
DCCT HÀ NỘI: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH: 
  

 
Cùng với Giáo Hội mừng lễ Chúa Kitô Vua, lúc 20h00 Chúa Nhật, ngày 26/11/2017 tại nhà thờ Thái 

Hà có thánh lễ cầu nguyện cho quê hương VN: “Đồng hành cùng dân tộc”. Thánh lễ mời gọi hướng về đất 
nước, mỗi người hãy trở nên thần dân của Chúa để xây dựng một xã hội tình thương, nhân phẩm và sự sống. 
Trong bài giảng, cha Gioan Nam Phong đã giải thích và nêu rõ quan điểm của Hội Đồng Giám Mục VN khi 
gửi cho Quốc Hội VN: việc ‘đồng hành với Dân tộc’ không phải là đồng hành với thể chế chính trị, mà là 
đồng hành với những giá trị cao quý, với người dân, nhất là những người đang đau khổ.  
 

Chúa Nhật 17.12.2017 cộng đoàn đã cầu nguyện cách riêng cho chị Maria Trần Thị Nga, tù nhân 
lương tâm tại Hà Nam bị đưa ra xử phúc thẩm vào ngày 22.12.2017.Thánh lễ có đông đảo anh chị em tham 
dự, cách riêng 2 người con nhỏ của chị Trần Thị Nga và bạn bè của chị.  
 

Và lúc 20 giờ Chúa Nhật ngày 31/12/2017 Thánh lễ cầu Nguyện cho công lý – hòa bình mời gọi cộng 
đoàn cầu nguyện cho anh chị em vì dấn thân cho tự do, nhân quyền và sự phát triển phát triển của Việt Nam 
mà đang chịu sự bách hại, tù đầy trong lao tù của chế độ cộng sản. Năm 2017 qua đi để lại sau lưng nhiều lo 
âu, mong mỏi và hy vọng cho một sự đổi thay trên quê hương đất nước. Trước thềm năm mới 2018: ngày 
toàn thể thế giới Cầu Nguyện cho Hòa Bình thế giới (01/01/2018), Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý – Hòa 
Bình đã được cử hành với những ý chỉ sau: 
 

 Cầu cho quê hương đất nước được bình an và tự do trong Năm mới, 
 Cầu cho quê hương có thêm nhiều người trẻ tích cực tham gia vào công cuộc kiến tạo lại đất nước. 
 Cầu cho Hội thánh Chúa tại Việt Nam trung thành trong sứ mạng làm chứng cho Tin mừng. 
 Cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam thân yêu, đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách 

trong việc xây dựng đất nước thành một xã hội thực sự công bằng, dân chủ và văn minh. 


