HỘI THÁNH TẠI GIA
Tập Tin Mục Vụ số 02
CN 05/4 –12/4/2020 . Tuần Thánh và Phục Sinh

SAO CHÚA BỎ CON ?!

Lời Mục Tử
Gia đình Giáo phận thân yêu!
Cùng “Hội Thánh Tại Gia” là các gia
đình nhỏ bé thân mến!
Thêm một tuần nữa, tình hình và tin
tức về dịch bệnh vẫn chưa lắng dịu.
Ám ảnh về cái chết đầy sợ hãi vẫn còn
đeo đuổi nhân loại khắp nơi. Quê
hương chúng ta chưa có trường hợp tử
vong nào, nhưng những biện pháp
phòng dịch ngày một dồn dập khiến
chúng ta hoang mang thấp thỏm.
Phụng vụ trọng thể của Tuần Thánh
và Phục Sinh sẽ được bắt đầu từ chiều
nay trong ảm đạm im lìm. Tim chúng
ta như se thắt, khi nhớ lại những cử
hành trang trọng và đầy cảm xúc của
những năm tháng bình yên. Nhưng có
lẽ đây lại là một Tuần Thánh đầy ý
nghĩa và cảm xúc nhất...
Cái chết đau đớn và như bị bỏ rơi
không ở đâu đó xa xa, nhưng là ở
ngay đây, hôm nay, giữa lòng thế giới,
ngay trong gia đình Hội Thánh. Cái
chết không phải của một bệnh nhân
dương tính với vi-rút độc hại, mà của
một Con Người bị “phơi nhiễm” bởi

muôn vàn tội lỗi của chúng ta, của
nhân loại bạc bẽo và vô tình.
Bị đóng đinh và treo lơ lửng trên
Thánh giá giữa trời và đất. Giờ đã tới
gần, thân hữu gần như biệt tăm, Chúa
Cha thì thinh nín. Trong cơn hấp hối,
Chúa Giê-su thổn thức: “Lạy Cha, sao
Cha bỏ con ?!”
Nhưng Chúa Cha có bỏ mặc Ngài
đâu! Thánh ý Chúa vẫn âm thầm được
thực hiện. Chúa Giê-su vẫn phải chết,
nhưng rồi phục sinh vinh quang. Ngài
đã nhận tội thay và đã chết thay cho
ta. Cái chết đó mang lại cho ta sự
sống đời đời.
Chúng ta đang bắt đầu cử hành Mầu
nhiệm Tử nạn và Phục sinh. Đang làm
sống lại trong ký ức và với đức tin
những ngày giờ và biến cố cuối cùng
trong cuộc đời Chúa Giê-su.
Hãy thổn thức với Chúa Giê-su. Hãy
thổn thức với gia đình nhân loại hôm
nay giữa cơn dịch bệnh, chúng ta hãy
thốt lên với niềm xác tín: “Sao Chúa
bỏ con?!” Nhưng nguyện cho Thánh
ý Chúa được nên trọn.
+ Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục.

+ LỊCH PHỤNG VỤ

+ LỜI CHÚA

Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66
6 Tm THỨ HAI TUẦN THÁN
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
7 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
8 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
9 Tr. THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
KỶ NIỆM CHÚA LẬP
PHÉP THÁNH THỂ
Xh 12,1-8; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15
10 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ.
Giữ chay và kiêng thịt.
11 Tr THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
VỌNG PHỤC SINH
12 Tr CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
MỪNG CHÚA PHỤC SINH.
TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

+ CHƯƠNG TRÌNH

Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả
mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào
giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng:
"Êli, Êli, lêmasabácthani", nghĩa là
"Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của
con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy,
một vài người đứng đó liền nói: "Hắn
ta gọi ông Êlia!" Lập tức, một người
trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển,
thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy
và đưa lên cho Người uống. Còn
những người khác lại bảo: "Khoan đã,
để xem ông Êlia có đến cứu hắn
không!" Ðức Giêsu lại kêu một tiếng
lớn, rồi trút linh hồn.
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Giờ Kinh Gia đình đề nghị, có thể
thêm bớt tùy hoàn cảnh.
1. Kinh Chúa Thánh Thần.
2. Kinh Tin, Cậy, Mến.
3. Cử hành Lời Chúa.
- Chúa nói ta nghe,
- Cùng nói nhau nghe.
- Ta nói Chúa nghe.
4. Kinh ăn năn tội.
5. Kinh Lạy Cha
6. Kinh rước lễ thiêng liêng.
7. Lời nguyện tắt.
8. Giáo lý cộng đồng.
9. Cầu cho các linh hồn.
10. Chúc phúc của chủ nhà.
11. Bài hát kính Đức Mẹ.

