật, cách nói này thường được dùng để
chỉ lương dân đối lập với dân Chúa chọn, dân ở “gần” Thiên
Chúa, như Is 57: 19: “Bình an cho những ai ở xa (lương
dân) như cho những ai ở gần (dân Chúa chọn)”. Đang khi
xuất thần ở trong Đền Thờ, thánh Phao-lô nghe tiếng Chúa
bảo ông: “Hãy đi, vì Thầy đã sai anh đến với các dân ngoại
Lời công bố này đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn những ở phương xa” (Cv 22: 21).
người đang hiện diện khiến họ đi đến một quyết định cụ thể:
“Thưa quý ông, vậy chúng tôi phải làm gì?”. Thế nên, thánh Thánh Lu-ca kết thúc bài bài trình thuật này khi nhấn mạnh
Phê-rô trả lời với một đòi hỏi kép: hoán cải tận căn: “Anh rằng Ki-tô giáo phát triển rất nhanh như thánh nhân thường
em hãy đoạn tuyệt với thế hệ gian tà này” và lãnh nhận phép làm: “Và hôm ấy đã có thêm được ba ngàn người theo đạo” .
Thánh Tẩy “nhân danh Đức Giê-su Ki-tô”. Đây là phương
thức đầu tiên để trở thành người Ki-tô hữu.
BÀI ĐỌC II (1Pr 2: 20-25)
Phụng vụ hôm nay chọn đoạn trích thư thứ nhất của thánh
Phê-rô, vì câu cuối của đoạn trích này vang dội Tin Mừng
hôm nay về Người Mục Tử nhân lành: “Vì trước kia anh em
Như thường gặp thấy trong Kinh Thánh, tên gọi của một chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về
người chính là con người mang tên ấy. Ai lãnh nhận phép cùng Vị Mục Tử chăm sóc linh hồn anh em”.
Thánh Tẩy “nhân danh Đức Giê-su Ki-tô”, tức là tuyên xưng
đức tin của mình vào Chúa Giê-su Ki-tô, người ấy được 1. Ý hướng
sáp nhập vào con người của Đấng Phục Sinh, thuộc vào
Đức Ki-tô, trở nên một với Ngài. Thánh Phê-rô nghĩ đến Trong đoạn trích này, thánh Phê-rô đưa ra những lời khuyên
ý nghĩa phép Thánh Tẩy chứ không đến chính nghi thức. cho những người Ki-tô hữu thuộc nhiều tầng lớp xã hội
Chúng ta ghi nhận rằng thánh Lu-ca không bao giờ dùng khác nhau. Những lời khuyên này cốt yếu được gửi đến cho
danh từ “phép rửa” để chỉ phép Thánh Tẩy Kitô giáo, bởi vì “những tôi tớ”, “những gia nhân”. Bản văn phụng vụ dịch
thuật ngữ này luôn luôn quy chiếu đến phép rửa của Gioan khá khái quát: “anh em”, vì những lời khuyên bảo này có
Tẩy Giả. Thánh Lu-ca dành riêng cho phép Thánh Tẩy Ki-tô giá trị đối với tất cả những ai đang chịu đau khổ.
giáo động từ “rửa”, thường nhất ở thể thụ động thần linh.
Việc thánh Phê-rô chú ý đến những người bé mọn này
Có lẽ công thức Ba Ngôi “nhân danh Cha và Con và Thánh chứng thực Ki-tô giáo được đón nhận rộng rãi ở giữa những
Thần” đã chưa được sử dụng cách phổ quát ngay. Công thành phần xã hội bị ngược đãi nhất. Cũng như thánh Phaothức Ba Ngôi được thánh Mát-thêu trích dẫn (Mt 28: 19) lô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô, thánh Phê-rô không nhằm
rõ ràng được thánh Phao-lô nêu lên ở 1Cr 6: 11: “Anh em đặt lại tận căn những cơ cấu xã hội vào thời đại của ngài:
đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ thánh nhân chỉ nhắm đến việc biến đổi bên trong. Sống
danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa những giá trị Ki-tô giáo trong điều kiện mà người ta đang
2. Hoán cải và lãnh nhận phép Thánh Tẩy nhân danh
Đức Giê-su Ki-tô

