MỪNG LỄ THÁNH TỔ PHỤ, GIÁO XỨ THÁI HÀ TỔ CHỨC “ĐẠI HỘI
DÂN CHÚA”:
Nhân dịp lễ thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT, bổn mạng giáo xứ Thái Hà,
sáng 1/8/2016, giáo xứ đã tổ chức “Ngày Đại hội Dân Chúa” nhằm củng cố và thắt
chặt hơn nữa sự hiệp nhất trong toàn giáo xứ; Có khoảng gần 400 anh chị em giáo
dân là đại diện cho các hội đoàn, các gia đình và anh chị em Công Giáo xa quê đến
tham dự.
Ngày Đại hội đã kết thúc bằng bữa cơm thân
mật gia đình do chính anh chị em các hội
đoàn và giáo khu đứng ra tổ chức. Kể từ năm
1954, đây là lần đầu tiên giáo xứ Thái Hà tổ
chức ngày đại hội Dân Chúa để mừng lễ
thánh Bổn mạng. Hy vọng kỳ đại hội này sẽ
mang lại cho giáo xứ Thái Hà những chuyển
biến tích cực, trở thành “giế ng nước đầu làng
cho mọi người đến làm dịu cơn khát.”
Lúc 18 giờ 30, cộng đoàn DCCT Hà Nội và giáo xứ Thái Hà đã dâng thánh lễ
mừng bổn mạng. Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ tế.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Toản nhấn mạnh đến việc
sống giá trị Tin Mừng và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong cuộc đời thánh
Anphongsô. Việc loan báo Tin Mừng luôn đòi hỏi phải ra đi: Ra đi khỏi lòng mình,
khỏi xu hướng thích được yên ổn, ra đi để đến với người khác. Ra đi cũng bao gồm
những khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm. Nhưng có Chúa Thánh Thần là Đấng
hướng dẫn. Sau thánh lễ, cộng đoàn đã rước kiệu tôn vinh thánh Anphongsô quanh
khu vực Vườn Hoa Đức Bà

