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Mừng Xuân, Mừng Chúa Nhật Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa và Mừng Quà Tặng Tin Mừng

THƯ CỦA ĐỨC CHA CHỦ TỊCH ỦY BAN KINH THÁNH GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA.

Kính gởi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và toàn thể anh chị em tín hữu thân
mến,

Nhân dịp Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa, và Hiệp Hội Thánh
Kinh Công Giáo đề nghị cử hành Năm Lời Chúa, tôi có hai điều muốn trình bày với quý
linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu như sau:

1. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

Trong ngày lễ kính thánh Giê-rô-ni-mô vừa qua (30/09/2019), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
đã ban Tông sắc Aperuit Illis (Ngài đã mở trí cho họ) để thiết lập Chúa nhật thứ III mùa
Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa: "Vì thế, tôi ấn định ngày Chúa nhật thứ III mùa
Thường Niên được dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa."
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Lý do chọn ngày Chúa nhật này vì nó thường nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho các kitô hữu
họp nhất, từ ngày 18/01 đến ngày 25/01: " Vậy, Chúa nhật Lời Chúa này sẽ được định vào lúc
thích hợp của giai đoạn này trong năm, khi mà chúng ta được mời gọi để củng cố những mối
liên hệ với cộng đoàn do thái và cầu nguyên cho sự hiệp nhất các ki tô hữu." (số 3).

Mục đích của việc dành riêng một ngày Chúa nhật cho việc cử hành trọng thể Lời Chúa trước
hết là làm nổi bật "Mốì tương quan giữa Đấng Phục Sinh, cộng đoàn các tín hữu và Kinh Thánh
thật là cần thiết cho căn tính của chúng ta" (số I), và "cho phép làm cho Giáo Hội sống lại cử
chỉ của Đấng Phục Sinh, cũng mở cho chúng ta kho làng của Lời Người để chúng ta có thể là
những người loan báo về sự phong phú không thể tát cạn này trong thế giới" (số 2).

Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta sống Chúa nhật này một cách trọng thể. Ngài viết : "Cách
đặc biệt, trong Chúa nhật này, cần nhấn mạnh đến việc công bố Lời Chúa và thích ứng bài
giảng để làm cho việc phục vụ Lời Chúa trở nên rõ ràng hơn." (số 3).

Ngài cũng đề nghị cách thực hành tại mỗi giáo xứ: "Các linh mục ở giáo xứ có thể tìm ra hình
thức tương xứng nhất để đặt cuốn Kinh Thánh, hay một trong các sách của bộ Kinh Thánh, cho
toàn thế cộng đoàn, để làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiếp tục đọc bản văn trong đời sống
hàng ngày, để đào sâu bản văn và để cầu nguyện với Kinh Thánh, trong khi tham chiếu bằng
cách thế đặc biệt cho Lectio Divina." (số 3).

Ngài nhấn mạnh đến vai trò của bài giảng trong cử hành phụng vụ, không chỉ riêng với các
thừa tác viên phục vụ Lời, mà còn với những người đặt mình lắng nghe Lời : "Cách riêng, bài
giảng mang lấy mội nhiệm vụ rất đặc biệt, bởi vì nó có được một đặc tính gần như là bí tích"
(Niềm Vui Tin Mừng, n. 142).

Dẫn vào chiều sâu trong Lời Chúa, trong một cách nói đơn giản và phù hợp với người nghe,
cũng cho phép vị linh mục giúp khám phá "vẻ đẹp của những hình ảnh mà Thiên Chúa dùng
để khuyến khích thực hành điều thiện. Đó là một cơ hội mục vụ không được bỏ qua." (số 4).

Năm 2020 là năm đầu tiên chúng ta cử hành Chúa nhật Lời Chúa, trùng vào ngày 26 tháng 1,
cũng là Mùng Hai Tết dành để Kính nhớ Ông Bà Tổ tiên. Để hưởng ứng lời mời gọi của Đức
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Thánh Cha, xin quý cha Quản Xứ, quý Bề trên các cộng đoàn, tổ chức một thánh lễ đặc biệt, có
những hình thức thật ý nghĩa đế làm nổi bật vai trò của Lời Chúa trong cử hành phụng vụ. Ước
mong anh chị em tín hữu tham dự với lòng sốt sắng và đặt mình lắng nghe Lời Chúa, để Lời
Ngài trở thành ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta.

