THÁNH LỄ AN TÁNG CHO CÁC THAI NHI CHƯA ĐƯỢC CHÀO ĐỜI TẠI NHÀ
THỜ THÁI HÀ:
Lúc 15 giờ 00, ngày 07.01.2022 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Cha đặc trách Fx Nguyễn Kim
Phùng, DCCT đã cử hành thánh lễ an táng các em thai nhi không được chào đời.
Một lễ an táng ĐẶC BIỆT vì không kèn trống, không có tiếng khóc đưa tang của những người thân mất
người thân yêu của mình. Nhưng lại ngân vang tiếng hát thánh ca và những lời cầu nguyện liên lỉ của bao người
hiện diện cho các em thai nhi qua lời Kinh Cầu Cho Các Thai Nhi và Kinh Sự Sống. Cha chủ tế thánh lễ cầu
nguyện cho các em, ngài nài xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh đón các em vào Nước Chúa, nơi đầy ắp tình
yêu thương vô bờ của Thiên Chúa sẽ bù đắp lại và đem lại sự sống đích thật cho các em.
Phá thai là một tội ác bởi vì các thai nhi vô tội, không có khả năng tự vệ và không thể lên tiếng cho sinh
mạng của chính mình, nhưng tội ác này mỗi ngày một gia tăng. Nghi thức cuối cùng để tiễn đưa các em về với
Chúa để lại cho mỗi người tham dự nhiều ấn tượng và xót thương. Giờ đây, các em sẽ trở về với lòng nhân từ của
Chúa. Thánh lễ đã hết, mọi người ra về với tâm hồn an vui vì vừa thực hiện một hành vi của lòng xót thương,
nhưng trong lòng lại chợt thổn thức với nỗi quặn đau vì các thai nhi đang bị giết hại cách oan nghiệt vẫn không
ngừng gia tăng. Biết làm gì đây? Đó là câu hỏi đang còn vấn vương trong tâm trí mỗi người chúng ta...

