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THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, và các tín hữu giáo phận Phát Diệm.
1. Anh chị em thân mến,
Mùa Chay và mùa Phục sinh là thời gian giúp các tín hữu sống mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu.
Hội Thánh mượn lời thánh Phaolô để nói với chúng ta : “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày
Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2). “Mùa Chay là một khởi đầu mới, một con đường dẫn đến mục tiêu chắc
chắn là Phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô đối với sự chết. Mùa này thúc giục chúng ta hoán cải.
Người Kitô hữu được mời gọi “hết lòng” trở về với Thiên Chúa (Ge 2, 12), không chấp nhận lối sống tầm
thường, nhưng lớn lên trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn tín trung, không bao giờ bỏ rơi
chúng ta. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về ; và qua sự chờ
đợi đầy nhẫn nại ấy, Người tỏ lòng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Mùa Chay là mùa thuận lợi để đi sâu
vào đời sống thiêng liêng nhờ những phương tiện thánh hóa mà Hội Thánh đã đem đến cho chúng ta :
ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Nền tảng của mọi sự là Lời Chúa mà trong mùa này, chúng ta được mời
gọi chuyên chăm lắng nghe và suy gẫm” (ĐTC Phanxicô, Sứ điệp Mùa Chay 2017).
2. Xét về thời gian, Năm Thánh Lòng Thương Xót đã kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, 20-11-2016,
nhưng ĐTC Phanxicô mời gọi toàn thể Hội Thánh tiếp tục sống và thực hành tinh thần của Năm
Thánh Lòng Thương Xót. Trong tông thư hậu Năm Thánh “Lòng thương xót và sự khốn cùng”
(Misericordia et misera”, ĐTC nói : chúng ta đã cử hành một Năm Thánh trong đó ân phúc thương xót
được ban dồi dào cho chúng ta. Như một làn gió mạnh mẽ, lòng nhân từ và thương xót của Chúa đã đổ
tràn trên toàn thế giới. Năm Thánh đã kết thúc, đây là lúc nhìn về phía trước để xem phải làm thế nào
để tiếp tục cảm nghiệm sự phong phú của lòng Chúa thương xót, trong niềm trung thành và hăng say (x.
số 4, 5).
3. Dựa vào Tông thư hậu Năm Thánh và Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô, xin anh chị
em lưu tâm đến những điểm sau đây, đặc biệt trong Mùa Chay này.
a) Tin Mừng, đặc biệt những đoạn Tin Mừng về lòng thương xót, cần được tiếp tục suy gẫm để thấm
thật sâu vào lòng trí và biến đổi cuộc sống của chúng ta. Phúc Âm là tin vui về lòng thương xót của
Thiên Chúa, Danh Ngài là Thương xót. Đức Thánh Cha ước mong bài giảng của các linh mục “phải làm
cho trái tim của các tín hữu rung động trước vẻ cao cả của lòng thương xót”, không phải nhờ tài hùng
biện, nhưng nhờ tính khả tín của lời rao giảng, nghĩa là “chính các linh mục phải thực sự cảm nghiệm
được lòng nhân hậu thương xót của Chúa” để truyền sang trái tim các tín hữu (Tông thư, số 6).
b) Cử hành thánh lễ và bí tích Giao hòa chính là cử hành lòng thương xót của Chúa. Mọi ân sủng chúng ta
nhận được đều do lòng thương xót của Chúa. Lời đọc trong phụng vụ là những lời công bố và kêu cầu
lòng thương xót bao la của Chúa (x. Tông thư, số 5). Vì thế các tín hữu đừng tham dự phụng vụ cách hờ
hững chiếu lệ cho xong, nhưng hãy sốt sắng chú tâm vào từng lời đọc và mở lòng mình ra để cho lòng
thương xót của Chúa đi vào trái tim mình, hay đúng hơn, để cho mình được ngụp lặn trong đại dương
của lòng Chúa thương xót. Được như vậy, việc tham dự các bí tích sẽ trở thành nguồn sự sống thần linh
sung mãn cho chúng ta.
c) Đức Thánh Cha tiếp tục ban cho các linh mục năng quyền tha tội và giải vạ cho những người phạm
tội phá thai. Đây là một trọng tội vì nó chấm dứt sự sự sống của một hài nhi vô tội. Tuy nhiên không có
tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể tha thứ khi Ngài thấy một con tim thống hối xin
được hoà giải với Ngài. Vậy để lãnh nhận ơn tha thứ cho xứng đáng, anh chị em hãy ý thức rằng phá

thai là một tội ác rất lớn, nên lòng thống hối không thể hời hợt, mà phải chân thành và sâu xa, nhận ra
sự trầm trọng của tội lỗi, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và quyết tâm không tái phạm. Về
phần các thừa tác viên, Đức Thánh Cha xin các cha giải tội giúp đỡ hối nhân suy nghĩ về tội ác đã phạm,
trình bày rõ ràng các nguyên tắc luân lý và đồng hành với các tín hữu trong hành trình thống hối (x.
