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Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, 
Chúng ta sắp bắt đầu bước vào Mùa Vọng, chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Mầu 

nhiệm Nhập thể là dấu chỉ và là món quà lớn nhất của lòng thương xót mà Thiên 
Chúa Cha đã ban cho nhân loại : « Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, 
để ai tin vào Con của Ngài…thì được sống muôn đời » (Ga 3,16) 

Ngày 13.03.2015, tại Đền thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sẽ 
mở một Năm Thánh đặc biệt: «Năm Thánh Lòng Thương Xót». Năm Thánh nầy sẽ 
được khai mạc tại Roma vào ngày 08.12.2015, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội và sẽ 
kết thúc vào ngày 20.11.2016, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. 

Tại các Giáo Hội địa phương trên toàn thế giới, lễ khai mạc sẽ được tổ chức  
đồng loạt vào ngày 13.12.2015 tại Nhà thờ Chánh toà của mỗi Giáo phận. 

Năm Thánh Lòng Thương xót diễn ra dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng 
Vaticanô thứ II (1965-2015) thúc đẩy Giáo Hội tiếp tục công trình của Công đồng   
theo chiều hướng lòng Chúa thương xót. 

Để chuẩn bị cho Năm Thánh nầy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông 
sắc «Dung  mạo lòng thương xót» (Misericordiae vultus), để giải thích và hướng dẫn 
cách tổ chức Năm Thánh. 

Một biểu tượng, Cửa Lòng Thương xót, sẽ được mở ra trong ngày khai mạc, 
tại Nhà thờ Chánh toà Phủ Cam và tại Đền thánh La Vang, nơi có nhiều khách hành 
hương, như là dấu chỉ sự hiệp thông của toàn thể Giáo Hội. 

Logo và châm ngôn của Năm Thánh nầy đã được chọn lựa chung cho cả Giáo 
Hội hoàn vũ, nói lên lời mời gọi của Chúa Giêsu: «Anh em hãy có lòng thương xót 
như Cha của anh em là Đấng hay thương xót » (Lc 6,36). 

Anh chị em thân mến,  
Lòng thương xót không phải là một dấu chỉ của sự yếu nhược nhưng đúng hơn 

là phẩm chất toàn năng của Thiên Chúa. 
Trong Năm Thánh nầy, chúng ta được mời gọi “chiêm ngắm dung nhan Thiên 

Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, nhờ đó 
chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng 
thương xót trong cuộc sống... Vì thế trong năm hồng ân nầy, anh chị em hãy sốt sắng 
đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích hoà giải, tha thứ cho nhau và làm 
hoà với nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và 
những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác” (Thư Chung của HĐGMVN). 



         
Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam viết tiếp: 

“Tại Việt Nam, Năm Thánh Lòng Thương xót trùng với Năm Tân Phúc Âm hoá 
đời sống xã hội...Sự trùng hợp nầy giúp chúng ta hiểu và sống cách cụ thể định 
hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam. Tân Phúc Âm hoá đời sống xã hội chính là 
sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã 
hội... “Không có những chứng nhân của lòng thương xót, xã hội sẽ trở thành sa mạc 
hoang vu cằn cỗi không sức sống” (x. Dung mạo Lòng Thương xót số 10). 

Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi kitô hữu đặc biệt lưu tâm đến 
những vấn đề sau đây: 

- Chăm sóc môi trường sống: Thế giới ngày nay đang trải qua cuộc khủng 
hoảng trầm trọng về môi sinh: trái đất nóng lên, ô nhiễm gia tăng, nguồn nước sạch bị 
đe doạ, thảm hoạ thiên nhiên ngày càng nhiều... Với người Công giáo, Đức Thánh 
cha Phanxicô kêu gọi phải hoán cải, nghĩa là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách 
sống trong tương quan với môi trường thiên nhiên... bắt đầu bằng những việc nhỏ bé 
trong cuộc hằng ngày như tiết kiệm nước và năng lượng, giữ vệ sinh chung trong khu 
xóm. 

- Đồng hành với anh chị em di dân: Nhiều người vì kế sinh nhai hay vì những 
lý do khác, sống xa nhà, xa giáo xứ của mình, phải đối diện với muôn vàn khó khăn 
và thách đố, chúng ta cố gắng tạo mọi điều kiện để họ có thể hoà nhập vào môi 
trường mới tại nơi đến, nhất là trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo và nuôi dưỡng đức tin. 

- An toàn giao thông: Một vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam hôm nay là 
tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là do thiếu ý thức và trách nhiệm 
của người điều khiển các phương tiện giao thông. Người công giáo ý thức sự sống là 
quà tặng quý giá của Thiên Chúa ban, nên luôn trân trọng sự sống của mình và của 
tha nhân, vì thế khi tham gia giao thông chúng ta phải chấp hành luật giao thông cách 
ý thức, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. 

Anh chị em thân mến, 
Chọn ngày 8.12.2015, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, để khai mạc Năm 

Thánh Lòng Thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô có ý gửi gắm Giáo Hội và từng 
người tín hữu cho Thiên Chúa, qua vòng tay âu yếm đầy tình mẫu tử của Mẹ, Mẹ đầy 
lòng từ bi thương xót! 

Vì thế, suốt Năm Thánh nầy, mỗi người chúng ta hãy đến với Mẹ, tín thác vào 
vào Trái tim vô nhiễm Mẹ như một đứa con thơ. 

Kính chúc anh chị em một Mùa Giáng sinh an bình và một Năm Thánh tràn đầy 
lòng thương xót  của Thiên Chúa. 

                                                    Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2015 
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