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

 

Sau hành trình 40 ngày Mùa Chay trầm lắng, đắm chìm trong sám hối, chay tịnh và cầu nguyện, giờ đây, 

cùng với Hội Thánh toàn cầu, chúng ta hân hoan cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, mầu 

nhiệm của sự sống mới và niềm hy vọng mới. Chúng ta có thể mượn lời trong bài công bố Tin Mừng Phục 

Sinh để ca lên rằng: 

 

Mừng vui lên hỡi khắp miền dương thế,  

bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang: 

Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng,  

đẩy lùi xa bóng tối của trần gian. 

 

Cử hành mầu nhiệm Phục Sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã đang được kiểm soát chữa trị tốt hơn 

trên thế giới, cũng là dịp để người tín hữu chúng ta sống và làm chứng cho con người ngày hôm nay về niềm 

tin, lòng cậy trông và phó thác vào một Thiên Chúa quyền năng và tình yêu, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống 

lại, chính Đấng ấy vẫn “luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách” (2Cr 1,4). Thiên 

Chúa không vô cảm trước những nỗi thống khổ của con người, mà trái lại “chính Người đã mang lấy những 

bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Người đã phải mang thương tích cho chúng 

ta được chữa lành” (Is 53,4-5), và nhất là “chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích 

cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Chúng ta tin chắc rằng: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã ban cho các nhà khoa học 

đã tìm ra phương thuốc chữa trị và phòng ngừa COVID-19. 

 

Xin Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, xua tan cơn đại dịch, chữa lành mọi vết 

thương tâm hồn và thể xác, cũng như ban lại bình an cho mọi người và mọi nơi. Xin cho thuốc phòng ngừa 

nay được mau phổ biến rộng rãi cho toàn thế giới.  

 

Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em, cùng các Hội Đoàn, Ca Đoàn đã tham dự Tam 

Nhật Thánh thật sốt sắng. Chúng ta đã có những giờ Chầu Thánh Thể; Ngắm Đàng Thánh Giá; Dâng Hạt 

v.v... theo đúng truyền thống Việt Nam như khi còn ở bên quê nhà. Cảm ơn Ban Trang Trí; Ban Phụng Vụ; 

Thừa Tác Viên Lời Chúa; Thừa Tác Viên Thánh Thể; Ban Giúp Lễ; Ban Tiếp Tân; Ban Truyền Thông; Ban 

Âm Thanh; Ban An Ninh; Hội Thánh Linh, Hội Legio Maria; Hội Gia Trưởng; Hội Hiền Mẫu; Đoàn Thiếu 

Nhi Thánh Thể Xaviê Cần; Hội Đồng Tài Chánh và Hội Đồng Mục Vụ đã cùng cộng tác giúp cho Giáo Xứ 

Đức Mẹ Lộ Đức trong những ngày vừa qua. 

 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em Mùa Phục Sinh đầy ân sủng, niềm vui và hy vọng. Mừng Chúa Phục 

Sinh - ALLELUIA! ALLELUIA! 

 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 

 

 

 

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


