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CHƯƠNG TRÌNH NĂM THÁNH GIÁO PHẬN 2015

Do Hội đồng Linh mục Giáo phận Xuân Lộc đề nghị trong khóa họp tại Toà Giám mục Xuân Lộc
từ ngày 28 - 29/08/2014

I. Ý LỰC CHỦ ĐẠO: Cảm nhận muòn hồng ân Chúa đã thương ban cho Giáo phận trong suốt
hành trình 50 năm, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đồng tâm nhất trí nhiệt tình
bước vào NĂM THẢNH 2015: MỪNG KIM KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO PHẬN (1965 - 2015).
Với tâm tinh Chúc tụng - Cảm tạ - Sám hối và Cầu xin, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh
Thần, cụ thể qua hai Đức Giám Mục và Linh mục đoàn, mọi thành phần Dân Chúa Giáo Phận
nỗ lực Học hỏi - Sống và Tham gia sinh hoạt Năm Thánh Giáo phận 2015.

II. CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2015 : GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ SỐNG MÀU NHIỆM THÁNH THẾ

Chủ đề này đă được dự liệu từ đầu kế hoạch Ngũ Niên (03/12/2010): “Canh tân đời sống đức tin
để Gia đình và Giáo xứ trở thành Gia đình của Thiên Chúa”:

 Năm 2011: Gia đình và Giáo xứ: Cộng đoàn Lời Chúa.
 Năm 2012: Gia đình và Giáo xứ: Cộng đoàn Phụng tự.
 Gia đình và Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo Hội và tinh thần Phụng tự.

 Năm 2013: Gia đình và Giáo xứ: Cộng đoàn Yêu thương.
 Gia đình và Giáo xứ sống Đức Tin trong Hiệp thông và Bác ái.

 Năm 2014: Gia đình và Giáo xứ: Cộng đoàn Truyền giáo.
 Gia đình sống và Loan báo Tin Mừng.

 Năm 2015: Gia đình và Giáo xứ: Cộng đoàn Thánh Thể.
 Gia đình và Giáo xứ sống Mầu nhiệm Thánh Thể.

Chủ đề 2015 được kết hiệp với định hướng mục vụ cùa HĐGMVN qua thư chung ngày
10/10/2013: “Tân-Phúc-Âm-hóa để truyền thông đức tin Kitô giáo’’ trong kế hoạch 3 năm:

 Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình.
 Năm 2015: Phúc-Ârn-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn.
 Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.

Chủ đề 2015 hưởng ứng mối quan tâm đăc biệt của Hội Thánh hoàn vũ:

 Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII từ ngày 07 - 28/10/2012 có chủ đề: “Tân-Phúc-Âm-
hóa để truyên thông đức tin Kitô giáo”.

 Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ tháng 10/2014 có chủ đề: “Những thách đố mục
vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hóa”.

 Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIV vào tháng 10/2015 có chủ đề: “Tìm kiếm những
hành động cho mục vụ hướng đến nhân vị và gia đình”.

 Những giáo huấn của ĐTC Phanxicô liên quan dến đời sống hôn nhân và gia đình.

Vì thế, Chủ đề 2015 phải được triển khai và thực hiện như và hơn 4 năm qua vì năm 2015 là cao
điểm kết thúc “kế hoạch ngũ niên” và định hướng cho mục vụ hậu Kim khánh. Giáo phận đã cảm
nhận hồng ân lớn lao của năm Ngân khánh Giáo phận (1990) có định hướng: “Xây dựng đền
thờ tâm hồn tín hữu bằng chương trình giáo lý chung” gồm giáo lý căn bản và giáo lý mục
vụ. Nay Giáo phận cũng muốn cùng Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội Việt Nam dần đưa các tín hữu
Giáo phận vào định hướng mục vụ thích hợp với bối cảnh Giáo phận và Sứ vụ Hội Thánh trong
thế giới ngày nay.
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III. CỬ HÀNH NĂM THÁNH 2015
Ngày 22/07/2014 Tòa Thánh đã ban sắc lệnh chấp thuận cho Giáo phận được mở NĂM THÁNH.

1. Khai mạc: Thứ Bảy ngày 04/10/2014 Lễ Đức Mẹ Mân Côi tại Nhà thờ Chính tòa Xuân Lộc (có
chương trình và Nghi thức riêng).

2. 14 địa điếm hành hương Năm Thánh: Nhà thờ Chính tòa - Nhà nguyện Tòa Giám mục - Nhà
thờ Tân Triều và các Nhà thờ Quản Hạt.

3. Các ngày hành hương

 Xem Bản sắc lệnh Năm Thánh (trang 5 – 8)
 TGMXL sẽ thỉnh cầu Tòa Thánh ban thêm Ơn Toàn Xá cho:

 Các Nhà thờ Giáo xứ, các Nhà nguyện trụ sở trung ương Dòng và các Đan viện tự trị khi
cử hành Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh 2015.

