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I. 
YÙ CAÀU NGUYEÄN 

 

 
 

 

 
 

- YÙ chung:  

 Cầu cho các tín hữu biết nhận ra nơi Bí tích Thánh Thể sự 
hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh đang đồng hành với họ 
trong cuộc sống hằng ngày.  

 

- YÙ truyeàn giaùo:  

Cầu cho các Kitô hữu tại Âu Châu tái khám phá ra căn tính 
đích thực của mình và tham gia nhiệt thành hơn trong việc loan 
báo Tin Mừng.  

Thaùng  06 / 2012 
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II. 
GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. Sứ điệp của ĐTC ngày Thế Giới  
Truyền Thông Xã Hội lần thứ 46 

"Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa" 
[Chúa nhật, 20. 5. 2012] 

"Lời nói và sự im lặng: học truyền thông là học cách lắng nghe và 
chiêm niệm cũng như học nói. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
những người tham gia vào nhiệm vụ truyền giáo: cả im lặng lẫn lời 
nói là những yếu tố cần thiết, không thể tách rời công việc truyền 

thông của Hội Thánh vì canh tân việc rao giảng Đức Kitô  
trong thế giới ngày nay ". (Trích sứ điệp) 

 
Anh chị em thân mến, 

Gần đến Ngày Thế giới Truyền 
thông Xã hội năm 2012, tôi 
muốn chia sẻ với anh chị em 
vài suy tư về một khía cạnh của 
tiến trình giao tiếp giữa con 
người; khía cạnh ấy quan trọng 
nhưng đôi khi lại bị coi thường. 
Đó là mối tương quan giữa 

thinh lặng và lời nói mà tính cách quan trọng của nó ngày nay cần 
được đặc biệt nhấn mạnh. Thinh lặng và nói là hai khía cạnh của 
truyền thông cần được giữ cân bằng, tiếp nối nhau và bổ túc cho 
nhau để có được một cuộc đối thoại đích thực và tạo sự gần gũi 
sâu xa giữa người với người. Khi lời nói và sự thinh lặng loại trừ 
nhau, truyền thông sẽ thất bại, vì nó gây ra tình trạng hoang mang 
nào đó hoặc, trái lại, một bầu khí lạnh nhạt; còn nếu chúng bổ túc 

 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 5 

cho nhau một cách hài hòa, việc truyền thông sẽ đạt được giá trị 
và ý nghĩa. 

Thinh lặng là thành phần của truyền thông mà nếu không có thì 
không thể có được những lời mang đậm ý nghĩa. Trong thinh lặng 
chúng ta lắng nghe và hiểu rõ mình hơn; trong thinh lặng tư tưởng 
được nảy sinh và có chiều sâu; chúng ta hiểu rõ hơn điều chúng ta 
muốn nói và điều chúng ta mong đợi nơi người khác, chúng ta 
chọn cách thức diễn đạt. Thinh lặng khiến cho người khác được 
nói, được bày tỏ, và để ta đừng khư khư quyết giữ lời nói, ý tưởng 
của mình mà không đối chiếu một cách thích đáng. Như thế, sẽ 
mở ra một không gian để lắng nghe nhau và một mối tương quan 
sâu sắc hơn giữa người với người. Chẳng hạn, trong thinh lặng sẽ 
có được những khoảnh khắc truyền thông xác thực nhất giữa 
những người yêu nhau: cử chỉ, nét mặt và thân xác là những dấu 
hiệu biểu lộ con người. Trong thinh lặng, niềm vui, nỗi lo, đau khổ 
cất tiếng nói và tìm được cách diễn tả thật đậm nét. Như thế, thinh 
lặng đem lại hiệu quả tích cực hơn cho truyền thông, vốn đòi hỏi 
sự nhạy cảm và một khả năng lắng nghe -vẫn thường cho thấy 
mức độ và bản chất các mối tương quan. Sứ điệp và thông tin 
càng nhiều, lại càng cần đến thinh lặng để phân định điều quan 
trọng với những điều vô bổ hoặc thứ yếu. Biết suy xét kỹ lưỡng sẽ 
giúp chúng ta khám phá những mối tương quan giữa các biến cố 
mà thoạt nhìn có vẻ như không liên hệ gì với nhau, để đánh giá, 
phân tích các sứ điệp; điều này giúp chúng ta có thể chia sẻ 
những ý kiến chín chắn và thích đáng, để xây dựng nền tri thức 
chung đích thực. Do đó cần xây dựng một bầu khí thuận lợi, một 
loại 'hệ thống môi sinh' có thể tạo thế cân bằng giữa thinh lặng, lời 
nói, hình ảnh và âm thanh. 

