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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Chúng ta đang trong Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, 

để cùng với các giáo hữu Công Giáo cũng như các Anh Chị Em Kitô Hữu Chính 

Thống, Tin Lành, Anh Giáo cùng xích lại gần nhau trong lời cầu nguyện và trở về 

lại với nền tảng là Đức Kitô để cùng học hỏi, làm chứng cho Tin Mừng trong lòng 

thế giới ngày nay.  Đây là một công cuộc quan trọng và đòi hỏi nhiều nổ lực hiểu biết 

lẫn nhau trong thiện chí và khiêm tốn.  Có thể nói đây là bước căn bản đầu tiên trước 

khi nói đến việc liên kết giữa các tôn giáo: Phật Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo….  Giáo 

Hội Công Giáo vẫn mong ước các con cái mình cùng đồng hành với những anh chị 

em Kitô hữu khác, thể hiện xác tín của mình và đồng thời cởi mở trong việc cùng 

chung tay xây dựng xã hội trong công bình và bác ái, nâng cao ý thức nhân loại về 

phẩm giá con người, và ơn gọi làm con cái Chúa. 

http://www.vmpwa.org/


Vào ngày 22 tháng Giêng sắp tới (ngày thứ Hai) Giáo Hội mời gọi chúng 

ta mừng Ngày Cầu Nguyện Cho Quyền Bảo Vệ Thai Nhi.  Chúng ta hiệp nhất 

trong việc lắng nghe Lời Chúa và thực hành qua việc thực thi giáo huấn của Mẹ Giáo 

Hội liên quan đến tín lý và luân lý.  Đức Tổng Giám Mục Sartain chúng ta đã mời 

gọi mọi giáo hữu đến tham dự ngày tuần hành bảo vệ sự sống với Thánh Lễ Cầu 

Nguyện Cho Sự Sống (Mass for Life) vào lúc 9:30 am tại Hội Trường  Marcus 

Pavilion thuộc Trường Đại Học Thánh Martin ở Olympia.  Và sau đó tất cả được 

mời sang thủ phủ Olympia để tuần hành bảo vệ sự sống.  Hằng năm biến cố này đã 

và đang thu hút nhiều người tham dự.  Có những gia đình đưa các em nhỏ đi tham 

dự.  Các giáo xứ có thuê xe bus đi chung, và giáo xứ chúng ta cũng đã có chương 

trình. Nếu ai muốn đi chung thì xin liên lạc với anh Trần Michael 

(michaelt8990@gmail.com).  Chúng ta cùng giúp nhau ý thức hơn về ơn gọi sống 

đời gia đình, làm cha mẹ biết quý trọng món quà sự sống nơi nhau và nơi con cái 

mình, đồng thời có trách nhiệm và hướng dẫn con cái trong đường nhân đức để trở 

nên Kitô hữu trưởng thành và thánh thiện.  

 

Chúng ta hiệp nhất trong tư tuởng và hành động, thì cũng cần có sự liên 

kết giữa các chương trình giáo dục đức tin và sinh hoạt.  Tôi vẫn luôn mong ước 

các phụ huynh học sinh là những “thầy dạy đức tin trước tiên” (theo như lời 

Giáo Hội dạy) có dịp để học hỏi Lời Chúa, Giáo Lý, Phụng Vụ, Thánh Lễ, Giáo 

Dục, Tài Chánh do các linh mục, thầy cô chuyên môn giúp…Xin mời quý phụ 

huynh cùng tham gia những giờ học và sinh hoạt tại giáo xứ vào chiều thứ Bảy (sau 

giờ ăn trưa của các em), hoặc vào những giờ khác thuận tiện.  Đây là cơ hội quý báu 

để quý phụ huynh bồi dưỡng về đời sống đức tin và tâm linh.  Xin liên lạc với Thầy 

Lê Xuân Hy hoặc Chị Song Hà để ghi danh trong thời gian này. 

 

Tinh thần hiệp nhất cũng thể hiện qua việc các tổ chức trong giáo xứ cùng 

hy sinh thời gian và làm việc chung, luôn đặt việc làm việc chung trên nền tảng 

phục vụ khiêm tốn và vô vị lợi là chính Chúa Kitô, là Viên Đá Góc Tường, nối 

kết và giữ toàn bộ cấu trúc tòa nhà thiêng liêng.  Các tổ chức (Hội Đồng, Giáo 

Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành) hiện hữu là để hỗ trợ cho các nhu cầu muôn 

mặt của gia đình giáo xứ, nhưng nếu không đặt quyền lợi của giáo xứ trên hết thì 

sứ mạng của tổ chức mình sẽ không được hoàn thành.  Chính vì thế, trong 

những ngày Hội Chợ Tết sắp đến, để thể hiện trọn vẹn khuôn mặt vui tươi đầy 

sức sống của giáo xứ, tôi xin mời quý tổ chức trong giáo xứ cùng tích cực hy sinh 

thời gian công sức để góp phần vào việc làm bánh tét bánh chưng và chương 

trình phụng vụ và văn nghệ trong ba ngày Tết. Ngoài ra, năm nay chúng ta sẽ có 

các Đức Cha đến dâng lễ và tham dự Hội Chợ Tết. Đây là một diễm phúc cho 
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giáo xứ, và cũng mời gọi chúng ta tích cực tham gia hơn. Tôi được biết các Giáo 

Lý Viên, Thầy Cô Việt Ngữ, và Huynh Trưởng đã có ngày giờ đưa các em xuống 

giúp làm bánh tét bánh chưng như là một cách tiếp cận thực tế và học hỏi văn hóa 

Việt Nam một cách sống động và vui tươi, cũng như tham gia văn nghệ Hội Chợ Tết 

năm nay.  Xin mời các truởng của các tổ chức liên lạc với anh Nguyễn Lân 

(alanlan.nguyen@gmail.com), trưởng ban văn nghệ Hội Chợ Tết, để ghi danh 

tiết mục văn nghệ của tổ chức mình. 

 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 


