Năm Thánh Lòng Thương Xót
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Năm Thánh Ngoại Lòng Thương Xót với việc mở Cửa Thánh tại Đền thờ
Thánh Phêrô ở Rôma ngày 08/12/2015. Năm Thánh sẽ kết thúc vào Chúa Nhật Chúa Kitô Vua 20/11/2016.
Năm Thánh 2016 này là Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót được thiết lập bởi Đức Phanxicô để toàn thể
Hội Thánh có thể ý thức hơn, đón nhận lòng thương xót Chúa và tỏ lòng thương xót cho người khác. Chúng ta
được mời gọi ngước mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô và đến gần Người hơn vì Ngài là dung mạo của lòng thương
xót Chúa Cha. Chúng ta hoán cải lãnh nhận lòng thương xót Chúa từ Chúa Kitô và thực thi lòng thương xót như
Người.
Mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa qua sự hòa giải với
Chúa và với tha nhân, đặc biệt qua Bí Tích Hòa Giải. Trong Năm Thánh, chúng ta sẽ lãnh nhận được nhiều ân xá
do lòng nhân hậu của Chúa.
Điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót:
1. Hành Hương bước qua Cửa Thánh (Cửa Thương Xót) để lãnh nhận Ơn Toàn Xá. Cửa Thánh tượng trưng cho
Chúa Kitô đầy lòng thương xót, như Ngài phán: “Ta là Cửa” (Ga 10:9). Khi bước qua Cửa Thánh, với lòng ăn năn
sám hối chúng ta trở về với Chúa và đi vào trong Chúa Kitô để đến cùng Thiên Chúa Cha. Hành Hương và bước
qua Cửa Thánh, có 3 điều kiện sau đây:
 Làm một cuộc hành hương và bước qua Cửa Thánh (Cửa Thương Xót), như một dấu chỉ của sự thống hối
chân thành.
 Xưng tội và hiệp dâng Thánh Lễ với một suy niệm về lòng thương xót.
 Tuyên xưng đức tin (có thể đọc kinh Tin Kính) và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và theo ý của ngài cho
cả Hội Thánh và toàn thế giới.
2. Thực thi lòng thương xót, “14 mối thương người” – thì chắc chắn được ơn toàn xá. Thương xác 7 mối: cho kẻ
đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ
chết. Thương linh hồn 7 mối: lấy lời lành mà khuyên người, dậy dỗ kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội,
tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
3. Những người đau yếu hay già cả, kết hợp đau khổ của mình với cuộc thương khó của Chúa, được gần gũi với
Chúa, khi rước lễ, hoặc tham dự Thánh lễ hay một cuộc cầu nguyện chung, có thể qua các phương tiện truyền
thông thì được ơn toàn xá.
4. Những tù nhân có thể lãnh ơn toàn xá trong nhà nguyện của nhà tù khi hướng tâm trí và lời nguyện lên Chúa
Cha mỗi lần bước qua cửa phòng giam.
5. Ơn toàn xá có thể ban cho những người qua đời khi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho họ trong Thánh lễ để
họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan thương xót của Chúa.

Thư mời tham dự Thánh Lễ Viếng Cửa Thánh
Rotterdam, ngà y 07 tháng 05 năm 2016

Kính gửi qui ́ Cha, qui ́ Tu si ̃ và qui ́ Ông bà anh chị em,
Qua lời mời gọi Năm Thánh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đặc biệt năm nay Ban tổ chức thuộc Giáo phận
Rotterdam sẽ liên kết tổ chức một Thánh lễ Viếng Cửa Thánh:
Thờ i gian: Chúa nhật 12 tháng 06 năm 2016, từ 11:00 đến 17:30
Địa điểm: Basiliek van de heilige Liduina en OLV van de Rozenkrans,
Singel 104, 3112 GS Schiedam, Telefoon: (010) 426 82 28.
www.liduinabasiliek.nl
Chương trình như sau:
 11:00 Đón tiếp quí khách
 11:15 Cha ngồi Tòa Giải Tội
 12:30 Nghỉ giải lao
 13:15 Đi đàng Thánh Giá
 14:15 Giáo dân tập trung trước cửa nhà thờ, để chuẩn bị Nghi Thức bước vào cửa Thánh.
 14:30 Thánh Lễ
 15:30 Chầ u Thánh Thể
 15:45 Nghỉ giải lao
 17:30 Chia tay
Linh mục Quản nhiệm Giuse Trần Ðứ c Hưng sẽ hiệp dâng Thánh lễ cù ng Linh mục Petrus Bù i Minh Ngọ c đến từ
Rôma
Trân trọng ki ́nh mờ i qui ́ Cha, qui ́ Tu si ̃ và qui ́ Ông bà anh chi ̣ em vui lòng bớ t chút thờ i giờ đến tham dự .
Mọi chi tiết tổ chức xin qúy vị liên lạc:
Ông Nguyễn Đức Lễ:
Ông Hoàng ngọ c Tuấn:

06-44302230 / email: truongson@hotmail.com
06-41507689 / email: tomhoang2006@yahoo.com

Trân trọ ng ki ́nh mờ i,
Qui ́ Đại diện Giáo khu thuộc Giáo Phận Rotterdam:
(Delft, Spijkenisse, Lisse Bollentreek, Hendrik Ido-Ambacht, Ridderkerk, Papendrecht,
Zoetermeer, Rotterdam,Capelle a/d IJssel, Bergen op Zoom và các vùng lân cận)
Ghi chú: Để trang trải chi phí tổ chức chúng tôi có bán bánh mì gây qũy, cà phê/trà/nước ngọt miễn phí.

