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Gửi quý thấy cô nhân Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - MÙA DỊCH 2020

Sáng thức dậy xem TV những con số đáng sợ và buồn.

Đọc kinh Phụng vụ xong không biết làm gì vì chẳng có việc gì để làm.

Đức cha nói về sự hiện diện, Chúa Giesu trước khi vượt qua thế gian để về nhà Cha Ngài
đã muốn duy trì sự hiện diện của Ngài ở trần gian bằng việc lập bí tích Thánh Thể và chức
linh mục.

Sự hiện diện của Đức Giesu rất đơn sơ, rất khiêm hạ và rất gần gũi với con người, gần gũi
tới mức con người có thể gặp Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu qua việc rước lễ thiêng
liêng, viếng Thánh Thể................

Nghĩ về bài giảng của đức cha Vũ Thiên trên tv trực tuyến ngày hôm qua trong thánh lễ
Tiệc Ly.

Sự hiện diện của Ngài thế nào thì tình yêu của Ngài cũng vậy: đơn sơ, khiêm hạ, gần
gũi....
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Nghe bài giảng của đức cha, tôi lại nghĩ đến phát biểu của một phó tế trong một đại hội
phó tế ở Cali lâu lắm rồi. Tôi không biết thầy này tên gì, chỉ biết mới chịu chức. Vị này
cũng nói về sự hiện diện nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn của các phó tế.... nhưng hiện diện
như thế nào thì vị này lại không nói rõ. Tôi rất thích lời phát biểu của vị này, nhờ thích
mà bây giờ vẫn còn nhớ (có lẽ cũng phải 10 năm rồi ).

Hôm qua nghe đức cha Thiên giảng, hôm nay thứ Sáu Tuần Thánh tôi xin phép thầy này
để được thêm một chút xíu vào lời phát biểu của thầy năm xưa là hãy hiện diện cách đơn
sơ, khiêm tốn và gần gũi.....

Chiều thứ Ba Tuần Thánh một số anh em đã cùng nhau cầu nguyện cho anh chị con thầy
cô Luận. Tôi có tham dự với tấm lòng đơn sơ và lời cầu nguyện chân thành và tôi thấy
hình như mình hiện diện được nơi nỗi lo lắng của gia đình thầy cô Luận.

Cám ơn thấy Quý đã có sáng kiến này và ước mong sao chúng ta góp ý để anh em phó tế
luôn được hiện diện với nhau.
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