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Ngày 10 tháng 2 năm 2021 
 
 
 
Kính gởi các Giáo Xứ và  
 Cộng đoàn Tu trì trong Giáo Phận: 
 

THƯ MỤC TỬ MÙA CHAY 2021 CỦA ĐỨC CHA ABELLA 
 
Tôi xin chuyển đến anh chị em Thư Mục Tử Mùa Chay 2021 của Đức Cha Abella, 
Giám mục Giáo Phận. 
 
Trong hoàn cảnh nhiều nhà nhờ không thể cử hành Thánh Lễ Cộng Đồng, việc truyền 
thông đến mọi gia đình tín hữu có thể sẽ không mấy thuận lợi; dù sao đi nữa, xin các 
vị hữu trách hãy giúp truyền đạt thông điệp này đến với tất cả mọi người. 
 
Kể từ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17 tháng 2, Đức Cha Abella sẽ gởi đến toàn thể gia đình 
giáo phận thông điệp của ngài qua video, cùng với Lời Chúa mỗi ngày trong suốt Mùa 
Chay, đăng trên trang nhà của Giáo Phận (http://fukuoka.catholic.jp). Xin anh chị em 
cũng giúp thông báo đến mọi người. 
 
Trong thời gian chưa có Thánh Lễ Cộng Đồng, Giáo Phận vẫn tiếp tục truyền hình 
Thánh Lễ Trực Tuyến do Đức Cha cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa. Xin quý vị vui 
lòng theo dõi thông tin chi tiết tại trang nhà của Giáo Phận. 
 
 
Trân trọng, 
 
Linh mục Phêrô Aoki Satoru 
Chưởng ấn, Chánh Văn phòng. 
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Anh Chị Em rất thân mến: 
 

ĐỨC CHÚA PHÁN: “HÃY HẾT LÒNG TRỞ VỀ VỚI TA.” (Giô-en 2:12) 
 
Năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn hoành hành, chúng ta sẽ cử hành 
Mùa Chay Thánh như thế nào đây?! Thật tiếc thay khi nhiều nhà thờ không thể bắt đầu 
phụng vụ Mùa Chay với Lễ Tro do “tình trạng khẩn cấp” còn bị áp đặt ở tỉnh nhà. 
Chúng ta chỉ biết cầu xin cho mọi sự sớm trở lại bình thường. 
 
Bài đọc II của Thứ Tư Lễ Tro nói với chúng ta rằng: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, 
đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cô-rin-tô 6: 2). Đối mặt với hoàn cảnh hiện nay, 
chúng ta sẽ đón nhận Lời Chúa ra sao?! 
 
Quả thật, đây là “thời” mà chúng ta nhận biết sự mỏng giòn của phận người và cảm 
thấy bất an hơn bao giờ hết. Hầu hết nhân loại trên thế giới đang đương đầu với biết 
bao khó khăn và chết chóc do virus corona gây ra. Cũng trong “thời” này, chúng ta 
được chứng kiến nhiều hình thức chia sẻ yêu thương với những người đang gặp khó 
khăn. Điều này cho phép chúng ta thêm hy vọng để sống “thời Thiên Chúa thi ân,” 
“ngày Thiên Chúa cứu độ” như phần kỷ niệm thật đáng nhớ trong lịch sử nhân loại. 
 
Phụng vụ Lời Chúa ngày Thứ Tư Lễ Tro mời gọi chúng ta cùng suy ngẫm! 
 
Ngôn sứ Giô-en trong Bài đọc I thống thiết kêu gọi những người đang đau khổ vì xa 
rời Thiên Chúa: “Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em,” hãy đừng sợ 
Thiên Chúa phạt tội đã trót phạm, “bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu 
tình thương” (2:13). Vị ngôn sứ mời gọi tất cả mọi người “sám hối,” từ người già, trẻ 
thơ, tân lang, tân nương, và các tư tế. 
 
Bài Tin Mừng là trích đoạn đề tài thứ ba trong bốn đề tài chính của loạt “bài giảng trên 
núi” của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta “sám hối” để trở nên công chính trước mặt 
Thiên Chúa, bằng việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay (x. Mát-thêu 6:1-6,16-18). Ghi 
nhớ Lời Chúa dạy, tôi xin gợi ý những việc làm cụ thể như sau: 
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CẦU NGUYỆN. Chúng ta sẽ dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn trong Mùa Chay. 
Chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, chiêm niệm và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi chúng 
ta trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi khuyến khích anh chị em nuôi dưỡng đời sống cầu 
nguyện của mình bằng Lời Chúa hằng ngày. 
 
BỐ THÍ. Trong sứ điệp Mùa Chay 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Hy vọng 
rằng, ngay cả trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng ta với những người cầu 
xin sự trợ giúp của chúng ta, chúng ta sẽ xem những thỉnh cầu như thế đến từ chính 
Thiên Chúa. Khi chúng ta bố thí, chúng ta chia sẻ sự quan tâm chăm sóc của Chúa cho 
mỗi con cái của Ngài.” Trong thời đại dịch này, chúng ta phải nghĩ ra một cách thức cụ 
thể để chia sẻ sự quan tâm chăm sóc của Chúa. Chẳng hạn như: dành thời gian hoặc 
giúp đỡ vật chất cho người bị mất việc, cho di dân đang gặp khó khăn trong cuộc sống, 
cho người neo đơn, buồn tủi, v.v.. 
 
CHAY TỊNH. Việc “giữ chay” và “kiêng thịt” theo Luật là cần thiết, nhưng chưa đủ! 
Cũng trong sứ điệp Mùa Chay 2018, Đức Thánh Cha viết: “Chay tịnh thức tỉnh chúng 
ta. Nó làm cho chúng ta chú ý hơn đến Thiên Chúa và người láng giềng của mình. Chay 
tịnh làm sống lại trong ta mong muốn vâng lời Thiên Chúa, là Đấng duy nhất có thể 
thỏa mãn cơn đói của chúng ta.” Chúng ta hãy nghĩ đến nhiều người, vì hoàn cảnh cuộc 
sống không cho phép, buộc phải “ăn chay” hằng ngày. Bày tỏ tình liên đới với họ bằng 
việc làm cụ thể ắt hẳn sẽ là việc chay tịnh mà Chúa Giêsu chờ đợi ở chúng ta. 
 
Tôi hy vọng hành trình Mùa Chay giữa đại dịch Covid-19 năm nay sẽ là “thời Thiên 
Chúa thi ân” để mỗi người chúng ta “trở về cùng Đức Chúa,” và mở lòng chia sẻ sự 
yêu thương chăm sóc của Chúa đến với những ai đang cần tình yêu thương ấy. Năm 
nay, trong sứ điệp Mùa Chay của mình, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “làm tươi 
mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu.” Kính mời anh chị em tìm đọc và suy ngẫm thêm. 
 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành tất cả anh chị em! 
 
Fukuoka, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2 năm 2021, 
 
 

Giuse Maria Abella 
Giám mục Fukuoka. 


