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Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 
 

  

Trong hành trình đức tin và xây dựng gia đình giáo xứ, chúng ta được nhắc nhở 

lại hình ảnh hai môn đệ trên đường đi Emmaus có Chúa đang đồng hành.  Nhiều 

lúc chúng ta tưởng mình đã hiểu hết mọi chuyện và đã làm mọi sự để xây dựng đời 

sống đức tin hoặc xây dựng và phát triển giáo xứ, nhưng thực sự thì chưa hoàn 

toàn.  Chúa giúp chúng ta nhìn mọi sự việc với cái nhìn mới của Ngài và biết xây 

dựng đời sống đức tin và gia đình giáo xứ với những hình thức cụ thể, nhiều lúc đòi 

hỏi chúng ta hãy tỉnh ngộ về thái độ và mức độ dấn thân của chúng ta.  Ngài mời 

gọi chúng ta “Chúa yêu thương những ai cho đi một cách vui vẻ.” 

 

Chúa thổi vào một luồng sinh khí mới trong tâm hồn hai môn đệ, giúp họ 

nhận ra những gì họ đã mơ tưởng mà không nhìn vào thực tế, giúp họ nhận ra 

Chúa trong cung cách bẻ bánh, yêu thương, phục vụ họ.  Và từ đó họ hân hoan 

http://www.vmpwa.org/


chia sẻ đức tin và hân hoan chung tay với các môn đệ khác để rao giảng và sống Tin 

Mừng.  Trong tầm nhìn đó, tôi mời quý Ông Bà Anh Chị mở rộng tầm nhìn để cùng 

đồng hành với Chúa và tha nhân và hân hoan chia sẻ đức tin và dấn thân trong công 

việc xây dựng gia đình giáo xứ qua việc chúng ta xem xét tài năng của mình để làm 

thiện nguyện giúp giáo xứ.  Trong các tờ báo Niềm Tin vừa qua, có một trang ở cuối 

nói đến việc chúng ta cầu nguyện và xem xét thử mình có những tài năng hay khả 

năng nào để phục vụ giáo xứ.  Nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng của giáo xứ chúng ta 

năm nay (Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) vào hai ngày 18 và 19 tháng 11 

năm nay, tôi xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến xem và lắng nghe phần chia 

sẻ của các Hội Đồng, các Tổ Chức và Ban Ngành và hăng hái ghi danh thiện 

nguyện dấn thân phục vụ.  Đó là các thức chúng ta nói lên tấm lòng tri ân đối 

với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quan thầy của chúng ta.  Có rất nhiều chương 

trình giáo lý – đức tin: Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể và có hơn 50 ban 

ngành đang chờ sự dấn thân tham gia của chúng ta.   Buổi họp tối thứ Năm tuần này 

với sự tham gia của các tổ chức trong giáo xứ nói lên quyết tâm trong việc cùng hân 

hoan chia sẻ những cách thức và sang kiến mới để tổ chức lễ Bổn Mạng Giáo 

Xứ, tri ân các thiện nguyện viên, và ghi danh các thiện nguyện viên mới, cùng 

với việc phát động gây quỹ để xây trung tâm giáo dục - đức tin của giáo xứ. 

 

Để mọi người cảm nghiệm đường sự đồng hành với Chúa và với nhau, giáo xứ 

chúng ta sẽ có chương trình cầu nguyện và tưởng niệm các giáo hữu đã qua đời trong 

năm qua (tính từ tháng 10 năm trước).  Nay để thuận tiện cho nhiều người tham 

dự Lễ Tưởng Niệm và Cầu Hồn, giáo xứ đổi lại ngày tổ chức: thay vì ngày thứ 

Sáu tuần thứ 2 của tháng 11, thành tối ngày Các Đẳng Linh Hồn, tức là ngày 2 

tháng 11 năm nay vào lúc 7 pm.  Sẽ có phần Tưởng Niệm với hình ảnh kèm theo 

thông tin cơ bản (tên thánh, họ và tên, ngày sinh, ngày mất) và thắp nến cho người 

quá cố.  Tiếp đó là thánh lễ cầu hồn.  Xin những gia đình nào có người thân qua đời 

trong thời gian nói trên liên lạc với chị Bền (ngocbau@hotmail.com hoặc văn phòng 

giáo xứ) để gởi hình ảnh và thông tin trên.  Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta cùng 

đồng hành với nhau qua những vui buồn, sướng khổ, sự chết và sự sống để xây dựng 

mái ấm gia đình đức tin. 

 

Cũng trong tinh thần đồng hành và phát triển mọi mặt, sau khi xem xét 

hoàn cảnh và nhu cầu của giáo xứ, tôi chính thức chuẩn thuận việc thành lập 

Ấu Đoàn Hướng Đạo tại giáo xứ chúng ta.  Tôi đã cho phép Đoàn Hướng Đạo có 

những buổi gặp gỡ sinh hoạt tại giáo xứ chúng ta đã hơn một năm, và cũng ghi nhận 

thiện chí của Đoàn muốn duy trì và phát triển ngôn ngữ và truyền thống văn hóa Việt 



Nam và góp phần và sinh hoạt phát triển của giáo xứ. Vậy, Ban Lãnh Đạo Hướng 

Đạo sẽ chiêu mộ các em nhỏ trong khoảng 6 tuổi để gia nhập Ấu Đoàn trong thời 

gian này. Thời gian sinh hoạt của Ấu Đoàn Hướng Đạo sẽ không trùng với chương 

trình Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể. Số em được nhận vào giới hạn và 

phải có sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của phụ huynh.  Ông Ngô Đức Thịnh 

là Trưởng Đoàn Hướng Đạo của giáo xứ. Nếu ai cần muốn biết thêm chi tiết về việc 

ghi danh, xin vui lòng liên lạc với ông Thịnh.  Sẽ có cột thông tin của Đoàn Hướng 

Đạo trong Báo  

 

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 

Trong Chúa Kitô, 

 

 

 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành 

 


