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Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc chúng ta nhớ lại kinh rước lễ thiêng liêng của Thánh
Anphongsô
Mar 15, 2020
Trong thời điểm khẩn cấp về vấn đề sức khỏe trong đó các Thánh lễ với sự tham gia của các tín
hữu bị đình chỉ ở Ý và các quốc gia khác, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi mọi người rước lễ thiêng
liêng. Trong thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta, ngài thường đọc lại lời kinh của Thánh
Anphonsô Maria de Liguori.
Không thể nhận Bí tích Thánh Thể không có nghĩa là không thể đón nhận Chúa Giêsu vào
trong tâm hồn của mình. Trong lịch sử của Giáo hội, có một tục lệ cổ xưa, được xác nhận cách
đặc biệt bởi Công đồng Trentô, mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại nhiều lần trong thời
gian xảy ra đại dịch này. Rước lễ thiêng liêng, nghĩa là với một lời cầu nguyện, người ta bày tỏ
mong muốn thiết tha vì không thể rước lễ thật, để đón nhận Chúa Giêsu Kitô ít nhất là về mặt
tinh thần. Để mời gọi rước lễ thiêng liêng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường đọc kinh này của
Thánh Anphonsô Maria de Liguori trong các Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta:

"Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên
hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước
Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được
rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa
đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen"

Trong tình trạng đại dịch này, trong đó chúng ta thấy bản thân mình sống ít nhiều bị cô lập, –
Đức Giáo hoàng nói tại buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 15 tháng 3 – chúng ta được mời gọi tái
khám phá và làm sâu sắc hơn giá trị của việc rước lễ qua việc liên kết tất cả các thành viên của
Giáo hội.
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Hợp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không bao giờ đơn độc, nhưng chúng ta trở thành một Thân
Thể, trong đó Ngài là Đầu. Đó là một sự kết hiệp được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, và cũng
bằng việc rước lễ thiêng liêng trong Bí tích Thánh Thể, một thói quen rất được khuyến khích khi
không thể lãnh nhận được Bí tích.
Kính chuyển:
Hồng
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