2. NĂM LỜI CHÚA

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo và hướng về
1.600 năm ngày mất của thánh Giê-rô-ni-mô, Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo cũng mời
gọi toàn thể Giáo Hội cử hành "Năm Lời Chúa", từ Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/19) đến
ngày lễ kính thánh Giê-rô-ni-mô (30/09/2020).

Để hưởng ứng lời mời gọi của Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo, Ủy Ban Kinh Thánh (UBKT), trực
thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, sẽ cố gắng cập nhật những tin tức liên quan đến việc cử
hành Năm Lời Chúa, đăng tải những bài suy niệm, bài giảng, bài học hỏi về Lời Chúa, trên trang
web của UBKT: http://www.kinhthanhvn.net/ để mọi người tham khảo. Hơn nữa, để Lời Chúa
thấm nhập vào đời sống dân Chúa, và trở thành trung tâm của đời sống cộng đoàn cũng như
của từng tín hữu, UBKT sẽ cố gắng quy tụ nhiều thành phần dân Chúa, để cùng nhau suy tư và
tìm ra những phương thức thích hợp giúp cho Lời Chúa thực sự trở thành nguồn sống cho mọi
người.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và hành động cho việc yêu mến, học hỏi, chia sẻ và
sống Lời Chúa trong từng gia đình, từng cộng đoàn, trong các giáo xứ, và toàn thể Giáo
Hội.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Thân mến,

Vincent Nguyễn Văn Bản
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Giám mục Ban Mê Thuột

Chủ Tịch ủy ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN

++++

Phát hành Quà Tặng Tin Mừng
QTTM 2.jpg

Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Vị.

Với trọn tấm lòng biết ơn Thiên Chúa và mọi người, BBT CGVN chúng con vui mừng kính báo:
Quà Tặng Tin Mừng đã được phát hành đúng vào những ngày hết sức đáng nhớ này, Niềm Vui
Tin Mừng như đang được nhân lên gấp bội để Mừng Xuân Canh Tý 2020, và đặc biệt Mừng
Chúa Nhật Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa, Mừng Quà Tặng Tin Mừng được phát hành.

Chúng con kính mong các Giáo phận vui lòng cho biết họ tên và địa chỉ, số điện thoại của
người nhận, để chúng con sớm gởi tặng mỗi Giáo phận ít nhất một thùng Quà Tặng Tin Mừng
khoảng 60 cuốn, nặng 21,5Kg.

Vì thời gian nghỉ tết đã bắt đầu, chúng con tạm gởi ở các Sr Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn một số
Quà Tặng Tin Mừng, quý vị nào có dịp ghé thăm nhà dòng (Phòng Đón Tiếp Thân Chủ) có thể
nhận một phần Quà Tặng Tin Mừng cho mình.

Nếu ở xa, xin vui lòng liên lạc với chúng con qua email hoạc điện thoại để việc chia sẻ được
thuận lợi.

Quý vị ân nhân có thể yêu cầu chúng con chuyển Quà Tặng Tin Mừng đến những địa chỉ mà
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Quý vị muốn chia sẻ. Đối với vùng sâu, vùng xa và vùng truyền giáo, xin cho chúng con biết
nhu cầu và chúng con sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Quý ân nhân để có thể dần dần đáp ứng từng
phần theo khả năng.

Mọi sự hỗ trợ của Quý ân nhân, xin vui lòng liên lạc với những địa chỉ đã quen thuộc:

1. Gởi qua Ngân Hàng ACB:

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457

Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX

442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM

2. Gởi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT)

Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn

42 Tú Xương, Q3, TP.HCM. Phone: (028) 3932 5134

3. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)

4094 Mira Loma way,
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San Jose CA 95111 - USA

Email: sandyvu@yahoo.com Phone: 408-420-0040

4. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT)

SanJose - Email: lsnguyencongbinh@gmail.com Phone: 408-833-8297

Xin chú ý:

Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô
Sandy theo thông tin ngay bên trên.

Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để
chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị.

Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306

Email: conggiaovietnam@gmail.com

quatangtinmung@gmail.com

Chúng con xin chân thành cám ơn và kính chúc một Mùa Xuân trong Tình Yêu Thiên Chúa.
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BBT CGVN

******
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