
 

 

 

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 2021 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

Từ hai năm qua, bóng đen Covid-19 đè nặng cuộc sống nhân loại. Đến nay bóng tối chưa qua hẳn, đã có lúc đại dịch 

phủ bóng sợ hãi lo buồn, nhưng “chúng ta đã giữ vững niềm hy vọng”. Cuộc sống đang dần dần ổn định. 
 

Hãy giữ vững niềm hy vọng để đừng sao nhãng việc cầu nguyện. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để gặp gỡ Thiên 

Chúa qua các bí tích trong cộng đoàn Hội Thánh. Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne đã ra quyết định từ ngày 

8/12/2021 trở đi, chúng ta buộc trở lại đi tham dự Thánh Lễ bình thường nếu không bị bệnh. Thánh lễ trực tuyến 

không thể thay thế việc tham dự trực tiếp. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng ta đã có kinh nghiệm về sự đói 

khát thiêng liêng. Nay được tới nhà thờ, anh chị em hãy tham dự phụng vụ cách ý thức và sốt sắng hơn. 
 

Cứ vào dịp Mùa Vọng, ai ai trong chúng ta đều thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn” (Lc 21, 36). Và câu này nhắc nhở chúng ta nhớ tới tinh thần của Mùa Vọng, mùa hồng ân ‘sửa lại đời sống’, 

‘sửa lại cách sống’, ‘canh tân đức tin’, là mùa trông mùa đợi, dọn lòng sẵn sàng chờ đón ngày Chúa quang lâm. 
 

Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ với mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động gây tổn thương, ảnh hưởng đến đức bác ái, 

khiến đức cậy nhạt nhoà, và làm đức tin phai mờ, lạnh tanh. Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ thoát khỏi biết bao cơn mê dài 

đăng đẳng trong bóng đêm tội lỗi, trong giận hờn, ghét ghen, lề thói xấu xa. Cùng với tinh thần ‘tỉnh thức’ ấy, chúng 

ta không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện thật sự giúp chúng ta luôn ‘tỉnh thức’ trước mọi việc, mọi điều khiến 

chúng ta xa rời Chúa.  
 

Người Kitô hữu cầu nguyện không phải để khoán trắng cho Thiên Chúa, nhưng để Ngài ban tình yêu, sự khôn 

ngoan và sức mạnh giúp con người có khả năng biến đổi lịch sử. Thiên Chúa đã không làm phép lạ để đại dịch biến 

mất trong chốc lát, nhưng Ngài ban ơn trợ giúp để nhân loại tìm ra thuốc phòng ngừa, chữa trị các bệnh nhân, và 

chung tay liên đới giúp đỡ người nghèo khổ trong đại dịch. 
 

Mùa Vọng tỉnh thức và cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn qua việc đi Xưng Tội để Giao Hoà với Chúa vì chúng ta 

không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến với ta. Do đó Ngày Thứ Ba 7/12 sau Thánh Lễ 6:00pm, tôi đã mời nhiều cha 

khách đến giúp Giải Tội, vậy xin quý Ông Bà Anh Chị Em hãy đến với Bí Tích Giao Hoà. Đồng thời Giáo Xứ Đức 

Mẹ Lộ Đức sẽ có 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, vào ngày 14-15 và 16 tháng 12 ngay sau Thánh Lễ 6:00pm với chủ 

đề: “PHÁ RÀO NHƯNG LẠI GÕ CỬA” sẽ do Lm. Tôma Phó Quốc Luân, OP (Dòng Đa Minh) giảng thuyết. 
 

Năm nay chúng ta sẽ có Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện vào lúc 7:00pm ngày Thứ Bảy 18/12 với Chủ đề: “BÌNH AN 

& HY VỌNG”. Ngày Chúa Nhật sẽ có Chương Trình Tài Năng Âm Nhạc vào lúc 6:00pm do các em thiếu nhi trình 

diễn. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự. 
 

Anh chị em thân mến, 

Kết thúc Thư Mục vụ này, chúng ta hướng nhìn lên Thánh Giuse, Đấng gìn giữ Hội Thánh. Ngài luôn âm thầm 

nhưng hành động hiệu quả. Ngay cả trong Năm đặc biệt về Thánh Giuse, Ngài vẫn chỉ là vị thánh âm thầm lặng lẽ, 

không một dấu ấn bên ngoài. Năm kính Thánh Giuse sẽ kết thúc ngày 8 tháng 12, nhưng Ngài vẫn “hiệp hành” cùng 

Hội Thánh với “Trái tim của người cha”. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành. 
 

Nhân dịp Giáng sinh, tôi và cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn bình an, đầy tràn ân sủng và 

niềm vui hy vọng của Chúa Giêsu Cứu Thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong 

hành trình gian nan đau khổ vì đại dịch. Kính chúc Năm Mới 2022 an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, vui vẻ 

khỏe mạnh và tràn đầy ơn Chúa. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

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

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 


