NGÀY 12/12/2012 :

VƯƠNG CUNG THÁNH
ĐƯỜNG NOTRE-DAME
DE PARIS KHAI MẠC
NĂM TOÀN XÁ KỶ NIỆM
850 NĂM ĐẶT VIÊN ĐÁ
ĐẦU TIÊN (1163-2013)
Vài hàng lịch sử :
Vào năm 1163, Đức Thánh Cha Alexandre III, tỵ nạn tại Sens, đặt viên đá đầu tiên Thánh
đường Notre-Dame de Paris, với sự chứng kiến của vua Louis VII. Vào thời kỳ này, Paris chỉ
có tòa giám mục phó hạt (évêché suffragant) trực thuộc tổng giám mục Sens. Công trình xây
cất được tiến hành từ 1163 đến 1345 do giáo phận trực tiếp thiết kế. Từ 1190 đến 1225 dưới
triều Philippe Auguste hoàn thành tầng dưới của tháp chuông. Từ 1225 đến 1250 cất xong mặt
tiền hai tháp chuông.
Trong thời kỳ Cách mạng 1789, ngôi giáo đường cổ kính phải chịu nhiều thiệt hại. Sau thỏa
ước 1801 ký giữa Tòa thánh và Pháp, ngày 18/04/1802, nhà thờ tiếp tục cử hành các nghi lễ
phụng vụ. Tháng 12/1804, hoàng đế Napoléon Bonaparte được tấn phong tại đền thánh, có
Đức Thánh Cha Piô VII hiện diện.
Năm 1831, văn hào Victor Hugo viết cuốn Notre-Dame de Paris. Cũng như Bà Huyện Thanh
Quan gửi gấm tâm sự tiếc thương qua bài Thăng Long thành hoài cổ:
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
Victor Hugo cũng tiếc thương ngôi thánh đường vốn là kỳ công của kỹ thuật thời trung cổ bị
chìm vào quên lãng. 850 năm sau, viên đá đầu tiên vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt, bên sóng
nước sông Seine dường như cau mặt trước những bi lụy thế trần.
Lời chào mừng của Đức Ông Viện trưởng
Theo Đức Ông Patrick Jacquin, kinh sĩ, Viện trưởng
Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris, năm
Toàn xá kỷ niệm 850 năm ngày đặt viên đá đầu tiên xây
dựng ngôi thánh đường bắt đầu từ 12/12/2012 đến
24/12/2013 là bế mạc. Ngài cho biết mỗi năm, Nhà thờ
Đức Bà tiếp đón khoảng 14 triệu người trên khắp thế giới
đến hành hương.
Ngài cầu chúc mỗi người khám phá ngôi đền thánh như
viên kim cương vốn là di sản của nước Pháp theo hình ảnh
của thánh Augustinô : ‘‘Via viatores quaerit’’ (Ta là con
đường luôn tìm kiếm viễn khách).

