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Kính gửi quí cha, quí tu sĩ, chủng sinh,
và anh chị em tín hữu giáo phận Phát Diệm

1. Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bước sang Năm Phụng Vụ mới. Năm dương lịch 2013 và năm Quý Tỵ cũng sắp
hết. Tôi xin gửi tới anh chị em lời chào thân mến và cầu chúc anh chị em đầy tràn ân sủng và
tình yêu của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã tuôn đổ muôn hồng
ân cho nhân loại, cho Hội Thánh, cách riêng cho dân tộc Việt Nam, cho giáo phận Phát Diệm,
cũng như cho từng gia đình và từng người trong chúng ta.
Cùng với toàn thể Hội Thánh hoàn vũ, chúng ta đã kết thúc Năm Đức Tin. Sau một năm với
nhiều cuộc cử hành và tuyên xưng đức tin trong các nghi lễ phụng vụ, đức tin của chúng ta đã
phần nào được thanh luyện, được củng cố và thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Năm Đức
Tin qua đi, nhưng chúng ta vẫn phải không ngừng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức ái ; vì
thế, anh chị em hãy tiếp tục phát huy các thành quả từ những điều đã thực hành trong năm
qua, như là : cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày, học hỏi giáo lý - đặc biệt trong các thánh
lễ Chúa nhật, sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, các giáo xứ thực hiện cho người nghèo một
công trình bác ái cụ thể, loại trừ mê tín dị đoan, bảo vệ sự sống thai nhi, sống theo lương
tâm ngay chính.
Trong thế giới hôm nay, quyền lực của sự xấu và gian ác đang tác động mạnh mẽ và làm cho
nhiều người suy thoái về đạo đức và luân lý. Anh chị em hãy vững tin vào Chúa Giêsu và
Phúc Âm của Người. Giữa muôn ngàn nẻo đường của cuộc đời, hãy tín nhiệm vào Chúa và
chọn Chúa là lẽ sống và niềm vui. Hãy hãnh diện về đức tin của mình, hãy làm cho niềm tin
thẩm thấu và biến đổi mọi tâm tư và tình cảm, cách suy nghĩ và chọn lựa, ứng xử và hành
động của chúng ta. Đời sống Kitô hữu phải là đời sống thánh thiện, lối sống của Kitô hữu phải
là lối sống theo Phúc Âm. Được như vậy, anh chị em sẽ góp phần hữu hiệu vào công cuộc
thánh hóa và cứu độ thế gian.
2. Để giúp anh chị em tăng triển trong đời sống Kitô hữu cách cụ thể, hằng năm Hội Thánh đưa
ra một chương trình mục vụ. Chủ đề mục vụ 2014 được Hội đồng Giám mục Việt Nam công
bố là : “Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình”. Ý nghĩa và những việc làm cụ thể được trình bày
trong Thư Chung gửi toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam. Gia đình là nền tảng của xã hội cũng
như của Giáo Hội. Xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu
nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin
Mừng.
Đây là một kế hoạch lớn và lâu dài. Xin anh chị em đọc kỹ Thư Chung ấy (xem trong Lịch
Công giáo năm 2014 của giáo phận, trang 13), đồng thời xin quý cha giúp anh chị em tín hữu
học hỏi, thảo luận, để tìm ra những cách áp dụng cụ thể trong mỗi gia đình.
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3. Tháng 11 năm 2014, chúng ta sẽ có một sự kiện lớn, đó là Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội
lần XII sẽ được tổ chức tại Phát Diệm. Vì thế, đối với giáo phận Phát Diệm, năm 2014 sẽ là
Năm Giới Trẻ. Đây quả là thời gian ân phúc, vì giới trẻ giáo phận có cả một năm để tăng
cường đời sống Kitô hữu, rèn luyện bản thân, ý thức về trách nhiệm của mình trong gia đình,
trong Giáo Hội và xã hội.
Sau khi kết thúc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh lần XI tại Thái Bình, cây Thánh giá được rước
về nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, rồi sẽ lần lượt đi tới tất cả các giáo xứ trong giáo phận để trở
thành dấu chỉ của hồng ân cứu chuộc Chúa tuôn đổ trên mọi người trong vùng đất sinh sống
của chúng ta. Cây Thánh giá sẽ là trung tâm mời gọi giới trẻ đến để chiêm ngắm Chúa Giêsu,
cầu nguyện, học hỏi và quyết tâm bước theo Chúa.
Ban Giới Trẻ sẽ đưa ra chương trình sinh hoạt cụ thể cho suốt cả năm, với đỉnh cao là Ngày
Đại Hội vào tháng 11. Cha mời gọi mọi người trẻ hãy tích cực tham dự với tinh thần đức tin
và lòng yêu mến. Đừng để thời gian qua đi mà không để lại dấu ấn nào trong cuộc đời. Đức
Giêsu là Thầy và là Chúa. Chính Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc đời các con. Người là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Người dẫn chúng ta tới hạnh phúc đích thực. Người là
Tương Lai của các con.
Lý tưởng sống của các con có thể được tóm tắt như sau : Hoàn thiện bản thân - Hân hoan
theo Chúa - Dấn thân phục vụ.
4. Đào tạo linh mục luôn là ưu tiên hàng đầu của Hội Thánh. Các ứng sinh cần được huấn luyện
kỹ lưỡng về mọi phương diện để nên giống Chúa Giêsu là Mục Tử Tối Cao. Trong xã hội chịu
ảnh hưởng của trào lưu thế tục, giai đoạn đào tạo các ứng sinh chuẩn bị vào đại chủng viện
cần được kéo dài hơn để họ có đủ thời gian tập luyện các đức tính và dần dần biến đổi thành
người môn đệ như Chúa muốn.
Để đáp ứng nhu cầu này, giáo phận đang tập trung xây dựng thêm một dãy nhà tại Trung tâm
Mục vụ để có đủ chỗ đào tạo mỗi khóa ứng sinh trong 4 năm. Vì thế năm nay, trong chương
trình hiệp thông xây dựng giáo phận, cùng với lời cầu nguyện và hy sinh, xin anh chị em
rộng tay đóng góp cho công trình trên. Xin chân thành cám ơn anh chị em.
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, tôi cầu chúc anh chị em đầy tràn phúc lành và
bình an của Chúa Giêsu, cho phần hồn cũng như phần xác, cho cá nhân cũng như gia đình của
anh chị em và tất cả mọi người. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi.
Thân mến chào anh chị em trong Chúa.
Phát Diệm, ngày 25 tháng 11 năm 2013

+ Giuse Nguyễn Năng
Giám mục giáo phận Phát Diệm
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