BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38
"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho
Người".
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả
thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị,
nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự
công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai
Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ
Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều
đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi
Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà
xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban
BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7
"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".
Trích sách Tiên tri Isaia.

bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa
ở với Người". Đó là lời Chúa.

Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là
người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên
người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng,
không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường.
Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn
còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ
không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên
địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.
Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con,
đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên
ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa
ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục
những người ngồi trong tối tăm". Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Lc 3, 15-16. 21-22
"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện
thì trời mở ra".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người
tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô
không?", Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: "Phần tôi,
tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi
đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người,
chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và
trong lửa!"

ĐÁP CA
1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa
vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ
lạy Chúa.
2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn
sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra
trong oai vệ.
3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh
đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong
cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc
Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu
nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên
Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán:
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". Đó là lời
Chúa.

Quyên Giáo
Q/G CHÚA NHẬT 02/01/2022:
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hồn nhờ tác động Chúa Thánh Linh. Xét về bình diện Giáo Hội,
tiếng nói của họ chẳng có giá trị loan báo Tin Mừng. Những tiền

Đức Giêsu Kitô.

hô đích thật thì hướng dẫn đến cuộc gặp gỡ thật sự và thân thiết
với Đức Kitô.
2) Con là Con chí ái của Ta, được Ta hết lòng sủng

Sự ăn năn sám hối thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng là âm vang

mộ. Chúng ta đồng quan điểm với thánh Luca rằng: Tiếng phán

của truyền thống Do Thái. Chúng ta trích dẫn đoạn văn tuyệt

của Thiên Chúa trên con người của Đức Giêsu là một biến cố.

tác Ezêkiel sẽ đọc trong phụng vụ Phục Sinh (thật vậy, việc

Trong bối cảnh chung là sự thanh tẩy dân chúng và bối cảnh

Chúa chịu phép Rửa tiên báo mầu nhiệm Vượt Qua): “Trên các

riêng là lời cầu nguyện của Đức Giêsu, thánh chép sử đặt lời phán

ngươi Ta sẽ rảy nước trong sạch và các ngươi sẽ được trong

của Thiên Chúa như một đoạn kết thúc. Đây là một biến cố có hai

sạch… Ta sẽ ban cho các ngươi một tâm hồn mới, một tinh thần

diện. Trước hết là một sự tiên báo rõ ràng về mầu nhiệm Thiên

mới”. Sự thanh tẩy bằng nước là một chủ đề dễ hiểu, nhưng

Chúa Ba Ngôi. Tiếng phán từ trời cao vọng xuống chính là tiếng

dẫu sao nguồn mạch phải trong sạch để cung cấp một thứ nước

nói của Đức Chúa Cha chỉ định Đức Giêsu là Con và Chúa Thánh

trong sạch. Nguồn thanh tẩy thiêng liêng là Thiên Chúa. Mà tác

Linh ngự xuống người ấy mà sau này đức tin sẽ nhận ra là Người

động của Người không chỉ ít hay nhiều nhắm vào bề ngoài con

–Chúa. Kế tiếp, biến cố cho thấy Đức Giêsu được hưởng trọn vẹn

người. Sự thanh tẩy không chỉ là một sự dội nước đơn giản, nó

niềm sủng ái của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa chúng ta làm

thấm sâu tâm hồn và thần trí như lửa vào sâu trong vật bị nung

đẹp lòng Thiên Chúa nhiều hay ít tuỳ theo mức độ hiệp thông

đốt để loại bỏ tất cả những gì là cặn bã dơ bẩn. Phép Rửa của

nhiều hay ít với Người –Chúa là Đấng duy nhất được Thiên Chúa

thánh Gioan khuyên giục dân chúng cải thiện nếp sống, chuẩn

hết lòng sủng ái.

