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I.             YÙ CAÀU NGUYEÄN 
 

 

 

 

 
Ñöùc Meï Maêng Ñen (Kontum) vôùi ñoâi baøn tay “cuït” 

 
- YÙ chung:  

Cầu xin cho những sáng kiến nhằm bảo vệ và đề cao vai trò 
của gia đình được phát huy trong xã hội.  

- YÙ truyeàn giaùo:  

Cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương của nhân loại và Ánh Sao của 
truyền giáo luôn đồng hành với tất cả các nhà truyền giáo trong 
việc loan báo Chúa Giêsu Con Mẹ. 

Thaùng  05 / 2012 
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II.      GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

1. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NGÀY THẾ 
GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2012  

29.04.2012 – Chúa Nhật IV Phục Sinh 
 

Các ơn gọi, 
 ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa 

 
Anh chị em thân mến, 

 

Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 49, sẽ được 
cử hành vào ngày 29.04.2012, nhằm Chúa Nhật IV Phục Sinh, mời 
gọi chúng ta suy nghĩ về chủ đề : Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu 
của Thiên Chúa. 

Nguồn mạch của mọi ân huệ tuyệt hảo là Thiên Chúa Tình Yêu – 
Deus caritas est – : "ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên 
Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người đó" (1 Ga 4,16). Thánh Kinh 
tường thuật câu chuyện về mối liên hệ nguyên thủy này giữa Thiên 
Chúa và nhân loại, mà đi trước cả việc tạo dựng. Viết cho các tín 
hữu của thành Êphêsô, thánh Phaolô đã dâng lên Chúa Cha một 
bài thánh thi biết ơn và ngợi khen, Đấng mà, với lòng nhân từ vô 
tận, đã thể hiện, qua bao thế kỷ, kế hoạch cứu độ phổ quát của 
Ngài là kế hoạch tình yêu. Thánh Tông đồ khẳng định : trong Con 
của Ngài là Chúa Giêsu, Ngài "đã chọn chúng ta trước cả khi tạo 
thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, chúng ta trở nên tinh 
tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người" (Ep 1,4). Chúng ta 
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được Thiên Chúa yêu thương ngay cả "trước khi" chúng ta hiện 
hữu ! Được thúc đẩy chỉ bởi tình yêu vô điều kiện của Ngài, Ngài 
"đã tạo dựng chúng ta từ hư không" (x. 2 Mcb 7,28) để dẫn chúng 
ta đến hiệp thông trọn vẹn với Ngài. 

Thán phục trước công trình của Thiên Chúa Quan Phòng, tác giả 
thánh vịnh đã thốt lên : "Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn 
trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ 
đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?" (Tv 8,4-5). Như 
thế, chân lý sâu xa của cuộc sống của chúng ta được chứa đựng 
trong mầu nhiệm kinh ngạc này : mỗi thụ tạo, cách riêng mỗi nhân 
vị, là hoa trái của một tư tưởng và của một hành vi tình yêu của 
Thiên Chúa, tình yêu bao la, trung tín, vĩnh cửu (x. Gr 31,3). Khám 
phá thực tại này thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta cách 
sâu xa. Trong một trang nổi tiếng của cuốn Tự Thuật, thánh 
Augustinô đã mạnh mẽ diễn tả việc ngài khám phá ra Thiên Chúa, 
vẻ đẹp tuyệt đỉnh và là tình yêu vô tận, một Thiên Chúa đã luôn 
luôn gần gũi với ngài, Đấng mà, cuối cùng, ngài đã mở rộng tâm trí 
và tâm hồn của mình để được biến đổi : “Con yêu Chúa quá muộn, 
lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá 
muộn ! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và 
tìm Chúa bên ngoài ! Con thật xấu khi mải chạy theo vẻ đẹp nơi 
các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với 
Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, nếu chúng không ở 
trong Chúa thì chúng làm sao hiện hữu được ? Chúa gọi con, 
Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, 
Chúa chiếu toả và đã xua tan sự mù loà của con. Chúa toả hương 
thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây 
giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng 
lòng tìm bình an của Chúa” (X, 27.38). Bằng những hình ảnh này, 
thánh Giám mục thành Hippone tìm cách mô tả mầu nhiệm khôn 
dò của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với tình yêu biến đổi toàn thể 
cuộc sống của Ngài. 

Đó một tình yêu vô hạn đi trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta và 
kêu gọi chúng ta trên suốt con đường của cuộc sống và được bén 
rễ trong sự nhưng không hoàn toàn của Thiên Chúa. Đặc biệt, khi 
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quy chiếu đến thừa tác vụ linh mục, vị tiền nhiệm của tôi là Chân 
Phước Gioan-Phaolô II đã khẳng định rằng "bất cứ hành vi thừa 
tác nào, khi dẫn đến việc yêu mến và phục vụ Giáo Hội, cũng thúc 
đẩy luôn càng chín muồi hơn trong tình yêu và trong việc phục vụ 
Đức Kitô là Đầu, Mục Tử và Phu Quân của Giáo Hội; tình yêu ấy 
luôn luôn được coi là sự đáp trả lại tình yêu đi trước, tự do và 
nhưng không của Thiên Chúa trong Đức Kitô" (Tông huấn 
Pastores dabo vobis, số 25). Quả thế, mỗi ơn gọi riêng biệt đều 
nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là ân huệ của tình yêu của 
Thiên Chúa ! Chính Ngài đi "bước đầu tiên", không phải do một sự 
tốt lành đặc biệt nào đó nơi chúng ta, nhưng nhờ sự hiện diện của 
tình yêu của Ngài "được Thánh Thần đổ tràn trong tâm hồn chúng 
ta" (Rm 5,5). 

Trong mọi lúc, ở nguồn mạch của tiếng gọi thần linh, luôn có sáng 
kiến tình yêu vô tận của Thiên Chúa, được biểu lộ trọn vẹn trong 
Chúa Giêsu-Kitô. Như tôi đã viết trong Thông điệp đầu tiên của tôi, 
Deus caritas est : "Thực vậy, sự hữu hình của Thiên Chúa thật đa 
dạng. Trong lịch sử tình yêu mà Thánh Kinh tường thuật cho 
chúng ta, Người đi đến với chúng ta, tìm cách chinh phục chúng ta 
mãi cho đến bữa Tiệc ly, mãi cho đến trái tim bị đâm thâu trên thập 
giá, mãi cho đến những lần hiện ra của Đấng Phục sinh và những 
kỳ công của Người, qua đó Người đã hướng dẫn Hội Thánh mới 
được hình thành nhờ hoạt động của các Tông đồ. Và trong lịch sử 
tiếp đó của Hội Thánh, Chúa cũng không vắng mặt : Người luôn 
luôn tìm đến chúng ta – qua những con người mà Người soi sáng ; 
qua Lời của Người, trong các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể" 
(số 17). 

Tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn mãi tồn tại, Ngài trung tín với 
chính mình, với "lời đã cam kết cho muôn ngàn thế hệ" (Tv 105 
(104),8). Vì thế, cần phải tái loan báo, cách đặc biệt cho các thế hệ 
mới, vẻ đẹp lôi cuốn của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đi trước và 
đồng hành : tình yêu này là sức mạnh sâu kín, là động cơ không 
bao giờ thiếu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. 

Anh chị em thân mến, chúng ta phải mở cuộc sống chúng ta ra 
cho tình yêu này, và chính sự hoàn thiện này của tình yêu của 
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Chúa Cha (x. Mt 5,48) mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mỗi ngày ! 
Quả thế, mức độ cao của cuộc sống của người kitô hữu hệ tại yêu 
thương "như" Thiên Chúa ; đó là một tình yêu được biểu lộ trong 
sự tự hiến hoàn toàn, trung tín và phong nhiêu. Trả lời cho Mẹ bề 
trên của đan viện Ségovie, đang khổ tâm do hoàn cảnh bi thảm 
đan viện bị vạ trong những năm qua, thánh Gioan Thánh Giá đã 
mời gọi Mẹ hành động theo kế hoạch của Thiên Chúa : "Đừng 
nghĩ đến gì khác ngoài việc mọi sự được Thiên Chúa an bài ; và ở 
đâu không có tình yêu, Mẹ hãy đặt tình yêu vào đó và Mẹ sẽ gặt 
hái được tình yêu" (Thư, 26). 

Chính trên mảnh đất dâng hiến mở ra cho tình yêu Thiên Chúa và 
là hoa trái của tình yêu này, mà tất cả các ơn gọi nảy sinh và lớn 
lên. Và chính khi kín múc ở nguồn mạch này trong đời sống cầu 
nguyện, cùng với việc năng lui tới với Lời Chúa và các Bí tích, 
cách riêng Bí tích Thánh Thể, mà ta có thể sống tình yêu đối với 
tha nhân trong đó ta học biết khám phá khuôn mặt của Chúa Kitô 
(x. Mt 25,31-46). Để diễn tả mối liên hệ bất khả phân ly liên kết "hai 
tình yêu" này – tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân – vọt lên 
từ cùng nguồn mạch thần linh và hướng đến đó, Thánh Grêgôriô 
Cả Giáo hoàng đã dùng đến ví dụ chồi non nẩy mầm : "Trong 
mảnh đất tâm hồn chúng ta, trước tiên [Thiên Chúa] đã trồng rễ 
tình yêu hướng về Ngài, và rồi, khi mùa đâm chồi đến, tình yêu 
huynh đệ đã được phát triển" (Moralium Libri, sive expositio in 
Librum B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D). 

Hai lối diễn tả của cùng một tình yêu thần linh duy nhất này phải 
được sống với một cường độ đặc biệt và với tâm hồn trong sáng 
bởi những ai đã quyết định thực hiện một con đường biện phân ơn 
gọi hướng đến thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến ; 
chúng cấu thành yếu tố đặc trưng của nó. Quả thế, tình yêu đối với 
Thiên Chúa, mà các linh mục và tu sĩ trở thành những hình ảnh 
hữu hình của tình yêu đó – cho dầu là những hình ảnh bất toàn – 
luôn là động cơ cho lời đáp trả lại ơn gọi đặc biệt dâng hiến cho 
Chúa qua việc phong chức linh mục hay việc khấn các lời khuyên 
Phúc Âm. Câu trả lời mạnh mẽ của thánh Phêrô đối với Thầy : 
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"Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,15) là bí mật của một cuộc 
sống hiến dâng và được sống cách tròn đây, và qua đó ngập tràn 
niềm vui sâu xa. 

Lối diễn cụ thể khác của tình yêu, tình yêu tha nhân, nhất là đối với 
những người nghèo túng và đau khổ nhất, là động lực tốt đẹp nhất 
biến người linh mục và tu sĩ thành người kiến tạo sự hiệp thông 
giữa dân chúng và thành người gieo rắc hy vọng. Mối tương quan 
của người dâng hiến, đặc biệt của người linh mục, với cộng đoàn 
kitô hữu là sống còn và do đó trở thành một phần nền tảng của 
chân trời tình cảm của mình. Về vấn đề này, Cha Sở thánh thiện 
xứ Ars đã thích lặp đi lặp lại : "Linh mục không phải là linh mục cho 
mình. […] ngài là linh mục cho anh chị em" (Le Curé d’Ars, Sa 
pensée – Son cœur, Foi Vivante, 1966, p. 100). 

Anh em đáng kính trong hàng Giám mục, các linh mục, phó tế, tu 
sĩ nam nữ, các giảng viên giáo lý, nhân viên mục vụ thân mến, và 
hết thảy anh chị em dấn thân trong lãnh vực giáo dục các thế hệ 
mới, tôi khuyến khích anh chị em hết sức ân cần chăm chú lắng 
nghe tất cả những người mà, ở trong các cộng đoàn giáo xứ, các 
hiệp hội và các phong trào, nhận thấy những dấu hiệu của một ơn 
gọi linh mục hay ơn gọi thánh hiến đặc biệt. Điều quan trọng trong 
Giáo Hội là tạo ra những điều kiện thuận lợi để nhiều lời "xin vâng" 
có thể biểu lộ, như biết bao lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi 
tình yêu của Thiên Chúa. 

Nhiệm vụ của việc mục vụ ơn gọi sẽ là mang lại những đường 
hướng chỉ đạo cho một hành trình có hiệu quả. Một yếu tố trọng 
tâm sẽ là tình yêu đối với Lời Chúa, bằng cách vun trồng một sự 
quen thuộc ngày càng gia tăng với Thánh Kinh, và một đời sống 
cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn chăm chú và kiên trì, để có thể 
lắng nghe tiếng gọi của Chúa giữa biết bao tiếng nói đang chiếm 
đầy đời thường. Nhưng trên hết, Thánh Thể phải là "trung tâm 
sống còn" của mọi hành trình ơn gọi : chính ở đó mà tình yêu của 
Thiên Chúa nối kết chúng ta trong hy lễ của Chúa Kitô, sự diễn tả 
hoàn hảo của tình yêu, chính ở đó mà chúng ta luôn học biết thêm 
nữa sống theo "mức độ cao" của tình yêu Thiên Chúa. Như thế, 
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Lời Chúa, cầu nguyện và Thánh Thể là kho tàng quý giá giúp cho 
hiểu vẻ đẹp của một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Nước 
Thiên Chúa. 

Tôi cầu chúc cho các Giáo Hội địa phương, nơi những thành phần 
khác nhau của mình, trở nên "những nơi chốn" cho sự biện phân 
chăm chú và cho sự chứng thực sâu xa các ơn gọi, mang lại cho 
giới trẻ một sự đồng hành thiêng liêng khôn ngoan và vững chắc. 
Bằng cách này, chính cộng đoàn kitô hữu trở thành một biểu lộ 
Tình Yêu của Thiên Chúa, săn sóc mọi ơn gọi. Một sự năng động 
như thế, đáp lại những đòi hỏi của lệnh truyền mới của Chúa 
Giêsu, có thể tìm thấy một sự thể hiện hùng hồn và đặc biệt nơi 
các gia đình kitô hữu, mà tình yêu của chúng là sự diễn tả tình yêu 
của Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến cho Giáo Hội của Ngài (x. Ep 
5,32). Trong các gia đình là "những cộng đồng sự sống và tình 
yêu" (Gaudium et spes, 48), các thế hệ mới có thể có một kinh 
nghiệm tuyệt vời về tình yêu dâng hiến này. Quả thật, chúng 
không chỉ là nơi ưu tiên cho việc huấn luyện nhân bản và Kitô 
giáo, nhưng chúng có thể được coi là "chủng viện đầu tiên và tuyệt 
hảo cho ơn gọi sống đời dâng hiến cho Nước Thiên Chúa" (Tông 
huấn Familiaris consortio, 53), bằng cách, ngay ở trong gia đình, 
giúp tái khám phá vẻ đẹp và tầm quan trọng của thiên chức linh 
mục và đời sống thánh hiến. Ước gì các vị mục tử và tất cả các tín 
hữu giáo dân luôn biết cộng tác để trong Giáo Hội "những tổ ấm 
và trường học hiệp thông" này ngày càng gia tăng, theo khuôn 
mẫu của Thánh Gia Thất ở Nadarét, phản ảnh hài hòa cuộc sống 
của Chúa Ba Ngôi trên trần gian. 

Anh em đáng kính trong hàng giám mục, cùng với những lời cầu 
chúc này, tôi hết lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho anh em, cho 
các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và cho tất cả anh chị em giáo 
dân, cách riêng cho các bạn trẻ đang bắt đầu với một tâm hồn 
ngoan ngoãn lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, sẵn sàng đón 
nhận tiếng gọi đó bằng một lòng gắn bó quảng đại và trung tín. 
 

Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2011 
Giáo Hoàng Bênêđictô XV 

(Tý Linh on 14/02/2012 by Xuân Bích Việt Nam chuyển ngữ) 
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2. Sứ điệp Đức Thánh Cha  
gửi Hội Nghị quốc tế kỳ 7 về Mục vụ Du lịch 

 

VATICAN - ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục 
đồng thời ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến 
con người và tái truyền giảng Tin Mừng.Ngài bày tỏ lập trường 
trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế kỳ 7 
về mục vụ du lịch do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người 
lưu động tổ chức tại thành phố Cancún bên Mêhicô từ ngày 23 
đến 27-4-2012 với chủ đề ”Ngành du lịch tạo nên sự khác biệt”. 

Trong sứ điệp, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực của du 
lịch, ĐTC cảnh giác về những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu 
cực có thể xảy ra trong ngành này. Ngài viết: ”Đó là những tai 
ương cần phải cấp thiết đương đầu vì chúng làm thương tổn các 
quyền và phẩm giá của hằng triệu người nam nữ, nhất là những 
người nghèo, trẻ vị thành niên và người khuyết tật. Du lịch tình 
dục là một trong những hình thức đáng kinh tởm nhất của những 
sai trái tai hại ấy, xét về phương diện luân lý, tâm lý và y tế, đời 
sống của cá nhân, của bao nhiêu gia đình và nhiều khi cả cộng 
đoàn nữa.” 

ĐTC cũng tố giác ”nạn buôn người vì lý do tình dục hoặc để thay 
ghép các cơ phận, cũng như nạn bóc lộc trẻ vị thành niên, bỏ mặc 
các em cho những người vô lương tâm, lạm dụng, tra tấn, xảy ra 
trong nhiều bối cảnh du lịch. Tất cả những điều đó phải thúc đẩy 
những người dấn thân trong thế giới du lịch vì lý do mục vụ hoặc 
vì sinh kế, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế, gia tăng sự cảnh 
giác, để phòng ngừa và chống lại những sai trái ấy”. 

Cũng trong sứ điệp, ĐTC cổ võ một nền du lịch khác, có khả năng 
thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự, không loại bỏ không gian 
cho sự nghỉ ngơi và tiêu khiển lành mạnh. Ngài viết: ”Tôi mời gọi 
anh chị em làm sao để Hội nghị này góp phần phát triển một nền 
du lịch dần đưa tới sự khác biệt như vậy”. 

ĐTC đề nghị 3 lãnh vực trong đó việc mục vụ du lịch cần tập trung 
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sự chú ý: 

- Trước tiên là soi sáng hiện tượng du lịch bằng giáo huấn xã hội 
của Hội Thánh, cổ võ một nền văn hóa du lịch hợp luân lý đạo đức 
và có tinh thần trách nhiệm, làm sao để đạt tới sự tôn trọng phẩm 
giá con người và các dân tộc, và làm cho nền du lịch ấy vừa tầm 
tay mọi người, chính đáng, dài hạn và hợp môi sinh. 

- Thứ hai là hoạt động mục vụ không bao giờ được quyên con 
đường thẩm mỹ (Via pulchritudinis). Nhiều biểu hiện gia sản lịch 
sử, văn hóa và tôn giáo thực là những con đường dẫn tới Thiên 
Chúa là vẻ đẹp tối cao, các gia sản đó là một trợ lực để gia tăng 
quan hệ với Thiên Chúa, trong kinh nguyện. 

- Sau cùng là việc mục vụ du lịch phải tháp tùng các tín hữu Kitô 
trong việc hưởng những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi, để có lợi 
cho sự tăng trưởng của họ về mặt tinh thần và nhân bản. 

Ngoài ra, công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng mà tất cả chúng ta 
được mời gọi thực thi, đòi chúng ta phải hiện diện và sử dụng 
nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch mang lại cho chúng ta, để trình 
bày Chúa Kitô như câu trả lời tối thượng cho những vấn nạn của 
con người ngày nay”. 

Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch tại Cancún trong những 
ngày này bàn về 3 khía cạnh của vấn đề: trước tiên là ngành du 
lịch nói chung, tiếp đến là du lịch tôn giáo và sau cùng là việc du 
lịch của các tín hữu Kitô. 

Ngoài ra những khía cạnh khác cũng được để ý tới như: du lịch xã 
hội, du lịch như một nguồn lợi kinh tế đối với các nước và như một 
phương thế để khắc phục nghèo đói; cuộc chiến chống nạn du lịch 
tình dục, những đề nghị phụng vụ và huấn luyện tại những vùng 
du lịch, gia sản văn hóa phục vụ việc truyền giảng Tin Mừng, sự 
quan tâm mục vụ đối với những người làm việc trong ngành du 
lịch, v.v. 

Tham dự Hội nghị quốc tế này có các GM, LM, tu sĩ và giáo dân 
dấn thân trong việc mục vụ du lịch, cùng với những người đặc 
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trách về sự di động của con người. 

Bộ trưởng du lịch của Mêhicô, bà Gloria Rebeca Guevara Manzo 
và ông Roberto Borge Angulo, thống đốc bang Quintana Roo, 
cũng sẽ có mặt tại Hội nghị. 

Về phía Giáo Hội có ĐHY Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội đồng 
Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, cùng với một số 
chức sắc của Hội đồng, và nhiều vị lãnh đạo Công Giáo khác, đặc 
biệt là Đức Cha Chủ tịch HĐGM Mêhicô và Đức Cha đặc trách 
mục vụ du lịch của Giáo Hội tại nước này. 

Tổng cộng có hơn 200 tham dự viên đến từ 40 quốc gia 5 châu 
trong số này có 6 nước Á châu. (SD 20-4-2012) 

 
Lm. Trần Đức Anh OP, 4/23/2012 

Nguon: Vietcatholic.net 

 
3. Bài Giáo Lý Thứ 30 của ĐTC Bênêđictô XVI  

về Cầu Nguyện 
Cầu Nguyện Để Vượt Qua Những Thử Thách  

với  Lòng Thanh Thản và Can Đảm 

 “Chúng ta phải biết đem các biến cố 
của cuộc sống hàng ngày của mình vào 
trong lời cầu nguyện, để tìm kiếm ý 
nghĩa sâu xa hơn của chúng,” nhờ đó, 
 ”chúng ta sẽ có thể sống với lòng thanh 
thản, can đảm, và niềm vui trong tất cả 
mọi hoàn cảnh của cuộc đời.” 
Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý thứ 30 
về cầu nguyện của ĐTC Bênêđictô XVI 
ban hành trong buổi triều yết chung 
ngày Thứ Tư 18 tháng 4 năm 2012 tại 
Quảng Trường Thánh Phêrô. Lần này 
ĐTC nói về lời cầu nguyện của Cộng 

Đồng Kitô hữu tiên khởi trong Sách Tông Đồ Công Vụ sau khi Thánh Phêrô và 
Gioan bị bắt vì rao giảng Đức Kitô Phục Sinh và được trả tự do sau một phiên 
tòa ngắn.. 
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Anh chị em thân mến, 

Sau những ngày Đại Lễ, giờ đây chúng ta trở lại với bài giáo lý về 
cầu nguyện. Trong buổi triều yết trước Tuần Thánh, chúng ta đã 
ngừng lại ở hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, hiện diện giữa các tông 
đồ trong cầu nguyện lúc mong chờ Chúa Thánh Thần ngự đến. 
Một bầu khí cầu nguyện đi kèm theo những bước đầu tiên của Hội 
Thánh. Lễ Hiện Xuống không phải là một biến cố cô lập, vì sự hiện 
diện và hành động của Chúa Thánh Thần hướng dẫn và làm sinh 
động một cách liên tục con đường của cộng đồng Kitô hữu. Thực 
ra, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca, không những chỉ 
nói về việc hiện xuống cả thể của Chúa Thánh Thần xảy ra trong 
Nhà Tiệc Ly năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua (x. Cv 2:1-13), mà 
còn tường thuật về những cuộc hiện xuống đặc biệt khác của 
Chúa Thánh Thần, là Đấng trở lại trong lịch sử của Hội Thánh. Và 
hôm nay tôi muốn ngừng lại ở điều đã được gọi là “Lễ Hiện Xuống 
nhỏ”, xảy ra ở sau một giai đoạn khó khăn trong đời sống Hội 
Thánh thời sơ khai. 

Sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta biết rằng, sau khi chữa lành 
một người bất toại ở Đền Thờ Giêrusalem (x. Cv 3:1-10), Thánh 
Phêrô và Thánh Gioan đã bị bắt (Cv 4.1) vì công bố việc Phục 
Sinh của Chúa Giêsu cho toàn thể dân chúng (x. Cv 3,11-26). Sau 
một phiên tòa ngắn, các ngài đã được trả tự do,  các ngài đến 
cùng các anh em mình và cho họ biết hai ngài đã phải chịu đau 
khổ vì làm chứng về việc Phục Sinh của Chúa Giêsu như thế nào. 
Vào lúc ấy, Thánh Luca kể, “họ cùng nhau một lòng dâng lời lên 
cùng Thiên Chúa” (Cv 4,24). Ở đây Thánh Luca ghi lại lời cầu 
nguyện rất phong phú của Hội Thánh mà chúng ta tìm thấy trong 
Tân Ước, ở cuối lời cầu nguyện đó, như chúng ta đã được nghe, 
“nơi mà họ đã đang tụ họp cùng nhau bị rung chuyển, và tất cả 
đều được đầy Thánh Thần, cùng mạnh dạn công bố Lời Chúa” ( 
Cv 4:31). 

