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NIỀM TIN VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng 
có tới Bảy Mươi Hai môn đệ! “Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi 
hai môn đệ...” (Lc 10:1).  Bảy mươi hai người này là những người được 
Chúa Giê-su yêu thương, tin tưởng, và Ngài đã trao cho quyền năng để 
đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực ma quỷ …  (Lc 10:17,19).  Thế 
nhưng khi họ vừa nghe Chúa Giêsu nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu 
tôi thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu tôi thì không phải chết đời 
đời ” (Ga 6:55-56) … thì nhiều người trong số họ đã phản đối một cách 
công khai:“Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi …[Sau đó họ đã] rút 
lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6:60-66).
 
Cũng giống như các môn đệ của Chúa khi xưa, ngày hôm nay, có rất 
nhiều người không tin rằng “Thịt [Chúa Giê-su] thật là của ăn, và máu 
[Chúa Giê-su] thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu [Chúa Giê-su], 
thì ở lại trong [Ngài] và [Ngài] ở lại trong [họ]” (Ga 6:55-56).  Người 
ta nghi ngờ vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tấm bánh và ly rượu 
sau khi linh mục truyền phép.  Người ta, trong đó có thể có bạn và tôi, 
chúng mình không nói rằng: “Lời Chúa nói chướng tai quá! Ai mà nghe 
nổi Chúa ơi!”  Thế nhưng, qua những hành vi thiếu ý thức, những cử chỉ 
vô phép, và thiếu cung kính trước bí tích Thánh Thể … người ta đã một 
cách nào đó, không còn tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong 
bí tích Thánh Thể nữa, ví dụ như: 
 
•    Tôi dâng lễ một cách máy móc, thiếu sự chuẩn bị, thiếu nghiêm trang, 
cử hành qua loa, qua lần chiếu lệ, gọi là làm cho xong bổn phận, chứ 
tôi không cử hành thánh lễ vì lòng biết ơn, và với lòng yêu mến Chúa.
•   Tôi đến tham dự thánh lễ nhưng chỉ vì sợ tội, sợ bị Chúa phạt xuống 
hỏa ngục, tôi chẳng quan tâm về vấn đề vệ sinh răng miệng, về y phục 
sao cho đoan trang, lịch sự; tôi không giữ chay một tiếng trước khi rước 
lễ, cũng chẳng để ý đến Lời Chúa, đến bài giảng ở trong Thánh Lễ … 
•   Vào nhà thờ, tôi không có thái độ tôn kính Chúa Giê-su đang ngự 
trong Nhà Tạm, tôi mở phone chơi game, nhắn tin, gọi phone, xem phim, 
nghe ca nhạc trên YouTube ...
 
Bạn thân mến, mừng lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, 
nếu bạn tin rằng Chúa Giê-su đã, đang và vẫn còn hiện diện trong Bí 
Tích Thánh Thể với tất cả thần tính và nhân tính, và ở với chúng ta mọi 
ngày cho đến ngày tận thế, thì bạn và tôi phải biểu lộ niềm tin ấy ra bằng 
những hành động và qua những thái độ cụ thể, ví dụ: 
 
•   Trước khi dâng lễ hay đến tham dự thánh lễ, bạn và tôi hãy chuẩn bị 
cho kỹ lưỡng, chuẩn bị tâm hồn bằng cách đọc qua và suy niệm những 
bài đọc của thánh lễ hôm đó.
•   Y phục xứng kỳ đức, khi đến THAM DỰ THÁNH LỄ (không phải 
là đi XEM LỄ) bạn và tôi hãy mặc những bộ quần áo sạch sẽ, lịch sự … 

( Xin đọc tiếp trang 2 )



“BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
MÀ NGƯỜI XUỐNG THAI SINH BỞI BÀ MARIA 

ĐỒNG TRINH”

97.    Đức Maria đã cộng tác vào kế hoạch cứu độ của 
Thiên Chúa như thế nào ?

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Đức Maria, suốt đời vẫn tinh 
tuyền không hề phạm một tội riêng nào. Mẹ là “Đấng đầy 
ân phúc”(Lc 1,28), “Đấng rất thánh.” Khi Thiên Thần 
báo tin rằng Mẹ sẽ sinh “Con Đấng Tối cao” (Lc 1,32), 
Mẹ đã tự do chấp nhận trong “sự vâng phục của đức tin” 
(Rm 1,5). Đức Maria tự hiến hoàn toàn cho con người và 
công trình của Chúa  Giêsu, Con của Mẹ, và với trọn tâm 
hồn Mẹ chấp nhận ý định cứu độ của Thiên Chúa.

98.    Việc mang thai Chúa Giêsu một cách đồng trinh 
có ý nghĩa gì ?

Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng 
Đức Trinh Nữ chỉ do quyền năng của Chúa Thánh Thần 
mà thôi, không có sự can thiệp của người đàn ông. Người 
là Con Thiên Chúa trên trời theo thần tính, là Con của 
Đức Maria theo nhân tính, nhưng thực sự là Con Thiên 
Chúa trong hai bản tính, cùng hiện diện trong một Ngôi 
vị duy nhất, là ngôi vị thần linh.    

“JESUS CHRIST WAS CONCEIVED BY THE 
POWER OF THE HOLY SPIRIT, AND WAS 

BORN OF THE VIRGIN MARY”

97. How does Mary cooperate in the divine plan of 
salvation?

By the grace of God Mary was kept free from every 
personal sin her whole life long. She is the one who is 
“full of grace” (Luke 1:28), “the all holy”. When the 
angel announced to her that she would give birth to “the 
Son of the Most High” (Luke 1:32), she freely gave her 
consent with “the obedience of faith” (Romans 1:5). 
Mary thus gave herself entirely to the person and work 
of her Son Jesus, espousing wholeheartedly the divine 
will regarding salvation.

