
 

Chúa nhật 4 mùa phục sinh 

Chúa nhật Chúa chiên lành 
 

Kính gởi quý ông bà và anh chị em, 

Vào Chúa Nhật thứ 4 Phục sinh hằng năm, còn được gọi là Chúa Nhật 

Chúa Chiên Lành, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi 

linh mục và tu sĩ; và ước mong ngày càng có nhiều người trẻ dấn thân 

vào ơn gọi này để chăn dắt đoàn chiên của Chúa.  

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói: 

“Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo 

sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, 

trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ.”  

Đức Giê-su là mục tử nhân lành: Ngài luôn ở với đàn chiên, nhận biết từng con và yêu thương 

chúng; Ngài bảo vệ đàn chiên khỏi những kẻ tấn công chúng và sẵn sàng đi tìm kiếm chúng khi 

chúng đi lạc. Đức Giê-su mong muốn những ai theo đuổi ơn thiên triệu biết noi gương Ngài, lo 

lắng và chăm sóc đoàn chiên mà Ngài giao phó.  

 

Nhân dịp mừng lễ Chúa nhật Chúa chiên lành, tôi xin cùng với quý cha Robert, cha Waldemar xin 

gởi đến ông bà và anh chị em lời cảm ơn vì sự quý mến và nâng đỡ của anh chị em dành cho chúng 

tôi trên hành trình ơn gọi tận hiến. Chúng tôi tiếp tục cậy nhờ sự trợ giúp của anh chị em qua lời 

cầu nguyện mỗi ngày. Hôm nay, chúng tôi cũng hiệp thông với anh chị em cầu nguyện đặc biệt 

cho tất cả những ai đang sống ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta xin Chúa giúp các ngài luôn sống 

vững niềm tin, tràn đầy niềm vui và hy vọng trong suốt hành trình theo Chúa Giê-su và xin giúp 

các linh mục trở thành mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. 

 

Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý ông bà và anh chị em đã quảng đại giúp đỡ tài chánh cho giáo xứ 

trong thời gian qua. Tôi xin mọi người tiếp tục giúp đỡ giáo xứ trong thời gian này bằng việc tiếp 

tục bỏ tiền giỏ nhà thờ mỗi tuần để giúp giáo xứ có khả năng chi trả các khoảng như điện, nước, 

bảo trì …. Quý vị có thể chuyển qua Vipps 19006 hoặc  vào trương mục giáo xứ 1503.02.82946. 

Ngày và giờ mở cửa nhà thờ: 

Thứ hai  : đóng cửa 

Thứ ba đến thứ bảy : 17.00 giờ đến 19.00 giờ 

Chúa nhật   : 10.00 giờ đến 17.00 giờ 

 

Xin Chúa chúc lành, ban sức khoẻ và giữ gìn ông bà và anh chị. Tôi luôn nhớ cầu nguyện cho 

cộng đoàn giáo xứ mỗi khi dâng thánh lễ trong thời gian này và vui mừng vì sắp được cùng dâng 

thánh lễ với mọi người trong một ngày gần đây. 

 

Trong Chúa Ki-tô, 

 

 

Lm. Phê-rô Đỗ Đức Tân  

Chánh xứ 


