
Ngày 11 tháng 9 năm 2014 

 

Kính gởi : Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ  

và toàn thể anh chị em giáo dân. 

 

Chỉ còn 4 tuần nữa, sẽ diễn ra Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng 

Hội đồng Giám mục về gia đình với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của 

công cuộc loan báo Tin Mừng”. Trong bầu khí của năm Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và đáp 

lại lời mời gọi của Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, 

Giáo Hội Việt Nam chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho Thượng Hội 

đồng Giám mục một cách cụ thể như sau: 

1. Dành đặc biệt ngày Chủ nhật 28-9-2014, một tuần trước ngày khai mạc, để cầu nguyện cho Thượng 

Hội đồng, với thánh lễ và với những buổi cầu nguyện (tuỳ theo tổ chức của mỗi giáo phận và giáo xứ). 

2. Trong ngày Chủ nhật 28-9 này và trong suốt thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục, từ ngày 5 

đến 19-10-2014, mọi người chúng ta cùng đọc và hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời kinh mà 

chính Ngài đã soạn để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục: 

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, 

nơi các Đấng chúng con được chiêm ngắm 

nét rạng ngời của tình yêu đích thực, 

chúng con tin tưởng dâng lời nguyện xin: 

Lạy Thánh Gia Nazareth, 

xin làm cho các gia đình của chúng con 

trở thành nơi hiệp thông và nhà Tạm của cầu nguyện, 

thành trường học đích thực của Phúc Âm 

và Giáo hội tại gia bé nhỏ. 

Lạy Thánh Gia Nazareth, 

xin cho trong các gia đình  

đừng bao giờ xảy ra bạo lực, khép kín và chia rẽ nữa: 

xin cho tất cả những ai đã bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng vì gương xấu 

  m tìm được niềm an ủi và được chữa lành. 

Lạy Thánh Gia Nazareth, 

xin cho Thượng Hội đồng Giám mục  ắp t i 

làm thức tỉnh nơi mọi người 

ý thức bản chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình, 

cũng như vẻ đẹp của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse 

xin nghe lời chúng con, 

xin nhậm lời chúng con cầu xin. Amen. 

3. Cuối cùng, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là, trong những ngày này, chúng ta cùng cố gắng 

sống yêu thương trong gia đình như Lời Chúa đã dạy, cụ thể với điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng 

gợi ý, như lời nói “cám ơn”, “xin lỗi”, “con giúp ba/mẹ làm điều này nhé!”.... 

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia thất, xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình chúng ta. 

 

 

 

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 


