ĐÊM DIỄN NGUYỆN “HÀNH TRÌNH
ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT”:
Tối thứ Sáu 15/4/2016, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp Sài Gòn, chương trình nhạc hội “Đêm diễn
nguyện Hành trình đến với Lòng Thương Xót” đã
được thực hiện như là một hoạt động tâm linh – văn
hóa tuyệt vời. Chương trình được Tỉnh Dòng Chúa
Cứu Thế tổ chức trong bầu khí đặc biệt của Năm
Thánh Lòng Thương Xót.

Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích nói: “Buổi diễn nguyện hôm nay muốn được đưa mọi
người đi vào sâu hơn nữa trong cảm nhận Lòng Thương Xót của Chúa qua những lời ca, những
dòng nhạc như những lời cầu nguyện thiết tha. Từ thân phận tro bụi tầm thường, hèn yếu, con
người đã được Thiên Chúa tìm kiếm, cúi xuống đỡ dậy và đưa ra khỏi cảnh tối tăm khổ ải, để xót
thương và cứu độ…
Hôm nay, buổi diễn nguyện muốn mời gọi mọi người lắng nghe những tâm tình cảm mến, những
cảm xúc sâu lắng, những cảm nghiệm thấm thía về Lòng Thương Xót, để mỗi người bước đến
gần hơn với Tình Thương đang chờ đợi để yêu thương, tha thứ và trao ban cho chúng ta chính
lòng thương xót”. Đêm diễn nguyện đã được thực hiện như một bản giao hưởng gồm 4 phần, với
tổng cộng 15 bài thánh ca làm thành 15 chương của cuộc hành trình đến với Lòng Thương xót
của Thiên Chúa. Đêm diễn nguyện được tuyệt đại đa số khán giả đánh giá cao qua những tràng
pháo tay tán thưởng vừa lớn vừa dài, và những nét mặt tỏ rõ sự hài lòng. Khán giả ngồi chật
cứng Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tràn ra ngoài sân nhà thờ.