bị tâm hồn để gặp gỡ Chúa Giêsu. Phép Rửa của Đức Giêsu

(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)

thấm sâu nội tâm, cho chúng ta một tâm hồn đổi mới nhờ ơn
Chúa Thánh Linh. Chúng ta có được hai kết luật:
1) Nhờ dấu chỉ nào để trong thế giới ngày nay, nhận biết
ai là tiền hô đích thật? Người ta nói rất nhiều về thế giới
đang đột biến, đang chuyển mình, từ mọi phía nổi lên những
tiếng nói tiên đoán về ngày mai của Giáo Hội. Trên bình diện
đức tin, người ta không lầm khi tự hỏi: những “tiên tri” ấy có
hướng dẫn đến với Đức Giêsu Kitô không? Tiếng nói của Gioan
Tiền Hô hướng dẫn thính gỉa đến với Đức Giêsu. Những “tiên
tri” ngày nay hô hào thay đổi thái độ, thay đổi điều kiện sinh
hoạt, thay đổi cơ cấu xã hội, v.v… nhưng không hướng dẫn
người ta đến với Đức Kitô, nghĩa là không hô hào thay đổi tâm

Ý cầu nguyện của
ĐTC trong tháng 1:
Cầu nguyện cho
những người
chịu sự kỳ thị
và bách hại tôn giáo

cũng cho biết hơn 646 triệu Kitô hữu đang phải sống ở các quốc gia
không tôn trọng tự do tôn giáo.
Tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm tình huynh đệ
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm
tình huynh đệ. Để bắt đầu bước đi trên con đường của tình huynh
đệ mà ngài đã kiên trì khẳng định trong nhiều năm, chúng ta không
chỉ tôn trọng người khác, những người lân cận mà còn phải thực sự
coi trọng họ “trong sự khác biệt của họ và nhìn nhận họ như những
anh chị em thực sự”.
Đối với Đức Thánh Cha, “là con người, chúng ta có rất nhiều điểm
chung để có thể sống bên cạnh nhau, chào đón sự khác biệt của
chúng ta với niềm vui được trở thành anh chị em”. Nếu không có
tiền đề này, thì không thể thực hiện con đường hướng tới hòa bình
và sống cạnh nhau.
Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy chọn con đường của tình
huynh đệ. Bởi vì, hoặc chúng ta là anh chị em của nhau, hoặc chúng
ta đánh mất tất cả.”
Tình huynh đệ là biên giới mới của nhân loại
Nhận định về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 1, cha
Frederic Fornos, giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức
Giáo hoàng, nói: “Đức Phanxicô đã cho chúng ta một chiếc la bàn
với thông điệp Fratelli tutti của ngài về tình huynh đệ nhân loại.
Như ngài cũng đã nói trong sứ điệp của mình cho Ngày Quốc tế lần
thứ nhất về Tình Huynh đệ Nhân loại rằng: “Ngày nay, tình huynh
đệ là biên giới mới của nhân loại. Hoặc chúng ta là anh chị em hoặc
chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Điều quan trọng là phải nhận ra điều gì
làm tổn thương tình huynh đệ, để chữa lành nó và tránh bị chuyển
thành kỳ thị và bách hại tôn giáo, như thường xảy ra, đặc biệt là đối
với các Kitô hữu. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho ý chỉ này:
‘cho tất cả những người đang chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo;
chớ gì các quyền và phẩm giá của chính họ được công nhận, điều
xuất phát từ việc chúng ta là anh chị em trong gia đình nhân
loại.’” (CSR_14_2022)
Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha mở đầu video ý cầu nguyện tháng 1 với hai câu
hỏi: “Tại sao lại vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều tôn giáo thiểu số
chịu sự kỳ thị hay bách hại? Làm sao chúng ta lại có thể để xảy ra
tình trạng mà trong xã hội vốn rất văn minh này, vẫn còn có
những người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của
mình?”.
Theo báo cáo của tổ chức Tự do Tôn giáo trên Thế giới, được tổ
chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ công bố hồi tháng 4/2021, tự
do tôn giáo bị vi phạm tại 1/3 các quốc gia trên thế giới. Báo cáo

