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THƯ MỤC VỤ THÁNG 5/2021 
 

 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh, 
 

Hơn một năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây nhiều đau thương cho gia đình nhân loại. Tính tới đầu tháng Năm này, 

trên toàn thế giới đã có 151 triệu người bị nhiễm bệnh và trên 3,17 triệu người qua đời vì dịch bệnh, có 87,6 triệu 

người đã được bình phục. Tạ ơn Chúa tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức của chúng ta chỉ có 3 người thiệt mạng vì dịch 

bệnh này. Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt, cho chúng ta và mọi người trên 

khắp thế giới biết thể hiện tình liên đới trong việc chữa trị và phòng ngừa dịch bệnh. 
 

Trong Năm Thánh Giuse, chúng ta tiếp tục học hỏi và thực hành Gương Thánh Giuse. Thánh Giu-se đóng một vai 

trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa vì ngài đã được Thiên Chúa chọn làm nghĩa phụ của Đức 

Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể. Là gia trưởng và với tinh thần trách nhiệm, ngài luôn chăm lo cho Đức Giêsu và 

Mẹ Maria. Điều ngạc nhiên là các thánh sử không ghi lại một lời nói nào của thánh Giu-se. Ngài là một con người 

thinh lặng, trầm tư, sống nội tâm cách cao độ để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và thi hành trong tinh thần tín thác, 

vâng phục và mến yêu. Trong mọi biến cố của cuộc đời, và cách riêng trong các giấc mộng, ngài không hoài nghi 

thiên ý, chỉ âm thầm thi hành những gì thiên sứ phán bảo, không đắng đo, không thoái thác. Chính nhờ vào lòng 

vậng phục của thánh Giuse mà Đức Giê-su đã có một mái ấm gia đình để sinh sống và tăng trường, có được tình 

thương dạt dào của mẹ cha để nương tựa, có được những lời khuyên bảo dạy dỗ để rèn luyện nhân cách lẫn tâm linh 

đạo đức. 
 

Thánh Giuse, một người cha khiêm tốn đầy tinh thần trách nhiệm, biết nhận ra thiên ý qua giác mộng, luôn quên 

mình để sống theo ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy noi gương ngài để biết tìm và thi hành thánh ý 

Chúa trong cuộc sống, biết chu toàn trách nhiệm trong tinh thần phó thác và yêu thương. Chúng ta cũng xin ngài hộ 

phù các gia đình và Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta để chúng ta luôn sống an vui và cùng nhau tiến bước trên đường 

nên thánh. 
 

Tháng Năm là tháng ‘Dâng Hoa kính Mẹ’. Người Công giáo Việt Nam được tiếng là rất yêu mến Đức Mẹ. Ngày 

xưa, tại La Vang, Trà Kiệu, giữa cơn khốn khó vì bị bách hại, cha ông chúng ta đã chạy đến với Mẹ bằng chuỗi Mân 

Côi, để xin Mẹ cầu cùng Chúa thương che chở, trợ giúp. Ngày nay, trong Tháng Hoa này, chúng ta hãy sốt sắng Lần 

Hạt Mân Côi để cầu nguyện cho nhân loại được bình an giữa những gian nan khốn khó. Đặc biệt vào ngày Chúa 

Nhật 30 tháng 5 kết thúc Tháng Hoa, chúng ta sẽ có Rước Kiệu, Dâng Hoa và Thánh Lễ ngoài trời vào lúc 10:30 

sáng tại Lễ Đài Đức Mẹ Lộ Đức. 
 

Cùng nhau, chúng ta hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô:     

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. 

Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách. 

Lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và được chúc phúc, 

xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. 

Chúng con phó thác cho Mẹ, 

là Đấng chiếu tỏa rạng ngời trên hành trình của chúng con, 

như dấu chỉ cứu độ và hy vọng. 

Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, 

Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen”. 
 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em bước vào Tháng Hoa Kính Đức Mẹ đầy ân sủng, niềm vui và hy vọng. 

Mừng Ngày Hiền Mẫu đến tất cả Quý Bà, Quý Cô và Quý Chị. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

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