Trang 2

sống đó là cách thức biến đổi những mối tương quan giữa
người với người. Một cách khái quát, thư nhắm đến ý nghĩa
này: cách ăn nếp ở của những người Ki-tô hữu phải khiến
cho lương dân suy nghĩ, soi sáng họ, khiến họ thay đổi cách
hành xử của mình. Lúc đó, sức mạnh giải phóng của Đức
Ki-tô thay đổi cơ cấu xã hội và biến toàn thể nhân loại thành
một cộng đoàn huynh đệ và bình đẳng.
2. Người Công Chính phải chịu đau khổ
Để an ủi những người bé mọn này phải chịu nhiều đau khổ
bất công, thánh Phê-rô nhắc nhở họ, hãy theo gương Đức
Giê-su, hãy lấy Ân báo Oán. Thánh nhân không ngần ngại
nói về ơn gọi của người Ki-tô hữu đó là chấp nhận đau khổ:
“Anh em được Chúa gọi để sống như thế”, ám chỉ đến lời
mời gọi của Đức Giê-su: “Nếu ai muốn theo Ta, hãy vác lấy
thập giá mình…”.
Đức Ki-tô đã không giải quyết những đau khổ, nhưng Ngài
đã đảm nhận, đón nhận chúng vào nơi chính bản thân mình
và biến đổi chúng bằng cách cho chúng một ý nghĩa. Để giải
thích cuộc Tử Nạn mà Đức Giê-su phải chịu dựa trên sấm
ngôn của ngôn sứ I-sai-a đệ nhị về Người Tôi Trung Đau
Khổ, thánh Phê-rô trích dẫn khá tự do bài ca thứ ba (Is 50:
5-8) và bài ca thứ tư (Is 53: 4-7), và áp dụng vào Đức Ki-tô,
Đấng “mang trong thân xác mình tội lỗi của chúng ta mà
đưa lên thập giá…”.

Theo thông báo của Thống Đốc Tiểu Ban Texas, Abbott Greg và Đức Hồng Y Daniel Dinardo - Tổng Địa
Phân Galveston-Houston, các nhà thờ có quyền mở
cửa cho Giao Dân tham dự thánh lễ với 25% số lượng
người. Vì thế, Giáo xứ quyết định sẽ mở cửa nhà cho
các thánh lễ như sau:
◊ Thánh lễ vọng Chúa Nhật lúc 6:00 chiều thứ bảy.
◊ Thánh Lễ Chúa Nhật vào lúc: 7 giờ sáng, 9 giờ
sáng, 11 giờ sáng và 6 giờ chiều.
◊ Thánh Lễ Ngày thường 6:30 giờ chiều
Vì số người giới hạn cho mỗi thánh lễ (450 người
trong Đền Thánh), xin quí vị theo hưỡng dẫn của ban
an ninh để đậu xe, ngồi theo hưỡng dẫn của ban Nghi
Lễ, và đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ. Đức Hồng
Y Dinardo cũng khuyến khích các trẻ nhỏ, người lớn
tuổi, hoặc người yếu sức khỏe hay bệnh nên ở nhà tiếp
tục tham dự thánh lễ trực tuyến trên mạng.

Sinh Hoạt Giáo Xứ

•
•
•

Vì thế, câu cuối của đoạn văn này minh họa một chủ để quan
trọng của bức thư: thành quả tinh thần của sự đau khổ mà
người công chính phải chịu và mối phúc của những người
bị bách hại. Những người Ki-tô hữu đang phải sống những
gian nan thử thách, họ chắc chắn thuộc vào đoàn chiên của
Vị Mục Tử chân thật, Ngài đang “chăn dắt họ”.

•
•

TIN MỪNG (Ga 10: 1-10)

•

Trong cả ba chu trình Năm Phụng Vụ, Chúa Nhật IV Phục
Sinh là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành.” Dụ ngôn “Vị Mục
Tử nhân lành” được chia thành ba phần theo chu trình ba
năm Phụng Vụ: năm A: Ga 10: 1-10, Ga 10: 11-18 vào năm
B: Ga 10: 11-18, và năm C: Ga 10: 27-30.
1. Hình ảnh “người mục tử” trong Kinh Thánh
Hình ảnh “người mục tử và đàn chiên” chạy xuyên suốt
Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Tự nguồn gốc, dân
Ít-ra-en vốn là dân du mục. Vào thời Đức Giê-su, một thành
phần vẫn còn sống nghề chăn chiên. Các tác giả thánh vịnh
đã có chủ ý phóng chiếu trên Thiên Chúa của mình những
nét đặc trưng của vị mục tử lý tưởng, như Tv 23:
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên
đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi
tới dòng nước trong lành và bổ sức tôi…”