98. What does the virginal conception of Jesus mean?

The virginal conception of Jesus means that Jesus was 
conceived in the womb of the Virgin solely by the 
power of the Holy Spirit without the intervention of a 
man. He is the Son of the heavenly Father according to 
his divine nature and the Son of Mary according to his 
human nature. He is, however, truly the Son of God in 
both natures since there is in him only one Person who 
is divine.

HỌC HỎI GIÁO LÝ 

Chọn những bộ quần áo kín đáo, không làm dịp tội cho người khác vấp phạm (bạn thừa thông minh để biết tôi muốn 
nói gì rồi! :-)).
•  Khi bước vào nhà thờ, xin hãy tắt cell phone, không nhắn tin hay nghe nhạc hoặc coi phim, khi đi ngang qua Nhà 
Tạm, xin hãy bái gối, hay cúi đầu sâu để thờ kính Chúa Giêsu đang hiện diện ở trong đó.
•  Nhớ “Kiêng ăn uống, chỉ trừ nước lã và thuốc men, ít là một giờ trước khi rước lễ” (Gl # 919).  (Thuốc men ở đây 
là medicine chứ không phải là thuốc … lá đâu nhé quý ông!), và ĐỪNG BAO GIỜ LÊN RƯỚC LỄ khi đang mắc 
tội trọng, bởi vì thánh Phaolô đã nói: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai 
ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11:28-29).
 
Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho bạn và cho tôi thêm đức tin, để tôi và bạn vững tin vào 
sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, và xác tín rằng, nếu tôi và bạn siêng năng lãnh nhận Mình 
& Máu Thánh Chúa một cách kính cẩn và xứng đáng, thì chúng mình sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời, 
vì chính Chúa Giê-su đã hứa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 
6:51).  

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
www.chatinh.org 
www.nhachua.net



Đáp Ca cleanliness; I dress inappropriately; I ignore the rule about 
fasting one hour before receiving Communion; I daydream 
during the Readings and the Gospel…
•   When I am in the church, I do not have an attitude of 
reverence toward Jesus in the Tabernacle; I pull out my 
cell phone and begin texting my friends, playing game, 
watching movies and listening to music on YouTube...
 
My dear friends, today we celebrate the Feast of the Body 
and Blood of Jesus Christ, if you believe that Christ is truly 
present, body, blood, soul, and divinity in the Eucharist, 
and that He will remain with us until the end of the world, 
then I ask you to express that belief in specific actions, for 
instance:
 •  Before celebrating or attending Mass, we must prepare 
ourselves by reading and reflecting on the readings of the 
Mass for that day. 
•   Y phục xứng kỳ đức - which means dress appropriately for 
the environment you are in. When you come to ATTEND 
MASS (not to WATCH MASS) wear clean, suitable and 
modest clothes…Do not wear something that will attract 
attention to you, distract others, and take attention away 
from the Lord (you are smart enough to understand what I 
am talking about  :-)).
•   When entering Church, please turn off your cell phone, 
do not send text messages, listen or watch movie on 
YouTube …bless yourself with Holy Water, and before 
taking your seat, genuflect or bow your head in worship of 
Jesus present in the tabernacle.
•   Please remember to “Abstain from any food or drink, 
with the exception only of water and medicine, for at least 
the period of one hour before Holy Communion” (Canon 
# 919) and DO NOT RECEIVE HOLY COMMUNION 
when you are in state of mortal sin.  St. Paul said: “A 
person should examine himself, and so eat the bread and 
drink the cup. For anyone who eats and drinks without 
discerning the body, eats and drinks judgment on himself” 
(1 Cr 11:28-29).
 
Let us pray for one another, that God may strengthen our 
faith in the presence of Jesus in the Eucharist, with the 
certainty that, if we receive the Body and Blood of Christ 
in a respectful and worthy manner, we will inherit eternal 
life, for Jesus Himself promised: “I am the living bread 
that came down from heaven; whoever eats this bread will 
live forever” (Jn 6:51).  

Rev. Ansgar Pham, SDD
www.chatinh.org 
www.nhachua.net

BELIEF IN THE 
EUCHARIST

The Gospel of Luke records that seventy-two disciples 
were chosen to be the early emissaries of Jesus. “After 
this, the Lord appointed seventy[-two] others...” (Lk 
10:1). These seventy-two were the people whom Jesus 
loved, trusted, and had given the power to tread upon 
serpents, scorpions and upon the full force of the enemy…  
(Lk 10:17,19).  However, when they heard Jesus say: 
“For my flesh is true food, and my blood is true drink. 
Whoever eats my flesh and drinks my blood…” (Jn 6:55-
56)…many among the group protested: “This saying is 
hard! Who can accept it.  [As a result of this, many of 
his disciples] returned to their former way of life, and no 
longer accompanied him” (Jn 6:60-66).
 
Just as those disciples of the Lord in the past, there are 
many people today who do not believe that “the flesh [of 
Jesus] is true food, and blood [of Jesus] is true drink.  
Whoever eats and drinks blood of [Jesus], remains in 
[Him] and [He] in [them]” (Jn 6:55-56).  Some of us may 
have doubts concerning the true presence of Jesus in the 
bread and wine after the Consecration of the Mass. We 
may not publicly proclaim that “This saying is hard! Who 
can accept it!” but through our unconscious behaviors 
in the presence of the Eucharist…we are showing that 
we no longer believe in the true presence of Jesus in the 
Eucharist, for example:
 
•   I celebrate Mass as a robot, with a lack of preparation 
and a lack of reverence, simply to fulfill the obligation 
that canon law requires, rather than celebrating Mass by 
expressing our gratitude and love for the Lord.
•  I attend Mass out of fear of sin and punishment in 
hell; I neglect personal hygiene and am careless about 
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CHÚC MỪNG

Quý Cha, Quý Sơ, HĐMV, và toàn thể giáo dân GX Đức 
Mẹ Lavang xin chúc mừng:
• Cha Giuse Võ Đình Thanh nhân kỷ niệm Thụ Phong 
Linh Mục, 
• Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và Phong Trào Thiếu 
Nhi Thánh Thể nhân mừng kính Bổn Mạng.
• Các em lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội:

Giuse Nguyễn Minh Hy Finn
Maria Emma Anh Vy
Giuse Lê Quang Isaac

Maria Nguyễn Lê  Angelina
Kaitlynn Tran Phan

Vincente Brian Nguyen
Xin Thiên Chúa toàn năng qua sự cầu bầu của Mẹ Maria 
ban cho cha, quý vị trong BTTVTT, các em Thiếu Nhi  
và các em mới Rửa Tội dồi dào sức khoẻ, bình an, vui 
vẻ trong tình đoàn kết để phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ 
chúng ta. 

