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GIÁO PHẬN CẦN THƠ 

TRUNG TÂM MỤC VỤ  

THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT 

Chủ đề: Củng cố Hiệp Thông nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác Ái 
 

Kính quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông bà anh chị em giáo dân. 

Ban Tổ chức cuộc thi kính mời và kính gửi đến quý Cha, quý Tu Sĩ và quý Ông bà anh chị em 

những thông tin về cuộc thi viết với chủ đề : “Củng cố Hiệp thông nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái” 

như sau :   

1. Mục đích 

- Hưởng ứng tinh thần Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16: “Hướng tới một Hội 

Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”, qua Thư Chung ngày 07/10/2022, Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam mời gọi các tín hữu sống chủ đề năm 2023 là “Củng cố sự hiệp thông” với ba thực hành 

cụ thể : “nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái”. 

- Thực hiện Quyết Định Thực Hành Mục Vụ Năm 2023 của Giáo Phận Cần Thơ : “Trung Tâm Mục 

Vụ Giáo Phận, liên kết với các Ban Mục Vụ, mở cuộc thi viết về hiệp thông”. 

- Tạo cơ hội tốt để chia sẻ những kinh nghiệm hiệp thông, trong đời sống Đức tin, Đức cậy, Đức mến 

đối với Thiên Chúa và tha nhân nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái, bằng các việc làm cụ thể sau :  

+ Lời Chúa : học hỏi, đọc, suy niệm, chia sẻ, lắng nghe và thực hành Lời Chúa.  

+ Thánh Thể : tích cực tham dự Thánh lễ, Rước lễ, chầu Thánh Thể, viếng Thánh Thể, rước lễ 

thiêng liêng. 

+ Bác ái : bác ái trong tư tưởng (nghĩ tốt, phán đoán tốt), lời nói (lời nói tích cực, khích lệ, khen 

thưởng, không nói xấu, lên án, chỉ trích), việc làm (cầu nguyện, thăm viếng, giúp đỡ).   

2. Thành phần tham gia 

- Quý Giáo dân và Tu sĩ nam nữ đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Giáo Phận Cần Thơ,  

theo 4 nhóm :   

Giáo dân : (1) Thiếu nhi.  (2) Giới trẻ.  (3) Người lớn. 

Tu sĩ nam nữ : (4) Tu sĩ - Chủng sinh - Dự tu. 

3. Thể loại Bài dự thi  

- Mỗi tác giả viết một Bài văn hoặc một Bài thơ theo đúng chủ đề : “Củng cố Hiệp thông nhờ Lời 

Chúa, Thánh Thể và Bác ái” như phần (1: Mục đích) đã nêu.  

- Bài văn (cảm nhận, chia sẻ, truyện ngắn) 

- Bài thơ (tùy tác giả) 

- Bài dự thi phải được đánh máy vi tính : Phông chữ: Times New Roman; cỡ (size): 13; giãn dòng: 

(Line spacing) 1.3; Không dài quá 2 mặt giấy A 4.  

- Lưu ý: bên trái đầu Bài dự thi, ghi rõ 3 thông tin cá nhân :   

+ Tên thánh 

+ Họ và tên   
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+ Họ đạo.   

+ Thành phần tham dự : (Thiếu nhi, Giới trẻ, Người lớn, Tu sĩ, Chủng sinh, Dự tu)  

- Bài viết không hợp lệ : không đúng chủ đề, quá số trang quy định, gửi bài sau thời gian quy định, 

copy bài, bài có kèm theo hình ảnh.   

4. Thời gian dự thi và nhận bài 

- Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 06/03/2023 đến hết ngày 30/08/2023.  

- Gửi Bài dự thi về địa chỉ email: vietvehiepthong@gmail.com. Khi nhận được Bài dự thi, BTC sẽ 

báo tin.  

5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng 

5.1. Cơ cấu giải thưởng 

- 1 giải xuất sắc (nếu có). 

- 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và giải khuyến khích cho 4 nhóm (Thiếu nhi, Giới trẻ, Người 

lớn và Tu sĩ-Chủng sinh-Dự tu).  

5.2. Giá trị giải thưởng 

- 04 giải nhất: 4.000.000 đồng 

- 04 giải nhì: 3.000.000 đồng 

- 04 giải ba: 2.000.000 đồng 

- 20 giải khuyến khích: 500.000 đồng 

- Lưu ý: Tác giả đạt giải sẽ nhận được Giấy Chứng Nhận của Ban Tổ Chức, và bài viết sẽ được 

đăng trên trang web Giáo Phận Cần Thơ (gpcantho.com).  

6. Ban Tổ Chức 

- Trưởng ban : Lm. Antôn Vũ Văn Triết 

- Phó ban : Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong 

7. Ban Giám Khảo 

- Lm. Antôn Trần Đình Nam, Cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ 

- Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong, Phó Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ GPCT 

- Anh Micae Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng VP. Đại Diện Báo Nông Nghiệp Việt Nam khu vực ĐBSCL 

- Cô Maria Nguyễn Thị Nhung, Tiến sĩ Ngữ Văn, Giảng viên Trường Đại Học Cần Thơ 

8. Ngày trao giải 

Dự kiến ngày thứ Bảy, 07/10/2023: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.  

Trong tinh thần Hiệp Hành : Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ, Ban Tổ Chức rất mong quý Tu sĩ 

nam nữ, cùng Ông bà anh chị em nhiệt tình hưởng ứng, và mời gọi nhiều người cùng tham gia. 

Kính xin quý Cha giúp phổ biến và khích lệ các thành phần Dân Chúa : Học sinh, Sinh viên, Thành 

viên các Hội đoàn, các Nhóm mục vụ, quý Gia trưởng-Hiền mẫu... tích cực tham gia.  

                                                                        Trung Tâm Mục Vụ GPCT, ngày 05 tháng 03 năm 2023 

                                                                                                      Tm. Ban Tổ Chức  

                                                                                                 Lm. Antôn Vũ Văn Triết 
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