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Anh chị em thân mến,
Vào những ngày chuẩn bị đón Xuân Kỷ Sửu,
trong tâm tình tạ ơn và sám hối, mỗi người
chúng ta được mời gọi nhìn lại một năm qua ;
cũng là dịp để chúng ta chia sẻ với nhau về
những chuyện trong năm. Giáo Phận cám ơn
Anh chị em - là Ân nhân các chương trình bác
ái của Giáo Phận, cũng như Gia đình Simon
Hòa, Hội Ái Hữu Đàlạt và Hội Truyền Giáo
Thánh Phanxicô -, dù thời gian vừa qua phải
trải qua cơn khủng hoảng kinh tế chung, nhưng
vẫn luôn quảng đại cộng tác truyền giáo, góp
phần trong các chương trình bác ái của Giáo
Phận nhằm đem lại niềm vui và an ủi cho các
anh chị em gặp thử thách và khó khăn …
Nhìn lại năm Mậu Tý 2008, tôi muốn chia sẻ một chút với Anh chị em về
sinh hoạt tại Giáo Phận nhà. Trước hết là chuyến hành hương Đất Thánh
mà tôi cùng với 22 linh mục dòng-triều đã thực hiện từ 08-15/9/2008,
trong ý hướng dọn mình chuẩn bị mừng Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thiết
lập Giáo Phận (24/11/1960-2010). Chuyến đi này nhằm theo vết chân Chúa
Giêsu trên phần đất quê hương Nguời đã sinh ra, lớn lên, rao giảng và chịu
chết – sống lại cách đây hai ngàn năm. Ở mỗi nơi hành hương, chúng tôi
luôn mang theo trong lòng tâm tình của anh chị em xa gần … để cầu
nguyện và hiệp thông với Hội Thánh và Giáo Phận.
Cũng trong ý hướng về Năm mừng Kim Khánh Giáo Phận, dự án xây dựng
Trung Tâm Mục Vụ đã được chuẩn bị và chúng tôi dự kiến sẽ khởi công vào
cuối tuần Tĩnh tâm linh mục, thứ bảy 21/02/2009. Hy vọng sẽ kịp hoàn
thành để đón mừng dịp Giáo Phận tròn 50 năm, 24/11/2010, để từ nơi đây
có thể "phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo nhân sự giáo dân cấp Giáo
Phận cho những sinh hoạt khác nhau : Ban mục vụ Giáo xứ, Giảng viên
giáo lý, Hiền mẫu, Gia trưởng, Giới trẻ, Thiếu nhi, Ca trưởng, Hiệp hội tông
đồ, v.v…".
Trong việc xây dựng Giáo Phận, cụ thể là các nhà thờ nhà nguyện : nửa
tháng trước lễ Giáng Sinh đã có 4 nhà thờ được cung hiến (họ Mẹ Hằng Cứu
Giúp, giáo xứ Tân Bùi – họ Tân Lạc, giáo xứ Tân Hóa – họ Diom, giáo xứ
Lạc Viên – giáo xứ Nam Phương), sau Tết sẽ cung hiến nhà thờ họ Đà Loan,
xứ Ninh Loan ; còn nhà thờ Đạ Tông thì hy vọng sẽ hoàn thành để cung
hiến vào tháng 5/2009.
Bước vào năm 2009 đã có nhà thờ giáo sở Thánh Tâm Đàlạt và giáo sở Kitô
hạt Bảo Lộc vừa khởi công xây dựng.

Trước thềm Xuân Kỷ Sửu, tôi cầu chúc Anh chị em cùng gia đình được
PHÚC-LỘC-THỌ, AN KHANG – THỊNH VƯỢNG trong tình thương và ân sủng
của Chúa.
Thân ái,

? Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo Phận Đàlạt

