
Thánh Lễ Bổn Mạng và cầu nguyện cho Hội viên và Ân nhân 

Chi Hội Denver Năm 2014. 

Sáng ngày thứ Bảy ngày 15-11-2014, mặc dầu trời Denver tuyết phủ giá lạnh, nhưng với tinh 
thần sốt sắng, một số đông Hội viên và Ân nhân không quản ngại đường xá tuyết giá trơn trợt đã 
tề tựu về nhà nguyện Giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Denver đúng 10 giờ, để 
tham dự  giờ  tĩnh tâm và Lễ Bổn Mạng , cầu nguyện cho Hội viên, Ân nhân còn sống cũng như 
đã qua đời, với sự hiện diện của: 

- Cha Linh hướng  Phanxico xavie Trần  văn  Hân từ California  đến. 
- Ông Ninh quốc  Thắng, hội phó của Hội Ân Nhân DCCT Việt Nam, tại California. 
- Bà Ninh Phạm Liểu thủ quỹ của Hội Ân Nhân DCCT Việt Nam. 
- và với sự tham dự của khoảng 90 Hội viên và Ân nhân. 

Trước  khi vào giờ tĩnh tâm Anh Nguyễn Long chi hội phó Denver lên giới thiệu thành phần 
tham dự và đọc thư của Cha Bề Trên Giám tỉnh DCCT Việt Nam Vincent Phạm Trung 
Thành gởi cho các Chi Hội Ân Nhân ở Hải Ngoại. Ngài cám ơn quý vị Hội viên và xin tiếp 
tục cầu nguyện cho Tỉnh Dòng. Ngài cũng đã cám ơn sự giúp đỡ của mọi người để tỉnh Dòng 
có thêm điều kiện trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng đến những nơi xa xôi nghèo khó và phục 
vụ những người bất hạnh bên lề xã hội. 

Mở đầu giờ tĩnh  tâm, Cha Linh hướng Phanxico xavie Trần văn Hân đã đọc đoạn Kinh 
Thánh trích trong sách khôn ngoan.  Sau đó Cha đã giúp cho mọi người tham dự biết tại sao 
chúng ta phải cầu nguyện cho các Linh Hồn đã qua đời.  Cha đã giảng giải cho chúng ta biết 
có 3 Giáo Hội: 

1/ Giáo Hội Chiến Thắng là những vị Thánh đã về nước Chúa. 

2/ Giáo Hội Lữ Hành là chúng ta đang sống trong cuộc hành trình đức tin. 

3/Giáo Hội Thanh Luyện là những người đã qua đời nhưng chưa được vào nước Chúa.  

Cha Linh Hướng đã giải thích mối liên hệ của 3 thành phần nầy và lợi ích thế nào khi chúng 
ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Ngài cũng nói đến sự nâng đỡ bằng đời sống cầu 
nguyện của các nữ tu DCCT cho các hoạt động của Dòng nam, cũng như sự chia sẻ ơn ích 
của Hội viên ân nhân với Tỉnh Dòng. Điều nầy giúp mọi người hiểu rỏ hơn về mầu nhiệm 
hiệp thông trong Giáo Hội.   

 Trước Thánh Lễ là nghi thức rước di ảnh của những Ân nhân, Hội Viên và thân nhân đã 
qua đời. Những bức ảnh này, với những linh hồn được viết lên giấy để cầu nguyện được đặt 
lên hai bàn cạnh Cung Thánh nói lên sự hiệp thông với Giáo Hội lữ hành để cùng tham dự 
Thánh Lễ. 

  Ðúng 11 giờ, Thánh Lễ được bắt đầu với sự chủ tế của Cha Linh Hướng.  Trong phần 
chia sẻ Lời Chúa, Cha đã giúp cho mọi người thấy vị trí quan trọng của Đức Mẹ trong cuộc 
đời chúng ta, cách riêng các lời trong Kinh kính Mừng, cùng những cảm nghiệm lạ lùng 
trong cuộc đời mục vụ của các linh mục DCCT. 

Trong phần lời nguyện giáo dân, hiệp với ý nguyện riêng của mỗi người là những lời cầu 
xin dâng lên Thiên Chúa cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Cha Linh Hướng, và các 



Hội viên ân nhân còn sống cũng như qua đời . Những lời ca tiếng hát trong Thánh Lễ của các 
anh chị ca đoàn đã làm cho thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng. 

  Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Linh Hướng  đã trao bằng cho các hội viên đặc biệt.   
Chị Hạ Thúy, chi hội trưởng chi hội Denver, thay mặt chi hội nói lên lời cám ơn Cha linh 
hướng và toàn thể quý hội viên đã đến tham dự Thánh lễ mặc dù trời đang mưa tuyết bên 
ngoài.  Sau Thánh Lễ, trong bầu khí gia đình, Cha linh hướng cùng toàn thể quý vị đã ở lại 
dùng bữa cơm trưa thân mật và ấm cúng. 

Chúng con xin cám ơn cha chánh xứ Louis Phạm hữu Ðộ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
Chi Hội chúng con có nơi nghiêm trang, ấm cúng để tĩnh tâm và  dâng Thánh Lễ. Xin Chúa 
Cứu Thế trả công bội hậu cho Cha và Giáo Xứ. 

Nguyện xin Ðức Mẹ hằng cứu giúp, Bà Thánh Phanxicô Cabrini và các Thánh trong Dòng  
phù trợ chúng con.    Amen. 

 

                                        Hương Giang  tường trình 

                


