
     

 

 

 

THƯ MỤC VỤ  

MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021 

 

 

Kính gửi: Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh và anh chị em, 

1. Cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Năm Phụng Vụ Mới, khởi đầu 

với Chủ Nhật I Mùa Vọng. Đây vừa là Mùa chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, 
kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, vừa là Mùa trông đợi Người 

đến lần thứ hai trong thời cánh chung. Mùa Vọng cũng là Mùa giúp mọi 
người ý thức hơn về sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong đời sống 

mình trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Vì thế, mỗi cá nhân cũng 
như cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi sám hối, canh tân đời sống để ngày 

càng xứng đáng hơn là môn đệ và tông đồ trung tín của Đức Giêsu trong 
gia đình nhân loại. 

2. Đại dịch Covid-19 gây nguy hại trực tiếp đến mọi chiều kích của con người 
trong xã hội. Dù ít bị ảnh hưởng hơn so với một số Giáo phận khác, giáo 

phận chúng ta cũng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt 
hàng ngày, đặc biệt sinh hoạt tôn giáo, chẳng hạn như việc cử hành các bí 

tích, học hỏi giáo lý, thăm viếng mục vụ và thực thi bác ái. Trong phạm vi 
cho phép, chúng ta hãy diễn tả sự hiệp thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về 

vật chất cũng như tinh thần trong cơn đại dịch. 

3. Ngày 10 tháng 10 năm 2021 vừa qua, tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã long trọng khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới với chủ đề 

“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Mạng”. 
Đức Thánh Cha đề nghị tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục theo ba 

giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần 
này sẽ diễn ra từ ngày khai mạc cho đến tháng 10 năm 2023. Một trong 

những điểm mới mẻ của Thượng Hội lần này là Đức Thánh Cha muốn lắng 
nghe tất các thành phần trong Giáo Hội, với mục đích là tìm ra hướng đi 

phù hợp hơn cho Giáo Hội trong bối cảnh mới. 

Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, giáo phận chúng ta vừa long trọng 

khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Chủ Nhật I Mùa Vọng qua Thánh 
Lễ được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa và các giáo xứ. Do tình hình đại 

dịch, việc thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo 
phận chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng đóng 

góp phần mình cách cụ thể qua việc tham dự tích cực theo lời mời gọi của 

vị Cha Chung.  
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Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này là dịp tốt giúp chúng ta gặp gỡ, trao 

đổi, chia sẻ, học hỏi để vững bước hơn trên hành trình đức tin. Nhờ đó, 
chúng ta có thể tìm ra các phương thức phù hơp hơn trong việc diễn tả căn 

tính, đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội. Đặc biệt, chúng ta hy vọng rằng 
Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ đem lại cho chúng ta sức sống mới để làm 

chứng cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người giữa dòng đời. 

4. Ước gì mỗi người chúng ta ngày càng ý thức hơn trong việc xây dựng các 
giáo xứ, giáo họ trong giáo phận thành ‘cộng đoàn đức tin vững mạnh, 

cộng đoàn phụng tự sốt sắng, cộng đoàn bác ái yêu thương và cộng đoàn 
hăng say loan báo Tin Mừng’. Để có thể chu toàn sứ vụ này, tôi tha thiết 

mời gọi anh chị em hãy canh tân đời sống, thánh hóa bản thân, gia đình, 
giáo họ, giáo xứ, giáo hạt; sống đức tin bằng những việc làm thiết thực như 

duy trì các giờ kinh trong gia đình, học hỏi giáo lý, thực thi bác ái, tham dự 
Thánh Lễ sốt sắng. 

Anh chị em thân mến, 

Bên cạnh việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh sắp tới và Thượng Hội Đồng 

Giám Mục, tôi ước mong mọi người hãy hướng về những vùng ngoại biên, 
hãy đến với những người đau khổ, nhất là quan tâm nhiều hơn đến anh chị 

em thuộc các sắc tộc thiểu số trong giáo phận. 

Nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng của 

giáo phận, xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta 

trong mọi biến cố của cuộc đời. 

 

                            Tòa Giám Mục Hưng Hóa, ngày 1 tháng 12 năm 2021  

 

     Phêrô Nguyễn Văn Viên 
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