
THÁNH LỄ TẠ ƠN NĂM MƯƠI NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI CẦN GIỜ: 
 

Vào lúc 18 giờ ngày 21/05/2021, cộng đoàn DCCT tại Cần Giờ đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn 
Thiên Chúa. Thánh lễ do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT chủ tế, cha Giuse Hồ 
Đắc Tâm, Bề trên cộng đoàn DCCT Cần Giờ, đồng tế với đông đảo quý cha trong Dòng. Hiệp 
thông trong Thánh lễ có đông đảo quý thầy DCCT, cùng giáo dân trong và ngoài Giáo xứ tham 
dự.  Cha Giám Tỉnh DCCT chia sẻ với cộng đoàn rằng: Công sức của các thừa sai 50 năm qua, kể 
từ hai vị thừa sai đầu tiên cho đến hôm nay là không nhỏ, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho 
lớn lên, chính Chúa mới biến đổi tâm hồn con người. 
 

Năm mươi năm kể từ bước chân đầu tiên của hai vị thừa sai DCCT đến Cần Giờ, trải qua 
biết bao thăng trầm nhưng ơn Chúa luôn nâng đỡ đời sống truyền giáo của các vị thừa sai. Hai vị 
thừa sai đầu tiên là cha Lượng và thầy Thảo nay đã về với Chúa. Hai vị Linh mục trẻ của DCCT 
đến Cần Giờ là cha Hòa và cha Đồng cũng đã được Chúa gọi về. Cha Chân Tín, “vị thừa sai bất 
đắc dĩ” đến với Cần Giờ cũng đã về với Chúa. Cha Điệp đã già và nay đã nghỉ hưu… Những thế 
hệ tiếp theo đang hăng say tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Nhà Dòng là Loan báo Tin Mừng cho 
người nghèo. Cuối Thánh lễ, cha Bề Trên Giuse Hồ Đắc Tâm nói lên lời cám ơn Quý cha, Quý 
thầy cùng toàn thể cộng đoàn. Sau cùng cha Giám Tỉnh ban phép lành Toàn xá kết thúc Thánh lễ 
khai mạc Năm thánh. Mọi người ra về mang theo niềm vui tạ ơn, cùng những ước vọng tương lai 
cho vùng truyền giáo này ngày thêm phát triển. 
 

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, DCCT Cần Giờ không ngớt lời tạ ơn Chúa: tạ ơn vì 
không biết bao ơn lành Chúa ban giúp vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thắng nổi. 
Xin tri ân tất cả những ai đã đỡ nâng DCCT trong hành trình 50 năm sứ vụ. Cánh đồng truyền giáo 
phía trước vẫn còn rất rộng lớn với nhiều thách đố, nhưng xin đặt tất cả dưới sự bảo trợ của Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Mẹ hướng dẫn đoàn con mạnh mẽ tiến lên gieo niềm hy vọng và Tin 
Mừng của Chúa Ki-tô Con Mẹ nơi vùng truyền giáo thân yêu này. 
 

 


