
Anh chị em có thể thấy hữu ích khi dùng hình ảnh Đức Giê-su 
KiTô này làm tâm điểm cho việc chiêm niệm cầu nguyện. Bức 
hình, Đức Giê-su Kitô đang gõ trên một cánh cửa rêu phong và lâu 
ngày không mở ra, là của nghệ sĩ người Anh William Holman Hunt 
(1827-1910). Nó được tượng trưng cho tâm hồn thường đóng kín 
và tâm trí ngoan cố. Anh chị em cũng sẽ thấy cánh cửa không có 
tay cầm. Nó chỉ có thể mở ra được từ bên trong. 

M I C H I G A N

“Này đây, Ta đứng trước cửa và 
gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở 

cửa, Ta sẽ vào nhà người ấy, dùng 
bữa với người ấy, và người ấy sẽ 

dùng bữa với ta.”

Sách Khải Huyền 3, 20



Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng Thế Gian. (Gioan 8, 12). Chính ánh 
sáng thánh thiêng của Người hướng dẫn nẻo đường đầy chông gai 
trong cuộc sống của chúng ta. Chính nguồn êm ấm thánh thiêng của 
Người nâng đỡ chúng ta trong lúc sầu khổ. Điều này chưa bao giờ 
đúng hơn trong năm vừa qua, các cộng đoàn của chúng ta bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mọi người đều bị đau khổ. Nhiều 
người bị nó tấn công. Nhiều người khác đã chết. Cầu cho họ được 
yên nghỉ bình an.

Khi đất nước chúng ta bắt đầu hồi phục từ thảm họa này, tôi kêu gọi 
anh chị em càng xích lại gần bên Chúa Giêsu Kitô hơn, Ngài là Ánh 
Sáng Thế Gian. Đúng hơn, tôi mời gọi anh chị em tham dự Thánh Lễ 
Chúa Nhật. Nếu anh chị em không tham dự Thánh Lễ một thời gian, 
nên biết điều này: Chúng tôi nhớ anh chị em. Tôi mong nhớ quí vị. 
Đức Kitô vẫn hằng nhớ anh chị em. 

Sau cùng, chính trong Thánh Lễ, chúng ta định hướng lại tương quan 
đích thực giữa ta với Thiên Chúa Toàn Năng. Chính trong Thánh Lễ, 
chúng ta gặp gỡ Lời Chúa, Đức Giêsu Kitô, trong Kinh Thánh. Chính 
trong Thánh Lễ, chúng ta gặp gỡ Chiên Thiên Chúa, chính Đức Giêsu 
Kitô, trong Bí Tích Thánh Thể. Cũng chính trong Thánh Lễ, chúng 
ta gặp Chúa trong Nhiệm Thể của Người. Và chúng ta làm điều này 
trong sự hiệp thông với gia đình, với người lân cận, và bạn bè thân 
thương, cả những người còn sống cũng như đã qua đời. 

Để giúp mỗi người chúng ta sửa soạn tinh thần cầu nguyện để trở lại, 
tôi trao cho anh chị em một cây nến, tượng trưng cho Ánh Sáng Thế 
Gian, Đức Giêsu Kitô. Cây nến này cháy trong tám giờ. Tôi xin gợi 
ý, chúng ta đốt nến của ta mỗi ngày một giờ, trong giờ đó chúng ta 
cầu nguyện với Đức Giê-su Ki-tô cho tám ý chỉ riêng được xếp cho 
từng ngày. Cám ơn anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quí vị.

Tôi luôn nhớ đến anh chị em trong kinh nguyện.
Thân ái trong Đức Kitô 
 
 

Giám mục Lansing

BÁT NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN 
Ý Chỉ Cầu Nguyện

Ngày Thứ Nhất
Cầu cho những ai đã chết hay mất mát người thân 

yêu vì Đại dịch COVID-19.   

Ngày Thứ Hai
Cầu cho giới trẻ bị dao động về xã hội,  

|tình cảm, và giáo dục.

Ngày Thứ Ba 
Cầu cho từng người trong chúng ta được ân sủng 

để sống dồi dào trong Đức Kitô.

Ngày Thứ Tư
Cầu cho những ai bị đau khổ và những ai 

chăm sóc họ.

Ngày Thứ Năm
Cầu cho các nhà truyền giáo luôn được ân sủng, 

để họ có thể mời gọi người khác kết hợp với 
Chúa và Giáo Hội của Người. 

Ngày Thứ Sáu
Cầu cho những ai gặp khó khăn trong công ăn  

việc làm vì đại dịch COVID-19.

Ngày Thứ Bảy
Cầu cho các bậc cao niên đang trải qua nỗi cô đơn.

Ngày Thứ Tám
Cầu cho chương trình canh tân đổi mới trong  

đời sống giáo hội. 


