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Thông Tin Chúa Nhật 21 tháng 2 năm 2021 
 

Cầu Nguyện 
- Được tin cụ ông Phêrô Nguyễn Viết Năm được Chúa gọi về hôm 15 tháng 2 tại Raleigh 

hưởng thọ 94 tuổi.  Cụ thuộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang.  Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ và cầu 
nguyện cho cụ được mau về hưởng tôn nhan Chúa, xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang nên 
nguồn an ủi cho những người thân yêu của cụ. 

 

Chương trình: 
Thứ Sáu ngày 19 – 2:  

- 4 giờ chiều: Làm phép xác và phát tang. 
- Từ 5 giờ đến 8 giờ tối cầu nguyện và thăm viếng. 

 
Thứ Bẩy ngày 20 – 2: 

- 10 sáng Thánh Lễ An Táng tại  giáo xứ Đức Mẹ La Vang. 
 

Trong mùa chay: Giáo xứ sẽ không rửa tội cho các em bé.  Chúng ta sẽ đợi xong mùa chay và vào mùa 
Phục Sinh. 
 

Việc Xin Khấn 
Nhiều quý ông bà và anh chị em góp ý là muốn xin khấn trước Thánh Lễ như thói tốt lành của các giáo xứ 
bên quê nhà.  Để thửa áp dụng, khi quý vị cần xin khấn: Quý vị liên lạc với quý anh bắt kinh trước các Thánh 
Lễ.  Số tiền quý vị muốn xin khấn, xin quý vị bỏ vô hộp khấn dưới bàn đốt nến bên tòa Đức Mẹ cho tiện. 
 
 
Trong mùa chay chúng ta cùng đọc sứ điệp của vị cha chung. 
 

ĐTC Phanxicô: Sứ Điệp Mùa Chay 2021 
 

"Nào, chúng ta hãy lên Giêrusalem" (Mt 20:18) 
 

Mùa Chay: Một Thời Gian Canh Tân Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến 
 

Anh Chị Em thân mến, 
 

Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ của Người biết về ý nghĩa sâu xa nhất nơi sứ vụ của Người, khi Người 
bảo cho các vị về cuộc khổ nạn của Người, cái chết và cuộc phục sinh của Người, để hoàn tất ý muốn của Chúa 
Cha. Như thế là Người đã gọi các môn để các vị thông dự vào sứ vụ này cho phần rỗi của thế gian. 
 

Trong cuộc hành trình Mùa Chay tiến đến Lễ Phục Sinh của chúng ta, chúng ta tưởng nhớ đến Đấng "tự hạ và 
vâng lời cho đến chết, cho dù chết trên thập tự giá" (Phil 2:8). Trong mùa hoán cải này, chúng ta hãy canh tân 
đổi mới lại đức tin của chúng ta, kín múc được từ "thứ nước hằng sống" của đức cậy, và đón nhận bằng tấm 
lòng cởi mở đức mến của Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta thành những người anh chị em trong Chúa 
Kitô. Ở lễ vọng Phục Sinh, chúng ta sẽ lập lại những lời hứa rửa tội của chúng ta, và cảm thấy được mình được 
tái sinh như những con người nam nữ mới bởi tác động của Thánh Linh. Cuộc hành trình Mùa Chay này, như 
toàn bộ hành trình của đời sống Kitô hữu, thậm chí cho đến nay vẫn được chiếu soi bởi ánh sáng phục sinh, 
thứ ánh sáng soi động ý nghĩ, thái độ và quyết định của thành phần môn đồ theo Chúa Kitô. 
 



 

Việc Chay tịnh, cầu nguyện và bố thí, như Chúa Giêsu dạy (cf Mt 6:1-18), giúp chúng ta có thể thực hiện và thể hiện việc hoán cải của chúng ta. Con đường 
nghèo khó và từ mình (chay tịnh), việc quan tâm và ưu ái chăm sóc cho người nghèo (bố thí), và việc đối thoại như con cái với Chúa Cha (cầu nguyện), cả 
3 đều làm cho việc hoán cải trở thành khả dĩ cho chúng ta để chúng ta sống cuộc đời theo đức tin chân chính, bằng đức cậy sống động và với đức mến hiệu 
năng. 
 

