Garden Grove, ngày 19 tháng Ba năm 2020,
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Chúng ta đang tiến vào mùa Chay Thánh, mùa thương khó, mùa tưởng nhớ lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Những mùa Chay trước, trong thời gian này chúng ta thường dọn tâm hồn và chuẩn bị các nghi thức cho Lễ
Lá, Tuần Thánh, rồi Phục sinh... Các cộng đoàn, ca đoàn, hội đoàn và cả những tân tòng cũng nô nức, hớn hở
để mừng Chúa sống lại.
Nhưng mùa Chay năm nay, chúng ta đang trải nghiệm một nỗi lo sợ, buồn phiền khó tả. Ngày ngày chúng ta
nghe tin tức về bệnh dịch lan tràn khắp nơi trên thế giới và giờ đây, chính trên đất Mỹ này, trong tiểu bang,
trong thành phố, bên hiên nhà chúng ta...đâu đâu cũng nghe trên các đài truyền hình, youtube, cơn dịch Corona
từ Vũ Hán đã làm cho cuộc sống của chúng ta rung chuyển, lo sợ. Chúng ta đang đối diện với một thách thức
mà chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm qua và chúng ta cũng bàng hoàng, khó chịu khi những sinh hoạt quen
thuộc hàng ngày bị gián đoạn. Đâu đó chúng ta cảm nhận sự sụp đổ của những giá trị vật chất mà chúng ta đã
đầu tư, đã dành dụm trải dài trong những năm tháng qua.
Tuy nhiên, rất may chúng ta là người tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin vào tình thương dạt dào của Ngài. Khi
chúng ta đọc lại những lời trong Thánh kinh, được nhắc nhở trong Phúc âm Gioan 16,33: “Thầy nói với các
con những điều đó, để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con phải đau khổ, nhưng hãy can
đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Và trong sách Joshua 1,9: “ Ta đã không nói với các con sao? Hãy mạnh dạn
và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng thất vọng, vì Ta sẽ ở cùng các con khắp nơi chúng con đi.”
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy can đảm hăng hái lên, vì chính Chúa đang đồng hành với
chúng ta lên đồi Can vê. Chúng ta nên dành thời gian trong những ngày này, để cùng với gia đình, chia sẻ
những vui buồn, khắc khoải của cuộc sống, bên những mâm cơm đầm ấm, hâm nóng lại tình yêu thương. Xin
hãy kết nối với những bạn hữu, người thân mà thường ngày chúng ta không có dịp liên lạc vì tất bật với công
việc, với trách nhiệm. Xin dành giờ cầu nguyện với gia đình trong thời gian quý báu nầy.
Cuối cùng, xin hãy đến với Chúa trong các thánh lễ online để tìm sự bình an, để cầu nguyện, và để cảm
nghiệm tình Chúa hoặc đến chầu Thánh Thể tại các nhà thờ. Nếu quý vị cần Bí tích hòa giải (xưng tội), các
giáo xứ sẽ có các linh mục túc trực để giúp quý vị. Xin mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện cho toàn thế giới,
cho nước Mỹ và cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân
đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này và nhất là các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế đang làm việc
ngày đêm đối đầu trực diện với những nguy hiểm. Xin cho họ sức khỏe và lòng kiên nhẫn để vượt qua được
thử thách này.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn và thể xác. Xin
Đức Mẹ La Vang cứu chữa chúng con qua cơn đại dịch này.
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