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"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi
người". Mc 9:35

PHỤC VỤ: THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ
Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ con đường trở nên lớn lao
thật sự. Đó là con đường phục vụ. Con đường phục vụ thay
thế cho tham vọng thống trị. Giúp đỡ tha nhân thay cho
tham vọng bắt người khác phục vụ chính mình. Chức
quyền là để phục vụ lợi ích của mọi người. Địa vị chỉ là sự
phân công hợp lý. Mỗi người một việc vì lợi ích của tập thể.
Người lớn nhất, người đứng đầu là người phục vụ hết
mình. Chức tước, chức vụ, chức vị, chức quyền chỉ là
phương tiện để phục vụ. Ai sống tinh thần phục vụ đó là
người lớn nhất. Ai không biết phục vụ thì là người nhỏ nhất. Giá trị của một con
người không do địa vị chức tước mà tuỳ vào khả năng phục vụ và mức độ hữu ích
của người đó..
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết : Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình. Phục vụ
không đòi đền đáp, phục vụ ơn nghĩa không màng. Phục vụ là hy sinh, phục vụ vì Chúa
Kitô. (Bài ca phục vụ).
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THÔNG BÁO
Ngày cử hành NGÀY HUẤN GIÁO:
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Ghi danh Huấn Giáo Dự Tòng: chị
Giàu (209)712-5643
8am Chúa Nhật 26-9-2021: Nghi
Thức Sai Đi cho các Thừa Tác Viên
phục vụ Bàn Thánh
Khai mạc tháng Mân Côi: thứ Sáu
1-10-2021

xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung,
nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt
lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả
của công chính được gieo vãi trong bình an cho những
người xây đắp an bình.

BÀI ÐỌC I Kn 2, 12. 17-20
“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.
Trích sách Khôn Ngoan
(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ
công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn
chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật
và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều
nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ
xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra
sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực
nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó.
Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có
hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó
chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu
nó!” Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:
CHÚA

ĐANG NÂNG ĐỠ
TÂM HỒN CON. (c. 6b).

1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử
dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe
tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin.
2) Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người
hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở
trước mặt mình.
3) Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn
con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa,
con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

BÀI ÐỌC II Gc 3, 16 - 4, 3
“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an
cho những người xây đắp an bình”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn
độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không
phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến
trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà
không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh
tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh
và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh
em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không
đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.
Ðó là lời Chúa.

CHÚA

PHÁN: “TA LÀ SỰ SÁNG
THẾ GIAN, AI THEO TA, SẼ ĐƯỢC
ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG”.
PHÚC ÂM Mc 9, 29-36
“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy
tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi
ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì
Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp
vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày
thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời
đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các
ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm
thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn
nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và
bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm
người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem
một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông
rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này
vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón
tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón
tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Ðó là lời Chúa.
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Tại sao chỉ có tín hữu
Kitô làm dấu thánh giá?
Các tín hữu Kitô đầu tiên đáng được nhận giải thưởng truyền thông cho các thể chế vì
logo của họ luôn được dùng sau 2000 năm: dấu thánh giá!

Tôi còn nhớ một trong những câu hỏi trong sách giáo lý cho trẻ em ngày xưa: “Dấu
chỉ của Kitô hữu là gì? Thưa, là dấu thánh giá”.
Tất cả các thể chế, các thương hiệu ngày nay đều có một dấu hiệu riêng biệt, một logo
nói lên nét đặc biệt của cơ quan, công ty mình. Tôi nghĩ đến các Kitô hữu đầu tiên, họ
đáng được nhận giải thưởng quảng bá giỏi nhất, họ đã tạo ra một logo biểu tượng cho
hình ảnh của Giáo hội. Người ta khó có thể tìm một hình ảnh nào đơn giản hơn, trọn
vẹn hơn, qua chiều sâu, chiều rộng, tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị của Giáo hội, cây
thánh giá hội đủ các yếu tố trên.
Đơn giản qua cây thánh giá là cả một quá khứ, một hiện tại và một tương lai của thể
chế mang tính thiêng liêng là Giáo hội, một Giáo hội phục vụ con người. Cùng một
lúc, thánh giá là hành trình mỗi ngày của giáo dân: “Nếu ai muốn đi theo Ta (…) thì
họ phải vác thánh giá mỗi ngày để theo Ta” (Luc 23). Như thế mỗi người có cây
thánh giá của mình trong đời và chấp nhận kết hiệp vào sự hy sinh của tình yêu Chúa
Giêsu, Đấng đến cứu thế giới.
Khi người tín hữu Kitô làm dấu thánh giá, họ không làm phù phép, không trừ tà như
một vài người Tin Lành ngày nay còn nghĩ như thế; nhưng qua một dấu chỉ đơn giản,
họ nói lên lý tưởng đời mình, họ muốn Thánh giá ở với họ hôm nay, trên trán, trên
môi, trên quả tim, với tất cả tâm hồn và thể xác, họ tuyên xưng đức tin vào Chúa Ba
Ngôi khi họ đọc: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”
Chính vì thế mà các nhà thờ, các nơi thờ phượng đều có hình ảnh của thánh giá hay
hình Chúa Kitô chịu đóng đinh, biểu hiện chính yếu của lịch sử, qua đó toàn nhân loại
được Chúa Giêsu chuộc lại với Đức Chúa Cha. Rất nhiều người Tin Lành cho rằng
dấu thánh giá là phạm thượng hay ngẫu tượng… vì thế đa số đã bỏ làm dấu thánh giá.
(Nguyễn Tùng Lâm dịch, phanxico.vn 12.12.2016/
aleteia.org, Javier Ordovás, 2015-09-15)
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hãy chiêm ngắm Thánh Giuse, được kể lại bởi các Tin Mừng (có thể
đọc Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria): các Tin
Mừng giúp tôi hiểu và yêu mến Thánh Giuse như thế nào”? Và
Thánh Giuse giúp tôi hiểu và yêu mến Chúa Giêsu ra sao?
Thánh Giuse và Truyền Thống Giáo Hội
“Sau Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, không có vị thánh nào giữ
nhiều chỗ như thế trong Huấn Quyền Giáo Hoàng, hơn thánh Giuse,
bạn trăm năm của Người”. Các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha
Phanxicô đã tuyên bố Thánh Giuse là:
“Thánh Bổn Mạng của Hội Thánh Công Giáo” (Chân phước
Piô IX).
“Thánh Bổn Mạng của người lao động” (Đấng đáng kính Piô
XII).
“Đấng bảo vệ của Chúa Cứu Thế” (và Thánh Gioan Phaolô II).

