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ôm nay là Chúa Nhật Lễ lá. Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan
trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh,
chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của
Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế.
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Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá giúp chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu
vào thành Giêrusalem một cách long trọng trước khi Người chịu khổ hình
và chết. Trước đó, những người Do Thái nhiều lần lập mưu để giết Người,
như ném đá Người hoặc xô Người xuống vực thẳm, Tuy nhiên họ không
thành công, vì giờ của Người chưa đến, nhiệm vụ rao giảng chưa kết thúc.
Đồng thời nhiều lần dân chúng cũng tìm cách tôn phong Người lên làm vua,
nhưng Người đã lẩn trốn sang nơi khác cũng chỉ vì giờ của Người chưa đến.
Thế nhưng hôm nay Người biết thời giờ đã mãn, Chúa Giêsu long trọng vào
thành Giêrusalem để chịu khổ hình và chết trên thánh giá. Chúa Giêsu cho
thấy Người biết giờ của Người đã đến, Người biết rằng Người phải làm gì
và Người đã tự nguyện bước vào cái chết sinh ơn cứu độ, như hạt lúa miến
đã chết đi để sinh sự sống mới. Người tự hiến mình để chu toàn thánh ý của
Chúa Cha.
Lễ Lá dạy cho chúng ta biết đối diện với đau khổ, thử thách. Nếu biến cố
hoành tráng, tôn vinh Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thì chúng ta cũng
không quên biến cố Người bị lăng nhục sau đó. Lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau
thương của Người trên đồi Canvê.
Mỗi người chúng ta được mời gọi chấp nhận vác thập giá mình mà theo
chân Chúa Giêsu, chúng ta không vác đi trong than khóc mà trong hy vọng.
Vì với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn con người vào ngõ bí,
mà là dẫn đưa đến vinh quang của ngày sống lại.

28/03/2021 CHÚA NHẬT LỄ LÁ
ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
“Quả thật người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
Suy niệm: Bài Thương khó ngày lễ hôm nay cho chúng ta cái nhìn rõ nét về
sự đối lập giữa “ánh sáng” và “bóng tối,” khoảnh khắc khi ánh sáng và bóng
tối giao tranh. Kể từ khi Chúa Giê-su thiết lập Bí tích Thánh Thể, Mình và
Máu Thánh Người trở nên lương thực, thành Bánh Sự sống cho con người
(x. Ga 6,35-39). Đây chính là giờ của ánh sáng, ánh sáng của Bữa Tiệc ly,
của “yêu cho đến cùng.” Do một người mà sự chết đã đến thế gian, và cũng
nhờ một Người, thế gian có được sự sống. Ngược lại, bóng tối đến từ Giuđa. Không ai có thể thâm nhập vào trong nội tâm đen tối của ông để hiểu rõ
chính xác động lực nào khiến ông bán Thầy. Chúa Giê-su cũng báo trước về
việc Phê-rô chối Thầy, cũng như sự nhát đảm của các môn đệ. Các ông là
hiện thân của những con người với sự mong manh, giới hạn, chưa thể gánh
vác sức nặng ơn gọi của mình. Tuy thế, Thầy Giê-su vẫn gọi Giu-đa là bạn,
vẫn tín nhiệm Phê-rô, để ông trở nên tảng đá nâng đỡ Giáo hội của Ngài.
Mời bạn: Có thể bạn là người đang ở trong bóng tối, hay đang bị giằng co
giữa ánh sáng và bóng tối. Ngay hôm nay và lúc này, Chúa Giê-su chịu khổ
nạn mời gọi bạn dứt khoát với tình trạng của mình. Bạn có muốn bước vào
miền ánh sáng, để cho tình thương cứu độ của Ngài chiếu rọi và biến đổi?
Hãy can đảm để cho lòng thương xót của Ngài chạm đến bạn, như đã chạm
đến Phê-rô, biến đổi đời ông!
Sống Lời Chúa: Lãnh nhận Bí tích Giao hòa, và làm một việc hy sinh, quên
mình để sống Tuần Thánh tích cực hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa! Amen.

 Giáo hội nhìn nhận nhân đức anh hùng của ba nữ tu qua đời vì giúp
các nạn nhân dịch Ebola
Ngày 18.03 Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh
hùng của 7 linh mục và tu sĩ, trong đó có 3 nữ tu người Ý đã qua đời vì
nhiễm virus Ebola khi giúp đỡ cho những người bị nhiễm virus ở Cộng hòa
Dân chủ Congo vào năm 1995.
Ba nữ tu – sơ Annelvira Ossoli, sơ Vitarosa Zorza và sơ Danielangela Sorti
– thuộc dòng các Nữ tu Người nghèo Pazzolo. Các sơ bị nhiễm virus Ebola
và qua đời khi phục vụ những người nghèo.