•

Ngày 3 & 10 tháng 5: Nghi Thức Thống Hối
và xưng tội cá nhân từ 10:30 sáng Chúa Nhật
Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Tĩnh Tâm
và họp Phụ Huynh tại Giáo Xứ.
Chúa Nhật ngày 3 tháng 5: Lễ 9 sáng Chúa
Nhật cầu cho linh hồn các linh mục, các bác sỹ,
y tá và các người đã qua đời vì đại dịch Covid-19
Nghi Thức Rửa Tội quí anh em Tân Tòng Lễ 11
sáng Chúa Nhật
Ngày 10 tháng 5: Các Rước Lễ Lần Đầu - Lễ 9
sáng và 11 sáng Chúa Nhật
Ngày 16 tháng 5: Rước Kiệu Hoa Kính Đức
Mẹ, 6 giờ chiều thứ Bảy và thánh lễ ngay sau
rước kiệu.
Ngày 23 tháng 5: Thánh Lễ Chúa Thăng Tiên
- Mừng Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Thành thụ
phong Linh Mục 45 năm và tiệc mừng liên hoan.

Hợp Ý Cầu Nguyện

Giáo xứ xin chia buồn cùng quí táng quyến và tang gia
các Linh Hồn đã qua đời trong tháng vừa qua:
+ Ông Giuse Phạm Văn Lượng (67 tuổi)
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Long (85 tuổi)
+ Bà Martha Lê Thị Tứ
(107 tuổi)
+ Bà Maria Mai Thị Xuyên
+ Ông Vincentê Phạm Văn Thung (80 tuổi)
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi dù lòng thương sớm
đưa các linh hồn hưởng phúc trường sinh và an ủi tang
gia trong lúc đau thương nay.

