
 

 

 

 

Lá thư cha Giám Đốc tháng 2/2012.                                  MÃO GAI TÌNH YÊU    

 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Năm nay Lễ Tro đến sớm, vào ngày 22 tháng 2, 2012, chúng ta sẽ bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay Thánh sẽ 

kéo dài 40 ngày, là 40 ngày của Hồng Ân Thiên Chúa ban cho nhân loại, để nhân dịp này mỗi người chúng ta tự nhìn 

lại chính bản thân mình, tự soi dọi lại bước đi của hành trình đức tin của mình theo dấu chân con đường Khổ Giá Chúa 

Kitô Giêsu đã đi, đã chịu khổ hình và chịu chết trên Thập Giá. 

 

Đây là dịp mỗi Kitô hữu tự đặt cho mình câu hỏi: Nhìn thấy Thiên Chúa hy sinh cho mình, chịu chết cho mình, tôi có 

còn đắm chìm trong đam mê, tội lỗi nữa không? Tôi có còn tiếp tục sống se sua, xa hoa, lợi danh, lạc thú trong cuộc 

đời? Tôi có còn chất chứa những thù hận, ghen ghét, đố kỵ, bè phái với anh chị em mình, với người thân ruột thịt 

trong gia đình mình, với Cộng Đoàn mình? Liệu chúng ta có cùng dìu nhau tiến bước trong hành trình đức tin hay 

ghen tương xua đuổi nhau? 

 

Trong Mùa Chay Thánh, Giáo Hội đã khôn ngoan kêu mời giáo hữu cố gắng thực hành ba yêu cầu của Mùa Chay là: 

Cầu Nguyện, Ăn Chay hãm mình, Làm Phước Bố Thí. Chính nhờ động lực này đã giúp mỗi người chúng ta canh 

tân, đổi mới các đức Tin, Cậy, Mến. Nếu lòng mến sốt sắng của chúng ta sẵn có,thì nhờ qua sự cảm nghiệm từ đáy 

lòng được tình yêu Thiên Chúa chịu nạn, chịu chết, chịu đóng đanh trên Thập Giá hầu cứu chuộc mỗi người chúng ta, 

thì sự cảm nghiệm đó sẽ cuốn hút chúng ta đến với Thiên Chúa thật êm dịu, thật thiết tha, thật nồng nàn và chúng ta đã 

hòa tan với Ngài trong Mùa Chay Thánh này. 

 

Ước mong Mùa Chay Thánh năm nay đem đến cho mỗi người trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang chúng ta sự canh tân đổi 

mới thực sự hầu chúng ta có thể sống kiên vững trong đức Tin, Cậy, Mến và phấn chấn trong niềm hy vọng và nhiệt 

thành với ba yêu cầu của Giáo Hội đề ra, để chúng ta sẽ là những chiến sĩ Phúc Âm nhiệt thành loan truyền tình yêu 

tuyệt vời của Thiên Chúa là: “Mão Gai Tình Yêu”. 

 

Tháng hai cũng là tháng nhân dân Hoa Kỳ lấy ngày 14 tháng 2 để mừng lễ Tình Yêu “Valentine‘s Day”. Ngày Lễ này 

như một ngày Hội dành cho các thanh thiếu niên nam nữ đang tuổi yêu đương, tuổi của Hoa Hàm Tiếu, chớm nở 

hương tình. Họ tặng nhau những đóa Hồng, loại hoa biểu tượng cho tình yêu. Cũng là ngày và là dịp để đôi vợ chồng 

nghĩ đến nhau, nhìn lại nhau sau một năm dài vất vả lam lũ mà quên đi người bạn đời. Trong Khóa 515 Thăng tiến 

Hôn Nhân gia đình “CTTTHN/GĐ” do cha Sáng Lập Phêrô Chu Quang Minh vừa hướng dẫn ba ngày 6,7,8 tháng 1 

vừa qua, cũng như là để hâm nóng lại, sưởi ấm lại và giúp những cặp vợ chồng sống với nhau nhiều năm mà quên hẳn 

trao nhau những lời nói yêu thương, những săn sóc nhỏ bé mà mình thường có khi mới quen nhau, khi mới lấy nhau. 

Trong ngày lễ Tình Yêu này, tôi mến chúc các cặp vợ chồng, những đôi uyên ương sắp tung cánh chim bay về tổ ấm 

được gội đầy tình yêu qua tình yêu thắm thiết nồng nàn của Chúa Giêsu Kitô. 

 

Trong tháng 1 vừa qua, Cộng Đoàn chúng ta cùng hiệp chung tổ chức: “Hội Chợ Tết” với mục đích tạo niềm vui xuân 

Nhâm Thìn cho mỗi gia đình trong Cộng Đoàn, đem hương vị xuân từ quê nhà đến nơi xứ lạ để mọi người  cảm 

nghiệm được niềm vui và phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam chúng ta như để nói lên: Dù xa quê 

hương nhưng lòng vẫn nghĩ về nguồn cội và những đồng bào thân thích, ruột thịt quê nhà. Qua lá thư này, tôi gửi lời 

cám ơn đến HĐMV, cám ơn đến các Hội Đoàn, những nhà Bảo Trợ và mọi gia đình trong Cộng Đoàn đã hy sinh trong 

tinh thần, mỗi người một nhánh hoa Xuân, để đem niềm Vui Xuân đến mọi nhà. 

 

Lời cuối cùng của Mùa Chay, Lễ Tình Yêu, Hội Chợ Tết, tuy vui xuân, chúng ta không quên lời nhắn nhủ của Hội 

Thánh: Cầu Nguyện, Ăn Chay, Làm Phước. Ước gì mỗi năm, chúng ta hứa một điều thay đổi bản thân đối với Chúa, 

đối với gia đình, với chính mình. Chúng ta cố gắng giữ và làm một điều thay đổi để năm Nhâm Thìn là mốc đổi mới 

cho mỗi gia đình chúng ta. Mong thay chúng ta cùng đến tham dự những ngày Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Tạ Ơn Mùa 

Chay do Linh Mục Phêrô Mai Vọng hướng dẫn và thuyết giảng với chủ đề: Mão Gai Tình Yêu. 

 

                                                                      Trong tình yêu Chúa Kitô và lòng sùng kính Mẹ La Vang. 

                                                                                            Lm. Giuse Đồng Minh Quang   
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