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Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Vào ngày Chúa nhật thứ hai Phục Sinh năm Thánh 2000, tại thánh lễ phong thánh cho
thánh nữ Faustina Kowalska, ĐTC Gioan Phaolô II đã công bố với thế giới rằng “từ
này trở đi trong toàn thể Giáo hội, ngày Chúa nhật này sẽ được gọi là ngày Chúa nhật
Lòng Thương Xót.” Chắc chắn, các bài đọc ngày Chúa nhật thứ hai Phục Sinh cho thấy
chủ đề lòng thương xót khi các bản văn nêu bật sự tha thứ tội lỗi. Qua bí tích Hòa Giải,
Giáo hội cử hành lòng thương xót của Chúa trong suốt năm.
Tôi hy vọng anh chị em sẽ tham gia với cộng đoàn trong lời cầu nguyện vào chiều Chúa
nhật này ngày 24 tháng 4, lúc 3:00 p.m. khi chúng ta cùng nhau lần chuỗi Thương Xót,
và suy niệm hình ảnh tuyệt vời của lòng thương xót với dòng chữ, “Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác nơi Chúa.” Julie Carrick sẽ đem đến món quà âm nhạc tuyệt vời của cô ấy
để nâng cao buổi cử hành Lòng Chúa Thương Xót. Xin hãy lên kế hoạch tham gia với
Julie Carrick cùng với các anh chị em giáo dân khác trong hai ngày Tĩnh Tâm của giáo
xứ: “Ơn Cứu Độ và Bổ Dưỡng … sống động trong Thánh Thể” vào ngày thứ Hai và
thứ Ba ngày 25 & 26 tháng 4, lúc 9:00 a.m. hoặc 6:30 p.m. Tất cả đều được mời tham
dự. Xin hãy mang theo một người bạn của mình!
Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa là điều chính yếu cho sự nhận lãnh mọi ân
sủng Chúa muốn để chia sẻ cho chúng ta, đặc biệt trong mùa Phục Sinh. Nguyện cho
lời cầu nguyện Lòng Thương xót và sự hồi tâm khích lệ mỗi người chúng ta đáp trả lời
mời gọi này một cách tự tin hơn.
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