PHÂN ƯU
Nhận được tin:

Cụ bà Maria Vũ Thị Khẩn
Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1923, tại Văn Khê   

Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam  
Đã được Chúa gọi về lúc 5:25 chiều ngày 15/6/2019 

tại Portland, Oregon (Hoa Kỳ) Hưởng thọ 95 tuổi

Cha Chánh Xứ, quý Cha, quý Sơ, và toàn thể cộng 
đoàn xin chân thành phân ưu cùng toàn thể tang quyến. 
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đoái thương, tha 
thứ và đón nhận linh hồn Martino về hưởng Nhan Thánh 
Chúa trên quê Trời.

RAO HÔN PHỐI LẦN III

1.      Anh Phêrô Vũ Xuân Đại Thắng, con ông Vũ Xuân 
Thái và bà Trần Thị Bé, hiện thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ 
Lavang Portland, Oregon.  Xin kết hôn với Chị Maria Vũ 
Kim Phượng, con ông Vũ Văn Ninh  và bà Bùi Thị Tất, 
hiện thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland, Oregon.

2.      Anh Phêrô Đỗ Trọng Đạt, con ông Đỗ Đon và bà 
Huỳnh Donna, hiện đang sống tại San Jose, California.  
Xin kết hôn với Chị Maria Huỳnh Ngọc Anh Michelle, 
con ông Huỳnh Paul và bà Nguyễn Thị Lý, hiện thuộc 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Portland, Oregon.

Ai biết những đôi hôn phối có tên trên đây có mắc ngăn 
trở, chiếu theo Giáo Luật, phải trình cho Cha Chánh Xứ.

THÔNG BÁO

1. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: năm nay sẽ được mừng 
vào sáng thứ Bảy ngày 29/6 lúc 7:30AM, vào tối thứ Bảy 
6:00PM, và trong tất cả các Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 
30/6/2019

2.  Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ tổ chức thánh lễ Cam Kết 
Lần Đầu và Tái Cam Kết của vào lúc 10:00AM thứ bảy 
29/6/2019 tại Nhà Thờ Lớn.  Kính mời quý cụ quý cụ, 
quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các Hội Viên của 
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa tham dự.   

3.   Sổ Vàng Hành Hương 2019: Giáo xứ đã mở Sổ 
Vàng Hành Hương cho năm 2019. Xin quý cụ, quý ông 
bà và anh chị em quảng đại giúp đỡ để phụ giúp Giáo 
Xứ trong việc tổ chức Đại Hội Hành Hương lần thứ 43 
với chủ đề “Đồng Hành và Đối Thoại Theo Gương Mẹ 
Maria”. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý 
cụ, quý ông bà và anh chị em. 

4.   Chương trình Tĩnh tâm Sinh Hoạt giới trẻ hành 
hương 2019: Giáo xứ có tổ chức chương trình tĩnh tâm 
và sinh hoạt giới trẻ 2 ngày 1 đêm trong dịp Hành Hương 
2019 dành cho các em từ lớp 9 trở lên.  Xin quý phụ 
huynh khuyên khích các em tham gia cùng cha Quang, 
cha giảng phòng hành hương, chương trình tĩnh tâm sinh 
hoạt từ chiều thứ sáu cho đến chiều thứ bảy tại giáo xứ .  
Xin lấy đơn sau các Thánh Lễ Chúa Nhật bắt đầu từ tuần 
này hay tại VPGX.  Xin kính mời 

5. PHÒNG TRỌ CHO KHÁCH HÀNH HƯƠNG: 
Sẽ có nhiều khách, gồm các cha, các sơ, và giáo dân, từ 
xa tới dự hành hương cùng giáo xứ chúng ta năm nay, 
nên giáo xứ sẽ không có đủ phòng ốc trong trung tâm cho 
khách hành hương. Vì thế, nếu gia đình nào có nhà trống 
hoặc phòng trống xin giúp giáo xứ cho khách trọ qua ba 
ngày hành hương. Xin ghi danh tại văn phòng giáo xứ 
sau các Thánh Lễ Chúa Nhật. Chân thành cám ơn.

6. Rước Kiệu Thánh Thể - Lễ Kính Mình Máu 
Chúa Kitô: Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự 
Thánh Lễ do Đức TGM Alexander Sample chủ tế vào 
Chúa Nhật ngày 23/06/2019 lúc 2:00pm. Tiếp theo đó 
(3-4pm) là cuộc rước cung nghinh Thánh Thể vào trung 
tâm thành phố Portland, đọc kinh Mân Côi tại North Park 
Blocks, và Chầu Bế Mạc (4:00pm) tại nhà thờ chính tòa 
Đức Mẹ Vô Nhiễm tại địa chỉ: 1716 NW Davis Street, 
Portland, OR 97209. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào 
website: archdpdx.org/corpus-christi-procession

Löu yù: Giaùo Xöù seõ kieåm duyeät vaø toaøn quyeàn quyeát ñònh ñaêng taûi nhöõng muïc thoâng tin hoaëc quaûng caùo ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa Giaùo Xöù

THÔNG TIN HÀNG TUẦN



TRẠI ĐOÀN ĐỒNG TÂM XIII 

Kính thưa quý phụ huynh thân mến, được sự chấp thuận 
của Cha Tuyên Úy Nguyễn Văn Minh, Đoàn Thánh Tâm 
chúng con sẽ tổ chức Sa Mạc Đoàn truyền thống lần thứ 
13 từ ngày thứ sáu 28, tháng 6, 2019 đến ngày 30, tháng 
6, 2019, tại Beacon Rock State Park, lệ phí $60/đoàn sinh. 
Để ghi danh cho các em, xin quý phụ huynh vui lòng gặp 
các huynh trưởng tại bàn ghi danh sau mỗi thánh lễ.