1. Đức tin kêu gọi chúng ta chấp nhận sự thật và chứng thực sự thật này trước Thiên Chúa cũng như trước mắt tất cả mọi anh chị em của chúng ta.   

Trong Mùa Chay này, việc chấp nhận và sống sự thật được mạc khải nơi Chúa Kitô, trước hết, có nghĩa là mở lòng mình ra cho Lời Chúa, Lời được Giáo 
Hội truyền đạt từ đời nọ đến đời kia. Sự thật này không phải là một quan niệm trừu tượng, chỉ giành cho một ít kẻ thông minh có hạng nào đó thôi. Trái lại, 
nó là một sứ điệp tất cả chúng ta đều có thể lãnh nhận và hiểu biết, nhờ tính chất khôn ngoan của một tấm lòng cởi mở trước Vị Thiên Chúa uy nghi cao cả, 
Đấng yêu thương chúng ta trước khi chúng ta nhận biết Ngài. Chính Chúa Kitô là sự thật này. Bằng việc nhận lấy nhân tính của chúng ta, bao gồm cả những 
gì rất ư là hạn hữu của nó, Người đã biến mình thành đường lối - dù gay go đòi hỏi nhưng vẫn được mở ra cho tất cả mọi người - để dẫn chúng ta đền tình 
trạng viên mãn của sự sống. 
 

Chay tịnh, được cảm nghiệm như là một hình thức từ mình, giúp cho những ai thực hiện nó bằng tấm lòng chân thành tái khám phá ra tặng ân của Thiên 
Chúa, và nhận biết rằng, vì được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và tương tự như Ngài, mà chúng ta mới nên trọn nơi Ngài. trong việc ấp ủ cảm 
nghiệm nghèo khó, những ai chay tịnh biến họ thành nghèo khó với kẻ nghèo khổ, và tích lũy kho tàng của một tình yêu thương vừa lãnh nhận vừa chia sẻ. 
Nhờ đó, việc chay tịnh giúp chúng ta kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, vì tình yêu, như Thánh Toma Aquina dạy, là một chuyển động hướng 
ngoại khiến chúng ta tập trung vào người khác, và coi họ như là một người của chúng ta (cf. Fratelli Tutti, 93). 
Mùa Chay là thời gian tin tưởng, vì chúng ta đón nhận Chúa vào cuộc đời của chúng ta và để Ngài "cư ngự" giữa chúng ta (cf Jn 14:23). Việc chay tịnh bao 
gồm cả tình trạng được giải thoát khỏi tất cả những gì đè nén chúng ta - như chủ nghĩa hưởng thụ hay một thứ thái quá về tín liệu, dù đúng hay sai - để mở 
của lòng chúng ta cho Đấng đến cùng chúng ta, bần cùng trong tất cả mọi sự, nhưng lại "đầy ân sủng và chân lý" (Jn 1:14), đó là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu 
Thế của chúng ta. 
 

2- Đức cậy như là "nước hằng sống" giúp chúng ta có thể tiếp tục hành trình của chúng ta 
 

Chị phụ nữ Samaritanô ở giếng nước được Chúa Giêsu xin cho uống, không hiểu Người muốn nói gì khi Người nói rằng Người có thể cống hiến cho chị 
"nước hằng sống" (Jn 4:10). Tất nhiên là chị ta nghĩ rằng Người đang nói đến thứ nước tự nhiên, nhưng Chúa Giêsu lại nói về Thánh Linh, Đấng được Người 
thông ban dồi dào nơi mầu nhiệm vượt qua, tuôn xuống một niềm hy vọng không gây thất vọng. Chúa Giêsu đã nói đến niềm hy vọng này khi Người nói về 
cuộc khổ nạn và tử nạn của Người là Người sẽ "sống lại vào ngày thứ ba" (Mk 20:19). Chúa Giêsu đang nói về tương lai được lòng thương xót của Chúa Cha 
tỏ hiện. Việc hy vọng với Người và vì Người có nghĩa là tin tưởng rằng lịch sử không kết thúc ở những lầm lỗi của chúng ta, ở những gì là bạo lực và bất công 
của chúng ta, hay ở tội lỗi đóng đanh tình yêu. Mà có nghĩa là được lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa Cha từ tấm lòng rộng mở của Ngài. 
 

