
Lễ Chúa Chiên Lành -  Họ Đạo Giá Rai 

 

" Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này 

Sao Chúa lại gọi con đem Tin Mừng cho người mọi nơi....." 

Ngày 25.4.2021, Chúa nhật IV sau lễ Phục Sinh, cũng gọi là Chúa nhật “Chúa Chiên 

Lành”, ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố 

một sứ điệp với đề tài: “Thánh Giuse: Ước mơ ơn gọi”, trong đó, Đức Thánh Cha mời 

gọi các tín hữu noi gương thánh Giuse tuân theo thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng thay đổi 

những dự phóng và ước muốn riêng của mình, tận tụy hiến thân phục vụ và sau cùng, 

là trung thành với ơn gọi trong cuộc sống thường nhật. 

Tại Nhà thờ Giá Rai Giáo Phận Cần Thơ, trong Thánh lễ vào lúc 16g30 dành riêng cho 

các em Thanh Thiếu Niên, Cha Giuse Võ Văn Hoài trình bày về một Đấng chăn chiên 

lành, luôn quan tâm đến từng con chiên, tìm kiếm để không bị lạc mất,  Cha cũng nhấn 

mạnh về tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, cỗ võ để càng ngày 

có nhiều bạn trẻ quảng đại dấn thân phục vụ Chúa qua ơn gọi Linh Mục và Tu sĩ. Vì 

ngày hôm nay giới trẻ phải đối đầu với nhiều cám dỗ và thách đố trong cuộc sống, 

những điều đó làm cho họ không nhận ra được lời mời gọi của Chúa để trở thành tu sĩ 

phục vụ cho Chúa và Giáo Hội….Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi 

sáng để những người trẻ hôm nay nhận ra được lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi hiến 

dâng để phục vụ Nước Trời.” 

Sau bài giảng Cha Giuse giới thiệu cho cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là các bạn trẻ và 

các em thiếu nhi đôi nét về trang phục và về linh đạo của một số Dòng Tu đang mục 

vụ trong Giáo phận:  

1. Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ 

2. Dòng Bác Ái Vinh Sơn 

3. Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ 

4. Dòng Đaminh Tam Hiệp 

5. Các Thầy Chủng Viện 

6. Đức Hồng Y 

Nguyện xin Chúa ban cho giáo xứ chúng con là bông hoa nhỏ trong vườn hoa của 

Chúa, được có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ 

Chúa và Giáo Hội. Để cho nước Chúa ngày càng lan rộng và phát triển hơn. 

 













 