Trước khi xét đến lời cầu nguyện xinh đẹp này, chúng ta ghi nhận 
một thái độ quan trọng căn bản: trước sự nguy hiểm, khó khăn, đe 
dọa, các Kitô hữu của cộng đồng tiên khởi không cố gắng phân 
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tích xem phải phản ứng ra sao, tìm các chiến thuật nào, phải tự 
bảo vệ hay dùng biện pháp nào, nhưng trước thử thách họ bắt đầu 
trong cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa. 

Và lời cầu nguyện này có đặc tính gì? Đây là một lời cầu nguyện 
thống nhất và đồng tâm nhất trí của toàn thể cộng đồng, phải đối 
diện với một hoàn cảnh bị bách hại vì Chúa Giêsu. 

Trong bản Hy Lạp nguyên thủy, Thánh Luca sử dụng từ 
“homothumadon” – “tất cả cùng nhau”, “đồng tâm nhất trí” - một 
thuật ngữ xuất hiện trong các phần khác của Sách Tông Đồ Công 
Vụ để nhấn mạnh về lời cầu nguyện kiên trì và thống nhất này (x. 
Cv 1:14, 2:46). Sự đồng tâm nhất trí này là yếu tố quan trọng của 
cộng đồng tiên khởi và luôn luôn là điều căn bản của Hội Thánh. 
Khi ấy, nó không những chỉ là lời cầu nguyện của Thánh Phêrô và 
Thánh Gioan, là những vị đã thấy mình gặp nguy hiểm, nhưng của 
cả cộng đồng, vì kinh nghiệm của hai Tông Đồ không chỉ lien quan 
đến các ngài, nhưng đến toàn thể Hội Thánh. Đối diện với cuộc 
bách hại vì Chúa Giêsu, cộng đồng không những không sợ hãi và 
không bị phân chia, nhưng hiệp nhất một cách sâu xa trong cầu 
nguyện, họ hành động như một người để kêu cầu cùng Chúa.  Tôi 
có thể nói rằng đây là phép lạ đầu tiên xảy ra khi các tín hữu bị thử 
thách vì đức tin của mình: sự hiệp nhất được tăng cường, thay vì 
bị tổn thương, bởi vì được hỗ trợ bằng việc kiên tâm cầu nguyện. 
Hội Thánh không cần phải sợ sự bách hại là điều cần phải trải qua 
trong lịch sử của mình, nhưng luôn luôn tín thác, như Chúa Giêsu 
trong vườn Cây Dầu, trong sự hiện diện, sự giúp đỡ và quyền 
năng của Thiên Chúa, được cầu khẩn trong cầu nguyện. 

Hãy đi một bước nữa: cộng đồng Kitô hữu xin Thiên Chúa điều gì 
trong lúc thử thách này? Họ không xin Ngài sự an toàn của đời 
sống trước cơn bách hại, hoặc xin Chúa trả thù những kẻ đã bắt 
giữ Thánh Phêrô và Thánh Gioan, nhưng chỉ xin Ngài cho phép họ 
“rao giảng với hết lòng can trường” Lời Chúa (x. Cv 4:29), có nghĩa 
là xin Ngài vui lòng đừng để họ mất long can đảm về đức tin, lòng 
can đảm tuyên xưng đức tin. Nhưng trước đó, họ tìm cách hiểu 
sâu xa hơn những gì đã xảy ra, cố gắng đọc các biến cố theo ánh 
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sáng đức tin và làm cho nó thành của riêng mình qua Lời Chúa, là 
điều làm cho chúng ta giải đoán được thực tại của thế giới. 

Trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa từ cộng đồng để nhớ lại và 
cầu khẩn sự cao cả và bao la của Thiên Chúa: “Lạy Chúa, là Ðấng 
tạo thành trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó” (Cv 4:24). Đây 
là lời cầu khẩn Đấng Tạo Hóa, chúng ta biết rằng tất cả mọi sự 
đều đến từ Ngài, rằng tất cả mọi sự đều ở trong tay Ngài. Chính 
trong ý thức này mà chúng ta tìm thấy sự chắc chắn và lòng can 
đảm: tất cả mọi sự đều đến từ Ngài, tất cả mọi sự đều ở trong tay 
Ngài. Sau đó, họ nhận ra Thiên Chúa đã hành động trong lịch sử 
thế nào – cho nên họ bắt đầu với việc tạo dựng và tiếp tục trong 
lịch sử – Ngài đã gần gũi với dân Ngài thế nào để tỏ mình là một 
Thiên Chúa quan tâm đến loài người, không nghỉ ngơi và không 
bỏ rơi con người, tạo vật của Ngài. Và ở đây họ nhắc đến Thánh 
Vịnh 2 một cách rõ ràng, được đọc trong ánh sáng của hoàn cảnh 
khó khăn mà Hội Thánh đang sốngvào thời điểm ấy. Thánh Vịnh 2 
mừng lễ đăng quang của vua nước Giuđa, nhưng nó được đề cập 
đến một cách tiên tri, về việc Đấng Thiên Sai đến, mà không cuộc 
nổi loạn, bách hại, hay ngược đãi nào của loài người có thể làm 
được gì để chống lại Người: “Tại sao Dân Ngoại lại nổi giận, và 
dân chúng bày chuyện viển vông? Vua chúa thế gian cùng đứng 
lên và các lãnh chúa đều hợp lại, chống lại Chúa và Ðấng Được 
Xức Dầu của Ngài.” (Cv 4,25). Thánh Vịnh đã nói về điều này, một 
cách tiên tri, về đề tài Đấng Cứu Thế và cuộc nổi loạn ấy chống lại 
quyền năng cao cả của Thiên Chúa, là điều đặc trưng trong suốt 
lịch sử. Chỉ bằng cách đọc Thánh Kinh, là Lời Chúa, cộng đồng có 
thể thưa cùng Thiên Chúa trong kinh nguyện của mình: “Vì thật sự 
chúng đã kết hợp trong thành này để chống lại Thánh Tớ của Ngài, 
Chúa Giêsu, là Ðấng Ngài đã xức dầu,… để thực hiện tất cả 
những gì mà trong quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, Ngài 
đã tiền định phải xảy ra” (Cv 4,27). Các biến cố được đọc trong 
ánh sáng của Đức Kitô, Đấng là chìa khóa để hiểu ngay cả việc 
bách hại, và trong ánh sáng của Thánh Giá, điều luôn là chìa khóa 
để hiểu biến cố Phục Sinh. Việc chống lại Chúa Giêsu, Cuộc Khổ 
Nạn và Cái Chết của Người, được đọc lại qua Thánh Vịnh 2, như 
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việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa Cha để cứu độ thế gian. 
Và đây là ý nghĩa của kinh nghiệm về cuộc bách hại mà cộng đồng 
Kitô hữu tiên khởi đã trải qua. Cộng đống tiên khởi này khôngđơn 
thuần chỉ là một hội đoàn, nhưng một cộng đồng sống trong Đức 
Kitô. Điều xảy ra cho Người là một phần của kế hoạch của Thiên 
Chúa. Như đã điều ấy xảy ra cho Chúa Giêsu thế nào, thì các môn 
đệ cũng gặp phải sự chống đối, hiểu lầm và bách hại như thế. 
Trong cầu nguyện, việc suy niệm về Thánh Kinh theo ánh sáng 
của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp chúng ta đọc thực trạng hiên nay 
trong lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trong thế gian, luôn 
luôn theo cách của Ngài. 

Đó chính là lý do tại sao lời cầu xin mà cộng đồng Kitô hữu tiên 
khởi ở Giêrusalem đã công thức hóa để thưa cùng Thiên Chúa khi 
cầu nguyện không phải là xin được bảo vệ, được thoát khỏi cơn 
thử thách và đau khổ, đó cũng không phải cầu xin cho thành công, 
nhưng chỉ để công bố Lời Chúa cách “parrhesia”, nghĩa là, thẳng 
thắn, với sự tự do, với lòng can đảm (x. Cv 4:29). 

Rồi họ xin thêm rằng việc công bố này được kèm theo bởi bàn tay 
Thiên Chúa, là bàn tay thực hiện các việc chữa lành, các dấu lạ và 
các việc kỳ diệu (Cv 4:30), nghĩa là để cho người ta thấy sự tốt 
lành của Thiên Chúa, như một động lực có thể biến đổi thực tại, 
thay đổi tâm hồn, trí khôn, cuộc sống con người và mang lại sự 
mới mẻ hoàn toàn của Tin Mừng. 

Ở cuối lời cầu nguyện – Thánh Luca viết – “nơi họ tụ họp bị rung 
chuyển, và tất cả đều được đầy Chúa Thánh Thần, và mạnh dạn 
công bố Lời Thiên Chúa” (Cv 4:31); nơi ấy bị rung chuyển, có 
nghĩa là đức tin có sức mạnh biến đổi trái đất và thế giới. Chúa 
Thánh Thần, Đấng đã nói qua Thánh Vịnh 2, trong lời cầu nguyện 
của Hội Thánh, đã tràn vào nhà và đổ đầy tâm hồn tất cả những ai 
kêu cầu Chúa. Đó là kết quả của lời cầu nguyện tình mà cộng 
đồng Kitô hữu dâng lên Thiên Chúa: sự tuôn đổ Thánh Thần, hồng 
ân của Đấng Phục Sinh, là Đấng đã nâng đỡ và hướng dẫn việc 
công bố cách tự do và can đảm Lời của Thiên Chúa, là Đấng thúc 
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đẩy các môn đệ của Chúa đi ra đem Tin Mừng đến tận cùng trái 
đất mà không sợ hãi. 

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng thế, chúng ta phải biết đem 
các biến cố của cuộc sống hàng ngày của mình vào trong lời cầu 
nguyện, để tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn của chúng. Và như cộng 
đồng Kitô hữu tiên khởi, chúng ta cũng để cho mình được Lời 
Chúa soi sáng.  Qua việc suy niệm Thánh Kinh, chúng ta có thể 
học để thấy rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của 
mình, và cũng hiện diện trong những lúc khó khăn, và rằng tất cả 
mọi sự – kể cả những điều không thể hiểu được – là một phần của 
một kế hoạch yêu thương cao cả hơn, trong đó chiến thắng cuối 
cùng trên sự dữ, tội lỗi và cái chết thật sự là lòng nhân lành, ân 
sủng và sự sống của Thiên Chúa. 

Cũng như cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, việc cầu nguyện giúp 
chúng ta đọc lịch sử cá nhân và tập thể của chúng ta trong một 
viễn cảnh công bằng hơn và trung tín hơn, là viễn cảnh của Thiên 
Chúa.  Và chúng ta cũng muốn đổi mới lời cầu nguyên của mình 
bằng cách cầu xin hồng ân Chúa Thánh Thần, để hồng ân này 
sưởi ấm lòng chúng ta cùng soi sáng tâm trí chúng ta để nhận ra 
Thiên Chúa đáp lại lời cầu xin của chúng ta theo ý muốn yêu 
thương của Ngài như thế nào, chứ  không theo ý tưởng của chúng 
ta. Được dẫn dắt bởi Thần Khí của Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta 
sẽ có thể sống với lòng thanh thản, can đảm, và niềm vui trong tất 
cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời, và chúng ta có thể cùng với 
Thánh Phaolô khoe khoang rằng: “những gian khổ, khi biết rõ rằng 
gian khổ tạo ra kiên nhẫn, và kiên nhẫn đưa đến chịu đựng, và 
chịu đựng đưa đến hy vọng”: Hy vọng này “không làm chúng ta 
thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn 
chúng ta, qua Chúa Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta” 
(Romans 5:3-5). 
Cảm ơn anh chị em. 
 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 
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4.  VÀI SINH HOẠT HỘI THÁNH HOÀN VŨ 

4.1. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí 
Tòa Thánh nhận định về chuyến tông du của ĐTC  
 

“Một cuộc gặp gỡ cá nhân và trực tiếp giữa Đức Thánh Cha với 
anh chị em giáo dân tại Mễ Tây Cơ và Cuba. Đó chắc chắn là một 
trong những ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tông du vừa kết 
thúc.” Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng Báo Chí Tòa 
Thánh nhận định như trên với tờ Quan Sát Viên Rôma hôm 30 
tháng Ba, một ngày sau khi cha về đến Rôma. Ngài nói thêm: 
“Thật ra phải nói đó là một cuộc gặp gỡ với tất cả các dân tộc 
thuộc châu Mỹ La Tinh.”  

“Theo cái nhìn của hàng trăm triệu người Công Giáo tại Mỹ Châu 
thì đây là một bước trọng yếu xác nhận sự quan tâm và chăm sóc 
của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đối với họ, tiếp theo sau sự 
tham dự trực tiếp của Đức Giáo Hoàng tại Thượng Hội Đồng Mỹ 
Châu La Tinh nhóm họp tại Aparecida vào năm 2007” 

"Chuyến tông du này là một thông điệp rất rõ ràng, một sự khích lệ 
lớn lao đối với Giáo Hội ở hai quốc gia nói trên, đặc biệt khi ngài 
thẳng thắn đòi hỏi một không gian rộng hơn cho sự hiện diện của 
Giáo Hội và cho tự do tôn giáo - không phải để bảo vệ các đặc 
quyền của Giáo Hội nhưng để tạo điều kiện cho Giáo Hội phục vụ, 
đóng góp hiệu quả hơn cho công ích, cho việc xây dựng một xã 
hội huynh đệ hơn, công bình hơn, hòa giải và hòa bình hơn. Đức 
Giáo Hoàng là đầu mục tử của toàn thể Giáo Hội Công giáo, và 
chủ yếu là nhờ sức sống của Giáo Hội mà sứ vụ đức tin của ngài 
đến được với cuộc sống của người dân." 

"Thật là một kinh nghiệm đáng kể khi chúng ta nhận ra trọng tâm 
về mặt siêu nhiên của cuộc hành trình khi nhìn Đức Giáo Hoàng 
Bênêđíctô thứ 16 kính viếng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng trong tư 
cách một người hành hương." 

"Sẽ có những người tiếp tục nói về những cuộc gặp gỡ đã không 
xảy ra: một cuộc thăm viếng Đền Thánh Đức Mẹ Guadelupe, một 
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cuộc gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba hay với những nạn 
nhân của Maciel ... Đức Giáo Hoàng không phải luôn luôn có thể 
làm tất cả mọi thứ Ngài muốn làm trong một chuyến đi rất ngắn, 
nhưng những ai lắng nghe Ngài nói sẽ hiểu tinh thần và ý định của 
Ngài, những ai theo Ngài thì sẽ biết sự mạch lạc và sự dũng cảm 
gói ghém trong thông điệp của Ngài. Cuộc gặp gỡ thật vĩ đại, bao 
gồm tất cả các cuộc họp cá biệt, đã diễn ra, thật sâu sắc, tự nhiên 
và chân thành. Đó chính là sứ vụ của đức tin, hy vọng mà Đức 
Giáo Hoàng đã ước mong được trao ra."  
 

Nguồn tin: Vietcatholic  
 

4.2. Hai cựu giám mục Anh giáo Canada được đón 
nhận vào GH Công Giáo  
Ottawa (Zenit.org) – Tại Canada,vào Chúa Nhật Lòng Chúa 
Thương Xót, hai cựu giám mục Anh giáo, Peter Wilkinson và Carl 
Reid, cùng với các thành viên các giáo đoàn của họ, đã được đón 
nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. 
 

Điều này được thực hiện theo Tông Hiến Anglicanorum coetibus 
năm 2009 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, đưa ra một cơ cấu 

để chào đón các tín hữu Anh 
giáo vào Giáo Hội Công Giáo. 
Theo Đài phát thanh Vatican, 
các buổi lễ đón nhận sẽ được 
tổ chức trong các Thánh Lễ 
đặc biệt, tại Ottawa, thủ đô 
của Canada, và tại bang 
Victoria bờ biển phía tây của 
Canada. 
 

Đức Tổng Giám Mục Công 
Giáo Terrence Prendergast của Ottawa cho hay: "Chúng tôi đã cố 
gắng để đáp ứng yêu cầu từ một nhóm Anh giáo, những người 
hiện muốn hiệp thông đầy đủ". Ngài nói rằng họ đã bắt đầu nói về 
điều này vài năm trước. "Và chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng ta 
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phải tiếp tục công việc cho sự hiệp nhất của Giáo Hội bằng bất cứ 
cách nào mà Chúa Kitô muốn, tuy nhiên Ngài muốn điều đó xảy ra 
với các tín hữu Anh giáo còn lại". 
 

Đức Tổng Giám Mục Prendergast đặt sự kiện vào bối cảnh đại kết 
lớn hơn: "Tôi nghĩ bất cứ điều gì làm tăng cường sự hiệp nhất 
giữa các Kitô hữu sẽ đem lại dấu chỉ tích cực cho những người 
khác. Dĩ nhiên, một trong những chuyện gây sốc lớn trong thế giới 
chúng ta là có quá nhiều Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô và tất 
cả do Ngài mang lại cho chúng ta, tuy nhiên chúng ta bắt tay vào 
việc theo những cách thế khác nhau. Tình trạng không hiệp nhất 
của chúng ta là một khẩu lệnh để truyền giáo của thế giới chúng 
ta, và tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì mang chúng ta gần nhau hơn mà 
nhận ra sự hiệp nhất trong đa dạng sẽ mang lại ân phúc dồi dào 
cho chúng ta và giúp rao giảng Tin Mừng". 
 

Trong một thông cáo báo chí của Tổng Giáo Phận Ottawa, Đức 
Giám Mục Carl Reid, phụ tá của Giáo hạt Đức Bà Walsingham 
tuyên bố: "15 tháng Tư, 2012 là một ngày để chúng ta ghi nhớ cho 
hậu thế, ngày tiếp nhận cá nhân và tập thể chúng ta vào Giáo Hội 
Công Giáo". Ngài nói thêm: "Và không chỉ chúng tôi từ biến cố 
Truyền Tin, mà còn từ nhiều giáo xứ và đoàn thể khác trên khắp 
đất nước. Ban đầu, chúng ta sẽ là một ‘hiệp hội tôn giáo’, tốt nhất 
nên được mô tả như là một 'giáo xứ trong chờ đợi’". 
 

Đức Tổng Giám Mục Terrence Prendergast cho hay: "Tôi rất vinh 
dự đón nhận các thành viên của Giáo hội Công giáo Anh giáo vào 
hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo". 
 

Vào cuối tháng Hai, Đức Giám mục Wilkinson, Giám mục Giáo hạt 
Đức Bà Walsingham đã gặp gỡ Đức Ông Steenson, Giám quản 
Giáo Hạt Tòng Nhân tại Hoa Kỳ. Đức Ông Steenson đồng ý rằng 
tất cả các hiệp hội tôn giáo Canada, trong hiện tại và tương lai, 
nên được quy tụ như là các giáo xứ ở Hạt người Canada của Giáo 
Hạt Tòng Nhân Ngai tòa Thánh Phêrô Hoa Kỳ. 

Lã Thụ Nhân 
Nguồn tin: Vietcatholic  
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4.3. Hội nghị về Giáo Hội Công giáo tại Trung Quốc 

WHĐ (24.04.2012) / Agenzia Fides – Từ ngày 23 đến 25 tháng Tư 
2012, Ủy ban Giáo hoàng 
Bênêđictô XVI –được thành lập 
năm 2007 để nghiên cứu các 
vấn đề quan trọng của đời sống 
Giáo Hội Công giáo tại Trung 
Quốc– sẽ nhóm họp tại Vatican. 

Tham gia hội nghị này có các vị 
đứng đầu các cơ quan Giáo triều 
Rôma, các chuyên gia trong lĩnh 
vực này, và một số đại diện của 
hàng giám mục Trung Quốc và 
các dòng tu. 

Tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican đưa ra cho 
biết chủ đề trong các cuộc họp trước đây là vấn đề đào tạo chủng 
sinh, tu sĩ và linh mục; còn năm nay hội nghị sẽ quan tâm đến việc 
đào tạo giáo dân theo tình hình cộng đồng Công giáo ở Trung 
Quốc và “Năm Đức Tin”, sẽ được cử hành trong Giáo Hội từ ngày 
11 tháng Mười 2012 đến 24 tháng Mười Một 2013. 

Hội nghị cũng xem xét những tiến bộ đã đạt được trong chương 
trình đào tạo linh mục, chủng sinh và tu sĩ, và những gì còn phải 
làm để chuẩn bị cho họ có đủ khả năng thi hành sứ vụ mà họ 
được kêu gọi đảm nhận trong Giáo hội và cho lợi ích của xã hội. 
(Agenzia Fides 23-04-2012) 

Minh Đức 

4.4. Sinh nhật thứ 85 của ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI 

Radiovaticana 16/04/2012 14.19.34 – VATICAN. Ngày 16-4-2012, 
ĐTC Biển Đức 16 đã tròn 85 tuổi. Nhiều điện văn từ các nơi đã 
được gửi về Vatican để chúc mừng ngài. 

Nhà thờ Thánh Phanxicô ở 
Phượng Tường – tỉnh Thiểm Tây 

Trung Quốc 
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ĐTC đã yêu cầu Đức ông bí thư riêng của 
ngài đừng tổ chức các buổi mừng trọng 
thể. Tuy nhiên, cũng có một số sinh hoạt: 
Ban sáng, ĐTC đã đồng tế thánh lễ tạ ơn 
trong nhà nguyện Paolina ở dinh Tông 
Tòa với một số HY, và các GM miền 
Bavaria, Đức TGM Chủ tịch Robert 
Zollitsch, và anh ruột của ngài là Đức Ông 
Georg Ratzinger; trong số những người 
tham dự có thủ tướng bang Bavaria, Ông 
Horst Seehofer và phái đoàn 170 người. 

Đầu thánh lễ, ĐHY Angelo Sodano, niên 
trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện mọi 
người chúc mừng ĐTC và cám ơn ngài vì 

việc phục vụ dành cho Giáo Hội hoàn vũ và giáo huấn của ngài. 
ĐHY gọi triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thực là một 
món quà của Giáo Hội Đức dành cho Giáo Hội hoàn cầu. 

Sinh nhật của ĐTC được nối tiếp với kỷ niệm 7 năm ngài được 
bầu làm Giáo Hoàng, vào ngày 19-4 năm 2005. Chiều ngày 20-4, 
tổng thống Italia, ông Napoletano, tổ chức một buổi hòa nhạc ở 
thính đường Phaolô 6 để mừng ĐTC. 

Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến ba điều chỉ đường trong ngày 16-
4, sinh nhật và ngày rửa tội của ngài. Đó là thánh nữ Bernadette 
Soubirous, thánh Benidict Joseph Labré, và mầu nhiệm phục sinh. 
ĐTC đề cao thánh nữ Bernadette, một thiếu nữ nghèo và không 
được học hành bao nhiêu, nhưng có tâm hồn đơn sơ trong trắng, 
nhờ đó thánh nữ đã được thấy Đức Mẹ và tìm thấy nguồn suối 
nước trong lành theo lời Đức Mẹ: nước tượng trưng cho sự sống, 
trong sạch, và sức khỏe. Nhu cầu nước trong lành, nước của sự 
thật đến từ đức tin, trong thế giới ngày nay thật là lớn lao. Chúng 
ta cần sự thật không bị xuyên tạc, không bị ô nhiễm, để có thể 
sống, để có thể được tinh tuyền. Thánh nữ Bernadetta là người chỉ 
đường cho chúng ta về phương diện này. 
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Thánh Benedict Joseph Labré sống vào thế kỷ thứ 19, chuyên đi 
hành khất từ các đền thánh này đến đền thánh khác ở Âu Châu, từ 
Tây ban nha đến Ba Lan, từ Đức tới Sicilia.. và thánh nhân làm 
chứng tá cho Chúa trong cuộc sống đặc biệt ấy. ĐTC nhận định 
rằng chúng ta không được kêu gọi noi gương thánh nhân trong 
cuco sống hành khất, nhưng thánh nhân chỉ cho chúng ta thấy 
rằng chỉ một mình Chúa là đủ, chúng ta cần Chúa hơn mọi sự trên 
trần thế này. 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Cha Lombardi Giám 
đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết có hai tâm tình trong hai 
dịp kỷ niệm này, trước tiên là tâm tình cảm tạ Chúa vì đã ban cho 
Giáo Hội một vị Giáo Hoàng hướng dẫn Giáo Hội trong sự can 
đảm, hiền từ và đức tin. Đây thực là một hồng ân của Chúa. Tâm 
tình thứ hai là lòng ngưỡng mộ: tuy bắt đầu sứ vụ cai quản Giáo 
Hội hoàn vũ ở tuổi khá cao, nhưng triều đại của ĐTC đương kim 
thật là phong phú và khẩn trương, với nhiều cuộc viếng thăm, và 
những biến cố rất quan trọng, sứ vụ giáo huấn phong phu. Vì thế, 
chúng ta phải nói rằng những gì ĐTC làm được trong 7 năm qua, 
thật là một điều đáng ngưỡng mộ”. 

