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Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta cùng nhau bước vào tuần đầu tiên của mùa Chay,
tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em đến tham dự những ngày
tĩnh tâm mùa Chay của Giáo xứ, khuyến khích anh chị em nắm
tay Thánh Giuse và hãy để Ngài hướng dẫn. Thánh Giuse là
đấng bảo trợ nhẹ nhàng và mạnh thế cho chúng ta, như ngài đã
làm người bảo trợ cho Con Thiên Chúa. Khi suy niệm tình
thương của ngài dành cho Chúa Giêsu, chúng ta được khơi
nguồn cảm hứng khi thấy ngài trung thành bảo vệ Con Thiên
Chúa thể nào, thì chúng ta cũng chắc chắn được ngài bảo vệ và
hướng dẫn như vậy. Một trong những tên gọi của thánh Giuse
trong kinh cầu: Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp. Chúng ta
luôn tin tưởng dưới sự che chở của ngài.
Thứ hai 3/11 là chín ngày kể từ ngày đó cho đến lễ Kính Trọng
Thể Thánh Giuse 3/19. Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này, truyền
thống Công Giáo cầu nguyện tuần cửu nhật (như chúng ta vẫn
làm kính thánh Anthony và thánh Anna). Tôi muốn mời gọi anh
chị em cầu nguyện tuần cửu nhật này và cầu xin thánh Giuse
cho bất cứ ý chỉ cầu nguyện đặc biệt nào anh chị em cần, cách
riêng xin Thánh Cả hướng dẫn anh chị em cách trung thành
trong những ngày mùa Chay làm đổi mới và thanh luyện này.
Lạy Cha thánh Giuse! Sự thuần khiết và thánh thiện của Cha làm vui lòng các tín
hữu, xin chỉ cho chúng con đường lên thiên đàng và cuộc sống các thiên thần. Xin
ngợi khen Đấng đã thánh hiến Cha làm Quan Thày Phù Hộ cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse, bạn trinh khiết của Đức Trinh Nữ Maria,
Xin cầu cho chúng con được ơn cứu rỗi.
Lời nguyện:
Lạy Cha, Cha đã trao Đấng Cứu Độ chúng con và Mẹ thánh Người dưới sự chăm sóc
che chở của thánh Giuse. Xin vì lời thánh nhân chuyển cầu mà ban ơn cho tất cả
những ai chạy đến kêu xin sự trợ giúp của Cha thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức
Kitô, Chúa chúng con. Amen.
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