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THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA: TIN MỪNG GIOAN 9, 1-41: CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ TỪ KHI
MỚI SINH.
Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan BinhAn va
tran day ThanhAn. HXLy.

Bước vào Chúa nhật IV Mùa Chay quen gọi là Chúa nhật của Niệm Vui (Lætare), Phụng Vụ
của Giáo hội đang từ màu tím chuyển sang màu hồng, màu của bình minh, đánh dấu nửa
chặng đường sám hối, nay Giáo hội tạm dừng, lấy thêm can đảm bước tiếp những chặng đường
tới, để chuẩn bị tâm hồn tốt hơn hầu cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của Lễ Phục Sinh đã
gần kề.

*"Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem! Tề tựu cả về đây, hỡi những ai hằng mến yêu Thành! Các bạn
đang sầu khổ, nào hớn hở vui mừng và hân hoan tận hưởng, nguồn an ủi chứa chan." (Ca nhập
lễ) Hay lời của Thánh vịnh gia: "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà
Chúa. Vui lên nào...... ". Những lời trên diễn tả niềm vui ngập tràn và thiêng thánh. Giáo hội
chúc mừng con cái mình đã hăng hái đi được nửa hành trình của Mùa Chay Thánh. Làm sao
không thể không vui không mừng được. Mừng vui lên, hỡi những người trước kia ở trong sầu
khổ, " Cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng... được Thành Ðô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được
thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang...đón nhận dồi dào ơn an ủi ..." (Is 66,10-11).

Chúa Giêsu là nguyên nhân của niềm vui lớn cho người mù từ khi mới sinh này, vì Chúa đã cho
anh thấy được cảnh vật không chỉ về thể lý mà còn cả tinh thần nữa. Cũng như cả và nhân loại
sau khi nguyên tổ phạm tội phải bước đi trong u tối, nay Chúa Giêsu đến, tự giới thiệu mình là
Ánh Sáng thế gian dẫn đưa nhân loại khỏi bóng tối của tội lỗi, phục hồi phẩm giá địa vị làm
con Thiên Chúa.
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới Hội Thánh trong những ngày hồng phúc
này để Hội Thánh ngày càng nhiệt thành làm chứng cho Chúa.
Ađam được Thiên Chúa dựng tạo dựng bằng đất sét, bùn ướt: " Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi
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từ đất nặn ra con người" (St 2, 7), nay chất liệu ấy được Chúa Giêsu dùng để chữa lành đôi mắt.

Ngài đã phục hồi thị giác cho người mù từ khi mới sinh bằng nước bọt nhổ ra trộn vào đất,
anh người mù nói: " Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt " (Ga
9,1-11). Ngài là quả là Ánh Sáng chiếu sáng thế gian và cho con người được nhìn thấy ánh
sáng.

Thế giới hôm nay đang chìm trong bóng tối của tai ương dịch bệnh. Xin cho các tín hữu
trên khắp hoàn cầu, luôn vững lòng tin tưởng cậy trông, và không ngừng cầu nguyện, ăn
năn sám hối, hoán cải đời sống, để tâm hồn được bình an trước những biến cố xảy đến
trong đời. Chúng ta cầu xin cho có nhiều người quảng đại tận tình săn sóc và giúp đỡ
những anh chị em kém may mắn.

Tháng Ba Kính Thánh Giuse
Lạy Thánh Giuse, Quan thầy Hộ thủ, xin bảo vệ đất nước này của chúng con. Xin soi sáng cho
những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người
được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban kiến thức cho những người đang tìm các phương
thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những ai đang
hy sinh vì những người đang cần đến họ: đó là các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những
người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.
Lạy Thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo Hội: bắt đầu từ các thừa tác viên của Giáo Hội, xin
làm cho Giáo Hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của ngài.
Lạy Thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng cầu nguyện của ngài, xin
kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách riêng là những người trẻ nhất.
Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp để không ai bị rơi vào sự thất vọng vì
bị bỏ rơi và nản chí.
Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người đang bị lung lạc, xin
cầu bầu cho những người nghèo.
Cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, chúng con cầu xin Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi
hình thức của đại dịch. Amen

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Guadalupe,
Nữ vương các Thiên thần, và là Mẹ toàn cõi châu Mỹ. Như những người con được Mẹ dấu yêu,
chúng con chạy đến cùng Mẹ, xin cầu cùng Thánh Tử Giêsu, như ngày xưa tại tiệc cưới Cana.
Lạy Mẹ hằng đoái thương, xin cầu cho đất nước này và thế giới, cho mọi gia đình và người thân
yêu,
được các thiên thần phù hộ, hầu thoát khỏi dịch bệnh lan tràn.

2/3

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- THÁNH CA TIN MỪNG CM4MC-A

Xin cho những ai đã lâm bệnh được chữa lành và giải thoát.
Xin nghe lời than khóc và lau sạch nước mắt những người mỏng manh và sợ hãi, để lòng tin
tưởng của họ được phục hồi. Xin dậy chúng con trong cơn thử thách này biết thương yêu, nhẫn
nại, và ân cần với nhau.
Xin giúp chúng con mang bình an của Chúa Giêsu đến cho đất nước này và mọi cõi lòng.
Chúng con trông cậy đến cùng Mẹ, tin rằng Mẹ thật giàu lòng cảm thông, cứu kẻ liệt kẻ khốn và
làm cho chúng con vui mừng.
Xin che chở chúng con trong tà áo Mẹ, giữ chúng con trong vòng tay âu yếm, giúp chúng con
hằng cảm nhận tình thương từ nơi Chúa Giêsu, Con lòng Mẹ. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."
------------------------------------
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