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Anh chị em thân mến,
Hiện nay chúng ta đã qua một tuần đi vào cuộc hành hương mùa Chay. Đối với tất cả những ai có
thể tham dự buổi chia sẻ với Julie, tôi hy vọng anh chị em sẽ được làm mới lại bởi chứng từ và âm
nhạc tuyệt vời của cô ấy. Chúng tôi cũng có một ngày trọn tĩnh tâm với Cha Jesus vào ngày thứ Bảy
để bắt đầu mùa thánh thiện này. Khi chúng tôi tham dự Nghi thức Tuyển chọn của Đức Cha
Mueggenborg hôm thứ Bảy tuần trước, Đức cha đã nhấn mạnh mùa Chay là thời gian chuẩn bị và
được thanh luyện cho tinh sạch. Trong sứ điệp mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã mở
đầu với lời kêu gọi:
Năm nay, một lần nữa, Chúa ban cho chúng ta một thời gian thuận tiện để chuẩn bị cử hành, với
trái tim được canh tân, Mầu nhiệm vĩ đại về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, là mấu chốt đời
sống Kitô hữu với tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Tâm trí chúng ta phải không ngừng trở về
với mầu nhiệm này, vì nó không ngừng lớn lên trong chúng ta theo mức độ chúng ta mở lòng ra với
sự năng động thiêng liêng của nó và bằng sự đáp trả cách tự do và quảng đại.
Quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động, và trong những ngày này Ngài muốn hướng dẫn chúng
ta đi vào hành trình trải nghiệm sự chữa lành và hòa giải. Theo dõi tin tức, chúng ta nghe nói về sự
lan rộng của coronavirus, tại thời điểm lá thư này được in ra thì tình hình có thể đã phát rộng trong
khu vực chúng ta. Với một người đã chết tại tiểu bang Washington, là có mối quan tâm lớn về sự
bùng phát này, và một số người đã lo lắng chúng ta sẽ làm gì tại giáo xứ. Trước sự quan tâm này,
chúng tôi sẽ lau chùi khử trùng các hàng ghế mỗi ngày. Nơi trường học, bàn ghế và lan can sẽ được
vệ sinh thường xuyên. Chúng ta cần bảo đảm rửa tay thường xuyên để bảo vệ cho chính bản thân
chúng ta.
Trong các thánh lễ, chúng ta sẽ thực hiện một vài điều chỉnh cho đến khi có thông báo mới. Chúng ta
sẽ không chịu Máu Thánh Chúa nữa. Ở một vài giáo xứ đã có việc thực hành thông dụng này là
không chịu Máu Thánh Chúa trong suốt mùa lạnh và cảm cúm. Khi chúng ta nhận Mình Thánh Chúa
trong Bánh Thánh, là toàn thể Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích, Mình, Máu, Linh hồn và Thần
Tính. Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta sẽ không nắm tay người bên cạnh. Cử chỉ Chúc Bình an,
chúng ta sẽ không bắt tay người bên cạnh. Khi tôi chia sẻ điều này với Cha Bazil, Cha nói, “Ở Ấn
Độ không bao giờ chúng tôi bắt tay. Chúng tôi chỉ khoanh tay và cúi đầu với người bên cạnh.” Tôi
nghĩ đây là cách rất được chấp nhận để chia sẻ dấu chỉ Chúc Bình An cho người khác.
Với những điều quan tâm trước, chúng ta có mùa thánh thiện này, đây là thời điểm thuận lợi để trở
về với Chúa và được thanh luyện tinh sạch, hòa giải với Chúa. Nếu có bất kỳ sự lo lắng nào mà bạn
bị ốm, đừng ngần ngại ở nhà cho khỏe lại. Ngay cả Đức Thánh Cha Phanxicô đã ở nhà tại Vatican
thay vì tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm của giáo triều tuần trước, để ngài sẽ không phát tán bệnh

cúm của mình. Nhờ kỹ nghệ thông tin hiện đại, ngài đã có thể tham dự các buổi giảng thuyết từ
Rôma. Chúng ta cũng có thể xem thánh lễ qua kênh truyền hình hoặc trên mạng internet nếu cần
thiết. Chúng ta phải tập trung vào Chúa Kitô và hy vọng lưu thông từ mối liên hệ với Ngài, Đấng đã
đi vào sự đau khổ của chúng ta để lấp đầy nó với sự hiện diện của chính Ngài. Tôi xin trích dẫn thêm
phần sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trong Mùa Chay năm 2020 này, tôi muốn chia sẻ với mọi Kitô hữu những điều tôi đã viết cho các
bạn trẻ trong Tông huấn Christus vivit – Đức Kitô sống: “Hãy chăm chú nhìn vào đôi tay dang rộng
của Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy cho phép mình được cứu, hết lần này đến lần khác, mãi mãi. Và
khi các con đi xưng thú tội lỗi của mình, hãy vững tin vào lòng thương xót của Chúa, vốn có sức giải
thoát các con khỏi ách tội lỗi. Hãy chiêm ngắm máu Người đổ ra với tình yêu lớn lao như thế, và
hãy để cho mình được tẩy sạch bởi máu ấy. Bằng cách này, các con có thể được tái sinh không
ngừng và luôn luôn mới mẻ” (số 123). Phục sinh của Chúa Giêsu không phải là một sự kiện của quá
khứ; nhưng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, nó luôn luôn hiện tại và cho phép chúng ta
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