
 

 

                                                                     ễ ă ưở

Để chuẩn bị Lễ Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay, 40 

ngày chay tịnh. Khi nói tới “ăn chay” chúng ta thường nghĩ tới ăn chay như thế 

nào ? Có người so sánh cách ăn chay của tôn giáo nầy với tôn giáo khác. Có 

người lại cho rằng ngày nay có nhiều người ăn chay suốt năm vì giữ gìn sức 

khỏe. Có người nói ăn chay của người công giáo nhẹ nhàng vì cả năm chỉ có 

ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Tất cả những suy nghĩ trên cho thấy 

tầm quan trọng của ý hướng khi ăn chay theo cách của người công giáo. 

Ăn chay khác với ăn kiêng: khác trước tiên vì ăn kiêng nhắm mục đích tốt cho 

sức khỏe thân xác trong khi ăn chay lại nhắm đến mục đích tâm linh, ăn năn vì 

những lỗi phạm của chúng ta với Thiên Chúa và người chung quanh. Ăn chay 

để bắt đầu quá trình kiên trì trở lại với Thiên Chúa. Ăn chay không nhắm đến 

tiết kiệm tiền bạc cho dù được khuyến khích cuộc sống giản đơn. Vì thế trong 

thời kỳ chay tịnh những hành động như khoe quần áo đẹp, sang chảnh,… 

những bữa ăn tuy không có thịt nhưng lại sang trọng đắt tiền chẳng hạn thì có 

nghĩa là ăn chay theo luật nhưng không hề có tinh thần chay tịnh. 

Vậy mà chúng ta thường giữ chay theo luật : thi hành theo hướng dẫn ăn chay 

nhưng trước đó là “ngày thứ ba béo, mardi gras” ăn uống, rước xách linh đình. 

Giữ chay theo luật thì có thể có thêm hai bữa ăn trước (trước 12 giờ đêm) và 

sau (sau 12 giờ đêm) ngày đó… Những cách sống đó cho thấy một lối sống 

theo hình thức và không có một ảnh hưởng nào trong đời sống đức tin. 

Mùa Chay mời gọi chúng ta quay đầu trở lại với Thiên Chúa, trở lại với việc 

sống theo Lời Chúa dạy. Thay vì lối sống người mạnh hiếp đáp người yếu, 

chúng ta cần nâng đỡ những người yếu đuối. Thay vì đối xử ác độc với các em, 

với người nữ, thay vì giết các thai nhi … chúng ta cần có sự chăm sóc tốt hơn 

những người mỏng dòn yếu đuối, những người thấp cổ bé miệng. Phải chăng 

những điều đó cần một sự quay trở lại với giáo huấn của Thiên Chúa ? 
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CHÚA CHỊU CÁM DỖ  

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa tan cám dỗ. (Mc 1,13) 

Suy niệm: Mùa Chay là một hành trình “chịu cám dỗ” theo chân Chúa Giê-

su. Cám dỗ đến từ Xa-tan, “tên cám dỗ” (Lc 4,3), nhưng cũng có thể do 

chính chúng ta tiếp tay khi chúng ta không quyết liệt chống lại các khuynh 

hướng xấu, lúc đó việc chúng ta bại trận là cái kết được báo trước. Người 

con cái Chúa và môn đệ Chúa Ki-tô cũng giống như chủ tướng của mình 

luôn được đặt trong một cuộc chiến với ma quỷ, thế gian và chính xác thịt 

của mình. Cuộc chiến không khoan nhượng, một mất một còn, dai dẳng suốt 

cả cuộc đời. Để có thể trụ vững chiến đấu và chiến thắng, ta phải sống tinh 

thần chay tịnh, khổ chế, làm chủ giác quan, cảnh giác trước những dụ dỗ 

đường mật của ma quỉ cũng như tính xác thịt yếu mềm của ta, và nhờ ân 

sủng Chúa trợ giúp, đặc biệt qua các bí tích, cách riêng qua Bí tích Hòa giải. 

