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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 

Cuối tuần này Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhắc nhở 

chúng ta về tình thương quy tụ và thứ tha trong Chúa Giêsu. Đây cũng là một tấm 

gương để chúng ta sống cởi mở, quan tâm, và đón nhận nhau, thực hành đời sống 

quản lý và chia sẻ các ơn huệ Chúa ban. Trong thư mục vụ tuần này, tôi xin tiếp tục 

quảng diễn việc đón tiếp.  Chúng ta nhìn lại khái niệm Stewardship ( Quản lý và 

chia sẻ ơn huệ Chúa ban) và cùng hiểu rằng đây không chỉ nói về tiền của nhưng 

có thể nói trước hết là cả một con người, tâm hồn và thể xác.  Nếu không có sức 

khỏe và trí tuệ thì đâu có khả năng kiếm tiền.  Và người “có lòng” với Chúa và với 

giáo xứ thì phải khởi đầu từ tấm lòng quảng đại mới cho đi.  Do đó, Stewardship là 

khởi đầu chia sẻ với nhau tâm tình, tấm lòng, quan tâm, và ý hướng đón nhận 

nhau. 

  

Việc tập để nhớ tên nhau và gọi tên là một điều quan trọng. Khi chúng ta 

được ai đó nhớ và gọi đúng tên của mình, thì chúng ta cảm thấy được quan tâm, 

và không còn lạc lõng trong đám đông nữa.  Khi Chúa gọi ai, Ngài cũng gọi đích 

danh tên người đó.  Chúng ta cũng nhớ lại khi được chịu phép rửa tội, được gọi để 

làm con Chúa, chúng ta được gọi tên thánh và tên riêng của mình.  Nhớ tên ai được 

http://www.vmpwa.org/


là một thách đố. Riêng đối với tôi, đây là một điều rất khó, vì giáo xứ có cả mấy ngàn 

người.  Nhưng mỗi lần tôi gọi ai đúng tên của họ thì tôi cảm thấy rất vui và chính 

người đó cảm thấy vui nữa. Chắc chắn chúng ta không thể nào nhớ hết được tên mọi 

người, nhưng chúng ta cũng tập nhớ tên và có thể hỏi người nào đó chúng ta quên tên 

nhắc lại tên cho chúng ta.  Việc chào đón, thăm hỏi gặp gỡ nhiều lần, cũng sẽ giúp 

chúng ta nhớ tên một số giáo hữu. Ngoài ra, giáo xứ chúng ta cũng có cuốn sách 

danh bạ có hình ảnh của các gia đình thành viên. Năm nay giáo xứ chúng ta sẽ 

làm cuốn danh bạ mới với hình ảnh cập nhật.  Khi có dịp, chúng ta hãy mở ra xem và 

biết thêm tên và khuôn mặt thân thương trong gia đình giáo xứ. 

  

Việc thông tin thường xuyên, đều đặn, cập nhật, thân thiện và rõ ràng về 

các sự kiện đã, đang, và sẽ diễn ra của giáo xứ trong Báo Niềm Tin, thông báo 

trong nhà thờ, thư mục vụ gởi về gia đình, mạng giáo xứ (website) gọi điện thoại 

có tầm quan trọng trong việc đẩy mạnh việc đón tiếp.  Sự thiếu thông tin liên lạc 

trong giáo xứ sẽ làm giáo hữu cảm giác bị lạc lõng, và dẫn đến những suy đoán thiếu 

chính xác hoặc hiểu sai hoặc thậm chí gây chia rẻ. 

  

Việc đón tiếp cũng thể hiện qua việc mời gọi nhau để tham gia vào các ban 

ngành hoặc những sinh hoạt thiện nguyện bằng cách tổ chức các ngày ghi danh 

thiện nguyện viên  (Ministry Fair).  Sẽ có những bàn ghi danh ( booths ) với các 

thông tin và nhân sự để giúp các tổ chức, hội đồng, đoàn thể, ban ngành để chiêu mộ 

thêm các thiện nguyện viên. Giáo hữu sẽ được chào đón và giới thiệu các tổ chức và 

sinh hoạt trong giáo xứ để tham gia. 

  

Các sinh hoạt xã hội của giáo xứ là những cơ hội để giáo hữu tham gia để 

từ đó nuôi dưỡng ý thức cộng đoàn và thuộc về. Những dịp Làm Bánh Tét Bánh 

Chưng, Bán Quán cuối tuần, Hội Chợ Tết, Hội Chợ Hè, Thi Tài Năng, Picnic, 

Thi Bóng Chuyền .... đều là những dịp quý báu để giáo hữu xích lại gần nhau hơn, 

qua những lời thăm hỏi, giới thiệu nhau, biết thêm một người anh chị em.  Tôi rất vui 

khi được đến chào thăm các thực khách tại quán ăn mỗi tuần và từ đó được biết thêm 

những giáo hữu mới từ Việt Nam sang định cư hoặc sang thăm viếng.  Cũng cần 

nhắc lại cho nhau về tinh thần làm việc trong sự quý trọng nhau, tiếp đón những 

ai mới đến làm thiện nguyện, để họ có thể tiếp tục cảm nghiệm tình gia đình giáo 

xứ và tiếp tục ở lại giúp làm thiện nguyện. 

  

Việc sớm liên lạc (follow up) các thiện nguyện viên ngay sau khi họ ghi 

danh giúp là diều rất quan trọng.  Một khi giáo hữu ghi danh giúp một điều gì ( 

thời gian, tài năng, tài chánh) mà các lãnh đạo không sốt sắng liên lạc (follow up) để 

có buổi gặp mặt để bàn thêm chi tiết công tác hay chương trình thì sẽ làm những 



người này có cảm giác không được quan tâm và cần đến, từ đó mất hào hứng. Điều 

này có ảnh hưởng tiêu cực cho việc mời gọi lần sau. 

  

Việc quan tâm và liên lạc cũng như mời gọi các anh chị em tân tòng sau ngày 

được rửa tội là một điều quan trọng. Trong thời gian học đạo, họ đã được giới thiệu 

và cảm nghiệm mối dây gần gũi với gia đình giáo xứ.  Sau khi được rửa tội, những 

anh chị em tân tòng này đã trở thành thành viên thực thụ của gia đình giáo xứ. Họ là 

những mảnh đất tươi tốt, đang chờ được mời gọi, đang cần được gieo hạt giống 

tốt.  Nhưng nhiều lúc chúng ta không có sự quan tâm, theo sát, và kiên nhẫn vận động 

mời gọi họ tham gia các sinh hoạt giáo xứ.  Ngoài ra tôi cũng luôn nhấn mạnh với 

các đôi bạn học giáo lý dự bị hôn nhân là bí tích hôn phối là bí tích nhắm tới đời 

sống phục vụ, không chỉ trong gia đình của riêng mình, mà còn mở cánh cửa 

đưa họ vào đời sống phục vụ trong gia đình giáo xứ.  Do đó, chúng ta và cách riêng 

các ban giảng huấn, ban đón tiếp, cần quan tâm đến các anh chị em trong các chương 

trình đặc biệt này. 

  

Cuối tuần này Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mừng lễ Bổn Mạng, đồng thời ra 

mắt Tân Ban Chấp Hành. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng, và cám ơn Đoàn 

đã đồng hành với Giáo Xứ trong việc phục vụ và góp phần xây dựng Giáo Xứ. 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban xuống muôn ơn lành trên Ông Liên Đoàn 

Trưởng và các thành viên và gia đình. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


