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Anh chị em thân mến,
Tôi cầu chúc anh chị em ngày Chúa nhật II mùa Chay và
cũng là ngày lễ thánh Patrick được tràn đầy phúc lành!
Nhiều người dân Hoa Kỳ thích thú di sản truyền thống
của người dân Irish, và trong ngày lễ này hầu như mọi
người trên toàn quốc đều hưởng ứng. Giữ lấy những gì
độc đáo và những gì làm cho chúng trở nên khác biệt,
người dân Irish đã tìm ra điều gì đó khiến tất cả chúng ta
quy tụ lại với nhau. Mặc dù sinh ra không phải là người
Irish, nhưng cho đến nay thánh Patrick là người Irish nổi
tiếng nhất trong lịch sử. Cuộc đời của ngài, giống như tất
cả các vị thánh khác, đã cho thấy vinh quang ơn gọi chúng ta là những người Kitô hữu, nên một trong Đức
Tin mặc dù chúng ta đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và có nguồn gốc khác nhau. Chính là Đức Tin đã
gắn kết chúng ta trong Thân Thể Đức Kitô. Đó là Đức Tin đã khiến chúng ta phục vụ, tha thứ và yêu thương.
Đức Tin còn đi xa hơn những gì nó được hiển hiện hữu hình, điều này làm cho chúng ta khác biệt, làm
chúng ta hiệp nhất trong Tình Yêu Chúa Kitô.
Cuộc đời thánh Patrick là một ví dụ tuyệt vời về việc Thiên Chúa đã làm như thế nào trong những hoàn
cảnh khó khăn nhất, để giúp chúng ta nhận ra sự vĩ đại ơn gọi chúng ta là làm con cái Thiên Chúa. Một
người nô lệ, bị đánh cắp rời khỏi gia đình và quê hương, thánh Patrick bắt đầu cầu nguyện. Ngài không
mấy quan tâm đến đức tin của gia đình mình cho đến khi ngài cảm nhận sự đau đớn bị cô lập như một người
chăn cừu đang kêu gào lên Thiên Chúa. Trong sự hoang dã ngài học biết cầu nguyện thế nào. Trong cuốn
Tự Thuật, ngài kể lại rằng ngài đã cầu nguyện liên lỉ suốt ngày hôm ấy, luôn miệng đọc kinh Lạy Cha đến
hơn 100 lần. “Ý Cha được thực hiện.” Cuộc đời cầu nguyện này đã giúp ngài nghe được tiếng Chúa, đã dẫn
ngài đến sự tự do và cuối cùng trở lại với những người làm nô lệ cho ngài để giải phóng họ khỏi nô lệ tội
lỗi.
Việc chú ý đến tiếng nói và sự gợi hứng của Thiên Chúa nơi thánh Patrick, đã dẫn ngài làn tỏa sáng Chúa
Kitô trong một cách thức độc đáo và đặc biệt, khác với những người đến trước hoặc sau ngài. Đây chính là
cuộc đời của mỗi người chúng ta được kêu gọi nên. Nên thánh là ơn gọi của chúng ta. Trở nên thánh thiện
là trở nên sự khác biệt và làm nên sự riêng biệt. Hiệp nhất cuộc sống với Đức Kitô cho thấy ánh sáng rạng
ngời, nét độc đáo và khác biệt nơi mỗi cá nhân con người. Hòa mình với thế giới, để cho mình rơi vào
những xu hướng và các vấn đề trần tục, cuộc đời chúng ta sẽ buồn tẻ thế nào khi không có Đấng ban ánh
sáng và sự sống cho chúng ta, nếu chúng ta không lắng nghe Người Con của Thiên Chúa.
Từ đám mây có tiếng nói rằng, “Đây là Con yêu dấu của Ta. Hãy nghe lời Người.” Nguyện xin cho cõi
lòng và tâm trí của anh chị em được hài hòa hơn đối với tiếng nói của Chúa Giêsu trong những ngày mùa
Chay này, để với thánh Patrick và nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta hưởng niềm vui về di sản
vinh quang của ngài.
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