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GIÁO PHẬN VINH 

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 

   Số: 01.16/TGM-TMV     

 

Xã Đoài, ngày 20 tháng 11 năm 2015 

 

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG NĂM 2015 

 

Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em thuộc đại gia đình Giáo phận Vinh rất thân mến,  

Bước vào Năm Phụng vụ 2015-2016, tôi thân ái gửi tới quý Cha và toàn thể Anh Chị 

Em lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô.  

Thưa quý Cha và toàn thể Anh Chị Em, 

Trong Năm Phụng vụ mới này, chúng ta sẽ cử hành nhiều sự kiện rất đặc biệt mang 

tầm mức địa phương cũng như hoàn vũ. Để giúp cộng đồng Dân Chúa trong Giáo phận cử 

hành và sống tốt những sự kiện này đúng theo ý muốn của Giáo hội, tôi thân ái gửi tới quý 

Cha và toàn thể anh chị em những tâm tình sau đây.  

1. Năm Thánh giáo phận  

Từ ngày 27 tháng 3 năm 2015 tới nay, Giáo phận đã trải qua những ngày tháng đầy 

hồng phúc trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận. Chúng ta đã sốt 

sắng tổ chức các ngày lễ quan trọng, như: Lễ khai mạc, Lễ Cao Điểm của Năm Thánh. Năm 

Thánh giáo phận sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Cụ thể, tại Nhà thờ Chính tòa, Lễ bế 

mạc sẽ được cử hành vào Thứ Ba Tuần Thánh, ngày 22 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày Lễ 

Dầu. Còn tại các giáo xứ, Lễ bế mạc sẽ được cử hành vào Lễ Phục Sinh, ngày 27 tháng 3 

năm 2016. 

Từ đây cho đến Lễ bế mạc, tôi mời gọi mọi thành phần trong Giáo phận tiếp tục sống 

thời kỳ hồng ân với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa và tận dụng mọi cơ hội để kín múc các ân 

huệ Chúa đang ban một cách dồi dào trên Giáo phận trong Năm Thánh này. 

2. Cung nghinh Thánh giá và tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh 

Ngày 18 tháng 11 vừa qua, sau khi kết thúc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 

XIII, được tổ chức tại Trung tâm hành hương Sở Kiện, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, 

Thánh giá của Đại hội đã được trao cho Giáo phận chúng ta, đơn vị chủ nhà của Đại hội 

Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XIV.  

Theo chương trình của Ban Tổ chức, trong vòng một năm, Thánh giá sẽ được rước và 

cung nghinh đến từng giáo xứ trong khắp Giáo phận. Tôi mong rằng các giáo xứ sẽ tổ chức 

cung nghinh Thánh giá thật trang nghiêm, sốt sắng và mọi người hăng say góp phần với 

Giáo phận trong việc tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV, sẽ diễn ra vào 

tháng 11 năm 2016. 

3. Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội  

Sau khi đã tập trung vào Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình (2014) và cộng đoàn giáo 

xứ, dòng tu (2015), năm 2016, Hội Đồng Giám mục Việt Nam hướng chúng ta vào việc Tân 

Phúc Âm hóa đời sống xã hội. 

Trong năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội này, mỗi người Công giáo được mời gọi 

trở thành nhân tố tích cực trong việc xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự 
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sống; ngăn ngừa và xa tránh các tệ nạn đang thịnh hành trong xã hội hôm nay, như: gian 

dối, vô cảm, bất công, bạo lực, phá thai, sử dụng ma túy dưới nhiều hình thức,... 

4. Năm Thánh Lòng Thương Xót  

Như anh chị em biết, ngày 11/4/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức công bố 

Tông Sắc Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương Xót) mở Năm Thánh đặc biệt, 

gọi là Năm Thánh Lòng Thương Xót. Năm Thánh này nhằm kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm 

dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu 

Kitô; nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm sống động về sự mật thiết của Thiên Chúa xót thương 

và nỗ lực thực thi lòng thương xót đối với tha nhân như Chúa đã thương xót chúng ta. 

Về Năm Thánh Lòng Thương Xót, xin anh chị em lưu ý các điều quan trọng sau đây: 

1/ Cử hành Lễ khai mạc và bế mạc 

Theo Tông Sắc Dung mạo Lòng Thương Xót, tại Roma, Năm Thánh Lòng Thương Xót 

được khai mạc vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08/12/2015 và bế mạc vào lễ 

Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 20/11/2016. Còn tại các Giáo hội địa phương, Năm 

Thánh được khai mạc vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngày 13/12/2015 và bế mạc vào Chúa 

Nhật XXXIII Thường niên, ngày 13/11/2016. 

