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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Hân hoan bước vào Tuần Thánh! Một trong những điều mà anh chị em giáo
dân đến từ các quốc gia khác rất sốc khi đến Hoa Kỳ, họ thấy Tuần Thánh ở
đây cũng giống như mọi tuần lễ khác trong năm. Trẻ em vẫn đi học, các công
sở làm vẫn làm việc, các nhà tuyển dụng vẫn muốn các nhân viên mình đi làm
chứ không đến nhà thờ, v.v… Đó là sự thật. Không giống như những nơi khác
trên thế giới là Công giáo, chúng ta vẫn phải làm việc rất chăm chỉ để giữ cho Tuần Thánh, phải … Thánh!
Bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá, tôi khuyến khích anh chị em dùng chút thời gian trong ngày hôm nay để suy
nghĩ làm thế nào để sống tuần lễ sắp tới khác với những tuần lễ khác trong năm. Tôi khuyên anh chị em
chú ý hơn vào lời cầu nguyện hàng ngày của mình. Hãy suy gẫm về bài đọc của mỗi ngày dẫn chúng ta
đến Tam Nhật Thánh. Hãy đến viếng nhà thờ và suy gẫm đi đàng thánh giá riêng. Hãy tham gia các nghi
lễ phụng vụ linh thiêng ngày thứ Năm Tuần Thánh; đi Đàng Thánh Giá và nghi thức tôn thờ Thánh Giá
ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Nếu anh chị em chưa bao giờ tham dự đêm Vọng Phục Sinh, hãy tạo một điểm
cho năm nay và tham gia với cộng đoàn để đón chào các thành viên mới được rửa tội, làm mới lại ơn bí
tích Thanh Tẩy trong cuộc đời chúng ta. Cho dù anh chị em chọn làm gì, xin hãy chọn thực hiện tuần lễ
này khác với các tuần lễ khác trong năm. Cầu chúc cho anh chị em và mọi người thân yêu thực sự được
đầy tràn ơn thánh khi chúng ta đón mừng món quà tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chắc
chắn anh chị em và gia đình luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của tôi, và lòng biết ơn của tôi gửi đến tất
cả những anh chị em sẽ phục vụ chúng ta một cách trung thành trong suốt Tuần Thánh linh thiêng nhất này
trong năm.
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PS. Ngày chịu chức phó tế của Thày John Paul Tomassi đã được công bố. Thày sẽ được truyền chức Phó
Tế vào ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 lúc 10:00 AM tại giáo xứ quê nhà của Thày, Giáo xứ Công giáo
Holy Redeemer, ở Vancouver, Washington. Tôi muốn biết có bao nhiêu người muốn tham dự hay không để
có thể thuê một chiếc xe bus cho dịp này. Xin vui lòng gọi cho văn phòng giáo xứ và báo cho Yolanda biết
nếu anh chị em muốn đi cùng chuyến xe bus. Xin hãy cầu nguyện cho Thày John Paul và tất cả các chủng
sinh của chúng ta.

