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Văn phòng Tổng Giám Mục Alexander K. Sample 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 2020 
 
 
Anh chị em rất thân mến, 
 
Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô! 
 
Là chủ chăn của Tổng Giáo Phận, tôi hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em.  Đây là những thời điểm 
thử thách kêu gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa với tất cả tấm lòng thành. 
 
Thống đốc tiểu bang, bà Brown đã đưa ra sắc lệnh: “Ở Nhà, An Toàn Sự Sống,” bà yêu cầu chúng ta ở lại 
trong nhà một cách tối đa, vì ích lợi cho chính chúng ta và cho toàn thể cộng đồng. Nhất là những người 
già lão và ốm đau, bệnh tật.  Đây chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đóng cửa văn phòng các giáo xứ, 
trường học, và yêu cầu tất cả các nhân viên văn phòng phải làm việc tại nhà và qua hệ thống trực tuyến. 
Những công việc mục vụ cần thiết buộc phải được tiếp tục, nhưng tất cả sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật giữ 
khoảng cách trong sinh hoạt xã hội. Trong phạm vi có thể, các nhà thờ sẽ mở cửa trong những khoảng 
thời gian được ấn định bởi các cha xứ, để anh chị em có thể đến cầu nguyện riêng tư. Chương trình giải 
tội và những nhu cầu mục vụ khẩn cấp khác vẫn được đáp ứng ở những nơi có thể được. Nhiều giáo xứ 
vẫn đang tiếp tục phân phát thực phẩm cho những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Các giáo xứ 
vẫn tiếp tục chiếu các Thánh Lễ trực tuyến, để anh chị em có thể kết nối đời sống cầu nguyện và đời sống 
thiêng liêng của mình với Giáo Hội và với Thiên Chúa.  
 
Những việc đạo đức và những sứ vụ mà chúng ta thực hiện hằng ngày đã bị xáo trộn, chúng ta phải hạn 
chế việc quy tụ với nhau trong một thời gian. Hiện trạng đau lòng này chính là lời mời gọi chúng ta sống 
đời sống đức tin của mình trọn vẹn và sâu sắc hơn. Tuy chúng ta đang bị trói buộc, luồng gió của Thần 
Khí vẫn thổi đến những nơi cần đến. Thiên Chúa vẫn đang ở với anh chị em, và anh chị em là những phần 
tử của gia đình đức tin, là gia đình Giáo Hội Công Giáo.  
 
Chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân trong cộng đoàn, cho gia đình của họ, cho các nhân viên chăm 
sóc y tế và các nhà lãnh đạo, họ là những người đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Cùng 
với nhau, chúng ta hãy quan tâm đến những người láng giềng, chiếu những Thánh Lễ trực tuyến, hỗ trợ 
các giáo xứ và trường học, và trên hết, là sống như các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận những 
hạn chế trong lúc tạm thời này.  
 
Xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục, các thầy phó tế, các nam nữ tu sĩ và những anh chị em 
giáo dân đang mang những trọng trách trong những việc mục vụ khác nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
nhắn nhủ chúng ta, “Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các vị chủ chăn khả năng nhận thấy những 
nhu cầu mục vụ, và tìm ra những phương thức để giúp cho con cái của Chúa không cảm thấy bị lẻ loi. 
Qua đó, đoàn chiên của Chúa sẽ cảm thấy được sự đồng hành của những vị chủ chăn, và nhận thấy niềm 
an ủi từ Lời Chúa, từ các bí tích và qua việc cầu nguyện.” 
 
 



 
 
 

 

Tôi chân thành tri ân tất cả những ai đã can đảm đứng lên và tiến về phía trước trong giai đoạn khó khăn 
này.  Giáo Hội miền Tây Oregon được dồi dào phong phú là nhờ vào sự dấn thân của anh chị em.  Anh 
chị em làm chứng cho những thử thách và gương hy sinh của Chúa Giêsu, “Người đến không phải để 
được phục vụ, nhưng là để phục vụ.” 
 
Xin anh chị em biết rằng, tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin kính mời 
anh chị em cùng tham dự Thánh Lễ trực tuyến vào mỗi Chúa Nhật lúc 11:00 sáng tại nhà thờ Chính Tòa. 
Tôi cũng mời anh chị em cùng đọc kinh với tôi trên trực tuyến vào lúc 6:00 chiều thứ Sáu hằng tuần. Qua 
đó, tôi và anh chị em có thể tiếp tục duy trì và củng cố sự hiệp thông của chúng ta trong cùng một Giáo 
Hội, là thân mình của Đức Kitô. Anh chị em có thể tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện trực tuyến với tôi 
qua trang mạng của Tổng Giáo Phận Portland: www.archdpdx.org 
 
Anh chị em thân mến, những thử thách và khó khăn chính là những cơ hội tuyệt vời.  Chúng ta phải đối 
mặt với thời điểm, mà nhân chứng và đức tin của chúng ta có thể tỏa sáng rực rỡ trong một thế giới đang 
tìm kiếm hy vọng. Đức Thánh Cha Bênêđictô đã nói: “Một thế giới không có Chúa là một thế giới không 
có hy vọng.” Thế giới cần có hy vọng. Chúng ta hãy mang thế giới đến cùng Thiên Chúa. Xin cho chúng 
ta phản chiếu sự can đảm, lòng tốt, lòng quảng đại, sự hy sinh, tình yêu vị tha và phục vụ, được đến từ 
mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Đức Giêsu Kitô và đức tin Công Giáo của chúng ta. 
 
Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy của tổng giáo phận, cầu cho chúng con! 
Trong Đức Kitô, 
 

 
 
TGM Alexander K. Sample 
Tổng Giám Mục Giáo Phận Portland, Oregon 


