
LÁ THƯ MỤC VỤ 
 Khi làm cha xứ tại Bayswater, tuy xứ nhỏ nhưng công việc mục vụ cũng khá bận 

rộn. Ngoài trường tiểu học tôi còn phải coi ba viện dưỡng lão (nursing home) và 

thăm bệnh nhân tại nhà họ. Và tôi cũng thường thăm các gia đình có người già yếu 

trong giáo xứ khi có giờ. Tuy Bayswater là giáo xứ thứ hai tôi được bài sai làm cha 

xứ, nhưng lại là nơi mà lần đầu tiên tôi học hỏi kinh nghiệm mục vụ  của một cha xứ 

thực thụ. Vì giáo xứ miền quê Corrigin tuy rộng nhưng giáo dân chẳng có bao nhiêu 

nên việc mục vụ hầu như chẳng có gì ngoài việc cuối tuần lái xe đi các giáo điểm dâng lễ. 

Tôi có một kinh nghiệm rất đáng giá tại nhà ‘hospice’(nơi dành cho những người trong giai đọan cuối đời) ở 

Bayswater. Hôm đó tôi có một cú điện thoại gọi tôi đi xức dầu khẩn cấp từ hospice này. Tôi vội vàng thay quần 

áo, lái xe chạy vội ra đó vì chỉ khoảng vài cây số thôi. Trong xe lúc nào cũng có ‘bộ đồ nghề’ để xức dầu nên khi 

tới nơi tôi mang vào giường bệnh ngay. Thì ra ông cụ tôi vẫn thường xuyên tới thăm và cho hai ông bà rước lễ. 

Nhưng hôm ấy vì vội vàng sợ không kịp xức dầu nên tôi không ghé nhà thờ lấy Mình Thánh Chuá mang cho ông 

rước lễ. Khi làm nghi thức xức dầu cho ông xong, tôi ban phép lành thì thấy ông ra hiệu chỉ vào miệng, tôi đoán 

ra ngay là ông muốn rước lễ, thế là tôi phải chạy vội về nhà thờ lấy Mình Thánh mang tới cho ông rước lễ. 

Khoảng hai tiếng sau thì ông ra đi bình an. Vì hai ông bà không có con, nên nhà nước lo thủ tục an táng cho ông. 

Tôi không biết họ chôn hay hỏa táng ông nhưng ít ra cũng an ủi là đã cho ông chiụ các phép Bí Tích sau cùng. 

Nhất là đã cho ông nhận «Cuả Ăn Đàng» (Viaticum) trong giây phút đi về với Chuá. 

Chúng ta rước lễ hằng tuần. Và một số người rước lễ hằng ngày. Nhưng có lẽ vì chúng ta rước lễ quá thường 

xuyên nên đôi khi không còn quý trọng ‘cuả ăn’ nuôi dưỡng linh hồn chúng ta như các bệnh nhân hay đặc biệt 

như các người đang hấp hối. Họ ao ước được rước Chúa vào linh hồn để có Chúa đồng hành với họ trên hành 

trình về quê hương vĩnh cửu. Lúc đó họ thực sự cảm nghiệm được Mình Thánh Chúa thực sự là bánh hằng sống 

ban cho họ sự sống đời đời. 

Dĩ nhiên là người Công Giáo chúng ta tin rằng Bí Tích Thánh Thể ban cho chúng ta của ăn tốt nhất để nuôi 

dưỡng linh hồn chúng ta. Khi rước lễ, Thiên Chúa trong Đức Ki-tô trở nên một phần thân thể của chúng ta, và 

chúng ta trở nên một phần thân thể của Người. Tiếng Anh gọi rước lễ là Holy Communion, một sự Kết Hợp 

Thánh. Com nghĩa là với, union nghĩa là sự kết hiệp. Cũng chính trong ý nghĩa này mà phụng vụ gọi phần rước 

lễ là Hiệp Lễ. 

Dù tin như vậy, nhưng đôi khi chúng ta lên rước lễ như một thói quen hay rước lễ một cách bất xứng. Chúng ta 

cần phải biết rõ Chúa Giê-su đang ngự trong hình bánh. Nên khi chúng ta rước lễ là chúng ta ‘ăn’ Chúa Giê-su. 

Thông thường khi chúng ta ăn cái gì thì cái ấy trở nên chúng ta. Nên khi ‘ăn’ Chúa Giê-su, chúng ta trở nên 

chính Ngài. Như thế, chúng ta phải mang Chúa Giê-su vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có nghĩa là 

chúng ta ăn Chúa Giêsu bằng việc thực thi ý Ngài, bằng việc tin vào Ngài và làm theo điều mà Ngài muốn chúng 

ta làm. Chúng ta ăn Chúa Giê-su bằng những việc bác ái chúng ta làm cho người khác, ngay cả khi phải hy sinh 

chính mình. Chúng ta ăn Chúa Giê-su khi chúng ta quan tâm đến những người nghèo khổ và những người bị loại 

trừ, bỏ rơi. Có lẽ chúng ta ăn Chúa Giê-su rõ ràng nhất là khi chúng ta nhận ra sự hiện diện thực sự của Ngài 

trong Bí Tích Thánh Thể và lúc nhận Thánh Thể của Ngài khi rước lễ, chúng ta cần đáp trả lại sự kết hiệp với 

Ngài bằng phong cách sống của chúng ta.  

Tình yêu đòi hỏi sự kết hợp. Tình yêu càng lớn thì sự đòi hỏi kết hợp thân mật càng nhiều hơn. Người tình nhân 

khao khát được nối kết với người mình yêu – trong ý nghĩ, trong thư từ, trong những cuộc điện thoại, trong sự 

hiện hiện thể lý, và sau cùng – trong tình yêu lứa đôi - qua tình yêu thắm thiết giữa hai vợ chồng. Chúa Giê-su 

yêu chúng ta quá sức đến nỗi Ngài thu mình lại dưới hình bánh để say mê chúng ta trong tình yêu thắm thiết của 

sự Kết Hiệp Thánh. Vì thế mà Bí Tích Thánh Thể được gọi là bí tích Tình Yêu. 

Ý nghĩa đó cũng là ý tưởng của một trong những Giáo Phụ, Thánh Gioan Kim Khẩu (St. John Chrysostom), khi 

ngài viết: «Có bao nhiêu người trong anh chị em nói, tôi ao ước được nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu, nhìn 

thấy áo Ngài mặc, nhìn thấy đôi săng đan Ngài đi. Nhưng anh chị em đã nhìn thấy Ngài rồi, đã chạm vào Ngài 

rồi, đã ăn Ngài rồi. Ngài đã trao chính Ngài cho anh chị em, không những để anh chị em được nhìn thấy Ngài, 

mà còn trở thành lương thực nuôi anh chị em và thành chất dinh dưỡng cho anh chị em nữa.» 

Ước gì Bí Tích Thánh Thể trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ước gì lời Chúa Giê-su hứa trở thành 

hiện thực cho chúng ta: «Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời» (Ga 6:58).              Lm Nguyễn Mộng Huỳnh   