Phần lớn hoạt động hiện nay của truyền thông được định hướng 
bởi những câu hỏi cần có lời giải đáp. Các bộ máy tìm kiếm và các 
mạng xã hội là nơi đầu tiên nhiều người tìm đến khi cần lời 
khuyên, ý tưởng, thông tin và những lời giải đáp. Vào thời của 
chúng ta, hơn bao giờ hết internet đang trở thành nơi hỏi và trả lời 
– hơn nữa, con người ngày nay thường bị dội bom bằng những 
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câu trả lời cho các thắc mắc mà họ chưa bao giờ đặt ra và các nhu 
cầu mà họ chưa cảm thấy. Sự thinh lặng thật là quý giá để giúp 
chúng ta dễ dàng phân định chính xác hầu nhận ra và chú tâm vào 
những vấn đề thực sự quan trọng giữa biết bao yêu cầu và lời giải 
đáp mà chúng ta nhận được. Tuy nhiên, trong thế giới truyền 
thông phức tạp và đa dạng này, có nhiều người quan tâm đến 
những vấn đề tối hậu của đời sống con người: Tôi là ai? Tôi biết 
được điều gì? Tôi phải làm gì? Tôi có thể hy vọng điều gì? Điều 
quan trọng là phải đón nhận những người đặt ra những câu hỏi 
này, bằng cách mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc, bằng lời nói và 
sự trao đổi, và cả việc mời gọi suy nghĩ trong thinh lặng. Đôi khi sự 
thinh lặng còn nói nhiều hơn một câu trả lời vội vã và giúp cho 
những người đặt câu hỏi đi sâu vào chính cuộc đời họ và mở lòng 
ra cho con đường dẫn đến câu trả lời mà Thiên Chúa đã ghi khắc 
trong trái tim con người. 

Thực ra, dòng câu hỏi tuôn chảy không ngừng ấy chứng tỏ con 
người luôn thao thức tìm kiếm những chân lý, quan trọng ít hay 
nhiều, vốn đem lại cho cuộc sống một ý nghĩa và niềm hy vọng. 
Con người không thể hài lòng với một sự trao đổi hời hợt và vô 
căn cứ về những ý kiến hoài nghi và những kinh nghiệm cuộc đời: 
tất cả chúng ta là những người đang tìm kiếm chân lý và chia sẻ 
khát vọng sâu thẳm ấy, nhất là vào thời của chúng ta, khi mà "trao 
đổi thông tin là chia sẻ chính mình, thế giới quan của mình, niềm 
hy vọng và lý tưởng của mình" (Sứ điệp nhân Ngày Thế giới 
Truyền thông Xã hội năm 2011). 

Phải chú ý đến nhiều loại trang web, các ứng dụng và mạng xã hội 
khác nhau có thể giúp con người ngày nay biết sống suy tư và đặt 
những câu hỏi đích thực, nhưng cũng giúp họ tìm được những 
không gian thinh lặng, các dịp để cầu nguyện, suy niệm hay chia 
sẻ Lời Chúa. Với tính chất của những tin nhắn ngắn gọn, thường 
không dài hơn một câu Thánh Kinh, người ta có thể diễn tả những 
tư tưởng sâu sắc, miễn là đừng bỏ bê việc chăm sóc đời sống nội 
tâm mình. Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy rằng trong các truyền 
thống tôn giáo khác nhau, việc sống cô tịch và thinh lặng là những 
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khoảng không gian dành riêng để giúp con người không chỉ gặp lại 
chính mình nhưng còn gặp được Chân Lý, là điều mang lại ý nghĩa 
cho tất cả mọi sự. Thiên Chúa của mặc khải trong Thánh Kinh 
cũng nói bằng ngôn ngữ không lời: "Như Thánh giá của Đức Kitô 
cho thấy, Thiên Chúa cũng nói bằng sự thinh lặng của Người. Sự 
thinh lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa cách của Chúa 
Cha toàn năng là một một giai đoạn quyết định trong cuộc hành 
trình trần thế của Con Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể (...) Sự thinh 
lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời Người nói trước đó. Trong 
những lúc tối tăm, Người nói qua mầu nhiệm của sự thinh lặng của 
Người" (Tông huấn hậu Thượng Hội đồng giám mục Verbum 
Domini, 21). Tình yêu cao cả đến độ hiến ban chính mình của 
Thiên Chúa đã lên tiếng hùng hồn qua sự thinh lặng của Thánh 
giá. Sau khi Đức Kitô chết, trái đất rơi vào thinh lặng, và ngày thứ 
Bảy Tuần Thánh, khi "Vị Vua đang ngủ và Thiên Chúa ngủ trong 
xác phàm và cho những người đã ngủ từ bao đời được trỗi dậy (x. 
Phụng vụ Giờ Kinh Sách, thứ Bảy Tuần Thánh), tiếng nói của 
Thiên Chúa vang lên, đầy yêu thương đối với nhân loại. 

