Chuẩn Bị Mùa Chay

Tháng 3/2017

Lá Thư Cha Giám Đốc

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương,
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến.

I. Năm nay, Thứ Tư Lễ Tro vào ngày 1 tháng 3. Cộng đoàn sẽ có thánh lễ và nghi thức xức tro
lúc 7:30 p.m.. Mong cộng đoàn cố gắng thu xếp tham dự để chuẩn bị tâm hồn bước vào Mùa Chay thánh và
cùng hiệp thông với những yêu cầu của Giáo Hội trong Mùa Chay:

a) Cầu Nguyện: Thánh Anphong viết “Ai cầu nguyện người đó sẽ được cứu rỗi, và ai không cầu nguyện
sẽ bị án phạt”. Đây là lời khuyên của Cha Thánh với các anh em trong dòng. Chính ngài là chứng nhân của
đời sống cầu nguyện. Khi còn sống ngài dành 8 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện. Ngài đã dùng những phương
thế qua cầu nguyện như: Thánh Lễ, Kinh Thần Vụ, Chầu Thánh Thể, Kinh Mân Côi và cầu nguyện riêng với
Chúa. Đây là những đường hướng đã giúp ngài nên thánh. Nếu chúng ta cũng học hỏi theo ngài thì chúng ta
cũng sẽ nắm chắc phần rỗi trong tay.

b) Ăn Chay: Giáo Hội mời gọi chúng ta ăn chay 2 ngày trọng thể: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần
Thánh. Hai ngày này chúng ta chỉ ăn 1 bữa no và 2 bữa đói; không ăn uống những bữa phụ (snacks) trong
ngày. Ăn chay giúp chúng ta tập luyện cho vững mạnh trong ý chí để có thể chống trả những cơn cám dỗ về
thể xác, ma quỷ và đòi hỏi của thế gian. Như Chúa Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày và Ngài đã thắng những
cạm bẫy của ma quỷ.

c) Làm Việc Bác Ái: Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có cuộc sống đầy đủ cả về tinh thần lẫn
vật chất. Trong khi đó còn biết bao nhiêu người thiếu thốn mọi thứ. Chúng ta nên mở rộng vòng tay và con
tim để chia sẻ với những người kém may mắn hơn chúng ta.

II. Mừng Lễ Thánh Cả Giuse:
Thánh Giuse khi xưa còn sống ngài đã luôn vâng theo thánh ý Chúa để chu toàn trọng trách là chăm lo cho
Đức Mẹ và dưỡng nuôi Chúa Giêsu. Chính vì thế ngày nay Thánh Giuse vẫn tiếp tục làm đấng cầu bầu cho
Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Việt Nam, và các gia đình. Ngài để lại tấm gương cho chúng ta noi theo qua đời
sống âm thầm phục vụ, không tìm tư lợi và luôn vâng theo Thánh Ý Chúa. Lễ Thánh Giuse vào Chúa Nhật
19-3 nhưng Giáo Hội Hoa Kỳ chuyển sang Thứ Hai ngày 20 tháng 3. Đây là lễ trọng và mong mọi người cố
gắng thu xếp tham dự để xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho chúng ta.

III. Lễ Truyền Tin:
Khi Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ là Mẹ sẽ cưu mang đấng Cứu Thế, tuy Mẹ ngỡ ngàng không
hiểu nhưng hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào thánh ý Chúa. Mẹ là một trong những mẫu gương nổi bật
trong kinh thánh về đời sống đức tin. Chúng ta hãy tới với Mẹ để Mẹ giúp chúng ta cũng biết noi gương
sống tin tưởng, phó thác, và xin vâng như Mẹ trong mọi hoàn cảnh: đau khổ, bệnh tật, trái ý. Nhiều khi trong
cuộc sống chúng ta gặp những khó khăn thử thách tưởng chừng như đến bước đường cùng, nhưng chúng ta
hãy hướng nhìn vào cuộc đời Mẹ: từ khi thưa tiếng xin vâng cho đến lúc đứng dưới chân thánh giá không ai
đau khổ bằng Mẹ mà Mẹ đã kiên trì cho đến phút cuối cùng. Vậy chúng ta hãy chạy đến cùng Mẹ để xin ơn
bền đỗ trong đức tin. Cộng Đoàn chúng ta sẽ có thánh lễ Truyền Tin vào lúc 7:30 p.m. ngày 23 tháng 3. Ước
mong cộng đoàn cố gắng tham dự đông đủ để xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn cần thiết trong
cuộc sống.
Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang
Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT
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