THÁI HÀ: THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ & HÒA BÌNH:
Lúc 20h00 Chúa Nhật, ngày 29/04/2018, tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà, Thánh lễ cầu
nguyện cho công lý và hòa bình do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên – Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu
Thế Hà Nội chủ tế thánh lễ và chia sẽ:
Thánh lễ Công lý và hòa bình tháng 4 cầu nguyện với những ý chỉ sau:
– Cầu cho nhà cầm quyền biết lắng nghe tiếng nói của người dân, sẵn sàng “cải cách
cơ cấu” để cùng người dân xây dựng một quốc gia dân chủ, giầu mạnh;
– Cầu cho mọi công dân Việt Nam biết nhận thức cách đúng đắn về trách nhiệm lịch
sử của mình, bỏ qua quá khứ tỵ hiềm, cùng bắt tay xây dựng một Việt Nam mới giầu
đẹp.
Cha Bề Trên DCCT Hà Nội đã chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta cùng hiện diện nơi đây để
cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cách riêng cầu nguyện cho công cuộc hòa giải hòa hợp dân
tộc sớm được thực hiện. Chúng tôi thiết nghĩ rằng, 43 năm – thế là đã quá đủ, để con dân đất
Việt cùng thành tâm nhìn nhận những sai lầm của quá khứ; cùng nhau quên đi những đau
thương, những hận thù vốn đã và đang gây nên biết bao thảm họa cho dân tộc này. Đất nước
chúng ta cần một sự đổi thay, cần một sự hòa giải, hòa hợp đích thực từ cả hai phía để không còn
sự phân biệt vùng Miền, trong nước hay hải ngoại, đảng phái, chính trị, tôn giáo, bên thắng, bên
thua. Chúng ta cần quên đi quá khứ thương đau, trong ý thức cả dân tộc đang bị thua cuộc, tụt
hậu so với các nước lân cận, trong đó có cả những nước yếu như Lào và Campuchia. Thay đổi –
thưa anh chị em, đó phải là mệnh lệnh của trái tim. Nếu chúng ta còn tự nhận mình là người Việt
nam, thì hãy cùng nhìn về một hướng, cùng nhìn về tương lai chung của cả dân tộc. Hãy tự hỏi
lòng mình: “Quê hương mình rồi sẽ ra sao?”.
Thánh lễ đồng tế có quý cha trong cộng đoàn Tu viện DCCT Hà Nội, đông đảo các tín
hữu trong và ngoài giáo xứ cùng tham dự.

