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Hãy canh tân chúng ta trước! 
Bài giảng trong Lễ kính Thánh Giu-se – ngày 19 tháng 3, 2021 
của Đức Cha Oscar Cantú, Giám mục Giáo phận San José 
 
 
Bầu trời màu cam và Lửa cháy 
 
Vào mùa Hè năm trước, giữa những cơn khủng hoảng đè năng trên Hoa kỳ và thế 
giới, bầu trời trở thành màu cam và khói lửa bùng cháy trong cả vùng Santa Clara, 
trong đó có Giáo phận San José của chúng ta. 
 
Trong thời Dân Do Thái được đưa đi vào cuộc hành trình 40 năm trong vùng đất sa 
mạc cũng có một cột khói ban đêm và lửa cháy ban ngày, tuy nhiên, kinh nghiệm 
của chúng ta vào mùa Hè năm trước có phần khác biệt.  Khói lửa trên bầu trới làm 
chúng ta mất cơ hội thoát ra khỏi cơn bệnh dịch khi không dám bước ra ngoài để 
hưởng bầu khí trong lành thoáng mát.  Ngọn lửa còn làm chúng ta lo sợ và đe dọa 
sự an toàn của chúng ta. Chúng ta thấy thương cảm cho hàng ngàn gia đình bị mất 
của cải và phải đi tìm nơi an toàn. 
 
Cuộc hành trình của Ông Môi-sen qua vùng đất sa mạc dẫn Dân Do Thái ra khỏi 
đất nô lệ Ai cập để tới miền đất hứa Tự do khởi đầu từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa  
qua đám lửa trong bụi gai.  Chính điều kỳ diệu của ngọn lửa cháy trong bụi gai 
nhưng không đốt cháy bụi gai đã làm cho Ông Môi-sen phải chú ý.  Ngọn lửa có 
thể làm thay đổi những gì nó chạm đến.  Nếu không ngăn chận được, lửa có thể 
phá hủy mọi sự.  Nhưng lửa củng có khả năng tôi luyện vàng bạc. Lửa cũng còn 
làm cho nổi bật hình ảnh tươi đẹp của thế gian và giúp chúng ta tạo ra được những 
vật dụng cẩn thiết trong công việc, trong dinh dưỡng, và để cho chúng ta được thụ 
hưởng. 
 
Chúa Thánh Linh 
 
Ông Môi-sen đã gặp gỡ Chúa qua ngọn lửa trong bụi gai. Các Thánh Tông Đồ 
cũng đã gặp Chúa, không phải qua ngọn lửa trong bụi gai, nhưng qua các lưỡi lửa. 
Và ngọn lưỡi lửa của Chúa Thánh Linh đã có sức biến đổi các tâm hồn nhẹ dạ của 



các Tông Đồ trở nên những người truyền giáo can đảm, đầy lòng nhiệt thành như 
ngọn lửa.  Họ đã có thể chia xẻ kinh nghiệm biến đổi này với Con Thiên Chúa, với 
Chúa Giê-su Na-gia -rét. 
 
Trong năm thánh của Giáo phận San Jose, chúng ta cũng nhìn lên Chúa Thánh 
Linh và xin Ngài ban cho chúng ta ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo trong lòng. 
 
Nhiều người trong gia đình Giáo Hội Công giáo chúng ta đã thấy thất vọng, không 
những vì những gì tai tiếng họ thấy xảy ra trong Giáo Hội, mà còn vì họ chưa được 
gặp Chúa Giê-su Ki-tô một cách trọn vẹn và có ý nghĩa trong các giáo xứ, trong 
các trường học, và trong các sinh hoạt mục vụ. 
 
Do đó tôi xin hỏi điều này:  Chúng ta có thể làm gì để cho khuôn mặt Chúa Giê-su 
Ki-tô tỏa sáng hơn trong các giáo xứ, các trường học, các sinh hoạt mục vụ, và các 
hoạt động xã hội của chúng ta, để cho mọi người trẻ, người già, những người còn 
đang phân vân nhận ra được niềm vui của Phúc âm và con người của Chúa Giê-su 
Ki-tô trong Giáo Hội của Ngài? Tôi xin mời gọi quý Ông Bà và Anh Chị em suy 
nghĩ về câu hỏi này trong suốt Năm thánh. 
 
