
 

 
 

 

 

 
Khi nắng ấm về bao trùm vạn vật, khi muôn loài như bừng 

dậy sau giấc ngủ dông dài, cây đâm chồi, cành nảy lộc, hoa 

hé nụ, bướm ong bắt đầu dập dìu đó đây, tiếng chim cất lên 
lảnh lót khắp không gian, thì ta cảm nhận được xuân đã về, 

một năm mới lại đến. 

 
Phải chăng thiên nhiên có nắng ấm chan hoà, có suối nước 

nuôi dưỡng sự sống cho con người và vạn vật. Trong thế 

giới ân sủng, Thánh Thể chính là mạch suối ân sủng nhiệm 

mầu tuôn chảy muôn phúc lộc tưới gội cho nhân loại một 
đời sống bình an, vui thỏa.  

 

Nhân dịp đầu năm 2013, Xuân Kỷ Tị, chúng ta hãy làm một 
cuộc  canh tân tâm hồn, lấy lại nét xuân tươi trong đời sống. 

Con rắn biết trút bỏ lớp da cũ để lột xác, để lớn lên, để chữa 

lành vết thương, để được đổi mới thân hình. Vậy chúng ta 
hãy cùng nhau suy gẫm, và nên cố gắng thực hiện những gì 

tốt đẹp trong đời Sống đạo:  

 

* Hãy quên đi những chuyện đã qua, hướng về phía trước, 
nhắm lấy mục đích đoạt  được theo ý nguyện, đó là sự kêu 

gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế 

Giêsu. Chúng tôi không thấy cam kết nào thực tế và thiết 
thực hơn để chúng ta bắt đầu năm mới, là hãy quên đi những 

thất bại trong quá khứ. Dù bằng cách này hay cách khác, 

mặt này hay mặt khác trong vai trò làm chồng, làm vợ, làm 

con, làm cha mẹ ,v,v.. 
 

* Hãy bỏ đi những bực bội, ác cảm đối với người khác, nếu 

một người trong anh em có điều gì phàn nàn đối với người 
khác, thì nên nhường nhịn và tha thứ cho nhau như: Chúa đã 

tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. 

Tự điển định nghĩa “phàn nàn” là một sự bực tức, một ác 
cảm ăn sâu trong lòng đối với một người nào đó mà chúng 

ta giữ nó, và bày tỏ cử chỉ tinh thần không được đẹp, dẫn 

đến sự chia rẽ trong Hội Thánh.  

 
* Hãy phục hồi những quan hệ đổ vỡ, hòa thuận với người 

khác là một trong những yếu tố cần thiết mang lại bình an và 

hạnh phúc trong đời sống. Có thể một số liên hệ giữa chúng 
ta với người nào đó đã trở nên cay đắng, nhưng họ lại không 

muốn làm lành trong sự giao hảo tốt đẹp! Chúa biết điều đó, 

cho nên Ngài phán với chúng ta qua lời Phúc Âm: “Nếu có 
thể được…anh em hãy hết sức sống hoà thuận với mọi 

người”. 

 

Có thời điểm nào tốt hơn để thực hành quyết tâm tha thứ 
khó khăn này khi chúng ta bắt đầu vào năm mới? Xin Chúa 

giúp chúng con có thể tha thứ những người đã làm thương 

tổn chúng con, bỏ đi sự phàn nàn và ác cảm với người đã 
làm chúng con đau buồn trong năm cũ. 

 

 
 

 

 

 
* Hãy quay lưng với tội lỗi của mình. Là người tin Chúa, 

chúng ta hãy quay lưng lại với bất cứ tội lỗi nào. Hãy ngăn 

chận nó, đừng để nó cai trị đời sống chúng ta nữa. Chúng ta 
cần biết rõ điều này: “Sự chết của Chúa Giêsu đã phá tan 

quyền lực của tội lỗi”.  

 
Nếu chúng ta xin Chúa ban cho quyền phép chống lại tội lỗi, 

thì không chỉ bắt đầu vào năm mới này, nhưng hãy đổi mới 

bằng sự sâu xa suốt trong đời sống của mình. 

 
Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta thường giữ đạo theo 

truyền thống, vì cha ông đã là công giáo. Danh từ rất hay, rất 

đẹp là “đạo dòng, đạo gốc” hay theo đạo từ thuở mới sinh. 
Giữ đạo theo truyền thống có nhiều điểm tích cực như được 

huấn luyện về tôn giáo ngay từ lúc nhỏ, đi nhà thờ, học kinh 

bổn từ lúc bé. Đặc điểm của việc giữ đạo là đặt trọng tâm và 
chú trọng vào các bí tích, đến chương trình học kinh cho 

thuộc lòng. Đó là điểm son cần tuân theo, nhưng nếu chỉ hạn 

hẹp trong bí tích chúng ta rất dễ trở nên thiếu sót về vài khía 

cạnh khác. 
 

