
   
Sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong Năm Thánh 

 
Trong tháng 12 tới đây ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo 
toàn thế giới cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của 
Thiên Chúa, là Đấng không mệt mỏi thứ tha. 
   

Như đã biết, ngày mùng 8 tháng 12 tới đây lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ĐTC 

Phanxicô sẽ chủ sự lễ nghi trọng thể khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vưong 
cung thánh đường thánh Phêrô. Cửa Thánh các  Vưong cung thánh đường Đức Bà Cả 
và Gioan Laterano cũng sẽ được ĐTC mở sau đó. Trong khi lễ nghi mở Cửa Thánh 
Vương Cung Thánh Đường thánh Phaolô ngoại thành sẽ do ĐHY James Michael 
Harvey chủ sự. 
   
Trong thư gửi ĐTGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Tân Phúc Âm 
Hóa, đề ngày mùng  1 tháng 9 năm 2015 ĐTC đã bầy tỏ ước muốn của ngài cầu mong  
cho mọi thành phần dân Chúa có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong 
Năm Thánh này. Ngài viết “Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót đến gần cho 
phép tôi tập trung vào vài điểm quan trọng phải can thiệp, để cho việc cử hành Năm 
Thánh là một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tất cả mọi tín 
hữu. Thật thế, ước mong của tôi đó là Năm Thánh là kinh nghiệm sống động sự gần gũi 
của Thiên  Chúa Cha, hầu như sờ mó được với bàn tay sự dịu hiền của Người, để cho 
đức tin của mỗi tín hữu được củng cố mạnh mẽ, và như vậy chứng tá của họ  luôn trở 
thành hữu hiệu hơn. 
   
Tiếp đến ĐTC nhắc đến mọi thành phần dân Chúa. Trước hết là các tín hữu tại các giáo 
phận  hay các người hành hương đến Roma. Ngài cầu mong họ được sống kinh nghiệm 
tinh tuyền lòng thương xót và gặp gỡ gương mặt của Thiên  Chúa Cha, Đấng tiếp đón 



và tha thứ, hoàn toàn quên hết mọi tội lỗi con người đã sa phạm. Để có thể được hưởng 
ơn toàn xá, tín hữu được mời gọi làm một cuộc hành hương ngắn hướng về Cửa Thánh, 
mở tại mỗi nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ được Giám Mục giáo phận thiết định, và 
trong bốn Vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, như dấu chỉ ước muốn hoán 
cải thật sự sâu xa. Đây cũng là điều được thiết định cho các trung tâm hành hương nơi 
Cửa Lòng  Thương Xót được mở, và tại các nhà thờ năm thánh có truyền thống được 
lãnh nhận ơn toàn xá. Trưóc hết đây là thời điểm quan trọng hiệp nhất với Bí Tích Hòa 
Giải và việc cử hành Thánh Thể với một suy tư về lòng thương xót. Cần kèm theo các 
cử hành này với việc tuyên xưng đức tin và lời cầu nguyện cho ĐGH và cho các ý chỉ 
của ngài cho thiện ích của Giáo Hội và toàn thế giới. 
   
Tiếp đến ĐTC nghĩ tới tất cả những ai, vì các lý do khác nhau, không thể đến Cửa 
Thánh được, trước tiên là các bệnh nhân và người già cả và neo đơn, thường không thể 
ra khỏi nhà. Các anh chị em này có thể sống tình trạng bệnh tật và khổ đau của mình 
như kinh nghiệm gần gũi Chúa, là Đấng trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của 
Ngài, đã chỉ cho chúng ta thấy con đường chính trao ban ý nghĩa cho khổ đau và cô 
đơn. Đối với họ sống thời điểm này với đức tin và niềm hy vọng tươi vui, băng cách 
rước lễ hay tham dự Thánh Lễ và việc cầu nguyện cộng đoàn, kể cả qua các phương 
tiện truyền thông, sẽ là kiểu lãnh nhận ơn toàn xá của Năm Thánh. 
   
ĐTC cũng nghĩ đến các tù nhân phải sống kinh nghiệm sự hạn chế  tự do. Năm Thánh 
đã luôn luôn là cơ may ban ân xá lớn đối với biết bao nhiêu người, dù đáng chịu hình 
phạt, nhưng đã ý thức được sự bất công họ đã phạm và chân thành ước mong tái hội 
nhập xã hội để góp phần xây dựng liêm chính. Lòng xót thương của Thiên  Chúa Cha 
cũng đến với những người ấy, Ngài là Đấng muốn gần gũi kẻ cần đến sự tha thứ của 
Ngài nhất. Các anh chị em này có thể lãnh nhận ơn toàn xã trong nhà nguyện của các 
nhà tù. Và mỗi lần họ bước qua cánh cửa phòng giam của họ, khi hướng tư tưởng và lời 
cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có thể có ý nghĩa của việc 
bước qua Cửa Thánh, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa có khả năng biến đổi các 
con tim, và có cả khả năng biến các song sắt nhà tù thành kinh nghiệm của sự tự do. 
   