Trang 3

của nhóm Pha-ri-sêu: họ đã loại bỏ một cách tàn nhẫn anh
hay Tv 78: “Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu, mù được sáng mắt, như thế họ đã hành xử như mục tử gian
đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên, đưa họ đi an ác. Trái lại, Đức Giê-su không chỉ tiếp đón anh, nhưng sau
toàn, chẳng có chi phải sợ…” (Tv 78: 51-52).
khi đã cho con mắt xác thịt của anh được thấy, Ngài còn dẫn
dắt anh đến niềm tin, đã khai lòng mở trí cho anh đón nhận
Các ngôn sứ đã phác họa Đấng Mê-si-a theo những nét đặc ánh sáng, vì Ngài là mục tử đích thật.
trưng của vị mục tử lý tưởng này; nhất là ngôn sứ Ê-dêki-en mô tả một viễn cảnh thật táo bạo. Vị ngôn sứ, nhân 3. Cửa chuồng chiên
danh Thiên Chúa, gay gắt lên án các vị lãnh đạo thời ông.
Họ là những mục tử vô trách nhiệm, là quân trộm cướp, “Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không
chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến đoàn chiên. hiểu Người có ý nói gì”. Vì thế, Chúa Giê-su tiếp tục nói với
Vì vậy, Thiên Chúa sẽ tước đi khỏi họ quyền chăn dắt đoàn họ khi giới thiệu Ngài là “cửa chuồng chiên”. Tuy nhiên,
chiên của Người. Chính Người sẽ đích thân chăm sóc chiên chúng ta cần nhận ra nét tinh tế của bản văn ở đây. Đức Giêcủa Người. Cuối cùng, Người sẽ cho xuất hiện một vị Mục su không nói: “Tôi là cửa chuồng chiên”, nhưng “Tôi là cửa
Tử Nhân Lành theo dung mạo vua Đa-vít, sống chết vì đàn cho chiên ra vào”. Đây là một nét biệt phân quan trọng: Đức
chiên (Ed 34). Dụ ngôn của Đức Giê-su được đặt vào truyền Giê-su không là cửa của một nơi chốn, nhưng Ngài là lối đi
thống của dụ ngôn Ê-dê-ki-en, vì thế, khi tuyên bố mình là cho chiên ra vào, như vậy, Ngài khẳng định mình là Đấng
Mục Tử Nhân Lành, Đức Giê-su đòi hỏi cho mình tước hiệu trung gian duy nhất. Ngài là cửa duy nhất, qua đó chiên có
Mê-si-a.
thể vào nơi trú ẩn an toàn mỗi khi chiều xuống, để rồi khi
bình minh đến, đàn chiên ra đi đến đồng cỏ xanh tươi: “Ai
Trong Tin Mừng Gioan, Diễn Từ: “Người Mục Tử đích qua tôi mà vào, thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ được ra vào và
thật” đặt liền ngay sau câu chuyện người mù từ thuở mới tìm được lương thực nuôi mình”. Cuối cùng, khi phác họa
sinh được sáng mắt. Những kiểu nói được lập đi lập lại: chân dung người mục tử lý tưởng, Đức Giê-su mời gọi tất cả
“Thật, tôi bảo thật các ông” loan báo sự phối hợp của hai câu những ai tiếp tục sự nghiệp dẫn dắt dân Ngài hãy bước theo
chuyện này và chỉ cho thấy sự liên tục của tư tưởng và tuyến mẫu gương này. Vì thế, Chúa Nhật IV Phục Sinh này cũng
phát triển của lập luận. Mối liên kết này soi sáng những lời được gọi “Chúa Nhật Ơn Thiên Triệu”.
nói của Đức Giê-su. Qua những hình ảnh biểu tượng: người
Lm. Inhaxio Hồ Thông
mục tử, ràn chiên, cửa chuồng chiên, Đức Giê-su muốn
mặc khải cho chúng ta những khía cạnh mầu nhiệm của con
người Ngài, vén mở cho chúng ta thoáng thấy những mối
tâm giao mới giữa Thiên Chúa và con người mà Ngài đến
thiết lập, và giúp chúng ta nắm bắt một cách sâu xa tấm lòng
trìu mến của Thiên Chúa.
2. Người Mục Tử đích thật
Phần thứ nhất đặt sự tương phản giữa người mục tử và quân
trộm cướp. Bức tranh này rất quen thuộc với miền Pa-léttinh. Ràn chiên là một thửa đất giữa đồng được rào chung
quanh và có người canh giữ để chiên khỏi bị quân trộm
cướp đến giết hại. Khi chiều xuống, những người mục tử
gửi đàn chiên của mình vào chung một ràn chiên. Sáng sớm,
người chăn chiên đến tìm đàn chiên của mình, anh chỉ cần
lên tiếng gọi: chiên nào thuộc người chăn chiên thì nhận ra
tiếng của anh và chạy đến với anh; chúng không theo người
lạ.
Qua hình ảnh đó, Chúa Giê-su khẳng định mối tâm giao
giữa người chăn chiên và đàn chiên: “Anh gọi tên từng con
một”. Đối với Đức Giê-su, không có đám đông vô danh;
Ngài nhận biết và yêu mến từng con chiên. Đáp lại, đàn
chiên quen hơi bén tiếng với người chăn chiên của mình:
“Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau,
vì chúng nhận biết tiếng của anh”. Qua mối tâm giao hỗ
tương này, Chúa Giê-su đối lập thái độ của Ngài với thái độ

Mục Tử Thời Covid-19
Suy niệm: Ga 10, 1- 10
Chúa Giê-su là mục tử nhân lành, Ngài chăn dắt chiên với
tình yêu vô vị lợi. Ngài lưu ý đến từng con chiên nhất là
những con chiên đau khổ bệnh tật. Ngài gần gũi với các
bệnh nhân để chữa lành. Nhưng trong mùa đại dịch này
nhiều người nghi ngờ tình thương của Ngài, người ta tự
hỏi: Nếu Chúa là Cha Toàn Năng Ngài sẽ dẫn lịch sử nhân
loại đi theo con đường tốt đẹp như con người mơ tưởng
chứ! Chúng ta đã quá rõ câu trả lời này. Nhưng còn hơn thế
nữa, theo Cha Raniero Cantalamessa, thuyết viên của Giáo
Hoàng nói: sự dữ mà con người gây ra đó, Chúa không chịu
thua, nhưng Người hướng dẫn nó theo con đường của Ngài
chứ không phải theo hướng của con người. Ngài biến đau
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khổ thành hồng ân cứu độ chúng ta. Và Ngài nhấn mạnh:
người chiến thắng là người đau khổ chứ không phải người
gây ra đau khổ. Theo ý này, thì Vị Mục Tử của chúng ta
luôn dẫn chúng ta đi theo con đường của Ngài để tới vinh
quang.
Trong đại dịch này, chúng ta không biết khi nào kết thúc nỗi
khổ vì mỗi ngày chúng ta nhận được những nguồn tin rất
tăm tối không có lối thoát. Nhưng tin vào tình yêu Chúa, vị
Mục Tử nhân lành, chúng ta hy vọng: mọi sự sẽ tốt đẹp và
hữu ích cho chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy hừng đông
bên kia chân trời vì bóng đen dày đặc đang bịt mắt chúng
ta. Để vào được đất hứa dân Do Thái phải đi qua sa mạc
nóng cháy, chết chóc. Thử thách ở sa mạc thay vì rèn luyện
họ lại khiến họ trở thành dân tuyển chọn cứng cổ. Thiên
Chúa vừa là Cha, vừa là Mục Tử, Ngài không bỏ rơi họ,
nhưng kiên nhẫn giáo dục và đợi chờ.

