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Đôi tâm tình chân thành
gửi tất cả anh chị em Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngượi ca ơn Người.“
Quý anh chị em rất thân mến trong Chúa,
Suốt chiều tối hôm qua và Chúa Nhật Mùa Vọng I năm phụng vụ B hôm nay, chắc
hẳn mỗi người chúng ta đều sống trong tâm tình tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo xứ
chúng ta một ngày đại lễ hồng phúc, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang và các Thánh
Tử Đạo Việt Nam.
Trong tâm tình biết ơn sâu xa, tôi xin hiệp cùng anh chị em, tạ ơn Chúa và dâng
lên Ngài như của lễ tạ ơn tất cả những công lao vất vả, bao nhọc nhằn khó khăn, những
hy sinh lo lắng của toàn thể anh chị em đã hết lòng hết sức lo việc chung và cúi đầu
xin Chúa chúc phúc cho từng cá nhân, mỗi gia đình và toàn thể giáo xứ chúng ta.
Xin hết lòng ghi ơn từng anh chị em (người nhiều người ít) đã vất vả chuẩn bị từ
nhiều tuần qua với biết bao nhiêu thời gian và công sức…không nề hà vất vả. Xin cho
phép tôi được ghi chung tất cả “anh chị em“ mà không ghi tên người nào…để khỏi mất
đi “phần thưởng“ quý giá của Cha trên trời.
Khi đón nhận 27 bông hồng giáo xứ trao tặng tôi vào lúc kết thúc đại lễ tạ ơn, tôi
đã cảm nghiệm sâu xa lòng quý mến của anh chị em dành cho tôi. Quả thực là món quà
quý tượng trưng cho 27 năm được phục vụ anh chị em: vì 27 bông hồng đủ mầu với
lá xanh tươi và cũng có nhiều gai nhọn.
Khi nhận 2 bó hoa trên tay, thoáng hiện lên trong thâm tâm tôi như cuốn phim
trong hành trình suốt 27 năm qua được đồng hành với anh chị em trong gia đình giáo

xứ thân thương trong trách nhiệm mục tử Chúa trao phó, tự đáy lòng tôi trào dâng niềm
tri ơn Chúa, vì bao “lời cầu nguyện“ + bao “thương mến“; bao „tận tụy phục vụ“ +
„tình huynh đệ hiệp nhất“ + „niềm vui dấn thân“ + mặc dầu bao „gai nhọn – khó
khăn“…
Những gai nhọn trong mỗi bông hồng giúp tôi nhận ra bao thiếu sót và khiếm
khuyết của chính mình trong 27 năm phục vụ anh chị em: mặc dầu đã cố gắng với ơn
Chúa giúp và với thiện chí…muốn noi theo gương mục tử nhân lành của Chúa, nhưng
vì là con người, nên một đôi khi qua lời nói hoặc hành động, đã khiến cho việc phục
vụ anh chị em không đat được thành quả như lòng Chúa mong muốn, khiến một số anh
chị em buồn lòng …
Cũng có thể là những gai nhọn trong cuộc sống chung của giáo xứ và những vất
vả khó khăn khi làm việc chung với nhau vì những hiểu lầm và tự ái hoặc vì thành kiến:
giữa anh chị em với nhau và giữa anh chị em với tôi…
Trước mặt Đức Cha chủ chăn của giáo phận và toàn thể cộng đồng đang hiện
diện trong thánh đường, tôi đã tiến lên lặng lẽ dâng hai bó hoa hồng này dưới chân Đức
Mẹ (cỗ kiệu mới dâng kính Mẹ La Vang và là quà tặng giáo xứ) và trước bàn thờ các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, như biểu trưng cho lòng tri ân + tạ lỗi của tôi và của tất cả
anh chị em dâng lên Chúa vào lúc kết thúc đại lễ 40 năm thành lập Giáo Xứ.
Quả thật đây là một bó hoa tạ ơn và tạ tội vô cùng ý nghĩa mà tôi muốn hiệp
cùng anh chị em dâng lên Cha trên trời vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên giáo xứ
của chúng ta trong suốt 40 năm trường qua, cũng như bao nhiêu ân tình + bao lời cầu
nguyện + bao vui buồn vất vả trong 27 năm được phục vụ anh chị em. Gói ghém với
tâm tình xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau vì bao thiếu sót và yếu đuối không thể tránh của
cá nhân tôi và của anh chị em.
