LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong cuộc họp Tuyên Uý Đoàn cuối tháng tư vừa qua tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo
Vinh Sơn Liêm, Melbourne, Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long đã tới tham dự buổi họp
khai mạc và trong buổi họp này ngài đã trình bày về NĂM HỒNG ÂN (Year of Grace) do
Hội Đồng Giám Mục Úc Châu phát động. Năm Hồng Ân sẽ bắt đầu từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm nay đến Lễ
Hiện Xuống năm tới (2012-2013). Trong Lá Thư Mục Vụ tuần này tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em về đề tài Năm
Hồng Ân mà Hội Đồng Giám Mục Úc Châu muốn mọi người chúng ta tham dự một cách tích cực. Tất cả các giáo phận trên
toàn Nước Úc sẽ khai mạc Năm Hồng Ân vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh thần Hiện Xuống tuần tới (27/5).
Trước hết chúng ta thử tìm hiểu xem HỒNG ÂN là gì?
Chữ Hồng Ân (ơn huệ to lớn) là từ Hán Việt để dịch chữ Grace của tiếng Anh, mà chữ grace của tiếng Anh thì bắt
nguồn từ chữ Gratia của tiếng Latinh có nghiã là được sủng ái (favour). Theo định nghiã của Tự Điển Công Giáo thì trong
nghiã hẹp Hồng Ân là ơn huệ siêu nhiên của Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp chúng ta đạt được sự sống đời đời. Thỉnh
thoảng, theo nghiã rộng, nó chỉ về tất cả mọi ơn sủng Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không, liên quan đến cùng đích siêu
nhiên của con người. Như thế vạn vật và thiên nhiên đôi khi cũng được gọi là ơn sủng, là hồng ân. Và trong đời sống thiêng
liêng, qua các bí tích chúng ta được lãnh nhận, những đặc sủng khác nhau được ban tặng để giúp đời sống siêu nhiên của
chúng ta vững mạnh hơn thí dụ chúng ta được tái sinh bởi Bí tích Rửa tội, và phát triển lòng Bác ái nhờ Bí tích Thánh thể…
(A Catholic Dictionary, Donald Attwater, 3rd Ed, Tan Book & Publishers, 1997, Tr 216).

Vậy NĂM HỒNG ÂN là gì? Chủ đề mà các Hội Đồng Giám Mục Úc Châu đưa ra cho Năm Hồng Ân 2012-2013 là “Bắt Đầu
Lại Từ Chúa Kitô” (Starting Afresh From Christ). Đây là lời mời gọi mọi người làm một cuộc hành trình nội tâm để làm mới
lại tương quan của chúng ta với Đức Kitô, Đấng là trung tâm điểm của đức tin và đời sống của mỗi người Kitô hữu. “Chính
nhờ Người, với Người, và trong Người” mà chúng ta được lãnh nhận ơn cứu độ và sự sống đời đời.
Để sống chủ đề trên, trong Năm Hồng Ân sẽ có nhiều chương trình phụng vụ, nhiều buổi học hỏi thảo luận để giúp
chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô một cách mới mẻ hơn cũng như để tìm sự tha thứ ngõ hầu được chưã lành, để bắt đầu lại. Và tất
cả các chương trình này nhắm tới một mục đích duy nhất là giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.
Tại sao tổ chức NĂM HỒNG ÂN? Có hai lý do chính dẫn đến việc quyết định tổ chức Năm Hồng Ân của HĐGM Úc:
Lý do thứ nhất là có những biến cố lớn đã xảy ra trong lịch sử Giáo Hội Úc trong những năm vừa qua. Biến cố thứ
nhất là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Sydney vào năm 2008. Đây là biến cố đặc biệt đã mang lại một luồng sinh khí
mới cho xã hội Úc nói chung và Giáo hội Úc cách riêng. Biến cố thứ hai là việc Phong Thánh của Thánh Mary McKillop vào
năm 2010. Sau hai trăm năm hiện diện, Nước Úc có một vị thánh đầu tiên. Ngài là ‘đặc sản’ của xã hội và giáo hội Úc. Nên
Năm Hồng Ân là dịp để nhắc nhở chúng ta về những ơn lành Chúa đã ban cho xã hội và giáo hội Úc.