Nếu Thiên Chúa nói với con người ngay cả trong thinh lặng thì 
trong thinh lặng con người cũng khám phá ra khả năng nói với 
Chúa và nói về Chúa. "Chúng ta cần đến sự thinh lặng ấy, sự thinh 
lặng trở thành chiêm niệm và đưa chúng ta vào trong cõi thinh lặng 
của Thiên Chúa và đưa chúng ta đến chỗ mà Lời, Lời cứu chuộc, 
sinh ra" (Bài giảng trong Thánh Lễ với các thành viên Ủy ban Thần 
học quốc tế, 6 tháng Mười 2006). Để nói về sự cao cả của Thiên 
Chúa, ngôn ngữ của chúng ta chẳng bao giờ đủ và phải nhường 
chỗ cho sự chiêm ngắm trong thinh lặng. Việc chiêm niệm ấy có 
sức mạnh làm nảy sinh tính cấp bách của việc truyền giáo, là 
nghĩa vụ "thông truyền điều chúng tôi đã thấy và đã nghe" để mọi 
người được hiệp thông với Thiên Chúa (1 Ga 1,3). Việc chiêm 
niệm trong thinh lặng ấy dìm chúng ta vào nguồn mạch Tình Yêu, 
một Tình yêu hướng chúng ta đến với người lân cận để cảm thông 
nỗi đau khổ của họ và đem đến cho họ ánh sáng của Chúa Kitô, 
sứ điệp sự sống của Người và ân sủng tình yêu viên mãn sẽ cứu 
thoát họ. 
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Và rồi, trong thinh lặng chiêm niệm, Ngôi Lời vĩnh cửu - nhờ Người 
mà thế gian đã được tạo thành, đã tự tỏ mình ra còn mạnh mẽ 
hơn nữa, và chúng ta hiểu được kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa 
thực hiện bằng lời nói và việc làm trong suốt lịch sử loài người. 
Như Công đồng Vatican II nhắc nhở, mặc khải của Thiên Chúa 
"được thực hiện bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết 
với nhau, theo nghĩa là các việc Thiên Chúa thực hiện trong lịch 
sử cứu độ biểu lộ và củng cố cả giáo huấn lẫn những thực tại 
được diễn tả bởi các lời; còn các lời thì công bố các việc làm và 
làm sáng tỏ mầu nhiệm được chứa đựng trong đó" (Dei Verbum, 
2). Kế hoạch cứu độ này đạt đến tột đỉnh trong con người Chúa 
Giêsu Nazareth, là Trung Gian và sự viên mãn của tất cả mặc 
khải. Người đã cho chúng ta nhận biết dung nhan thật của Thiên 
Chúa Cha và bằng Thánh Giá và sự Phục Sinh của Người, Người 
đã đưa chúng ta ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết để đến sự tự 
do của con cái Thiên Chúa. Câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của con 
người tìm được câu trả lời nơi mầu nhiệm của Đức Kitô, một câu 
trả lời có khả năng xoa dịu nỗi khắc khoải của tâm hồn con người. 
Chính từ Mầu nhiệm ấy đã sinh ra sứ vụ của Hội Thánh; và Mầu 
nhiệm ấy thúc đẩy các Kitô hữu trở thành sứ giả của niềm hy vọng 
và ơn cứu độ, chứng nhân của một Tình Yêu làm thăng tiến phẩm 
giá con người và xây dựng công lý và hòa bình. 

Thinh lặng và Lời nói. Học truyền thông là học lắng nghe và chiêm 
ngắm hơn là học nói; điều này đặc biệt quan trọng đối với những 
người tham gia vào sứ vụ truyền giáo: thinh lặng và lời nói là 
những yếu tố thiết yếu, gắn liền với công việc truyền thông của Hội 
Thánh để đổi mới việc loan báo Đức Kitô trong thế giới ngày nay. 
Tôi xin phó thác tất cả công cuộc rao giảng Tin Mừng cho Đức 
Maria, Đấng đã thinh lặng "lắng nghe Lời Chúa và làm cho Lời ấy 
đơm hoa" (Kinh nguyện trong Cuộc gặp gỡ Giới trẻ tại Loretto, 
ngày 1-2 tháng Chín 2007), công cuộc rao giảng mà Hội Thánh 
đang thực thi bằng các phương tiện truyền thông xã hội. 

