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Quý Ông Bà Anh Chị Em rất thân mến. 

Chúng ta đã và đang trải qua một thời gian thực sự khốn khó do dịch bệnh lây nhiễm tràn 

lan. Với tất cả con tim thổn thức hoà chung với những vất vả cơ cực của các gia đình trong Giáo 

xứ, tôi xin kính lời thăm hỏi và thành tâm phó thác Quý Ông Bà Anh Chị Em cho Thiên Chúa là 

Cha giàu lòng thương xót, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Rạch Súc. 

Tôi xin gởi lời cám ơn đến tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em đã góp phần xây dựng Giáo xứ 

về tinh thần lẫn vật chất trong năm vừa qua. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Rạch 

Súc, tuôn đổ muôn hồng ân trên Quý gia đình. 

Tôi xin gởi đến từng gia đình lá Thư Mục vụ Mùa Vọng - Giáng Sinh năm 2021 của Đức 

Cha Stêphanô. Xin mọi người cùng đọc kỹ và cố gắng thực hành lời kêu gọi của Vị chủ chăn 

Giáo phận. 

Nhân dịp này, Giáo xứ cũng xin được tổng kết “Thu - Chi thông thường” của Giáo xứ 

trong năm 2021. Bản tổng kết này đã được gởi đến từng gia đình trong Giáo xứ. 

Trong Mùa Vọng năm nay, xin Quý Ông Bà Anh Chị Em tích cực thực hiện chương trình 

MÓN QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG, để sống Mùa Vọng cách tích cực hơn, theo lời kêu gọi 

của Vị chủ chăn Giáo Phận, bằng việc nhiệt thành chia sẻ cho Chúa và tha nhân những gì chúng 

ta có. Cụ thể: 

- Mỗi gia đình hoặc mỗi người nhận 1 “bao thư” 

- Mỗi ngày “hy sinh” - giảm bớt chi tiêu - bỏ tiền vào trong “bao thư” 

- Góp lại “Món quà dâng Chúa Hài đồng”  trong ngày Chúa Nhật IV Mùa Vọng - 19.12.2021. 

Số tiền mà chúng ta nhận được, sẽ dành một phần để dọn Lễ Giáng Sinh, và phần còn lại 

dành cho “Thùng Bác Ái” của Giáo xứ, theo như lời kêu gọi của Đức Cha. “Thu - Chi” của 

“Thùng Bác Ái” này sẽ được báo cáo cho Quý Ông Bà Anh Chị Em hằng tháng. 

Tôi xin thân ái tặng mỗi Gia đình 1 cuốn Lịch Công Giáo 2022 và 1 cuốn Giờ Kinh Gia 

đình, để bày tỏ lòng yêu mến và thay lời cám ơn, cũng như lời cầu chúc một Mùa Vọng sốt sắng. 

Rạch Súc, ngày 26.11.2021 

Cha sở 
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