Mời Bạn: Sau bốn mươi ngày chay tịnh nơi hoang địa, Chúa chịu cám dỗ; 

còn ta sau những lần, những ngày ăn uống quá độ, ta lại dễ dàng sa ngã, đầu 

hàng, thua cuộc trước Xa-tan. Bạn nghĩ sao về nhận định này? Đâu là vũ khí 

của bạn trong Mùa Chay này để đối phó với các cơn cám dỗ? 

Sống Lời Chúa: Hãy biết đi vào hoang địa của lòng mình, là tìm sự tĩnh 

lặng bên trong cũng như bên ngoài để ăn năn sám hối, sống kết hiệp thân 

tình với Chúa. Đó sẽ là quyết tâm của  tôi trong Mùa Chay năm nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ngắm nhìn mẫu gương Chúa chịu cám dỗ, 

chiến đấu can trường, và chiến thắng vẻ vang. Xin giúp con biết mình, ban 

sức mạnh giúp con chiến đấu chống lại tính mê nết xấu cố hữu trong con, vì 

con cần Chúa trong đời. Amen. 
  

  

   

 Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích quy định cử hành Tuần Thánh 2021 

Hôm thứ Tư 17/02/2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố các quy 

định liên quan đến việc cử hành Tuần Thánh trong thời điểm đại dịch. Theo 

đó, Sắc lệnh được ban hành ngày 25/3/2020 vẫn còn hiệu lực. 

Theo Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, do đại dịch vẫn còn hoành hành, làm 

thay đổi nhiều thứ, cả trong việc cử hành phụng vụ thông thường. Các quy 

tắc và chỉ dẫn trong các sách phụng vụ không thể áp dụng hoàn toàn trong 

những thời điểm khủng hoảng đặc biệt như thế này. Vì lẽ đó, Giám mục 



Giáo phận, là người điều hành đời sống phụng vụ trong Giáo Hội của ngài, 

được kêu gọi đưa ra những quyết định thận trọng để các cử hành phụng vụ 

có thể tiến hành đem lại kết quả tốt đẹp cho dân Chúa và lợi ích cho các linh 

hồn được trao phó cho ngài. 

Liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, Thánh bộ nhận 

định: “Phương tiện truyền thông xã hội đã giúp rất nhiều cho các mục tử 

trong việc hỗ trợ và gần gũi với cộng đoàn trong thời điểm đại dịch. Bên 

cạnh những kết quả tích cực, cũng cần phải xem xét những vấn đề phát sinh. 

Đối với việc cử hành Tuần Thánh, Giám mục giáo phận được đề nghị tạo 

điều kiện cho việc phổ biến các cử hành do chính Giám mục chủ sự, khuyến 

khích các tín hữu, nếu không thể đến giáo xứ thì tham dự các cử hành do 

Giám mục chủ sự như một dấu hiệu của sự hiệp nhất”. 

Cụ thể các cử hành, các Giám mục được nhắc nhở tuân theo Sắc lệnh do Bộ 

Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành 25/3/2020, trong đó đưa ra một số 

hướng dẫn cho việc cử hành Tuần Thánh: 

1. Chúa nhật lễ Lá: Nghi thức Tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem 

phải được cử hành bên trong thánh đường; tại Nhà thờ Chính tòa, cử hành 

theo hình thức thứ hai trong Sách Lễ Rôma; tại các nhà thờ giáo xứ và các 

nơi khác, theo hình thức thứ ba. 

2. Lễ Dầu: Tùy tình hình thực tế tại mỗi quốc gia, các Giám mục có thể đưa 

ra những chỉ dẫn cho việc dời sang một ngày khác. 

3. Thứ Năm Tuần Thánh: Không cử hành việc rửa chân, vì đây chỉ là một 

thực hành mang tính tùy chọn. Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, không rước kiệu 

Thánh Thể. Mình Thánh Chúa sẽ được cất giữ tại Nhà Tạm. Trong ngày 

này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành 

Thánh Lễ tại một nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự. 