Vatican, ngày 24 tháng Giêng 2012, Lễ Thánh Phanxicô Salêsiô 
Bênêđictô XVI, giáo hoàng 

(Đức Thành chuyển ngữ từ) - Nguồn WHD 
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2.2. Bài Giáo Lý Thứ 34 của ĐTC Bênêđictô XVI  
về Cầu Nguyện 

Cầu Nguyện là Hồng Ân trong các Thư của Thánh Phaolô 

C�u nguy�n không mi�n cho chúng ta đau kh�,  
nh�ng cho phép chúng ta kinh nghi�m nó  

và đ�i di�n nó v�i m	t s
c m�nh m�i. 

Dưới đây là bản dịch bài Giáo 
Lý thứ 34 về cầu nguyện của 
ĐTC Bênêđictô XVI ban hành 
trong buổi triều yết chung ngày 
Thứ Tư 16 tháng 5 năm 2012 
tại Quảng Trường Thánh 
Phêrô. Hôm nay ĐTC bàn về 
việc cầu nguyện trong các Thư 
của Thánh Phaolô. 

 

Anh chị em thân mến, 

Trong những bài giáo lý trước, chúng ta đã suy niệm về việc cầu 
nguyện trong Sách Tông Đồ Công Vụ và hôm nay tôi muốn bắt 
đầu bàn về việc cầu nguyện trong các Thư của Thánh Phaolô, vị 
Tông Đồ Dân Ngoại. Trên hết, tôi muốn ghi chú rằng không phải 
tình cờ mà các Thư của ngài được mở đầu và kết luận bằng 
những lời cầu nguyện: ở đầu, tạ ơn và ngợi khen, và ở cuối, cầu 
chúc rằng ân sủng của Thiên Chúa hướng dẫn cuộc hành trình 
của cộng đoàn nhận Thư. Nội dung các Thư của Thánh Tông Đồ 
được khai triển giữa công thức khai mạc “Trước hết, tôi cảm tạ 
Thiên Chúa nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô” (Rm 1: và ước nguyện 
sau cùng: “Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu ở cùng anh chị 
em!” (1 Corinthians 16:23). Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô 
chứng tỏ sự phong phú tuyệt vời của các hình thức cầu nguyện, từ 
tạ ơn đến chúc lành, từ chúc tụng đến xin ơn và chuyển cầu, từ 
thánh thi đến khẩn cầu: những cách diễn tả khác nhau cho thấy 
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rằng cầu nguyện liên hệ đến và thâm nhập tất cả các hoàn cảnh 
của cuộc sống, dù là cá nhân hay cộng đoàn mà ngài nói với. 

Một yếu tố đầu tiên mà Thánh Tông Đồ muốn chúng ta hiểu là 
không được coi cầu nguyện chỉ như một việc lành chúng ta làm 
cho Chúa, như một việc làm riêng của chúng ta. Trên hết, cầu 
nguyện là một hồng ân, kết quả của sự hiện diện sống động, đầy 
sinh khí của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu Kitô ngự trong 
chúng ta. Vì thế, ngài viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Cũng vậy, 
Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết 
chúng ta phải cầu nguyện thế nào như chúng ta phải cầu nguyện, 
nhưng chính Thần Khí cầu bầu cho chúng ta, bằng những tiếng 
rên siết khôn tả.” (8:26). Và chúng ta biết những lời của vị tông đồ 
là chân thật như thế nào: “chúng ta không biết chúng ta phải cầu 
nguyện thế nào như chúng ta phải làm”. Chúng ta muốn cầu 
nguyện, nhưng Thiên Chúa ở xa, chúng ta không có những lời nói, 
ngôn ngữ, để thưa chuyện với Thiên Chúa, hoặc ngay cả ý tưởng. 
Chúng ta chỉ có thể mở lòng, để Thiên Chúa tùy nghi sử dụng thời 
giờ của mình, đợi cho Ngài giúp đỡ chúng ta bước vào một cuộc 
đối thoại thực sự. 

Thánh  Tông Đồ nói rằng việc thiếu từ ngữ này, việc không biết nói 
gì, nhưng ước mong được liên lạc với Thiên Chúa này, cũng chính 
là một lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần không những chỉ hiểu, 
mà còn giải thích và dâng lên Thiên Chúa. Sự yếu đuối của chúng 
ta, nhờ Chúa Thánh Thần, trở nên một lời cầu nguyện thật sự, một 
sự liên lạc thật với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần hầu như là 
Đấng thông dịch làm cho chúng ta và Thiên Chúa hiểu những gì 
chúng ta muốn nói. 