Tông thư, số 11-12). Một cách cụ thể trong giáo phận Phát Diệm, để giúp những ai phạm tội phá thai có
được lòng thống hối đích thực và sâu xa, các cha giải tội sẽ mời gọi hối nhân thống hối trong một thời
gian, rồi sau đó sẽ đến lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích Giao hoà.
d) Các cộng đoàn tín hữu tiếp tục “hoán cải mục vụ”, đặc biệt là thực thi những công việc của lòng
thương xót. Cửa Thánh mà chúng ta đã đi qua nay khép lại, nhưng cửa lòng thương xót của tâm hồn
chúng ta luôn mở rộng. Cửa Thánh làm cho chúng ta tiến sâu vào con đường bác ái, thực hiện những
công việc cụ thể của lòng từ bi thương xót được tóm tắt qua kinh “Thương người có mười bốn mối”.
Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy gẫm về dụ ngôn nhà phú hộ
và ông Lazarô (x. Lc 16, 19-31). Tha nhân là một hồng ân. Người nghèo ở trước cửa nhà chúng ta không
phải là điều phiền toái, nhưng là một hồng ân cho chính chúng ta để chúng ta đón nhận, tôn trọng và
yêu thương. Người nghèo mời gọi chúng ta hoán cải khỏi lòng ham mê tiền bạc, khỏi thói tham lam và
thói tự mãn. Để được như thế, ước gì mỗi tín hữu hãy mở lòng mình để lắng nghe Lời Chúa. “Nếu không
để tâm nghe Lời Chúa, chúng ta không còn khả năng yêu mến Thiên Chúa và ngày càng khinh miệt anh
chị em mình. Khi chúng ta đóng cửa lòng mình trước hồng ân Lời Chúa, thì rốt cuộc chúng ta cũng sẽ
đóng cửa lòng mình trước hồng ân là anh chị em chúng ta” (Sứ điệp Mùa Chay 2017, số 3).
e) Chính từ trong gia đình mà chúng ta tập đón nhận tha nhân như một hồng ân để thực thi lòng thương
xót. Trong gia đình, mỗi người hãy biết tôn trọng nhau, cảm thông, tha thứ, quan tâm giúp đỡ và đối xử
với nhau bằng tình yêu thắm thiết dịu dàng. Nhiều vợ chồng hận thù đay nghiến nhau từ ngày này qua
ngày khác ; nhiều người vợ xin ly hôn vì không thể chịu đựng được cảnh bạo hành và đập phá ; nhiều
gia đình không còn thấy tiếng cười vui hạnh phúc mà phần lớn chỉ là lạnh nhạt hoặc cãi cọ chửi rủa ;
nhiều người già trong gia đình bị quên lãng bỏ bê ; nhiều người trẻ để lòng đầy ắp hận thù, tính tình
hung dữ, sử dụng bạo lực. Ước gì trong mùa Chay này, các thành viên trong gia đình biết sám hối để
thương xót nhau như chính chúng ta đã được Chúa thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới chữa trị
được những đau khổ trong các gia đình cũng như nơi cuộc sống xã hội. Mỗi gia đình trong giáo phận đã
nhận được Thư gửi các gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin các cha giúp các gia đình học hỏi
Thư này và đem ra thực hành.
Anh chị em thân mến,
Đích điểm của mùa Chay là mầu nhiệm Phục sinh. Nếu thành tâm sám hối và “hết lòng” trở về với Chúa,
chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Sự sống mới của Đức Kitô phục sinh sẽ biến đổi chúng ta nên con
người mới. Nguyện xin Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh ban cho chúng ta một trái tim mới biết sống
hoà giải, bao dung và thương xót, biết rung cảm trước những nỗi đau khổ của tha nhân, để nhờ trái tim
giàu lòng nhân ái, người môn đệ của Đức Kitô sẽ góp phần vào công cuộc Phúc-Âm-hoá thế giới.“Giữa
thế gian, anh chị em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2, 15). Cầu chúc gia đình anh
chị em đầy tràn bình an và tình thương mến. Xin cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, vì hơn ai hết, tôi cần đến
lời cầu nguyện của anh chị em.
Thân mến chào anh chị em trong Chúa Giêsu.
Phát Diệm, ngày 28 tháng 2 năm 2017
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