Thánh Giu-se: Lắng Nghe Tiếng Chúa 
 
Một điều do Thiên Chúa quan phòng là chúng ta mừng Năm thánh cùng với Năm 
Thánh Giu-se. Thánh Giu-se, Đấng Quan thầy của Giáo phận chúng ta, cùng với 
Thánh  nử Clara, cho chúng ta một khuôn mẫu về tinh thần lắng nghe Chúa Thánh 
Linh và sẵn sàng đón nhận sức mạnh và lòng nhiệt thành Ngài ban. 
 
Chúa đã nóí với Thánh Giu-se trong giấc ngủ.  Đôi khi chúng ta quá bận rộn với 
mục vụ và công việc hàng ngày mà bỏ quên lòng trí để lắng nghe tiếng nóí của 
Chúa Thánh Linh.  Công việc mục vụ của chúng ta có thể là một chương trình của 
chúng ta, nhưng không nhất thiết là chương trình của Chúa Thánh Linh. “Khi Giu-
se chỗi dậy, ông đã làm như lời Thiên sứ truyển dạy.” (Mt. 2: 24). 
 
Cảm nhận ý Chúa Thánh Linh, Thánh Giu-se đã không phải mất nhiều lời để tranh 
luận về chương trình của Thiên Chúa, nhưng hành động của Ngài cho thấy rõ ràng 
lòng nhiệt tâm, trung tín, và sức mạnh, cũng như lòng bác ái và nhiệt thành. 
 
Trong năm Thánh Giu-se này, chúng ta hãy mở rộng lòng để Chúa Thánh Linh tái 
tạo trong chúng ta lòng nhiệt tâm, trung tín, lòng bác ái và nhiệt thành với Phúc 
âm. 
 



Thiên thần Chúa nói với Ông Giu-se trong giấc mộng.  Kế hoạch Mục vụ của Giáo 
phận, được hoàn tất khoảng 20 năm trước dưới sự lãnh đạo của Đức Cha P.J. 
McGrath, có dự trù một giáo phận “đầy những giấc mộng.”  Đức Giáo Hoàng 
Phan-xi-cô, trong cuốn sách mới nhất của Ngài, mời gọi Giáo Hội xây dựng những 
giấc mộng.  Chúng ta tìm thấy một người đồng hành khác: Thánh Cả Giu-se. Chúa 
đã nói với Ngài trong giấc mộng.  Nhưng Thánh Giu-se không chìm trong giấc 
ngủ.  Ngài đã thức dậy và thi hành việc Thiên thần truyền.  Sau khi lắng nghe và 
suy nghĩ, chúng ta cũng phải ra tay thi hành. 
 
“Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở nên môn đệ, làm phép rửa cho họ Nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ giữ những điều Ta đã truyền. Và 
này đây, Ta sẽ ở với Anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28: 19-20). 
 
Chúa Thánh Linh có thể đòi hỏi chúng ta những gì trong Giáo phận San Jose, trong 
dịp năm thánh kỷ niệm 40 năm? 
 
Có thể chúng ta sẽ đi vào một giai đoạn mơ tưởng, suy nghĩ và lắng nghe tiếng nói 
của Chúa Thánh Linh, rồi thi hành theo.  Hôm nay tôi cam kết sẽ khám phá những 
điều gì tốt đẹp nhất cho Giáo phận để thi hành.  Tôi xin mời gọi mọi người chuẩn 
bị tâm hồn và sẵn sàng đón nhận tiếng Chúa khi Ngài nóí với chúng ta trong giấc 
mộng và suy tính.  Chúng ta hãy nâng lòng trí chúng ta theo sự khôn ngoan của 
Chúa Thánh Linh. 
 
Mơ mộng với một tâm hồn cởi mở cho Thiên Chúa là nhận ra thực tế và những khó 
khăn trước mặt chúng ta, nhưng đồng thời không lo sợ phải đối diện với chúng. 
Thiên thần đã nói với Giu-se, “Đừng sợ!” Thiên thần cũng nói với chúng ta đừng 
sợ.  Thánh Giu-se trước những đe dọa và nguy hiểm mà Ngài và Đức Mẹ gặp phải 
đã tỏ ra can đảm.  Ngài tin tưởng vào Thiên Chúa, và đã được nâng đỡ 
 
Ngày nay, chúng ta phải nhận ra thực tế nhiều người Công giáo bỏ đi, hay không 
quay lại!  Nghe tiếng nóí của thế gian, thất vọng vì những tai tiếng xấu trong Giáo 
Hội, hay là vì không thấy mình được đón tiếp thân thiện trong các cộng đoàn, 
nhiều người Công giáo từ bỏ Giáo Hội ở tuổi sớm hơn.  Không còn phải chỉ là 
những ngườì trẻ khi rời xa gia đình đi học hay đi làm.  Cả những em còn trẻ, các 
em trong lứa tuổi vị thành niên, những người lớn tuổi, có khi cả gia đình! 
 
