
 

 
 
 

Toà Giám Mục Xuân Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2020 
 

THƯ CHUNG GỬI GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN 
VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ 

Năm Phụng Vụ 2020 - 2021 
 

Kính gửi  :  Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh 
và Anh chị em giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc 

Anh chị em thân mến, 

Thứ Năm, 26/11/2020, gia đình Giáo phận chúng ta đã tề tựu về bên Mẹ Núi Cúi để cử hành                    
NGÀY GIÁO PHẬN. Chúng ta đã cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc vì nhờ Mẹ, chúng ta                   
được sưởi ấm trong lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và trong tình huynh đệ thân thương                   
của mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận. 
Chương trình mục vụ năm nay thúc đẩy toàn thể Giáo phận tiếp tục bước đi trên con đường                   
“Lòng Thương Xót”, tức là, mở lòng đón nhận để được thấm nhuần Lòng Thương Xót của Thiên                  
Chúa. Lòng Chúa thương xót sẽ là nguồn ánh sáng chiếu soi và biến đổi tâm hồn mọi người, làm                    
cho các tương quan ứng xử với nhau trong gia đình, nơi giáo xứ ngày thêm đượm tình yêu, cảm                    
thông và tha thứ. Nhờ đó, gia đình và giáo xứ chúng tra sẽ là nơi đầy tràn niềm vui và hạnh phúc,                       
mặc dù các lỡ lầm, thiếu xót của mỗi người vẫn còn đó. Chúng ta cũng được thúc đẩy cùng nhau                     
đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đau khổ, những người lỡ                   
lầm, anh chị em Di dân và Lương dân, nhờ đó Giáo phận Xuân Lộc chúng ta trở thành THÁNH                    
ĐỊA 1 LÒNG THƯƠNG XÓT.  

I. CHỦ ĐỀ 
GIA ĐÌNH HÃY TRỞ NÊN MÁI ẤM CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 
 

II.  NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH YẾU 

Chương trình Mục vụ năm 2020-2021 có ba yếu tố chính yếu: 

- Lòng Thương Xót 
- Gia Đình 
- Người Trẻ trong đời sống gia đình 

Gia Đình và Người Trẻ trong đời sống gia đình là đối tượng của Chương trình và các                  
hoạt động mục vụ; Lòng Thương Xót là linh hồn, là sức sống nuôi dưỡng đời sống đức                  
tin của Gia đình và Người Trẻ, đồng thời cũng là sức mạnh làm cho Chương trình và                  
các hoạt động mục vụ năng động. 

III. LÝ GIẢI CHỦ ĐỀ 
Chủ đề Mục vụ của Năm Phụng Vụ 2020-2021 mang ba đặc tính: Liên Tục - Hiệp Thông -                   

Trọng Tâm 

1 Vì mọi con cái giáo phận Xuân Lộc được lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy tràn và thấm nhuần nên mảnh đất Xuân 
Lộc trở thành “Thánh Địa Lòng Thương Xót”. 
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1. Tính Liên Tục trong Chương trình Mục vụ của Giáo phận 
Chủ đề được chọn là một định hướng nối tiếp và liên tục của Giáo phận trong những năm                   

qua, nhằm tiệm tiến xây dựng đời sống đức tin trưởng thành cho từng Kitô hữu, vun trồng nếp                   
sống gia đình đạo đức, thương yêu, hạnh phúc và góp phần xây dựng một xã hội an bình, đầy tình                     
người qua việc xoa dịu lòng người đang mang nhiều vết thương, khơi lên niềm hy vọng nơi                  
những con người lầm than và nâng dậy những tâm hồn yếu đuối dưới sức mạnh của sự dữ đang                    
lan tràn khắp nơi. 

