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Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã đi đến chặng cuối của hành trình mùa Chay. Cử hành ngày Chúa nhật Lễ Lá là chúng
ta bước vào Tuần Thánh. Tuần lễ này khác với tất cả các tuần lễ khác, mặc dù theo nét văn hóa
chúng ta, nó không nhất thiết là phải như vậy. Trong khi chúng ta cử hành tuần lễ quan trọng nhất
trong năm, thì ngoài xã hội hầu hết đều vẫn làm công việc kinh doanh bình thường.
Tôi vẫn thường được hỏi về những câu hỏi của nhiều người thuộc các vùng miền khác nhau nơi
mà Tuần Thánh được cử hành với sự sùng kính, “Có bao giờ Cha ở đó chưa?” Cho dù ở Tây Ban
Nha, Mexicô, Philippin, v.v… những nơi có truyền thống đặc biệt và long trọng liên quan đến
Tuần Thánh. Ở những nơi đó, những ngày này là ngày lễ nghỉ (Những Ngày Thánh). Đối với
những người di dân, ý tưởng làm việc vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh là không thể tưởng tượng
được khi suy niệm về những gì xảy ra trong ngày, và toàn bộ trải nghiệm cuộc sống của họ được
sống bằng việc đặt ngày đó bên cạnh việc cầu nguyện và tập trung vào ý nghĩa của cuộc thương
khó và tử nạn của Chúa Giêsu.
Chúng ta có thể làm gì để sống Tuần Thánh một cách khác biệt? Đây là câu hỏi cho mỗi người
chúng ta suy nghĩ. Với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể làm một chương trình đi vào các mầu
nhiệm này đầy đủ hơn bằng sự tham gia của chúng ta vào cuộc thương khó và tử nạn của Chúa
Giêsu, để chúng ta có thể cảm nghiệm sâu sắc hơn quyền năng sự Phục Sinh của Chúa. Với ý chỉ
này tôi mời gọi anh chị em hãy đặt một một chương trình cho mình trong tuần lễ này. Anh chị em
có thể tham dự phụng vụ ngày thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và đêm Vọng Phục
Sinh? Có bao giờ anh chị em đã tham dự toàn bộ tam nhật thánh này chưa? Anh chị em có thể làm
gì khi gia đình kỷ niệm những biến cố này trong cuộc đời Chúa Giêsu một cách cụ thể? Cầu nguyện
là chìa khóa mà Thiên Chúa sẽ hướng dẫn anh chị em bắt đầu cho truyền thống riêng của cá nhân
và gia đình anh chị em. Có thể đơn giản là một bài đọc hằng ngày trong Kinh Thánh hoặc lời cầu
nguyện tập trung vào Bữa Tiệc Ly, khổ nạn và thương khó của Chúa Giêsu. Theo gương Chúa
Giêsu, anh chị em có thể rửa chân cho nhau trong ngày thứ Năm Tuần Thánh. Anh chị em có thể
dành một giờ với Chúa Giêsu sau thánh lễ Tiệc Ly, cầu nguyện với Ngài và làm bạn với Ngài trong
khi Ngài bị các môn đệ bỏ rơi. Ngày thứ Sáu, anh chị em có thể đến tham dự Chặng Đàng Thánh
Giá lúc 3 pm (giờ Chúa Giêsu chịu chết) hoặc đến sớm hơn vào giờ Tôn Kính Thánh Giá buổi
chiều tối, để cảm nghiệm Chặng Đàng Thánh Giá sống lúc 5 pm trước buổi phụng vụ lúc 7 pm.
Từ ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta phải giữ chay mùa Phục Sinh.
Hiến chế về Phụng vụ Thánh của Công đồng Vatican II nói, “Việc giữ chay thánh trong Mùa Phục
Sinh là việc phải được giữ cách nhiệm nhặt, khắp nơi đều phải giữ vào ngày thứ Sáu Chúa chịu
thương khó và chịu chết, nếu tiện cũng phải kéo dài qua thứ Bảy Tuần Thánh, để tâm hồn người
tín hữu một khi được nâng cao và giải thoát, được hưởng niềm vui Chúa Sống Lại (số 110). Đối
với những ai có thể được, tôi khuyến khích anh chị em hãy giữ chay hai ngày này như một cách

thế cách sâu xa hơn đi vào mầu nhiệm sự chết và đi vào cõi chết của Chúa. Đối với các gia đình,
anh chị em có thể tiếp tục kiêng thịt và làm bữa ăn đơn giản hơn để chuẩn bị cho đại lễ Phục Sinh
sắp tới. Và việc giữ chay này không chỉ chay tịnh thức ăn, nhưng còn là chay tịnh công việc (nếu
có thể), giải trí hay bất cứ điều gì phân tâm chúng ta khỏi việc tập trung đi vào sâu hơn cuộc thương
khó và tử nạn của Chúa Giêsu.
Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em một Tuần Lễ Thánh đầy phúc lành khi chúng ta chuẩn bị
tâm hồn cho biến cố quan trọng nhất trong lịch sử vũ trụ này.
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