những nhân viên y tế làm việc vì quá tải. Cha được cắt vào
phòng những người nhiễm nặng nhất và không mong bình
phục. Với vai trò của người mục tử và khả năng chuyên
môn, cha được đóng hai vai trò một lúc vừa chữa bệnh
tinh thần vừa chữa bệnh thể xác. Mấy vần thơ cha viết trên
Facebook khiến mọi người phải thán phục:
“Lửa gần rơm lâu ngày phải cháy
Gần Giê-Su riết phải theo gương
Nhớ xưa Tuần Thánh Chúa hy sinh
Thì nay ta lại theo chân Ngài.”

Người Mục tử trong giai đoạn này là như thế, họ là người
đặt chân mình vào dấu chân của Chúa Giê-su. Họ luôn đi
trước đoàn chiên để dẫn đầu và khi gặp sói dữ, các Ngài
phải ra tay chứ không được chạy trốn để tìm an toàn cho
chính mình. Với ý nghĩa này, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19 ngày 19-03-2020
Thời Tân Ước, Ngài bộc lộ cách hiện sinh tình yêu thương như sau:
vô bờ này qua các dụ ngôn, đặc biệt qua dụ ngôn người cha
nhân hậu. Điều này cho chúng ta tin chắc một điều: Trong “Xức dầu bệnh nhân luôn phải là việc ưu tiên trong thừa tác
đau khổ này, Chúa đang dẫn chúng ta đi trên con đường của vụ linh mục. Quí cha có nghĩa vụ đi xức dầu thánh và mang
Ngài. Dầu chúng ta cầu nguyện van xin; nhưng Ngài biết Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, ngay cả trong những lúc
điều gì hữu ích cho chúng ta vì Ngài là Mục Tử của chúng dịch bệnh hay những thời khắc nguy hiểm, để đem đến cho
ta. Ngài đã đi trước chúng ta trong đau khổ để khẳng định họ sự sống thiêng liêng và niềm hy vọng vào giây phút
với chúng ta rằng: đây là con đường dẫn tới toàn thắng. Đây quan trọng nhất của cuộc đời. Nếu từ chối, chúng ta phải
là một cuộc hành trình với Đức Ki-Tô và đến với Đức Ki- tự hỏi mình làm linh mục để làm gì.”[3]Và Đức Tổng nhấn
Tô, một Đức Ki-Tô trần trụi trên thập giá.
mạnh: “Cũng như các y bác sĩ, những linh mục của Chúa
cần can đảm hy sinh mạng sống vì thừa tác vụ thánh; bởi
Trong mù đại dịch này, chúng ta thấy xuất hiện những vị đó là một hiến tế thánh thiêng cao đẹp của đời linh mục!”
mục tử theo gương Chúa Giê-su thực hiện vai trò mục tử
của mình cách rất quả cảm. Các Ngài mạo hiểm xông vào Qua sự hiến thân của người mục tử, bệnh nhân đau đớn và
chiến trường chắc chắn không an toàn. Các Ngài đến với sợ hãi tìm được nơi họ sự an ủi và chữa lành. Họ bơ vơ mất
con chiên đang trong cơn nguy kịch để ban các phép sau hướng nhưng sự hiện diện của mục tử đã chỉ cho họ biết
cùng. Ở những nước mà đại dịch hoành hành, các mục tử đích đến.
phải can đảm lên đường chấp nhận một mất một còn để
giúp bệnh nhân tìm được sự bình an trong những giờ phút Trong những ngày đen tối này, vị Mục Tử Nhân Lành cũng
chiến đấu với tử thần trong sự cô đơn đen tối nhất. Tình yêu muốn cho mỗi chúng ta là những con chiên ngoan ngoãn
của vị mục tử lúc này phải trả một giá rất đắt là theo gương của Ngài, để từ đó, trở thành những mục tử cho anh em
Thầy mình hiến thân vì đàn chiên.
mình. Chiên thì phải nhận biết, lắng nghe và ra khỏi sự an
toàn giả tạo của mình, để theo Mục Tử nghênh chiến với
Ngoài những gương tận tâm tận lực của các y bác sĩ đã những nguy hiểm, sự dữ để dành được sự tự do mới nơi
chạy đua với thời gian để cứu sống anh em mình về phần đồng cỏ xanh tươi màu mỡ, để tìm lại một đời sống thênh
xác, thì các vị mục tử của Chúa sẵn sàng quên ăn quên ngủ thang thanh thoát, một sự sống dồi dào. Theo Mục Tử là
để cứu anh em mình về phần thiêng liêng. Thứ hai tuần đi vào con đường của Chúa Giê-su: Bỏ Nazareth để đi về
thánh, ngày 6 tháng 4 năm 2020, chúng ta cảm động với Thập giá, để bị cám dỗ, để đi đến vườn cây dầu và đến đồi
