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Kính thưa Thầy Phó tế, Quý Sơ, Quý ÔB và ACE,  

1. Trong tâm tình mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, tôi xin kính chúc mừng lễ Phục Sinh thầy Phó tế, Quý Sơ, và mọi 

thành viên của giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô hưởng tràn đầy niềm vui, bình an và sức mạnh của Chúa 

Kitô Phục Sinh. 

 

2. Xin kính chúc mừng lễ Bổn mạng đến quý Anh Chị Em trong Ca đoàn Phục Sinh. Xin tri ân sự hiện diện và 

lòng hăng say phục vụ của các Anh Chị Em qua lời ca tiếng hát tiếng đàn giúp cho phụng vụ Thánh lễ Chúa 

nhật hàng tuần hay các dịp lễ đặc biệt được sự sốt sắng và long trọng. Cầu xin ơn Chúa Phục Sinh luôn tràn đầy 

trong tâm hồn của mọi thành viên và gia đình để lòng yêu mến chan hòa và tinh thần phục vụ trong hi sinh và 

hiệp nhất luôn triển nở trong mỗi người và cả Ca đoàn.  

 

3. Trong một lần trước đây, chúng tôi có kêu gọi và nhắc nhở về trách nhiệm, sự quan tâm, và sự gần gũi với nhau 

giữa các thành viên trong gia đình. Trong lúc thế giới, đất nước Hoa Kỳ và vùng địa phương chúng ta sống đang 

đối phó với Đại dịch Covid-19, những giờ kinh nguyện, cơm chung, giải trí chung, nói chuyện, việc học hành 

của các con trẻ,….là những điều mà các phụ huynh cần quan tâm và làm. Xin Quý vị nghĩ đến những sáng kiến 

cách thức khác nhau để gìn giữ, nối kết và thăng tiến mối liên hệ yêu thương, quan tâm và chăm lo cho nhau 

trong gia đình. Đây cũng là dịp cho các con trong gia đình, tất nhiên tùy theo lứa tuổi và khả năng nhận thức, để 

học biết nhận ra những giới hạn bất toàn của thân phận con người nhất là ngay cả sự hiện đại của khoa học ngày 

nay. Sư đau khổ, sự liên đới, nhân ái, hi sinh, nhẫn nại… là những đề tài và cơ hội cho phụ huynh đối thoại và 

chia sẻ niềm tin và sự hiểu biết kinh nghiệm cho các con của mình. 

 

4. Trong Tâm Thư này, tôi xin đặc biệt nhấn mạnh đến sự liên đới, tương trợ và quan tâm trong tình hội đoàn và 

cộng đoàn giáo xứ. Tôi xin kêu gọi một số công việc cụ thể để mọi người có thể thêm sáng kiến hay cách thức 

để cùng làm trong thời gian này: 

 

a. Xin kêu gọi các Trưởng Hội đồng, Hội đoàn, Ban tìm và tạo những cách thức để có sự liên lạc thường xuyên 

với các thành viên trong Hội đồng, Hội đoàn và Ban của mình.  

 

b. Các thầy cô giáo trong Trường GLVN cũng nên tìm cách liên lạc hỏi thăm nhau, và liên lạc với gia đình các 

em học sinh trong lớp mình. Các phụ huynh cũng nên liên lạc với thầy cô giáo của các con mình. 

 

c. Một số người có thể có được cuộc sống êm ấm, ổn định vì có gia đình đông, có bạn bè. Nhưng chúng ta 

không chỉ dừng lại với niềm vui và sự ổn định thoải mái riêng của bản thân hay chỉ riêng trong gia đình 

mình, trong hội đoàn hay những người mình quen và thích mà thôi. Nên cố gắng nghĩ đến những ai đó mà 

mình có thể cầu nguyện, hỏi thăm và khích lệ họ. 

