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Anh chị em thân mến,
Tôi cầu nguyện cho mùa Chay của anh chị em được tiến triển tốt đẹp khi chúng ta bắt đầu tuần lễ
thứ tư này. Chúa nhật này là Chúa nhật Vui Mừng. Tên gọi của nó bắt nguồn từ chữ đầu của ca
nhập lễ, “Mừng vui lên Giêrusalem…” và nó đánh dấu chúng ta đã đi qua nửa đoạn đường của
mùa sám hối và thanh luyện. Chúa nhật này các linh mục sẽ mặc phẩm phục màu hồng để biểu lộ
niềm vui của Giáo hội trong hành trình tiến về Đất Hứa, khao khát được đến lễ mừng Phục Sinh
và sau cùng là thành Giêrusalem trên Thiên Đàng.
Mỗi năm trong suốt tuần thứ 3 mùa Chay này, tôi vui mừng suy niệm một trong các bài đọc mà
Giáo hội đã trình bày cho chúng ta qua các bài đọc của giờ kinh nhật tụng từ bài giảng của thánh
Peter Chrysologous, ngài là Giám mục thành Ravenna từ năm 433 cho đến khi qua đời năm 450.
Ngài là vị Tiến sĩ Hội thánh và được nổi danh là “Tiến sĩ Bài giảng” cho những bài giảng thuyết
tuyệt vời như thế.
Thánh Peter cho chúng ta bài tóm tắt ngắn gọn tại sao Giáo hội thúc giục chúng ta cầu nguyện, ăn
chay và thực hành công việc bác ái trong suốt mùa chay.
Có ba điều, hỡi các anh em của tôi, nhờ đó mà đức tin đứng vững, là lòng tận tụy không thay đổi
và nhân đức chịu đựng. Đó là cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót. Cầu nguyện gõ cửa, ăn
chay kiếm được và lòng thương xót đón nhận. Cầu nguyện, thương xót và ăn chay: ba điều này
là một, và chúng trao ban sự sống cho người khác.
Ăn chay là linh hồn của cầu nguyện, lòng thương xót là nguồn sống của ăn chay. Đừng ai tách rời
chúng; chúng không thể bị tách rời. Nếu bạn chỉ có một trong số đó hoặc không phải có cả ba
cùng với nhau, bạn chưa có gì. Vì vậy, nếu bạn cầu nguyện, bạn hãy ăn chay; nếu bạn ăn chay,
bạn hãy tỏ lòng thương xót; nếu bạn muốn ý kiến của bạn được lắng nghe, hãy lắng nghe ý kiến
của người khác. Nếu bạn không bịt tai với người khác, Thiên Chúa sẽ mở tai với chính bạn.
Khi bạn ăn chay mà ít lòng thương xót, bạn sẽ nhận lại ít; khi ăn chay mà lòng thương xót của
bạn được cho đi tràn trào, thì lòng thương xót sẽ tuôn chảy về kho lẫm của bạn. Vì thế, đừng để
mất bằng cách tiết kiệm, nhưng hãy thu gom bằng cách phân tán. Bạn hãy trao ban cho người
nghèo, bạn sẽ nhận lại chính bạn. Bạn không được phép giữ lại cái gì mà bạn đã từ chối cho đi
cho người khác.
Lời Chúa Giêsu dạy trong tin mừng thánh Luca 6:38, “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa
cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh
em. Vì anh em đo bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Mùa Chay là thời gian để chỉnh lại thước đo lòng thương xót của chúng ta. Thông qua việc cầu
nguyện và ăn chay, Thiên Chúa muốn nới rộng tình yêu của chúng ta. Ngài muốn khơi lên nguồn
cảm hứng nơi chúng ta để chúng ta biết cho đi chính mình. Thánh Teresa thành Calcutta đã thực
hành điều này nhờ việc nhận ra Chúa Giêsu nơi mỗi con người bé nhỏ Mẹ gặp gỡ, và nhớ lại lời
giảng dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời trong tin mừng Thánh Mattheu khi Chúa nói, “Mỗi khi
anh em làm điều gì cho người anh em nhỏ bé nhất, là anh em làm cho chính Ta vậy.” Trong mỗi
tương tác hằng ngày chúng ta có thể tâm niệm đó là Chúa Giêsu mà chúng ta đang gặp gỡ và đang
phục vụ.
Tuần này, khi Cha Josue và Cha Frank đến thăm chúng ta từ Haiti, chúng ta sẽ có cơ hội mở rộng
tình yêu của chúng ta và cho đi một cách quảng đại đối với anh chị em chúng ta ở Ste. Anne. Bữa
ăn tối gây quỹ của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy 3/30, sau đó chúng ta sẽ có cơ hội cho đi
trong mỗi thánh lễ, hoặc nếu anh chị em chọn lựa, anh chị em có thể đăng ký trực tuyến và tặng
quà một lần hay định kỳ để giúp chúng tôi hỗ trợ cho các em học sinh trường St. Anne. Mỗi năm
khi chúng tôi đi thăm họ, tôi thấy mình may mắn được nhìn thấy những thành quả do bởi lòng
quảng đại của anh chị em. Xin chân thành cám ơn anh chị em vẫn luôn tiếp tục hỗ trợ giáo xứ kết
nghĩa của chúng ta, giáo xứ Ste. Anne.
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