
 
 

LÁ THƯ MỤC VỤ
 
Trong đoạn kết của Phúc Âm Chúa Nhật tuần này thánh Marcô kể về nhận xét của 
những người thấy phép lạ Chúa Giêsu chữa người câm điếc khỏi tật bệnh như sau 
“Người làm mọi sự tốt đẹp”. Đây cũng là điều mà sách sáng thế ký ghi nhận sau khi 
Chúa hoàn tất công trình sáng tạo “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra qủa là 
rất tốt đẹp” (St 1:31). 
 
Mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp nên khi chúng ta làm những điều tốt đẹp cho nhau là 

chúng ta tiếp tục công việc của Chúa. Làm việc tốt có nghiã là làm việc lành. Khi chúng ta làm việc tốt cho nhau là 
chúng ta mang lại những việc lành phúc đức cho nhau. Chúng ta mang lại ơn phúc cho nhau vì việc tốt lành chúng 
ta làm sẽ được Chúa chúc phúc. 
 
Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã làm một việc rất tốt và việc đó mang lại thật nhiều phúc lành cho cộng đoàn đó là 
việc tổ chức bưã tiệc Mừng Ngày Hiền Phụ. Thật là một buổi tối đáng nhớ. Đáng nhớ vì là một bữa tiệc với con số 
người tham dự vượt kỷ lục từ trước đến giờ. Đáng nhớ vì là buổi văn nghệ thật đặc sắc với sự đóng góp tài năng 
của mọi giới từ linh mục, tu sĩ, tới các hội đoàn, cho đến các em thiếu nhi. Mỗi người một vẻ, mỗi nhóm một 
phong cách, làm cho buổi văn nghệ như một vườn hoa thật đẹp, như một lễ hội đầy màu sắc tưng bừng. Nhưng 
đáng nhớ nhất là bầu khí gia đình thật ấm cúng. Mọi người từ lớn đến bé đều đồng lòng chung sức từ lúc chuẩn bị 
cho đến khi tàn tiệc không quản ngại vất vả, không nề hà khó khăn, làm việc luôn tay luôn chân với nụ cười trên 
môi. Vất vả mà thích. Hy sinh nhưng rất vui. 
 
Từ buổi sáng, có những gia đình gồm cả vợ chồng con cái đã đến trung tâm, mỗi người một việc, phụ với ban tổ 
chức trong việc trang trí, xếp bàn ghế, chuẩn bị thức ăn… Trước khi tiệc bắt đầu, có nhiều người tuy không được 
phân công nhưng thấy ban tổ chức cần người phụ mang thức ăn, nuớc uống ra các bàn cũng lẳng lặng giúp một tay. 
Sau khi tiệc tàn lại có những gia đình khác ở lại phụ dọn dẹp bàn ghế, lau dọn hút bụi, để trả lại không khí bình 
thường cho nguyện đường. Điều này nói lên rằng ai trong chúng ta cũng coi cộng đoàn là gia đình mình, và chúng 
ta là người nhà của nhau, nên chúng ta không nề hà gì cả, mọi người đều xắn tay chung sức để toàn thể cộng đoàn 
có một buổi tối chung vui với nhau trong tình thân, và trong yêu thương đùm bọc lẫn nhau. 
 
Không phải để tự khen mình, nhưng những khách ở nơi xa đến, đặc biệt ở các tiểu bang khác trong nước Úc khi 
đến thăm đều thèm thuồng bầu khí yêu thương gắn bó của cộng đoàn chúng ta. Đây là dấu chỉ cho thấy Chúa đang 
hiện diện với chúng ta vì “Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1Ga 4:16) 
Và chúng ta đang thực sự sống và thực hành lời Chúa dạy “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các 
con” (Ga 15:12). Bầu khí gia đình, bầu khí tràn ngập yêu thương là do nỗ lực của mọi thành viên trong đại gia đình 
cộng đoàn. Nhiều khi chúng ta không cảm thấy nhưng khách vãng lai khi đến thăm,  họ đều nhận thấy sức hút kỳ 
diệu của bầu khí yêu thương này. “Lời nói lay động, việc làm lôi kéo”. Chính bầu khí yêu thương chan hòa của 
cộng đoàn đã đưa nhiều người về với Chúa. 
 
Xin chân thành cám ơn mọi thành viên của đại gia đình cộng đoàn đã chung tay giúp sức trong công việc xây dựng 
những cơ sở vật chất, nhưng đặc biệt xây dựng cơ sở tinh thần, cơ sở đức tin chung cho cộng đoàn chúng ta. Việc 
sống và thực hành đức tin của chúng ta được biểu lộ bằng tấm lòng rộng rãi của quý ông bà anh chị em chẳng 
những cho riêng cộng đoàn chúng ta trong bưã tiệc mừng Ngày Hiền Phụ vừa qua, mà còn lan ra tất cả những việc 
bác ái chúng ta đã đóng góp trong chương trình của điạ phận, trong dự án tình thương của Caritas, đặc biệt đóng 
góp cho những việc bác ái tại quê nhà. Càng cho đi thì cuộc đời chúng ta càng thêm giàu có, càng thêm phong phú, 
vì “Khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. (Kinh Hòa Bình) 
 
Tình cờ sáng nay (6/9/12) khi đọc Kinh Thần Vụ, tôi gặp được lời nguyện kết phần Kinh Sách thật phù hợp với ý 
của lá thư đang viết, nên tôi xin được dùng lời nguyện này để kết thúc lá thư mục vụ tuần này:  
“Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa,  
để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa trông nom giữ gìn”. 
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