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Anh chị em thân mến,
Trong những ngày này khi nghe nói về những điều khủng khiếp xảy ra trên thế giới và trong Giáo
hội, chúng ta thật khó để nhìn thấy những điều tốt đẹp. Tôi biết nhiều anh chị em đang phải chiến
đấu và thất vọng do cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Đây cũng là mối quan tâm của buổi họp
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong tháng này tại Baltimore. Đức Tổng Sartain đã có một vài nhận
xét sau khi ra khỏi buổi họp. “Trong suốt buổi họp, tại cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ cũng
như trong cả toàn thể buổi triệu tập, các giám mục đều chia sẻ “mối quan tâm và sự thất vọng sâu
sắc của các anh chị em giáo dân.” Đức Tổng Sartain nói, “Tôi thấy rõ ràng rằng các giám mục đã
có một cam kết mạnh mẽ và vững vàng để giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, và đặc
biệt tầm quan trọng việc giữ vai trò ưu tiên chữa lành các nạn nhân. Chúng tôi cũng nhấn mạnh
tầm quan trọng việc truyền đạt cam kết đó cho anh chị em chúng ta. Đi đầu trong cuộc thảo luận
của chúng tôi là giải quyết cách khách quan các cáo buộc đưa ra chống lại các giám mục, và tầm
quan trọng của cuộc điều tra hoàn chỉnh liên quan đến các cáo buộc chống lại Tổng Giám mục
McCarrick, và việc cam kết không ngừng để bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương.” Ngài
nói thêm, “Các Giám mục thường xuyên nhấn mạnh điều đó trong mọi lúc, và đặc biệt trong cuộc
khủng hoảng, chúng ta phải tiếp tục công bố Tin Mừng và chú ý lắng nghe sự chỉ dẫn khôn ngoan
của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu luôn là niềm hy vọng của chúng ta.” (NW Catholic
http://www.nwcatholic.org/news/national/archbishop-sartain-us-bishops-share-serious-desire-healpurify-strengthen-church.html)

Trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta nghe “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là
bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Nhận xét về khía cạnh thần học của hy vọng,
Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã viết, “Đến để biết Thiên Chúa – Thiên Chúa thật – nghĩa là
nhận được niềm hy vọng. Chúng ta đang sống với ý niệm Kitô giáo của Thiên Chúa, và đã quen
với nó hầu như không còn nhận thấy rằng chúng ta có hy vọng phát xuất từ gặp gỡ thực sự với vị
Thiên Chúa này rồi” (Spe Salvi 3). Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến
niềm hy vọng lấp đầy tâm lòng mỗi các nhân với niềm vui. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa sống
động qua con người Đức Giêsu Kitô làm thay đổi cuộc sống chúng ta nếu chúng ta muốn để nó
thay đổi. Nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy sự việc như chúng là, mọi sự đều nằm dưới sự chăm sóc
và điều khiển của Thiên Chúa, Đấng hằng yêu thương chúng ta và muốn đổ đầy trái tim chúng ta
hy vọng và niềm vui, để chúng ta có thể chia sẻ nó cho người khác.
Mừng lễ Trọng Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta hãy đặt Giáo hội, đất nước, gia đình và chính chúng
ta vào bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu khi chúng ta tận hiến đời sống chúng ta cho Ngài. Việc
tận hiến này cũng giống như chúng ta vẫn thường làm trong các ngày thứ Sáu Đầu tháng trong
năm tại St. Anthony, và cũng như anh chị em cầu nguyện hôm nay, Giáo hội đã cho chúng ta cơ

hội nhận ơn toàn xá với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý
Đức Giáo Hoàng).

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA
Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu Chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang
khiêm nhường trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa và
để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất
Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa
và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả và hai, và đưa dẫn mọi
người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại
những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa. Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kíp trở về nhà
Cha, kẻo phải lầm than đói khát mà chết.
Xin hãy làm Vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà xa lìa Chúa, xin hãy đưa
về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thư thái; xin hãy ban cho muôn
dân trật tự hòa bình, xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: ngợi khen Trái Tim
Chúa vì đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho chúng con. Tán tạ, sáng danh Chúa đời đời. Amen.

Thân ái trong Trái Tim Chúa,
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