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THƯ MỤC VỤ 2019
Trọng kính :
Cha Tổng Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha,
quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng Sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo Dân
Giáo phận Thái Bình - Hưng Yên rất thân mến.
Mùa Noel 2018 và Năm Mới dương lịch 2019 đang tới gần, tôi gửi lời
chào thăm, chúc mừng, cầu nguyện và cám ơn chân thành đến Cha
Tổng Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Tu
Sĩ Nam Nữ, Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em Giáo dân trong toàn
Giáo phận Thái Bình - Hưng Yên, cách riêng các Hội đồng giáo xứ,
giáo họ, các trưởng ban ngành, các hội đoàn và đặc biệt các ông bà,
anh chị em cao niên, những người đau khổ tinh thần hay vật chất,
những người nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, và những người đang hấp
hối trên giường bệnh.
Suốt năm qua, quí Cha và Anh chị em, đã nhiệt huyết hăng say sống
và thể hiện đức tin đầy nhiệt huyết của mình trong mọi sự kiện quan
trọng của giáo phận, giáo xứ, giáo họ, nhất là trong việc thờ phượng,
kính mến Chúa, tổ chức các tuần chầu, các dịp đại lễ Phục Sinh, Giáng
Sinh, các Thánh tử đạo quê hương, ... cách sốt sắng, đi vào chiều sâu
và chất lượng. Ngoài ra quí Cha và Anh chị em cũng đã thể hiện lòng
yêu mến Giáo Hội, Giáo phận và Giáo xứ, Giáo họ của mình cách đặc
biệt, đã quảng đại và hy sinh, đóng góp nhiều công sức, tiền của vật
chất, và tinh thần trong việc tái thiết, tu sửa, xây dựng mới nhà Chúa,
nhà giáo lý, nhà mục vụ.
Tôi rất xúc động và cảm kích, đồng thời biết ơn quí Cha và Anh chị
em. Tôi xin Chúa và Đức Mẹ, nhờ công nghiệp và lời chuyên cầu của
các Thánh tử đạo quê hương, ban cho quí Cha và Anh Chị Em một
mùa Giáng Sinh an bình, chan chứa phúc lành của Hài Đồng Chúa, và
một Năm Mới 2019 khang an, hạnh phúc.
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Trọng kính quí Cha và Anh chị em,
Vào dịp cuối năm, tôi thường viết thư mục vụ cho quí Cha và Anh chị
em, trong đó tôi trình bày 'Đường Hướng, Kế Hoạch Mục vụ của năm
2019' - năm thứ ba hướng đến kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận
Thái Bình.
Trước hết, chúng ta hãy duyệt xét lại việc thực thi kế hoạch mục vụ
năm 2018, để từ đó rút ra các ưu khuyết điểm, để đề xuất kế hoạch
mục vụ mới cho năm 2019.
I. DUYỆT XẾT KẾ HOẠCH MỤC VỤ NĂM 2018
Sau khi đi thăm hết một lượt tất cả 367 giáo họ trong những năm
qua, và thăm 108 giáo xứ nhiều lần, tôi vui mừng tạ ơn Chúa, cám
ơn Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo quê hương vì
tình thương của các Ngài dành cho Giáo phận chúng ta trong năm
qua.
a) Về mặt đức tin, lòng đạo đức và lòng nhiệt huyết :
! Nhiều cuộc lễ được tổ chức long trọng, sốt sắng quanh năm
phụng vụ như lễ Thánh Tâm - bổn mạng đệ nhất của Giáo phận,
lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - quan thầy đệ nhị của Giáo phận, lễ kính
Lòng Chúa Thương Xót, lễ kính các Thánh tử đạo quê hương,
lễ Đức Maria - Mẹ Giáo Hội, Mẹ Thái Bình, các lễ kỷ niệm 100
năm, 200 năm thành lập,.v.v...; các lễ bổn mạng quan thầy, giáo
xứ, giáo họ, các phiên chầu lượt,.v.v... tất cả đều được các Cha
quan tâm lo lắng chuẩn bị cho giáo dân tĩnh tâm, xưng tội, rước
lễ sốt sắng.
! Giáo phận đã ưu tiên trong nhiều năm qua quan tâm đặc biệt
đến ơn gọi, linh mục, chủng sinh, tu sĩ các dòng tu. Giáo phận
đã dành tất cả những gì tốt nhất, cần thiết nhât, thích hợp nhất
cho việc đào tạo, huấn luyện ơn gọi, từ tinh thần, tu đức, đời
sống thiêng liêng, đến nhân sự đào luyện, các cha giáo, cơ sở
vật chất,... tất cả đều được từng bước cải thiện và thăng tiến tốt
đẹp. Vì tương lai của việc đào luyện, Giáo phận đang có kế
hoạch xây dưng lại mới Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, vì cơ
sở này đã có tuổi thọ gần 100 năm, nay đã xuống cấp trầm
trọng, cần được sớm xây dựng lại. Xin quí Cha và Anh chị em
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nhiệt thành hưởng ứng và chung tay góp sức xây dựng lại
chủng viện Thánh Tâm để việc đào tạo, huấn luyện ơn gọi linh
mục cho tương lai Giáo hội và Giáo phận được kết quả tốt đẹp
hơn .
Về đời sống thiêng liêng và đức tin của mọi thành phần Dân
Chúa trong Giáo phận. Các cuộc tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm
cho tu sinh, chủng sinh, linh mục, tĩnh tâm mùa chay cho giáo
dân, đều được các cha quan tâm tổ chức cách long trọng và sốt
sắng, đặc biệt 2 tuần đại phúc mùa chay trước lễ Phục sinh, với
đoàn đại phúc trên 30 cha cùng với Đức cha giáo phận, đã đồng
hành với anh chị em trong suốt mùa chay, đem lại ơn ăn năn
sám hối cho hàng chục ngàn giáo dân trong khắp các giáo xứ,
giáo hạt.