4. Thứ Sáu Tuần Thánh: Trong Lời Nguyện Chung, các Giám mục nên soạn 

một ý cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang đau khổ, các bệnh nhân, 

những người đã qua đời. Chỉ một mình chủ tế hôn kính Thánh Giá. 

5. Canh thức Phục Sinh: Chỉ cử hành nghi thức tại Nhà thờ Chính tòa và nhà 

thờ giáo xứ. Trong phần “Phụng vụ Thánh Tẩy”, chỉ giữ việc “lặp lại lời hứa 

khi nhận bí tích Thánh Tẩy”.Cuối cùng, Thánh bộ gửi lời cám ơn đến các 

Giám mục và các Hội đồng Giám mục vì đã đáp ứng mục vụ trước tình hình 

thay đổi nhanh chóng trong năm vừa qua: “Chúng tôi biết rằng không phải 

lúc nào các vị mục tử và các tín hữu cũng dễ dàng chấp nhận các quyết định 

được đưa ra. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng các quyết định này nhằm mục 

đích đảm bảo các mầu nhiệm thánh được cử hành trong một cách thức đem 

lại hiệu quả nhất có thể cho các cộng đoàn của chúng ta, trong sự tôn trọng 

công ích và sức khỏe cộng đồng”. 



 ĐTC Phanxicô gửi sứ điệp video đến Đại hội Giáo dục tôn giáo tại 

Los Angeles 

Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Giáo dục tôn giáo được 

tổng giáo phận Los Angeles tài trợ, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến 

từ ngày 18-21/2 với chủ đề “Hãy công bố Lời hứa!”, ĐTC mời gọi dấn thân, 

cống hiến theo gương mẫu người Samari nhân hậu để trở thành lời loan báo 

của lời hứa và làm chứng cho lời hứa của Thiên Chúa. 

Mở đầu sứ điệp, ĐTC nói rằng trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng mọi 

người trên thế giới đang trải qua, lời kêu gọi của Đại hội thật là thích hợp. 

Ngài nói: “Hãy công bố Lời hứa! Chúng ta cần công bố và nhớ rằng chúng 

ta có lời hứa của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của mình (x. 

1Cr 1, 9-11). Chúng ta cũng phải nhớ rằng „mọi người nam nữ và mọi thế hệ 

đều giữ trong mình một lời hứa có thể tạo nên các năng lượng về các mối 

quan hệ, trí tuệ, văn hóa và tinh thần mới.” 

Trước thực tế đại dịch và những thực tại khác, cần xây dựng tương lai, 

hướng về tương lai; và để làm điều này, cần dấn thân, sức mạnh và sự cống 

hiến của tất cả. ĐTC đề cao người Samari nhân hậu như gương mẫu: để cho 

mình được đánh động bởi những gì mình thấy khi nhận biết rằng đau khổ sẽ 

biến đổi mình và phải dấn thân với đau khổ của người khác. ĐTC nhắc đến 

chứng tá quảng đại của bao nhiêu người trong thời gian đại dịch. Đó là lời 

loan báo và thực hiện lời hứa của Thiên Chúa. 

ĐTC đặc biệt chào các bạn trẻ và mời gọi họ hy vọng. Ngài cũng mời gọi tất 

cả mơ về một nhân loại độc nhất, “như những người lữ hành bằng xương 

bằng thịt, như những người con của cùng mảnh đất này, nơi đón tiếp tất cả 

chúng ta, mỗi người với sự phong phú của đức tin hay xác tín, mỗi người có 

tiếng nói riêng, nhưng tất cả là anh em!” (Fratelli tutti, số 8). Và ngài cầu 

chúc đây là động lực mà mọi người sẽ sống, sẽ chia sẻ và mang đến Đại hội 

Giáo lý. (CSR_1167_2021) 

 

 
    

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Shop ve chai: 

10.000.000đ.   