Tại Giáo phận Vinh, ngày 13/12/2015, Thánh lễ khai mạc sẽ được cử hành tại Nhà thờ 

Chính tòa Xã Đoài, với nghi thức mở Cửa Lòng Thương Xót. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tín hữu tham dự và hưởng ân xá trong ngày quan trọng này, tôi quyết định 

cho phép tổ chức Lễ khai mạc, với nghi thức mở Cửa Lòng Thương Xót, tại Nhà thờ Giáo 

xứ Văn Hạnh, Giáo xứ Hướng Phương và tại Trung tâm hành hương Trại Gáo. Thánh lễ tại 

Nhà thờ Chính tòa, Nhà thờ Văn Hạnh, Nhà thờ Hướng Phương sẽ được cử hành vào lúc 08 

giờ; còn tại Trung tâm hành hương Trại Gáo, được cử hành vào lúc 03 giờ chiều cùng ngày.  

Thánh lễ bế mạc, với nghi thức đóng Cửa Lòng Thương Xót, chỉ được cử hành tại Nhà 

thờ Chính tòa, vào ngày 13/11/2016. Tại các nhà thờ khác được chỉ định có Cửa Lòng 

Thương Xót, không cử hành nghi thức bế mạc mà chỉ dâng lễ tạ ơn.  

Thánh lễ khai mạc và bế mạc phải được cử hành theo chỉ dẫn trong cuốn “Nghi thức 

cử hành Năm Thánh” do Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam 

chuyển ngữ và ban hành. 

2/ Các điểm hành hương và tổ chức hành hương 

Theo chỉ dẫn của Tòa Thánh, tôi quyết định chọn các nơi sau đây làm điểm hành 

hương trong Năm Thánh: Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Nhà thờ 

Giáo xứ Hướng Phương và Đền thánh Antôn tại Trại Gáo.  

Tôi tha thiết kêu gọi mỗi một giáo xứ, dòng tu, chủng viện, hội đoàn, ít là một lần 

trong Năm Thánh, tổ chức hành hương tới bất kỳ điểm hành hương nào đã được chỉ định 

trên đây. Tuy nhiên, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Nhà thờ Chính tòa phải là điểm hành 

hương được ưu tiên hơn cả. 

3/ Lãnh nhận Ân xá 

Năm Thánh cũng bao gồm Ân xá, một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong Năm 

Thánh Lòng Thương Xót. Để hưởng Ơn Toàn xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, căn 

cứ Tông Sắc Dung mạo Lòng Thương Xót (số 22) và Thư ngỏ ban hành ngày 01/9/2015 của 

Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi loan báo rằng mọi người có lòng thống hối thực sự và chu 

toàn các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), có 

thể lãnh nhận Ơn Toàn xá vào các dịp sau đây: 
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- Tham dự Thánh lễ khai mạc, bế mạc tại các nhà thờ được chỉ định; 

- Hành hương viếng Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài hoặc Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Nhà 

thờ Giáo xứ Hướng Phương, Đền thánh Antôn tại Trại Gáo, vào bất cứ ngày nào. 

- Những người, vì bệnh tật, đau yếu, không thể tới các nhà thờ được chỉ định, nhưng 

sống thời khắc gian nan này với đức tin và đức cậy vững vàng, nhận lãnh Mình Thánh 

Chúa, hay tham dự Thánh lễ và cầu nguyện chung, dù là qua các phương tiện truyền 

thông, vẫn có thể hưởng được Ân xá Năm Thánh. 

- Mỗi khi người tín hữu thực hành riêng, với đức tin, đức cậy và đức mến, một hay 

nhiều việc làm bác ái từ thiện về mặt tinh thần cũng như vật chất.  

Tôi cũng thông báo rằng, trong Năm Thánh này, Đức Thánh Cha ban phép cho tất cả 

các cha giải tội năng quyền tha tội và vạ phá thai cho những ai đã phạm nhưng xin được tha 

thứ tội này với lòng ăn năn thống hối.  

Đặc biệt hơn, trong Mùa Chay của Năm Thánh này, Đức Thánh Cha sẽ gửi các Thừa 

sai của Lòng Thương Xót, là các linh mục ghi danh và được Tòa Thánh chấp nhận. Các thừa 

sai này là người giảng dạy có sức thuyết phục về Lòng Thương Xót, người loan báo niềm 

vui tha thứ, người giải tội ân cần, dễ mến, thương cảm và lưu tâm đặc biệt đến những hoàn 

cảnh khó khăn của từng người và họ sẽ được ban năng quyền để giải cả các tội dành riêng 

cho Tòa Thánh. 

Như thế, Năm Phụng vụ mới quả là thời gian hồng phúc. Tôi ước ao anh chị em hãy 

quan tâm đến việc học hỏi, đào sâu giáo huấn của Giáo hội qua các văn kiện của Tòa Thánh 

cũng như của Giáo hội địa phương đã ban hành; đồng thời nỗ lực sống và cử hành một cách 

xứng đáng các sự kiện quan trọng diễn ra trong suốt Năm Phụng mới này. 

Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua lời chuyển cầu của Mẹ Giáo phận, hằng chở 

che giữ gìn Giáo phận và anh chị em trong tình thương của Người.  

Cuối cùng, nguyện chúc anh chị em Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh đầy tràn ân sủng 

và bình an. 

Mến chào tất cả anh chị em, 

 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 

 

 

 

 

   Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

 