Ngoài ra, Dân Chúa kêu cầu Thánh Giuse là “Thánh Bổn
Mạng của ơn chết lành”. Tôi hiểu những tước hiệu này của Thánh
Giuse như thế nào? Tước hiệu nào làm tôi hiểu và yêu mến Thánh
Giuse hơn? Tôi thích tước hiệu nào hơn cả? Tại sao?
Truyền thống hay “linh đạo” của xứ đạo, gia đình, nhóm, hội
dòng, cộng đoàn… mà tôi thuộc về, đã tôn vinh Thánh Giuse như
thế nào? Phần tôi, tôi “công bố” Thánh Giuse là ai đối với tôi, trong
cuộc đời, trong đời sống đức tin và đời sống ơn gọi của tôi? Với lời
“công bố” đích thân của tôi về Thánh Giuse, tôi ước ao ngài sẽ hiện
diện trong đời sống của tôi như thế nào, trong hành trình đi theo
Đức Ki-tô?
Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô và “những người
bình thường” trong cơn đại dịch

Ngay từ dòng đầu tiên của tông thư về Thánh Giuse, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã long trọng nêu ra chân lý, một chân lý
vừa đời thường, nhưng vừa mới mẻ và đánh động lòng người:
“Chính với trái tim của người cha, thánh Giuse đã yêu thương
Đức Giê-su”. Chúng ta thường chỉ chú ý đến mặc khải Đức Giê-su
được yêu thương bởi Cha trên trời (chiều dọc), và quên đi mặc
khải Người cũng được yêu thương với trọn cả con tim, bởi một
người cha ở dưới đất (chiều ngang): Đức Giê-su “con ông
Giuse” (x. Lc 4, 22; Ga 6, 42; Mt 13, 55 và Mc 6, 3. Có thể đọc
bài “Gia Phả của Đức Giê-su Ki-tô).
Xác tín này có nền tảng Tin Mừng. Thật vậy, tuy các Tin
Mừng nói về Thánh Giuse không nhiều, nhưng đủ để giúp chúng
ta hiểu ngài thuộc “mẫu người cha nào” và ngài có “sứ mạng nào”.
Đức Thánh Cha cẩn thận nhắc lại từng biến cố có sự hiện diện âm
thầm, nhưng quảng đại của Thánh Giuse, được các thánh sử Mátthêu và Luca kể lại, và từ đó, Đức Thánh Cha vẽ nên chân dung
rạng ngời của Thánh Giuse trong Tông Thư, qua “bảy đường nét”:
Người Cha được yêu mến. Người Cha trong dịu hiền .
Người Cha trong vâng phục . Người Cha trong đón nhận. Người
Cha can đảm sáng tạo. Người Cha làm việc . Người Cha trong
bóng mát
Như thế, Tông thư của Đức Thánh Cha mời gọi tôi trước tiên

Tông thư về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha được ban hành
nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là Thánh Bổn
Mạng của Hội Thánh Công Giáo, vào ngày 08/12/1870 của Chân
phước Giáo Hoàng Piô IX; trước đó tông thư đã được “cưu mang”
trong những tháng dài của cơn đại dịch: “Tôi muốn… chia sẻ với
anh chị em những suy tư cá nhân về chân dung ngoại thường của
Thánh Giuse, nhưng lại thật gần gũi với thân phận con người của
mỗi người trong chúng ta. Ước ao này đã chín muồi trong suốt
những tháng vừa qua của cơn đại dịch...” Vậy điều gì xẩy ra trong
cơn đại dịch, đã làm cho ước ao chia sẻ về Thánh Giuse của Đức
Thánh Cha trở nên“chín muồi? “Những con người bình thường, hay
bị quên lãng” nào trong cơn đại dịch, đã làm cho Đức Thánh Cha
nhớ tới Thánh Giuse, hiểu và yêu mến ngài hơn? Những người này
đã hiện diện trong cuộc sống của tôi như thế nào? Tôi có nhận ra
không?
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, tôi hãy hồi tâm lại đời
mình, để nhận ra “những con người bình thường, hay bị quên lãng”
và sống đời mình trong từng ngày, với tâm tình biết ơn. Chúng ta
cũng được mời gọi tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho những con
người vẫn hi sinh phục vụ trong thầm lặng, và cho những nạn nhân
và dân tộc vẫn đang bị cơn đại dịch gây tác hại.
Trong đời thường cũng như trong những “giai đoạn hay hoàn
cảnh đặc biệt” (của tôi, của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ…),
tôi đã, đang và ước ao trở thành “người bình thường, hay bị quên
lãng” như thế nào, theo lời chia sẻ của Đức Thánh Cha và theo
gương của Thánh Giuse?
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
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