
 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 2 NĂM 2022 
 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

 

Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm mới. Sau một mùa Đông giá rét, mùa Xuân mang lại cho vạn vật sức sống 

mới : khí trời ấm áp, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, chim hót véo von, nhiều thi sĩ đã sánh ví mùa xuân đến để đánh thức 

thiên nhiên sau một giấc ngủ dài hay nói một cách khác là đuợc hồi sinh từ cõi chết. Nhưng mùa Xuân cũng là dấu 

chỉ cho chúng ta biết rằng : dù muốn hay không, năm cũ đã qua đi và trước mắt chúng ra mở ra một năm mới để rồi 

chúng ta đặt ra nhiều hy vọng, bên cạnh những hy vọng cũng là sự lo lắng bộn bề, những câu hỏi được đặt ra cho 

bản thân, cho gia đình. Tất cả như là một ẩn số về tương lai : Ngày mai sẽ ra sao đây ? Cuộc sống có khá hơn năm 

trước không ? Chuyện gì sẽ xảy đến ? Đó là chưa nói đến tình hình chính trị, an ninh, kinh tế của thế giới, đại dịch 

COVID v.v… 

Mọi người đều mơ ước một cuộc sống an bình, vui tươi hạnh phúc. Nhưng với những gì đã và đang xảy ra, tương lai 

sẽ như thế nào ? Những câu hỏi mà không ai trong chúng ta có thể trả lời được. Chúng ta chỉ biết hy vọng và đợi 

chờ. 

            Vì thế, trong những ngày Xuân, chúng ta thường chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất : Chúc cho nhau 

nhiều Phúc để mọi sự được được tốt đẹp cho gia đình và cho chính mình, chúc cho nhau đầy Lộc để công việc làm 

ăn được thành tựu và kế sinh nhai được bảo đảm, chúc cho nhau sống Thọ để có một sức khỏe dồi dào, không bị 

bệnh tật hoành hành thân xác và tâm hồn. Bên cạnh với những lời chúc tốt đẹp đó là những điều mơ ước, mơ ước 

sao cho tất cả những điều đó trở thành hiện thực để cuộc sống của chúng ta luôn mãi là mùa Xuân, và mùa Xuân ấy 

có niềm vui, bình an và tình yêu của Chúa ngự trị, người người biết yêu thương nhau, nhà nhà đầy ắp tiếng cười, 

chiến tranh, bạo loạn, dịch bệnh Covid được dập tắt, hận thù hòa giải và thay vào đó là tình bác ái, yêu thương. 

           Tuần này các em học sinh Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, sẽ 

quay trở lại sinh hoạt bình thường theo như những qui định an toàn của Tổng Giáo Phận Seattle. Do đó, tôi tha thiết 

mời quý vị phụ huynh hãy đưa con em trở lại sinh hoạt vì Giáo Xứ có những hình thức để bảo vệ sức khỏe của các 

em còn tốt hơn yêu cầu của Tổng Giáo Phận và những trường học ở ngoài. 

Kèm theo Lá Thư Mục Vụ này là Bản Báo Cáo Tài Chánh của Giáo Xứ trong suốt năm qua. Tạ ơn Chúa là chúng ta 

không có thiếu nợ do có tiền trợ cấp trả lương của Chính phủ trong đại dịch, và lòng quảng đại đóng góp của quý vị. 

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 là Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức là Bổn Mạng của Giáo Xứ. Chúng ta sẽ Mừng Kính Trọng 

Thể và Ngày Chúa Nhật 13 tháng 2 năm 2022. Xin tất cả cùng cầu nguyện cho Giáo Xứ được luôn sống đẹp lòng 

Chúa, yêu thương chan hoà và làm cho Giáo Xứ ngày càng thăng tiến hơn. 

            Trong suốt năm Nhâm Dần ước gì mỗi người chúng ta sống tin yêu phó thác, sống tốt đạo đẹp đời, không 

màng phú quí giàu sang, đầy tình bác ái chia sẻ và nâng đỡ. Đã mang kiếp người thì không thể nào không gặp 

những thử thách và khó khăn của cuộc đời. Nhưng trong mọi biến cố, chúng ta hãy vững niềm Tin vì Thiên Chúa 

luôn đồng hành với chúng ta và giúp đỡ chúng ta, miễn sao chúng ta sống thành tâm thiện chí thì lúc đó những gì ta 

chúc nhau dịp Xuân về Tết đến sẽ thành hiện thực. Xuân Hy vọng, Xuân An Bình. 
  

  « Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. »(Tv 37,5). 
 

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu 

thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 


