ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI THĂM DCCT KỲ ĐỒNG:

Chúa Nhật ngày 15/5/2016, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh Vatican
tại Việt Nam, đã viếng thăm chính thức Tu viện DCCT và Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài
Gòn. Ngài đã gặp gỡ dân chúng và dâng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Đền thờ danh
tiếng này vào lúc 8:00 giờ sáng. Đồng tế với ngài có Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích,
Cha Bề trên Tu viện và đông đảo linh mục DCCT.
N hắc đến Đức Trinh Nữ Maria hiện diện cùng với các Tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần
hiện xuống, Đức Tổng Giám mục nói: “Ngày nay Mẹ Maria vẫn đang hiện diện cùng với chúng
ta, tại ngay ngôi đền thờ này, ngôi đền được dâng hiến cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một nơi tôn
nghiêm nổi tiếng với những lời cầu nguyện và ơn hoán cải.”
Đức Cha Girelli chia sẻ. “Chính nơi đây nhiều tín hữu đã tìm được sự an ủi trong đau khổ của
họ, ơn hòa giải từ những lỗi lầm của họ và sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong đức tin”.
Cuối thánh lễ, Đức Cha khen ngợi các linh mục DCCT đã có những sáng kiến trong công việc
mục vụ: “Các linh mục DCCT đã luôn sẵn sàng ban bí tích Hòa Giải, nâng đỡ mọi người đến
hành hương nơi ngôi đền thờ này. Các linh mục DCCT giống như những người thợ điện chuyên
nghiệp, sửa chữa và nối lại những mạch điện giữa anh chị em tín hữu với Thiên Chúa, nhờ đó
các tín hữu tiếp tục đón nhận tình thương và lòng xót thương của Thiên
Chúa”
Đức Cha mời gọi mọi người, trong năm thánh Lòng thương xót này, hãy năng đến với bí tích
Hòa Giải “để sửa chữa những mạch điện nối chúng ta với Thiên Chúa”.