TRẠI HÈ LA VANG

Trại Hè Dành Cho Giới Trẻ Đối với những lứa tuổi thiếu 
nhi, mùa hè luôn là dịp lý tưởng cho việc sinh hoạt ngoài 
trời. Vì vậy, được sự chấp thuận của Cha Xứ, chúng con sẽ 
tổ chức buổi cắm trại hè, dành riêng cho các lớp 9 đến 12 
lớp vào dịp hè. Chi tiết về trại hè như sau: 

Địa điểm:
Camp Cooper

Near Willamina, Oregon   
6000 SW Bald Mountain Road, 

Willamina OR. 97396 

Vào Thứ Sáu ngày 16 tháng 8 đến Chúa Nhật ngày 18 
tháng 8 năm 2019 Tập Họp Tại La Vang: Thứ Sáu ngày 16 
tháng 8 lúc 1:00 giờ trưa. Đón Các Em Tại La Vang: Chúa 
Nhật ngày 18 tháng 8 lúc 3:00 giờ trưa Lệ Phí: $50/per 
child (CASH& CHECKS) 
Lệ phí dung cho thức ăn trong 3 ngày trại, mướn đất trại 
và đồ dùng sinh hoạt. 
Hạn Chót nộp đơn vào ngày: July 28th, 2019 Ban Tổ Chức 
tha thiết kêu gọi quý phụ huynh cho con em mình tham 
gia trại hè. Hoạt động ngoại khóa này mang tính chất huấn 
luyện và học hỏi. 

Chúng con xin quý phụ huynh chở các em đến và rước 
các em về tại nơi đất trại đúng giờ. Nguyện xin Chúa 
Giê-su Thánh Thể và Mẹ Maria ban muôn ơn lành đến 
cho quý phụ huynh. Và xin Chúa soi sáng và hướng dẫn, 
để tinh thần chúng con luôn hăng say trong việc tổ chức 
buổi sa mạc này cho các em được thành công và tốt đẹp. 
Mọi chi tiết xin liên lạc: Quân Nguyễn (971) 267-7806 
qhnguyen09@gmail.com Xin chân thành cám ơn.

SỔ VÀNG HÀNH HƯƠNG

2019-01-05 Hoàng Văn Chung $100.00
2019-01-20 Tony Binh Nguyen $100.00
2019-01-20 Nguyễn Thanh Sơn $100.00

2019-02-03 Trương Phúc Danh $50.00
2019-04-28 Lê Minh Châu                 $100.00
2019-05-04 Nguyễn Minh Tuấn             $100.00 
2019-05-04 Bùi Thông Năm           $100.00 
2019-05-04 Nguyễn Thế Doanh             $100.00 
2019-05-05 Trịnh Hữu Nô              $100.00 
2019-05-05 Pham Thi Suong           $100.00 
2019-05-05 Nguyễn Thị Hảo          $50.00 
2019-05-05 Vũ Văn Bính                         $300.00 
2019-05-05 Nguyễn Văn Tuynh             $200.00 
2019-05-05 Đào Ngọc Mỹ                           $100.00 
2019-05-05 Hoàng Đức Nhật             $200.00 
2019-05-05 Vũ Văn Đề                           $100.00 
2019-05-05 Nguyễn Văn Cường             $500.00 
2019-05-05 Nguyễn Hữu Đào             $100.00 
2019-05-05 Đỗ Văn Thiên                           $50.00 
2019-05-05 Nguyễn Văn Châu             $200.00 
2019-05-05 Quách Phước Châu            $1,000.00 
2019-05-05 Nguyễn Đăng Sơn             $100.00
2019-05-11 Lê Hoàng Thao  $100.00
2019-05-12 Cao Văn Khâm   $100.00 
2019-05-12 Đỗ Công Bằng   $100.00 
2019-05-12 Đỗ Hoàng Minh   $100.00 
2019-05-12 Dung & Lan Anh   $200.00 
2019-05-12 Hà Phương Thảo   $50.00 
2019-05-12 Hà Thế Trung    $50.00 
2019-05-12 Hà Tự Tánh    $50.00 
2019-05-12 Hoàng Đức Nhật  $500.00 
2019-05-12 Lê Hùng    $100.00 
2019-05-12 Lê Khôi    $60.00 
2019-05-12 Mai Văn Định    $100.00 
2019-05-12 Ngô Đình Thuận   $100.00 
2019-05-12 Nguyễn Ngọc Anh   $300.00 
2019-05-12 Nguyễn Ngọc Ninh   $100.00 
2019-05-12 Nguyễn Thị Lang   $300.00 
2019-05-12 Nguyễn Thị Mau   $30.00 
2019-05-12 Nguyễn Thị Ngọc Hoa  $100.00 
2019-05-12 Nguyễn Văn Thắng   $200.00 
2019-05-12 Pham Tri    $200.00 
2019-05-12 Phạm Viêm    $100.00 
2019-05-12 Thi Nghị Triển   $100.00 
2019-05-12 Tô Đình Công    $200.00 
2019-05-12 Trần Đình Phúc   $150.00 
2019-05-12 Trần Đoàn    $100.00 
2019-05-12 Trần Thủy    $100.00 
2019-05-12 Vũ Hoàng Chương   $100.00 
2019-05-12 Vũ Viết Thư    $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Nha Tuy   $200.00 
2019-05-19 Nguyễn Quang-Thi   $100.00 
2019-05-19 Trần Thanh Bình   $100.00 
2019-05-19 Lu Hạnh    $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Văn Đô   $500.00 



