
 

 

 

 
 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2021 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 

 

Trong suốt tháng 8 qua truyền hình báo chí và các trang Facebook chúng ta đã thấy tai ương dịch bệnh vẫn đang 
hoành hành khắp nơi trên thế giới; động đất ở Haiti; cháy rừng bão tố ở khắp nơi, đặc biệt là cơn Bão IDA đã tàn 
phá nhiều tiểu bang miền Đông-Nam Hoa Kỳ. 
 

Có lẽ chúng ta cũng không quên ngày 11 tháng 9 năm 2001, đất nước Hoa Kỳ đã bị khủng bố tấn công. Sau các 
cuộc khủng bố tấn công, tổng thống George W. Bush đã yêu cầu Taliban đang cai trị Afghanistan, phải giao nộp 
Osama Bin Laden. Việc Taliban từ chối dẫn độ Bin Laden đã dẫn đến Chiến Tranh Tự Do Bền Vững do Hoa Kỳ 
cùng các quốc gia liên minh trong khối NATO tham chiến. Sau 20 năm tham chiến Hoa Kỳ và các quốc gia đã rút 
quân khỏi Afghanistan. Nhìn những hình ảnh máy bay quân sự Mỹ đã đáp xuống Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul 
để sơ tán các nhân sự của Mỹ và những người cộng tác đang tiêu hủy tài liệu, làm chúng ta bùi ngùi nhớ lại 
khoảnh khắc Sự Sụp Đổ Của Sài Gòn 1975 trong Chiến Tranh Việt Nam. 
 

Anh chị em rất thân mến, trước những đau thương của bệnh tật, khủng bố, chiến tranh nghèo đói, chết chóc, chúng 
ta hãy truyền đi một thông điệp: Đừng để mất niềm hy vọng. “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng 
ta” (Dt 6, 18). “Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 
luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính 
chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ 
đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1, 3-5). 
 

Cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em đã quảng đại giúp đỡ cho những nạn nhân đang chống chọi với đại dịch Corona-
virus. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau buồn với quí cha, các dòng tu, các giáo xứ và các gia đình đã mất những 
người thân yêu. Chúng ta quặn đau, chúng ta khóc, như chính Chúa Giêsu đã “quặn đau” khi đứng trước quan tài 
của con trai bà góa thành Naim, như Chúa đã khóc trước nấm mộ của Lazarô. 
 

Ước gì mỗi người trong Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hãy làm tất cả những gì có thể để niềm hy vọng trở thành hiện 
thực, bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm viếng ủi an, cảm thông khích lệ, giúp đỡ vật chất. Đừng để một ai phải 
thất vọng vì sự dửng dưng vô cảm của chúng ta. Xin hãy chuyển thông điệp hy vọng này tới tất cả mọi người.  
 

Giáo Xứ hân hoan chúc mừng 29 em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh và quý thầy 
cô Giáo lý viên đã tận tình hy sinh vất vả giảng dạy cho các em trong mùa đại dịch.  
 

Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ khai giảng vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Xin quý 
vị phụ huynh hãy ghi danh cho các em sinh hoạt TNTT sau mỗi thánh lễ. Kể từ ngày 19 tháng 9 Giáo Xứ Đức Mẹ 
Lộ Đức sẽ có Thánh Lễ vào lúc 12:30pm. Xin mời các phụ huynh cùng tham dự Thánh Lễ với các em thiếu nhi.  
 

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Xin Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, 
Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội 
Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

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