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                                THƯ MỤC VỤ 
NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

 

Kính gửi : Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh 
                    và toàn thể anh chị em tín hữu giáo phận Thanh Hóa 
 

Anh chị em rất thân mến, 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tuyên thánh 117 vị thánh tử đạo VN (1988 - 2018), ngày 
01/05/2018, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã long trọng công bố Năm Thánh Tôn Vinh Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19/06/2018 và kết thúc ngày 24/11/2018. Trong niềm 
vui hân hoan trọng đại này, Giáo tỉnh Hà Nội đã cử hành Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh ngày 
19/06/2018, tại Trung tâm hành hương Sở Kiện, thuộc giáo phận Hà Nội. Vậy để Năm Thánh 
đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng, dựa vào “THƯ CÔNG BỐ NĂM THÁNH” của HĐGMVN, tôi xin 
đề nghị với anh chị em một số điều cụ thể như sau: 
 

I. Ơn toàn xá: Các tín hữu sẽ được hưởng ơn toàn xá 
1. Khi tham dự Thánh lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh tại TT hành hương Sở Kiện. 
2. Khi tham dự Thánh lễ trọng thể kính các Thánh Tử Đạo Giáo Phận Thanh Hóa, tại Đền 

Thánh Lê Bảo Tịnh, giáo xứ Trinh Hà vào ngày 28/10/2018. 
3. Khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định như: Trung tâm hành hương Sở Kiện 

và Trung tâm hành hương các Thánh Tử Đạo Giáo Phận Thanh Hóa (Đền Thánh Lê Bảo Tịnh - 
Giáo xứ Trinh Hà). Xin các giáo xứ tổ chức hành hương đến Đền Thánh Lê Bảo Tịnh ít là một 
lần, để mọi người có cơ hội được hưởng ơn toàn xá. 
 

II. Làm các việc lành:  Hội Thánh khuyến khích các tín hữu làm các việc lành trong Năm Thánh: 
việc bác ái tông đồ, như thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo, già yếu, 
bệnh tật, cô đơn; việc sám hối hy sinh, như giảm bớt chi tiêu những gì không cần thiết, để giúp 
đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội. 
 

III. Chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin: Trong Năm Thánh, Giáo hội mời gọi mọi tín 
hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. HĐGMVN 
có phổ biến tập sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
 

IV. Năm Thánh nhắc nhớ và thúc đẩy chúng ta sống tinh thần tử đạo: HĐGMVN nhắc nhở cách 
sống cụ thể cho từng bậc sống như sau: 

1-  Các gia đình Công giáo hãy “từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để 
làm chứng rằng Tin Mừng về hôn nhân Công giáo là nẻo đường hạnh phúc”. ĐGH Piô XII khẳng 
định: “Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người 
mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con, các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và 
anh chị em, gia đình đó là Thiên đàng”. 

2- Các tu sĩ nam nữ hãy “từ bỏ những ham muốn tự nhiên, để sống trọn vẹn theo các lời 
khuyên Phúc Âm, làm chứng cho Nước Trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá”. 

3- Các linh mục hãy “trung thành với lời thề hứa khi chịu chức linh mục, tận tụy thi hành 
bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Kitô là mục tử 
nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên”.  

Cuối cùng, nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN, Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt các Thánh Tử Đạo Giáo phận Thanh Hóa, cầu bầu cùng Chúa 
cho tất cả chúng ta biết cố gắng sống theo định hướng của HĐGMVN trong Năm Thánh này. 

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 7năm 2018 
                                                         + Giuse Nguyễn Đức Cường 
                                                        Giám mục giáo phận Thanh Hóa 
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