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 THƯ MỤC VỤ 3/2021 
 

Quý Ông Bà Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, 
   

Sau những ngày bận rộn nấu bánh chưng bánh tét, và rộn ràng của những ngày Tết Nguyên Đán Tân 

Sửu, rồi chúng ta lại chào đón những cơn bão tuyết rơi xuống vào mùa Xuân. Tiếp đến chúng ta lại được mời 

gọi bước vào một giai đoạn trầm lắng hơn với mùa Chay Thánh, chuẩn bị tâm hồn và đời sống hướng về 

mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại và của mỗi Ki-tô hữu 

chúng ta. 

Đặc biệt, mùa Chay năm nay được cử hành giữa những lo âu, căng thẳng do cơn đại dịch Covid-19 vẫn 

đang tiếp tục gia tăng và đe dọa sự an toàn đối với cuộc sống nhân loại. Giữa bối cảnh đó, chúng ta lại được 

an ủi và khích lệ nhờ những tâm tình và ý hướng trong Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha 

Phanxicô: “Anh chị em thân mến! Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy 
vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, 
giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh 
Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá 
nhân mỗi người chúng ta.” Hành trình hoán cải của mỗi tín hữu và của toàn thể cộng đồng nhân loại được 

Đức Thánh Cha định hướng “làm tươi mới niềm Tin, Hy vọng và Tình yêu” qua những đề nghị rất cụ thể. 

Chúng ta đang ở trong năm Thánh đặc biệt của Thánh Giuse, chúng ta phó thác sự hiệp nhất và bình an 

cho sự bảo trợ của Thánh Giuse với “trái tim của người cha” trong gia đình giáo xứ. Đồng thời, noi gương 

thánh Giuse, âm thầm lặng lẽ phục vụ cộng đoàn, chúng ta đang xây dựng gia đình của Thiên Chúa trong yêu 

thương, phục vụ và thánh thiện. 

Bắt đầu từ Thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ có thánh lễ Thứ Tư trở lại để 

tôn kính Thánh Cả Giuse. 

Lời hứa của Thánh Giuse trong lúc cùng với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu hiện ra ở Nước Ba Tây 

(Brazil) từ năm 1994 - 1998:   

 “Vào mỗi thứ Tư đầu tháng, Khiết Tâm cha sẽ trào đổ muôn vàn ơn phúc cho tất cả những ai tin cậy vào sự 
cầu bầu của Cha. Vào các ngày Thứ Tư này, các ơn họ nhận được không phải là những ơn tầm thường, 
nhưng mạnh hơn cả thác lũ trong khối các ơn phi thường!  Cha sẽ ban phát cho những ai tôn kính và tin cậy 
vào Cha, tất cả mọi phúc lành, mọi nhân đức và trọn cả tình thương Cha được hưởng từ Chúa Giêsu Con Chí 
Thánh của Cha, và từ Bạn Đời Rất Thánh của Cha là Đức Trinh Nữ Maria trong lúc còn sống nơi dương thế 
này, và tất cả mọi ơn mà cha vẫn liên tiếp được thừa hưởng trên nơi vinh phúc.” 

Để tạo điều kiện cho mọi tín hữu trong Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức có thể nhận được muôn vàn ân phúc phi 

thường tuôn trào từ suối nguồn Khiết Tâm Thánh Giuse qua lời chuyển cầu của Ngài, vào mỗi Thứ Tư đầu 

tháng sẽ có Chầu Thánh Thể và suy niệm về những nhân đức của Thánh Cả Giuse. 

Giáo Xứ sẽ tổ chức Tuần Cửu Nhật kính Khiết Tâm Thánh Giuse từ ngày 10/3 - 18/3 sùng kính Thánh Giuse 

. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham gia tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, hoặc thông 

công trực tuyến. Tòa Ân Giải Tối Cao ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu sẽ đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được 

phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 

và 1 tháng 5. 

Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Tòa Ân giải Tối cao đã ban hành Sắc lệnh về Ơn Toàn xá được ban 

trong suốt Năm Thánh Giuse. Anh chị em có thể lãnh nhận Ơn Toàn xá trong các điều kiện thông thường: 

xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng với quyết tâm từ bỏ tội lỗi.  
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho toàn thể gia quyến của Quý Ông Bà Anh Chị Em. Nhờ lời chuyển 

cầu của Đức Trinh nữ Maria và Thánh Cả Giuse. 
   

Trong Chúa Giêsu Kitô 
  

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

http://www.ducmeloducseattle.org/