Nhìn lại 7 năm qua, Cha Lombardi cho biết những vấn đề mà ĐTC 
cảm thấy cần quan tâm hơn cả, đó là sự tục hóa, quên lãng Thiên 
Chúa, trào lưu duy tương đối và tình trạng nhiều người ngày nay 
đánh mất sự tham chiếu định hướng. Về tình hình Giáo Hội, điều 
làm ĐTC đau buồn, chắc chắn là sự kiện nhiều người không sống 
hợp với đức tin và không trung thành với sứ mạng, với phẩm giá. 
Trong những năm qua và hiện nay, chúng ta cũng đau lòng nhận 
thấy các cuộc thảo luận về nạn lạm dụng. 

Tuy nhiên, Cha Lombardi cũng nói rằng “ĐTC là một con người 
của đức tin, một tín hữu chân thực. Ngài là người có thể giúp đỡ 
và phục vụ Giáo Hội như một đá tảng của đức tin, vì ngài là người 
đầu tiên tin tưởng. Theo nghĩa đó, đức tin là nguồn mạch mang lại 
sự thanh thản và niềm vui sâu xa mà không ai có thể tước đoạt. 
Căn cội sự thanh thản trong tâm hồn ĐTC Biển Đức 16 chính là 
đức tin, và từ đó cũng nảy sinh niềm hy vọng”. (SD 16-4-2012) 
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Quà mừng sinh nhật Đức thánh cha Bênêđictô XVI và vũ điệu 
truyền thống của thiếu niên vùng Bavaria  

G. Trần Đức Anh OP 

 

4.5. Giám mục Trung Quốc đầu tiên được tấn phong 
có sự chấp thuận của Toà 
Thánh trong năm 2012 
 

Trong khi lễ tấn phong giám mục 
ở Trung Quốc được Toà Thánh 
và Bắc Kinh chấp thuận là một 
diễn biến tích cực trong quan hệ 
Trung Quốc - Toà Thánh; sự 
hiện diện của một giám mục bị 
vạ tuyệt thông trong nghi lễ đã 
làm phương hại sự hiệp nhất 

Giáo Hội  

6 giám mục trong đó có 1 người đang bị vạ tuyệt thông có mặt tại 
lễ tấn phong Linh mục Joseph Chen Gong’ao làm tân Giám mục 
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của Giáo phận Nam Sung ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung 
Quốc, sáng 19-4. 

Đây là lễ tấn phong giám mục đầu tiên cho Giáo hội Công giáo tại 
Trung Quốc đại lục trong năm 2012, có sự chấp thuận của Toà 
Thánh lẫn Bắc Kinh, giống như lễ tấn phong giám mục như thế 
gần đây nhất diễn ra hồi tháng 11-2011, và đang được nhiều 
người xem như là một diễn biến tích cực trong quan hệ giữa Trung 
Quốc và Toà Thánh tại thời điểm đặc biệt nhạy cảm trong lịch sử 
của quốc gia đông dân nhất thế giới. Đức Giám mục Peter Fang 
Jianping của Đường Sơn chủ trì nghi lễ tại Nhà thờ Chính toà 
Thánh Tâm Chúa Giêsu ở thành phố Nam Sung, với sự tham dự 
của khoảng 800 người và 87 linh mục, trong đó có một số người 
ngoài tỉnh. Hàng trăm người không vào được nhà thờ đã theo dõi 
buổi lễ qua màn hình TV tại một thánh địa gần đó. 

Trước đây, Đức cha Fang đã thỉnh cầu và nhận được sự tha thứ 
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vì tham dự một lễ phong chức 
bất hợp thức vào năm 2011. 4 giám mục còn lại hiệp thông với 
Toà Thánh cùng phụ phong với ngài gồm Đức cha Joseph Li Jing 
của Ninh Hạ, Đức cha Paul He Zeqing của Wanzhou, Đức cha 
Paul Xiao Zejiang, Giám mục phó của Quý Dương, và Đức cha 
Peter Luo Xuegang của Nghi Tân. 

Nhưng giống như những gì đã xảy ra trong lễ phong chức giám 
mục tại Nghi Tân hôm 30-11-2011, tinh thần hoà hợp của buổi lễ 
đã bị tổn thương do sự hiện diện của linh mục bị vạ tuyệt thông 
Paul Lei Shiyin. Sau khi được phong chức giám mục Giáo phận 
Lạc Sơn hôm 29-6-2011, ngài bị Toà Thánh phạt vạ tuyệt thông. 

Trong Thánh lễ ở Nam Sung, Cha Lei mặc áo choàng giám mục 
đứng bên 5 giám mục được Toà Thánh chấp thuận và đặt tay trao 
bình an lên đầu Đức cha Chen. Việc ngài bất chấp Giáo luật để 
tham dự lễ tấn phong giám mục này làm cho tình trạng của ngài 
xấu hơn trong con mắt của Toà Thánh vì ngài được xem là đang 
cố phá hoại sự hiệp nhất trong Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. 
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Cộng đoàn Công giáo ở đại lục đã có những lời chỉ trích ngài làm 
như thế trong các tháng gần đây. 

Các nguồn tin cho rằng trong tuần này trường hợp của Cha Lei 
Shiyin sẽ được thảo luận tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Đặc 
trách Trung Quốc do Đức Bênêđictô XVI thành lập năm 2007. Vì 
Uỷ ban cố vấn cho Đức Thánh Cha và không có quyền ra quyết 
định, nên nếu có thêm hình phạt dành cho Cha Lei Shiyin thì đều 
do Toà Thánh quyết định. Ngoài vấn đề gây rối này ra, lễ tấn 
phong Đức cha Chen đã diễn ra suôn sẻ và được người Công 
giáo ở đại lục hoan nghênh nồng nhiệt. 

Đức cha Chen sinh năm 1964, tốt nghiệp Chủng viện Công giáo 
Tứ Xuyên năm 1988 và chịu chức linh mục năm 1990. Được bầu 
với 100% số phiếu (23/23) theo hệ thống bầu cử dân chủ năm 
2010, ngài kế vị Đức Giám mục Huang Woze, người qua đời năm 
2004, và hiện đang dẫn dắt giáo phận có 86.000 người Công giáo, 
11 linh mục và 11 nữ tu. 

Đức cha Chen cho biết ưu tiên chính của ngài là nâng cao năng 
lực của linh mục, chủng sinh và nữ tu “để họ có thể phát triển công 
việc truyền giáo của giáo phận cách có hệ thống hơn”. Ngài còn 
dự định tổ chức đào tạo giáo dân, đặc biệt là giáo lý viên. Và khi 
đề cập tới lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công đồng Vatican II 
(1962-1965) sắp tới, ngài hy vọng “mở ra những đường hướng 
mới cho công tác truyền giáo” bằng cách khích lệ linh mục và giáo 
lý viên phổ biến và hội nhập giáo huấn Công giáo vào văn hoá địa 
phương. 

Ngoài ra, ngài còn muốn xây dựng nhà thờ chính toà mới thay thế 
Nhà thờ Chính toà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị hư hại trong trận 
động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 và quá nhỏ không đủ chỗ để tổ 
chức các sự kiện tôn giáo có quy mô lớn. 

Trong phần phát biểu với cộng đoàn, Đức cha Chen tạ ơn Chúa 
đã chọn ngài làm giám mục và cám ơn các giáo sĩ và tín hữu đã 
tin tưởng ngài, và ưu ái ngài như thế. Ngài nói ngài xem đó là “một 
sứ mệnh thiêng liêng”, và hứa sẽ tìm cách “nâng cao” đời sống 
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đạo đức và thừa tác vụ bằng cách “noi gương” ba vị tiền nhiệm 
trong giáo phận. 

Giáo phận Nam Sung cuối cùng cũng đã có được giám mục sau 8 
năm chờ đợi, nhưng đến hôm nay vẫn còn khoảng 40 giáo phận 
khác tại Trung Quốc đại lục trống toà. Việc chọn ứng viên cho các 
giáo phận này là vấn đề quan tâm lớn nhất đối với Toà Thánh, và 
Toà Thánh hy vọng chính quyền Trung Quốc có thể tán thành việc 
bổ nhiệm các ứng viên có thể được hai bên chấp thuận, như đã 
làm tại Nghi Tân và Nam Sung. Bằng cách này mới đảm bảo được 
sự hoà hợp trong Giáo Hội tại Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc 
- Toà Thánh. 

Ngu�n tin: UCAN 

 
4.6. Trên đài truyền hình quốc gia,  

Hugo Chavéz khóc lóc xin Chúa tha tội 

 

(The Wall Street Journal) Trong một 
diễn biến bất ngờ và gây sửng sốt cho 
dân chúng tại Venezuela, đặc biệt là 
các Giám Mục nước này, đài truyền 
hình quốc gia Venezuela, cơ quan 
thông tấn chính thức của nhà nước  

 
Venezuela, đã cho phát hình thánh lễ Tiệc Ly ngày thứ Năm Tuần 
Thánh mùng 5 tháng Tư vừa qua tại một nhà thờ tại Barinas. 

Vấn đề cho phát hình một thánh lễ đã là một chuyện lạ vì như Đức 
Tổng Giám Mục Roberto Luckert Leon của tổng giáo phận Coro đã 
nhiều lần tố cáo đài truyền hình quốc gia Venezuela được dành 
riêng để đánh bóng tên tuổi Hugo Chavéz, tô hồng cho đường lối 
cộng sản, và mắng nhiếc các Giám Mục Công Giáo nước này. 

Chuyện lạ hơn nữa là Hugo Chavéz đeo một chuỗi tràng hạt như 
một người Công Giáo mộ đạo, và khóc ngay trước mặt các linh 
mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân. Tờ The Wall 
Street Journal tường thuật rằng, đứng trên bục giảng quay mặt 
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xuống anh chị em giáo dân, Hugo Chavéz vừa khóc, vừa nói như 
sau: 

"Lạy Chúa xin cho con cuộc sống, thậm chí là một cuộc sống bị 
thiêu đốt, hoặc đau đớn đi nữa cũng không quan trọng [miễn còn 
sống là được]". 

"Lạy Chúa Kitô, cứ trao cho con mão gai của Ngài... đưa nó cho 
con, con sẽ mang lên dù chảy máu... xin cho con thánh giá của 
Chúa, một trăm thánh giá đi nữa con cũng chịu vác, nhưng xin cho 
con cuộc sống bởi vì còn có nhiều thứ con chưa làm xong... đừng 
bắt con đi bây giờ." 
Tổng thống Hugo Chavéz đã mắc phải bệnh ung thư. Khi Đức 
Thánh Cha sang thăm Cuba từ Thứ Hai 26 đến Thứ Tư 28 tháng 
Ba, Hugo Chavéz đã có mặt tại đó vào hôm thứ Bẩy 24 tháng Ba 
để xạ trị và được tường trình là cũng bày tỏ ý muốn được gặp Đức 
Giáo Hoàng. Tuy nhiên, sau đó chuyện không thành. 
Hugo Chavéz, sau đó đã rời Cuba về lại Venezuela. Trong ngày 
thứ Sáu Tuần Thánh, Hugo Chavéz đã quay lại Havana để được 
xạ trị lần thứ ba. 
Các nhà báo Venezuela và Brazil tường trình rằng Hugo Chavéz 
đang chú ý tới bệnh viện nổi tiếng Sao Paulo Sirio-Libanes, nơi 
cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và đương kim tổng 
thống Dilma Rousseff của Brazil đã được điều trị ung thư. 
Tưởng cũng nên nhắc lại ban đầu, khi mới được bầu lên làm tổng 
thống, Chavez và Hội Ðồng Giám Mục có mối giao hảo tốt. Y luôn 
tuyên bố y là người Công Giáo, có chủ trương cải cách xã hội và 
chủ trương không phá thai. Tuy nhiên, mối giao hảo bị suy đồi dần 
khi các Ðức Giám Mục chống lại bản dự thảo hiến pháp dành quá 
nhiều quyền cho Chavez và đường lối đưa đất nước vào con 
đường chủ nghĩa xã hội. 
Chavéz là một người rất đa nghi và luôn cho rằng các Đức Giám 
Mục Venezuela đang trù định một cuộc đảo chính. Y thường đáp 
lại các chỉ trích của các Đức Giám Mục Venezuela một cách rất 
không tương xứng và thiếu lễ độ.  
Chẳng hạn như hôm 17/7/2005, tổng thống Hugo Chávez đã đùng 
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đùng nổi giận sau khi nhật báo El Universal của Venezuela đăng 
bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rosalio Castillo Lara. Y đã lên radio và 
truyền hình mắng chửi Đức Hồng Y Castillo Lara là "kẻ cướp" và 
"vô luân" và cho rằng Đức Hồng Y có "con quỷ bên trong". Thực 
ra, trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y chỉ đưa ra một nhận định đã 
được Hội Đồng Giám Mục Venezuela lên tiếng nhiều lần. Đức 
Hồng Y nói rằng xã hội Venezuela hiện nay đang trải qua một nền 
dân chủ "phù phiếm". 
Đức Hồng Y Castillo Lara nói: "Tôi xác tín rằng đang có một chế 
độ độc tài ngự trị tại đây. Tôi đang đề cập đến tính chuyên chế và 
việc thực thi các quyền hành tùy tiện đã được thu tóm trong tay 
một cá nhân". 
Bài phỏng vấn Đức Hồng Y Castillo đã được thực hiện sau bản 
tuyên bố chung của Hội Đồng Giám Mục Venezuela đưa ra hôm 
16/7/2005, sau khóa họp thường niên. Trong bản tuyên bố này, 
các Đức Giám Mục Venezuela kêu gọi toàn dân đừng để cho hệ 
thống tư pháp nước này "áp đặt quyền hạn bất chính và sự trừng 
phạt đối với những người đối lập". Bản tuyên bố cũng cảnh cáo 
quốc hội đang thông qua những luật lệ mà không lý gì đến các kết 
quả điều tra dư luận. Bản tuyên bố có những lời lẽ mạnh mẽ như 
"Đang có những kẻ mưu toan giải quyết các dị biệt bằng cách đàn 
áp và bằng việc áp đặt quyền lực tùy tiện hay bằng các lực lượng 
vũ trang". 
Trong cuộc phỏng vấn với báo El Tiempo hôm 31/7/2005, Đức 
Hồng Y mạnh mẽ tố cáo chế độ Hugo Chávez giam cầm trái phép 
hơn 100 chính trị gia đối lập và tra tấn một số người trong họ. Điều 
mỉa mai là Chávez luôn nhấn mạnh rằng chế độ của y là một chế 
độ dân chủ "gấp triệu lần dân chủ" ở các nước khác và ông ta 
được đông đảo dân chúng ủng hộ (Những người đã từng sống ở 
Việt Nam, Trung quốc, Cuba và các nước cộng sản khác có lẽ 
chẳng xa lạ gì với luận điệu này). 

Đặng Tự Do, 4/10/2012 

Vietcatholic.net 
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4.7. Trung Quốc: Nhiều người Trung Quốc  

gia nhập đạo Công Giáo 

Hồ Bắc 23/04/12.- Cơ quan tin tức Công giáo Fides loan báo rằng 
tại Trung Quốc đã có 22,104 người được rửa tội vào Chúa Nhật 
Phục Sinh vừa qua. 

Số liệu thống kê trên do Trung tâm nghiên cứu về Đức Tin ở Hồ 
Bắc cung cấp. Điều đáng chú ý là 75 phần trăm tân tòng là người 
lớn ở 101 giáo phận. Tại Hồ Bắc có 4.410 người đã được rửa tội 
vào ngày Lễ Phục Sinh, nhiều hơn năm ngoái là 615 người. Ở 
Hồng Kông có 3.500 được rửa tội. 

Tưởng cũng nên nói thêm nhiều giáo phận ở Trung Quốc không 
có tục lệ rửa tội cho nhiều người vào dịp lễ Phục Sinh. Tại Thượng 
Hải, vào dịp lễ Phục sinh vừa qua có 379 người được rửa tội 
nhưng tính tới cuối năm giáo phận báo cáo là có 1500 người. 
Ngoài ra Trung tâm nghiên cứu còn cho biết vì có khó khăn trong 
vấn đề liên lạc nên nhiều giáo phận đã không cung cấp dữ liệu cho 
Trung Tâm. Do vậy con số người được rửa tội tại Trung Quốc mỗi 
năm có thể cao hơn nhiều. 

Nguyễn Long Thao, 24/4/2012 

nguon: Vietcatholic.net 

 
ĐTC Bênêđictô rửa Tội cho 1 số trẻ em (ảnh từ Internet) 
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III.             GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 
 

1. Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ I/2012 
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM  
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2. Thông báo của Tòa TGM Hà Nội  
về việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị hành hung  

 
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội 
Ngày 15 tháng 4 năm 2012  
  

THÔNG BÁO 

V/v: Cha Giuse Nguyễn Văn 
Bình bị hành hung 

  

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội 
xin thông báo về vụ việc cha 
Giuse Nguyễn Văn Bình bị côn 
đồ hành hung như sau: 

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, chính xứ Yên Kiện, đã mua một 
mảnh đất 500m² ở ngoài giáo xứ của mình (thuộc giáo xứ Gò Cáo, 
thôn Xuân Xen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà 
Nội) và xây một nhà cấp 4 trên đó với ý định nuôi trẻ mồ côi. 
 

Vào lúc 9g00 sáng ngày 14/4/2012, sau khi nhận được tin ngôi 
nhà cấp 4 của mình bị dỡ bỏ lúc rạng sáng, cha Bình đã đến hiện 
trường. Tại đây, bất ngờ cha Bình đã bị một nhóm côn đồ hành 
hung đánh đấm và ngất xỉu (trích bản tường trình của cha Bình). 
Hiện nay cha Bình bị rách màng nhĩ, đọng máu bên trong tai, sưng 
mặt, đau nhức ở đầu và vùng bụng, sức khỏe suy yếu. 
 

Cha Bình đã được Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Hội đồng Giáo 
xứ Yên Kiện và Tân Hội đưa đi cấp cứu và khám tại các bệnh viện 
chuyên khoa ở Hà Nội. Hiện nay cha Bình đang được chăm sóc tại 
Tòa TGM Hà Nội. Tình trạng sức khỏe của cha đã khá hơn. 
 

Những hành vi đánh người dã man vô cớ của nhóm côn đồ trên là 
hành vi phạm pháp, xúc phạm thô bạo đến phẩm giá con người và 
không thể được chấp nhận. Hành động bất nhân này khiến cho 
linh mục và giáo dân rất búc xúc, gây hoang mang bất ổn định 
trong các cộng đoàn giáo dân tại Chương Mỹ. 
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Đức Tổng Giám Mục Phêrô đã gửi một văn thư đề nghị Công an 
huyện Chương Mỹ mau chóng điều tra và làm sáng tỏ vụ việc này 
để những hành động đánh người dã man sẽ không còn xảy ra với 
bất kỳ người dân nào, phẩm giá con người luôn được tôn trọng. 
 

Trân trọng, 
Lm. Alphongsô Phạm Hùng 
Chưởng ấn 

Nguồn tin: tgphanoi  
 
3. Cha Nguyễn Văn Bình đề nghị khởi tố hình sự vụ 

án khủng bố, cố ý giết 
người 
 
Như đã đưa tin, sáng ngày 
14/4/2012 vừa qua tại thôn 
Xuân Sen – xã Thủy Xuân 
Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà 
Nội khoảng 200 công an và 
côn đồ đã vô cớ khủng bố các 
em mồ côi, hủy hoại hoàn toàn 

ngôi nhà của linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình, Chánh xứ Yên 
Kiện, đánh đập các em và đánh trọng thương linh mục Bình.  

Theo tường trình của cha Bình: “tôi bị một nhóm người xuất phát 
từ những người nói trên khống chế và tống ra ngoài khu đất của 
mình. Trước cửa nhà mình, đang khi nghe điện thoại gọi tới, tôi bị 
hai người thanh niên xô vào giật điện thoại của tôi. Tiếp theo, tôi bị 
vây đánh bởi khoảng gần 20 người đã sẵn sàng từ trước đó. Họ 
đánh tôi bằng những cú đánh thâm hiểm nhất có thể. Họ đấm vào 
2 bên tai; vào mặt, bụng và mạng sườn của tôi. Cuối cùng, một cú 
đấm rất mạnh vào tai trái đã làm tôi ngã gục. Khi nằm trên nền đất, 
hai thanh niên mang giầy đã đá rất mạnh vào tai trái và vào thăn 
lưng trái của tôi làm tôi bất tỉnh. Sau đó họ bỏ tôi nằm lại bất tỉnh 
và rút vào đám người đang hỗ trợ cho những kẻ đang phá nhà của 
tôi (theo lời của các nhân chứng). Những người giáo dân đỡ đòn 
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cho tôi cũng bị họ đánh thâm tím mặt mày và nhiều phần khác trên 
mình. 

Sau cùng, tôi được đưa tới bệnh viện cách đó chừng 1km để được 
cấp cứu. Tại bệnh viện đó, một người giáo dân được tận tai nghe 
thông tin có một người đàn ông béo mập tới ra lệnh cho người 
trực viện rằng "ghi không tổn thương gì" nên sợ không an toàn, họ 
đã đưa tôi tới viện Việt-Đức để được chữa trị". 

Thế mà sau đó cha Bình lại nhận được giấy triệu tập của công an 
huyện Chương Mỹ, Hà Nội lên làm việc!!! Cha Bình đã gửi đến 
công an huyện Chương Mỹ Bản tường trình dưới đây thay cho 
việc đến công an làm việc. Trong đó, ngài đề nghị: 

1. Công an huyện Chương Mỹ sớm làm rõ vụ việc này. 

2. Khởi tố hình sự vụ án khủng bố, cố ý đánh người gây thương 
tích nhằm mục đích giết người, xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài 
sản của chúng tôi một cách có tổ chức tại thôn Xuân Sen – xã 
Thủy Xuân Tiên sáng ngày 14/4/2012 trên đây. 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2012 
Người viết tường trình 
Nguyễn Văn Bình 

Nguồn tin: VRNs 
  

4. Một bài học lịch sử về loan báo Tin Mừng 

Ngày 21-04-2012, tại Trung tâm mục vụ Sài 
Gòn, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc 
HĐGMVN tổ chức buổi hội thảo thần học về 
đề tài Giáo Hội tại Việt Nam: Nỗ lực loan báo 
Tin Mừng cách mới mẻ. Các thuyết trình 
viên trình bày đề tài từ góc độ thần học về 
Giáo Hội như là Dân Thiên Chúa, Thân Mình 
Chúa Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần. 
Ngoài ra cũng không quên khía cạnh lịch sử, 
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cho nên có bài thuyết trình về Những bài học lịch sử cho việc loan 
báo Tin Mừng và tái loan báo Tin Mừng. 
Từ góc độ lịch sử và mục vụ, có thể nhớ đến những nhận xét của 
Rodney Stark, nhà xã hội học tôn giáo, dạy tại đại học Baylor. Ông 
tự nhận không phải là Kitô hữu nhưng cũng không phải là người 
vô thần, vì theo ông, vô thần cũng là một thứ niềm tin. Nếu người 
Kitô hữu tuyên xưng “tôi tin có Chúa”, thì người vô thần tuyên 
xưng “tôi tin rằng không có Chúa”. Cũng chỉ là tin, dù người ta có 
khoác cho chủ trương vô thần của mình mỹ từ “khoa học”. Cho 
nên đơn giản ông là người chủ trương bất khả tri. Hiểu như thế, 
những nhận xét ông đưa ra dứt khoát không để bênh vực hay 
phản đối Kitô giáo nhưng chỉ phát xuất từ nghiên cứu lịch sử và xã 
hội. 

