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Phú Cường, ngày 30 tháng 10 năm 2017
Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chủng sinh và cộng đoàn dân
Chúa rất thân mến!
Với tinh thần “hiệp thông trong cầu nguyện”, trong năm qua, chúng ta đã cùng
nhau “cầu nguyện cho các linh mục được thánh thiện” để hướng dẫn dân Chúa trên
đường nên thánh; chúng ta cũng thiết tha “cầu nguyện cho các tội nhân được hoán
cải”, để thoát khỏi ách thống trị của ma quỉ luôn muốn hãm hại con người; và trong
tháng Mân Côi vừa qua, chúng ta đã cùng “cầu xin cho mọi Kitô hữu biết siêng năng
lần chuỗi Mân Côi”, theo lời Mẹ đã khuyên dạy, cách đặc biệt qua sứ điệp Fatima, để
vừa củng cố đời sống đức tin, vừa khẩn cầu muôn phúc lành cho mình, cho gia đình,
cho Giáo Hội và cho thế giới.
Bước vào tháng 11 năm 2017, tháng cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta được
mời gọi sống tình hiệp thông cách sâu xa, toàn diện và sống động trong Giáo Hội là
nhiệm thể của Chúa Giêsu, mà mỗi người là một chi thể.
Trong ngày đầu tháng, Giáo Hội cho chúng ta long trọng mừng kính toàn thể các
thánh trên trời. Đó là cộng đoàn “Giáo Hội chiến thắng”. Các thánh là những tín hữu
đã tích cực và trung kiên cộng tác với ơn Chúa để vượt thắng mọi gian nan thử thách
trong đời, đã đạt đến vinh phúc Nước Trời và hằng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta
trước nhan thánh Chúa. Gương mẫu của các thánh cũng mời gọi và khích lệ chúng ta
là những tín hữu thuộc cộng đoàn “Giáo Hội lữ hành” trên hành trình cuộc sống trần
thế này.
Từ ngày mùng hai đến cuối tháng mười một, Giáo Hội mời gọi chúng ta đặc biệt
hướng đến các linh hồn nơi luyện ngục. Đây là cộng đoàn “Giáo Hội đau khổ”, gồm
những tín hữu đã kết thúc cuộc sống trần thế, nhưng còn phải chịu thanh tẩy những vết
tích lỗi lầm, bù đắp những hậu quả tội lỗi khi còn sống, trước khi được vào chung
hưởng vinh phúc Nước Trời.
Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn đang phải chịu đau khổ nơi luyện ngục
vì họ là những người có liên hệ với chúng ta. Không chỉ vì sự hiệp thông thiêng liêng
trong Giáo Hội, nhưng còn vì không ít các linh hồn này là thân nhân, ân nhân của chúng
ta. Có những linh hồn còn đang phải kéo dài thời gian thanh luyện bởi lỗi lầm họ gây
ra, nhưng cũng có những linh hồn đang phải chịu đau khổ vì tội lỗi, gương xấu, hoặc
vì sự thờ ơ của chính chúng ta.
Nơi luyện ngục, các linh hồn chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và
trông đợi sự trợ giúp của những tín hữu còn sống, còn có nhiều cơ hội và điều kiện thể

hiện sự hiệp thông. Dầu vậy, nhiều người đã có những kinh nghiệm về sự hiệp thông
trợ giúp rất đặc biệt của các linh hồn dành cho, khi họ quảng đại yêu thương nâng đỡ
các linh hồn.
Nghĩ đến những hối tiếc và khát mong của các linh hồn nơi luyện ngục hôm nay,
chúng ta được nhắc nhở về số phận của mình trong tương lai, đồng thời, cũng thúc đẩy
chúng ta hãy quảng đại thể hiện trách nhiệm của tình hiệp thông, để đáng được cảm
thông trợ giúp mai ngày.
Vì thế, trong cố gắng sống tinh thần “hiệp thông trong cầu nguyện”, tôi tha thiết
kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta, trong suốt tháng 11 này,
nhất là trong ngày Chúa Nhật đầu tháng, 05-11-2017, hãy cùng cầu nguyện cho các
linh hồn nơi luyện ngục sớm được chung hưởng vinh phúc Nước Trời. Hãy tận dụng
mọi việc lành phúc đức, tốt nhất là những việc đạo đức chung, như thánh lễ, kinh phụng
vụ, chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, kinh Lòng Thương Xót, v.v. và cả những hy
sinh riêng tư, để cầu xin ơn tha thứ cho các linh hồn còn đang phải thống khổ vì những
vết tích lỗi lầm.
Ước gì, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta luôn sốt sắng và kiên
trì cùng nhau cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông và cho sự hiệp thông, để gia đình
giáo phận thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển nên “phú cường” hơn, nhất là
trong đức tin và đức ái.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu - Quan thầy của Giáo phận Phú Cường - là
nguồn mạch và khuôn mẫu yêu thương, khơi dậy nơi lòng mỗi người chúng ta tâm tình
yêu mến và tinh thần hiệp thông, để chúng ta có thể sống vui, sống hữu ích và đáng
được chung hưởng vinh phúc Nước Trời.
Kính chào anh chị em.
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