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      Số :  08-2020/TLL  

Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 08 tháng 8 năm 2020 

 
THƯ CHUNG  

 

Về việc dịch cúm CoViD-19 tái phát 

 

 

Kính gửi  Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, 

 các Chủng sinh và anh chị em giáo dân 

 Giáo phận Xuân Lộc 
 

 

Anh chị em rất thân mến, 

Dịch Covid-19 đã tái phát tại Việt Nam. Khi được biết những quy định của các 

nhà hữu trách xã hội về bảo vệ sức khỏe, Tòa Giám Mục đã phổ biến bản hướng dẫn 

áp dụng cho toàn thể Giáo phận. Với lá Thư Chung hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài 

suy tư và đề nghị mục vụ gửi đến toàn thể Anh chị em. 

1. Khẩn nài Chúa đoái thương  

Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới và tái phát tại Việt Nam khiến 

mọi người lo sợ vì sức lây nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong và ảnh hưởng tai hại 

đến các sinh hoạt cộng đồng, làm phát sinh thêm tệ nạn, làm nhiều người mất công ăn 

việc làm và nhiều gia đình lâm cảnh thiếu thốn, lầm than.  

Là con cái của Chúa, một đàng chúng ta phải tuân thủ các quy định y tế của xã hội 

và cộng tác với mọi người thiện chí để gìn giữ sức khỏe và mạng sống của cộng đồng; 

đàng khác, chúng ta cần chạy đến Thiên Chúa, tin tưởng khẩn nài lòng thương xót của 

Ngài, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

Cha Ông chúng ta. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Là 

Đấng Tạo Hóa, Ngài tạo dựng nên đất trời và điều khiển thiên nhiên vạn vật; là Đấng 

Cứu Độ, Ngài thay đổi lòng dạ con người, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, làm cho 

người ta thay vì ích kỷ mưu cầu lợi lộc riêng tư cá nhân hay chủng tộc, quốc gia thì 

biết lo lắng cho ích chung của mọi người. Vì vậy, xin Anh chị em tích cực hiệp thông 

cầu nguyện với toàn thể Giáo phận trong các Thánh Lễ, các giờ chầu Thánh Thể, các 

giờ kính Lòng Chúa Thương Xót và lần chuỗi Mân Côi trên kênh truyền thông của 

Giáo phận. Ngoài ra, ở tại Giáo xứ, Giáo họ, Gia đình và trong đời sống cá nhân, xin 

Anh chị em hãy chuyên cần cầu nguyện, gia tăng các việc hãm mình và bác ái. 

Đặc biệt, chiều lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15/8/2020, quý Đức Cha, 

quý Cha trong Ban Tư Vấn, quý Cha Quản Hạt, các Đại diện của Tu sĩ và Ban Hành 

Giáo sẽ tề tựu tại Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, thay mặt cho toàn thể Giáo phận, cầu 

xin Đức Mẹ đoái thương che chở Giáo phận chúng ta và cầu bầu trước Tòa Chúa cho 

Quê hương Việt Nam thân yêu và toàn thế giới. Văn phòng Tòa Giám Mục sẽ thông 

báo các chi tiết để mọi người có thể hiệp thông qua các phương tiện truyền thông của 

Giáo phận. 
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2. Giáo xứ, Giáo họ: cộng đoàn đức tin sống động  

Vì nguy hiểm lây nhiễm của dịch Covid-19, theo quy định của các nhà hữu trách 

dân sự, nhiều sinh hoạt đạo đức và mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ bị giới hạn để bảo 

đảm sức khỏe của cộng đồng. Chính trong khi tuân thủ nghiêm túc các quy định của xã 

hội, chúng ta cần quan tâm tìm phương thức thích hợp để Nhà thờ vẫn là Trung Tâm, 

là Trái Tim sinh động tuôn trào sức sống thần linh nuôi dưỡng “Thân Thể” là Giáo xứ, 

Giáo họ; Nhà Xứ, Nhà Mục Vụ, khuôn viên Nhà Thờ vẫn là môi trường đạo đức, 

thương yêu, hiệp nhất, xuất phát những công việc bác ái đối với người nghèo, người 

đau khổ, người cô đơn, anh chị em di dân và thúc đẩy những hoạt động loan báo Tin 

Mừng tình yêu cho anh chị em chưa biết Chúa.  