 

d. Nếu ai đang gặp khó khăn về tài chánh, về việc đi mua đồ grocery, cần có khẩu trang hay đang lo những gì 

đang đè nặng lên cho mình, cho gia đình mình thì vui lòng cho tôi biết hay cho những quý vị trong Hội đồng 

mục vụ biết để giáo xứ có thể giúp trong những khả năng của giáo xứ.  
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e. Chúng tôi rất vui khi có những giáo dân đề nghị sẵn lòng giúp đi mua đồ grocery cho giáo dân nào lớn tuổi 

hay gặp khó khăn, hay ai cần có khẩu trang thì sẽ có người đưa đến tận nhà. 

 

f. Với Tâm Thư này, chúng tôi kêu gọi ngoài sự quan tâm và gần gũi trong gia đình, chúng ta nên mở rộng 

thực hành sự quan tâm, lòng nhân ái đối với các thành viên khác trong Hội đồng, hội đoàn, Ban và các giáo 

dân khác mà họ không có sinh hoạt trong một hội đồng hay ban nào. Những sự liên lạc hỏi thăm với lòng 

quan tâm thật lòng là những việc làm tông đồ và bày tỏ sự liên đới có nhau, nhớ nhau, giúp nhau và khích lệ 

nhau trong hoàn cảnh hiện nay.  

 

g. Chắc chắn lời kêu gọi này khi áp dụng còn tùy theo thời giờ, công việc làm và hoàn cảnh gia đình riêng của 

người Trưởng, của thầy cô giáo hay các thành viên. Tuy nhiên ý của tôi là chúng ta đừng dừng lại ở đơn giản 

là gửi 1 email, hay text 1 message. Tuy những điều này là tốt nhưng những cố gắng gọi được 1 hay 2 người 

trong 1 ngày nào đó cũng là những cố gắng hy sinh và việc làm tông đồ khi chúng ta làm trong đức tin và 

đức ái. Trong cuộc nói chuyện hỏi thăm, chúng ta có thể kêu gọi cùng nhau đọc 1 kinh Lạy Cha hay 1 kinh 

Kính Mừng hay cùng dâng 1 lời cầu nguyện ngắn cho nhau, cho gia đình, cho những người đau bệnh hay 

một ai đó, và cho giáo xứ. 

 

h. Tôi xin nhắc là những sự liên lạc, hỏi thăm, và khích lệ này cần mang tâm tình yêu mến, hiệp nhất và ích lợi 

thăng tiến. Xin hãy tránh xa những kiểu nhiều chuyện, thọc mạch, nói xấu, hay hàm ý chỉ trích, nội dung tiêu 

cực…. Nếu thấy mình bị dính vào thì mỗi người phải tự tìm cách hướng dẫn tốt cho người khác hoặc nếu 

không thì phải dẹp qua, ngưng lại hay tránh xa. 

 

i. Chúng tôi cũng vui vì được biết nhiều cá nhân và gia đình trong thời gian qua dành nhiều giờ hơn để tham 

dự các Thánh lễ trực tuyến, lắng nghe các bài suy gẫm, đọc kinh chung với nhau trong Hội, Ban hay giữa các 

cá nhân và gia đình. Chúng ta tin những điều tốt đẹp này được làm trong đức tin, đức ái và hiệp nhất mang 

lại ích lợi bình an, yêu thương cho cá nhân, gia đình, hội, ban và giáo xứ. 

 

j. Hàng ngày tôi sang nhà thờ đọc kinh kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3:00 pm và sau đó lần chuỗi Mân 

Côi. Cũng có nhiều người vào đường dây điện thoại tham dự với tôi trong giờ cầu nguyện từ 3:00 pm – 4:00 

pm này. Những ai muốn tìm hiểu hay tham dự, xin vào trang mạng của giáo xứ để biết thông tin cụ thể hay 

liên lạc với tôi. 

 

Xin cùng tiếp tục cầu nguyện để thế giới mau chóng vượt qua Đại dịch Covid-19, nhất là cho chúng ta hưởng dồi 

dào bình an và niềm vui Tin Mừng Phục Sinh và nhiệt thành làm chứng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hiệp 

nhất. 

Happy Easter! 

 

Lm. Dominic Phúc Phạm, C.Ss.R. 

Chính xứ 
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