Hồn sống của tất cả chương trình mục vụ là LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Thương xót                
là đặc tính của Thiên Chúa vì Người đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại lầm than tội                     
lỗi. Do đó, ta có thể nói theo ĐGH Phanxicô: “Danh Ngài là Thương Xót”. 2 

2. Tính Hiệp Thông với Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam: 
a) Hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ 
Trong diễn văn Khai Mạc Công đồng Vaticanô II, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII nói               

đến đường hướng mục vụ của Giáo Hội là “dùng phương dược của lòng thương xót hơn là sự                   
nghiêm khắc”. Sau đó, các Đức Giáo Hoàng, từ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến Đức                 
Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô, với việc cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót (2015-2016)               
đã tiếp tục hướng đi mục vụ của Công Đồng 3, nỗ lực dẫn đưa Giáo Hội vào Lòng Thương Xót                    
của Chúa và mời gọi nhân loại khẩn nài Thiên Chúa thương xót cứu độ thế giới trước sức mạnh                    
của sự dữ đang lan rộng kinh hoàng.  

Hòa nhịp trong bầu khí thiêng liêng của toàn thể Giáo hội, “Lòng Thương Xót của Thiên                 
Chúa” đã được chọn làm định hướng nền tảng cho chương trình mục vụ của Giáo phận chúng ta,                   
nhằm đưa đoàn dân Giáo phận tìm đến và sống trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đồng                  
thời trở nên sứ giả của Lòng Chúa Thương Xót cho gia đình và mọi người, bởi lẽ, Lòng Chúa                    
Thương Xót là suối nguồn sự sống, tươi vui và hy vọng của mọi tâm hồn 4.  

b) Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam 
Đối với Giáo Hội tại Việt Nam, chủ đề mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc là một nốt nhạc                    

trong giai điệu hiệp thông với quan tâm mục vụ của toàn thể Giáo hội tại Việt Nam. Đứng trước                    
hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội và xã hội tại Việt Nam, HĐGMVN đã đề ra hai chương trình Tam                     
Niên: ba năm 2016-2019 nhắm đến  Gia Đình; ba năm 2019-2022: nhắm đến  Người Trẻ . 

3. Tính Trọng Tâm trong yếu tố thiêng liêng và đối tượng mục vụ 
a) Lòng Thương Xót là yếu tố trọng tâm của đời sống thiêng liêng 
Lòng Chúa Thương Xót mang tính cách trọng tâm vì là điểm quy chiếu của đời sống thiêng                  

liêng, tạo cảm hứng cho tất cả đời sống và mọi hoạt động của Giáo phận để trở thành đặc tính của                      
Giáo phận. 

Nếu toàn bộ đời sống thiêng liêng là nỗ lực sống kết hiệp với Đức Kitô, Con Thiên Chúa                   
đã làm người để cứu độ con người, thì Lòng Thương Xót là “xa lộ” dẫn chúng ta đến với Người.                     
“Chúa Giêsu chính là hiện thân của Lòng Chúa Thương Xót. Khi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô là                   
chúng ta gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa”5. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trở nên                  
đường nối kết giữa Thiên Chúa và con người. Mở lòng đón nhận và bước đi theo Lòng Thương                   
Xót của Thiên Chúa, thì đó là đường chắc chắn dẫn chúng ta đến với Đức Kitô và trong Đức                    
Kitô, đến với chính Thiên Chúa vậy. 

2 ĐGH Phanxicô, Trao đổi với Andrea Tornielli, Chương trình chuyên đề Mục vụ - NXB Hồng Đức, 2016. 
3 x. Cantalamessa, Cái Nhìn của Lòng Thương Xót , NXB Đồng Nai 2019, tr. 53. 
4 x. ĐGH Phanxicô, Tông sắc  Misericordiae Vultus, ngày 11/4/2015, số 2.  
5 HY Water Kasper, Lòng Thương Xót: Cốt Lõi của Tin Mừng và Chìa Khóa của Đời Sống Kitô hữu , NXB Tôn Giáo 2016, tr. 
16. 
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Lòng Thương xót cũng là con đường giúp chúng ta dễ dàng đi vào lòng người để đem Tin                   
Mừng Cứu độ của Chúa đến cho thế giới đang quằn quại dưới sức nặng của bao đau khổ và sự                     
dữ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng một hình ảnh rất cụ thể và đánh động lòng người khi nói                    
Giáo hội là “bệnh viện dã chiến”. 

b) Gia Đình và Người Trẻ trong gia đình là đối tượng trọng tâm của chương trình mục vụ 
- Gia Đình: mục tiêu đầu tiên chúng ta nhắm tới là Gia Đình. Điều này mang tính ưu tiên                    

về đối tượng, vì mọi thời, gia đình là mái trường cốt yếu để người ta học và sống ơn gọi làm                      
người và làm Kitô hữu. Gia đình là nơi tối ưu để vun trồng đời sống đức tin, nơi lưu truyền đức                      
tin cho các thế hệ kế thừa và trở thành cộng đoàn loan báo đức tin cho mọi người. 