Khi sống hiệp nhất, thương yêu trong Giáo xứ, Giáo họ và Gia đình, mỗi người sẽ 

cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu ngay chính trong hoàn cảnh khó khăn do dịch 

Covid-19 gây ra, để nhiệt thành sống đức ái và thực thi việc tông đồ. Như vậy, những 

khó khăn do dịch Covid-19 gây ra lại trở thành cơ hội giúp cộng đoàn Dân Chúa vun 

trồng đức tin, cảm nghiệm sâu đậm hơn mầu nhiệm của lòng Chúa xót thương để trở 

thành chứng nhân tình yêu của Ngài cho anh chị em mình, nhất là những người đau 

khổ, những người chưa biết Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm thấm thía giáo 

huấn của thánh Phaolô khi ngài viết: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn 

sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử 

thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những 

ai lâm cảnh gian nan khốn khó.” (2Cr 1,3-4). 

Xin quý Cha Chánh xứ, Cha Quản nhiệm, Cha Phó xứ Đặc trách tùy hoàn cảnh 

mà đưa ra các sáng kiến thích hợp với đoàn chiên. Dưới đây là một số gợi ý cho các 

sinh hoạt đạo đức và mục vụ có thể được áp dụng cho những nhóm ít người theo quy 

định của xã hội mà nếu được thực hiện, sẽ có sức khơi lên sự nhiệt thành trong lòng 

mọi người và bầu khí tin tưởng, hiệp nhất cũng như dấn thân tông đồ trong Giáo xứ, 

Giáo họ và Gia đình: 

- Các Giáo xứ, Giáo họ giật chuông vào những giờ quy định như thường lệ. 

Mặc dù giáo dân không đến nhà thờ được, nhưng tiếng chuông sẽ nhắc nhở họ nhớ đến 

Chúa, hướng lòng về Thánh lễ và giữ bầu khí giáo xứ sinh động; 

- Ngoài những người được tham dự Thánh Lễ, mỗi ngày có thể tổ chức những 

nhóm nhỏ các tín hữu hoặc gia đình đến nhà thờ tham dự cử hành Phụng vụ Lời Chúa 

và rước Mình Thánh Chúa; 

- Cá nhân hay nhóm nhỏ (theo Gia đình, Giới, Đoàn thể) đến nhà thờ viếng 

Thánh Thể; đáng khích lệ hơn nếu Giáo xứ tổ chức từng nhóm nhỏ thay nhau đến 

Chầu Mình Thánh Chúa cả ngày để cầu nguyện cho Giáo phận, Đất nước Việt Nam và 

toàn thế giới. 

- Tổ chức dạy giáo lý cho thiếu nhi và Tĩnh tâm cho các Giới nhiều lần cho 

những nhóm nhỏ theo quy định; 

- Thăm viếng những gia đình nghèo, người đau yếu bệnh tật, người cô đơn, 

nhất là các cụ già neo đơn: Tổ chức theo Hội đoàn hay theo Giới, nhất là Giới Trẻ; 
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- Tăng cường việc trao Mình Thánh Chúa cho người đau yếu, các cụ cao niên. 

Nếu cả gia đình cùng tham dự và được chuẩn bị cẩn thận để rước Chúa thì đây sẽ là 

dịp để các gia đình được canh tân và hòa giải nếu đang có những khó khăn. 

- Khích lệ giờ kinh tối tại các gia đình. 

Anh chị em thân mến, vì biết rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích 

cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28), chúng ta hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho 

Chúa là Đấng hằng thương yêu chúng ta. Chúng ta hãy an ủi, khích lệ nhau nên thánh 

và biến hoàn cảnh khó khăn này thành nguồn ơn phúc thiêng liêng cho chúng ta và cho 

tha nhân. 

Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, Quan Thầy của Giáo phận, gìn giữ và che chở 

con cái Giáo phận, đồng thời dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta và 

xin Ngài lắng nghe theo lòng nhân từ và ý định khôn ngoan của Ngài. 

Cùng với Đức Cha Phụ tá Gioan và Đức Cha cố Đaminh, tôi mến chào Anh  

chị em,  

 

 

 
  

 

 ✞ Giuse Đinh Đức Đạo 

 Giám mục Giáo phận Xuân Lộc 

 

 


