
                                                             
 
 
 

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2019 

Gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hoá 
 

                                                                                     Thanh Hoá, ngày 24-12-2019 

Anh chị em thân mến, 

Sau thời gian trầm lắng của Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa, hôm nay 

chúng ta hân hoan cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người qua biến cố Giáng Sinh. 

Trong niềm hân hoan vui mừng, tôi chân thành cầu chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an 

bình và hạnh phúc. Xin Chúa ban cho anh chị em trở nên những nhân chứng vang vọng lời của các 

thiên thần trong đêm Giáng sinh: “Tôi loan báo cho anh em một tin vui mừng và cũng là tin vui mừng 

cho mọi dân tộc: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em và Người là Đức Giêsu Kitô” (Lc 

2,10-11).  

Thưa anh chị em,  

Mừng lễ Giáng Sinh cũng là dịp để chúng ta kết thúc năm cũ và bước vào niên lịch mới. Trong 

năm mới 2020, toàn giáo phận sẽ tập trung về chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng đến sự 

trưởng thành toàn diện” theo định hướng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Khởi đi từ lễ Giáng 

Sinh, chúng ta được mời gọi trở nên những người đi loan báo tin vui, đặc biệt cho những người trẻ 

trong giáo phận Thanh Hóa, nhận biết và tìm đến với Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, như các thiên sứ 

đã báo tin cho các mục đồng năm xưa. Ngài chính là người bạn đồng hành với những người trẻ trên 

mọi nẻo đường đời và mọi biến cố trong cuộc sống của họ. Vì thế, tôi kêu mời quý cha, các bậc cha 

mẹ, và những người làm công tác mục vụ giới trẻ, hãy đồng hành và lắng nghe tiếng nói của người 

trẻ, để giúp họ “lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý, tâm linh, và phân định ơn gọi”. Ủy ban 

mục vụ Giới trẻ cần phối hợp chặt chẽ với các cha quản xứ, cha phó, ban điều hành giới trẻ tại các 

giáo hạt, giáo xứ, và giáo họ để tạo nên những “không gian phù hợp cho các hoạt động giới trẻ như 

Thánh Lễ riêng cho giới trẻ, học hỏi giáo lý và văn phòng mục vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể thao, 

ca nhạc…” cho người trẻ. Nhờ đó, những người trẻ sẽ trưởng thành toàn diện và trở nên người có 

ích trong xã hội và Giáo Hội, thành những sứ giả loan báo tin vui: “Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, cho 

mọi người, đồng thời góp phần dựng xây quê hương và dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và 

hạnh phúc”  (Thư Chung HĐGMVN 2019). 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho toàn 
thể giáo phận Thanh Hóa và cho những ước mơ của chúng ta trong Năm Phụng vụ mới này.   

Giám mục của anh chị em,  

                                                                

                                       + Giuse Nguyễn Đức Cường                                                                                                              

   Giám mục Giáo phận          

 