Đáng tiếc, có một số người trở nên hờ hững với Thánh Thể, 

tham dự Thánh lễ thiếu vẻ tôn nghiêm, và như là có lệ, đi trễ 
về sớm. Qua lời giảng của cha Giám Đốc hằng tuần, Ngài 

lúc nào cũng hướng về giáo dân và nhắc nhở chúng ta nên ý 

thức đến tầm quan trọng của sự tham dự Thánh lễ. 

 
Nên ăn mặc chỉnh tề, hiện diện đúng giờ hay đến trước giờ 

Thánh lễ cử hành, đó là thái độ giúp người khác biết rằng dự 

lễ là quan trọng, dù có những chuyện khác bận bịu phải làm 
ở nhà. Hãy dùng thì giờ trước lễ để chào hỏi hoặc làm quen 

với mọi người bằng cách bắt tay, xã giao, khẽ gật đầu hay 

cúi chào, không chỉ với bạn bè mà cả với những người 
không quen và nhất là khách lạ. Đây là nghĩa cử đầu tiên 

đón tiếp nhau vào nhà thờ, vào cộng đoàn cầu nguyện, đến 

với nhau là phá tan sự xa cách, đón tiếp mọi người trong đôi 

tay và trái tim mở rộng trong tình thân ái. 
 

Một cộng đoàn thân thiện là hình ảnh truyền sức sống của 

Chúa Kitô vô hình. Một nụ cười cởi mở, một cái bắt tay thân 
mật, chứng tỏ ta coi trọng những người đã đến để tỏ đức tin, 

đừng đợi đến lúc linh mục chúc bình an mới làm những cử 

chỉ đó. 
Nên ngồi chỗ thuận tiện để hiệp thông kinh nguyện với các 

giáo hữu trong cộng đoàn. Tụ họp không có nghĩa là ngồi rải 

rác ở cuối và góc nhà thờ, nên tiến lên trên những hàng ghế 

đầu, dành những ghế kế cho người đến sau, trừ khi phải 
nhường cho quý vị bô lão, tật nguyền hoặc có lý do tương 

tự. Chúng ta đến nhà thờ để tìm Chúa nhưng lại không muốn 

đến gần Chúa, phải chăng đó là điều mâu thuẩn? Người tín 
hữu khi đến tham dự Thánh lễ, nên tiến lên và tiến vào để 
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được nuôi sống, dồi dào nơi Thánh Thể, đó chính là tác 

động hiệp nhất trong sự hiện diện của con Dân Chúa. 
 

Cùng nhau nghe lời Chúa là một căn bản thiết yếu khi dự 

Thánh lễ. Nhiều người công giáo không có cơ hội học hỏi 

Thánh kinh, nhưng quý vị vẫn có thể lắng nghe, chăm chú 
khi linh mục thay Chúa qua lời giảng thâm thúy trong Phúc 

Âm. Thái độ của ta đối với lời Chúa là bổn phận tiếp nhận 

sứ điệp của Người, suy niệm hiểu rõ ý nghĩa, thấu đáo mầu 
nhiệm đức tin và kinh nguyện với lòng thành kính. Trong 

khi cha giảng, cần có một không khí trang nghiêm, im lặng, 

không có những tiếng động hoặc di chuyển, xầm xì trò 
chuyện, làm ta chia trí. Không phải ai cũng có tài lợi khẩu, 

nhưng người nghe cũng phải có một sự kiên nhẫn, lắng 

nghe, rút tỉa những điều hay ý đẹp, hữu ích trong bài giảng 

của linh mục.  
 

Đây là phần dẫn giải Lời Chúa, nó không chỉ bao hàm là 

một bài thuyết trình, cung cấp những tin tức cho cộng đoàn, 
nhưng là một hành động để làm cho Lời Chúa được sống 

động trong cuộc sống. Nhờ đó, Đức tin của người Kitô được 

nuôi dưỡng và phát triển. Vì “Con người sống không nguyên 
bởi bánh, nhưng còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán 

ra”. (Lc 4:4)  

 

Sự tham gia tích cực của chúng ta vào 
Thánh lễ đạt tới cao điểm trong lúc rước 

lễ, khi đứng lên đi đến bàn thờ, chia xẻ 

bánh rượu. Cuộc sống chúng ta dù khó 
khăn hay dễ dàng, dù vui tươi hay chán 

ngán, dù thành công hay thất bại, thì trong 

Thánh lễ, chính mình Thánh Chúa Kitô đã phải bẻ ra phân 

phát cho Cộng đoàn Dân Chúa để nuôi dưỡng đời sống 
thiêng liêng của giáo dân.  