Trong cầu nguyện, còn hơn trong các bình diện khác của cuộc đời 
chúng ta, chúng ta cảm nghiệm được sự yếu đuối, nghèo đói, bản 
chất tạo vật của mình, vì chúng ta được đặt trước sự toàn năng và 
siêu việt của Thiên Chúa. Và càng tiến bộ trong việc lắng nghe và 
đối thoại với Thiên Chúa, vì cầu nguyện trở thành hơi thở hàng 
ngày của linh hồn chúng ta, chúng ta càng nhận thức được ý 
nghĩa của những giới hạn của mình, không phải chỉ trước những 
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tình trạng cụ thể của mỗi ngày, mà còn trong mối quan hệ của 
chúng ta với Chúa. Như thế nhu cầu tin tưởng và tín thác vào Ngài 
càng ngày gia tăng trong chúng ta; làm cho chúng ta hiểu rằng 
“chúng ta không biết chúng ta phải cầu nguyện thế nào như chúng 
ta phải làm” (Romans 8:26). 

Chính Chúa Thánh Thần  là Đấng giúp đỡ sự bất lực của chúng ta, 
soi sáng trí khôn và sưởi ấm tâm hồn chúng ta, thúc đẩy chúng ta 
hướng về Thiên Chúa. Đối với Thánh Phaolô, cầu nguyện trên hết 
là công việc của Chúa Thánh Thần trong bản tính con người của 
chúng ta, lấy sự yếu đuối của chúng ta và biến đổi chúng ta từ 
những con người bị ràng buộc bởi thực tại vật chất thành những 
con người tinh thần. Trong Thư Thứ Nhất gửi tín hữu Côrinthô 
ngài nói, “Bây giờ, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế 
gian, nhưng là Thần Khí từ Thiên Chúa, để chúng ta biết những 
hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng tôi nói về những 
điều này không bằng những lời mà sự khôn ngoan loài người đã 
dạy, nhưng Chúa Thánh Thần đã dạy; bằng cách so sánh những 
điều thuộc về tinh thần với những gì là tinh thần” (1 Cor 2:12-13). 
Bằng cách ở trong sự yếu đuối của con người, Chúa Thánh Thần 
thay đổi chúng ta, cầu bầu cho chúng ta và nâng chúng ta lên cùng 
Thiên Chúa (x. Romans 8:26). 

Sự kết hợp của chúng ta với Đức Kitô được thể hiện nhờ sự hiện 
diện này của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thần Khí của Con 
Thiên Chúa, mà trong Người chúng ta đã trở thành con cái. Thánh 
Phaolô nói về Thần Khí của Đức Kitô (x. Romans 8:9), mà không 
chỉ nói về Thần Khí của Thiên Chúa.  Đây là điều hiển nhiên: nếu 
Đức Kitô là Con Thiên Chúa, thì Thần Khí của Người cũng là Thần 
Khí của Thiên Chúa.  Vì vậy nếu Thần Khí của Thiên Chúa, Thần 
Khí của Đức Kitô, đã đến gần chúng ta trong Con Thiên Chúa và 
Con Người, thì Thần Khí của Thiên Chúa cũng trở thành thần trí 
của con người và chạm vào chúng ta.  Chúng ta có thể bước vào 
sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.  Điều này cũng giống như 
nói rằng, không những chỉ Thiên Chúa Cha đã trở nên hữu hình 
trong việc nhập thể của Chúa Con, nhưng Thần Khí của Thiên 
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Chúa cũng được tỏ lộ trong đời sống và hành động của Chúa 
Giêsu, của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống, đã chịu đóng 
đinh, đã chết và đã sống lại.  Thánh Tông Đồ nhắc nhở chúng ta 
rằng “không ai có thể nói ‘Chúa Giêsu là Chúa’ trừ khi nhờ Thánh 
Thần” (1 Corinthians 12:3).  Như thế, Chúa Thánh Thần hướng 
lòng chúng ta về Đức Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi “không còn là 
chúng ta sống nhưng là Đức Kitô sống trong chúng ta” (x. Gl 2:20). 
Trong những bài Giáo Lý về các Bí tích, khi suy niệm về Bí Tích 
Thánh Thể, Thánh Ambrôsiô nói: “Người nào say sưa với Chúa 
Thánh Thần là người được bắt nguồn từ Đức Kitô” (5, 3, 17: PL 16, 
450). 

Bây giờ tôi muốn nhấn mạnh đến ba hiệu quả đối với đời sống Kitô 
hữu của chúng ta khi chúng ta để cho Thần Khí của Đức Kitô, chứ 
không phải thần khí của thế gian, hoạt động trong mình như 
nguyên tắc nội tại của tất cả các hành động của chúng ta. 

