THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
Về việc tổ chức thực hiện Thư Chung của HĐGM Việt Nam năm 2020.
Gia đình Giáo phận thân mến,
Đặc biệt là quý Cha, các bậc Phụ huynh và các Bạn Trẻ.
Tinh thần Thư Chung của HĐGM Việt Nam năm 2020 quan tâm đến Giới Trẻ là
một cơ hội lớn cho Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng chúng ta, nơi Giới Trẻ kể như
đang đứng ngoài hầu hết các sinh hoạt tại các xứ đạo. Một số rất ít linh hoạt viên,
ca viên, lễ sinh… chưa phải là Giới Trẻ. Giáo Hội không có Giới Trẻ, Giáo Hội
không có tương lai.
Đây phải là thao thức của mỗi người lớn chúng ta, và phải cùng nhau biến những
thao thức thành hiện thực, cũng như cần phải biến những người Trẻ thành Chứng
nhân của Tin Mừng trên vùng đất truyền giáo rộng lớn và thúc bách này.
Trong Năm 2020 này, Thư Chung HĐGM đề nghị chúng ta “Đồng hành với người
trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện” với những đề mục cụ thể về thể lý, tâm
lý, tâm linh, văn hóa và phân định ơn gọi. Đi từ hoàn cảnh và tình trạng của Giáo
phận nhà hiện nay, tôi viết thêm những dòng thư ngắn gọn đầy tính thực hành này
gửi đến Gia đình Giáo phận, mong được lắng nghe, đón nhận và thực hiện trong
các giáo xứ của Giáo phận.
1. Thể lý:
- Các giáo xứ phát triển các sân chơi tập thể, thể dục thể thao, cắt cử người phụ
trách, tổ chức các cuộc giao lưu thể thao giữa các tổ chức đạo đời.
- Cùng quan tâm để phát hiện, thông báo và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện
ban đầu của các loại tệ nạn xã hội.
2. Tâm lý:
- Nhắc nhở, rèn luyện và khích lệ tính tự lập, trung thực, trưởng thành và sống
có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đoàn, xã hội.
- Kết nạp Giới Trẻ trong Giáo phận vào tổ chức Caritas với tên gọi là Giới Trẻ
Caritas Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, để Giới Trẻ sống theo tôn chỉ của tổ
chức Caritas, quan tâm đến công bằng, bác ái và môi trường.

3. Tâm linh:
- Tổ chức các lớp giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ hằng tuần.
- Thứ Năm hằng tuần tổ chức Thánh Lễ cho Giới Trẻ - bao gồm cả thiếu nhi,
với phụng vụ, giáo lý, địa điểm thích hợp và phong cách trẻ trung và gần gũi.
- Phát hành Sổ Bí tích cho từng người làm hành trang cá nhân, để các Bạn trẻ
thuận lợi hơn trong việc hội nhập và sinh hoạt đạo đức khi đi xa gia đình và
xứ đạo.
4. Văn hóa:
- Giáo xứ, giáo phận cùng quan tâm và tạo mối tương quan với giới sinh viên
học sinh cách thiết thực hơn, chứ không phó mặc cho gia đình.
- Tổ chức những khóa học hỏi, thiết lập và xử dụng mạng xã hội cách hữu ích,
đạo đức và giàu truyền thống Tin Mừng.
5. Phân định ơn gọi:
- Các lớp Giáo lý hôn nhân bắt đầu sớm hơn vào tuổi giáo lý cấp 3, và có phần
tìm hiểu về ơn gọi linh mục tu sĩ, để giúp giới trẻ phân định ơn gọi cuộc đời.
- Đề ra một hướng dẫn mục vụ chung cho vấn đề hôn nhân khác đạo theo định
hướng truyền giáo của Giáo phận.
Với tư cách là mục tử chung của toàn Giáo phận, tôi sẽ phải là người đi tiên phong,
và luôn sẵn sàng lắng nghe, góp ý và đồng hành với quý Cha và từng xứ đạo để
thực hiện mục tiêu chung quan trọng và mang tính chiến lược này.
Và chúng con, những người con trẻ tuổi yêu quý trong gia đình Giáo phận, không
ai có thể lo cho chúng con tốt hơn là chúng con phải tự lo cho mình. Cha mời gọi
chúng con sát cánh với Cha và các Cha xứ, Cha phó của chúng con, lắng nghe các
vị hữu trách và các bậc phụ huynh, đồng thời trở nên chỗ dựa và động lực cho bạn
bè, để chúng ta cùng can đảm bắt đầu thực thi mục tiêu mới mẻ và hữu ích trong
năm mục vụ này.
Hãy vững tin rằng “Chúa Kitô đang sống” và đồng hành với chúng con trong Giáo
Hội của Người.
Thân ái,
Lạng Sơn, ngày 21/11/2019
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