Trong những lúc rắc rối trục trặc này, khi mà hết mọi sự hầu như mỏng dòn và bất định, thì đường như khó nói đến vấn đề hy vọng. Tuy nhiên, Mùa Chay 
thật sự là mùa hy vọng, khi chúng ta trở về cùng Thiên Chúa, Đấng tiếp tục nhẫn nại chăm sóc cho tạo vật của Ngài đã thường bị chúng ta đối xử tàn 
tệ (cf. Laudato Si’, 32-33; 43-44). Thánh Phaolô thúc giục chúng ta hãy thể hiện niềm hy vọng của chúng ta nơi việc hòa giải: "Anh em hãy hòa giải với Thiên 
Chúa" (2Cor 5:20). Nhờ lãnh nhận ơn tha thứ nơi phép bí tích là tâm điểm trong tiến trình hoán cải của chúng ta, về phần mình, chúng ta có thể lan truyền 
ơn tha thứ cho những người khác. Lãnh nhận ơn tha thứ cho bản thân mình, chúng ta có thể cống hiến ơn này, bằng việc chúng ta sẵn lòng tham gia việc 
chuyên chú đối thoại với những người khác, và mang lại an ủi cho những ai cảm thấy sầu thương và đau đớn. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, cũng được cống 
hiến nhờ những lời nói và việc làm của chúng ta, giúp chúng ta có thể cảm nghiệm thấy được một Lễ Phục Sinh của tình huynh đệ. 
 

Trong Mùa Chay, chớ gì chúng ta gia tăng để ý tới "việc nói những lời lẽ khuyên giải, bổ sức, ủi an và phấn khích, chứ không phải là những thứ 
ngôn tự hạ cấp, buồn phiền, giận dữ hay khinh bỉ" (Fratelli Tutti, 223).  Để cống hiến cho người khác niềm hy vọng, đôi khi chỉ cần tỏ ra tử tế, 
"sẵn sàng dẹp hết mọi sự khác để chứng tỏ cho thấy mình hào hứng, để trao tặng một nụ cười, để ngỏ một lời khích lệ, để lắng nghe giữa trạng 
thái dửng dưng lãnh đạm phổ quát" (ibid.224). 
 

Nhờ trầm mặc và thinh lặng nguyện cầu, chúng ta được cống hiến niềm hy vọng như những gì phấn chấn và ánh sáng nội tâm, chiếu soi 
những thách đố và những chọn lựa chúng ta đang phải đương đầu trong sứ vụ của mình. Bởi thế nên cần phải cầu nguyện (cf Mt 6:6), và gặp 
gỡ Người Cha dịu dàng yêu thương ở nơi kín đáo. 
 

Xin đón xem phần II bài này trong tờ TTMV kế tiếp  
 THÁNH LỄ & BÍ TÍCH 

Thánh Lễ Chúa Nhật: 
      Lễ Nhất:                           8:30AM 
      Lễ Nhì:                           10:45AM      Và trực tuyến 

Phụng Vụ Trong Tuần: 
      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:      Thánh Lễ     8:00AM 
      Thứ 5 Hàng Tuần:         Giải Tội       7:00PM 
                                             Chầu TT      8:00PM 
  

Hôn Phối: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 6 tháng. 
  

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh: 
        Xin liên lạc với Cha Xứ. 
  

Xin Lễ: Xin liên lạc Cha/Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm: Xin Gọi Cha Xứ. 

Rửa Tội Trẻ Em: 
 
        Được cử hành sau thánh lễ Chúa Nhật thứ hai 
của tuần thứ 2 mỗi tháng. 
 

        Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa 
Chuẩn Bị theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2). 
         
        Xin liên lạc với Cha Xứ trước ít nhất 1 tháng 
 
 
 
  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223


 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