Ngày 20.02 vừa qua Tòa Thánh cũng đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng
của 3 nữ tu khác cùng dòng, cùng phục vụ tại bệnh viện ở giáo phận Kilwit
và qua đời vào năm 1995.
Sơ Annelvira, ý thức được tình trạng trầm trọng của căn bệnh lây nhiễm,
nhưng đã không ngần ngại vượt quãng đường 500 km để được gần người
bệnh. Một vài ngày sau, sơ bắt đầu bị sốt và có các triệu chứng của căn
bệnh. Sơ bị cách ly và cùng với sơ là hai nữ tu khác, những người cũng bị
nhiễm bệnh. Sơ Annelvira, cũng giống như những nữ tu đã qua đời trước
đó, đã yêu cầu dự trữ huyết tương để truyền cho những trẻ em cần nó.
Sau khi 6 nữ tu qua đời và do tình trạng dịch Ebola chưa được khống chế,
các nữ tu dòng Pazzolo ở Congo đã viết thư cho nữ tu tổng phụ trách ở
Bergamo, miền bắc Ý, nói rằng “Chúng con hiểu sự lo lắng của Mẹ nhưng
chúng con hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa. Không thể rời đi. Thật là khó
cho Mẹ và cho chúng con chấp nhận rời bỏ các nữ tu… Những biến cố đau
thương đã khiến chúng con choáng ngợp nhưng cuộc sống của Hội dòng
vẫn phải tiếp tục.”
 ĐTC Phanxicô khai mạc Năm “Gia đình Amoris Laetitia”
Ngỏ lời với các tham dự viên, ĐTC nói: “Cách đây năm năm, Tông huấn
hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris laetitia - Niềm vui của tình yêu
được ban hành. Nhân kỷ niệm này, tôi mời anh chị em một năm đọc lại Tài
liệu và suy tư về chủ đề này, cho đến ngày 26/6/2022, là dịp gặp gỡ các gia
đình Công giáo thế giới lần thứ 10 tại Roma”.
Tiếp đến, khi nói về mục đích chính của Văn kiện là sự hiệp thông, ĐTC
nhận định rằng, trong một thời đại và nền văn hóa đã thay đổi sâu sắc, cần
có một cái nhìn mới về gia đình từ phía Giáo hội. Cái nhìn mới này là: ngoài
việc tái khẳng định giá trị và tầm quan trọng giáo huấn về gia đình, còn cần
phải chăm sóc những yếu đuối và vết thương của gia đình với lòng trắc ẩn,
có như thế vẻ đẹp của gia đình mới được gìn giữ.
ĐTC nhấn mạnh đến hai khía cạnh trọng tâm của mục vụ gia đình: thẳng
thắn trong việc loan báo Tin Mừng và sự dịu dàng trong việc đồng hành.
Theo ĐTC, trong thời điểm đại dịch này, tương quan gia đình đã và vẫn
đang bị thử thách nghiêm trọng, nhưng đồng thời gia đình vẫn là điểm tham
chiếu mạnh mẽ nhất. Vì vậy, chúng ta hãy hỗ trợ, bảo vệ gia đình khỏi
những gì làm tổn hại đến vẻ đẹp của nó. Chúng ta hãy tiếp cận mầu nhiệm
tình yêu này với sự ngạc nhiên, thận trọng và dịu dàng. Và chúng ta hãy dấn
thân gìn giữ những mối dây liên kết quý giá và mong manh: con cái, cha
mẹ, ông bà... để nhân loại trở nên huynh đệ hơn.

 TĨNH TÂM VÀ GIẢI TỘI MÙA CHAY
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh (29, 30 và 31/03/2021), Họ Đạo sẽ
tĩnh tâm mùa chay lúc 17g30 do cha Giuse Phạm Văn Bình, Ofm phụ trách.
Trong những ngày này họ đạo sẽ có các cha đến giải tội từ 17g30 đến
20g00. Xin mọi người thu xếp thời gian để tham dự các buổi tĩnh tâm cũng
như lãnh nhận Bí tích Giao hòa.
 TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH
1. Lễ Đèn: Ngắm 5 Sự Thương Khó
Các buổi sáng Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh lúc 5g00
Các buổi chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh lúc 16g45
2. Thứ Năm Tuần Thánh.
Sáng: Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Sàigòn (không có thánh
lễ ban sáng ở nhà thờ)
Chiều: Thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ lúc 19g00 (trong nhà thờ)
 Không có thánh lễ lúc 17g30
 Thánh lễ có nghi thức rửa chân
 Sau Thánh lễ có kiệu MTC sang nhà chầu Thánh Thể
 Phiên chầu đêm thứ năm tuần thánh
3. Thứ Sáu Tuần Thánh: Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu: Ăn Chay
Và Kiêng Thịt.
• 17g30: Chặng đàng thánh giá trong nhà thờ
• 19g00: nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu (trong nhà
thờ). Sau đó có chặng đàng thánh giá xung quanh nhà thờ
• Thứ Bảy Tuần Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh
• Lễ I: 19g00 (Thánh lễ bên ngoài nhà thờ)
• Lễ II: 21g30 (Thánh lễ bên ngoài nhà thờ)
4. Chúa Nhật Phục Sinh: Mừng Chúa Sống Lại
Không có thánh lễ lúc 5g00, các Thánh lễ khác như thường lệ.

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: Chú Hưng:
1.000.000đ. Dì Phước: 2.000.000đ. Cô Hà: 500.000đ.