Anh chị em rất thân mến,
Đại lễ tạ ơn hôm qua cũng là một khúc quanh lịch sử mới cho Giáo xứ vì trong
bài giảng, Đức Cha đã loan báo TIN VUI: Sang năm 2018, chúng ta sẽ đón nhận cha
Giuse Huỳnh Công Hạnh như mục tử mới chăm sóc đoàn chiên tiếp nối tôi. Đức cha
đã chính thức loan báo: „Tôi cũng vui mừng và tạ ơn vì chúng ta đã tìm được Cha
Hạnh, một vị mục tử cũng hăng say dấn thân sẽ kế nhiệm cha …Như vậy, là Giám
Mục chủ chăn, tôi an tâm không phải „mất ăn mất ngủ“ khi nghĩ về giáo xứ của anh
chị em!“
Khi mời Đức Cha, các cha xứ Đức, các hội đồng mục vụ giáo xứ vùng Reutlingen
và phụ cận, cũng như các ân nhân đạo đời người Đức, giáo xứ chúng ta đang chuẩn bị
một môi trường hoạt động mục vụ mới cho vị mục tử tương lai của giáo xứ. Chính Đức
Cha đã tuyên dương trước các cha xứ Đức, mọi quan khách Việt Đức và tất cả cộng
đoàn hiện diện trong bài giảng: „Anh chị em thân mến, anh chị em là sự phong phú

cho Giáo Hội chúng ta và cho giáo phận. Cộng đoàn anh chị em thực sự là một cộng
đoàn hết sức sống động, với nhiều người trẻ và gia đình trẻ tích cực“ .(Đc Gebhard
Fürst)
Toàn thể giáo xứ chúng ta đón nhận lời khen thưởng của vị chủ chăn khả ái như
món quà quý giá đóng ấn 40 năm chung vai sát cánh của anh chị em với cha cố Tôma
Nguyễn Đình Tuyển trong 13 năm đầu vất vả gây dựng cộng đoàn từ khi mới „chân
ướt chân ráo“ đến lập cư tại các giáo xứ trong giáo phận và tiếp tục trong 27 năm qua
tôi được phục vụ anh chị em, cũng như lời mời gọi khuyến khích hiệp nhất dấn thân
cho tương lai giáo xứ.
Trong Chúa Nhật Mùa Vọng thứ nhất đầu năm phụng vụ B, cũng là ngày đầu năm
mới của Giáo Hội, tôi xin cùng anh chị em hướng về tương lai của Giáo Xứ:
1) Xin anh chị em thiết tha cầu nguyện cho vị mục tử tương lai của chúng ta đã
được Đức Cha chính thức loan báo trong đại lễ hôm qua.
2) Xin anh chị em hăng say dấn thân hơn nữa để cùng chung vai sát cánh với vị
mục tử tương lai Chúa gửi đến để xây dựng cho giáo xứ càng hiệp nhất yêu thương và
huynh đệ hơn.
3) Xin anh chị em hãy cùng đồng lòng hiệp nhất với nhau để xây dựng Giáo xứ
không những như đã hiệp lực với cha cố Tôma Tuyển và với tôi….mà còn hăng say
hơn nữa vì chúng ta càng trưởng thành hơn trong suy tư và hành động sau 40 năm ân
phúc. Vì các mục tử Chúa gửi đến cũng sẽ qua đi, nhưng giáo xứ vẫn là Quê Hương
đích thật của anh chị em trong 40 năm qua và trong tương lai sau này.
4) Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và tạ ơn Chúa với tôi cho 27 năm
phục vụ đầy tình cha con. Xin anh chị em cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi nếu có điều gì
làm anh chị em phải buồn lòng và xa cách nhau vì cách hành xử thiếu sót của tôi.
Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô,
Trong tâm tình biết ơn Chúa và ghi ơn anh chị em, tôi xin ghi ơn từng anh chị em
và nguyện xin phúc lành của Chúa tuôn đổ trên hết thẩy anh chị em (không trừ một ai
và một gia đình nào mà tôi được Chúa trao cho phục vụ từ 27 năm qua).
Xin hết lòng nguyện chúc anh chị em Mùa Vọng tràn đầy niềm vui. Dạt dào tình
mến, lòng tin cậy để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Năm mới 2018 vui
mừng đón TIN VUI và tiếp tục phục vụ Chúa với vị mục tử mới. Tràn đầy phúc lộc
Thiên Chúa tình thương rộng ban, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang và các Thánh
Tử Đạo Việt Nam.
Thân ái trong Chúa
Stephanô Lưu