Tiếp đến ĐTC nhắc lại rằng trong Năm Thánh này ngài đã xin Giáo Hội tái khám phá ra 
sự phong phú chứa đựng trong các công việc của lòng thương xót thể lý và tinh thần. 
Thật vậy, kinh nghiệm của lòng thương xót trở thành hữu hình trong chứng tá của các 
dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dậy. Mỗi khi chính tín hữu sống một hay nhiều 
công việc thương xót đó, họ sẽ được ơn toàn xá của Năm Thánh. Vì thế phải dấn thân 
sống lòng thương xót để được ơn tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn nhờ sức mạnh tình yêu 
của Thiên  Chúa Cha, là Đấng không loại trừ ai hết. Do đó, đây sẽ là một ơn toàn xá 
tràn đầy, hoa trái của chính biến cố được cử hành và sống với đức tin, đức cậy và đức 
mến. 
   



ĐTC cũng cho biết có thể lãnh ơn toàn xá cho các anh chị em đã qua đời. Chúng ta 
được gắn bó với họ bởi chứng tá của lòng tin và lòng mến, mà họ đã để lại cho chúng 
ta. Như chúng ta nhớ đến họ trong việc cử hành Thánh Thể, trong mầu nhiệm của sự 
hiệp thông lớn lao, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ, để cho gương mặt thương 
xót của Thiên Chúa Cha giải thoát họ khỏi mọi cặn bã của tội lỗi  và có thể ôm chặt họ 
trong mối phúc vô tận. 
 
Liên quan tới thảm cảnh phá thai khiến cho tín hữu không thể lãnh nhận các bí tích, 
ĐTC nói đây là một trong các vấn đề nghiêm trọng của thời đại. Có một tâm thức rất 
phổ thông khiến cho con người mất đi sự nhậy cảm cá nhân và xã hội phải có đối với 
việc tiếp nhận một sự sống mới. Thảm cảnh phá thai được vài người sống với một ý 
thức hời hợt, hầu như không nhận thức được sự dữ rất trầm trọng của hành động này. 
ĐTC đặc biệt nghĩ tới tất cả các phụ nữ đã phá thai, và nói rằng ngài biết rõ các điều 
kiện đã khiến cho họ đi đến quyết định này. Đó là một thảm cảnh hiện sinh và luân lý. 
Ngài đã gặp biết bao nhiêu phụ nữ mang các vết thẹo trong con tim vì sự lựa chọn đớn 
đau này. Điều đã xảy ra thật là bất công, nhưng chỉ việc hiểu nó trong sự thật mới có thể 
cho phép không đánh mất niềm hy vọng. Ơn tha thứ của Thiên Chúa không bị khước từ 
đối với bất cứ ai sám hối, nhất là khi với con tim chân thành họ chạy đến với Bí Tích 
Xưng Tội để được hòa giải với Thiên Chúa Cha. Vì vậy ĐTC đã quyết định ban phép 
cho tất cả mọi linh mục, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, xá giải cho những ai đã 
phá thai, nhưng sám hối chân thành và xin ơn tha thứ. Các linh mục phải chuẩn bị mình 
cho nhiệm vụ cao cả này, và biết có các lời nói đơn sơ tiếp đón, với một suy tư giúp 
hiểu tội đã phạm và đề nghị một lộ trình hoán cải đích thật giúp tiếp nhận sự tha thứ 
đích thực và quảng đại của Thiên  Chúa Cha, là Đấng canh tân mọi sự với sự hiện diện 
của Ngài. 
   
Sau cùng ĐTC cũng nhắc tới các tín hữu, vì nhiều lý do khác nhau, lui tới các nhà thờ 
do các linh mục thuộc Huynh đoàn Pio X trông coi. Năm Thánh Lòng Thương Xót 
không loại trừ ai. Do đó, vì thiện ích của họ, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, 
ngài cũng cho phép họ có thể đến xưng tội với các linh mục của Huynh đoàn và nhận 
ơn tha thứ một cách giá trị và hợp pháp. 
   
Với các chỉ dẫn và ý tưởng trên đây của ĐTC, trong tháng 12 này, chúng ta hiệp ý với 
tín hữu công giáo toàn thế giới sốt sắng cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh 
nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, là Đấng không mệt mỏi thứ tha. 
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