I. CHÚA NÓI TA NGHE
Gia đình cùng lắng nghe.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Mt, 27, 45-61

Và kìa, bức màn trướng trong Ðền
Thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống
dưới. Ðất rung đá vỡ. Mồ mả bật
tung, và xác của nhiều vị thánh đã an
nghỉ được chỗi dậy. Sau khi Chúa
chỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào

thành thánh, và hiện ra với nhiều
người. Thấy động đất và các sự việc
xảy ra, viên đại đội trưởng và những
người cùng ông canh giữ Ðức Giêsu
đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật
ông này là Con Thiên Chúa".
Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ
nhìn xem từ đàng xa. Các bà này đã
theo Ðức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ
Người. Trong số đó, có bà Maria
Mácđala, bà Maria mẹ các ông
Giacôbê và Giôxép, và bà mẹ các con
ông Dêbêđê.
Chiều đến, có một người giàu sang
tới. Ông này là người thành Arimathê,
tên là Giôxép, và cũng là môn đệ Ðức
Giêsu. Ông đến gặp ông Philatô để
xin thi hài Ðức Giêsu. Bấy giờ tổng
trấn Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho
ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép
lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt
vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi
đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to
lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Maria
Mácđala và một bà Maria khác ở lại
đó, ngồi đối diện vào mồ.
+ Đó là Lời Chúa.
- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
II. CÙNG NÓI NHAU NGHE
Gia đình cùng trao đổi.
(Không cần phải trao đổi tát cả mọi câu
hỏi gợi ý mà có thể chọn lựa cho phù hợp)

1. "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa
của con, sao Ngài bỏ rơi con?" . Vì
sao Chúa Giê-su là thốt lên những lời
đó? Chúa Giê-su thất vọng hay là tin

tưởng vào Chúa Cha mà thốt lên như
vậy?
2. Những lúc chúng ta buồn khổ, đau
đớn, chán nản... chúng ta có thể bắt
chước Chúa Giê-su mà cầu nguyện
như vậy không?
3. Chúng ta sợ cái chết, nhưng sự
chết có phải là thứ gì đáng sợ nhất
không? Vì sao?
4. Cái chết của Chúa Giê-su và cái
chết của chúng ta giống nhau, khác
nhau và có liên hệ với nhau như thế
nào?
5. “Quả thật ông này là con Thiên
Chúa”. Tại sao viện đại đội trưởng và
những người canh giữ Chúa Giê-su
phải thốt ra như vậy?
III. TA NÓI CHÚA NGHE
Gia đình cùng cầu nguyện.
(Mỗi người nói lên một ý hay cũng có thể
là những ý cầu nguyện khác theo hoàn
cảnh của gia đình mình)

1. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm
người và chia sẻ trọn vẹn thân phận
của con người, kể các cái chết đau
đớn trên Thánh Giá. Xin dạy chúng
con biết làm người và cộng tác vào
công trình của Chúa để mang lại ơn
cứu độ cho chính con, gia đình con và
cho mọi người.
2. Giữa cảnh đau thương cùng cực,
Chúa vẫn nghĩ về Thiên Chúa là Cha
mình, và thốt lên những lời nguyện
tha thiết. Xin dạy chúng con biết cầu
nguyện mọi nơi mọi lúc, nhất là

những khi nhận thấy những giới hạn
của mình trước hạn chế của sức khỏe,
trước sức mạnh của chước cám dỗ
cũng như những đau khổ của cuộc
đời.
3. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết vì
tội lỗi của con để cho con được sống
với Chúa. Xin Chúa giúp cho con biết
chết đi cho tội lỗi của mình mỗi ngày,
để con được sống mãi bên Chúa đời
này và nhất là đời sau.
+ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

+ CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho các linh hồn được lên chốn
nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức
Chúa Trời sáng láng vui vẽ vô cùng.
Amen.
+ GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG
Tuần 182
H. ì sao kinh ạy Cha có tầm
quan trọng đặc biệt trong đời sống
Kitô Giáo?

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa
Giê-su, bởi Chúa hằng muốn kết
hiệp cùng con trong phép Thánh
Thể, nên lòng con khát khao ước
ao rước Chúa ngự vào lòng con
lắm. Song bây giờ con chẳng được
rước thật Mình Thánh Chúa, thì ít
nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng
con cách thiêng liêng. Lạy Chúa,
xin hãy ngự vào lòng con. Amen.

T. ì kinh ạy Cha là kinh nguyện
tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là kinh
nguyện của Chúa và của Hội Thánh.

+ LỜI NGUYỆN TẮT

Cuối giờ kinh gia đình, chủ nhà đọc
lời chúc phúc cho mọi người trong
nhà.

H. ì sao kinh ạy Cha là kinh
nguyện tóm lược toàn bộ Tin Mừng?
T. ì kinh ạy Cha nằm ở trung tâm
Bài giảng trên núi và lấy lại nội dung
chính yếu của Tin Mừng dưới hình
thức một kinh nguyện.
+ CHÚC PHÚC

Xin Thiên Chúa Toàn Năng ban
cho gia đình chúng ta qua một đêm
yên ổn, và giờ sau hết được chết
lành. Amen.
+ BÁI HÁT KÍNH ĐỨC MẸ
Mọi người hôn chào nhau và chúc
nhau ngủ ngon.