- Người Trẻ: là nguồn hy vọng, là tương lai của gia đình, Giáo hội và xã hội, nhưng cũng                    
là đối tượng rất khó đối với việc chăm lo mục vụ. Xã hội hôm nay với biết bao tệ nạn, thú vui                       
quyến rũ hoặc cũng vì công việc làm ăn hay học hành, các bạn trẻ đang bị lôi kéo xa lìa gia đình                       
và Giáo xứ. Do đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành ba năm mục vụ cho Người Trẻ. Giáo                     
phận chúng ta hòa nhịp cùng Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề mục vụ cho Người Trẻ                    
năm 2020-2021: “Đồng hành với Người Trẻ trong đời sống gia đình”. Như vậy, chương trình mục                 
vụ năm nay của Giáo phận cũng quan tâm đặc biệt Người Trẻ, nhưng không riêng rẽ mà trong bối                    
cảnh gia đình, trong tương quan giữa các thế hệ.  

Mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ phải nhằm giúp gia đình, trong đó có các thành phần                   
trẻ, sống lòng thương xót để nhờ đó gia đình có được nếp sống “lòng thương xót”, sống trong sự                    
tha thứ, hòa thuận, hiệp nhất, bình an và hạnh phúc, tạo nên bầu khí thuận lợi cho Người Trẻ                    
vươn tới một đức tin trưởng thành, một đời sống thánh thiện. Nhờ vậy, gia đình sẽ thực sự trở                    
thành Hội Thánh Tại Gia. 

IV.  HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỤ THỂ 
1. Nhân sự thực hiện chương trình mục vụ 

Tất cả các chương trình mục vụ, dù hoàn hảo cách mấy mà không có người thực hiện thì                   
cũng kể bằng không. Theo tài liệu của Bộ Giáo Sĩ về việc dạy giáo lý, “bất cứ hoạt động mục vụ                      
nào mà không được thực hiện bởi những người được huấn luyện kỹ càng thì chắc chắn sẽ thất                   
bại.” (Thủ bản chung hướng dẫn việc dạy giáo lý, số 108). Do đó, trước khi nói đến công tác mục                     
vụ, cần phải đề cập đến người thực hiện công tác mục vụ. 

Tất cả cơ cấu sinh hoạt mục vụ trong Giáo phận được tổ chức chính yếu theo đơn vị Giáo                    
xứ và Giáo họ. Do đó, nhân sự chính yếu thực hiện các chương trình mục vụ là quý Cha chánh                     
xứ, quý Cha quản nhiệm và quý Cha phó đặc trách Giáo họ biệt lập; kế đến là các cộng tác viên                      
của các ngài là quý Cha phó, quý Tu sĩ, quý chức TV/BHG Giáo xứ, và Ban Điều hành các Họ.                     
Lòng nhiệt thành, gương mẫu, sự hy sinh và đời sống cầu nguyện của các ngài sẽ là yếu tố quyết                     
định cho hoa trái của chương trình mục vụ. 

Trong Giáo xứ, Giáo họ có các Giới, các Hội đoàn Tông đồ, các Huynh đoàn Dòng Ba,                  
các Ban Mục vụ. Do đó, việc thực hiện chương trình mục vụ của Giáo phận cũng cần có sự cộng                     
tác của quý Cha đặc trách các Ban Mục vụ và các Giới, quý Cha hay quý Sơ Linh huớng các Hội                      
đoàn Tông đồ, các Huynh đoàn Dòng Ba, các Ban Trị sự các Giới và các Ban Phục vụ các Hội                     
đoàn, Huynh đoàn. 