gương của linh mục bác sĩ Anthony Phạm Hữu Tâm đã tình Can-vê.
nguyện lên đường đi phục vụ một bệnh viện ở nơi tâm dịch
dữ dằn nhất tại New York. Cha thú nhận khi lên đường ngài Chúng ta không ngạc nhiên khi đi về với Thiên Chúa, chúng
cũng hồi hộp và lo sợ vì Coronavirus đang lây nhiễm nặng ta luôn luôn bị cám dỗ và phải chiến đấu không ngừng. Đời
và người chết quá nhiều, nhưng theo gương Chúa Giê-su sống đức tin là một cuộc hành trình dài và chúng ta biết
năm xưa, cha hy vọng góp phần nhỏ nhoi của mình với Chúa dẫn chúng ta đi đâu. Người đưa bước chúng ta là
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Chúa Ki-Tô. Chúng ta sẽ không vào được Nước trời nếu 1. Thông tin giả mạo về virus Corona đến từ đâu?
không có Chúa Giê-su dẫn dắt.
Có rất nhiều thông tin sai lệch bắt đầu từ các nguồn thông
Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt tin không được xác thực, nặc danh. Trong tình hình đại dịch
ơn gọi thừa tác thánh và tu sĩ. Họ là những mục tử, cánh Covid-19 có những chuyển biến phức tạp, chia sẻ thông tin
tay kéo dài của Chúa Giê-su. Giáo hội rất cần những ơn gọi cho nhiều người là tâm lý chung của đa số chúng ta. Tuy
này để xây dựng Giáo hội và làm cho Hội Thánh phát triển. nhiên, để tránh tạo hoang mang và tiêu cực cho mọi người,
Nhưng ngày nay ơn gọi mỗi ngày một xuống dốc, vì đạo hãy suy nghĩ và kiểm tra cẩn thận thông tin dịch bệnh Covđức của gia đình đã tụt dốc. Hôn nhân suy đồi thì ơn gọi id-19 trước khi tiếp nhận và chia sẻ cho những người khác.
cũng lao dốc. Một quả trứng ung không thể nở ra một con
2. Hãy cảnh giác với các thông tin sai lệch về virus Cogà. Cũng vậy, gia đình tan nát thì ơn gọi cũng nát tan.
rona
Xin Chúa cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng này để Thông tin không đúng hoặc sai lệch có thể ở nhiều hình
khi bước theo vị Mục Tử Nhân Lành chúng ta có thể chỉ cho thức như: các bài viết lan truyền trên mạng xã hội, các bình
anh em bước vào con đường mình đã đi, đã sống, đã cảm luận của những nhân vật công chúng, những thông tin của
nghiệm. Xin Chúa làm cho chúng ta trưởng thành trong các kênh thông tin không chính thống.
chân lý và tình yêu để chúng ta tiến bước vào trong mầu
nhiệm của Thiên Chúa trong niềm vui, bình an và hi vọng. Hãy lựa chọn tiếp nhận các nguồn thông tin đúng. Có vài
Hãy để Chúa hướng dẫn chúng ta, để Thánh Thần là ánh điểm, có thể giúp bạn kiểm tra độ xác thực của chúng trước
sáng của chúng ta. Hãy trao phó cho Người tất cả. Chính khi bạn chia sẻ nó với gia đình và bạn bè.
Người sẽ bảo vệ và cho chúng ta tất cả những gì chúng ta
Nếu thông tin xuất phát từ một nguồn cụ thể, hãy kiểm
cần. Amen.
chứng qua các kênh khác, xem liệu chúng có đang được
Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu ủng hộ hay phản biện gì không “từ khóa của thông tin +
nguồn + một số từ khiếu nại.”
Nếu thông tin không thể xác định được nguồn, hãy xác thực
từ chính kênh bạn đang tiếp cận với nội dung này. Tìm hiểu
thêm về tổ chức hoặc website đăng nội dung này để biết
mức độ uy tín của họ.
Để biết thông tin y tế về virus Corona mới, bạn hãy lên các
website: NHS, WHO, European Centre for Disease Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
Hệ thống kiểm tra thông tin quốc tế (IFCN) đã tạo ra một
cơ sở dữ liệu kiểm tra thông tin về virus Corona mới từ các
công cụ kiểm tra thực tế như Full Fact trên toàn thế giới.
Tìm kiếm thông tin để xem liệu yêu cầu bạn đã thấy đã
được kiểm tra. Nó có thể là một địa chỉ tốt để bạn bắt đầu
tìm kiếm.