Các Linh mục anh em và những người cùng lãnh đạo: Trong khi các cơ sở, ngân 
sách và ngân khoản, các chương trình, và các chỉ thị hướng dẫn đều là cần thiết, 
chúng có làm mất khả năng của chúng ta để mơ tưởng về việc làm cho người khác 
trở nên môn đệ không? Hay những người môn đệ truyền giáo? Phải chăng những 



lo lắng về hệ thống điều hòa không khí làm cho lòng ta tê cứng hay dập tắt ngọn 
lửa thánh thiện một thời đã thiêu đốt lòng ta? Phải chăng mặt nạ giải phẫu đã làm 
tê liệt lòng nhiệt thành Phúc âm mà Chúa Thánh Linh đã khơi dậy trong ta? 
 
Xin  hãy cùng với Môi-sen trở lại ngọn lửa trong bụi gai!  Hãy cùng nhau hy vọng 
với Abraham!  Hãy cùng mộng tưởng với Giu-se!  Hãy tỉnh thức với Ngài và thi 
hành điều Chúa truyền dạy!  Hãy hướng lòng trí lên Chúa Thánh Linh và để Ngài 
hướng dẫn! 
 
Có lẽ bầu trời màu cam do khói lửa nổi lên chung quanh chúng ta vào năm trước 
chính là bụi gai đang cháy. Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta cứu vớt một dân tộc 
đã ngừng mơ tưởng đến một miển Đất Hứa, đang bị mây che khuất không còn nhìn 
thấy Vương quốc của Ngài. 
 
Hãy canh tân chúng ta trước.  Hãy để cho ngọn lửa thanh luyện mọi ý nguyện của 
chúng ta và hãy bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homily for 40th Jubilee (March 19, 2021) 
 
Orange Skies and Raging Fires 
 
Last summer, in the midst of multiple crises afflicting our country and world, the 
skies turned orange with smoke from raging wild fires that surrounded us in the 
Santa Clara Valley, in this our Diocese of San Jose. 
 
While the Israelites were guided in their 40 year journey through the desert by a 
column of smoke by day and fire by night, our experience last summer was 
different.  The smoke choked our ability to enjoy the one respite from the isolating 
experience of the pandemic – a walk in the outdoors to enjoy fresh air.  The fires 
inspired fear and threatened our safety. We empathized with the thousands of 
families that lost property and fled for safety. 
 
Moses’ journey through the desert, leading the Israelites from slavery in Egypt to 
freedom the Promised Land, began with an encounter with God in a burning bush.  
It was this mystery of a bush that burned but was not consumed that attracted 
Moses’ attention.  Fire transforms what it touches.  When uncontrolled, it can be 
destructive.  Yet it is also used to refine silver and gold.  It helps illuminate the 
beauty of the world and allows us to mold creation into useful tools for work, 
nourishment, and enjoyment. 
 
The Holy Spirit 
 
Moses encounter God in the burning bush.  The Apostles likewise encountered 
God; not in a burning bush but in tongues of fire.   The fire of the Holy Spirit was 
able to transform the tepid hearts of those disciples to those of courageous 
missionaries, on fire with zeal.  They were thus able to share the experience of 
their transforming encounter with  the Son of God, with Jesus of Nazareth 
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In this Jubilee Year for the Diocese of San Jose, we look to the Holy Spirit to 
enflame our hearts with renewed missionary zeal.   
 
Many in our own Catholic household have been disenchanted, not only because of 
past scandals in the Church, but because they have not encountered Jesus Christ in 
meaningful ways in our parishes, schools, or ministries. 
 
I therefore ask this question: how do we better show the face of Jesus Christ in our 
parishes, our schools, our ministries, our outreach, so that the young, the elderly, 
those with questions might experience the joy of the Gospel and the person of 
Jesus Christ in his Church?  I invite us to explore this question throughout this 
Jubilee Year. 
 