Xin quý Cha, quý Tu sĩ và quý Chức, quý Anh Chị trong Ban Điều Hành, Ban Trị sự, Ban                    
Phục vụ hiệp nhất với Giáo phận trong đường lối và chương trình mục vụ chung, một lòng một trí                    
trong việc “thổi lửa” vào mọi thành phần Dân Chúa và thúc đẩy tất cả thực hiện Chương Trình                   
Mục Vụ của Giáo phận để canh tân các Gia đình và Người trẻ với sức mạnh của lòng Chúa                    
thương xót để biến đổi Gia đình, Giáo xứ, Dòng Tu, Giáo phận thành “Thánh địa Lòng Thương                  
Xót”. 
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Vì chương trình mục vụ được thực hiện chính yếu tại và trong bối cảnh của Giáo xứ và tùy                    
thuộc chính yếu vào quý Cha chánh xứ hoặc quý Cha quản nhiệm hay quý Cha phó đặc trách, xin                    
quý Cha quản hạt luôn quan tâm khích lệ và nâng đỡ quý Cha chánh xứ cùng quý Cha quản                    
nhiệm và quý Cha phó đặc trách trong sứ mệnh quan trọng hướng dẫn mọi thành phần trong Giáo                   
xứ, Giáo họ thực hiện chương trình mục vụ của Giáo phận để tưới gội mọi người trong Giáo xứ,                    
Giáo họ bằng những giọt nước Lòng Thương Xót.  

2. Các hoạt động mục vụ 
Đặc tính của các hoạt động trong chương trình mục vụ : 
- Các hoạt động mục vụ nhắm đem sứ điệp tới mọi gia đình trong Giáo phận và mọi                  

thành phần, nhất là các Bạn Trẻ trong gia đình; 
- Dẫn toàn thể Giáo phận vào chiều sâu nội tâm để được biến đổi và canh tân tận trong                   

tâm hồn mỗi người cũng như trong các tương quan gia đình; 
- Dựa vào sức mạnh của Lời Chúa. 
Các hoạt động mục vụ chính yếu: 
a) Tiếp tục chương trình cung nghinh và đón rước Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Khi                

đón Linh ảnh LCTX về Giáo xứ, Giáo họ, Cộng đoàn Dòng Tu, xin quý Cha và quý Bề                   
Trên quan tâm chuẩn bị tâm hồn và thúc đẩy mọi người trong Giáo xứ, Giáo họ và                  
Cộng đoàn tin tưởng khẩn nài lòng Chúa thương xót và nỗ lực sống tâm tình lòng                 
thương xót với nhau. Rất tốt lành nếu dịp này có thể mời các Cha đến giúp việc nhận                   
lãnh Bí tích Giao hòa. 

b) Tuần Đại Phúc Lòng Thương Xót 
- Xin tất cả các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập lên chương trình cử hành Tuần Đại Phúc Lòng                   

Thương Xót vào thời điểm thích hợp. 
- Theo kinh nghiệm lâu đời, Tuần Đại Phúc với ơn thánh Chúa qua sự nhiệt thành và                 

lòng đạo đức của các mục tử, nhất là những vị hướng dẫn, đã đem lại ơn thánh canh tân                    
đời sống Đức Tin trong Giáo xứ và trong các gia đình. 

- Nên xếp lịch cử hành Tuần Đại Phúc trong Giáo hạt thế nào để quý Cha trong Giáo hạt                   
có thể trợ giúp nhau. 

- Nhiều Giáo xứ đã được quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế giúp và thu lượm được những                 
kết quả rất tốt lành. 

c) Lắng nghe và suy niệm Lời Chúa trong gia đình hay Liên gia hoặc Tổ Sống đạo, Nhóm                  
nhỏ, v.v. 