Thứ nhất, lời cầu nguyện được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, 
làm cho chúng ta có thể phó thác và thắng vượt được bất kỳ hình 
thức sợ hãi và nô lệ nào, và như thế được sống trong sự tự do 
thật của con cái Thiên Chúa. Không có lời cầu nguyện nuôi dưỡng 
con người chúng ta mỗi ngày trong Đức Kitô, trong một sự phát 
triển mật thiết đều đặn, chúng ta thấy mình ở trong tình trạng được 
mô tả bởi Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Rôma: chúng ta 
không làm điều tốt mà chúng ta muốn, mà làm những sự dữ mà 
chúng ta không muốn (x. Romans 7:19). Và đây là biểu hiện của 
sự tha hóa của con người, của sự hủy diệt sự tự do của chúng ta 
gây ra bởi tội nguyên tổ: chúng ta muốn điều tốt mà chúng ta 
không làm và chúng ta làm điều chúng ta không muốn, là điều ác. 

Thánh Tông Đồ muốn chúng ta hiểu rõ rằng không phải ý chí của 
chúng ta là điều trước hết và trên hết sẽ giải thoát chúng ta khỏi 
tình trạng này, cũng không phải Lề Luật, nhưng Chúa Thánh Thần. 
Và vì khi “Ở đâu có Thần Khí của Chúa, ở đó có tự do” (2 
Corinthians 3:17), nhờ cầu nguyện, chúng ta kinh nghiệm sự tự do 
được Chúa Thánh Thần ban cho: một sự tự do thật, thoát ly khỏi 
dữ và tội lỗi, để làm điều tốt và cho sự sống, cho Thiên Chúa. 
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Thánh Phaolô nói tiếp, sự tự do của Chúa Thánh Thần, không bao 
giờ đồng dạng với sự phóng túng hay với khả năng chọn lựa điều 
ác, nhưng là “hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, vui mừng, 
bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hào hiệp, trung tín, hòa nhã, tiết độ” 
(Galatians 5:22). Đó là sự tự do thật: là khả năng thực sự có thể 
làm theo sự mong muốn điều tốt, niềm vui đích thực, sự hiệp 
thông với Thiên Chúa và không bị áp lực bởi những hoàn cảnh lôi 
kéo chúng ta theo những hướng khác. 

Một hiệu quả thứ hai xảy đến trong cuộc đời chúng ta khi để cho 
Thần Khí của Đức Kitô tác động trong mình là mối liên hệ của 
chúng ta với Thiên Chúa trở nên sâu sắc đến mức nó không bị 
ảnh hưởng bởi bất cứ tình trạng hay hoàn cảnh nào. Khi đó chúng 
ta hiểu rằng nhờ cầu nguyện chúng ta không được giải thoát khỏi 
những thử thách và đau khổ, nhưng chúng ta có thể sống trong sự 
kết hợp với Đức Kitô, với sự đau khổ của Người, với dự kiến cũng 
chia sẻ vinh quang của Người (x. Romans 8:17). Thường thì trong 
lời cầu nguyện của mình, chúng ta cầu xin để được Chúa giải 
thoát khỏi sự dữ về thể lý hoặc tinh thần, và chúng ta cầu như thế 
với hết lòng tin tưởng. Tuy nhiên, chúng ta thường có cảm cảm 
giác là mình không được Chúa lắng nghe và sau đó có nguy cơ trở 
thành ngã lòng và không bền chí. Thực ra, không có một lời kêu 
xin nào của con người mà không được Thiên Chúa nghe, và chính 
trong việc cầu nguyện liên lỉ và trung thành, mà chúng ta hiểu cùng 
với Thánh Phaolô rằng “những đau khổ hiện tại của chúng ta 
không là gì so với vinh quang được bày tỏ cho chúng ta” (Romans 
8:18). 

Cầu nguyện không miễn cho chúng ta những thử thách và đau 
khổ; trái lại, chúng ta “rên siết trong lòng trong khi chúng ta chờ 
được làm nghĩa tử, nghĩa là sự cứu chuộc của thân xác chúng ta” 
(Romans 8:24). Thánh Phaolô nói rằng cầu nguyện không miễn 
cho chúng ta đau khổ, nhưng cho phép chúng ta kinh nghiệm nó 
và đối diện nó với một sức mạnh mới, với cùng một niềm tin tưởng 
như Chúa Giêsu, là Đấng theo Thư gửi tín hữu Do Thái, “trong thời 
gian còn sống trong thân xác, Người đã dâng lời cầu nguyện và 
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khẩn nài lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết bằng lời kêu van lớn 
tiếng và nước mắt.  Người đã được nhậm lời, vì lòng tôn kính của 
Người” (Dt 5:7). Sự đáp trả của Thiên Chúa Cha cho Con của 
Ngài, cho tiếng khóc và nước mắt của Người, không phải là giải 
thoát khỏi đau khổ, thập giá và cái chết, nhưng là một sự hoàn 
thành thậm chí còn lớn hơn nhiều, một đáp trả sâu sắc hơn nhiều; 
qua thập giá và cái chết, Thiên Chúa đã đáp trả bằng sự sống lại 
của Con Ngài, với một đời sống mới. Cầu nguyện được linh hoạt 
bởi Chúa Thánh Thần cũng đưa chúng ta đến việc sống cuộc hành 
trình đời mình với những thử thách và đau khổ hằng ngày trong 
niềm hy vọng và tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, Đấng đáp trả 
như đã đáp lại Con Ngài. 

