
 
 

THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH 2019 
 
Anh chị em thân mến, 
 
Đại Lễ hôm nay khai mở Mùa Phục Sinh trải dài 50 ngày. Trong Mùa này, điệp khúc 
'Chúa đã sống lại thật, alleluia' hòa nhịp với đất trời, với những tiếng chuông ngân 
và những bài thánh ca thôi thúc tất cả mọi người. Niềm vui Phục Sinh, trước hết, phát 
xuất từ tâm hồn chúng ta, bởi vì, Đạo Công giáo là Đạo đặt đức tin vào sự sống lại và 
sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô, là tiền đề cho đức tin vào sự sống lại và sự 
sống đời đời của mỗi người, như chúng ta hằng tuyên xưng khi đọc Kinh Tin Kính: 
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen”.  
 
Trong Thư Mục Vụ này, trước hết chúng tôi xin gửi đến anh chị em vài suy tư về đức 
tin vào sự sống lại.  
 
1. Dù đang giữ Đạo sốt sắng, nhưng mỗi người chúng ta vẫn cần luôn đặt câu hỏi cho 
chính mình rằng 'đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của mình có thật sự mạnh 
mẽ, sâu sắc và sống động không'? Chịu phép Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh chưa 
hẳn là đã có đức tin thật, vì nhiều người sau đó đã quay lưng lại với đức tin này. 
Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã trình bày quan điểm của ngài 
về sự sống lại như sau:  
 
“Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em 
có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì 
Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng 
của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng... Nếu chúng ta 
đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng 
thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, 
mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải 
chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì 
liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được 
Thiên Chúa cho sống" (1Cr 15,12-14.19-22). 
 
Để đức tin được vững mạnh, chúng ta cần luôn khiêm tốn cầu nguyện: “Lạy Chúa, 
con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của con” (Mc 9,24).  
 
2. Chúng ta biết rằng đức tin có hai chiều kích: 'tôi tin' và 'chúng tôi tin'. Đức tin là 
quà tặng của Thiên Chúa cho mỗi người và đòi hỏi sự đón nhận của mỗi người. 



Không ai tin thay hay tin dùm cho người khác. Đức tin cũng là quà tặng của Thiên 
Chúa cho cộng đoàn Giáo Hội. Do đó, đức tin của người này hỗ trợ đức tin của người 
khác. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, người mạnh tin giúp người kém tin như lời khuyên 
dạy của thánh Phaolô: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, 
là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải 
chiều theo sở thích của mình” (Rm 15,1). Đức tin được nuôi dưỡng và lớn mạnh nhờ 
lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm đức tin. Nghĩa là đức tin 
thôi thúc chúng ta đến với đến với bí tích Thánh Thể. Đức tin thôi thúc chúng ta ý 
thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, đức tin thôi thúc chúng ta hiệp 
thông với Người, đồng thời, hành động theo thánh ý Người. 
 
3. Sau cùng, chúng ta không giữ đức tin cho riêng mình, mà còn có bổn phận thông 
truyền đức tin cho người khác, như cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái, theo 
gương thánh Phaolô: “Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi lãnh nhận, đó 
là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta,…rồi được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi 
dậy, đúng như lời Kinh Thánh” (1Cr 15,3-4). Với đức tin của mình, tất cả chúng ta 
được mời gọi theo gương thánh Phaolô củng cố đức tin của mình, đồng thời, loan báo 
chính đức tin đó, như thánh nhân viết: “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? 
Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao 
giảng ?” (Rm 10,14).       
 
Ước gì mỗi người chúng ta luôn chan chứa ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục 
Sinh, và luôn nhiệt tâm đóng góp phần mình làm cho ân sủng đó được lan rộng tới 
hết mọi người trong môi trường sống của chúng ta. 
 
