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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 
 

  

Trở lại nhịp sống thường nhật sau những tháng hè, chúng ta xác định lại hướng 

đi và mục đích cuộc sống đức tin và sinh hoạt của gia đình giáo xứ.  Nếu chúng ta 

xem mình là một thành viên thực sự của giáo xứ, chúng ta sẽ luôn lưu tâm và quảng 

đại giúp cho gia đình giáo xứ thăng tiến mỗi ngày.  Nếu chúng ta thường đề cập 

đến chương trình xây dựng và phát triển giáo xứ, thì chúng ta cũng hãy tập 

trung vào hai chữ “Xây Dựng.” 

 

Xây dựng nghĩa là chúng ta cùng nhau, đồng lòng, đồng tâm, đồng đội để 

góp bàn tay làm nên một chương trình, một ngôi nhà, một cộng đoàn, trong sự 

quý mến, hy sinh, và quyết tâm.  Và nòng cốt của việc xây dựng là sống tinh thần 

quản lý và chia sẻ ơn huệ Chúa ban (stewardship).  Đức tin đi liền với những việc 

làm cụ thể sẽ xây dựng một mái nhà yêu thương, một cộng đoàn hướng về Chúa và 
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nâng đỡ lẫn nhau.  Do đó, để xây dựng giáo xứ chúng ta có tự đặt câu hỏi “Tôi có 

dấn thân tham gia chưa?” 

 

Chúa muốn chúng ta sống trong một gia đình Giáo Hội, và cụ thể tại mỗi 

địa phương là gia đình giáo xứ.  Trong kinh cầu nguyện cho giáo xứ sau khi rước 

lễ trong các thánh lễ cuối tuần chúng ta đọc “Chúa đã muốn chúng con làm thành một 

Cộng Đoàn Công Giáo, cộng đoàn yêu thương để làm bằng chứng tình thương của 

Chúa.” Làm thành hay là xây dựng giáo xứ, đó là ý muốn của Chúa. Muốn trở thành 

cộng đoàn yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa thế giới ngày nay đòi hỏi chúng 

ta phải xích lại gần nhau trong sự quan tâm, trong nổ lực xây dựng giáo xứ của 

mình.  Đức Thánh Cha, các Giám Mục, và Tổng Giáo Phận chúng ta nhấn mạnh đến 

việc giáo dân phải tham gia vào đời sống giáo xứ, không chỉ là cầu nguyện, nhưng 

bằng những cách thức thiết thực.  Sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo (ấn bản năm 

1992) trong khoản 2042 – 2043 dạy: Hội Thánh có năm điều răn thay vì sáu.  Tuy 

nhiên Hội Thánh không bỏ điều răn nào trong 6 điều răn trước đây, nhưng tóm 

lại thành bốn điều, và thêm một điều mới, đó là đóng góp để xây dựng Hội 

Thánh.   Khi còn ở Việt Nam, chúng ta đã quen lối suy nghĩ là đất nước, giáo hội 

Việt Nam nghèo, cần có sự giúp đỡ của Tòa Thánh hay từ phương Tây, nhưng nay 

chúng ta không còn ở Việt Nam, mà là ở Mỹ, một xứ sở chảy sữa và mật, có cơ hội, 

tài chánh nhiều hơn, thì việc đóng góp để xây dựng cho Giáo Hội không còn là việc 

nhận lãnh, mà là chia sẻ.  Chúng ta không thể ỷ lại vào một ai khác, mà trước tiên 

chính mình cần phải góp bàn tay xây dựng giáo xứ.   Đây là một vinh dự và bổn 

phận của một Kitô hữu. 

 

Để thực thi ý định của Chúa và Luật Giáo Hội, chúng ta cần trở nên một 

người sống có lòng, có trước có sau, và quảng đại.  Việc ghi danh vào giáo xứ là 

điều quan trọng, thể hiện tấm lòng của mình.  Cây có cội, suối có nguồn, con người 

có tổ tiên, thì giáo dân phải có xứ đạo.  Khi người ta hỏi mình thuộc về xứ nào, mà 

chúng ta trả lời không thuộc xứ nào hết thì thật đáng buồn.  Giáo luật buộc chúng ta 

phải ghi danh vào giáo xứ.  Bằng chứng là khi quý Ông Bà Anh Chị Em có con em 

muốn về Việt Nam đám cưới ở nhà thờ, thì cha xứ ở đó buộc phải có giấy giới thiệu 

của cha xứ bên này.  Phải là thành viên của một giáo xứ bên này!  Nếu không ghi 

danh vào giáo xứ mà đến xin cha xứ chứng nhận thì cha xứ sẽ buộc phải từ chối.  

 

Nhân dịp này tôi xin nhắc lại: việc ghi danh vào giáo xứ Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam tại Tukwila không bắt buộc trước tiên phải đóng mấy ngàn tiền 



quỹ xây dựng, như một số người đồn đãi.  Ghi danh là ý thức mình thuộc về giáo 

xứ, có quyền lợi và bổn phận.  Sống có lòng, có trước có sau thì sẽ giúp mình nghĩ ra 

làm cách nào để sống chia sẻ với giáo xứ bằng đức tin, tài năng, thời gian và tài chánh 

của mình vào thời điểm nào đó.   

 

Cuối tuần này, Giáo Xứ cùng chung lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cùng 

chúc mừng cho Giáo Đoàn Fatima nhân dịp lễ Bổn Mạng, Đức Mẹ 

Fatima.  Trong năm thánh Fatima này, chúng ta cùng mừng một biến cố đặc biệt của 

giáo đoàn Fatima, đó là kỷ niệm 40 năm thành lập giáo đoàn.  Dù xa xôi, những giáo 

đoàn Fatima vẫn luôn hướng lòng và cùng góp bàn tay vào việc xây dựng giáo xứ 

qua lời cầu nguyện, hy sinh, quảng đại góp khối óc và bàn tay, tài năng, thời gian và 

tài chánh.  Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nguyện xin Chúa chúc lành cho 

Ông Chủ Tịch, Ban Điều Hành, và các gia đình trong giáo đoàn được mọi ơn lành, 

niềm vui và bình an để cùng đồng hành với giáo xứ trong tiến trình xây dựng và phát 

triển. 

 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