2019-05-19 Hoàng Trọng Minh   $100.00 
2019-05-19 Trịnh Thị Thanh   $50.00 
2019-05-19 Lê Thị Thìn    $100.00 
2019-05-19 Trần Văn Sơn    $100.00 
2019-05-19 Ong Ba Long/ Ai Hưu Vinh $100.00 
2019-05-19 Ngô Văn Hùng   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Thị Mến   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Thi Phi   $50.00 
2019-05-19 Nguyễn Phú Đường   $100.00 
2019-05-19 Maokhamphiou Bonnie  $200.00 
2019-05-19 Serenity Spa & Salon PLLC 
      $2,000.00 
2019-05-19 Bùi Văn Nhâm   $300.00 
2019-05-19 Nguyễn Đắc Văn   $50.00 
2019-05-19 Hoàng Trung Khải   $200.00 
2019-05-19 Paul Wendlick & Victoria Chung
      $750.00 
2019-05-19 Nguyễn Văn Biết   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Joseph Tài Ty   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Mai Anh Thư   $100.00 
2019-05-19 Phạm Trung Sơn   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Khắc Nhị   $100.00 
2019-05-19 Đoàn Trọng Thu   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Đình Côn   $100.00 
2019-05-19 Trần Thị Hiệp    $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Thị Thanh Xuân $50.00 
2019-05-19 Phan Văn Huồn   $100.00 
2019-05-19 Phạm Thanh Bình   $100.00 
2019-05-19 Nguyễn Trọng Thiện   $200.00 
2019-05-25 Phạm Văn Mão   $200.00 
2019-05-25 Phạm Văn Đài    $100.00 
2019-05-25 Phạm Văn Tải    $100.00 
2019-05-26 Nguyễn Đức Ngữ   $100.00 
2019-05-26 Nguyễn Mạnh Sùng   $100.00 
2019-05-26 Đoàn Kim Bảng   $100.00 
2019-05-26 Võ thị Huệ    $100.00 
2019-05-26 Nguyễn Văn Trung   $100.00 
2019-05-26 Vũ Đình Giên    $200.00 
2019-05-26 Ẩn Danh    $50.00 
2019-05-26 Đinh Đức Hà    $100.00 
2019-05-26 Trần Anh Dũng   $200.00 
2019-05-26 Một Gia Đình    $50.00 
2019-05-26 Nguyễn Thị Kim Huệ   $100.00 
2019-05-26 Hoàng Ngọc Bang   $200.00 
2019-05-26 Nguyễn Văn Khoan   $100.00 
2019-05-26 Trần Văn Quang   $100.00 
2019-05-26 Nguyễn Mẫn    $100.00 
2019-05-26 Nguyễn Thị Giang   $100.00 
2019-05-26 Đoàn Ngọc Thạch   $100.00 
2019-05-26 Lê Quang Du    $100.00 
2019-06-01 Trần Công Khánh   $200.00 
2019-06-01 Nguyễn Chế Tạo   $100.00 

2019-06-01 Nguyễn Ngọc Thương $100.00 
2019-06-01 Hoàng Văn Hiển   $100.00 
2019-06-01 Trần Đình Hào   $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Văn Lương   $100.00 
2019-06-02 Trương Thị Thu Nguyệt $100.00 
2019-06-02 Hoàng Văn Màu   $300.00 
2019-06-02 Nguyễn Sáu    $100.00 
2019-06-02 Trương Tuấn    $100.00 
2019-06-02 1 nguoi    $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Nancy   $50.00 
2019-06-02 Võ Thị Huệ    $50.00 
2019-06-02 Trịnh Đình Thung   $50.00 
2019-06-02 Vũ Đình Bút    $100.00 
2019-06-02 Ẩn Danh    $50.00 
2019-06-02 Nguyễn Văn Quát   $100.00 
2019-06-02 Trương Đức Duyên   $60.00 
2019-06-02 Trần Anh Tuấn   $100.00 
2019-06-02 Võ Văn Khánh   $100.00 
2019-06-02 1 nguoi    $200.00 
2019-06-02 Huỳnh Phi Long   $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Duy Long   $200.00 
2019-06-02 Bùi Thị Phúc    $50.00 
2019-06-02 Nguyễn Tất Hoà   $50.00 
2019-06-02 Chu Quang Tài   $100.00 
2019-06-02 Trần Đình Triết   $100.00 
2019-06-02 Bùi Đình Ra    $100.00 
2019-06-02 Vũ Đức Bảng    $50.00 
2019-06-02 Trương Công Lý   $50.00 
2019-06-02 Mã Xuân Đán    $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Lệ Hoa   $100.00 
2019-06-02 Đinh Văn Mai    $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Hữu Đức   $60.00 
2019-06-02 Trần Peter    $100.00 
2019-06-02 Lê Ngọc Ái    $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Văn Khẩn   $50.00 
2019-06-02 Nguyễn Anh Thy   $50.00 
2019-06-02 Đỗ Phước Thọ    $100.00 
2019-06-02 Vũ Văn Mạnh    $300.00 
2019-06-02 Thái Vũ Giàng    $200.00 
2019-06-02 Pham Hoang Trung Hieu $1,000.00 
2019-06-02 Chu Văn Hải    $100.00 
2019-06-02 Đinh Mạnh Sử    $100.00 
2019-06-02 Phan Như Trung   $100.00 
2019-06-02 Lê Văn Đến    $50.00 
2019-06-02 Nguyễn Quang Toản   $100.00 
2019-06-02 Ngô Công Đình   $100.00 
2019-06-02 Trịnh Minh Thông   $200.00 
2019-06-02 Phạm Vũ Cường   $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Henry    $50.00 
2019-06-02 Nguyễn Văn Hải   $100.00 
2019-06-02 Anderson G Roland   $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Văn Quỳnh   $100.00 