 

Điều quan trọng trong sự tham gia tích cực vào Thánh lễ là 
đem những quyết tâm đã được đổi mới mỗi lần lên rước lễ 

ra thực hiện ở ngoài đời, nhờ lời Chúa nghe trong Thánh lễ 

thúc đẩy, để ta chia xẻ đời sống ta, đúng như ta chia xẻ bánh 
rượu. Bánh được bẻ ra là dấu chỉ cuộc đời ta cũng phải được 

chia xẻ để phục vụ tha nhân. Rượu được rót ra cho biết đời 

ta phải đổ tràn lan “sử dụng” đem lại phúc lợi cho mọi 

người. 
Mọi sự trên trời, dưới đất, trong  đáy biển, vực sâu, đều do 

Chúa tạo thành, Ngài cũng dựng nên con người, ban cho họ 

muôn thức ăn, muôn sinh vật để người trần thế được hưởng. 
Tất cả đều là ân huệ Chúa ban, do đó trong Phúc Âm, nhiều 

lần Chúa dạy ta phải biết dùng tài năng, sức lực, của cải, tiền 

bạc một cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm. 
 

Ý nghĩa căn bản trong việc dâng tặng do các tín hữu mang 

đến trong Thánh lễ,, vốn đã có một lịch sử rất xa xưa, chẳng 

những từ thời Cựu ước, mà từ thời Giáo hội sơ khai. Những 
tặng vật này nói lên quyền lợi và bổn phận trách nhiệm của 

con Dân Chúa dự phần vào lễ dâng khi tham dự Lễ Thánh 

Thể, Lễ Tạ Ơn… Do Đó, những của dâng tặng thường là 
tiếng nói cũng được gọi là “Những Lễ Hy Sinh Dâng Tiến 

Chúa”, tượng trưng những hy sinh và lao công của người tín 

hữu tự nguyện để tạ ơn Chúa. 
 

Những tặng vật của họ được thu góp, dâng trên bàn thờ 

Chúa trong Thánh lễ, cùng với bánh và rượu, Bánh và rượu 

trở nên Mình và Máu Chúa Kitô là dâng tế lễ, dùng tay linh 
mục dâng lên Thiên Chúa như của lễ tôn thờ xứng đáng. 

Mỗi khi tham dự Thánh lễ và góp phần trong “Của Lễ Dâng 

Tiến Thiên Chúa”, là mỗi lần người tín hữu thể hiện hai giới 
răn: “Mến yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết thân 

sức” và “Yêu thương người như mình ta vậy”. 

 
Khi dự góp phần vào Lễ Dâng, chúng ta cũng nên hiểu các 

nhu cầu của cộng đoàn chúng ta về tinh thần, vật chất, nhu 

cầu xây dựng và bảo trì cơ sở, tổ chức Thánh lễ, các hoạt 

động ích lợi cho giáo xứ. Nếu chúng ta phải hy sinh thì giờ, 
của cải để giúp đỡ người nghèo, cộng đoàn xứ đạo, thì chính 

Máu Thánh Chúa Kitô cũng phải đổ ra làm giá cứu chuộc 

cho nhân loại. 
 

Giáo hội đang trong tiến trình canh tân nghi thức phụng vụ 

Thánh lễ, chúng ta hãy suy tư về những tinh thần mà Giáo 
hội muốn nhắm tới trong việc đổi mới này. Hãy sốt sắng đến 

tham dự Thánh lễ, nơi Thánh Thể chúng ta sẽ tìm thấy 

“Nguồn Mạch Suối Ân Sủng Của Mùa Xuân Vĩnh Cữu”, 

niềm vui, khôn ngoan, chân thực của người được Chúa yêu 
thương, nâng đỡ bởi sức mạnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, 

Đấng mà chúng ta được hưởng phúc lành và bảo đảm cuộc 

sống an lành. 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 
***** 

BÁNH THÁNH TRƯỜNG SINH 
  

"Chính Ta là bánh trường sinh.  

Ai đến với Ta, không hề phải đói. 
Ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ."  

(Gio-an 6:35) 

  
Giê-su Bánh Thánh trường sinh 

Con tin kính lạy chúc vinh muôn đời 

Thần lương nuôi dưỡng loài người 

Trở nên nguồn nước Ngôi Lời ân ban 
Cho ai đói khát khô khan 

Cho người sầu muộn thở than phận đời 

Man-na ban xuống bởi trời 
Giúp dân Do Thái vào thời xa xưa 

Dù rằng bánh đổ tựa mưa 

Người ta vẫn thiếu như chưa no đầy 

Chúa Con xuống cõi trần này 
Cứu ta khỏi kiếp đọa đày hư vong 

Ngài ban Thánh Thể con mong 

Ẩn mình trong bánh tinh trong nhiệm mầu 
Con dâng lên Chúa kinh cầu 

Tôn thờ Ngài ngự Nhà Chầu linh thiêng! 

* Nguyễn Sông Núi 
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 6, 2012) 
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