Lý do thứ hai là để xin ơn chữa lành cho những lỗi lầm thiếu sót trong qúa khứ. Lỗi lầm thứ nhất là việc đối xử tàn ác
và bất công đối với các người thổ dân, chủ nhân đầu tiên của lục điạ Úc Châu. Đây là lỗi lầm của xã hội và chính quyền thời
thực dân, nhưng vẫn còn để lại những vết thương lớn trong lòng xã hội ngày nay. Lỗi lầm thứ hai là việc lạm dụng tình dục
trẻ em trong môi trường gia đình, giáo dục và giáo hội Úc. Các vụ bê bối tình dục này làm méo mó hình ảnh của Đức Kitô
trong giáo hội và xã hội, và để lại những tổn thương thể lý và tâm lý khó chưã lành cho các nạn nhân.
Làm thế nào để sống NĂM HỒNG ÂN? Thưa có ba phương thế để sống Năm Hồng Ân:
Thứ nhất là cầu nguyện. Hằng ngày chúng ta vẫn đọc kinh nhưng ít khi cầu nguyện. Vì cầu nguyện là thực hành
việc sống dưới sự hiện diện của Chúa, và đặt trọn vẹn mình trước mặt Ngài, từ đó trong thinh lặng cõi lòng chúng ta khẩn
khoản nài xin Chúa cho những nhu cầu riêng của mình cũng như xin Ngài tha thứ cho những yếu đuối vấp ngã của chúng ta.
Muốn vậy chúng ta cần phải tập và thực hành việc đặt mình trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày.
Thứ hai là lắng nghe Lời Chúa, tức là đọc và suy gẫm Kinh Thánh. Toàn bộ Kinh Thánh quy chiếu về Đức Kitô
nên đọc và học hỏi Lời Chúa là chúng ta sống chủ đề Năm Thánh 2012-2013 “Bắt đầu lại từ Đức Kitô”. Học và đọc Kinh
Thánh để hiểu được tình yêu vô biên của Chúa Cha được biểu lộ qua đời sống và lời giảng dạy của Chúa Con.
Thứ ba là tham dự Phụng Vụ, tức là tham dự Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ là nguồn mạch đời sống thiêng liêng của
chúng ta vì khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa là chúng ta lãnh nhận thần lương để nuôi sống đời sống thiêng liêng của
chúng ta. Mình Máu Thánh Chúa trở nên thịt máu của chính chúng ta.
Riêng đối với Cộng Đoàn chúng ta Năm Hồng Ân cũng là dịp để chúng ta cảm tạ Chúa cho sự hiện diện của Người Việt
chúng ta trong lòng xã hội và giáo hội Úc. Sự hiện diện của chúng ta đã đóng góp tích cực trong việc phục hưng và tái truyền
giáo cho Nước Úc. Đồng thời cũng là dịp để chúng ta đào luyện cho đức tin nên trưởng thành hơn. Chúng ta còn sống đạo
theo “cảm tính” hơn là sống và thực hành Lời Chúa dạy. Chúng ta còn chú trọng nhiều về những biểu lộ bên ngoài như rước
sách, ngắm nguyện, dâng hoa…mà chưa quan tâm đúng mức tới việc đọc Lời Chúa, cũng như việc thực hành và sống đức tin
trong môi trường gia đình và xã hội. Nên Năm Hồng Ân sẽ là dịp để chúng ta đồng hành cùng toàn thể Giáo Hội Úc đi vào
cuộc hành trình nội tâm “Bắt đầu lại từ Chúa Kitô”, để sau một năm đồng hành với nhau, hy vọng chúng ta sẽ thực sự là
những “Kitô Hữu”, nghiã là mỗi người chúng ta sẽ trở nên người thực sự có Chúa Kitô hiện diện trong cuộc đời mình.
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