2019-06-02 Trang Anh Ken   $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Thành    $50.00 
2019-06-02 Vũ Ngọc Bích    $1,000.00 
2019-06-02 Mai Vị Sỹ    $100.00 
2019-06-02 Nguyễn Thị Thanh Hương  $100.00 
2019-06-09 Ẩn Danh   $260.00 
2019-06-09 Nguyễn Thị Hạnh   $100.00 
2019-06-08 Võ Thị Kim Hồng   $100.00 
2019-06-09 Vũ Ngọc Hải    $50.00 
2019-06-09 Nguyễn Hồng Phan   $50.00 
2019-06-09 Trương Văn Tiến   $100.00 
2019-06-09 Đỗ Đình Quốc    $100.00 
2019-06-09 Lê Văn Khương   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Ngọc Liêm   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Văn Cát   $200.00 
2019-06-09 Nguyễn Hữu Trực   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Thị Tâm   $200.00 
2019-06-09 Lê Thị Chầm    $60.00 
2019-06-09 Đinh Thị Diễm Thúy   $200.00 
2019-06-09 Phan Văn Ý    $100.00 
2019-06-09 Trần Văn Long   $100.00 
2019-06-09 Ẩn Danh    $50.00 
2019-06-09 Vũ Công    $100.00 
2019-06-09 Trần Văn Ân    $50.00 
2019-06-09 Nguyễn Quốc Việt   $60.00 
2019-06-09 Nguyễn Thanh Bình   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Thị Mai Hương $100.00 
2019-06-09 Ẩn Danh    $20.00 
2019-06-09 Vũ Minh Tú    $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Hiền    $50.00 
2019-06-09 Hiền Nguyễn    $200.00 
2019-06-09 Nguyễn Sáng    $20.00 
2019-06-09 Nguyễn Ngọc Thanh   $100.00 
2019-06-09 Ngô Phượng    $100.00 
2019-06-09 Đặng Đức Tuấn   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Ba    $50.00 
2019-06-09 Nguyễn Văn Tùng   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Hữu Hoàng   $50.00 
2019-06-09 Vũ Gia Huệ    $60.00 
2019-06-09 Nguyễn Văn Phúc   $100.00 
2019-06-09 Lê Thị Thanh Vân   $100.00 
2019-06-09 Đặng Thị Lộc    $50.00 
2019-06-09 Bùi Quang Môn   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Văn Cần   $100.00 
2019-06-09 Tran Thi Tieng   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Văn Huớng   $100.00 
2019-06-09 Cao Minh Phan   $100.00 
2019-06-09 Nguyễn Thanh Hiệp   $100.00 
2019-06-09 Ẩn Danh    $100.00 

2019-06-16 Vu Thi Mui    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Văn Bình   $100.00 
2019-06-16 Nguyen Thi Ngoc Anh $100.00 
2019-06-16 Hoi Fatima    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Dẫn    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Văn Ngợi   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Thế Vân   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Thị Thanh-Nhạn $50.00 
2019-06-16 Nguyễn Quang Vinh   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Đức Tuấn   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Tiến Hùng   $80.00 
2019-06-16 Mai Viết Nhượng   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Huy Thống   $50.00 
2019-06-16 Ngoc Huong    $100.00 
2019-06-16 Đinh Chu Thi    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Thị Kim Hồng $50.00 
2019-06-16 Ẩn Danh    $30.00 
2019-06-16 Diep Nguyen    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Quốc Hoàn   $200.00 
2019-06-16 Hung Nguyen    $100.00 
2019-06-16 Vũ Văn Hòa    $40.00 
2019-06-16 Nguyễn Thanh Tú   $50.00 
2019-06-16 Nguyễn Thị Xuân   $60.00 
2019-06-16 Trần Thị Nhật Hằng   $50.00 
2019-06-16 Bà Loan    $50.00 
2019-06-16 Trần Quách Văn   $100.00 
2019-06-16 Trần Thị Thiệp   $200.00 
2019-06-16 Vũ Mạnh Hùng   $200.00 
2019-06-16 Bùi Quang Tường   $100.00 
2019-06-16 Lê Công Đức    $200.00 
2019-06-16 Nguyễn Kính Tôn   $50.00 
2019-06-16 Nguyễn Thị Hải Quyên $100.00 
2019-06-16 Tạ Thanh Lan    $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Huy Ánh   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Văn Tường   $100.00 
2019-06-16 Phan Vũ Trụ    $100.00 
2019-06-16 Hoàng Công Khâm   $150.00 
2019-06-16 Nguyễn Văn Hạnh   $100.00 
2019-06-16 Nguyễn Bá Linh   $200.00 
2019-06-16 Lê Hoàng Lộc    $100.00 
2019-06-16 Phạm Ngọc Uynh   $100.00 
2019-06-16 Phạm Anh Tú (Louis)   $300.00 
2019-06-16 Nguyễn Xuân Thái   $200.00 
2019-06-16 Nguyễn Trung Thành   $100.00 
2019-06-16 1 nguoi    $100.00 
2019-06-16 Ngô Ngọc Huy   $200.00 
2019-06-16 Nguyễn Hữu Dũng   $200.00 
2019-06-16 Trần Văn Sang   $100.00 
2019-06-16 Vũ Vinh Martin   $100.00
2019-06-16 ÔBà Cao Uy    $300.00



HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Anh Chị Em thân mến,
Trong Hội nghị thường niên kỳ I-2019 của Hội đồng Giám 
mục Việt Nam, chúng tôi đã nhận được những thông tin, 
thắc mắc, kể cả những lời than phiền và phê phán về một 
số sự việc liên quan đến cử hành Phụng vụ và các thực 
hành đạo đức tại nơi này, nơi khác. Nay, với trách nhiệm 
mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng 
hành và giúp anh chị em sống đức tin một cách đúng đắn 
theo giáo huấn của Hội Thánh.  
1. Nhìn chung, có thể nói, sinh hoạt đạo đức của người 
Công giáo Việt Nam rất phong phú, được thể hiện ở 
những khía cạnh sau đây: Chuyên tâm tham dự các cử 
hành Phụng vụ, tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và 
Lòng Chúa thương xót, sùng kính Đức Trinh Nữ Maria 
và các Thánh, đặc biệt Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử 
đạo Việt Nam. Cùng với tâm tình yêu mến Chúa, người 
tín hữu Việt Nam cũng thể hiện lòng hiếu thảo với các 
bậc tiền nhân, qua  việc cầu nguyện cho người đã qua 
đời, chăm sóc mộ phần và tưởng nhớ trong các ngày giỗ.   
Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy hiện nay đang tồn tại và 
có chiều hướng gia tăng những hiện tượng và những cách 
thực hành đạo đức không xứng hợp, cụ thể là: tin dị đoan, 
ma thuật, bói toán; phổ biến những tư tưởng lệch lạc như 
Sứ điệp từ trời, Lòng Mẹ thương xót...; lạm dụng một số 
cử hành đạo đức của Hội Thánh như Lòng Chúa thương 
xót, đặc sủng chữa lành bệnh nhân, đặt tay cầu nguyện...
Trước tình hình trên, dựa trên giáo huấn của Hội Thánh, 
nhất là hai văn kiện “Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân 
và Phụng vụ” của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích (Tháng 
12-2001), và “Hướng dẫn việc cầu nguyện xin ơn chữa 
lành” của Bộ Giáo lý Đức tin (Tháng 9-2000), chúng tôi 
muốn đưa ra những định hướng mục vụ sau đây.
Về Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân:
2. Phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội 
Thánh, do các thừa tác viên hợp pháp cử hành nhân danh 
Hội Thánh, nhằm tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng Hội 
Thánh và thánh hoá con người. Cử hành Phụng vụ gồm 
Bảy Bí tích, Phụng vụ Các giờ kinh và các Á bí tích.
Lòng đạo đức bình dân thường bị hiểu sai là “thứ yếu”, 
là “tầm thường”, nhưng thật ra, đây là cảm thức đức tin 
của Dân Chúa, được Chúa Thánh Thần soi dẫn, biểu 
hiện qua các hình thức đạo đức đa dạng, tiếp nhận những 
tinh hoa của các nền văn hoá. Các việc đạo đức bình dân 
cũng thường gắn kết với Năm Phụng vụ, qua việc tôn thờ 
Thiên Chúa Ba Ngôi, sùng kính Đức Maria và các Thánh, 
cầu nguyện cho người đã qua đời, hành hương đến các 
nơi thánh...
Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân có mối tương quan rất 
chặt chẽ với nhau. Phụng vụ là nguồn mạch và chóp đỉnh 
của lòng đạo đức bình dân. Vì thế, lòng đạo đức bình dân 

phải hoà hợp với Phụng vụ, bắt nguồn từ Phụng vụ và dẫn 
người tín hữu đến với Chúa.
3. Trong thực tế, tại một số địa phương, kỷ luật Phụng 
vụ chưa được tôn trọng đúng mực. Những thực hành 
đạo đức bình dân cũng có những lạm dụng tùy tiện, gây 
hoang mang nơi người tín hữu và xáo trộn nơi các cộng 
đoàn đức tin. Vì thế, để chấn chỉnh những biểu hiện lệch 
lạc và cổ võ lòng đạo đức bình dân chân chính, chúng tôi 
xin anh chị em lưu ý những điểm sau đây:
- Phải tránh những thực hành mê tín dị đoan, bói toán, 
lợi dụng lòng tin đơn thành của người tín hữu để trục lợi.
- Đừng quá coi trọng những hình thức đạo đức bình dân 
mà coi nhẹ cử hành Phụng vụ.
- Không được sử dụng, phổ biến các tài liệu có nội dung 
nghịch với đức tin Kitô giáo.
- Phải tôn trọng kỷ luật của Hội Thánh và quy định của 
Đấng Bản quyền liên quan đến Phụng vụ và việc đạo đức 
bình dân. Những kinh nguyện được sử dụng công khai 
và thường xuyên phải được Bản quyền địa phương cho 
phép.
- Cần hòa hợp những biểu hiện bên ngoài của lòng đạo 
đức bình dân với tình cảm chân thật trong tâm hồn, tránh 
những thực hành theo thói quen, trống rỗng.
Về đặc sủng chữa lành:
4. Bệnh tật luôn là một sự dữ. Vì thế, việc chữa lành bệnh 
tật là dấu chỉ sứ vụ giải thoát của Đấng Cứu thế và là biểu 
tượng của sự chữa lành con người toàn diện, gồm thân 
xác và linh hồn. Trong cuộc sống trần thế, Đức Kitô đã 
chữa lành nhiều người khỏi nhiều thứ bệnh tật, thế nhưng 
ơn giải thoát cuối cùng lại được thực hiện bằng chính sự 
đau khổ tự nguyện của Chúa trong cuộc tử nạn và phục 
sinh. Như vậy, Ngài mang đến cho bệnh tật và đau khổ 
của con người một ý nghĩa và giá trị cứu độ: Mọi người 
đều có thể hiệp thông vào sự đau khổ sinh ơn cứu độ của 
Ngài bằng việc chấp nhận những bệnh tật và đau khổ của 
bản thân mình.
Theo ý hướng đó, Hội Thánh luôn cầu nguyện xin ơn 
sức khoẻ cho các bệnh nhân, đặc biệt qua Thánh lễ, Kinh 
nguyện và Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Chúa cũng ban 
cho Hội Thánh đặc sủng chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên 
đặc sủng này được trao ban không phải vì vinh quang và 
trục lợi cá nhân, nhưng để xác nhận và củng cố sứ vụ rao 
giảng Tin Mừng. Cũng thế, việc cầu nguyện không loại 
trừ việc sử dụng những phương pháp y học để phục hồi 
sức khỏe và gìn giữ sự sống cho bệnh nhân.

