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Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa Bình diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 25 tháng 2, 

tại nhà thờ Thái Hà. 
 
Thánh lễ do Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó Bề Trên tu viện DCCT Hà Nội chủ tế và Cha 

Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT chia sẻ lời Chúa cùng các Cha trong nhà dòng đồng tế. 
Những ngày Tết Mậu Tuất vừa qua, cũng là những ngày cả nước tưởng niệm những người dân, 
những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc trước sự bành 
trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh (17/2/1979). Sự hy sinh to lớn của họ nhắc chúng ta nhớ 
rằng, quê hương này đã được gìn giữ bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ con người đã 
ngã xuống vì tổ quốc thân yêu. Sự hy sinh của họ cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, quê hương này 
không phải của bất cứ đảng phái chính trị nào, càng không thuộc về một nhóm người tự cho 
mình quyền lãnh đạo đất nước. Máu và nước mắt của những thế hệ đi trước đòi mỗi người phải 
có trách nhiệm xây dựng một xã hội Việt Nam mới hòa bình, dân chủ và ấm no. Thánh Lễ được 
dâng với những ý chỉ sau đây: 

 
 

– Cầu cho các nạn nhân của cuộc chiến Biên giới phía Bắc năm 1979, cách riêng cầu 
nguyện cho những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc quê hương. 

– Cầu cho quê hương được bình an, đất nước được đổi thay, người dân được hưởng tự do 
và hòa bình đích thực. 

– Cầu cho các tù nhân lương tâm được bình an trong chốn lao tù và được pháp luật bảo vệ. 
 