Trong cuốn Sự trỗi dậy của Kitô giáo (Rise of Christianity) (1996), 
Rodney Stark nhận định rằng từ chỗ là một nhóm nhỏ và chịu bách 
hại khốc liệt, Kitô giáo đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành tôn giáo 
chính trong đế quốc Rôma và nền móng của văn minh Tây 
phương, là vì hai điều chính yếu: giáo huấn của Đạo và sự nhiệt 
thành của tín hữu. Ông viết, “Yếu tố chính yếu trong sự thành công 
của Kitô giáo là những điều mà các Kitô hữu tin… và những điều 
họ tin đã thấm vào xương thịt họ, thấm vào cách họ điều hành 
những công việc xã hội cũng như ứng xử cá nhân, chính điều đó 
dẫn đến sự trỗi dậy của Kitô giáo”. 

Để minh họa về giáo huấn của Đạo, tác giả nhắc đến một thực tế 
mà các Kitô hữu ít khi nghe nói đến. Đó là sự kiện phá thai, giết trẻ 
con, khinh miệt phụ nữ… không phải bây giờ mới có nhưng đã 
phổ biến từ những thế kỷ đầu. Trong một tác phẩm hộ giáo ở thế 
kỷ II, tác giả là Minuscius Felix, một luật sư người Rôma đã trở lại 
đạo, cho biết “Có những phụ nữ uống thứ thuốc làm cho thai nhi 
chết ngạt trong dạ mẹ ngay từ những giây phút đầu tiên”. 
Hippocrates, vốn được coi như người khai sáng nền y học hiện 
đại, cũng từng nổi tiếng vì sáng chế dụng cụ phá thai gồm những 
lưỡi dao sắc để cắt phôi và cái kẹp để kéo phôi ra khỏi dạ mẹ! 
Nhưng người ta đâu nhắc đến chuyện này trong cái gọi là lời thề 
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Hippocrates! Cách đây ít năm, các nhà khảo cổ đã phát hiện 
những tàn tích của một thứ bệnh viện chuyên phá thai thời đế 
quốc Rôma: những hố đầy xương của hơn 100 đứa trẻ. 

Giáo huấn của Kitô giáo hoàn toàn khác. Ngay từ đầu, các Kitô 
hữu không chấp nhận phá thai, ngừa thai, giết trẻ con, ly dị, đồng 
tính, bất trung trong hôn nhân. Đang khi đó, tất cả những chuyện 
này là chuyện phổ biến trong đế quốc Rôma. Athenagoras, một 
Kitô hữu giáo dân, nói thẳng với hoàng đế Marcus Aurelius năm 
176 rằng phá thai là sát nhân và những ai can dự vào việc này 
phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa: “Chúng tôi nhìn những phôi thai 
là những tạo vật của Chúa, được Chúa chăm sóc yêu thương”. 

Không chỉ tin tưởng suông, những giáo huấn ấy còn thấm vào 
xương thịt của các Kitô hữu, hướng dẫn cách sống và chọn lựa 
hằng ngày của họ. Họ ý thức rằng tin vào Tin Mừng Chúa Giêsu 
Kitô có nghĩa là chấp nhận thay đổi toàn bộ cách nghĩ và cách 
sống, là sự biến đổi tận căn, vì thế không thể tiếp tục lối sống như 
trước đây theo nền văn hóa sự chết nữa. Các Kitô hữu đã sống lối 
sống mới cho dù phải chịu thiệt thòi, kể cả bắt bớ và bách hại. 
Những cuộc bách hại đã không thể giết chết Kitô giáo nhưng càng 
làm cho niềm tin nơi các tín hữu mạnh mẽ hơn và lôi kéo nhiều 
người đến với Giáo Hội hơn. 

Chính giáo huấn của Đạo Kitô và sự nhiệt thành sống giáo huấn 
ấy nơi các tín hữu đã làm nên lý do chính yếu để giải thích sự trỗi 
dậy mạnh mẽ của Kitô giáo. Lại không phải là bài học quý giá cho 
các Kitô hữu ngày nay khi nói đến sứ vụ loan báo Tin Mừng cách 
mới mẻ hay sao? 

Theo đó, loan báo Tin Mừng cách mới mẻ, trước hết, đòi hỏi 
người công giáo phải đào sâu và hâm nóng lại niềm tin của mình. 
Không phải vô tình khi đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục vào 
tháng 10 sắp tới Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ (New 
Evangelization) lại song hành với Năm Đức Tin (từ 21.10.2012 đến 
24.11.2013). Có một thực tế đau lòng là nhiều đất nước đã từng 
cống hiến cho Giáo Hội những nhà thừa sai đầy nhiệt huyết, dấn 
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thân loan báo Tin Mừng ở những miền đất xa xôi, nhưng nay, 
trong chính những đất nước ấy, nhiều người mang danh là công 
giáo lại không hiểu ngay cả những khái niệm căn bản của đức tin 
công giáo. Một thực tế đau lòng khác là nhiều trường công giáo 
vẫn có giờ tôn giáo ngay trong nhà trường, nhưng học sinh công 
giáo lại chẳng hiểu biết bao nhiêu về giáo lý công giáo. Thế nên, 
để loan báo Tin Mừng cách mới mẻ thì trước hết, chính người 
công giáo phải hiểu rõ mình tin vào ai, tin điều gì, tại sao tin. Nói 
cách khác, chính người công giáo cần được tái loan báo Tin 
Mừng. 

Chưa hết, cứ theo nhận định của Rodney Stark thì các Kitô hữu 
trong đế quốc Rôma ngày xưa không chỉ hiểu giáo huấn đức tin, 
nhưng đức tin ấy còn thấm vào máu thịt của họ và thể hiện trong 
cách sống, trong những chọn lựa hằng ngày. Để loan báo Tin 
Mừng cách mới mẻ, người công giáo cũng cần có nhiệt tình mới, 
đến độ dám lội ngược dòng chảy của văn hóa thời đại, như các 
Kitô hữu ngày xưa đã dám sống khác với lối sống phổ biến chung 
quanh họ. Đức tổng giám mục Chaput, Hoa Kỳ, đã diễn tả xác tín 
này cách mạnh mẽ: “Những Kitô hữu đầu tiên đã xây cuộc đời họ 
trên niềm tin vào Thiên Chúa là Cha. Họ tôn trọng hoàng đế nhưng 
họ không lẫn lộn hoàng đế với Thiên Chúa. Họ đặt Thiên Chúa lên 
trên hết. Họ tin Giáo Hội là mẹ của họ. Họ tin các giám mục và linh 
mục là những người cha tinh thần, và tin rằng qua các bí tích, họ 
được trở nên con cái Thiên Chúa, được dự phần vào sự sống thần 
linh như thánh Phêrô nói. Đã đến lúc người công giáo phải tìm lại 
căn tính công giáo của mình hiểu như là các môn đệ của Đức 
Giêsu Kitô và những nhà truyền giáo của Hội Thánh. Chúng ta 
phục vụ đất nước cách tốt nhất bằng việc nhớ lại rằng trước hết 
chúng ta là công dân Nước Trời. Càng là người công giáo tốt thì 
càng là công dân tốt. Lý do là nếu chúng ta không hết lòng hết sức 
sống niềm tin công giáo cách đúng đắn, thì chúng ta chẳng có gì 
đáng giá để đóng góp cho xã hội và đất nước”. 

Thiên Triệu 
NGUỒN : HDGMVN 

GPKONTUM (25.04.2012) KONTUM 
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IV.          GIAÙO PHAÄN KONTUM 

1. Thư mục vụ Tam Nhật Thánh và Phục Sinh 2012  
của Đức Giám Mục Giáo Phận. 

TOÀ GIÁM MỤC KONTUM 
Office of the Bishop - Diocese of Kontum 

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam 
 

Số 34/VT/'12/Tgmkt 
 

 
Kontum, Th� Sáu Tu�n Thánh, 06.04.2012 

 

 
THƯ MỤC VỤ   

TAM NHẬT THÁNH - PHỤC SINH 2012 
 
Kính gửi: Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện 

    cùng toàn thể Gia đình Giáo phận Kontum. 
 
Anh chị em thân mến, 
“Bình An của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ở cùng anh chị 

em!”. Chúng tôi mời anh chị em cùng suy gẫm cuộc khổ nạn 
của Chúa Giêsu đang diễn lại nơi cộng đoàn anh chị em Turia 
Yôp, thuộc tỉnh Kontum cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. 
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1. Turia Yôp : 
Như anh chị em đã biết Turia Yôp là một họ đạo thuộc xã 

Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum. Số giáo dân vùng này cũng 
tới cả mấy ngàn giáo dân, nếu kể cả địa sở Kon Hring có tới 12.655 
giáo dân. Vì thiếu linh mục, nên Linh mục địa sở Kon Hring, Lm Bá 
Năng Lý, phải kiêm nhiệm cả vùng rộng lớn thuộc huyện Đăk Tô và 
một phần huyện Đăk Hà. Có các linh mục mới thụ phong, Lm 
Khanh và Lm Hoa, làm phó xứ. Ngày 23.02.2012, Lm Hoa đến 
dâng lễ an táng cho một bà già sêđăng nghèo tại đây trên đường 
về đã bị đánh trọng thương. Và dịp lễ Phục Sinh này, chúng tôi đã 
nộp đơn xin Xã, Huyện, Tỉnh cũng không được chấp thuận, cho dù 
đã có nhiều gặp gỡ trao đổi! Đââu là lý do từ chối sâu xa nhất? 

Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, người kitô hữu có được 
một đức tin tuyệt vời. Đức tin này có thể tóm gọn trong 3 cái 
một: 

• Một chân lý căn bản: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha 
Thiên Chúa độc nhất và chân thật và Đấng Cha đã sai, 
Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Chỉ có một Thiên Chúa là Cha, 
mọi người là anh em. 

• Một giới luật yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau 
như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15,12). Yêu Chúa yêu 
người là một. Yêu người như yêu Chúa và yêu bằng tình 
yêu của Chúa. 

• Một lệnh truyền: “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn 
dân” (Mc 16,15). Tin mừng đó là chính Đức Giêsu, chính 
nhờ Ngài chúng ta biết và đi giúp mọi người biết tất cả là 
anh chị em với nhau cùng nhau xây dựng một thế giới 
văn minh của tình thương! 

Cứ để ý mà xem: Ai yêu nước bằng người Công giáo chân 
chính? Ai hiếu thảo cha mẹ tổ tiên bằng người Công giáo đích 
thực? Vì hiếu thảo bằng chính tình yêu của Thiên Chúa và như 
thể yêu mến Chúa vậy (x. Mt 22,34-40). Nơi nào có nhà thờ, có 
linh mục, có tu sĩ, nơi đó có nhân nghĩa hơn, có huynh đệ hơn, 
có tin nhau hơn! Thiên hạ có sai trái đều dễ dàng được cảm 
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thông, còn người có đạo mà sai lỗi, thiên hạ đều trách “Công 
giáo mà thế à! Có Đạo mà thế à!” . Cứ coi các nhà trẻ do các nữ 
tu chăm sóc: Những ai đưa con cái tới trước nhất? Tại sao phải 
xin giữ chỗ cả năm trước?  Nhưng sao có thời người kitô hữu 
lại bị xếp xuống công dân hạng hai hạng ba vậy? Sao vẫn bị 
hiểu lầm, bị kỳ thị? 

 

2. Đâu là lý do sâu xa của việc cấm đoán, kỳ thị, bất 
công? 

Anh chị em thân mến, 

2.1. Lý do th� nh�t : T�i ngư�i có đ�o không s	ng 
Đ�o! 

Tin Đạo mà không sống đạo là một cản trở lớn và là một 
nguyên do gây hiểu lầm trong xã hội. Tin Đạo mà không biết 
truyền đạo lại còn là một lý do trầm trọng hơn làm cho người 
khác không những xa Giáo Hội, mà còn ghét nữa! Tại sao đến 
giờ này nhiều người cứ mãi xin chuẩn khác đạo? Vâng chính 
những gương mù gương xấu như chè chén say xưa, như ly dị 
phá thai, như mắc các tệ nạn đã làm méo mó khuôn mặt tươi 
xinh của Giáo Hội. Chính chểnh mảng không truyền giáo hoặc 
truyền giáo lệch lạc làm cho nhiều người hiểu lầm và ghét Giáo 
Hội. Chính việc các gia đình kitô giáo không quan tâm đủ để lo 
cho con em ăn học và tận hiến cuộc đời cho Chúa và xã hội mà 
chúng ta thiếu trầm trọng các vị chủ chăn và các nhà thừa sai. 
Cứ gẫm coi, nếu vùng Turia Yôp có đông con em ăn học và làm 
linh mục tu sĩ thì đâu cần tới Lm Hoa từ Pleiku lên phục vụ và 
cũng không cần nhiều phép tắc thủ tục. Hãy tự trách mình trước. 
Thánh Phaolô đã từng cảnh báo “Khốn thân tôi, nếu tôi không 
loan báo Tin Mừng”(1Cr 9,16). 

2.2. Lý do th� hai : Do chính Đ�o. 
Cứ ngẫm nghĩ mà coi! Nhiều khó khăn đến từ chính Đạo. 

Đừng ngạc nhiên. Hãy hiên ngang về niềm tin tuyệt vời này. 
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Một tôn giáo như kitô giáo dạy “một vợ một chồng” đâu 
dễ được đón nhận tại một đất nước mà vua chúa thì cả 1000 
cung phi còn quan quyền thì năm thê bảy thiếp? Nhiều người 
ghét cũng dễ hiểu! 

Một tôn giáo như kitô giáo dạy “không được ly dị, không 
đồng tính luyến ái, không phá thai”, đụng chạm tới quyền lợi làm 
ăn của bao người, hẳn sẽ bị phản đối, bị dèm pha hoặc gây khó 
khăn đến bắt bớ, cấm cách. Cứ theo dõi các cuộc tông du của 
Đức Thánh Cha trên thế giới: tới đâu cũng có những đám người 
tụ họp phản đối, đả đảo đấy! Trước “những hiểu lầm hay bất 
công” này, chúng ta càng cần ý thức hơn sứ mạng “được sai đi 
loan báo Tin Mừng yêu thương” bằng lời nói, bằng đời sống phục 
vụ hết tình! 

Anh chị em thân mến, 
Cảnh anh chị em Turia Yôp cũng như nhiều nơi chưa 

được hưởng cái quyền sống Đạo có khác gì cảnh nô lệ của dân 
Israen xưa? Ông Mai Sen đã bỏ cuộc sống cung điện ra đi chia 
sẻ kiếp lầm than của dân (x. Xh 2,11-15), còn chúng tôi phải làm 
sao cho phải Đạo?  Là con người, chúng tôi cũng muốn sống, 
cũng sợ chết. Nhìn thấy dùi cui, roi điện, chó nghiệp vụ hoặc 
nòng súng, tự nhiên chúng tôi cũng muốn chạy trốn! Nhưng “Vui 
mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người thời nay, 
nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ – cụ thể ở 
đây là của anh chị em Vùng Turia Yôp – cũng là vui mừng và hy 
vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có 
gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong 
lòng họ” (Hc Mv số 1),  nên tiếng kêu của dân Turia Yôp càng 
thúc bách và nhắc nhở người mục tử chúng tôi nhớ tới lời phát 
biểu của Chú Yao Phu A. H. năm 2010 trước đông đảo các cán 
bộ ở huyện Đăk Tô: “Kính thưa quý vị, Tôi, một yao phu, tôi xin 
phát biểu. 1. Ở đây không có tự do tôn giáo. Ở nơi khác tôi 
không biết. Nhưng ở đây suốt hơn 30 năm nay. Không có. 
Không có nhà thờ. Không linh mục. Không bí tích. 2. Đã có yao 
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phu bị bắt vì đạo. Bị tù ở Pleibông vì đạo. Bị chết vì đạo. Số 
phận chúng tôi là yao phu, cũng sẽ không hơn gì cha ông. 
Chúng tôi cũng sẵn sàng để được chết vì đạo”. (trích Văn Thư 
51/VT/’10/Tgmkt, ngày 22.11.2010, gửi Ông Chủ Tịch Tỉnh Gia 
Lai). Thánh Phaolô đã từng nói: “Không ai được sống cho mình, 
cũng không ai được chết cho mình. Có sống và chết là sống và 
chết cho Đức Kitô” ( Rm 14,7-8). Đức Kitô ở đây đang hiện thân 
nơi anh chị em đạo hữu ở Turia Yôp cũng như ở khắp nơi 
chúng tôi được trao phó chăm sóc và phục vụ! Cụ thể chúng tôi 
đã báo chính quyền chương trình đến thăm mục vụ và dâng lễ 
cho anh chị em ở Turia Yôp từ 09g đến 10g sáng Chúa nhật 
Phục Sinh. 

Xin toàn thể gia đình giáo phận cầu cho chúng tôi có đủ 
ơn khôn ngoan và lòng can đảm của Chúa Thánh Thần để phục 
vụ quê hương cũng như Giáo Hội, cho trọn vẹn đôi bề. Cầu 
mong qua vụ này, quý cán bộ sẽ hiểu người Công giáo chúng ta 
hơn, sẽ yêu thương hơn và mối quan hệ đôi bên không bị tan 
vỡ nhưng được cải tiến hơn! Tất cả vì hạnh phúc của giáo dân. 
Tất cả vì ích quốc lợi dân! Tất cả cho vinh danh Thiên Chúa, là 
Cha mọi người, là Chủ lịch sử! 

Hiệp thông trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, 
 
� Micae Hoàng Đức Oanh 
Giám Mục Giáo Phận Kontum. 
 

------------------------------- 
* Bản sao kính gửi: Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung. 
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2. Thư của Đức Giám Mục Giáo Phận  
gửi cho Quý Vị Lãnh Đạo Nhà Nước CHXHCNVN 

TOÀ GIÁM MỤC KONTUM 
Office of the Bishop - Diocese of Kontum 

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam 
Số 33/VT/’12/Tgmkt 

 
Kontum, ngày 04 tháng 04 năm 2012 

Kính gửi:  Ngài Trương Tấn Sang, 
 Chủ Tịch Nước CHXHCNVN. 
 Ngài Nguyễn Sinh Hùng, 
 Chủ Tịch Quốc Hội NCHXHCNVN. 
 Ngài Nguyễn Tấn Dũng, 
 Thủ Tướng NCHXHCNVN. 

 

Kính thưa Quý Ngài, 

Ngày 03.04.2012, Tòa Giám mục Kontum nhận được Văn 
Thư số 269/UBND-NC của huyện Đăk Hà (1) từ chối không cho tổ 
chức lễ Phục Sinh tại Turia Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kontum, nơi đây ngày 23.02.2012, linh mục Nguyễn Quang Hoa 
đã bị đánh trọng thương sau khi đi dâng lễ an táng cho một bà già 
dân tộc. Chúng tôi xin mạn phép chính quyền tỉnh Kontum đạo đạt 
lên Quý Vị lãnh đạo cao nhất Nước qua lá thư ngỏ này ước 
nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không được 
hưởng quyền tự do tôn giáo mấy chục năm qua (1972-2012)! Việc 
trình  lên Quý Ngài lãnh đạo tối cao không nhằm tìm ân huệ hay 
giúp đỡ can thiệp, nhưng để làm trọn nhiệm vụ kính báo. 

Tự do tôn giáo là quyền căn bản và thánh thiêng! 

Tự do tôn giáo không phải là một ân ban, mà là một quyền 
căn bản thánh thiêng! Chúng tôi đã theo đuổi con đường gặp gỡ, 
trao đổi đối thoại. Từ Thôn, lên Xã, lên Huyện, lên Tỉnh. Rồi lại từ 
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Tỉnh, xuống Huyện, xuống Xã ! Và nay xin lên tận Trung Ương cho 
trọn tình vẹn nghĩa. Với cấp Tỉnh hay Xã, Thôn,  chúng tôi cảm 
thấy còn có thể đối thoại được với các vị như: Ông Bí thư tỉnh Hà 
Ban, Ông Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Thiếu tướng 
Giám đốc Sở Công An  Lê Duy Hải.; còn với cấp huyện Đăk Hà, 
cách riêng với Ông Bí Thư Hạnh, xem ra khó quá! Kể cả suốt mấy 
chục năm nay (1972-2012) Huyện Đăk Hà, đối với người công 
giáo, vẫn được mệnh danh một “Huyện ghét đạo nhất” Tỉnh. 
Chuyện “hành hạ người có đạo” tinh vi đến nỗi đến giờ này vị giám 
mục kh? kính hi?n lành P.Trần Thanh Chung vẫn cứ nói : “Đi....., 
(cqcs Đăk Hà) cũng không cho” (Xin phép không tiện viết đầy đủ).  
“Nhóm Hàmòn” - mà một số cán bộ đã vô tình “phóng đại” thành 
“Tà đ�o Hàmòn” do một số yao phu dựng nên - cũng chính là 
“thành tích của chính sách cấm cách của huyện Đăk Hà”, vì hơn 
30 (1972-2004) năm anh chị em tại Hàmòn vẫn chịu c�nh 3 
không – không linh mục, không nhà thờ, không bí tích! Mãi tới 
năm 2004, chúng tôi mới được phép xây dựng ngôi nhà thờ đầu 
tiên nhỏ xíu với kích thước 7m x 10m tại Kon Trang Hlong Hloi sau 
cả mấy năm “đấu tranh đối thoại”. Ngày khánh thành, 95% giáo 
dân đứng ngoài trời, đứng trên đất “của nhà nước”, vì chính quyền 
chỉ cắt trả Giáo hội có 10m ngang dọc mà thôi! Chẳng lẽ “tự do tôn 
giáo là như  thế sao!?” 

“Tất cả vì ích quốc lợi dân”.   

“Tất cả vì ích quốc lợi dân”! Ngày 30.03.2012, trong buổi 
tiếp Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám đốc Sở Công An tỉnh Kontum 
đến thăm và trao đổi về chuyện Turia Yôp tại Tòa Giám Mục 
Kontum, Linh mục Tổng đại diện Nguyễn Vân Đông đã bất ngờ hỏi 
: “Nếu chính quyền không cho Đức Cha đến dâng lễ tại Turia Yôp, 
Đức Cha có đi không? Nếu Đức Cha không đi, xin Đức Cha từ 
chức cho rồi”! Một câu hỏi nói lên được ý nguyện và lập trường 
của cả gia đình Giáo phận. Được đặt lên phục vụ dân mà không 
phục vụ dân “đến nơi đến chốn” thì từ chức là phải đạo thôi! 
Chúng tôi đã trả lời thật rõ ràng: “Vấn đề ở đây là quyền lợi và 
hạnh phúc của người dân trên hết! Vì hạnh phúc chính đáng của 
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người dân có đạo, dù có bị cấm, tôi vẫn phải đi!”. Như “con giun bị 
dày xéo”, nó cũng quằn quọai để thoát chết! Người có đạo chúng 
tôi, một khi bị dồn ép quá, bị dồn ép  gần 40 năm rồi, cũng muốn 
được thở, được “sống cho ra sống”! Chính Quý Ngài đã học và 
từng dạy “� đâu có áp b�c,  đó có đ�u tranh” và “Đ�u tranh 
là h�nh phúc!” Đơn giản vậy thôi! Có ai lại đi chụp cho con giun 
“cái mũ chống đối người giẫm lên nó” đâu! Đừng ai chụp cho cái 
mũ phản động hay chống đối người thi hành công vụ, cũng đừng 
ai vu cho cái tội âm mưu lật đổ Chính Quyền hoặc diễn tiến hòa 
bình này nọ! Oan lắm! 

Chính quyền Đăk Hà nêu lý do “tình hình tr�t t� an ninh 
không đ�m b�o”  không thuyết phục được ai trong cái thế giới kỹ 
thuật số hôm nay, lại còn không sợ xúc phạm đến danh dự công 
lao bao người con của một đất nước từng tự hào “đánh thắng hai 
tên đế quốc đầu xỏ” sao? Sau hơn 30 năm hoà bình, mà không 
bảo đảm an ninh tối thiểu cho dân tại một vùng chỉ cách QL 14 vài 
cây số, ở sát nách thị trấn Đăk Hà giàu nhất tỉnh Kontum, thì phải 
hiểu thế nào? 

Còn bảo: “Chưa có nơi thờ phượng”, “Ở đây bà con giáo 
dân không cần linh mục, bà con giữ đạo tại gia” hoặc “các yao phu 
làm lễ cho bà con có đạo” đều không lọt tai một ai có chút lương tri 
và có chút trí khôn!!! Chẳng lẽ đến hôm nay vẫn coi “Tôn giáo là 
thuốc phiện ru ngủ nhân dân”nên cần cấm đoán hoặc tiêu diệt 
sao? Hay “Tôn giáo là một tổ chức phản động” như một cháu dân 
tộc lớp 10 mới hỏi chúng tôi như thế tháng trước đây!? Có lúc nào 
Quý Ngài giật mình chợt nảy ra ý nghĩ “Trời ơi! Giặc Tàu từ Biển 
Đông đã tràn tới Đăk Hà rồi” phải không? 