!

Các em thiếu nhi, huynh trưởng, giáo lý viên, tình nguyện viên,
giới trẻ,... cũng được các Cha và quí phụ huynh quan tâm, cộng
tác giáo dục đức tin cho các em, qua việc học và dạy giáo lý, thi
đua học hỏi giáo lý về các Thánh tử đạo quê hương trong suốt
năm qua. Không Chúa Nhật nào mà các em không được học
giáo lý, học các kỹ năng sống, các sinh hoạt vui chơi bổ ích cho
các em. Những hoạt động này được duy trì thường xuyên là nhờ
sự nhiệt tình hăng say của đội ngũ các huynh trưởng, giáo lý
viên, tình nguyện viên. Đây là những nhân tố góp phần quan
trọng vào việc học hỏi giáo lý, thăng tiến đức tin, làm nền tảng
đạo đức cho các em.

!

Với Hội đồng giáo xứ, giáo họ, các Hội đoàn, Hội Thánh Tâm,
Con Đức Mẹ, Lòng Chúa Thương Xót, Huynh đoàn Đaminh,
v.v.... Các khóa đào luyện, bồi dưỡng, hội ngộ, học hỏi, mừng
lễ bổn mạng được Giáo phận quan tâm tổ chức cách sốt sắng và
bổ ích.

b) Về mặt bác ái, yêu thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi.
! Giáo phận cũng không quên những người cao niên, nghèo khổ,
khuyết tật, cùng cực, hấp hối, bị bỏ rơi ... Giáo phận ngày càng
có nhiều trái tim nhân ái, bàn tay của Lòng Chúa Thương Xót,
mở ra và trao ban, xoa dịu những vết thương đau đớn vật chất
và tinh thần cho hàng ngàn người khuyết tật, phong cùi, ốm
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đau, bệnh tật. Một số mái ấm, nhà tình thương, đã được những
tấm lòng vàng gom góp, gầy dựng, che mưa, che nắng cho một
số gia đình cùng cực, hẩm hiu. ...
!

Hằng năm vào các dịp đại lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Lòng
Chúa Thương Xót,... Giáo phận tổ chức cho bốn, năm ngàn
người khuyết tật, hàng trăm bệnh nhân phong, đến vui chơi, hội
ngộ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, mừng Chúa Giáng
Sinh,.v.v...
- Chúa nói : "Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời
các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng
giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông.
Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo
khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi
họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người
công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn". (Lc 14, 12-14)
- Giáo phận thấu hiểu lời Chúa dạy: Đức tin không kèm theo
hành động, là đức tin chết, yêu thương không kèm theo hành
động cụ thể là yêu thương suông, yêu bằng đầu môi chót
lưỡi. Vì thế Giáo phận đã khởi công xây dựng Trung tâm
Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ An Lạc để hướng
nghiệp cho người nghèo khổ cùng cực, bị bỏ rơi, tạo cho các
em một cần câu, một phương thế để sống, như lời Chúa dạy :
"Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm
cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25,35-36)