18 giờ 30 : ĐHY André Vingt-Trois,
Tổng giám mục Paris, cử hành nghi
thức mở cửa thánh đường, khai mạc
Năm Toàn xá. Ngài dùng cây gậy giám
mục (crosse) đập vào cánh cửa còn
đóng kín, trong khi cộng đoàn đồng ca
thánh vịnh 23 :
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Ngài gõ vào cánh cửa lần thêm hai lần
nữa, mỗi lần 3 tiếng :
Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Đức Vua mạnh mẽ oai hùng
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận
Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Chúa Tể càn khôn
Chính Người là vua vinh hiển.
Cửa đền mở ra. Đức hồng y mở đầu đoàn rước tiến vào đền thánh, tiếp theo sau là khoảng 40
vị tổng giám mục và giám mục, hàng trăm linh mục thuộc tổng giáo phận Paris. Ngay sau đó,
ca đoàn Vương cung Thánh đường Paris hát kinh Tạ Ơn (Te Deum) : Te Deum laudamus, te
Dóminum confitémur.
Ngài đứng trên cung thánh. Chung quanh
bàn thờ là công trình điêu khắc 12 vị
thánh tông đồ.
Tiếp theo, ĐHY Tổng giám mục Paris
xướng kinh Gloria, cộng đoàn đáp lại :
Laudámus te…
Sau bài đọc 1 trích sáng Sáng thế, ca đoàn
tấu kinh đáp ca (Thánh vịnh 97) :
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới
Vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng
mạnh, nhờ cánh tay chính thánh của
Người
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Bài đọc 2 trích thánh thư thánh Phaolô gửi
tín hữu Êphêsô : ‘‘Trong Đức Kitô, từ cõi
trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta
hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh thần.
Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước
cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh
nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh
thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý
muốn và lòng nhân ái của Người, Người
đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức
Giêsu Kitô.’’ (Ep, 1, 3-6, II-12).
Tin mừng hôm nay trích thuật Tin mừng
Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca :
‘‘Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : ‘‘Mừng
vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở
cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự
hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần
liền nói : Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì
Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ
thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọc là Con Đấng Tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa
sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trỉ vì nhà Giacóp đến muôn
đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.’’ (Lc 1,26-38).
Người cầm nến đứng cạnh là Lê Đình Thiên Ân, huynh trưởng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tại
Giáo xứ Paris, là giáo sĩ (clerc) của Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris.
Sau bài giảng,
ĐHY André cử
hành nghi lễ tấn
phong các vị
kinh sĩ. Ngài trao
cho mỗi vị thánh
giá kinh sĩ (croix
de
chanoine).
ĐHY Tổng giám
mục và các vị
kinh sĩ là hình
ảnh 12 vị tông
đồ, cùng đọc
kinh cầu các
thánh (litanie).
Các vị tổng giám mục và giám mục ngồi trên cung thánh. Hàng trước là các giáo sĩ (clerc) trẻ.
Giáo đường lắng nghe cung nhạc thánh đại phong
cầm (Grand Orgue). Đàn đại phong cầm đền thánh
được điện toán hóa. Ngày 06/05/2013, nhân kỷ
niệm 850 năm Notre-Dame de Paris, 850 ngôi đại
giáo đường trên khắp thế giới sẽ cử hành Ngày
Đại Phong Cầm (Journée mondiale de l’Orgue).

Từ trên cao là năm tấm lụa đào Thiên Chúa ban
ơn phước cả cho năm châu bốn biển. Trời cao
vọng hồi chuông giáo đường. Trong Năm Toàn
xá 2013, ngôi đền thánh sẽ đúc mới 8 đại hồng
chung và một chuông trầm, ngân vang vào mỗi
giờ kinh phụng vụ cũng như các thánh lễ sớm
chiều. ĐHY André Vingt-Trois sẽ ban phép lành
cho bộ chuông nhạc mới vào thứ bẩy 02/02/2013,
nhân Ngày Toàn xá dành cho thiếu nhi. Hồi
chuông này chính thức ngân vang vào thứ bẩy
23/03/2012 vào dịp Lễ Lá, mở đầu Tuần Thánh.

Kết thúc thánh lễ, ca đoàn hát kinh Magnificat : Magnificat ánima méa Dóminum. Chúng tôi
xin chuyển thể lục bát như sau :
Hồn tôi réo rắt tung hô,
Trí tôi vời vợi cơ đồ rủ thương.
Phận tôi thấp kém trăm đường,
Muôn đời cất tiếng xiển dương thế trần.
Chúa tôi giáng phúc ban ân,
Danh Ngài thánh thiện từ nhân hải hà.
Ngài hằng che chở những ai,
Thành tâm kính sợ, miệt mài sót thương.
Chúa tôi sức mạnh oai phong,
Biểu dương tiêu diệt những phường tự kiêu.
Tòa cao sụp đổ tiêu điều,
Những ai khiêm hạ Thiên triều đỡ nâng.
Giầu sang rồi cũng thanh bần,
Những ai nghèo khó Ngài ban phúc đầy.
Lời Ngài phán hứa xưa nay,
Cháu con tổ phụ ơn dầy tháng năm.

ĐHCG Paris, ngày 13 tháng 12 năm 2012
Lê Đình Thông