 Các gia đinh và các “Nhóm” Hành hương tại 14 Nhà thờ đã được chọn trong mọi ngày
suốt Năm Thánh 2015.

4. Tinh thần và sinh hoạt các cuộc hành hương (cần lưu ý đến chất lượng hơn hình thức):

 Ban Năm Thánh cấp Giáo phận sẽ phổ biến những tài liệu hướng dẫn tinh thần, tổ chức,
diễn tiến sinh hoạt các cuộc hành hương.

 Tổ Năm Thánh tại Nhà thờ Quản Hạt và tại 3 địa điếm chung giáo phận triển khai cách sáng
tạo và linh hoạt phục vụ các cuộc hành hương.

5. Tại các Giáo xứ và Dòng Tu: Tâm tình cảm tạ được thế hiện qua các sinh hoạt năm 2015:
Tĩnh tâm - Thường huấn - Học hỏi và sống chủ đề mục vụ 2015 - các cử hành Phụng vụ - các
cuộc cung nghinh Thánh Thể - Hai ngày Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh tại Giáo xứ, Dòng
tu... Tất cả đều khơi nguồn, quy hướng, suy tôn Mầu nhiệm Thánh Thể và dẫn vào cuộc sống
đời thường:

 Ban Chuyên đề Thánh Thể (Ban Loan Báo Tin Mừng và Dòng Thánh Thể) sẽ phố biến:

 Các bài suy niệm và suy tôn Thánh Thể.
 Các bài hát trong các giờ suy tôn Thánh Thể.
 Các tài liệu hướng dẫn học hỏi, cử hành Năm Thánh.

 Các Giáo xứ và Dòng tu soạn thảo và thích ứng các sinh hoạt Năm Thánh cho từng đối
tượng tham dự.

6. Rất khuyến khích các gia đình và các “nhóm” hành hương Năm Thánh nhằm hoán cải đời
sống. Các địa điểm hành hương thành lập “Tổ Năm Thánh” đáp ứng sinh hoạt hành hương
của các gia đình, các “nhóm” và các cuộc hành hương.

7. Bế mạc Năm Thánh: cuối tháng 10/2015 (có chương trình riêng).

IV. CÁC DỰ ÁN SINH HOẠT NĂM THÁNH 2015

1. Các Linh mục Giáo phận và các Dòng tu: Hội đồng Linh mục Giáo phận tu chính Bản.
“Hướng dẫn đời sống và Sứ vụ Linh mục Giáo phận” dựa theo Giáo huấn của Hội Thánh, nhất
là bản “CHỈ NAM LINH MỤC 2013” do Thánh Bộ Giáo sĩ ban hành ngày 11/02/2013. Khi ban
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hành, các Linh mục Giáo phận sẽ đọc và thực hiện thật tốt làm nên “sức bật khởi động” cho
sinh hoạt Năm Thánh Giáo phận 2015. Các Dòng Tu, nhất là các Dòng Giáo phận, lên kế
hoạch học tập, sống Mầu nhiệm Thánh Thể và cầu nguyện cho sinh hoạt Năm Thánh Giáo
phận.

2. Hòa giải với Chúa và với anh em: Năm Thánh là thời điểm yêu thương. Cộng đoàn Dân
Chúa Giáo phận được mời gọi “hoán cải” theo Tin Mừng, cụ thế theo Tông huấn “Niềm Vui của
Tin Mừng” của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24/11/2013):

 Hòa giải với Chúa: mọi người nỗ lực Hoán cải từ nhận thức đến cuộc sống, dứt bỏ con
đường bất chính và trở về với Chúa (x. Lc 15, 11-32).

 Hòa giải với nhau: nhìn nhận những hạn chế bản thân (x. Lc 18,13) và những yêu cầu đời
sống chung để biết hòa giải với nhau từ trong gia đình, khu xóm, giáo xứ và xã hội.

 Bí tích Hòa giải là phưong thức cụ thể đế thực hiện Hoán cải trong Năm Thánh 2015, nên:

 Các Linh mục được mời gọi sẵn sàng ban Bí tích Hoà Giải bằng cả lòng thương xót của
Chúa Giêsu đối với các tội nhân.

 Mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cách chân thành và
tích cực tại Giáo xứ, hoặc tại 14 Nhà thờ đã được chọn Hành Hương.

 Đức Giám mục Giáo phận, theo thẩm quyền sẽ xem xét ban đặc ân Xưng tội và Ruớc lễ cho
một số trường hợp vướng mắc.

3. Cung nghinh Thánh Thể

 Cấp Giáo xứ: Từ tháng 10/2014 đến tháng 06/2015: từng Giáo xứ lên chương trình (ít là một
lần) cung nghinh Thánh Thể tại Giáo xứ (trong khuôn viên Nhà thờ hoặc trong địa bàn Giáo
xứ).

 Cấp Giáo Hạt: Từ tháng 07/2015 đến tháng 09/2015: từng Giáo Hạt lên chương trình (ít là
một lần) cung nghinh Thánh Thể tại Giáo Hạt (tại Nhà thờ Quản Hạt hoặc từ nhà thờ này
đến nhà thờ kia trong Hạt).

