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Kính gửỉ Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,
Vào dịp lễ trọng Corpus Christi là ngày lễ kính Mình và Máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ khai
mạc Chương trình Phục Hồi Phép Thánh Thể trên toàn quốc, đã được Hội Đồng Giám Mục Hoa
kỳ thông báo trước đây. Đây là một tiến trình 3 năm giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa và tỏ lòng
biết ơn ân huệ mà Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta qua Phép Thánh Thể.
Giáo Hội dạy chúng ta rằng Phép Thánh Thể là nguồn ơn và là cao điểm của Đức tin chúng ta:
Điều đó có nghĩa là cuộc hành trình Đức tin dẫn ta đến với Phép Thánh Thể; và Đức tin của
chúng ta được tăng trưởng, và là động lực thúc đẩy chúng ta, qua việc cử hành Phép Thánh Thể.
Khi Chúa Giê-su cử hành ngày Lễ Vượt qua cùng với các Tông Đồ vào buổi Tiệc ly cuối cùng,
Ngài nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” Và Giáo Hội đã làm việc này để nhớ đến Chúa
Giê-su qua 2000 năm. Khi Giáo Hội cử hành Phép Thánh Thể để tưởng nhớ Chúa Giê-su, không
những chúng ta đi vào mầu nhiệm Con Chiên của tình yêu Chúa Giê-su cứu độ đã chịu chết và
sống lại, nhưng bánh và rượu đã thực sự trở nên Mình và Máu thánh Chúa Giê-su Ki-tô!
Thật là một mầu nhiệm cao cả và là một ân huệ: Chúa Giê-su thực sự ở với chúng ta, trong hình
bánh và rượu, để nuôi dưỡng chúng ta, yêu mến và hướng dẫn chúng ta!
Còn nhiều yếu tố cao đẹp của Phép Thánh Thể mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong tiến trình 3
năm sắp tới này, để hiểu biết thêm, để cảm nhận và biết ơn, và hân hoan nghiêm trọng cử hành
Phép Thánh Thể. Sẽ có những chương trình Phục Hồi Phép Thánh Thể ở cấp Giáo phận và giáo
xứ, cũng như những nghi thức cử hành ở các miền và khắp toàn quốc Hoa kỳ.
Tôi xin Anh Chị em cầu nguyện, cũng như tôi sẽ cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Linh tác động
tâm hồn và lòng trí chúng ta, đưa chúng ta biềt cảm nghiệm sâu xa và biết ơn ân huệ cao cả của
Chúa Giê-su cho Giáo Hội của Ngài và cho cả thế giới. Trong năm đầu tiên của tiến trình này,
các sinh hoạt sẽ được đưa vào các chương trình Công nghị của Giáo phận và chương trình
Phục Hồi Phép Thánh Thể trong những tháng sắp đến.
Xin Chúa Thánh Linh dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giê-su, và nhờ Chúa Giê-su để đến cùng
Thiên Chúa Cha!
Chân thành trong Chúa Ki-tô,

Giám mục Oscar Cantú