St. Joseph: Listened to the Voice of God 
 
It is providential that our Jubilee Year coincides with the Year of St. Joseph.  St. 
Joseph, our own diocesan patron, along with St. Clare, gives us an example as to 
how to be attuned to the voice of the Holy Spirit and to be receptive to the strength 
and zeal he offers. 
 
God spoke to Joseph as he slept.  Sometimes we are so active in our ministry and 
work that we forget to attune our hearts and minds to the voice of the Holy Spirit.  
Our ministry can become our plan, and not necessarily that of the Holy Spirit.  It is 
when we are at rest, at prayer, in reflection, that we can attune our hearts and 
minds to the voice and wisdom of the Holy Spirit.  “When Joseph awoke, he did as 
the angel of the Lord had commanded him…” (Mt. 2:24). 
 
Inspired by the Holy Spirit, Joseph did not need to use many words to carry out 
God’s design, but his actions spoke loudly of dedication, of faithfulness, of 
strength, of compassion and zeal. 
 
In this Year of St. Joseph, let us open our hearts to the Holy Spirit to be renewed in 
dedication, faithfulness, strength, compassion, and zeal for the Gospel! 
 
The angel of the Lord spoke to St. Joseph in a dream.  The diocesan Pastoral Plan 
created some 20 years ago, under the leadership of Bishop P.J. McGrath, called for 
a “church that is not afraid to dream.”  Pope Francis, in his latest book, calls on the 
Church to dream.  We would be in good company in doing so: St. Joseph dreamt.  
The Lord spoke to him in dreams.  But St. Joseph did not remain asleep.  He woke 
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up and did as the angel had commanded him.  After careful listening and proper 
discernment, we too must act. 
 
“Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name 
of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, teaching them to observe 
all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the 
end of the age” (Mt 28:19-20).  This was the great commission given by Jesus to 
his Apostles! 
 
What might the Holy Spirit be asking of us in the Diocese of San Jose, on our 40th 
anniversary as a diocese?   
 
Perhaps we should enter a period of dreaming and discerning, listening to the voice 
of the Holy Spirit, and then act on it.  I commit today to actively exploring ways in 
which best to do this as a diocese.  I invite all of us to begin preparing our hearts to 
be receptive to the voice of the Lord, as he speaks to us when we dream and 
discern.  Let us attune our hearts and minds to the wisdom of the Holy Spirit. 
 
Dreaming with an openness to God acknowledges reality and the real challenges 
before us, and yet is not afraid of them.  The angel told Joseph, “do not be afraid.”  
He assures us, as well: do not be afraid!.  Joseph was aware of the real threats and 
dangers he and Mary faced, and yet was courageous.  He trusted the Lord, and was 
strengthened in his resolve. 
 
Today, we must acknowledge the reality that many of our own baptized Catholics 
are walking out the door – or simply no longer entering the door!  Hearing the 
voices of a secular culture, discouraged by past scandals within the Church, and 
perhaps not feeling welcomed in our communities many Catholics are 
disassociating themselves from from the Church at younger and younger ages.  It’s 
no longer simply young adults, who wander away from home for studies or work.  
It’s preteens, teenagers, older adults, entire families!   
 
Brother priests and fellow leaders: while buildings, budgets, programs, and 
protocols are important to maintain, have they crowded our ability to dream about 
making disciples?  Missionary disciples?  Have worries over HVAC systems 
frozen our hearts or quenched the sacred fire that once consumed our hearts?  Have 
the surgical masks anesthetized us to feeling the zeal for the Gospel inspired by the 
Holy Spirit?  
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Let us approach anew that burning bush with Moses!  Let us hope against hope 
with Abraham!  Let us dream with Joseph!  Let us wake with him and do as the 
Lord commands! Let us attune our hearts and minds to the Holy Spirit and follow 
his lead. 
 
Maybe that orange sky last year, caused by the smoke from the raging fires that 
surrounded us, was indeed our burning bush.  The Lord calling on us to rescue a 
people who have ceased to dream of a Promised Land, who have been clouded in 
their vision of the Kingdom of God. 
 
Let us be renewed ourselves first.  Let us allow the fire to purify our intentions and 
let us follow the guidance of the Holy Spirit. 
 
 
 

Cynthia Shaw
this beautifully ties all the elements of the homily together. 


