
 

THƯ MỤC VỤ 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 

Năm Canh Tý đang dần khép lại bằng những ngày cuối tháng Chạp. Đông tàn Xuân lại đến, chuẩn bị mừng đón Năm Tân 

Sửu. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức của chúng ta và nhiều nơi khác đang bận rộn nấu bánh chưng bánh tét để chuẩn bị mừng Tết 

Nguyên Đán. Cảm ơn tấm lòng của quảng đại của quý vị, đã hy sinh công của, không quản ngại gió mưa lạnh lẽo, không 

sợ bị nhiễm bệnh COVID-19 đã cùng đến với Giáo Xứ trong suốt một tháng qua để giúp làm bánh chưng bánh tét gây quỹ 

cho Giáo Xứ. 

Tất cả mọi người Việt Nam trên khắp thế giới, từ người trẻ đến người già đều chuẩn bị đón mừng năm mới Tân Sửu 2021. 

Tết đến, mọi công việc thường nhật sẽ tạm gác lại để đón chào năm mới. Chúng ta cũng sẽ có những ngày nghỉ ngơi, để vui 

xuân với gia đình, đón Tết với dân tộc, cầu mong cho một năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Trước thềm năm mới này, tôi 

muốn nói với quý Ông Bà Anh Chị Em rằng: chúng ta đừng quên cám tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Người đã ban trong 

một năm qua, bởi vì, nói theo Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên 
Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 Tx 5, 18). Hơn thế nữa, việc tạ ơn Chúa là một hồng ân cao cả, vì những lời ấy đem 

lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời (x. Kinh Tiền Tụng Chung, IV). 

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12). 

Chúng ta hãy dành những giây phút thiêng liêng này để dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì muôn điều kỳ diệu Chúa 

đã làm trong suốt năm qua trong vũ trụ thiên nhiên, trong các biến cố lịch sử nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người. 

Hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta là hồng ân sự sống. Đối với chúng ta là những tín hữu, đó 

không chỉ là sự sống thể xác, mà quan trọng hơn còn là sự sống của linh hồn trong ân nghĩa Chúa. Cùng với tâm tình tri ân 

cảm tạ dâng lên Thiên Chúa trong ngày năm cũ bước sang năm mới, mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại những lỗi lầm 

thiếu sót của mình trên hành trình đã qua, để xin Chúa nhân từ thứ tha, đồng thời để rút kinh nghiệm, nhờ đó trở nên khôn 

ngoan hơn và tránh được những điều sai lầm trong năm mới. 

Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, khi mọi người bừng dậy sau đêm ba mươi tối đen để đón nhận những tia 

sáng đầu tiên của một năm mới đang về, hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất mà mọi người mong chờ cho mình và cầu chúc 

cho kẻ khác, trước hết là cho những người thân yêu trong gia đình và gia tộc, tiếp đến là những bạn bè, những người hàng 

xóm láng giềng, những người thân quen và đồng hương hay đồng nghiệp. Thiên Chúa đã an bài xếp đặt những dấu chỉ nói 

lên những điều tốt đẹp và hứa hẹn ấy qua khí trời ấm áp, cánh én bay lượn rộn ràng trên không trung, khắp nơi cây cối đồng 

loạt nẩy lộc đâm chồi, những đóa hoa muôn màu muôn sắc tỏa ngát hương thơm đang nở rộ từ trong mảnh vườn đến mọi 

nẻo đường. 

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid - 19 này, để mọi người được trở về với 

công việc mưu sinh hàng ngày của mình. Xin Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta sáng suốt nhận ra thông điệp từ đại dịch 

để chuẩn bị bước vào mùa Chay thánh với tâm tình hoán cải. Đó cũng là các ý nguyện chính yếu của người Công giáo Việt 

Nam trong ba thánh lễ đầu năm: Mùng 01 – Cầu bình an năm mới; Mùng 02 – Kính nhớ ông bà tổ tiên; Mùng 03 – Thánh 

hóa công việc.  

Mùa xuân là thời gian của những điều mới mẻ. Năm mới Tân Sửu đang về, mang theo nhiều hy vọng và mở ra những cánh 

cửa mới. Với hình ảnh thật đẹp của con trâu trong thơ văn Việt Nam và trong ký ức của chúng ta, tôi kính chúc quý Ông Bà 

Anh Chị Em một năm mới phúc đức, khỏe mạnh, an lành, thánh thiện, hạnh phúc. Tôi cũng ước mong mỗi ngày của năm 

Tân Sửu sẽ là một món quà đặc biệt của Chúa dành cho mỗi người. 

Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành của Thiên Chúa trên toàn thể gia quyến của Quý Ông Bà Anh Chị Em. Nhờ lời 

chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria và Thánh Cả Giuse. 
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