Làm sao để nhận biết các thông tin
giả mạo về virus Corona?
Tiếp nhận thông tin đúng về dịch bệnh Covid-19 là rất quan
trọng. Nếu xung quanh bạn là những thông tin sai, nó sẽ
ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Trong những tình huống
xấu hơn, nó có thể gây ra nỗi sợ hãi không cần thiết và quan
trọng nhất là có thể khiến bạn bỏ qua những lời khuyên
quan trọng và cần thiết về triệu chứng cũng như cách phòng
ngừa, bảo vệ sức khỏe trước dịch Covid-19.

Đại học Johns Hopkins, Mỹ có một trang tài nguyên hữu
ích về virus Corona bao gồm một bản tin email và danh
sách các chuyên gia Twitter. Và nếu bạn thực sự muốn biết
thêm, Trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh dịch tễ London sẽ
cung cấp một khóa học trực tuyến miễn phí về Covid-19.
Khi thông tin bạn đang có mâu thuẫn với các nguồn trên,
hãy kiểm tra lại liệu các nguồn tin của bạn có đáng tin cậy?
Và hãy nhớ rằng các lời khuyên sẽ phù hợp với từng khu
vực, hãy cân nhắc trước khi áp dụng
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3. Thông tin giả mạo về virus Corona và dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở rất nhiều nơi hơn bạn nghĩ.

mọi người có khả năng bị ảnh hưởng xấu nhất. Hãy dừng
lại, suy xét trước khi chia sẻ nhé!

Tin tức sai có thể được giả mạo để trông giống như các mục
tin tức quen thuộc, như BBC. Hãy để ý những điểm nhỏ
sau: URL giả mạo, lỗi chính tả, bố cục vụng về hoặc các
bài viết lạ. Trên Facebook, hãy kiểm tra trang thông tin xuất
phát để xem mức độ tin cậy của nó, bao gồm những thông
tin khác mà nó đã chia sẻ và cách mô tả của nó. Bạn cũng
có thể kiểm tra xem tài khoản có phải là tài khoản đã được
xác minh với dấu tích xanh hay không.

Các thông tin dễ khiến chung ta tin tưởng
Hy vọng cũng có thể được sử dụng để thao túng chúng ta,
đặc biệt là trong những lúc cực kỳ lo lắng. Đã có rất nhiều
bài đăng tuyên bố chia sẻ các mẹo về phòng ngừa và chữa
bệnh, nhưng thật không may, rất nhiều bài viết đã bị sai
hoặc gây hiểu nhầm. Trong khi các bác sĩ và nhà nghiên
cứu đang nghiên cứu các phương pháp chữa trị và vacxin.
Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị chính thức cho
dịch bệnh Covid-19.