Thứ ba, lời cầu nguyện của tín hữu mở ra chiều kích nhân loại và 
toàn thể tạo vật, bằng cách nhận lấy “sự tha thiết mong chờ ngày 
con cái Thiên Chúa được tỏ ra của tạo vật” (Romans 8:19). Điều 
này có nghĩa là lời cầu nguyện được nâng đỡ bởi Thần Khí của 
Đức Kitô, là Đấng nói tận đáy lòng chúng ta, là lời cầu nguyện 
không bao giờ đóng kín mãi trong chính nó, không bao giờ chỉ là 
một lời cầu nguyện cho tôi, nhưng mở rộng ra chia sẻ đau khổ của 
thời đại chúng ta, của người khác. Nó trở thành lời cầu bầu cho 
tha nhân, và như thế giải thoát chính mình; một máng chuyển hy 
vọng cho tất cả tạo vật và sự diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, là 
tình yêu được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần mà 
Ngài đã ban cho chúng ta (x. Romans 5:5). Và đây chính là một 
dấu chỉ của lời cầu nguyện thật, là lời cầu nguyện không nhắm 
đến chính mình, nhưng mở ra cho tha nhân và như thế giải thoát 
tôi, cùng góp phần vào việc cứu độ thế gian. 

Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng trong lời 
cầu nguyện của mình, chúng ta phải mở lòng ra cho sự hiện diện 
của Chúa Thánh Thần, là Đấng cầu nguyện trong chúng ta với 
tiếng rên siết sâu xa khôn tả, để đem chúng ta đến gắn bó với 
Thánh Ý của Thiên Chúa bằng tất cả tâm hồn và con người của 
mình. Thần Khí của Đức Kitô trở thành sức mạnh của lời cầu 
nguyện “yếu ớt” của chúng ta, ánh sáng của lời cầu nguyện “đã tắt 
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ngấm” của chúng ta, ngọn lửa của lời cầu nguyện “lạnh nhạt và 
khô khan” của chúng ta, bằng cách cho chúng ta sự tự do nội tâm 
thật, dạy chúng ta sống trong khi phải đối diện với những thử 
thách của cuộc đời, trong sự đảm bảo rằng chúng ta không đơn 
độc, và bằng cách mở lòng chúng ta ra cho những chân trời của 
nhân loại và tạo vật “đang rên siết trong cơn chuyển bụng sinh con 
cho đến bây giờ” (Romans 8:22). Cám ơn anh chị em. 

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

 
 

2.3.  VÀI SINH HOẠT HỘI THÁNH HOÀN VŨ 

2.3.1. Tòa Thánh ra thông cáo về quyền riêng tư bị vi 

phạm 

WHĐ (22.05.2012)– Chiều ngày 19. 5. 2012, 
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến 
thông cáo sau đây:  

“Việc công bố các tài liệu mới của nội bộ 
Tòa Thánh cũng như các tài liệu riêng tư của 
Đức Giáo Hoàng không còn là một sáng kiến 
đầy ác ý của báo chí còn phải bàn cãi, 
nhưng đã là một hành vi phạm pháp. Quyền 
bảo mật và bảo vệ các thư từ liên lạc của 

Đức giáo hoàng với các nhân viên của mình đã bị vi phạm.  

Cương quyết làm rõ các khía cạnh khác nhau của hành động vi 
phạm đến tự do và phẩm giá của Đức Thánh Cha –như một cá 
nhân và như người lãnh đạo tối cao của Giáo Hội và Nhà nước 
Vatican–, Tòa Thánh sẽ thực hiện các bước cần thiết để buộc các 
thủ phạm của những vụ đánh cắp, tàng trữ và tiết lộ thông tin mật 
và dùng vào mục đích thương mại, phải trả lời trước pháp luật, 
đồng thời cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế nếu cần”. 
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Thông cáo này được đưa ra sau khi phóng viên Gianluigi Nuzzi –
vốn không xa lạ gì về những rắc rối với Vatican– tung ra một 
quyển sách tiết lộ nhiều lá thư được gửi cho Đức giáo hoàng 
Bênêđictô XVI. 