Kính thưa Quý Ngài, 
Sau khi đã kiên trì và nhẫn nại gặp gỡ, trình bày, đối thoại, 

chúng tôi phải làm gì cho phải đạo? Xin Quý Ngài xét cho, chúng 
tôi nên chấp hành lệnh cấm đạo qua VT 269/UBND-NC của huyện 
Đăk Hà hay nghe theo khát vọng và nhu cầu sống quyền tự do tôn 
giáo chính đáng của mấy ngàn người dân có đạo Vùng Turia Yôp 
đã được Hiến Pháp và Luật Nhà Nước CHXHCNVN công nhận? 
Nghe Lời Thiên Chúa hay nghe lời sai trái của người đời?  Hôm 
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nay chúng tôi cũng muốn lập lại đại ý nội dung trong thư gửi các vị 
lãnh đạo cao nhất Nước ngày 11.09.2008: “Chúng tôi không dại gì 
chống chế độ, chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con 
tàu lênh đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh 
lái nhỏ xíu một chút là dân được hưởng tự do hạnh phúc, mà chính 
quyền cũng hạnh phúc tự do”(2). Hy vọng qua vụ Turia Yôp này, 
Quý Ngài ở Trung Ương hiểu dân tình hơn; các quan chức địa 
phương thương người dân có đạo hơn, để cùng nhau xây dựng 
một xã hội có nhân nghĩa hơn, huynh đệ hơn và bình đẳng hạnh 
phúc hơn! Xin đừng ai quên: Chính những cán bộ đầy tớ nhân dân 
mà tham nhũng, quan liêu, hành dân mới thực sự là những kẻ 
đang phá chế độ! Dầu sao, là người có Đạo, chúng tôi vẫn phải 
cám ơn Quý Cấp, vì có những vụ như Turia Yôp, Tin Mừng yêu 
thương được loan báo rộng rãi, và chính chúng tôi, những sứ giả 
Tin Mừng, cũng được nhắc nhở: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên 
tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2). 

Trân trọng, 

� Micae Hoàng Đức Oanh,  
Giám Mục Giáo Phận Kontum. 

* Bản sao kính gửi 
- Ban TG/CP. 
- UBND Tỉnh Kontum 
- Sờ Công An Tỉnh Kontum. 
- Sở Nội Vụ tỉnh Kontum, 
-HĐGMVN. 
-Báo Hiệp Thông của HĐGMVN. 
- Linh mục Đoàn Kontum. - Các xứ họ thuộc Giáo phận Kontum. 

Xin g�i kèm 
(1) Văn Thư  số 269/UBND-NC của UBND Huyện Đăk Hà, 

ngày 03.04.2012. 
(2) Văn Thư số 95/VT/’08/Tgmkt gửi Các Vị Lãnh Đạo Tối 

Cao Nước CHXHCNVN,  ngày 11.09.2008. 
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(1) Văn Thư  số 269/UBND-NC của UBND Huyện Đăk Hà, 
ngày 03.04.2012. 
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(2) Văn Thư số 95/VT/’08/Tgmkt gửi Các Vị Lãnh Đạo 
Tối Cao Nước CHXHCNVN,  ngày 11.09.2008. 

 

TOÀ GIÁM MỤC KONTUM 
Office of the Bishop - Diocese of Kontum 

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam 
Soá 95 /VT/’08/Tgmkt 

 
Kontum, ngaøy 11 thaùng 09 naêm 2008 

 
Kính gửi 
Ông NGUYỄN MINH TRIẾT, 
Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam. 
Ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG, 
Chủ Tịch Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam. 
Ông NGUYỄN TẤN DŨNG, 
Thủ Tướng Nước CHXHCN Việt Nam. 
 

Kính thưa Quý Ngài, 

 Từ nhiều năm nay, vấn đề đòi lại tài sản đất đai của người 
dân cũng như của các tôn giáo đã trở thành điểm nóng bỏng trong 
xã hội. Vấn đề này đã hút mất nhiều công sức, nhiều thời gian của 
cán bộ cũng như người dân. Nó đã và đang xói mòn niềm tin của 
nhiều người. Cụ thể như vụ Đất Thái Hà và Tòa Khâm Sứ hiện 
nay. Với tư cách người công dân, chúng tôi xin gửi tới Quý Ngài 
bức thư này vào chính lúc Đất nước đang phải lo giải quyết những 
việc trọng đại như vấn đề các tệ nạn xã hội, vấn đề tham nhũng, 
vấn đề y tế giáo dục cũng như nhiều chương trình phát triển lớn 
của Đất Nước. 
 Chỉ có “Sự thật sẽ giải phóng” con người, mới đem lại tự do 
hạnh phúc cho con người. Con người vốn có tinh thần hiền lành, 
dễ gặp nhau, dễ tha thứ, nhưng một khi biết mình bị lừa, bị gạt, bị 
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dồn ép... thì họ có thể chấp nhận cả cái chết, nhất là “cái chết vì 
đạo”. Lịch sử cho thấy “quan nhất thời, dân vạn đại”, nhưng có 
được bao nhiêu vị hữu trách ý thức và nhạy bén trước những ý 
kiến, những khát vọng chính đáng của người dân. Trong bối cảnh 
cụ thể như thế, lòng yêu nước thôi thúc chúng tôi gửi lên Quý Ngài 
những đóng góp sau đây.  
 

1. Vụ đất đai, tài sản của dân, của các đoàn thể đã và đang là 
điểm nóng bỏng. 

 Khắp nơi đều có người dân đi kiện đòi đất đai, tài sản. 
Chính quyền cần xem xét và nhận ra cái “bất cập, cái bất công” và 
mau chóng tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đã đến lúc không chỉ 
dựa trên 1,2 nghị định để “đá qua đá lại” hay “chụp đủ thứ mũ” cho 
người dân lành trong khi quá nhiều vụ tai tiếng “vi phạm” của các 
cán bộ thì lại “bỏ qua quá dễ dàng”. Càng không thể dùng vũ lực 
hay hệ thoáng thông tin “như hiện nay” để bịt miệng người dân. Vụ 
Thái Hà chỉ là một trong muôn vàn các vụ tranh chấp. Có biết bao 
nhiêu người dân thấp cổ bé miệng đi khiếu kiện đòi tài sản suốt 
bao năm tháng mà chẳng được lắng nghe giải quyết, lại còn bị trù 
dập!? Xem xét và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của người 
dân là cách thể hiện lòng yêu nước thương dân cụ thể nhất, hữu 
hiệu nhất. 
 

2. Đây không chỉ là chuyện đất đai 
 Vâng, đây không chỉ là chuyện đất đai. Cái chính là lòng 
người, là hạnh phúc, là tự do được làm người và làm người dân 
trong một đất nước tự do, bình đẳng. Nhiều người dân, trong đó 
có người dân Thái Hà, đang đòi hỏi công lý, công bằng, sự thật. 
Họ dám chấp nhận được chết cho một lý tưởng cao cả hơn mấy 
mảnh đất. Súng đạn đã đến lúc không giải quyết được vấn đề, 
nhất là đối với những người có một niềm tin tôn giáo như người 
Công giáo. Vì thế, Chính quyền không nên đem vũ lực ra để giải 
quyết những tranh chấp hiện nay.  
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3. Với tâm tình biết ơn 

 Nhưng, dưới ánh sáng niềm tin vào “Thiên Chúa là Chủ lịch 
sử”, chúng tôi xác tín, chính Ngài đang dùng Nhà Nước Việt Nam 
thực hiện công cuộc “loan báo Tin Mừng sự thật, công bằng, yêu 
thương” qua vụ đất Thái Hà. Vụ phong thánh cho 117 vị tử đạo tại 
Việt Nam vào năm 1988 là một minh chứng hùng hồn. Qua các 
buổi học tập do các cấp Chính Quyền tổ chức, nhiều người ngoài 
hiểu biết và cảm thông với Giáo Hội Công Giáo hơn và đã tìm đến 
với Giáo Hội. Chúng tôi thiển nghĩ, một cách nào đó, người Công 
giáo phải biết ơn chính quyền Việt Nam hôm nay. 

 

Kính thưa Quý Ngài,  

Trên đây là những dòng tâm tình mong góp được chút gì vào 
công cuộc xây dựng Đất Nước. Đất Nước này được ví như một 
con tàu. Chỉ cần điều chỉnh cái “bánh lái” nhỏ xíu, Đất Nước sẽ 
tiến đến vinh quang hoặc ngược lại. Chúng tôi cầu xin Ơn Trên 
ban cho mọi người dân, cách riêng các nhà hữu trách, có được sự 
khôn ngoan sáng suốt, lòng khiêm tốn và tính can đảm để cùng 
nhau điều chỉnh kịp thời cái bánh lái nhỏ xíu đó ngõ hầu mọi khó 
khăn đều được giải quyết cách thoả đáng trong tinh thần tôn trọng 
con người, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ công bằng.  

Xin kính chúc Quý Ngài an bình và sức khoẻ. 
 

Trân trọng, 
HOÀNG ĐỨC OANH 

Giám Mục Giáo Phận Kontum. 
 
 
 
NB. Bản sao kính gửi 
 * Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “để kính tường”. 
 * Báo Hiệp Thông của HĐGMVN. 
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3. Chúa Nhật Phục sinh  
tại Gx Kon H’ring, hạt Đăk Mot, Kontum. 

 

Kontum – Tham dự Thánh lễ 
Phục Sinh là niềm khát khao 
cháy bỏng trong lòng mọi 
người Kitô hữu. Thế nhưng, 
không phải nơi nào cũng 
được bước chân Đức Giám 
Mục dễ dàng lui tới để dâng 
Thánh lễ Phục Sinh, đặc biệt 
tại làng Turia Yop, xã Đăk 
Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kontum, nơi cha Lu-i 

Nguyễn Quang Hoa bị 3 côn đồ đánh suýt chết ngày 23/02/2012, 
mặc dù Tòa Giám Mục Kontum đã gửi đơn lên chính quyền từ 
ngày 25/03/2012.  

Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Kon Hring bắt đầu lúc 
06 giờ ngày 08/04/2012 tại khu đất nền nhà thờ cũ do Đức Giám 
Mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế, các linh mục Calistô 
Bá Năng Lý, Tađêô Trần Xuân Sơn, Lu-i Nguyễn Quang Hoa cùng 
đồng tế với sự tham dự của khoảng 10.000 giáo dân và các các 
sơ Dòng Chúa Quan Phòng. 

Đoàn rước đi từ đường liên thôn tiến vào lối đi dẫn đến lễ đài cung 
thánh. Bên phải của đoàn rước là nền đất nhà thờ cũ còn trơ lại 
nhiều trụ cột bê tông bản lớn, một số giáo dân ngồi tại đó tham dự 
lễ. Một giáo dân có tuổi trong làng Kon Hring cho biết: “Đây là dấu 
tích nhà thờ cũ trước 1975. Đây là đất đai tôn giáo. Chúng tôi 
muốn có nhà thờ, muốn có nơi thờ phượng tôn nghiêm. Chúng tôi 
muốn tham dự thánh lễ không bị nắng, không bị ướt. Mùa này thì 
ướt. Mùa Giáng Sinh thì lạnh buốt xương. Có nhà thờ thì chúng tôi 
được ấm ấp và yên tâm hơn. Mong rằng chính quyền giúp đỡ để 
hàng chục ngàn giáo dân chúng tôi ở đây có nhà thờ. Chúng tôi 
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mong muốn có nhà thờ hơn 30 năm rồi. Được như vậy, dân làng 
tôi biết ơn nhà nước lắm”. 

Trong bài giảng lễ, Đức cha Micae chia sẻ: “Chính Chúa Giêsu 
chết và sống lại đã từng tuyên bố ‘Thầy là đường, là sự thật và là 
sự sống’. Chỉ Đức Giêsu Kitô chết và sống lại đã từng tuyên bố 
‘Sự sống đời đời là nhận biết Cha – Thiên Chúa độc nhất và chân 
thật và Đấng Cha đã sai là Đức Giêsu Kitô’. Qua Đức Giêsu Kitô 
chúng ta biết chỉ có một Đấng Tạo hóa, một vị thần cao cả nhất là 
Cha của mọi người. Và vì thế tất cả mọi người là anh em. Những 
quan hệ ruột thịt, những quan hệ sui gia, những quan hệ bạn bè, 
đồng nghiệp, những quan hệ chòm xóm láng giềng đến sau cái 
quan hệ là con cái Thiên Chúa. Ngay phút đầu thai trong dạ mẹ, 
mỗi người chúng ta được tạo thành giống hình ảnh của Thiên 
Chúa. Trong bài sách Sáng Thế đêm qua chúng ta đã được nghe 
rõ điều này. Và vì thế, với niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho 
chúng ta biết nhìn nhận tất cả mọi người là anh chị em với nhau. 
Theo sự hiểu biết bình thường của con người, quan hệ của chúng 
ta nhỏ bé lắm, giới hạn lắm. Nhưng dưới ánh sáng niềm tin này, 
quan hệ của chúng ta bao trùm tất cả mọi người trên trần gian này. 
Với cái nhìn tầm thường của người phàm, chúng ta xử sự với 
nhau trong giới hạn nhỏ bé của mình. Nhưng dưới ánh sáng niềm 
tin vào Đức Giêsu Kitô tất cả mọi quan hệ xử sự của chúng ta phải 
thể hiện trong niềm tin bằng cách bao trùm toàn thể nhân loại. Vì 
thế, nếu ai hỏi chúng ta tin vào ai, chúng ta không ngần ngại trả lời 
ngay lập tức “tin vào Đức Giêsu Kitô chết và sống lại”. 

Vì là Thánh lễ ngoài trời, trong cái thiên nhiên núi rừng vây phủ 
bốn bề, núi trùng điệp xen kẽ nhau như những chiếc bánh ú đan 
xen dưới ánh nắng mai và vầng trăng đã trốn một nửa vào mây. 
Càng về cuối lễ, cái nóng bắt đầu hừng hực và làn da mỏng của 
con ngoài bắt đầu cảm thấy nóng bức, khó chịu. Dù vậy, không ai 
đội nón hoặc che dù vì mọi người đều ý thức đây là nơi tôn 
nghiêm thờ phượng Chúa. 

Trước khi kết Lễ, Đức Cha căn dặn cộng đoàn dân Chúa: “đặc biệt 
là anh em dân tộc Xê Đăng cố gắng cho con cái ăn học đến nơi 
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đến chốn, dầu có bán đất bán nhà cũng phải cho con cái chúng ta 
ăn học cho tốt vì có học tốt thì mới có thể phục vụ tốt cho anh em 
của mình. Thanh thiếu niên trong làng cố gắng sống cuộc sống 
đức tin bằng những việc làm có ích cho địa phương mình, cho khu 
xóm mình, cho làng mình đang ở bằng cách làm việc công ích ít ra 
mỗi tháng một lần. Cụ thể là con đường nào chưa ngay thẳng còn 
lồi lõm thì sửa lại cho ngay thẳng để có lối đi rộng rãi; phải thể hiện 
cách sống văn hóa là không chửi thề, nói tục, rượu chè say sưa, 
không gây gỗ đánh nhau mà phải giúp nhau trong mọi sự để làng 
chúng ta thành làng văn hóa. Khi khu xóm của chúng ta sạch sẽ, 
làng của chúng ta là làng văn hóa thì mai kia chính quyền nhận ra 
điều ấy mà giúp chúng ta sửa sang đường đi bằng đường nhựa 
chứ không phải là đường đất đỏ như bây giờ. Kế đến là mỗi người 
khi rời khỏi nơi đây thì hãy nhặt rác dưới chân mình dù rác này 
không do mình xả….” 

Đoàn rước Đức Cha rời cung thánh tiến dần về phòng thánh nằm 
ngoài khu đất cách đó khoảng hơn 200 mét. Ngài vừa đi vừa giơ 
tay chúc lành cho cộng đoàn hai bên lối ra tới tận phòng thánh. Dù 
nơi đó chỉ có một người đứng ngài vẫn chúc lành cách trang trọng. 
Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ. 

Về đến sân nhà nguyện, ngài vừa đi vừa cuối nhặt rác trong sân 
hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ thấy cái chai nước ngọt, vỏ hộp, 
bao giấy là ngài không ngần ngại mà cúi xuống nhặt ngay. Vừa 
nhặt rác, ngài vừa mời gọi mọi người cùng nhặt rác với mình để 
nhà Chúa được sạch sẽ, xinh đẹp. Thấy vậy, giáo dân cùng ra sân 
nhặt rác với ngài. Ngài vào phòng khách thăm một giáo dân bị mệt 
do chứng đau tim. Ngài hỏi thăm cách thân mật như với chính 
người thân của mình và chúc lành cho người bệnh này. Ra khỏi 
phòng bệnh nhân, Đức cha vui vẻ bồng bế và chơi đùa với trẻ con 
dù đứa bé đó mặt mày tèm lem, không được sạch sẽ nhưng ngài 
vẫn lấy áo khoác của mình mà quấn cho bé, làm cho bé phải bật 
cười và ngài cùng cười cách vui vẻ, dễ thương. 

Lúc này Đức Cha Phêrô cũng vừa đến thăm giáo dân Kon Hring 
trong ngày đại lễ Phục Sinh mừng Chúa sống lại. Ngài vào thờ lạy 
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Chúa trong ngôi nhà nguyện nghèo rách này, thăm hỏi giáo xứ và 
Yao phu và động viên cha Bá Năng Lý. 

Tại nhà nguyện, có khoảng 50 Yao phu của giáo xứ Kon Hring 
đang đợi Đức Giám Mục Micae để giải bày tâm sự, mong muốn 
của hơn 12.000 giáo dân tại nơi này. Theo các Yao phu cho biết 
trước 1975, nơi đây đã có nhà thờ và do chiến tranh nên nhà thờ 
không còn nữa. Những trụ cột bê tông cũ vẫn còn nguyên vẹn trên 
phần đất gần khu làm lễ đài dâng Lễ Phục Sinh sáng nay. Thế 
nhưng, bây giờ, nơi đó là một bãi đất trống, chỉ trơ lại các trụ cột 
bê tông khổ lớn cách mặt đất chừng 30cm mà thôi. Theo các Yao 
phu trình bày với Đức Cha Micae thì một phần đất cuối nhà thờ, 
nghĩa là đất nằm tại phần đầu tính từ đầu đường liên thôn vào nhà 
nguyện Kon Hring đã bị chiếm mất. Sau 1975, khu đất này chính 
quyền quản lý hơn 30 năm qua, họ đạo Kon Hring không được 
phép làm gì trên khu đất này. Không lâu sau khi chính quyền 
CSVN tiếp quản địa phương thì ông cán bộ xã Kon Hring đã âm 
thầm chuyển nhượng lô đất này ra sổ đỏ thành tên của mẹ ông. 
Giáo hội và tập thể giáo dân nơi đây nhiều lần yêu cầu chính 
quyền phải trả đất lại cho Giáo hội để hơn 12.000 con người nơi 
đây có chỗ thờ phượng, dâng lễ; có nhà thờ như bao giáo xứ khác 
trong thị trấn, thành phố. 

Chính Đức Cha Micae cho biết rằng ngài đã thỏa thuận trả công 
coi đất của bà đó là 50 triệu đồng thay vì phải thu tiền bà thuê đất 
trong hơn 30 năm qua nhưng bà nhất định không chịu. Trong thời 
gian ngài đi nước ngoài trị bệnh thì cha Tổng đại diện cũng thương 
lượng với bà lên đến 200 rồi 250 triệu đồng trong khi giá đất tại 
thời điểm đó là khoảng 500 triệu đồng, tức một nửa giá trị đất. Một 
lần nữa, bà mẹ của ông cán bộ xã này lại từ chối. Không hiểu lý do 
nào khu đất này đang nằm trong diện tranh chấp giữa bà mẹ của 
ông cán bộ xã và Giáo hội CGVN mà lại được chia thành 3 sổ đỏ 
cho những người khác đứng tên? Việc này đang được Giáo hội 
VN xúc tiến điều tra làm rõ vấn đề. Chỉ vì không có đất mà nhà thờ 
vẫn chưa được xây, giáo dân phải dâng lễ ngoài trời dù mưa 
nắng, dù đã có phép xây lại nhà thờ hơn 7 năm qua. 
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Đức Cha Micae hỏi tất cả “Anh em có muốn nơi đây có nhà thờ 
không?”, “Anh em muốn nhà thờ làm chỗ khác hay làm trên nền 
đất cũ?” thì tất cả Yao phu đều đồng loạt thưa rằng “muốn có nhà 
thờ” và “nhà thờ xây tại đây, trên đất cũ”. Ánh mắt khát khao, 
mong đợi nơi này có nhà thờ ánh lên niềm vui phấn khởi khi Đức 
cha căn dặn anh em trong làng “phải biến nơi này thành làng văn 
hóa, thành nơi khuôn mẫu cho các nơi khác nhìn vào noi theo: cho 
con cái ăn học tốt, cho mọi giáo dân được mặc đẹp tức là mặc đồ 
thổ cẩm đi lễ. Bởi vì, làng có tốt, dân có tốt, cuộc sống đạo đức 
mọi người có tốt thì chính quyền sẽ nghĩ lại mà giúp mình thôi”. 

Các Yao phu cho biết nếu bà mẹ của ông cán bộ xã chiếm đất nhà 
thờ này hoặc chia cho các người khác nhằm phi tang chứng cứ 
đất đai tôn giáo thì họ khó mà làm gì được trên mảnh đất thiêng 
liêng này vì cả làng đồng lòng giữ đất. Trước đây, bà mẹ của ông 
cán bộ xã đã từng trồng khoai mì trên đất nhưng sau một đêm cả 
làng dân tộc ra nhổ sạch hết, sáng ra không còn một cây nào. 

Chia tay anh em Yao phu, Đức Cha Phêrô và Đức cha Micae cùng 
cha Calistô Bá Năng Lý, cha Tađêô Trần Xuân Sơn, cha Lu-y 
Nguyễn Quang Hoa, cha Gk Nguyễn Hữu Tuyến và các sơ cùng 
một số giáo dân tháp tùng đoàn đến thăm giáo dân làng Turia Yop 
ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, cách đó chừng 10 km (nơi cha Luy  
Nguyễn Quang Hoa bị 3 người hành hung vào ngày 23/02/2012) vì 
ngài không được phép dâng Thánh Lễ theo công văn số 
269/UBND-NC ngày 03/04/2012. 

Đoàn tháp tùng hai Đức Cha đi đến đoạn đường gần con đập và 
khu rừng cao su, nơi cha Hoa bị đánh trên đường vào làng Turia 
Yop thì bị ông trưởng công an xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà và 
đông đảo tay chân bộ hạ với gương mặt đằng đằng sát khí chặn 
lại với lý do: “Trong này có dịch nên cấm dân từ ngoài vô. Dưới kia 
có mấy trại của dân quân đang huấn luyện quân sự, đang hành 
quân nên không ai được vô hết… Cái này là trách nhiệm và quy 
định của Bộ quốc phòng và mọi quy định của nhà nước”. Và ông 
này cũng cho rằng “dân không sao cả” khi Đức cha Micae quan 
ngại về việc hơn cả ngàn giáo dân trong đó ra đi lễ có thể gây dịch 
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cho các vùng bên ngoài nơi có dịch này; và việc làm ngăn chặn 
Tòa Giám Mục đến với giáo dân có thể bị nhân dân hiểu nhầm là 
hành vi cấm đạo tinh vi của chính quyền thì không hay lắm. Sau 30 
phút trao đổi, Đức cha và đoàn tháp tùng quay trở ra, ngài đi bộ 
khoảng vài trăm mét để trò chuyện với giáo dân của ngài gặp trên 
đường và bảo họ hãy trở về vì nơi này đang có dịch không vào 
được. Theo tin một Yao phu tại làng Turia Yop cho biết thì có hơn 
1.000 giáo dân đang chờ hai Đức cha đến thăm và chúc lành, 
mong muốn gặp lại cha Hoa vẫn chưa giải tán trong làng. 

Chính quyền xã Đăk Hring và tay chân đang chặn xe hai Đức cha 
và đoàn tháp tùng vào thăm bà con giáo dân làng Turia Yop tại 
đập nước phía trước rừng cao su, đường dẫn vào làng Turia Yop 
Thánh lễ phục sinh đã kết thúc, ánh sáng phục sinh đã chan hòa 
trên toàn cõi địa cầu nhưng đâu đó hãy còn lắm người vẫn còn u 
mê mò mẫm trong đem đen tăm tối. 
 
