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Đức Thánh Cha Phan-xi-cô hôm Chúa Nhật vừa qua (20/11/2016) đã cử hành nghi thức đóng 

cửa Thương Xót tại Rô-ma, đánh dấu kết thúc một năm thánh vui mừng trong mầu nhiệm thương 

xót và thực thi lòng thương xót. Trong các cộng đồng Công Giáo khắp nơi cũng cử hành những 

nghi thức trọng thể kết thúc năm thánh, trong đó cũng có cộng đồng Công Giáo Việt Nam khắp 

nơi tại Úc Châu.  

Khi nhìn lại năm thánh của lòng thương xót vừa qua, tôi chợt nhớ đến một trong những sự kiện 

nổi bật nhất trong năm. Đó là việc Giáo Hội tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Tê-rê-sa thành 

Calcutta, một biểu tượng rõ ràng nhất cho lòng thương xót với những kẻ nghèo nhất trong những 

người nghèo, một trong những vị thánh nổi bật nhất thế kỷ Hai Mươi vừa qua, và một nhân 

chứng sống cho công cuộc xây dựng hòa bình của thế giới, thể hiện qua giải Nobel Hòa Bình 

năm 1979.  

Khi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô quyết định tuyên phong Hiển Thánh cho mẹ Tê-rê-sa, cách đặc 

biệt trong Năm Thánh Thương Xót, Đức Thánh Cha muốn trao tặng cho Giáo Hội và toàn thế 

giới một khuôn mặt cụ thể và đương thời của lòng thương xót Thiên Chúa đối với con người. 

Đức Thánh Cha có lẽ cũng 

muốn nói rằng, trong năm thánh 

của lòng xót thương, cũng như 

trong từng giây hằng ngày  

trong cuộc sống của con người 

ta hôm nay, mỗi người chúng ta 

được mời gọi để sống bác ái, 

thương yêu, và xót thương kẻ 

khác trong tinh thần khiêm hạ, 

nghèo khó, và giản dị của người 

nữ tu Tê-rê-sa.    

 

 

Hình ảnh của Thánh Tê-rê-sa Calcutta cũng là hình ảnh của chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô 

hôm nay. Như mẹ thánh là người sống lòng thương xót bằng những công việc cụ thể nhất, Đức 

Thánh Cha cũng thế. Ngài phủ đầy năm thánh của lòng thương xót trong năm nay với biết bao 

nhiêu cuộc viếng thăm đến những trại tù, trại tỵ nạn, bệnh viện, tiếp đón những người già neo 

đơn, những kẻ bệnh tật, vô gia cư, hay những người dân đang lánh nạn vì bị bắt bớ, chiến tranh 

hay nghèo đói. Hay gần đây nhất Ngài đến thăm một số cựu linh mục (những người linh mục đã 

quay về với cuộc sống đời thường để lập gia đình) và gia đình của họ.  



Trong Thánh Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, cũng là thánh lễ kết thúc Năm Thánh Lòng Thương 

Xót, Đức Thánh Cha, một lần nữa bằng một hành động rất cụ thể để gửi cho Giáo Hội toàn cầu 

một thông điệp của lòng xót thương. Ngài chính thức công bố cho phép tất cả các linh mục được 

quyền tha tội cho tất cả những người liên quan đến tội phá thai (Quyền này trước đây thuộc về 

Giám Mục địa phương mà thôi; và Giám Mục có thể trao quyền này cho các linh mục trong Giáo 

Phận).  

Đức Thánh Cha nhắc cho chúng ta nhớ rằng: Lòng Xót Thương của Thiên Chúa có thể 

chạm đến và xóa đi bất cứ tội lỗi nào của người có lòng sám hối, và đang tìm kiếm con đường 

hòa giải với Thiên Chúa là Cha chúng ta.  

Với việc cho phép tất cả các linh mục quyền tha tội phá thai (Tông Thư được công vào ngày 21 

tháng 11 năm 2016), một trong những vết thương và vấn đề làm nhức nhối xã hội và lương tâm 

con người, có lẽ Đức Thánh Cha muốn nói với mỗi người chúng ta hai điều cụ thể. Thứ nhất, 

Năm Thánh Thương Xót đã kết thúc, nhưng công việc của lòng xót thương vẫn cần phải tiếp tục, 

từ năm này qua năm khác. Thứ hai, lòng thương xót phải được thể hiện bằng những hành động 

cụ thể trong đời sống hằng ngày của Giáo Hội (như trong tòa giải tội), và trong cuộc sống hằng 

ngày của bạn và tôi. Như Mẹ Thánh Tê-rê-sa của chúng ta đã từng nói: Bạn có thể làm gì để xây 

dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.  

Bạn có thể làm gỉ để sống lòng thương xót của Thiên Chúa? Hãy xót thương một ai đó trong 

chính gia đình mình. Hay gần hơn nữa, hãy biết xót thương chính bản thân mình; bởi vì những 

kẻ biết xót thương với bản thân mình mới có thể thương xót người khác được. Mà muốn biết 

cách thương xót bản thân mình, con người ta cần trải nghiệm lòng xót thương mà Chúa luôn bao 

phủ cuộc đời tôi và bạn, nếu chúng ta biết mở lòng, biết nhận biết và biết tạ ơn.    

 

(22/11/2016) 

 

 