Anh chị em thân mến, 
 
Sau đây, chúng tôi muốn triển khai kế hoạch mục vụ năm 2019. Năm nay, do việc 
chia tách giáo phận và chuyển đổi nhân sự, đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu thực 
hiện.  
 
Hưởng ứng đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận 
chúng ta dành năm nay để đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, đó là:  
 
 Những gia đình vì hoàn cảnh mà vợ chồng, cha mẹ, con cái phải xa cách.  
 Những gia đình gặp khó khăn do đức tin khác biệt.  
 Những đôi hôn nhân ly dị - tái hôn.  
 
Tất cả những gia đình này là đối tượng của lòng yêu thương, sự đồng cảm và chăm 
sóc mục vụ của chúng ta.  
 
 Để đồng hành với những gia đình hay anh chị em di dân, chúng tôi xin các giáo xứ 
thống kê những người đi làm ăn xa, rồi cha xứ cùng thân nhân của họ liên lạc và quan 
tâm đến đời sống của họ nơi phương xa, khuyến khích họ giữ vững đức tin và đời 
sống đạo, tránh những cám dỗ lôi kéo xa rời đức tin. Nếu được, xin cha xứ đi thăm 



họ, đồng thời, chăm sóc cách đặc biệt những người đang ở giáo xứ. Ban Mục vụ Di 
dân của giáo phận phổ biến 'Cẩm nang Mục vụ Di dân' để các giáo xứ tổ chức học hỏi 
cho những người sẽ đi làm ăn xa. 
 
 Đối với những gia đình gặp khó khăn do không cùng đức tin, xin cha xứ và các 
Hội đoàn thăm hỏi, trao đổi, khích lệ họ vượt qua những thách đố do ngộ nhận, giúp 
họ vun đắp tình yêu, hôn nhân và gia đình tốt đẹp, hợp ý Chúa và Hội Thánh. Theo 
thống kê, giáo phận ngày càng có nhiều đôi hôn nhân khác đạo, trong số đó, có những 
người đang gặp khó khăn. Phải thừa nhận rằng, trong quá khứ, chúng ta chưa quan 
tâm, chăm sóc họ đúng mức.    
 
 Những người ly dị-tái hôn thật đáng thương, họ cần được gần gũi và nâng đỡ. Họ 
không bị 'vạ tuyệt thông'. Họ vẫn là thành phần của cộng đoàn giáo xứ, vẫn tham gia 
các sinh hoạt, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện. Xin đừng để họ vì mặc cảm mà xa 
lánh cộng đoàn. Vào Chúa nhật II Phục Sinh, kính Lòng Chúa Thương Xót, giáo 
phận sẽ tổ chức gặp gỡ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân 
tại nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài và nhà thờ Đông Tháp. Xin kính mời những anh chị 
em ở trong hoàn cảnh này tham dự. Mong quí cha, quí tu sĩ nam nữ và anh chị em 
đồng hành cùng họ. Xin Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình phổ biến tài liệu 'Gợi ý 
Mục vụ Năm 2019' của UBMVGĐ/HĐGMVN (hiện đã có 5 bài) và xin các giáo xứ 
tổ chức học hỏi các tài liệu này. 
 
Anh chị em thân mến, 
 
Kết thúc Thư Mục Vụ, chúng tôi tha thiết mong mỏi và cầu chúc mọi thành viên 
trong đại gia đình giáo phận được tràn đầy niềm vui Phục Sinh của Chúa, vững tin 
vào mầu nhiệm sống lại và sống đời đời. Niềm vui ấy sẽ nhân lên bởi việc chúng ta 
lan tỏa đức tin của mình cho tất cả mọi người. 
Chúng ta hãy cầu cùng Đức Maria, Mẹ của giáo phận : - “Lạy Nữ Vương thiên đàng, 
hãy vui mừng. Alleluia!” ; - Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia!” 
 
 

Tòa Giám mục Xã Đoài, ngày 20 tháng 4 năm 2019 

 
 
 
 



 