  

Giêra Công Trứ & Minh Nguyễn 
Nguồn tin: VRNs  

\ 

4.    Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh,  
Đức Cha Phê-rô Trần Thanh Chung bị chận đường. 

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN GIÁO HỌ TURIA  YÔP, XÃ ĐĂK HRING, 
HUYỆN ĐĂK HÀ TỈNH KONTUM 

ĐỂ THĂM TÍN HỮU VÀ MỪNG LỄ CHÚA PHỤC SINH. 

Các văn thư của Đức Giám Mục Micae đã gởi đến cấp chính 
quyền trong toàn tỉnh Kontum nói chung, đến Ủy ban Huyện Đăk 
Hà nói riêng, về việc dâng lễ trong dịp Đại Lễ Phục sinh như chúng 
ta đã biết: RẤT CÓ LÝ CÓ TÌNH. Hơn nữa, văn thư được Đức 
Giám mục gởi lên Cấp Nhà Nước nói đến quyền tự do căn bản 
của con người, là quyền được tự do tôn giáo và hành đạo. Thực 
tế, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, Đức Cha Phê-rô Trần 
Thanh Chung, cha Bá Năng Lý chánh xứ Kon Hring và một số linh 
mục bị công an chận đường, không cho đi đến giáo họ 
TURIA YÔP VÀO SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (08.04.2012) . 
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Chúng tôi sẽ đưa tin tức này đầy đủ hơn hầu đến quí gia đình 
truyền thông giáo phận nhà để hiểu rõ thái độ tôn trọng của các 
Giáo mục đối với chính quyền địa phương. Chiêu bài của bộ phận 
an ninh đưa ra để ngăn cấm các ngài đến làng Turia Yôp trong 
ngày đại lễ mừng Chúa Phục Sinh (08.04.2012), khách quan mà 
nói không có tính thuyết phục mà còn hàm chứa lối giải quyết ” 
không an dân và không vì lợi ích của người dân”. 

Khu vực kiểm 
dịch. Kiểm dịch 
cho đối tượng 
nào: Vật hay 
người và loại  
người nào? 
Người vô kẻ ra 
vùng này không 
bỊ ngăn chận, các 
giám mục linh 
mục thì không 
được vào: họ bỊ 
xếp vào loại nào 
đây? 

 
 

 

 

 

 

 Không có bộ 
phận y tế ?!! 
Loại “dỊch” 

chưa từng thấy 
trên thế gian 

này !!! 
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Theo thống kê của Giáo Phận Kontum, 
giáo xứ Kon Hring (tính đến cuối năm 2011): 

Số giáo dân: 12.655 tín hữu (Đa số người dân tộc Xê-đăng) 
Linh mục Chánh xứ: CALISTO BÁ NĂNG LÝ. 
Linh mục phó xứ: Lui NGUYỄN QUANG HOA 
và  TÔMA THIỆN LÊ CÔNG HUY KHANH 

Đây là một giáo xứ lâu đời nhất vùng phía bắc TP. Kontum, 
và vì bị chiến tranh tàn phá nên cơ sở tôn giáo như nhà thờ nhà 
xứ bị thiêu hủy bình địa, đến nay đất nhà thờ vẫn còn đó, nhưng 
rất tiếc chính quyền địa phương chưa trao trả lại cho Giáo Hội, dù 
nhiều lần đã xin giải quyết. 

 
GIÁO XỨ KON HRING CHƯA CÓ NHÀ THỜ XỨNG HỢP  

VỚI BỀ DÀY LỊCH SỦ TÔN GIÁO. 

 

BẢN SƠ ĐỒ MỘT SỐ NƠI THỜ TỰ TAI HUYỆN ĐAK HÀ. 
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5.    GIÁO XỨ ĐỨC AN, PLEIKU, GP KONTUM 
CHUẨN BỊ ĐÓN MỪNG LỄ PHỤC SINH 2012 

 

  

Lúc 15 giờ chiều nay, 03/04/2012, chúng tôi đến thăm giáo 
xứ Đức An, miền Pleiku, cũng là lúc ban chức việc và cha phó giáo 
xứ đang tất bật hoàn thành những panô mang chủ đề về Tuần 
Thánh và Phục Sinh. 

Sau hai ngày ảnh hưởng mưa bão, bầu trời đã quang đãng 
lại, khung cảnh tại giáo xứ Đức An chiều nay cũng nhộn nhịp hơn. 
Người thì tranh thủ lau quét trong nhà thờ, người thì dọn vệ sinh 
trong khuôn viên, người thì trang trí panô, người thì san lát nhà 
sinh hoạt của giáo xứ, các viên đá khối được dựng lên trước nhà 
xứ để tưởng niệm các Thánh Tử Đạo Việt Nam vừa hoàn thành 
chiều nay,… tất cả đang cật lực hoàn tất mọi công đoạn để đón 
mừng Chúa Phục Sinh. 

            Tuy còn nhiều công đoạn chưa hoàn chỉnh, nhưng bà con 
giáo dân cũng đã đến xem khá nhiều, ai nấy chăm chú đọc từng 
nội dung của các panô và trầm trồ vì những điều lạ mắt, hấp dẫn. 
Lời Chúa trong các panô được diễn tả sinh động qua hình ảnh, 
biểu đồ cùng với cách thiết kế sống động đã thu hút mọi người 
dừng chân lâu hơn trước “Lời của Chúa”. 
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Nhìn các cháu nhỏ vui đùa trước nhà thờ làm cho chúng tôi 
cảm thấy vui lây. 

            Cha xứ suốt cả tháng nay đã thường xuyên giám sát, động 
viên, thúc đẩy mọi người xây dựng khuôn viên cũng như các công 
trình lớn nhỏ của nhà xứ, để sớm hoàn thành trước lễ Phục Sinh. 
Và quả nhiên, mọi công việc cũng đã diễn ra suôn sẻ như ý Chúa  
muốn.  

Được biết, trong thời gian gần đây, Cha xứ cùng với bà con 
giáo dân đã đầu tư khá nhiều của cải và công sức cho các công 
trình này, hiện nay các công trình đang dần dần được sử dụng cho 
các sinh hoạt của giáo xứ. Vào các thánh lễ ngày Chúa nhật, bà 
con giáo dân có thể đi vào và ra về qua cửa mới mở để hạn chế 
tình trạng kẹt xe và tai nạn trước cổng chính đường Wừu. 

            Chúng tôi xin chúc mừng giáo xứ Đức An đã có thêm nhiều 
khởi sắc và kính chúc quý Cha, quý chức việc cùng toàn thể bà 
con giáo dân sốt mến trong Tuần Thánh để tiến về Phục Sinh hân 
hoan với Chúa. 

KCC  
GPKONTUM (05.04.2012) 
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6. Ngày hội Tân Tòng Miền Pleiku,  
giáo phận Kontum 

 

Gia lai – Sáng hôm qua, 16.04.2012, tại giáo xứ Đức An, Miền 
Pleiku, hơn 1200 anh chị em tân tòng từ các giáo xứ về họp mặt. 
Buổi gặp mặt bắt đầu lúc 8 giờ sáng, kết thúc bằng nghi thức Sai 
Đi lúc 16 giờ cùng ngày.  

Đây là buổi gặp mặt có rất đông anh chị em sắc tộc Bahnar, Jarai, 
Sêđăng và Kinh. Hầu hết, họ là những người mới gia nhập đạo từ 
đêm Phục Sinh và trong suốt Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm nay. 
Ngoài ra còn có nhiều anh chị em là những người đỡ đầu của các 

tân tòng cũng có mặt trong 
ngày vui này. 

Khoảng 9 giờ sáng, Đức cha 
Micae Hoàng Đức Oanh, Giám 
Mục giáo phận có mặt trong 
tiếng vỗ tay hân hoan chào đón 
của anh chị em tân tòng, mà rất 
có thể có nhiều người, đây là 
lần đầu tiên họ được gặp mặt 
vị cha chung của giáo phận. 

Đức Cha Micae đã ban huấn từ cho anh chị em tân tòng và chủ tế 
thánh lễ lúc 10 giờ 45 phút cùng quý cha trong giáo Miền đồng tế. 

Buổi họp mặt được sự hướng dẫn xuyên suốt của cha Nguyễn 
Duy Linh, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, cùng với sự hỗ trợ của 
cha Tôma 

Cha Nguyễn Duy Linh, trưởng ban Loan báo Tin Mừng giáo phận 
Nguyễn Văn Thượng, chánh xứ Đức An và trong buổi chiều, cha 
Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã đến chia sẻ niềm vui 
sống đạo cho anh chị em tân tòng.  

Anh Tư, một tân tòng của giáo xứ Đức An mới chịu phép rửa đêm 
Phục Sinh vừa rồi mừng rỡ chia sẻ: “Tôi là một người lương, nhiều 
năm không biết gì đến đạo Công giáo. Vợ tôi là người Công giáo 

 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         05/2012   

 62 

từ nhỏ, lúc đầu cô ở giáo xứ Thăng Thiên, sau này lên vùng Đức 
An sinh sống. Thấy nhiều lần vợ tôi mời bà con chòm xóm đến nhà 
tôi đọc kinh cầu nguyện tôi bắt đầu để ý đến đạo. Tôi thấy một điều 
lạ hơn là vợ tôi rất sùng kính Đức Mẹ, rồi ngày nào cỗ cũng đọc 
kinh kính lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Hằng ngày, bà xã 
và hai đứa con tối đến là ngồi đọc kinh với nhau, từ đó tôi có lòng 
mộ mến đạo Công giáo và tự nguyện tham gia học đạo và được 
rửa tội hôm phục Sinh vừa rồi”. 

“Tôi cảm thấy không có khó khăn gì hoặc phiền hà nào khi gia 
nhập gia đình Kitô giáo cả, bây giờ đêm nào cũng đọc kinh chung 
trong gia đình, hai đứa con đi học giáo lý đầy đủ và đứa trai út thì 
tham gia đội Lễ sinh trong giáo xứ nữa!”. Anh Tư chia sẻ thêm. 

Anh cũng cho biết rằng: “mới đầu, nghe mấy người bạn bảo là 
tham gia đạo Công giáo thì mất luôn việc thờ cúng ông bà tổ tiên, 
tôi nghe vậy tôi cũng ngại lắm! Nhưng sau này tôi tìm hiểu thì thấy 
chuyện đó là không phải, mà ngược lại thì có: người Công giáo 
thờ kính ông bà tổ tiên một cách đặc biệt và trọn bề hơn. Họ có cả 
một tổ chức Giáo Hội toàn cầu cùng cầu nguyện ngày đêm cho 
ông bà tổ tiên chúng tôi, và không bao giờ cấm cản người ta thờ 
kính ông bà như trước đây tôi từng nghe. Đến khi đi học đạo thì tôi 
mới biết được điều này, mà trước đây tôi bị hiểu sai!”. 

Một giáo dân vừa được rửa tội mùa Phục Sinh năm Ngoái tại An 
Sơn chia sẻ thêm: “Lúc đầu, gia đình tôi sống không hạnh phúc. 
Chúng tôi thường chạy đến am này, miếu nọ để xin xăm tìm quẻ, 
hoặc tìm thầy bói cho biết về tương lai của chúng tôi. Nhưng 
những điều đó chẳng đem lại cho chúng tôi sự yên tâm chút nào 
hết, ngược lại đêm về thì lại gặp hoang mang lo sợ. Nghe bạn bè 
kể, ở nhà thờ có ông cha giảng hay lắm, ông cầu nguyện cho 
nhiều người được bình an, sống tốt, thế là tôi tò mò tìm hiểu. Cũng 
từ đó, tôi mới biết thêm về Công giáo và năm ngoái thì tôi được 
rửa tội sau một thời gian khá dài học đạo. Nay tôi và gia đình cũng 
đang rất hạnh phúc, điều đặc biệt là chúng tôi ít gây chuyện, cãi vã 
trong gia đình, có chuyện gì thì cùng nhau cầu nguyện rồi chia sẻ 
và thông cảm nhau nhiều hơn”.  
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Buổi họp mặt tuy diễn ra rất ngắn, nhưng đã để lại nhiều tâm tình 
và cảm nghiệm đầy tính thiêng liêng và vui mừng hy vọng cho 
những người tham dự. Ngày họp mặt tân tòng năm nay được tổ 
chức tại giáo xứ Đức An, một khuôn viên khá tiện nghi có thể đáp 
ứng nhiều sinh hoạt cho ngày hội, vì thế mà chương trình được 
kéo dài hơn năm ngoái và có nhiều điều hấp dẫn mới lạ. Ban tổ 
chức cũng như nhóm ẩm thực phải làm việc cật lực, mãi tới khi 
mọi người về hết, họ vẫn còn ở lại để dọn dẹp. Có tới hơn 1200 
hộp cơm đã phát ra, nhưng có thể vẫn chưa đáp ứng hết được tất 
cả lượng người đông đúc có mặt hôm nay. Dù có vất vả một chút 
cho những người tổ chức, nhưng ai cũng cảm thấy một niềm vui ở 
trong lòng vì đã làm được một việc có ích cho những anh chị em 
mới gia nhập đạo công giáo. 

 

KCC 
Nguồn tin: VRNs  

 
 

 
Ngày Tân Tòng miền Kontum, được tổ chức tại Gx Tân Hương 
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V. TÖ LIEÄU: 

1. Tìm hiểu Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. 
 

Chúng tôi chọn ngày 
hôm nay (18/12/2011) 
làm điểm khởi đầu cho 
một loạt bài tìm hiểu 
“TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ 
MĂNG ĐEN” nằm  địa 
bàn huyện Kon Plong, 
tỉnh Kontum. Mốc thời 
gian này đánh dấu 40 
năm linh mục của cố linh 
mục Giuse Tổng Đại 
Diện Nguyễn Thanh Liên 
(18/12/1971 – 

18/12/2011), người được Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận 
Kontum giao trách nhiệm TÌM HIỂU NGUỒN GỐC TƯỢNG ĐÀI 
ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN cùng với tôi, linh mục Gioakim NGUYỄN 
HOÀNG SƠN vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 trướcTượng Đài 
Đức Mẹ. Ngoài ra, năm nay (2011) giáp 40 năm ngày cha  GIUSE 
PHẠM MINH CÔNG lúc đó (1971)  đã đặt tượng Đức Mẹ Fatima 
tại mé đường biên của tiền đồn Măng Đen như chúng ta thấy hôm 
nay. 
Chúng tôi đã thu thập tạm đủ bằng ghi âm, fim ảnh và bằng văn 
bản liên quan đến Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Tuy nhiên, điều 
làm cho chúng tôi lo lắng bắt đầu trình bày  từ đâu và như thế nào, 
và nhất là có những cuộc trao đổi mà nội dung có nên chăng cần 
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hay chưa cần công khai phổ biến trên phương tiện truyền thông 
đại chúng ?. 
Chúng tôi thiết nghĩ trình bày diễn tiến cách đơn giản là theo lộ 
trình thời gian như sau: 
1 – Hồi Ký về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen của Cha Giuse Phạm 
Minh Công, nay Chánh xứ Gx. An Khê Gp Kontum viết và tường 
trình cho Đức Giám Mục vào ngày 03 tháng 07 năm 2011. 
2 – Vào ngày 20/05/2008, cuộc trao đổi tìm hiểu với chị Hương 
hiện cư trú tại thị trấn Măng Đen, người đã phát hiện Tượng Đài 
như thế nào. 
3 – Đức Giám Mục Micae, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên Tổng Đại 
Diện, một số linh mục cùng giáo dân lên thăm Tượng Đài Đức Mẹ 
Măng Đen vào ngày 28 tháng  12 năm 2006. 
4 – Những cảm nghiệm khác nhau về Đức Mẹ Măng Đen của một 
số người, đặc biệt qua bài viết vào ngày 01/05/2008 của linh mục 
Phi Khanh Vương Đinh Khởi OFM sau khi đi thăm Tượng Đài Đức 
Mẹ Măng Đen. . 
5 – Khung cảnh và niềm tin tôn giáo nơi Đức Mẹ của mọi người, 
không phân biệt tôn giáo và dân tộc được thể hiện khi họ đến 
Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. 
6 – Thư và hình của anh Gioan Baotixita Lê Văn Hoàng người tu 
sửa lại Tượng Đức Mẹ Măng Đen.gởi cho cha Tổng Đại Diện 
Giuse Nguyễn Thanh Liên vào ngày 10/02/2011. 
7 – Cuộc gặp gỡ vào ngày 30/06/2010 với anh Bằng và chị Hương 
để xác minh một số vấn đề. 
8 -  Một số hình ảnh Thánh Lễ tại Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen 
(12/12/2011) 
9 – Cuộc gặp gỡ với UB huyện Kon Plong về Dự án Qui hoạch 
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen. 
10 –Những hồ sơ khác liên quan đến đơn xin phép và thiết kế  xây 
dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen. 
Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum 
GPKONTUM (18/12/2011) KONTUM 
1. HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN 
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(của Cha Giuse Phạm Minh Công, nay  Chánh xứ Gx. An-Khê, Gp. 
Kontum) 
Chúng tôi xin chuyển đến quí vị  HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ 
MĂNG ĐEN của Cha Giuse Phạm Minh Công như người chứng 
thứ nhất về việc đặt Tượng Đài Đức Mẹ tại thị trấn Măng Đen 
huyện Kon Plong. Thật ra, trước Hồi Ký này (vào đầu năn 2007), 
theo lời yêu cầu của Đúc Giám Mục, cha đã tường thuật và đã gởi  
cho Đức Cha Micae việc đặt Tượng Đài Đức Mẹ tại thị trấn Măng 
Đen rồi. Tuy nhiên, để xác minh cho rõ ràng và chắc thực sự việc, 
một lần nữa, tôi xin ngài viết thêm một văn bản thứ hai. Và đây là 
văn bản thứ hai về việc xây dựng, đặt tượng và làm phép tượng. 

Lm. Gioakim Nuyễn Hoàng Sơn 
 
Sau đây là nguyên bản của cha: 

HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN 
(của Cha Giuse Phạm Minh Công,  

Chánh xứ Gx. An-Khê, Gp. Kontum) 

Vào đầu năm 1971, tôi đang là Cha phó Giáo xứ Phương Nghĩa, 
đặc trách trường Trung học Lê Hữu Từ của giáo xứ, Đức Cha Paul 
Seitz (Kim) gọi tôi vào trao cho tôi bài sai làm Tuyên úy Quân đội 
thay cho hai cha Nghĩa và cha Văn. Như thế tôi sẽ kiêm 2 nhiệm 
vụ: Một là lo mục vụ cho Tiểu khu Kon Tum (thay cha Nghĩa), hai 
là thế cha Văn lo “phần thiêng liêng” cho sư đoàn 22, 23 bộ binh 
có hậu cần tại Kon Tum. Tiểu khu Kon Tum lúc đó có 3 tiền đồn là 
Đakpek, Tumơrông và Măng Đen: Măng Đen là tiền đồn gần nhất 
tôi năng đi lại nhiều hơn. Phương tiện duy nhất là máy bay trực 
thăng. 

Tôi chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 01/05/1971. Cứ mỗi dịp 
mùa vọng và mùa chay tôi thường lui tới các tiền đồn để giải tội và 
dâng lễ cho anh em quân nhân và gia đình đồn trú tại đó. Hai ba 
lần tôi đã mời Đức Cha cùng đi theo. Ngài luôn sẵn sàng. Dịp mùa 
vọng đầu tiên sau khi nhận chức, tôi được Cha Tôma Lê Thành 
Ánh, TU/QĐII, tặng tôi bức tượng Fatima, cao khoảng trên 1m, tôi 
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đem lên tiền đồn Măng Đen và hô hào anh em quân nhân xuống 
bờ sông suối gần đó, thu gom các cục đá, chuyển lên phía đường 
biên của tiền đồn để xây dựng một trụ đài đơn sơ như hiện còn tới 
ngày nay. Rồi tôi đặt tượng Đức Mẹ lên và làm phép tượng đài. 
Ngoài các quân nhân đồn trú tham dự, còn có vài anh em ở Tiểu 
khu đi công tác cũng có mặt trong đó có anh Nguyễn Đình Quyền 
[1] thuộc đơn vị hành chánh tiểu khu lên phát lương. 

Đúng ngày lễ Thánh gia thất năm đó, tôi mời Đức Cha lên thăm 
anh em quân nhân tại tiền đồn này và dâng lễ cho anh em, đa số 
là người dân tộc. Đức Cha giảng bằng tiếng kinh. Đức Cha bắt tôi 
phiên dịch sang tiếng Bahnar, tôi bất đắc dĩ phải vâng lời và dịch 
“rất thoáng” theo mấy từ tôi mới học bập bẹ được. Mỗi lần đi với 
Đức Cha thì chỉ giới hạn một vài tiếng đồng hồ, nên chẳng có giờ 
ra ngoài chiến tuyến viếng Đức Mẹ. 

Sau chiến cuộc 1975, đồn Măng Đen thất thủ, mấy anh em chạy từ 
đó về có nói với tôi rằng: Đức Mẹ đã bị trúng đạn cụt tay… lúc đó 
tôi đang lu bu lo chuẩn bị sẵn đồ cá nhân để đi vào tù. 

Nhân đây, tôi cũng xin kể lại tình hình chiến sự tại núi Cữ Pao, Dè 
Sao Mai. Đây là một ngọn núi khá cao trong vùng, có những hốc 
đá lớn có thể làm nơi tránh bom đạn. Vì gần Thị xã Kon Tum, nên 
tôi cũng hay đi lại, Tôi nghĩ đặt một tượng Đức Mẹ ở trên đỉnh núi 
đó thì thật là tuyệt vời. Tôi liền gặp Cha Luca Bùi Thủ, đang là Cha 
xứ Tân Hương, xin cha nhượng cho tôi bức tượng Đức Mẹ ban ơn 
lành cao tới trên 2m hiện ở trước mặt tiền của nhà thờ. Ngài đồng 
ý và tôi đã mau chóng đưa Đức Mẹ lên đỉnh núi. Chưa kịp đặt lên 
bệ cao thì tình hình chiến sự căng thẳng, tôi không có dịp lên đó 
nữa. Nghe nói, anh em quân nhân trên đó cũng đã đặt Đức Mẹ lên 
một tảng đá lớn. Sau 75 thì bị hai du kích bắn phá, và Đức Mẹ bị 
xô xuống vực, chỉ còn sót lại ít mảnh vụn rêu phong. Hai du kích 
đó khi trở xuống núi, đã bị trúng mìn chết tại chỗ! 

An Khê, ngày 03 tháng 07 năm 2011 

 [1] Anh Quyền vẫn còn sống, đang ở giáo xứ Phú Thọ, là Cha đẻ của hai Đại chủng 
sinh: Nguyễn Đình Huy, thần học năm 3 và Nguyễn Đình Tuấn, triết học năm 1. 
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2. LƯỢC SỬ ĐỊA SỞ KON H’RING, HẠT ĐĂK MOTi 

 
Naêm 1884, cha 

Irigoyen HÖÔNG ñeán 
KONTRANG truyeàn 
giaùo toaøn vuøng. Naêm 
1891, ngaøi vaø cha 
Guerlach ñeán KON-
HÔRING “phaù yang”, 
daïy giaùo lyù. Naêm 
1904, cha Bonnal 
BOÅN leân Kontrang  

giuùp cha IRIGOYEN. Cha Beà Treân sai cha  Bonnal ôû Kon-Hôring ñaàu 
tieân vaøo ngaøy 4-4-1904. Nhöng naêm sau (1905) nhieàu laøng xin toøng 
giaùo, neân thaùng 10 cuøng naêm, cha Beà Treân Vialleton Truyeàn quyeát ñònh 
cha Bonnal ñeán DAK-KÔNA phuï traùch vaø thaønh laäp xaây döïng ñòa sôû 
naày. Coøn cha Irigoyen phuï traùch Kon-Hôring vaøo naêm 1906, coøn cha 
Ducateau QUAÛNG phuï traùch Trung Taâm Truyeàn giaùo KONTRANG 
(sau naøyvaøo naêm 1923, cha Louison leân Kontrang Mônei, thaønh ñòa sôû 
KONTRANG MÔNEI). 