 Cấp Giáo phận: Trong dịp kết thúc Năm Thánh (Tháng 10/2015), Giáo phận tổ chức cuộc
cung nghinh Thánh Thể trọng thể tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi (nếu kịp chuẩn bị mặt bằng;
Nếu không, sẽ được thống nhất theo tình hình thực tế).

4. Học hỏi - Hội thảo chuyền đề Thánh Thể và chủ đề Năm Thánh

 Ban Chuyên đề Thánh Thể: sẵn sàng cử các chuyên viên đến thuyết trình cho các thành
phần Dân Chúa Giáo phận: Linh mục - Tu sĩ - Giáo dân (Gia trưởng - Hiền mẫu - GLV - Giới
Trẻ - các ngành nghề…) tại cấp Giáo xứ, Giáo Hạt và Giáo phận (Xin đăng ký sớm với Ban
Chuyên đề Thánh Thể).

 Các Giáo Hạt - Dòng tu - Giáo xứ: lên kế hoạch học hỏi, hội thảo chuyên đề Thánh Thể và
chủ đề mục vụ Năm Thánh cho đơn vị của mình tại Dòng tu, Giáo xứ và tại các địa điểm
Hành Hương.

5. Dự án “TẤM BÁNH SẺ CHIA” (Cảm nhận vồ noi theo hồng ân Thánh Thể, tự nguyện sẻ chia
đáp ứng những nhu cầu thiết thực của các thành phần nghèo khổ thể lý và tinh thần): song
song với những sinh hoạt Năm Thánh trên đây, cá nhân, "Nhóm”, tập thể, Giáo xứ, Giáo Hạt,
Dòng Tu và Giáo phận tự nguyện lên phương án thực hiện nghĩa cử yêu thương đối với các
thành phần nghèo khó, khổ đau thể xác và tinh thần (Td: Nhà tình thương, tình nghĩa… Chén
cháo cho bệnh nhân - Bữa cơm cho người nghèo - Học bổng cho em nghèo hiếu học - Thăm
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viếng, chăm sóc các bệnh nhân nghèo – Đồng hành với giáo xứ vùng sâu, vùng xa nghèo khó,
và các sáng kiến khác...).

V. CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ NĂM THÁNH 2015

1. Dự án TRUNG TẨM ĐỨC MẸ NÚI CÚI

 Chủ trương: ngày 31/03/2014 Chính quyền Tỉnh Đồng Nai đã thông báo chấp thuận cho
thiết lập TRUNG TÂM ĐỨC MẸ NÚI CÚI tại xã Gia Tân I, huyện Thống Nhất (Giáo xứ Dốc
Mơ, Hạt Gia Kiệm).

 Ban Điều hành Trung Tâm

 Trưởng Ban: Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh.
 Phó Ban I: Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, Quản Hạt Gia Kiệm.
 Phó Ban II: Cha Giuse Hoàng Minh Đường, chính xứ Dốc Mơ.
 Đặc trách Vận động hỗ trợ xây dựng: Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Tổng Đại Diện.

 Tiến hành xây dựng: Ban Điều Hành đang cùng các chuyên viên nghiên cứu, đề xuất và tiến
hành xây dựng theo tiến độ nhanh nhất có thế.

2. Dự án Kỷ yếu

 Phụ trách: Cha Giuse Nguyễn Hữu Châu và các Cha liên hệ.
 Tiến độ: (x. Bản báo cáo riêng)
 Dự tính phát hành: Dịp kết thúc Năm Thánh (cuối tháng 10/2015).

3. Dự án Phổ biến Năm Thánh 2015: Ban Truyền Thông kết hợp với các Ban liên hệ thực hiện,
phát hành rộng rãi và nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông, những tài liệu cần thiết
giúp mọi người biết và tham gia tích cực các sinh hoạt Năm Thánh 2015.

4. Dự án khảo sát đời sống Hôn nhân - Gia đình và Giới Trẻ

 Phụ trách: Cha Giuse Nguyễn Văn Uy và các Cha liên hệ.
 Tiến độ (Bản báo cáo riêng)
 Bản phúc trình kết thúc: Tháng 06/2015.

5. Dự án Hiệp thông hỗ trợ sinh hoạt Năm Thánh 2015

 Thời điểm: Tuần lễ 21 - 28/09/2014.
 Phương thức

 Thư Mục vụ về Năm Thánh 2015 của Đức Cha chính.
 Gửi thư đến các Hộ gia đình (Văn phòng TGM và Giáo dân)
 Ban Hành Giáo các cấp tích cực vận động, chuyển và nhận thư.
 Các Giáo xứ gửi về Cha Quản Hạt (gửi nguyên thư hồi âm)
 Cha Quản Hạt gửi về TGM sớm nhất có thể.

VI. DỰ THẢO ĐẠI LỄ KIM KHÁNH (Sẽ thống nhất và phổ biến sau).
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