5. Hiện nay, tại một số nơi đang có những hình thức cầu 
nguyện và đặt tay xin ơn chữa lành. Về vấn đề này, chúng 
tôi xin anh chị em lưu ý mấy điểm sau đây: 
- Mọi tín hữu đều được tự do cầu nguyện xin ơn chữa 
lành. Tuy nhiên, khi việc cầu nguyện xin ơn chữa lành có 
tính cách cộng đồng, nhất là trong nhà thờ, thì cần được 
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LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ QUYÙ AÂN NHAÂN TRONG THAÙNG 6
07/06/1982   Nguyen Van Huong
01/06/1985   Nguyen Quyen
11/06/1998   Louhang Tcha
23/06/1988   Dinh Tat Thaùng
22/06/1992   Nguyen Thi Ai
04/06/1994   Buøi Thò Rang
26/06/2000   Ngoâ Thò Yeán
29/06/2000   Hoaøng coâng Khaâm
03/06/2001   Pheâroâ Tröông Uyeân Trieäu
04/06/2001   Traàn Vaên Luaân
16/06/2001   Jos Phaïm Baù Thieän
28/06/2001   Maria Buøi Thò Töø
10/06/2003   Antoân Ninh Ngoïc Khaùnh Quyønh
27/06/2003   Dominic Traàn Ñöùc Huy
30/06/2003   Dominic John Tu Nguyen
05/06/2004   Ñoâminicoâ Ng. Vaên Khaùnh

09/06/2004   Nguyeãn Cheá Taát
18/06/2004   Anthony Nguyeãn Minh Ñoaøn
15/06/2006   Ñoâminicoâ Ñinh Ngoïc Thaønh
09/06/2010   Giuse Khang Lien Kien
10/06/2010   Maria Leâ Thò Quyù
10/06/2010   Haø Duy Töôøng
25/06/2012   Hien Vu
18/06/2014   NT Elizabeth Döông Thò Thöôïc, MTG
19/06/2014   Pheâroâ Phan Danh Hoøa
08/06/2015   Matta Nguyeãn Thò Hieån (Baø Loâ)
24/06/2015  Gioan Baotixita Nguyeãn Höõu Loäc
25/06/2015  Alfonso Phaïm Trung Sôn
06/06/2016  Phaoloâ Nguyeãn Ñöùc Thanh
21/06/2017  Pheâroâ Nguyeãn Gia Ñoâng 
15/06/2018  Antoân Nguyeãn Vaên Thoï

các thừa tác viên có chức thánh hướng dẫn.
- Các Kinh nguyện Phụng vụ xin ơn chữa lành phải được 
cử hành theo đúng Sách Nghi Thức Rôma.Trong giáo 
phận, mọi cử hành Phụng vụ xin ơn chữa lành đều phải có 
phép rõ ràng của Bản quyền Giáo phận. Giám mục giáo 
phận có quyền ban hành các quy luật cho những cử hành 
Phụng vụ xin ơn chữa lành, cũng như từ chối những cử 
hành này vì lý do chính đáng.
- Không được phép đưa các nghi thức chữa lành vào 
Thánh lễ và các cử hành Phụng vụ. Không được lẫn lộn 
các buổi cầu nguyện không thuộc Phụng vụ với những cử 
hành Phụng vụ. Phải tránh các hình thức mang tính cuồng 
loạn, chứng nhân giả, diễn kịch hoặc kích động cảm xúc.
- Việc sử dụng các phương tiện truyền thông, nhất là trực 
tuyến, trong các cử hành xin ơn chữa lành, thuộc Phụng 
vụ hoặc không thuộc Phụng vụ, đều phải được Giám mục 
giáo phận cho phép.
- Trong các cử hành xin ơn chữa lành, nếu ơn được chữa 
lành xảy ra cho người tham dự, thì phải giữ sự thận trọng 
cần thiết và tường trình sự việc cho thẩm quyền Hội 
Thánh.
- Giám mục giáo phận có bổn phận giám sát việc thực 
hành các buổi cầu nguyện xin ơn chữa lành; đồng thời có 
quyền can thiệp khi có những lạm dụng gây tai tiếng cho 
cộng đoàn tín hữu.

Anh chị em thân mến,
Lòng đạo bình dân được nhìn nhận là “kho tàng vô giá của 
Hội Thánh” (Đức Bênêđictô XVI). Tuy nhiên, vì lòng đạo 
bình dân nghiêng về cảm nhận hơn là suy lý, quan tâm đến 
biểu tượng hơn là lô-gích, nên cũng dễ bị lệch lạc, kể cả bị 
khai thác vì chủ ý trục lợi. Đồng thời, tại một số nơi, những 
hình thức cầu nguyện và đặt tay xin ơn chữa lành chưa thể 
hiện ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô 
và sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chính vì thế, Hội Thánh đưa 
ra những chỉ dẫn được trình bày tóm tắt trong thư này. Xin 
anh chị em vui lòng đón nhận, suy nghĩ và chia sẻ cho nhau 
những chỉ dẫn trên, để các thực hành đạo đức của chúng ta 
thật sự “diễn tả niềm khao khát Thiên Chúa”, đem lại an bình 
trong tâm hồn, duy trì sự hiệp nhất trong Hội Thánh, và là khí 
cụ loan báo Tin Mừng Nước Trời.
Chúng ta cùng nhìn lên Đức Maria, Mẹ Hội Thánh, xin Mẹ 
dẫn dắt chúng ta sống đức tin tông truyền và nguyện xin ân 
sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, 
và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh 
chị em.

Làm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam,
Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hội Thánh, ngày 10 

tháng 06 năm 2019.

 