Chuùng toâi xin trình baøy khaùi quaùt: 
I - Tình hình chính trò, 
II – Böôùc ñaàu hình thaønh thôøi cha Irigoyen Höông, 
III -  Caùc linh muïc thöøa sai keá tieáp, vaø thoáng keâ  
IV -  Thôøi kyø chieán vaø taùi laäp ñòa sôû Kon Hôring (1975 -2007) 
 
I- TÌNH HÌNH CHÍNH TRÒ. 

 Boái caûnh chính trò: Nhöõng bieán ñoäng sau vuï taøn saùt ñoàn tröôûng 
Robert (1901), oaùn haän cuûa ngöôøi daân toäc lan ñeán caùc vò thöøa sai. Cha 
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Irigoyen  Höông nieân tröôûng treân vuøng naày, ngaøi coù traùch nieäm vaõn hoài 
traät töï cuõng nhö tìm moät phöông höôùng truyeàn giaùo coù hieäu naêng. Sau 
khi taïm ñuû nhaân söï phaân boå nhöõng ñieåm truyeàn giaùo caàn thieát, ngaøi 
theo phöông phaùp truyeàn giaùo “di ñoäng”, ñi nhieàu nôi ñeå rao giaûng Lôøi 
Chuùa, ñoàng thôøi tìm hieåu nhöõng nguyeän voïng chính ñaùng  cuûa ngöôøi 
daân toäc ñeå trình baøy cho Beà Treân vaø giaûi quyeát kòp thôøi. Do ñoù, daàn daàn  
nhieàu laøng ngöôøi daân  toäc xin toøng giaùo. 

II – BÖÔÙC ÑAÀU HÌNH THAØNH THÔØI CHA IRIGOYEN HÖÔNG, 

1 – Khôûi ñaàu . 
Vaøo naêm 1902, laøng Dak- Kang Peng xin toøng giaùo. Naêm sau 

(1903), laøng Dak-Kang Iop xin “phaù yang” ngay sau vuï gieát haïi oâng 
Robert. Cuõng coù nhöõng laøng tham döï vaøo vuï gieát naøy xin toøng giaùo nhö 
noùi loøng tin  töôûng vaøo ñaïo giaùo laø chaân thaät vaø nhö phaân bua veà söï 
hieåu laàm ñoái vôùi caùc vò thöøa sai. 

Naêm 1913, Ñöùc  Cha Jeannigros ñi kinh lyù ñeán Kon-Hôring, ban Bí 
tích Theâm söùc. Moïi ngöôøi vui veû hoà hôûi. Nhöõng ñoaøn ngöôøi giaø treû trai 
gaùi sung söôùng gaëp maët vò Chuû chaên. 

2- Thaønh quaû truyeàn giaùo. 
 a/ - Cha Irigoyen haêng say daïy  giaùo lyù.  

Ban ngaøy thaày troø theo daân laøng ra nöông raãy lao ñoäng, caâu caù. 
Khi coâng vieäc ñoàng aùng xong, daân laøng veà aên uoáng.  Sau khi moïi vieäc 
thöôøng nhaät xong, ngaøi qui tuï döï toøng hoaëc treû em ñeán hoïc giaùo lyù. 
Nhieàu luùc muøa vuï caáp baùch, khi caàn thieát, ngaøi coøn daïy giaùo lyù nôi 
nöông raãy vaøo giôø nghæ ngôi. 

Ñeå khuyeán khích cho giaùo phu töông lai, Ngaøi taïo ñieàu kieän vaø 
môøi tröôøng CUENOT thöôøng xuyeân ñeán tham quan Kon-Hôring. Nhö 
vaäy, tín höõu trong hoï ñaïo cuõng caûm thaáy phaán khôûi, nhaát laø caùc em hoïc 
sinh trai vui thuù, thaáy ñöôïc khía caïnh lieân ñôùi cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông. 
Kon Hôring cung caáp soá lôùn treû hoïc sinh vaøo tröôøng CUENOT ñeå  ñaøo 
taïo thaønh giaùo phu sau naày. Theo taäp taøi lieäu cuûa vuøng truyeàn giaùo 
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Kontum, “Boâl De Iao Phu”, ah tôm sônam 1956, cuûa Missio Kontum, 
trang 1,  trong naêm 1909-1910 coù 3 trong 4 chuù Iao phu vôùi chöùc vuï 
“kôu” (laøm caâu) thuoäc tôring Kon Hôring laø Chuù Juse Nhu, chuù Juse 
Bung vaø chuù Andre Sia vaø nhöõng naêm keá tieáp haàu nhö ñeàu coù caùc chuù 
ra tröôøng töø tôring Kon Hôring. 

Naêm 1918, cha Bonnal ñau yeáu, phaûi ñi tænh döôõng, cha Irigoyen 
kieâm nhieäm ñòa sôû Dak-Kôna trong moät thôøi gian. 

Suoát thôøi gian truyeàn giaùo cöïc nhoïc, vaát vaû, söùc khoûe cuûa ngaøi 
giaûm suùt, neân cha Beà Treân cho Cha Irigoyen HÖÔNG veà phuï traùch moät 
hoï ñaïo ngöôøi kinh – laø Phöông Hoøa - vaøo naêm 1920  ñeå nghæ ngôi tónh 
döôõng. Tuy nhieân, trong nhieäm sôû môùi, ngaøi laøm ñöôïc nhieàu vieäc quan 
troïng vaø naëng nhoïc nhö xaây döïng ngoâi thaùnh ñöôøng hieän nay cuûa 
Phöông Hoøa, xaây döïng hoï ñaïo Ruoäng Laøo. Ngaøi qua ñôøi 21-4-1935 taïi 
Phöông Hoøa. 

b/ Tieåu söû cha Irigoyen Höông.  
Chuùng toâi  xin toùm taét tieåu söû cuûa Cha Irigoyen, nhöng trong phaàn 

phuï luïc sau baøi vieát naøy coù tieåu söû chi tieát veà cuoäc ñôøi cuûa cha ñaõ xaây 
döïng  Kon Hôring. 

Sinh ngaøy 21 thaùng 11 naêm 1856, taïi Montory (Bayonne, Basse-
Pyreùneùes).  

Vaøo Chuûng Vieän  cuûa Hoäi Thöøa Sai Paris ngaøy 22 thaùng 7 naêm 
1880.  

Chòu chöùc Linh Muïc ngaøy 19 thaùng 05 naêm 1883.  
Leân ñöôøng sang Ñòa phaän Ñoâng Ñaøng Trong ngaøy 29 thaùng 06 naêm 

1883. 
Naêm 1891, Ngaøi ñöôïc cha Beà Treân gôûi ñeán Kon Hôring ñeå truyeàn 

giaùo vuøng cö daân  roäng lôùn  cöïc baéc vuøng truyeàn giaùo. 
Qua ñôøi taïi Phöông Hoøa trong söù vuï linh muïc ngaøy 21 thaùng 04 

naêm 1935. 

3 - Sau khi cha giaø Irigoyen veà Phöông Hoøa, cha Hutinet NHÌ haêng 
say, duõng caûm ñöôïc ñieàu ñoäng veà phuï traùch Kon-Hôring vaø Dak-Kôna. 
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Nhöng vì Ngaøi khoâng thoâng suoát thöù tieáng ñòa phöông naày, neân trong 5 
naêm caùc ñòa sôû vuøng naøythieáu linh muïc coù hieäu naêng. 

III -  CAÙC LINH MUÏC THÖØA SAI KEÁ TIEÁP, VAØ THOÁNG KEÂ  

1- Naêm 1933, cha Stutzmann BAÙU ñeán phuï traùch Kon-Hôring. Sau 
ñaây laø thaønh quaû sau nhöõng naêm thaùng truyeàn giaùo. 

      + Hoï ñaïo                    :       10. 
      + Tín höõu daân toäc       :  1466 ngöôøi. 
      + Tín höõu kinh            :      20 ngöôøi 
      + Döï toøng                   :     702 ngöôøi. 
      + Giaùo phu                 :       15 chuù. 

2- Naêm 1933, ñòa sôû Dak-Kang taùch khoûi Kon-Hôring vaø cha LEÂ 
VAÊN NHAÏN phuï traùch ñòa sôû môùi naøy (xin xem baûng keâ soá 5 vaø soá 6 
say ñaây).  

3- Naêm 1937, cha Stutzmann vaãn tieáp tuïc phuïc vuï taïi nhieäm sôû cuûa 
Ngaøi vaø coøn quan taâm truyeàn giaùo thung luõng Psi. Caû vuøng naøy nhieàu 
laøng daân toäc. Caùnh ñoàng truyeàn giaùo bao la. 

Chuùng toâi xin ghi laïi baøi töôøng trình haèng naêm cuûa cha  Stutzmann 
veà ñòa sôû Kon Hôring vaøo naêm 1937 (Trích  trong La Mission  Des Pays 
Mois En 1937)  ñeå chuùng ta coù taàm nhìn saâu roäng hôn: 

“ Ñòa sôû Hring, do cha Charles Stutzmann phuï traùch. 
Goàm 13 coäng ñoaøn. 1.828 tín höõu seâñaêng- 777 döï toøng 
Dieän tích cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa ñòa sôû bao la naøy bao 

goàm taát caû thung luõng roäng lôùn cuûa soâng Psi, laø nhaùnh chính cuûa soâng 
Pôkoâ; ñoù laø moät thung luõng phì nhieâu vaø maøu môõ trong 20 km cuoái, 
nhöng phía sau, ôû thöôïng löu, noù trôû thaønh moät daõy nuùi cöïc lôùn. Toâi öôùc 
chöøng coù leõ ñeán 100 ngoâi laøng lôùn nhoû trong thung luõng naøy. 

Töø laâu, ñòa sôû Kon Hring naøy ñöôïc xem laø cöûa ngoõ  toân giaùo höôùng 
veà phía Seâñaêng. Vôùi thôøi gian, tính naêng ñoäng toân giaùo cuûa noù, maïnh 
theâm daàn daàn, caøng ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá. Chuùng ta haõy nghe Cha 
Stutzmann noùi veà ñieàu ñoù trong baûng baùo caùo cuûa ngaøi: 
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Chöa coù gì ñeå keå veà vuøng ñaát maøu môõ naøy, toâi cho raèng ñòa sôû naøy 
tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc, moät böôùc ñi chaäm nhöng chaéc chaén, (qui va 
piano, va sano!). Naêm nay, ñòa sôû taêng leân töø laøng nhoû Kon Buong; 16 
treû em ñaõ ñöôïc laõnh nhaän pheùp röûa. Töø boán thaùng nay, moät trong nhöõng 
giaùo lyù vieân cuûa toâi ñaõ ñeán ñaây ôû, anh aáy coù khaû naêng khai saùng nhöõng 
ngöôøi thoâ loã saùng daï vaø nhöõng döï toøng môùi naøy. Thaùnh Thaàn muoán laøm 
cho hoï maïnh meõ vaø hieåu bieát hôn. Xa hôn nöõa, cuõng theo höôùng ñoù, toâi 
ñaõ vieáng thaêm hai laøng ngoaïi giaùo khaùc, ñeå ñaùnh daáu ñieåm tieáp xuùc 
ñaàu tieân, trong khi chôø ñôïi coù theå chaéc daãn hoï veà vôùi Thieân Chuùa nhaân 
töø. 

Laøng Ñak Rao, döï toøng töø boán naêm nay, khaû dó coù khaê naêng thænh 
nguyeän vaøo bí tích röûa toäi 50 thanh nieân ñaàu tieân môùi theo hoïc ñaïo. Nôi 
nhöõng Kitoâ höõu laâu ñôøi cuûa ñòa sôû, coù phaûi ngöôøi ta cuõng coù theå ghi 
nhaän nhöõng böôùc tieán veà chieàu saâu? Chaéc chaén laø coù, toâi ñaõ coá gaéng 
heát söùc ñeå tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi hoï. Keát quaû daàn seõ ñeán chöù 
khoâng buøng leân nhö ñoáng rôm beùn löûa. 

Toâi khoâng muoán ñeå yù tôùi moät böôùc tieán nhoû beù veà vaät chaát, ñoù laø 
vieäc hoï bieát xöû duïng caøy ñeå laøm ñaát, ñoái vôùi laøng Kon Mong, coøn 
nhöõng ñieàu khaùc chöa bieát trong xöù Seâñaêng vaø trong nhöõng vuøng khaùc 
nöõa. Maët khaùc, laøng ñoù vaø laøng laân caän, Kon Hnong, ñaõ ñöôïc Thieân 
Chuùa Quan Phoøng chieáu coá ñaëc bieät trong vieäc quaûn lyù tinh thaàn;  töø 
khoaûng 20 naêm nay, moät soá lôùn con chieân laàm laïc  ñaõ laïi tìm thaáy 
ñöôøng ngay neûo chính. Hoï raát gioáng Ngöôøi Con Hoang Ñaøng, vaø caàn söï 
chaêm soùc caån thaän lieân læ ñeå daãn hoï veà. 

Tình traïng y teá  cuûa daân laøng luoân luoân laø moái quan taâm lôùn  trong 
khu vöïc cuûa toâi. Chæ trong voøng moät thaùng, taïi Kon Hôring, 14 treû nhoû 
ñaõ cheát. Trong moät naêm, toâi thoáng keâ 131 ngöôøi cheát trong soá nhöõng 
con chieân cuûa toâi, coù nghóa laø 80/1000; ñoù laø moät tæ leä raát lôùn. Toâi hy 
voïng taát caû nhöõng hoa quaû ñaàu muøa ñöôïc caát veà theá giôùi beân kia laø 
trung gian baàu cöû cho chuùng ta beân caïnh Thaày Chí Thaùnh. Öôùc mong 
nhöõng ngöôøi thaân yeâu ñaõ qua ñôøi naøy coù theå giuùp cha meï vaø baïn beø cuûa 
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hoï thaêng tieán treân con ñöôøng töø boû cöïc nhoïc vaø khoù khaên, vaø chuaån bò 
cho taát caû hoï ngaøy sau ñöôïc gaëp laïi haïnh phuùc treân queâ trôøi.” 

 Chuùng toâi trình baøy tieáp tuïc caùc cha keá tieáp: 
4 - Naêm 1944 , cha Pheâroâ Nguyeãn Troïng AÂn ñang phuï traùch ñòa sôû 

naøy, theá chieán xaûy ra. Thôøi cuoäc phöùc taïp. Caùc vò thöøa sai bò quaân Nhaät 
baét aùp taûi veà Nha Trang (1945-1946). Cha gaëp nhieàu khoù khaên. Kon-
Hring thieáu linh muïc coi soùc moät thôøi gian. 

5- Naêm 1947-1970 . Sau khi hoaøn caûnh an ninh cho pheùp, cha 
BRICE VAÊN leân phuï traùch ñòa sôû Kon-Hôring. Suoát thôøi gian noäi chieán 
trong vuøng maát an ninh, ngaøi gaëp nhieàu traïng  huoáng nguy hieåm. Nhöng 
nhôø ôn Chuùa, ngaøi vöôït qua moïi hieån ngheøo ñeå ôû giöõa  ñoaøn chieân cuûa 
mình. 

Naêm 1970, ngaøi cho bieát ngaøi taïm yeân taâm ñoâi chuùt  trong naêm 
nay, vì trong  naêm tröôùc (1969) baûy cuoäc taäp kích trong 4 thaùng  lieân 
tuïc. Daãu vaäy caùc tröôøng hoïc ñöôïc môû laïi vôùi soá hoïc sinh laø 600 em (750 
em vaøo thaùng 2 naêm 1969). Moät thieät thoøi cho hoï ñaïo : thaày BOM , 75 
tuoåi, moät thaày giaûng khaù nhaát, ñaïo ñöùc ñaõ qua ñôøi vaøo thaùng 3 naêm 
1970. 

6 -  Naêm 1972, vaøo muøa heø ñoå löûa, toaøn vuøng Sôñaêng maát an ninh, 
chieán cuoäc aùc lieät xaûy ra gaây cheát choùc. Giaùo daân Kon-Hôring, ñòa sôû 
Kon Kang chaïy di taùn veà Kontum taù tuùc taïi ChöÊ Pao gaàn thò xaõ 
Kontum. Chuû chaên cuøng chia seû noãi khoå cöïc vaø thieáu thoán vôùi ñoaøn 
chieân ñeán naêm 1975. Nhaø thôø vaø moïi cô sôû toân giaùo vuøng  Kon Hôring 
bò bom ñaïn chieán cuoäc san bình ñòa. 

Soá giaùo daân cuoái naêm 1974 ñaàu naêm 1975 : 2190 ngöôøi. 

7- Sau bieán coá naêm 1975, giaùo daân hoài cö veà queâ cuõ vôùi caûnh ñoå 
naùt cuûa ngoâi thaùnh ñöôøng, caùc cô sôû vaät chaát khaùc, nhaát laø thieáu chuû 
chaên ñaõ töøng chia ngoït seû buøi trong nhöõng naêm loaïn ly. Nhöng loøng tin 
cuûa anh em daân toäc vaãn kieân vöõng vaø can ñaûm tin  vaøo Ñöùc KITOÂ laø 
CÖÙU CHUÙA cuûa mình. Töø naêm 1975, giaùo daân caû vuøng Sôñaêng vöôït 
qua  moïi khoù khaên ñeå ñeán nhaø thôø Chaùnh Toøa Kontum laõnh caùc Bí tích. 
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8 – THOÁNG KEÂ. 
BAÛNG KEÂ- 1        ÑÒA SÔÛ KON-HÔRING 

TEÂN HOÏ ÑAÏO Naêm 
toøng giaùo 

Linh muïc  
phuï traùch 

Naêm 
phuï traùch 

KON-HÔRING 1891 Cha Irigoyen 1891 
Kon-Moâng  Cha Bonnal 1904 
Kon- Hôgang  Cha Irigoyen 1906 
Kon Tôproh  Cha Hutinet 1920 
Kon Hnong  Cha Stutzmann 1934 
Kon Dao Peng 1922 Cha Aân 1944 
Kon Ñao Iop 1922 Cha Brice  1947- 
Kon Chôbrang 1926   
Kon Turia 1926   
Dak Lung 1934   
Dak Mômoh 1935   
Kon Kôlu 1936   
Kon Kôbuong 1937   
Kon Du 1938   
Dak Rôuang 1940   
Kon Kôla 1942  

 
 

Neàn nhaø thôø Kon Hôring 
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BAÛNG KEÂ - 2       KON HÔRING Töø 1947-1975 

Naêm Linh muïc 
phuï traùch 

soá 
ho ïñaïo 

soá giaùo daân döï 
toøng 

giaùo 
phu 

1947 Cha Brice 
VAÊN 

 2216 428  

1956 nt 9 1844  14 
1958 nt 9 K :        23 

Dt:   1890 
135 13 

1959 nt 9 K :         31 
Dt:      1940 

121  

1964 nt 13 2825   
1965 nt 8 3016 327  
1970 nt 15 3324 50  
1972 Di taûn veà Kontum truù taïi 

ChöÊ  Pao 
   

1975 nt  2190   

BAÛNG KEÂ - 3                ÑÒA SÔÛ DAK-KANG 

TEÂN HOÏ ÑAÏO Naêm 
toøng giaùo 

Linh muïc  
phuï traùch 

Naêm phuï traùch 

Dak Kang Peng 1902 Tröôùc khi taùch khoûi   KON - HÔRING 
  Cha Irigoyen 1891 
Dak Kang Iop 1903 Cha Bonnal 1904 
Kon Krum Kram 1921 Cha Irigoyen 1906 
Kon Kôtu Peng 1928 Cha  Hutinet 1920 
Kon Kôtu Iop 1928 Taùch khoûi KON-HÔRING 

9 – Danh saùch caùc cha töø naêm 1933 -1972 
Ñòa sôû  Dak-Kang taùch khoûi Kon-Hôring vaøo baêm 1933, tröø Dak-

Dao taùch khoûi Dak  Mot naêm 1944. 

Cha Tañeâoâ Leâ vaên Nhaïn (1896- +1958) 1933 

Cha Pheâroâ Döông ngoïc Ñaùng (1896 - + 1960) 1944 

Cha  Giuse Chaâu (1980 - + 1955) 1946 

Cha Pheâroâ  Nguyeãn troïng Aân (1911 - +1987) 1949 
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BAÛNG KEÂ - 4      DAK KANG  töø naêm 1947-1975 
 

Naêm Linh muïc phuï traùch soá hoï 
ñaïo 

soá 
giaùo daân 

döï toøng giaùo 
phu 

1947 Cha Chaâu (ngöôøi 
Bahnar) 

 814 197  

1956 Cha Pheâroâ Aân 6 743  5 
1958 Cha Creùtin Xuaân 5 958 104 5 
1963             nt 5 1131 89  
1966             nt 4 1223 72  
1970 Cha Reùneù Thomann 4 1461 40  
1972 Cha Giuse Ng- Trung 

Höng 
2 736   

Muøa 
Heø  

Ñoû Löûa Di Taûn     

Naêm 1973 caùc ñòa sôû Sôñang di taûn veà thò xaõ Kontum vì chieán 
cuoäc  (coøn tieáp) 

----------------------------------------------------------------------------- 
1. KON-HÔRING ñoâng daân (800) ôû 30 caây soá phía baéc KONTRANG moät laøng coâng 

giaùo cuõ luùc ñoù thuoäc cha Irigoyen Höông, trôû laïi ñaïo naêm 1891. Naêm 1904, nhieàu 
laøng laân caän khaùc trôû laïi ñaïo. Kon-Hôring thaønh moät Trung Taâm cuûa ñòa sôû môùi. 
Cha Bonnal treû tuoåi ñöôïc chæ ñònh ôû choã ñoù ngaøy 4-4-1904. Nhöng thaùng 10-1905, 
vì vuøng baéc Kon-Hôring nhieàu laøng xin toøng  giaùo, neân cha Beà Treân chæ ñònh cha 
Bonnal ñeán Dak-Kôna, coøn cha Irigoyen ôû Kon-Hôring. 

2. Xem Compte rendu 1914 tr. 80. 
3. X. Hlabar Tôbang naêm 1914 soá 42, tr. 50-51.  
4. X. nguyeät san “Chöùc dòch thô tín “, soá 25 thaùng 5 naêm  1935 tr. 298. 
5. X. “ Leã phong chöùc Giaùm muïc Jannin “ sñd. tr. 48. 
6. X. Compte rendu  naêm 1937 tr. 171 
7. X. Compte rendu 1970 tr. 108. 
8. X. Eùchos thaùng 8 naêm 1948 
9. X. “Boâl  de iao phu “ naêm 1956 vaø lòch coâng giaùo ñòa phaän Kontum. 

Taøi  liệu do Ban Truyền Thông GpKt cung cấp. 
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VI. PHAÂN ÖU: 

Sự mất mát thương tâm của giáo dân  
giáo xứ Thánh Tâm miền Pleiku, GP Kontum 
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Một người tín hữu hạt Pleiku gởi tin nhanh và một số hình 

ảnh thương tâm về ba người con vừa qua đời trong một gia đình 
tại giáo xứ Thánh Tâm Hạt Pleiku, giáo phận Kontum. Ban Truyền 
thông giáo phận xin phân ưu cùng gia đình và xin gia đình truyền 
thông giáo phận hiệp lời cầu nguyện cho 3 em vừa qua đời về nơi 
an nghỉ trong Nhà Cha trên Thiên quốc.   

Ban Truyền thông Giáo Phận Kontum xin kính bái. 

