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Kính gửi Quí Ông Bà, Anh Chị Em Đồng Hương thân thương 

Tháng 11 dương lịch là tháng báo 
ân, báo hiếu, tưởng nhớ người đã 
khuất của Giáo Hội. Các thành 
phần dân Chúa họp nhau dâng lễ 
cầu nguyện, tại Nhà Thờ, hoặc tại 
nghĩa địa, nơi người đã khuất 
được an nghỉ. 

Ngày 1-11, Lễ trọng kính Các 
Thánh Nam Nữ, là lễ hướng vọng 
về Thiên Đàng, để cùng với các 
ngài, chúc mừng, tạ ơn Thiên 
Chúa. Thiên đàng là nơi hạnh 
phúc muôn đời mà các thánh 

được hưởng. Đây là Hội Thánh Khải Hoàn, một trong ba thành phần của Hội 
Thánh mà giáo lý đức tin đã hướng dẫn Dân Chúa. Trong số các Thánh Nam 
Nữ, một điều chắc chắn mà chúng ta có quyền để tin tưởng, đó là sự có mặt 
ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc chúng ta. Mừng kính các Thánh trên 
trời, cũng là chúc mừng các Cụ, tổ tiên chúng ta đang chung hưởng hạnh 
phúc.  

Liền sau lễ các thánh Nam Nữ, Hội Thánh hướng chúng ta về các Đẳng Linh 
Hồn, là thành phần thứ hai trong Hội Thánh, được gọi tên là Hội Thánh đau 
khổ.  Lễ các Đẳng đã trở thành truyền thống, một thói quen trong lòng người 
tín hữu. Tại Nhà Thờ, hoặc tại nghĩa địa, anh chị em thi hành điều mà Hội 
Thánh dạy, là đọc kinh Lạy Cha và 
kinh Tin Kính để làm thành ơn đại 
xá cho các Linh Hồn được hưởng, 
đặc biệt là trong tuần lễ đầu của 
tháng 11. 

Năm nay, lễ các Đẳng đặc biệt hơn 
mọi năm, đó là lần đầu tiên, giáo 
xứ tổ chức Thánh Lễ tại nghĩa địa 
Gò Trầu, nơi an nghỉ của nhiều ông 
bà anh chị em thuộc giáo xứ Tam 
Kỳ. 

Đúng 8g00 ngày thứ Ba 2-11, cộng 
đoàn giáo xứ gọi nhau đến Gò Trầu.                  lời chào đầu lễ 



Ai không vướng bận công việc, và nhất là có người thân được chôn cất tại 
đây, đều đã tề tựu tại lễ đài Chiến Thắng Tử Thần. Đây là một lễ đài mới 
được xây dựng với sự tài trợ chính của bà cụ Chiêu, đang ở San Jose. Lễ đài 

là hình ảnh cây nến Phục Sinh, được 
cách điệu thành hình chữ V (victory) 
và một cây Thánh Giá được giương 
cao. Trên đó, ghi lại những lời kinh Tin 
Kính, xác nhận niềm tin về sự Phục 
Sinh vĩnh cửu của người tín hữu. Người 
ngoài đạo nhìn vào Lễ Đài Chiến 
Thắng, có thể đọc và hiểu được ít 
nhiều về niềm tin sống lại của chúng 
ta. Nếu được dẫn giải, người ta sẽ dễ 
dàng hiểu thêm hơn nữa, về một niềm 
tin “chẳng giống ai”, đặc biệt là chuyện      

       phải che bạt, vì sợ “mưa”      “xác loài người ngày sau sống lại”.  

Trước khi dâng lễ, mọi người đã được kêu gọi đi thắp hương cho mồ mả 
người thân, và cả những ngôi mộ không ai hương khói. Sau đó, tập trung về 
Lễ Đài, là đỉnh cao của ngọn đồi, được vây bọc bởi những ngôi mộ đã an táng 
trước đó. Lễ đài có các chiều dài rộng 5m bằng nhau, và Thánh Giá cũng cao 
5m.  

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Quản Xứ Giuse đọc lời nguyện làm phép Lễ Đài với sự 
trợ giúp của hai cha phó đồng tế. Sau đó, Thánh Lễ đồng tế và cộng đoàn 

tham dự đã hiệp lễ đủ hai 
hình Bánh và Rượu. 

Thánh lễ cầu hồn đã diễn 
ra nhanh gọn trong vòng 
45 phút, dưới sự quan 
phòng của Thiên Chúa là 
một bầu trời nhiều mây, 
nhưng không mưa, mặc 
dù đang là mùa mưa. Trời 
cũng lặng gió, như tâm 
tình người tín hữu thinh 
lặng cầu nguyện trước các 
ngôi mộ, để cầu cho mọi 
linh hồn, cho người thân 
đã qua đời, đồng thời 
ngẫm nghĩ đến một ngày  

     Kinh Lạy Cha của cộng đoàn   nào đó của chính mình. 



Trong tâm tình hiếu thảo báo ân, giáo xứ Tam Kỳ chia sẻ niềm tin và tình 
cảm nhân ngày lễ Các Đẳng với quý Ông Bà Anh Chị Em đồng hương, đặc 
biệt là bà cụ Chiêu, và các anh chị em con cháu của cụ. Xin cám ơn Cụ đã 
giúp đỡ giáo xứ quê nhà thực hiện lễ đài đơn sơ này. Được biết ông cụ 
Antônninô Trần thanh Chiêu, sau khi qua đời, đã được gia đình đưa về an 
nghỉ bên các cụ tổ và anh chị em trong gia tộc tại nghĩa địa này. Xin hợp ý 
cầu nguyện cho Linh Hồn Antoninô mau chóng được hưởng phúc đời đời. 

Cũng nhân bản tin gửi đi này, cộng đoàn giáo xứ Tam Kỳ xin hiệp thông với 
Quý Ông Bà Anh Chị Em đồng hương, để cầu xin Chúa nhân lành chúc phúc 
và ban nhiều ơn lành trên quý gia quyến. Xin Chúa ban sức khỏe, ơn bình an 
và phát triển cho gia đình Quí Vị. 

Liền trong thời gian kế tiếp, Ban Mục Vụ sẽ tiếp tục thực hiện cổng vào nghĩa 
địa với dòng chữ NGHĨA ĐỊA CÔNG GIÁO TAM KỲ, để xác nhận danh tính nơi 
an nghỉ của các tín hữu. 

Các cha đồng tế làm phép lễ đài 
   

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giá máu Chúa Giêsu để cứu 
chuộc các linh hồn 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cộng đoàn tham dự Thánh 
Lê rước lễ hai hình. 
 
 
 
 
 
 
 