- Hằng tuần, Tòa Giám Mục sẽ phổ biến các trích đoạn Lời Chúa với những suy tư cô                  
đọng làm chất liệu cho các bài giảng, các giờ kinh Liên gia hay Tổ sống đạo, giờ kinh                   
gia đình hay các nhóm nhỏ họp nhau cầu nguyện. Quý Cha chánh xứ cũng như quý                 
Cha quản nhiệm hay quý Cha phó đặc trách cần quan tâm huấn luyện người hướng dẫn                 
các giờ kinh Liên gia hay Tổ Sống đạo… Trong cơ cấu mục vụ của Giáo phận hiện                  
nay, các cộng tác viên của quý Cha là quý Tu sĩ, quý chức TV/BHG, Ban điều hành                  
các Giáo họ, Ban Trị sự các Giới, Ban Phục vụ các Hội đoàn. Trọng tâm của hoạt động                   
mục vụ này nhắm đến việc giúp tất cả các gia đình trong toàn Giáo phận nỗ lực sống                   
tinh thần Lòng Chúa Thương Xót và cùng lắng nghe Lời Chúa, để cho Lời Chúa thấm                 
nhuần và cải hóa tâm hồn mọi người trong gia đình mong tiến tới nếp sống và trái tim                   
đượm chất “thương xót” của Thiên Chúa. 
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- Quý Cha chánh xứ và các cộng tác viên (Tu sĩ nam nữ, Tông đồ giáo dân) tận dụng                   
mọi công tác mục vụ, những việc đạo đức, những lần viếng thăm các gia đình, nhất là                  
các cử hành phụng vụ và đạo đức, để giúp các gia đình tái lập hay bắt đầu sống những                    
nét đẹp truyền thống như đọc kinh tối chung, quây quần tất cả bên mâm cơm (tắt                 
tivi…), xum họp chiều Chúa Nhật và cùng nhau đến với Chúa, cùng nhau thăm viếng,                
chăm sóc ông bà cha mẹ, nhất là những vị trọng tuổi, bệnh tật, và neo đơn.  

d) Hòa giải các mối bất hòa 
- Những tiêu cực từ nếp sống của xã hội tân tiến đang ảnh hưởng nhiều đến gia đình, làm                   

cho tương quan gia đình ra lạnh nhạt và thiếu tình nghĩa, thậm chí xung khắc và bất                  
hòa. Với tinh thần lòng thương xót, cần khích lệ HÒA GIẢI các cá nhân bất hòa trong                  
gia đình, trong các nhóm hay trong Giáo xứ. Quý Cha, quý Tu sĩ và quý Tông đồ Giáo                   
dân cần đến thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình đang có những mối tương quan không đầm                  
ấm. Tuần đón rước Linh ảnh LCTX có thể là cơ hội quý báu để thúc đẩy và giúp cho                    
việc Hòa Giải trong các gia đình và trong Giáo xứ. Để hỗ trợ cho công việc này, TGM                   
sẽ phổ biến những hướng dẫn về hành trình Hòa Giải. 

e) Trong suốt năm Mục vụ, các Giáo xứ, liên Giáo xứ hay Giáo hạt có thể tổ chức những                   
ngày gặp gỡ các gia đình, tĩnh tâm cho các gia đình, cử hành Thánh Lễ cho các gia                   
đình để vun đắp tình hiệp thông trong các gia đình và giúp mọi thành phần sống lòng                  
thương xót của Chúa để xây dựng nên những “Mái ấm lòng thương xót” trong Giáo xứ. 

f) Bạn trẻ trong gia đình 
Hiện nay, Người Trẻ (các bạn trẻ lứa tuổi 18-35) phải xa gia đình và Giáo xứ vì công                   
việc làm ăn hoặc bổn phận học hành. Do đó, việc quy tụ và tổ chức sinh hoạt cho các                    
bạn trẻ tại các Giáo xứ mỗi ngày càng khó khăn và phức tạp hơn. Trong hoàn cảnh này,                   
một số yếu tố cần được quan tâm: 

- Các buổi sinh hoạt cho các Bạn Trẻ của Giáo xứ cần được kết nối với tình cảm gia                   
đình: từ xa về sinh hoạt với Giáo xứ cũng là để thăm cha mẹ, ông bà, gìn giữ tình cảm                     
gia đình. Do đó, thời gian ở với gia đình (bữa cơm gia đình, giờ kinh gia đình) phải là                    
một phần trong chương trình gặp gỡ của các Bạn Trẻ Giáo xứ.  

