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ĐỨC MẸ: 
 

Thánh lễ lúc 20 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 27.03.2022, tại Đền Đức Mẹ Hằnng Cứu Giúp Thái Hà, do cha 
Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự, linh 
mục Giuse Nguyễn Văn Toản, C.Ss.R chia sẻ Lời Chúa. Các linh mục trong Tu viện DCCT Hà Nội cùng đồng tế 
trong thánh lễ. Có hơn 1.000 anh chị em giáo dân hiện diện và tham dự thánh lễ. Quý khách đặc biệt trong thánh 
lễ gồm: Bà Nataliya Zhynkina, Đại sứ Quán lâm thời tại Hà Nội và 10 đồng nghiệp của bà. Khách mời của Đại 
sứ quán Ukraina là vợ chồng ông Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam.Trước khi 
thánh lễ bắt đầu, cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã nêu lý do cử hành thánh lễ, “đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh 
Cha Phanxicô kêu gọi”.  
 

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, quý linh mục đã đến trước tòa Đức Mẹ HCG, cùng giáo dân tay cầm nến sáng, 
mọi người hát Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô Assidi và cùng nhau đọc lời kinh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
thánh hiến nước Nga và Ukraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Trước khi thánh lễ kết thúc, bà Nataliya 
Zhynkina, Đại sứ Quán lâm thời tại Hà Nội đã cám ơn và có ít lời chia sẻ với cộng đoàn. Sau thánh lễ, cha Giuse 
Trịnh Ngọc Hiên đã gặp và trao số tiền giỏ xin trong thánh lễ và các thùng lạc quyên cho bà Đại sứ Ukraina như 
một cử chỉ chia sẻ và liên đới.  
 

Ngoài việc dâng thánh lễ cầu nguyện, trong hai ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (26&27/03/2022), cũng có 
những thùng lạc quyên dành cho các trẻ em Ukraina đang là nạn nhân của chiến tranh được đặt quanh nhà thờ.  

 


