
Hiệp Thông Lễ Các Linh Hồn 

Tháng mười một giáo hội luôn dành tháng này để kính nhớ 

các Thánh và linh hồn tiên nhân , đặc biệt hơn hai Cha TU 

năm nay tổ chức lễ kính nhớ các linh hồn  tại tường tưởng 

niệm của cộng đoàn,  đã mang đến một sắc thái và khung 

cảnh thật ý nghĩa đậm tình ghi nhớ, hiệp thông giữa người và 

người, giữa người còn sống và đã khuất, trong lời mở đầu 

thánh lễ, cha chủ tế JB Trường  cám ơn cộng đoàn đã hưởng 

ứng  lời mời gọi và đến tại tường tưởng niệm thật đông đủ 

(xin xem hình)cùng dâng lễ kính nhớ Các  Linh Hồn như một 

dấu chỉ hiệp thông , và thật là hạnh phúc khi cộng đoàn luôn 

có sự hiệp thông trong tất cả công việc chẳng hạn Chúa Nhật 

30/11/2017 vừa qua cộng đoàn cùng quay quần với nhau 

trong ngày BBQ gây quỹ đồng hành với các nạn nhân Formosa 

tại quê nhà, là dấu chỉ sống hiệp thông chia sẻ với nhau trong 

tình người khi còn sống. 

Tuy có chút gió thoảng lạnh nhưng tất cả mọi người không 

chút quan tâm đông thanh hợp ý cầu cho các linh hồn sớm hưởng nhan Thánh Chúa,  thánh lễ thật 

sốt sắng trang nghiêm cùng với bài ca diễn tả kiếp người do ca đoàn Têrêsa và bài chia sẻ lời Chúa 

của Cha JB Trường , mọi người như được nhắc nhở nhận ra thân phận của kiếp người khi đứng trước 

tường tưởng niệm chỉ biết cậy dựa vào lòng xót thương của Chúa cầu cho chính mình và người thân 

được vui hưởng sự sống lại mai sau.  

Sau thánh lễ một số ÔBACE còn ở lại đọc kinh cầu nguyện cho người thân và vài anh chị em giúp một 

tay đem các vật dụng bàn thờ, âm thanh  trở về chổ cũ, mọi người hân hoan ra về vui đón những ý 

tưởng mà hai Cha TU luôn nổ lực cố gắng đem lại, hầu giúp cộng đoàn sống với đức tin vững chắc 

nhận ra mầu nhiệm Phục Sinh. Thật ra đứng trước khu vực tưởng niệm tương đối gọn gàng, đây 

cũng là  biết bao nhiêu công sức của hai Cha TU đặc biệt Cha Tuyển cùng vài anh em ban vườn tược 

cố gắng đào xới và san bằng mặt tiền trước tường để dựng bàn thờ, và một số anh em thiện nguyện  

làm thành con đường từ nhà nguyện tới khu vực tường tưởng niệm để dể dàng cho thân nhân đi lại 

viếng thăm người thân đã an vị tại tường tưởng niệm, cộng đoàn cám ơn Cha và quí anh phụ giúp và 

anh chị em ban khánh tiết rất nhiều, trong tháng mười vừa qua hình như thuốc cảm được bán nhiều 

hơn còn vitaminD thì uống ít hơn vì suốt ngày  ở ngoài trời. Xin ÔBACE cầu nguyện cho sức khoẻ anh 

em thiện nguyện và hai Cha TU. 
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