
 
THƯ MỪNG XUÂN VÀ XIN GIÚP ĐỠ 

Tp. Quy Nhơn, giao thừa Tết Nhâm Dần 2022 

Mến chào quý Cha và anh chị em, 

Đang khi thức đón giao thừa Tết Nhâm Dần, cầu nguyện cho Giáo hội, chúng 

tôi-viết những dòng chia sẻ này và gửi đến anh chị em món quà xuân tinh thần, là bản 

PDF quyển sách HƯỚNG ĐẾN 400 NĂM VĂN HỌC CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

(1632-2032). Đây chỉ mới là bản tạm, còn hơn 30 bài (trên 20 tác giả) với khoảng 200 

trang nữa chưa kịp đưa vào sách. Bản in trên giấy sẽ chia thành 3 quyển, mỗi quyển 

khoảng 500 trang, khổ 16x24cm. 

Bộ sách ghi lại toàn cảnh văn học Công giáo Việt Nam từ ngày cha Jeronimo 

Majorica lập cơ sở in sách đạo tại Thăng Long (1632) cho tới nay và hướng tới kỷ niệm 

400 năm vào năm 2032. Trên 80 tác giả, trong đó có khoảng 25 nhà nghiên cứu ngoài 

Công giáo cùng góp phần nêu bật những công sức của các thế hệ tín hữu Kitô đóng góp 

vào kho tàng văn học của Nước nhà. 

Tiền in mỗi bộ ba quyển tổng cộng 123.000 VNĐ. Hy vọng cuối tháng Ba/2022 

sẽ có thể nộp hồ sơ xin giấy phép xuất bản và giữa tháng Năm sẽ tiến hành in. 

Xin quý Cha và anh chị em cầu nguyện Chúa ban ơn để sớm có đủ điều kiện in 

và tặng bộ sách đến tất cả chủng sinh và học viên các học viện liên dòng Việt Nam niên 

khóa 2022-2023 (theo niên giám 2016, tổng số chủng sinh 26 giáo phận là 4.854 người 

- hiện nay, với 27 giáo phận, con số có thể nhích hơn; tổng số học viên các học viện liên 

dòng cũng không kém là mấy). Việc tặng sách này nhằm giúp những người thanh hiến 

trẻ phát huy tinh thần hiếu học và nhiệt tình truyền giáo. Giữa lúc gương xấu tràn lan 

khắp nơi dễ khiến nản lòng, tinh thần hiếu học và nhiệt tình truyền giáo sẽ giúp người 

thánh hiến giữ vững bản lĩnh để tiến nhanh trên đường nên thánh, trở nên gương sống, 

tỏa sáng trên trần gian. Chúng tôi tin rằng những “đồng tiền kẽm” quý giá (Mc 12,42) 

được cống hiến với trọn tấm lòng sẽ làm nên điều kỳ diệu là những món quà đầy ý 

nghĩa, có sức nâng đỡ tinh thần người thánh hiến trẻ tuổi hôm nay và đánh động lòng 

tin của những người thiện chí. Rất mong quý Cha và anh chị em ủng hộ và vận động 

người khác ủng hộ cho nỗ lực bé nhỏ này. 

Cũng xin giúp phổ biến rộng rãi file PDF này đến các thân hữu người lương và 

cầu nguyện cho họ được ơn Đức tin. Hy vọng rằng càng hiểu biết những



cố gắng và đóng góp của Giáo hội Công giáo cho văn học và văn hóa dân tộc, họ càng 

thiện cảm với Giáo hội và với Chúa Giêsu Kitô. 

Đang khi đọc bản thảo quyền sách đính kèm, nếu phát hiện những sai lỗi về 

chính tả hoặc quy cách trình bày, xin vui lòng báo về thoconggiao@gmail.com. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Lm. Võ Tá Khánh 
Tòa Giám mục Qui Nhơn 
116 Trần Hưng Đạo 
Tp. Quy Nhơn, Việt Nam 
Sđt: 0935-424-449 

Số TK: 0051 000 457 135 
VO TA KHANH 
VIETCOMBANK QUY NHON 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

Trong bầu khí Xuân thiêng, đầy ắp ơn thánh Chúa, xin nguyện chúc quý Cha 

và anh chị em luôn an vui hạnh phúc, mỗi ngày càng thêm nồng nàn tin, cậy, kính mến 

Thiên Chúa và yêu thương mọi người. 

Xin chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 

  

Lm GP Võ Tá Khánh 

Phụ trách Tủ sách Nước Mặn - Giáo phận Qui Nhơn 

Phê duyệt của Đức Giám mục  
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