
BẢN TÓM TẮT 
THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 

CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM  

Kính thưa cộng đồng Dân Chúa giáo phận Cần Thơ, 

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã nhận được lá thư với tựa đề “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
(HĐGMVN), Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa,” đề ngày 05 tháng 5 năm 2020, và được Đức Tổng Giám 
mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN, Tổng Giám mục Huế, và Đức cha Giuse Trần Văn 
Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân của HĐGMVN, Giám mục Long Xuyên ấn ký. Vâng theo ý Đức cha 
Stêphanô, Văn phòng Tòa giám mục Cần Thơ xin gửi đến cộng đồng Dân Chúa giáo phận Cần Thơ bản 
tóm tắt lá thư trên như sau. 

1. Hiện nay tại Việt Nam, việc cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19 đang được nới lỏng từng bước, 
các sinh hoạt xã hội và tôn giáo đang được khôi phục từng phần. Trong bối cảnh đặc biệt này, với 
trách nhiệm mục tử, HĐGMVN gửi đến anh chị em thư này để cùng với anh chị em lắng nghe 
những “dấu chỉ của thời đại,” và suy nghĩ về đời sống Giáo hội trong tương lai; 

2. Hình ảnh đẹp về sự liên đới vì lợi ích chung của toàn xã hội. Thời gian qua, người tín hữu 
Công giáo đã ý thức và tuân thủ tốt những chỉ thị của các cơ quan chính quyền hữu trách để phòng 
chống dịch bệnh một cách khá hiệu quả. Cụ thể, chúng ta đã hạn chế các sinh hoạt tôn giáo cộng 
đồng, kể cả trong Tuần Thánh và Phục Sinh là cao điểm và tâm điểm của Năm phụng vụ;  

3. Những dấu hiệu trưởng thành của đức tin. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều tín hữu biểu lộ 
sự quý trọng Thánh Lễ, lòng khao khát được rước Thánh Thể, hiệp thông với Đức Thánh Cha 
Phanxicô và với toàn Giáo hội, và trợ giúp những người túng thiếu trong hoàn cảnh dịch bệnh; 

4. Những ưu tư của HĐGMVN. Đời sống thiêng liêng của cộng đồng Dân Chúa bị ảnh hưởng 
nặng nề do không được tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cũng như ngày thường. Giới trẻ và thiếu 
nhi rất bị thiệt thòi do các lớp giáo lý không được mở dạy, không được lãnh nhận Bí tích Giải tội 
và Bí tích Thánh thể. Nhu cầu tâm linh của cộng đồng Dân Chúa bị coi là thứ yếu trong bối cảnh 
xã hội thượng tôn vật chất và hưởng thụ như mục đích tối hậu của cuộc đời; 

5. Một số đề nghị cụ thể của HĐGMVN cho đời sống đức tin hiện tại và hậu dịch bệnh.  
 Với các gia đình công giáo, hãy ý thức và cảm nhận rõ nét hơn gia đình là đền thờ của Chúa 

khi anh chị em dự Thánh lễ trực tuyến. Khi dịch bệnh qua đi, ước mong anh chị em tiếp tục sống 
cảm nhận đó bằng những giờ cầu nguyện chung trong gia đình, yêu thương gắn kết với nhau, 
“hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,13), biến gia đình anh chị em trở thành Hội thánh tại 
gia và chứng tá vẻ đẹp của Đạo cho những người chung quanh; 

 Với các cộng đoàn giáo xứ. Trong thời gian cách ly xã hội, anh chị em cảm nhận rõ nét nhu cầu 
cộng đoàn trong đời sống đức tin. Vậy khi có thể sinh hoạt lại bình thường, anh chị em hãy hăng 
hái tham gia các cử hành phụng vụ, các sinh hoạt giáo lý, kinh nguyện và phục vụ trong cộng 
đoàn. Các khu xóm, hội đoàn, cộng đoàn cơ bản, nhóm Tông đồ giáo dân…hãy cùng nhau chia 
sẻ Lời Chúa và loan báo Tin Mừng Phục Sinh trong môi trường sống và làm việc, như muối cho 
đời và ánh sáng cho thế gian (x. Mt 5,13-17); 

 Đặc biệt với linh mục và tu sĩ nam nữ.  Thời gian cách ly xã hội vì dịch bệnh giúp chúng ta chú 
tâm hơn đến đời sống nội tâm, nguồn mọi hoạt động tông đồ. Khi các sinh hoạt mục vụ trở lại 
bình thường, ước mong anh chị em sẽ giữ ngọn lửa nội tâm luôn bừng cháy và nhiệt tình đồng hành 
và phục vụ cộng đồng Dân Chúa cách tích cực hơn, theo gương Đức Kitô, Mục tử nhân lành; 



6. HĐGMVN mời gọi anh chị em hãy sống Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến trong hoàn cảnh 
dịch bệnh hiện nay và hậu dịch bệnh. Sống tinh thần Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh; cầu nguyện 
và cộng tác với xã hội phòng chống dịch bệnh; trở thành người Samaritanô nhân hậu (x. Lc 10,29-
37) để chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn của anh chị em đồng loại; cộng tác với 
những người thiện chí để xây dựng những môi trường sống trong lành, vui tươi và yêu thương; 

7. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta hy vọng dịch 
bệnh Covid-19 sẽ chấm dứt trong một ngày gần đây, và xin Chúa chúc lành cho toàn thế giới, 
cho quê hương Việt Nam và cho tất cả chúng ta./. 
 

Văn phòng Tòa giám mục Cần Thơ, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

  
 Gioan Trần Trọng Dung 
        Lm. Chưởng ấn 