c) Về việc phát triển giáo xứ, giáo họ :
! Trong năm qua, nhiều giáo xứ, giáo họ tuy còn khó khăn, nghèo
túng, ít người, ít của,... nhưng đã được các cha và anh chị em
quảng đại hy sinh đống góp công sức, tiền của, để tái thiết, sửa
sang, cơi nới, xây dựng mới nhiều nhà thờ giáo xứ, giáo họ
khang trang, xứng đáng làm nơi tôn vinh thờ phượng Chúa. Xin
Chúa trả công bội hậu cho quí Cha và Anh chị em !
! Bên cạnh đó, giáo phận vẫn còn một số giáo họ chưa có nhà
thờ, hay nhà thờ đã bị hư hỏng bình địa, không còn giáo dân ....
dầu vậy, xin quí Cha và anh chị em tiếp tục quan tâm đến các
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giáo họ bé nhỏ nầy, vì các giáo họ này đã có thời gian được in
dấu hạt giống Tin Mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế, nay sẽ sẳn
sàng mọc lên thành hoa trái, nếu được tưới thêm băng nhiệt
huyết truyền giáo của chúng ta.
II. ĐƯỜNG HƯỚNG KẾ HOẠCH MỤC VỤ GIÁO PHẬN NĂM
2019 :
Trọng kính quí Cha và Anh chị em thân mến,
Đường Hướng Kế Hoạch mục vụ giáo phận năm 2019, chính yếu
vẫn là nội dung của kế hoạch 2018, nhưng được bổ sung thêm một
vài điểm quan trọng liên quan đến ý nghĩa, bản chất, mục đích của
Giáo Hội toàn cầu, cũng là của Giáo phận, giáo xứ, giáo họ chúng
ta. Đó là PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN – “XIN CHO TÔI CÁC
LINH HỒN - MỌI SỰ KHÁC CỨ LẤY ĐI." Và “ĐƯỢC LỜI
LÃI CẢ THẾ GIAN, MÀ THIỆT MẤT LINH HỒN MÌNH, THÌ
ĐƯỢC ÍCH LỢI GÌ ? (Mt 16,26)
! Chúa từ trời xuống trần gian để làm gì ? (Ga 6,37)
• "Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để
làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả
những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai,
nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
• Thật vậy, ý của Cha tôi là : tất cả những ai thấy người Con và
tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ
sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6,37).
• Mục đích của Hội Thánh Chúa Giêsu là để cứu rỗi mọi người,
để mọi người được sự sống đời đời. "Được lời lãi cả thế gian,
mà thiệt mất linh hồn mình, thì được ích lợi gì?" (Mt 16,26).
! "Xin cho tôi các linh hồn - Mọi sự khác cứ lấy đi"
• Khi "Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức
Giêsu và các môn đệ”, những người khác lên tiếng "Sao! Ông
ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!". Nghe thấy thế,
Đức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy
thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người
công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
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• Xin cho tôi các linh hồn bị bỏ rơi : người nghèo khổ cùng
cực, các người khuyết tật, mù què, câm điếc, bại liệt, người bị
HIV, sida, nghiện ngập, tù tội,v.v… vì họ cũng là con cái của
Cha Trên Trời, họ được in dấu vĩnh cửu hình ảnh của Cha, họ
được Cha ban cho một linh hồn thiêng liêng, bất tử, một phẩm
giá cao cả, và được Chúa Giêsu đổ máu đào để cứu chuộc !
• Họ cũng là con cái của Cha trên trời !
Đức Giê-su nói với họ : "Tôi bảo thật các ông: những người
thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước
các ông….(Mt 21,28).
Người càng nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi, người càng tội
lỗi, sống trong trụy lac, nạn nhân của tệ nạn xã hội, người
sida, HIV, càng cần được quan tâm cứu chữa. Người đau ốm
mới cần thầy thuốc, chăm sóc: "Tôi bảo thật các ông, những
người thu thuế và gái điếm, sẽ vào nước Thiên Chúa trước
các ông". (Mt 21,31)
! Tất cả vì phần rỗi và sự sống đời đời cho mọi người !
• Chúa Giêsu nói "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối,
thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng
giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ
rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo
khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như
thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày
các kẻ lành sống lại." (Lc 14,14)
• Đây chính là Đường Hướng, Kế Hoạch Sống và Hành Động
của Giáo phận chúng ta trong năm 2019. Các điểm nhấn khác
là lập lại kế hoạch cũ của năm 2018.
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ nam
nữ, Chủng sinh và Anh Chị Em rất thân mến.
Trên đây là những điểm nhấn quan trọng và cần thiết cho toàn Giáo
phận chúng ta trong 2 năm tới, hướng đến năm 2021 kỷ niệm 85 năm
thành lập Giáo phận. Các nội dung quan trọng khác của kế hoạch cũ
2018 vẫn được duy trì và tiếp tục triển khai lâu dài trong giáo phận.
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Những điều này đã có trong phần II của "Đường Hướng Kế Hoach
Mục vụ Giáo Phận Thái Bình 2019".
Xin Quý Cha và Anh Chị Em luôn nhớ cầu nguyện nhiều cho Giáo
phận và cho tôi trong các Thánh Lễ và các việc đạo đức hằng ngày.
Tôi cũng luôn nhớ đến Quí Cha và Anh Chị Em trong Thánh lễ và lời
cầu nguyện hằng ngày của tôi !
Tôi nguyện chúc Quý Cha và Anh Chị Em một mùa Giáng Sinh tràn
đầy Ơn Thánh Chúa và một Năm Mới 2019 khang an, hạnh phúc!
Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2018,
Ghi nhớ 45 năm hồng ân linh mục của tôi
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