Khoảng 00 giờ ngày 22/4/2012 tại một gia đình thuộc giáo 
xứ Thánh Tâm miền Pleiku, GP Kontum đã xảy ra một vụ hỏa 
hoạn dẫn đến cái chết rất thương tâm của ba em trong một gia 
đình. Được biết, khoảng 8h sáng cùng ngày Cha Tổng Đại Diện đã 
đến nơi xảy ra hỏa hoạn can thiệp với chính quyền, đưa ba em về 
giáo xứ Thánh Tâm để lo tất cả các nghi thức tiễn đưa ba em. 
Trong thời gian đưa ba em về giáo xứ Thánh Tâm rất nhiều bà con 
không cùng tôn giáo cũng như chính quyền đã đến phúng điếu, 
cùng phân ưu những nỗi đau với gia đình. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban TTGPKT
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VII. CHIA SEÛ: 

'CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP' 

Những số này cần thiết hơn số: 911 
 
1-     Khi bạn xao xuyến, lo âu, gọi số…….…….................Gioan 14 
2-     Khi bạn phạm tội, goị số…………………..................Th.vịnh 51 
3-     Bạn gặp nguy hiểm, gọi số…………………………...Th.vịnh 91 
4-     Mọi người thất vọng, gọi số…………………………..Th.vịnh 27 
5-     Cảm thấy Chúa ở xa bạn, goị số…………………..Th.vịnh 139 
6-     Đức Tin bạn cần khuyến khích……………………....Do thái 11 
7-     Khi bạn cô đơn và sợ sệt…..……………..................Th.vịnh 23 
8-     Khi bạn thiếu tin tưởng……………………………. Mat 8, 23-27 
9-     Khi bị xúc phạm và chỉ trích…………………………….1 Cor 13 
10- Bị giao động về Đạo Chúa(Tín lý)…………………2 Cor 5,15-18 
11- Khi bạn cảm thấy bị ruồng bỏ………………………Rom 8,31-39 
12- Bạn đang đi tìm Bình an………………………….…Mat 11,25-30 
13- Cảm thấy thế giới này hơn Chúa………………..……Th.vịnh 90 
14- Bạn cần Chúa Kitô như là Bảo hiểm…………..……Rom 8,1-30 
15- Khi bạn đi nghỉ ngơi vài ngày, gọi số ……………... Th.vịnh 121 
16- Khi bạn cầu nguyện cho chính mình…………..……..Th.vịnh 87 
17- Khi cần sự can đảm cho bổn phận……………..……..Gio-suê 1 
18- Khi bạn quyết từ bỏ để theo Chúa……………...… Mc 10, 17-31 
19- Khi bạn chán nản, thất vọng, gọi số……………..…...Th.vịnh 27 
20- Khi tiền gởi ngân hàng bị hết, gọi số………………….Th.vịnh 37 
21- Thấy mọi người không mến mình……………..……..   Gioan 15 
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22- Bạn đang mất hy vọng, gọi số………………………..Th.vịnh 126 
23- Bạn thấy thế giới nhỏ bé đối với bạn…………...…… Th.vịnh 19 
24- Bạn muốn có hoa trái Thánh Thần…………….… Galát 5,18-24 
25- Bạn muốn đổi mới theo hình ảnh Chúa………….….Col 3, 9-10 
26- Khi bị bệnh bạn cần cầu nguyện………………..….2 Vua 20,1-6 
27- Bạn muốn sống hòa hợp , cần gọi số..… ………..  Rom 12, 3-8 
28- Khi vui hoặc buồn bạn cần goị số…..……………....1 Tx 5,16-18 
29- Khi bị cám dỗ bạn cần gọi số……………………..1 Phêrô 5, 8 -9 
30- Khi bị thiếu thốn về ăn mặc, gọi số……………..…. Mat 6, 25-34 
31- Khi không biết cầu nguyện, gọi số………………..….. Mat 6, 5-6 
32- Khi sự chết xảy đến, gọi số…………………..… Gioan 11,23-26 
33- Khi cha mẹ thiếu tác phong, gọi số…………….……1 Tm 3, 3-4 
34- Khi ham mê cuả cải, gọi số…………………….…Mat 19, 21- 24 
35- Khi vợ chồng bất hòa, lủng củng…………………   Col 3, 18-19 
36- Khi lười biếng làm việc, gọi số…………………..Ch.ngôn 6,6-11 
37- Khi muốn ly dị ly thân, gọi số………………...……….Mat 19, 4-6 
38- Khi nóng giận, gọi ngay số…………………… Giacôbê 1, 19-20 
39- Khi bị uy hiếp, hành hạ, goị số……………….……Mat 10, 26-28 
40- Giữ điều răn thứ sáu, xin gọi………………….…… Mat 5, 27-30 
41- Khi không tự chủ được, gọi số……………….. .…..    Titô 2, 2-3 
42- Khi khó tha thứ cho nhau, gọi số………………….Mat 18, 21-22 
 
1- TẤT CẢ CÁC SỐ TRÊN CÓ THỂ GỌI TRỰC TIẾP, KHÔNG CẦN 
TỔNG ĐÀI GIÚP. 

2- TẤT CẢ CÁC ĐƯƠNG GIÂY LÊN THIÊN ĐÀNG ĐỀU PHỤC VỤ 24 
GIỜ MỘT NGÀY ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÒNG TIN CỦA BẠN ! 

Chúc bạn tìm được điều mình muốn qua Thánh Kinh. 
 

Trích Internet 
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VIII. THOÂNG BAÙO:          

BAN GIÁO LÝ 
GIÁO PHẬN KONTUM 

 
Kính trình Các Cha Quản Xứ  

 
           Ban Giáo lý chúng con kính gửi đến Cha, chương trình 3 
ngày gặp gỡ dành cho các Giáo Lý Viên : 

*  Khối Xưng Tội RLLĐ : thứ sáu 18.05.2012 tại Toà Giám Mục - 
Kontum;  
*  Khối Thêm Sức: thứ bảy 19.05.2012 tại Toà Giám Mục – 
Kontum; 
* và Khối Dự Tòng- Hôn Nhân : Chúa Nhật lễ Thăng Thiên 
20.05.2012 tại Cộng đoàn Phaolô - 44 Lê Thánh Tôn -  Pleiku  

        Kính xin Cha vui lòng nhắc nhở, khuyến khích và sắp xếp cho 
các Anh Chị GLV đến tham dự đầy đủ, để có dịp giao lưu, học hỏi 
và hiệp thông trong sứ vụ chuyển tải đức tin cho những người 
đang khao khát tìm kiếm Chúa. 

             Kính chúc Cha tràn đầy Thần Linh của Đức Kitô Phục Sinh 
trong sứ vụ Thánh. 

Các đề tài học hỏi như sau: 

Thời 
gian 

Thứ Sáu 18/5 
Glv - Rước Lễ 

Thứ Bảy 19/5 
Glv – Thêm 
Sức 

Chúa Nhật  20/5 
Glv – Dự Tòng & Hôn Nhân 

Địa điểm Toà Giám mục-
Kontum 

Toà Giám 
mục-Kontum 

Cđ Phaolô - 44.Lê Thánh Tôn -
Pleiku 

8:30 – 
9:20 

LÀM THẾ NÀO 
ĐỂ LỜI CHÚA 
TRỞ THÀNH 
LINH HỒN CỦA 

LÀM THẾ 
NÀO GIÚP 
CÁC EM CẢM 
NGHIỆM 

1.TIN ĐỐI VỚI KITÔ HỮU LÀ BIẾN 
CUỘC ĐỜI MÌNH THÀNH TIẾNG 
XIN VÂNG, LÀ ĐÁP LẠI LỜI, ĐÁP 
LẠI LOGOS LÀ NỀN TẢNG ĐỠ 
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VIỆC DẠY GIÁO 
LÝ?  - TH. LỜI 
CHÚA S. 74  
(KIẾN TẬP) 
 

MÌNH LÀ 
NGƯỜI NHÀ 
CỦA THIÊN 
CHÚA ĐỂ 
GẮN BÓ VÀ 
THAM GIA 
VÀO ĐỜI 
SỐNG VÀ SỨ 
VỤ CỦA GIÁO 
HỘI ? (KIẾN 
TẬP) 

NÂNG VÀ GÌN GIỮ MỌI SỰ -  
ĐTC BÊNÊDICTÔ XVI, ĐỨC TIN 
KITÔ GIÁO HÔM QUA VÀ HÔM 
NAY , 73. (THUYẾT TRÌNH) 

9:40 – 
10:30  

TRAO ĐỔI TRAO ĐỔI TRAO ĐỔI 

13:30 – 
14:20 

1. LÀM THẾ 
NÀO GỢI MỞ 
TỪ MỘT BẢN 
VĂN LỜI 
CHÚA TRONG 
BUỔI GẶP GỠ 
GIÁO LÝ?  
(THỰC TẬP) 

LÀM THẾ 
NÀO GIÚP 
CÁC EM LÀM 
QUEN VỚI 
CÁC NHÂN 
VẬT TRONG 
KINH 
THÁNH?  

(THỰC 
TẬP) 

2.GIÁO DỤC ĐỨC TIN LÀ ĐỒNG 
HÀNH [HOẶC] TÌNH TÌNH YÊU 
BỀN VỮNG PHẢI ĐƯỢC XÂY 
DỰNG TRÊN TÌNH BẠN, TÂM 
GIAO VÀ ĐỐI THOẠI. (THUYẾT  
TRÌNH) 

14:40 – 
15:30 

TRÌNH BÀY TRÌNH BÀY TRAO ĐỔI 

 
Chương trình sinh hoạt  : 

8g15 – 8g30: sinh hoạt chung                                                                              
8g30 – 10g30: học hỏi & trao đổi 
10g45 : Thánh lễ 
11g30  : Cơm trưa  
13g15  : sinh hoạt chung 
13g30 – 15g30: học hỏi & trao đổi 
15g30  : ước nguyện đồng hành 
16g00  : kết thúc 

 
                                                                                     Kontum, ngày 18.04.2012                                                         
                                                                                         Vp Giáo Lý kính trình                                                            
                                                                                 Sr Marie Rose Hà Thanh Nga 
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BAN GIÁO LÝ 

GIÁO PHẬN KONTUM 
 

Kính gửi: Quý Anh, Chị Giáo Lý Viên thuộc 3 khối : 
Xưng Tội RLLĐ; Thêm Sức và Dự Tòng-Hôn Nhân 

         Kính mời Quý Anh, Chị Giáo Lý Viên đến tham dự các ngày 
gặp gỡ dành riêng cho mỗi khối (xin xem chương trình gửi kèm) 
được tổ chức như sau :  

*  Khối Xưng Tội RLLĐ : thứ sáu 18.05.2012 tại Toà Giám Mục - 
Kontum;  
*  Khối Thêm Sức: thứ bảy 19.05.2012 tại Toà Giám Mục – 
Kontum; 
*  và Khối Dự Tòng- Hôn Nhân : Chúa Nhật lễ Thăng Thiên 
20.05.2012 tại Cộng đoàn Phaolô -  44. Lê Thánh Tôn -  Pleiku. 

           Các ngày Giáo Lý chuyên biệt này do Cha Phêrô Nguyễn 
Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo Lý Toàn Quốc và nhóm đồng hành 
hướng dẫn. 

           Rất mong Quý Anh, Chị tích cực tham gia đông đủ, để ngày 
họp mặt đem lại kết quả tốt đẹp cho sinh hoạt Giáo Lý của Giáo 
Phận. Cầu xin Chúa Kitô Phục Sinh ban ơn Thánh Thần hướng 
dẫn, nâng đỡ và đồng hành với Quý Anh, Chị trong sứ vụ loan báo 
Tin Mừng. 

         Cùng với thông báo này, xin kính gửi Quý Anh, Chị Trưởng 
Giáo Lý tài liệu hướng dẫn học hỏi về thư Roma. Rất mong Quý 
Anh, Chị nhiệt tình phổ biến cho giáo lý viên trong giáo xứ suy 
niệm, đào sâu và thực hành sống đức tin theo tinh thần thánh 
Phaolô đã nhắn gửi qua thư Rôma. Hầu cùng nhau chuẩn bị và 
hướng tới ngày Giáo lý viên toàn Giáo phận 26.07.2012 sắp tới, 
với tất cả lòng hăng say yêu mến và nhiệt tâm tuyên rao tình 
thương của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.  

           Xin chân thành cám ơn và cầu xin Thiên Chúa chúc lành 
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cho tất cả chúng ta. 
 
NB. * Xin Quý Anh, Chị Trưởng vui lòng đăng ký số tham dự viên 
       cho VPGL trước ngày 10/05/2012 
       qua số ĐT : 097 665 8893 (Sr Nga  SPC) 

  * GLV vùng Kontum đi Pleiku dự ngày DT-HN  Chúa Nhật 
20.05.2012 
 

          Xin vui lòng tự túc phương tiện. 
          Cám ơn nhiều. 
 
 
                                                                                      Kontum, ngày 18/04/2012 
                                                                                           Vp Giáo Lý kính báo 

Sr Marie Rose Hà Thanh Nga 

 

 
Khóa bồi dưỡng giáo lý viên giáo phận Kontum tháng 5 năm 2011 
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IX.         SINH HOAÏT THAÙNG 04.2012 
NGÀ
Y 

SINH HOẠT GIÁO PHẬN KONTUM 

���� 01 * Chuùa nhaät Leã Laù. Ngaøy quoác teá giôùi treû. 
06g00 : Ñc Micae chuû sự Thaùnh Leã Chuùa nhaät Leã Laù taïi Nhaø Thôø 
Thaêng Thieân. Sau Thaùnh Leã, Ñöùc cha ñaõ gaëp vaø noùi chuyeän vôùi 
Gia Đình Ơn Goïi Giaùo Haït Pleiku. Coù nhieàu em thuoäc gia ñình ôn 
goïi caùc giaùo haït khaùc trong Mieàn Pleiku cuõng veà tham döï. 

03 * Lm Bernard Pitaud, Giaùm Tænh Tænh doøng Xuaân Bích Paris vaø 
Lm Phaoloâ Traàn Thanh Loäc ñeán thaêm Ñöùc Giaùm Muïc Giaùo Phaän 
Kontum. 
* Nhoùm chuaån bò cuoäc hoäi thaûo veà nhöõng daáu aán ñöùc tin treân Mieàn 
Truyeàn Giaùo Taây Nguyeân nhaân dòp möøng 160 naêm 3 taân toøng daân 
toäc ñaàu tieân, möøng 100 naêm xaây döïng nhaø thôø Chính Toaø, möøng 
80 naêm thieát laäp giaùo phaän vaø 10 naêm giaùm muïc cuûa Ñöùc Cha 
Micae. 

04 * 09g00 : Anh em linh muïc veà tónh taâm 04.2012 taïi Toøa Giaùm Muïc 
chuaån bò Tuaàn Thaùnh vaø Naêm Ñöùc Tin. 
* Lm Pheâroâ Ngoâ Phan Ñình Phuïc (sj) ñöôïc boå nhieäm laøm cha xöù 
Hoa Lö vaø caùc hoï tröïc thuoäc. Cha Pheâroâ Nguyeãn Ñöùc Trí (sj) thoâi 
phoù xöù Thaêng Thieân, veà laøm phoù xöù Hoa Lö.??? 

05 * 05g30 : Nhaø thôø Chính Toaø : Ñc Micae chuû söï Leã Daàu taïi Nhaø 
thôø Chính Toaø Kontum. Ñoàng teá coù Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh 
Chung vaø hôn 100 linh muïc veà tham döï. Coù khoaûng 6000 giaùo daân 
tham döï. 
* 17g00 : Ñc Micae chuû söï  nghi thöùc röûa chaân vaø leã Chieàu Thöù 
Naêm Tuaàn Thaùnh taïi Nhaø Thôø Hoaø Phuù. 

06 * 17g30 : Nhaø thôø Ñöùc An, Pleiku: Ñöùc Cha Micae ñaõ chuû söï nghi 
thöùc Suy toân Thaùnh Giaù taïi Nhaø thôø Ñöùc An. 

07 * 19g00 : Nhaø thôø Kon Hring, ÑaêkToâ: 
Ñöùc Cha Micae cuøng vôùi caùc cha C.Baù Naêng Lyù, L. Nguyeãn 
Quang Hoa vaø T. Voõ Xuaân Sôn ñaõ cöû haønh Nghi thöùc Voïng Phuïc 
Sinh taïi Khu ñaát Nhaø Thôø Kon Hring. Coù ban caùc bí tích nhaäp ñaïo 
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cho 8 anh chò em döï toøng Seâñaêng vaø Kinh. 
����  08 * 06g00 : Thaùnh leã möøng Chuùa Phuïc Sinh troïng theå taïi Kon Hring. 

Ñöùc Cha Micae chuû söï thaùnh leã cuøng vôùi caùc cha thuoäc ñòa sôû. 
* 09g00 : Ñc Micae vaø Ñc Pheâroâ Traàn Thanh Chung vaøo thaêm vaø 
daâng leã cho anh chò em ôû Turia Yoâp. Nhöng nöûa ñöôøng bò anh em 
coâng an huyeän Ñaêk Haø chaën khoâng cho vaøo vôùi lyù do “khu vöïc 
kieåm dòch” vaø ñang coù chieán dòch “huaán luyeän quaân söï”. Hai Ñöùc 
Cha ñaõ quay veà Nhaø xöù Kon Hring luùc 11g00 cuøng ngaøy. 
* 19g00 : Ñc Micae ñaõ ñaùp maùy bay ñi Saigon ñeå tham döï Kyø I-
2012 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam. 

09 * 19g00 : Ñc Micae tham döï Kyø I-2012 cuûa HÑGMVN hoïp taïi 
Toøa Giaùm Muïc Xuaân Loäc. Kyø hoïp keùo daøi tôùi 17g00 chieàu thöù 
naêm, ngaøy 12.04.2012. 

14-17 Phaùi ñoaøn 14/19 linh muïc khoùa 6 giaùo phaän Long Xuyeân ñi tónh 
taâm vaø haønh höông kính Ñöùc Meï Maêng Ñen nhaân kyû nieäm 4 naêm 
thuï phong linh muïc. Trong dòp naøy caùc cha ñaõ ñeán daâng leã taïi nhaø 
thôø Chaùnh Toøa Kontum (saùng 15), sau ñoù kính vieáng Meï Maêng 
Ñen, thaêm phoøng Truyeàn Thoáng, Doøng Aûnh Pheùp Laï.  
Caùc cha cuõng ñi thaêm Gx Ñaêk Mot, Ñaêk Choâ. Nghæ vaø daâng leã taïi 
Gx Ñaêk Choâ (17/4) 

17-26 50 chò em SPC döï khoùa linh thao taïi Pleiku. 
18 * 05g00 : Ñc Micae thaêm vaø daâng leã taïi Nhaø thôø  (tranh) Ñaêk Choâ, 

Haït Daêk Toâ. 
21 * Lm B. Nguyeãn Ñình Phöùôc ñi du hoïc taïi Hoa Kyø. 
���� 22 * 0g30 : Nhaø cuûa anh chò Huøng Dung taïi Giaùo hoï 1 Giaùo xöù Thaùnh 

Taâm, Pleiku chaùy. Ba chaùu Matta Leâ Thò Kim Chi (sinh 1989), 
chaùu Giuse Leâ Höõu Nhaân (sinh 1991) vaø chaùu Maria Leâ Thò AÙi 
Nguyeân (sinh 1992) ñaõ bò cheát chaùy. Nhaø chaùy ruïi heát. 
* 06g00 : Ñöùc Cha Micae daâng leã cho Phaùi ñoaøn Phanxicoâ Vuøng 
Ñoàng Nai taïi Nhaø thôø Pleichuet. Phaùi ñoaøn coù 200 thaønh vieân thöïc 
hieän chuyeán haønh höông thaêm vieáng Ñöùc Meï Maêng Ñen vaø ñi 
giuùp moät vaøi nôi anh chò em ngheøo. 
* Lm Lu-Y Nguyeãn Quang Hoa ñöôïc boå nhieäm laøm cha xöù Gx 
Hoaø Phuù vaø caùc hoï tröïc thuoäc thay theá Lm B. Phöôùc 
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23 * 14g00 : Ñc Micae ñaõ daâng leã an taùng cho ba chaùu cheát chaùy taïi 
Nhaø thôø Thaùnh Taâm. Ñoâng ñaûo baø con löông giaùo ñeán thaêm vieáng 
vaø döï leã. Chaët kín caû trong ngoaøi Nhaø thôø. Ñöùng caû ngoaøi ñöøông. 
Coù ñaïi dieän caùc toân giaùo vaø caùc caáp chính quyeàn ñoàng cảm, thaêm 
hoûi vaø tham döï. 
* 16g45 : Ñc Micae ñi coâng taùc Saigon. Raát tieác khoâng coù giôø tieáp 
ñaïi dieän Ban Toân Giaùo Trung Öông vaøo thaêm ñeå bieát tình hình toân 
giaùo taïi ñòa phöông theo chæ thò cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû nhö Vò 
ñaïi dieän cho bieát. Ñöùc Giaùm Muïc qua ñieän thoaïi cuõng noùi vôùi vò 
ñaïi dieän 2 ñieàu veà tình hình toân giaùo taïi vuøng Kontum hieän nay, 
nhôø Vò ñaïi dieän chuyeån cho Thuû Töôùng. (1) Quan huyeän ôû Vuøng 
Kontum to hôn quan tænh, quan tænh to hôn quan trung öông; (2) 
Quan huyeän vuøng Kontum nhìn xuoáng daân vôùi con maét coi thöôøng 
vaø haønh daân. Daân khoå laém”. Rieâng vôùi giaùm muïc vaø caùc linh muïc 
Kontum “ñöôïc môøi ñi laøm vieäc”, thì quan huyeän coi caùc vò nhö 
“môùi hoïc heát lôùp 3 tieåu hoïc”, nhöng thöïc ra, xin noùi vôùi Thuû 
Töôùng: Giaùm Muïc Kontum ñaõ hoïc heát toái thieåu lôùp 5 tieåu hoïc roài”. 
Vì theá, khi caùc quan huyeän ñöa ra caùc lyù do caám caûn, ñeø nghò neân 
ñöa ra nhöõng lyù do “nghe loït tai ñöôïc”, chöù caùc lyù do nhö “Khu 
vöïc kieåm dòch”, “Khu vöïc ñang coù taäp luyeän quaân söï” hoaëc “traät 
töï an ninh khoâng ñaûm baûo”…. khoâng nghe ñöôïc vaø “laïc haäu roài”! 

26 * 06g00 : Ñc Micae ban theâm söùc cho 58 em seâñaêng taïi Nhaø Thôø 
Ealuh, Bieån Hoà, Haït Chö Pah, Gialai. Coù caùc cha Nicoâla Vuõ Ngoïc 
Haûi, Cha Ñaminh Ñinh Quang Vinh vaø Cha Vinh sôn Nguyeãn 
Thaønh Trung ofm cuøng ñoàng teá. 
* 09g30 : Tu vieän Phaoloâ Pleiku möøng 50 naêm thaønh laäp (1962-
2012). Ñoâng ñaûo caùc linh muïc, ñaïi dieän tu só caùc hoäi doøng vaø giaùo 
daân caùc xöù laân caän veà döï leã. Ñöùc Cha Micae chuû söï thaùnh leã. 

28 * 15g00 : Ñöùc Vieän Thieânï Phöôùc Sôn gaëp thaêm Ñöùc Giaùm Muïc 
Kontum taïi Hoøa Phuù. 

���� 29 * 06g00 : Ngaøy ôn goïi. Ñc Micae daâng leã vaø noùi chuyeän vôùi caùc 
gia ñình ôn goïi thuoäc Mieàn Pleiku. Thaùnh leã vaø buoåi gaëp gôõ ñöôïc 
toå chöùc taïi Nhaø Thôø Thaêng Thieân. Mieàn Kontum ñöôïc toå chöùc 
theo Giaùo Xöù. 
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X.                 HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 

    

* 01.5.Thaùnh Giuse thôï.* 01.5.Thaùnh Giuse thôï.* 01.5.Thaùnh Giuse thôï.* 01.5.Thaùnh Giuse thôï.  

Boån maïng Cha Chöông, cha Minh Coâng 

* * * * 03.5.03.5.03.5.03.5.Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Philippheâ vaø thaùnh Giacoâbeâ toâng ñoà.Philippheâ vaø thaùnh Giacoâbeâ toâng ñoà.Philippheâ vaø thaùnh Giacoâbeâ toâng ñoà.Philippheâ vaø thaùnh Giacoâbeâ toâng ñoà. 

Boån maïng Cha Giacoâbeâ Nguyeãn Taán Ñöôøng 

* * * * 05.505.505.505.5. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 38 naêm Linh Muïc (197438 naêm Linh Muïc (197438 naêm Linh Muïc (197438 naêm Linh Muïc (1974)))) 
 Cha Giuse Nguyeãn Vaên Ñaéc 

* * * * 12.512.512.512.5. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 40 naêm Linh Muïc (197240 naêm Linh Muïc (197240 naêm Linh Muïc (197240 naêm Linh Muïc (1972)))) 
 Cha Phaoloâ Nguyeãn Ñöùc Höõu 

* * * * 22.522.522.522.5. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 42 naêm Linh Muïc (197042 naêm Linh Muïc (197042 naêm Linh Muïc (197042 naêm Linh Muïc (1970)))) 
 Cha Giuse Nguyeãn Ñöùc Chöông 

* * * * 27.527.527.527.5. Möøng Kyû. Möøng Kyû. Möøng Kyû. Möøng Kyû Nieäm  Nieäm  Nieäm  Nieäm 48 naêm Linh Muïc (196448 naêm Linh Muïc (196448 naêm Linh Muïc (196448 naêm Linh Muïc (1964)))) 
 Cha Toâma Vuõ Khaéc Minh vaø cha Fx Phaïm Höõu Theá 

 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 