- Cuộc sống trong xã hội tân tiến khá phức tạp, đa dạng trong điều kiện sống và thời giờ                   
làm việc. Do đó, chúng ta không thể trông chờ tất cả các Bạn Trẻ có thể có mặt trong                    
mọi sinh hoạt được Giáo xứ ấn định. Trong thực tại này, xin các mục tử quan tâm                  
những yếu tố dưới đây: 
+ Trong diễn văn Khai Mạc Công đồng Vaticanô II, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII               
nói: “Giáo Hội đã luôn chống lại những sai lầm, thậm chí còn nghiêm khắc lên án. Tuy                  
vậy ngày nay, Giáo Hội của Chúa Kitô thích dùng phương dược của lòng thương xót                
hơn là sự nghiêm khắc”. Thực tế cũng cho thấy chế tài không luôn là hình thức mang                  
lại hiệu quả mong muốn, bởi đó nên tránh những quy luật tuyệt đối, nhưng cần khơi lên                  
sâu đậm tình cảm gia đình như sức mạnh lôi kéo các bạn trẻ.  
+ Với lòng thương xót, tìm các hình thức bổ túc cho các bạn trẻ không thể tham dự đầy                    
đủ các buổi sinh hoạt của Giáo xứ cho người trẻ như, gửi tài liệu, các bài suy niệm, các                    
gợi ý thực hành sống đạo cho các bạn trẻ xa nhà, nhìn nhận việc các bạn trẻ đi làm, đi                     
học xa, tham gia các sinh hoạt và sống đạo tại các giáo xứ nơi đó, v.v.; 
+ Cần khai triển các hình thức quy tụ bổ túc, thích hợp với điều kiện sống của người                   
trẻ, chẳng hạn: các nhóm nhỏ qua facebook, zalo, viber…, các nhóm nhỏ cùng quê có                
thể sinh hoạt tại nơi đang học hay làm việc. Hiện nay, đã có một số nhóm sinh hoạt                   
theo dạng này. Một hình thức tuyệt vời khác mà một số giáo xứ đã thực hiện và có kết                    
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quả rất tốt là: có linh mục, một năm hoặc một quý, quy tụ và gặp gỡ các bạn trẻ thuộc                     
giáo xứ (giáo hạt) của mình (tổ chức sinh hoạt, gặp gỡ, lãnh nhận bí tích Hòa giải, chầu                   
Thánh Thể, Thánh lễ…) tại một địa điểm thích hợp nơi các bạn trẻ đang sống. Điều                 
này giúp các bạn trẻ cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa, sự quan tâm của Giáo                   
Hội, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn trẻ sống tình liên đới, hỗ trợ nhau và nối kết                    
với gia đình và giáo xứ quê nhà. 

g) Xin quý Cha quản hạt tổ chức quý Cha trong Giáo hạt luân phiên biên soạn suy niệm                  
Lời Chúa ngày Chúa nhật, theo tinh thần lòng thương xót, hữu ích cho bài giảng. Mỗi                 
tuần có thể có 2 hay 3 bài suy niệm gợi ý để các Cha trong Giáo hạt có nhiều lựa chọn. 

h) Xin tất cả các Giáo xứ trong Giáo phận lượng định việc thực hiện chương trình mục vụ                  
của Giáo xứ vào cuối tháng 4/2021 để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện trong phần II                  
của Năm Mục vụ. Việc lượng định này sẽ được tổ chức để mọi thành phần của Giáo xứ                   
tham dự, nhất là Giới Gia Trưởng, Giới Hiền Mẫu và Người Trẻ (các bạn trẻ lứa tuổi                  
18 - 35). 

 
Xin Đức Mẹ, Đấng được kêu cầu dưới tước hiệu “Ðức Nữ có lòng khoan nhân” và Thánh Giuse,                   
Quan Thầy của Giáo phận, hướng dẫn chúng ta trong hành trình sống và loan báo lòng Chúa                  
thương xót cho mọi người, biến gia đình thành “Mái Ấm Lòng Thương Xót”, giáo xứ, Giáo phận                  
chúng ta thành “Thánh Địa Lòng Thương Xót”. 
Thân mến chào anh chị em. 
 

+ Giuse Đinh Đức Đạo 
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc 
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