Hãy đọc toàn bộ nội dung, đừng chỉ là một tiêu đề
Tiêu đề có thể gây hiểu nhầm mà không có bối cảnh. Điều 4. Đường dây nóng, tư vấn trực tuyến sức khỏe mùa dịch
quan trọng là hãy cẩn thận khi đọc toàn bộ nội dung, xem Covid-19
những hình ảnh, con số và trích dẫn mà không có nguồn,
hoặc có thể đã được đưa ra khỏi bối cảnh.
Chung tay vì sức khỏe cộng đồng là tiêu chí hàng đầu của
Jio Health. Jio Health ưu tiên phát triển dịch vụ Khám và
Covid-19 vẫn là một căn bệnh mới và có rất nhiều điều thế Tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa với nhiều tiện ích được
giới chưa biết về nó, và vì vậy hãy cảnh giác với bất cứ điều nhiều khách hàng đánh giá cao:
gì dường như đang đưa ra tuyên bố chắc chắn về căn bệnh
này mà không có bằng chứng rõ ràng.
Phục vụ mọi lúc mọi nơi
Hoàn toàn miễn phí
Hình ảnh và video trong thông tin về virus Corona có thể Được tham vấn với đội ngũ bác sĩ uy tín, trực tuyến từ Jio
gây hiểu nhầm
Health
Câu chuyện tin tức sai thường chứa hình ảnh hoặc video đã Những câu hỏi về dịch bệnh Covid-19: tăng sức sức đề
được thay đổi. Ngay cả hình ảnh hoặc video thực sự cũng kháng, chăm sóc sức khỏe mùa dịch, chế độ dinh dưỡng,
có thể bị sai lệch bởi những chú thích hoặc bị chỉnh sửa một sinh hoạt lành mạnh,... và những các câu hỏi về chuyên
phần quan trọng.
khoa như Nhi khoa, Sản khoa, Nội tổng quát, dinh dưỡng
cho trẻ,... cũng sẽ được các bác sĩ tư vấn chuyên sâu và cụ
Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh trực tuyến để tìm hiểu chúng thể để cả gia đình được yên tâm, khỏe mạnh vượt qua mùa
đã được sử dụng trước đó không và chúng có thể đến từ dịch bệnh (Covid-19).
đâu. Ví dụ: Google Chrome, nếu bạn nhấp chuột phải vào
hình ảnh và nhấp vào ‘Tìm kiếm Google hình ảnh’, Google Bên cạnh đó, những thông tin trên chuyên trang Covid-19
sẽ cho bạn biết hình ảnh đó đến từ đâu
của Jio Health sẽ luôn được cập nhật mỗi ngày với nhiều
bài viết giá trị, hữu ích về virus SARS-CoV-2 (virus CoĐặt câu hỏi: “Liệu thông tin này có chính xác?”
rona) dành cho bạn và gia đình.
Sẽ tốt hơn nếu bạn có nhiều nguồn thông tin về dịch bệnh
Covid-19. Nếu bạn không chắc chắn liệu một nội dung mà Hi vọng rằng, bạn đã có quan điểm và góc nhìn rõ hơn về
bạn đã xem có đáng tin hay không, hãy thử tìm kiếm để dịch bệnh Covid-19. Để cập nhật thêm thông tin về dịch
xem những trang tin tức đáng tin cậy khác đang nói gì.
bệnh Covid-19, hãy theo dõi website và fanpage của Jio
Health bạn nhé! Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh!
Bạn cũng có thể tìm kiếm các từ khóa trong một bài viết để
xem câu chuyện bắt đầu từ đâu. Hãy thử tìm kiếm tên hoặc trích: https://jiohealth.com/bao-chi/chi-tiet/lam-sao-nhan-bietđịa điểm của mọi người cùng với một số từ chính trong câu thong-tin-gia-mao-ve-virus-corona
chuyện hoặc tìm kiếm các trích dẫn
Tránh bị thao túng cảm xúc
Thông tin càng làm bạn càng tức giận hay lo lắng là thông
tin dễ thu hút, càng có nhiều người đọc. Những thông tin
về Covid-19, hãy cảnh giác với bất kỳ nội dung nào như là
một âm mưu hoặc đưa ra những tuyên bố sâu rộng về việc
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