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Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) 
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THƯ CHUNG HĐGMVN GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  

và Biên Bản Đại Hội XIII 

 

Anh chị em thân mến, 

1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp Đại Hội tại Trung tâm 
mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 
năm 2016, kính gửi lời chào thân ái đến cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. 
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! 

Qua những bản tường trình của các giáo phận và các uỷ ban trực 
thuộc Hội Đồng Giám Mục, chúng tôi vui mừng trước những thành quả mà 
Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại cho rất nhiều người cũng như các 
cộng đoàn qua việc học hỏi giáo lý, cử hành phụng vụ, những cuộc hành 
hương, các việc đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót. 
Lòng thương xót là chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016, nhưng 
điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ sống lòng thương xót trong Năm 
Thánh mà thôi. Ước mong anh chị em tiếp tục sống tinh thần đó trong suốt 
cuộc đời, để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng 
thương xót. 

2. Với tâm tình đó, chúng tôi ước mong được chia sẻ “vui mừng và hi 
vọng, ưu sầu và lo lắng” của anh chị em nói riêng và người dân Việt Nam 
nói chung trong xã hội ngày nay. Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, 
bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có 
những băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức 
xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả 
về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! 
Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu 
đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao 
không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn 
hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó 
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là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ các thực phẩm bẩn và độc hại, có 
thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình! 

Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn đến tình 
trạng đáng buồn trên, chẳng hạn nền giáo dục quá chú trọng đến bằng 
cấp, nặng hình thức mà không quan tâm đủ đến giáo dục nhân cách và 
tâm hồn; chính sách kinh tế quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất 
mà không lưu ý đến môi trường sống của người dân; tình trạng thiếu minh 
bạch và yếu năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo 
môi trường thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ nạn khác; khuynh hướng 
sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để giải quyết vấn đề hơn là lắng 
nghe và đối thoại… Cách riêng trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến 
những đau khổ mà đồng bào bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu vì 
thảm hoạ môi trường biển. Ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những 
nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành 
của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân 
chủ và văn minh mà mọi người mong ước. 

3. Bên cạnh đó, không thể không nói đến những nguyên nhân chủ 
quan và phần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Mỗi hành động 
của chúng ta, dù nhỏ bé, đều góp phần tích cực hoặc tiêu cực, lành mạnh 
hoá hoặc huỷ hoại môi trường sống. Khi nói đến tình trạng biến đổi khí hậu 
qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, các giám 
mục Á Châu nhắc nhở người Công giáo những việc rất nhỏ như tiết kiệm 
nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, 
không đốt hoặc xả rác, không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hoá 
chất độc hại trong canh tác và sản xuất…Tương tự như thế, chúng ta hãy 
góp phần vào việc lành mạnh hoá xã hội bằng những chọn lựa và hành 
động nhỏ bé trong công việc và trách nhiệm hằng ngày của mình, cá nhân 
cũng như gia đình. Với ơn Chúa, anh chị em hãy can đảm sống theo lương 
tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa 
trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và 
văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc. 

4. Tiếp theo đây, chúng tôi muốn nói với anh chị em về định hướng 
mục vụ cho những năm sắp tới. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo 
hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu, là kết 
quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục vềƠn gọi và sứ mạng của gia đình 
trong thế giới ngày nay. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu 
cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, 
vào cuối năm 2016, với chủ đề Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong 
ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Hòa với nhịp sống của Hội 
Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ 
đề Mục vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho 
từng năm: 
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- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn 
nhân; 

- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 

- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. 

5. Trong thư này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề năm 
2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Đức 
Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực này. Kết hôn là 
một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được chuẩn bị chu đáo hết sức 
có thể. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ 
chức lễ cưới thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời 
sống hôn nhân. Một số khác, vì vất vả với cuộc mưu sinh, ít có thời giờ để 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào. Vì thế, cần 
khuyến khích người trẻ tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân, đồng thời 
các giáo xứ phải tổ chức chương trình cho chu đáo. Mỗi giáo phận có thể 
có chương trình riêng tùy theo hoàn cảnh, tuy nhiên chúng tôi mong muốn 
các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm 
không chỉ là ngày cưới mà là cả đời sống gia đình lâu dài sau này, do đó 
nên quan tâm những yếu tố sau: 

- Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên 
Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của 
hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình 
mới. 

- Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng 
đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình. Bí tích Hôn Phối 
không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là thực tại tác động toàn bộ 
đời sống hôn nhân. Vì thế, phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như một 
kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu 
chỉ trong cử hành bí tích. 

- Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ gì từ hôn 
nhân và từ người bạn đời; họ hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và 
trách nhiệm xây dựng một gia đình. 

- Giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra 
trong đời sống hôn nhân và gia đình. 

Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh 
mục và chuyên viên, thì chứng tá cụ thể của các gia đình đóng vai trò quan 
trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm. 
Ngoài ra, đừng quên rằng “những người được chuẩn bị tốt nhất cho đời 
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sống hôn nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ thế 
nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm vui của Tình Yêu, số 208). Vì 
thế, chính đời sống gia đình hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị 
tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình. 

6. Sau Thư Chung này, chúng tôi sẽ gửi Tâm Thư đến các gia đình 
Công giáo và ước mong mỗi gia đình đều nhận được một bản. Xin anh em 
linh mục đang làm việc tại các giáo xứ giúp chúng tôi thực hiện ước 
nguyện này. Chúng tôi cũng xin anh em hãy coi mục vụ gia đình là thành 
phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường 
Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua 
gia đình. 

Trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhiều tu sĩ nam nữ và 
nhiều đoàn thể tông đồ gia đình đã góp phần rất tích cực. Chúng tôi chân 
thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và 
giúp đỡ các gia đình Công giáo sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của 
mình. Ước mong anh chị em quan tâm đến những định hướng mục vụ của 
Hội Đồng Giám Mục và đưa vào chương trình hoạt động của mình. 

7. Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ 
Mân Côi. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta về sự đồng hành gần gũi và nâng 
đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương 
tuyệt hảo của Đức Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là 
trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế chúng ta hãy “đem Mẹ 
về nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo. Noi gương Mẹ, 
hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm 
được” (Lc 1,37). Cùng với Mẹ, hãy tích cực góp phần thực hiện điều mà 
Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu 
dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng 
xã hội hôm nay. 

  

Làm tại Trung tâm mục vụ TGP. TP. HCM, ngày 7 tháng 10 năm 2016 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
Đại Hội Lần Thứ XIII 

BIÊN BẢN 

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XIII từ thứ Hai, ngày 
03/10/2016 đến thứ Sáu, ngày 07/10/2016 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng 
giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự đông đủ của Đức Hồng 
Y Phêrô, các Đức Tổng Giám mục và Giám mục đại diện của 26 giáo 
phận. 

Hội Đồng Giám Mục hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục 
Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Tổng Giám 
mục vui mừng chuyển lời thăm và phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô 
tới Giáo hội tại Việt Nam, chúc mừng Ban Thường vụ mới của Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam, chia sẻ một số suy tư về Tông Huấn Niềm Vui của 
Tình Yêu (Amoris Laetitia) của Đức Thánh Cha Phanxicô . 

Đại hội vui mừng chào đón thành viên mới của Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục phụ tá Tổng giáo 
phận thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, chúc mừng Đức cha Giuse Đinh 
Đức Đạo, tân giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. 

Trong dịp Đại hội lần này, Hội Đồng Giám Mục: 

1. Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi cộng đồng dân Chúa. 

2. Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2019. 

Ban Thường vụ gồm có: 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh 

Phó Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Năng 

Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Phó Tổng thư ký: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên 
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Các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm có: 

1/ Ủy ban Giáo lý Đức tin 

Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 

2/ Ủy ban Kinh Thánh 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức Minh 

3/ Ủy ban Phụng tự 

Chủ tịch: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 

4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh 

Chủ tịch: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi 

5/ Ủy ban Thánh nhạc 

Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 

6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng 

Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long 

7/ Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh 

Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương 

Phó Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng 

8/ Ủy ban Tu sĩ 

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ 

9/ Ủy ban Giáo dân 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản 

10/ Ủy ban Truyền thông xã hội 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước 

11/ Ủy ban Giáo dục Công giáo 
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Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo 

12/ Ủy ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi 

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên 

13/ Ủy ban Văn hóa 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 

14/ Ủy ban Công lý - Hòa bình 

Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

15/ Ủy ban Mục vụ Gia đình 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri 

16/ Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas 

Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu 

17/ Ủy ban Mục vụ Di dân 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng 

3. Chia sẻ mục vụ của các giáo phận và các Ủy ban trực thuộc Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam. 

4. Chia sẻ niềm vui về ngày khai giảng khóa Cao học thần học của Học 
viện Công giáo Việt Nam ngày 14/9/2016 và những thao thức về nhân sự, 
cơ sở vật chất, ngân quỹ cho Học viện. 

5. Lắng nghe Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh trình bày dự án Trung Tâm 
Tĩnh Dưỡng Giáo Sĩ tại Đam-Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

6. Thảo luận về sinh hoạt phong phú của phong trào Thiếu Nhi Thánh 
Thể. 

7. Trao đổi và góp ý về cơ cấu tổ chức của Hội Thừa Sai Việt Nam. 

Những vấn đề khác cũng được chia sẻ như: 

- Việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Trung Tâm Hành 
Hương Đức Mẹ La Vang; 
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- Khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới chịu chức được tổ chức tại 
Rôma, từ ngày 4 đến 17/9/2916; 

- Đại hội tu sĩ tại Rôma từ ngày 28 đến 30/10/2016; 

- Đại hội toàn thể lần thứ 11 của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu 
(FABC) tại Colombo, Sri Lanka, từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2016; 

- Lễ phong chân phước tử đạo tại Vientian, Lào, ngày 11/12/2016; 

- Hội nghị Kinh Thánh của Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Nha Trang 
từ ngày 17 đến 23/7/2017; 

- Hoạt động của tổ in ấn. 

Nhân dịp này, cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, thư ký giáo tỉnh Huế 
xin nghỉ vai trò thư ký vì công việc của giáo phận, cha Phêrô Maria Trần 
Huy Hoàng, giáo phận Nha Trang sẽ thay thế. 

Hội Đồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2017 sẽ được tổ 
chức tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ ngày 24 đến 28/4/2017. 

Trung Tâm Mục Vụ TGP. TP. HCM ngày 07/10/2016 

 
Nguồn: WHĐ 

************ 

Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,Trong số những người thân của 
chúng taKhông phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng 
email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...Vì vậy, xin hãy ủng 

hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, 
photocopy và gởi cho người thân của Quý vị.Đặc biệt xin gởi cho những ai 

chưa có sử dụng internetXin chân thành cám ơn  

conggiaovietnam@gmail.com  

www.conggiaovietnam.net 
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