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Các con sinh viên và học sinh rất thân mến,
1. Mùa hè đang khép lại và một năm học mới sắp bắt đầu. Năm học mới, thời gian
của ân sủng, sẽ được Thiên Chúa ban tặng cho các con như một nén bạc quý giá
cần được sử dụng với lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia
đình, Giáo Hội và xã hội. Nhân dịp này, với tư cách là mục tử của giáo phận, cha
muốn bày tỏ lòng yêu mến của cha cũng như của Giáo Hội đối với các con, vì các
con không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của Giáo Hội và Đất Nước, đồng thời
cha cũng muốn chia sẻ cùng các con một vài tâm tình, với ước mong đem lại cho
các con niềm hứng khởi trong năm học mới.
2. Trước hết, năm học mới của các con khởi sự trong bầu khí chuẩn bị cho Thượng
Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ với chủ đề “Giới trẻ: đức tin và sự phân định ơn gọi”
sẽ diễn ra vào tháng 10/2018 tại Roma. Những cuộc thăm dò, gặp gỡ và trao đổi
với các bạn trẻ trên khắp thế giới, trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thông,
nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng, nói lên mối quan tâm đặc biệt của Giáo Hội
dành cho người trẻ, sau quan tâm mục vụ dành cho gia đình.
Lắng nghe tiếng nói của người trẻ, Giáo Hội nhận ra những thách đố và cơ hội của
các bạn trong thế giới hôm nay, nhận thức của các bạn về đức tin và ơn gọi cũng
như ước muốn của các bạn được đồng hành trong đời sống đức tin, cách riêng
trong việc phân định ơn gọi. Điều đáng ghi nhận là các bạn trẻ, dù có hoang mang
và bối rối trước bóng tối trong cuộc đời, vẫn không ngừng tin tưởng vào ánh sáng
và khả năng đẩy lùi bóng tối của nó, để luôn sống trong hy vọng và dấn thân biến
đổi bản thân, gia đình và xã hội như ý Chúa muốn.
Cha tin tưởng và hy vọng các con sẽ tìm được người đồng hành đáng tín nhiệm
nơi gia đình, nhà trường và giáo xứ để có thể khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời và
sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, đồng thời nhận ra đâu là điều mà Thiên Chúa kêu
gọi các con sống và hành động. Trong viễn tượng này, học tập không đơn thuần để
biết hay để làm, mà còn để sống và trở nên những con người đích thực như lòng
Chúa mong ước và mọi người mong đợi.
3. Kế đến, năm học mới của các con còn diễn ra trong Năm Thánh tôn vinh các
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolo II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển
thánh. Trong năm 2018, Giáo Hội Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự
kiện trọng đại này. Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội đồng Giám mục
mời gọi chúng ta chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các ngài, để có
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thể làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống hiện nay. Các Thánh Tử Đạo
đã làm chứng trước mặt vua quan rằng Nước Trời là “kho báu chôn giấu trong
ruộng” và “viên ngọc quý”, nên khi tìm được thì sẵn sàng bán tất cả những gì mình
có để “mua thửa ruộng và viên ngọc ấy” (x. Mt 13,44-46). Các ngài đã dám sống
mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại
nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Ước chi gương sáng đức tin của các ngài giúp các
con dám khước từ những gì nghịch lại với các giá trị của Tin Mừng, đồng thời làm
cho các giá trị của Tin Mừng thấm nhập vào đời sống học đường. Thời gian gần
đây, những hiện tượng thiếu trung thực đã làm tổn thương trầm trọng ngành giáo
dục, nhưng các con hãy vững tâm để cho Lời Chúa là sự thật thánh hiến các con
(x. Ga 17,17). Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các con hãy luôn tìm kiếm sự thật, tôn
trọng sự thật và nhất là sống theo sự thật. Các Thánh Tử Đạo đã chú tâm thực hiện
những điều đó để sống một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa và trở thành mẫu gương
sống động cho tất cả chúng ta là những người biết tín thác vào Chúa và muốn trở
nên môn đệ đích thực của Người.
4. Sau hết, năm học mới của các con còn diễn ra trong Năm Mục vụ Gia đình, đặc
biệt cho các gia đình trẻ. Năm Mục vụ Gia đình mời gọi chúng ta quan tâm đến gia
đình, nơi mà chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình thương của cha mẹ và anh
chị em ruột thịt. Nguyên việc các con có điều kiện đến trường để trau dồi đức-tríthể, đã là bằng chứng hùng hồn cho tình yêu và sự hy sinh lớn lao của cha mẹ
dành cho các con. Ước gì các con luôn cảm thấy gia đình là của mình và mình
thuộc về gia đình, để hết lòng yêu mến, gắn bó và góp phần xây dựng gia đình trở
thành “ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục” (Thư gửi các
gia đình Công giáo của HĐGMVN, số 7), bằng cách tham dự giờ cầu nguyện cũng
như các bữa ăn chung trong gia đình. Để hỗ trợ cho việc cầu nguyện và suy niệm
Lời Chúa trong gia đình cũng như cho các bạn trẻ, giáo phận đã xuất bản bộ sách
“Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày” và đang thực hiện một ứng dụng
(app) trên điện thoại (smartphone) nhằm tạo điều kiện cho các con cầu nguyện và
sống Lời Chúa trong bối cảnh xã hội tục hóa hiện nay.
5. Hy vọng ân sủng của năm học mới sẽ đơm hoa kết trái dồi dào nơi cá nhân và
gia đình của các con, nhờ sự cộng góp đắc lực của mỗi người. Cha mến chúc các
con một năm học mới hăng hái, vui tươi và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên các con và gia đình của các con,
cũng như trên thầy cô và bạn bè của các con.
Thương mến chào các con!
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