Tháng trước, Đức giáo hoàng đã thành lập một ủy ban đặc biệt 
gồm 3 hồng y, do Đức hồng y Julian Heranz người Tây Ban Nha 
đứng đầu, để điều tra nguồn gốc của những thông tin rò rỉ trên 
mạng.  

Tuần trước trong một vụ kiện, hãng thời trang Benetton đã thua 
kiện và phải xin lỗi vì đã dùng hình ảnh Đức giáo hoàng Bênêđictô 
XVI trong một chiến dịch quảng cáo năm 2011. 

Hồi đầu năm nay, phóng viên Nuzzi cũng đã tiết lộ thư từ của Đức 
Tổng giám mục Claudio Maria Vigano gửi cho Đức giáo hoàng. 
Trong các thư này, Đức TGM Vigano –hiện nay là Sứ thần Tòa 
Thánh tại Hoa Kỳ–, đã xin được ở lại chức vụ trước đó là Thư ký 
Văn phòng Thống đốc Thành phố Vatican. Ngài cũng cho rằng 
mình là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ của những người 
chống lại những cải cách của ngài về các thủ tục mua bán của 
Vatican.  

Các thông tin rò rỉ khác tập trung vào cơ quan tài chính của Tòa 
Thánh là Viện Giáo vụ, hiện đang cải tổ các thủ tục cho phù hợp 
với các tiêu chuẩn quốc tế thông thường. 

(Nguồn: VIS & CNA) 

Huy Hoàng chuyển dịch 
 
2.3.2.   Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair tuyên bố 
rằng không đức tin thế giới sẽ gặp thảm kịch, tai họa.  
Luân Ðôn, Anh quốc (VietCatholic News; NMS, 22/05/2012) - 
Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair đã đưa ra một lập trường bảo 
vệ sôi nổi về tôn giáo, khi ông tuyên bố thế giới sẽ đi đến thảm 
kịch, tai họa nếu không có đức tin 
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Trong một cuộc phỏng vấn trước hơn 4,300 người tại một cuộc 
họp tham khảo thuộc giáo phái Anh ở Sảnh đường Royal Albert, 
Luân Ðôn, ông Blair cũng tiết lộ rằng ông đã một lần bị một viên 
chức khiển trách vì đã đề nghị kết thúc một bài diễn văn với câu: 
"Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Quốc." 

Ông Blair nguyên là một tín đồ Anh giáo và đã trở thành tín hữu 
Công giáo năm 2007 - ngót một năm sau khi ông bước khỏi vai trò 

lãnh đạo đất nước của ông, -- nói 
rằng đức tin cần cho sự sống vì 
nó khai tâm đức tính của con 
người trong lối sống xã hội. 

Ông đặt vấn đề: "Yếu tính đức tin 
của chúng ta bên cạnh những 
điều chúng ta tin chắc chắn, như 
là những Kitô hữu, về Chúa 
Giêsu Kitô và tin nơi Người trong 
đời sống của chúng ta, là gì?". Và 
ông đã đề nghị câu trả lời như 
sau: "tôi nghĩ rằng nghĩa vụ thiết 

yếu của con người dành cho con người vô cùng quan trọng," "Tôi 
thiết nghĩ một thế giới không đức tin sẽ là một thế giới trên con 
đường thảm họa, tai ương, tôi thực sư tin như vậy. 

Nhà cựu lãnh đạo Ðảng Lao động nhận thức rằng "Thiên Chúa và 
tôn giáo cũng có thể bị các nhà lãnh đạo lạm dụng" và cảnh báo 
những ai có thể lạm dụng tôn giáo vào mục đích chính trị của họ. 

Ông kể lại một trải nghiệm cá nhân: đó là khi ông đề nghị kết thúc 
một bài diễn văn đơn giản với tư cách là thủ tướng và nói câu: "Xin 
Thiên Chúa ban phúc lành cho nhân dân Anh," thì một phụ tá đã tỏ 
vẻ không đồng ý và nói rằng: "Tôi chỉ nhắc ngài Thủ tướng một 
điều: "Ðây không phải là nước Mỹ." Sau đó ông bỏ ý tưởng này. 

R.V.A 
(Jos. Tú Nạc) 
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2.3.3. Tòa Thánh sắp công bố  
"Nguyên tắc để xác minh các cuộc hiện ra và thị kiến" 

Vat, 23.5.2012: Qua những thị kiến, mặc 
khải và các thông điệp linh thánh, lịch sử 
Giáo Hội Công Giáo trở nên bí ẩn bởi những 
điều huyền nhiệm ấy. Kể từ khi các cuộc 
hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima, Lộ Đức ... 
được Đức Giáo Hoàng công nhận chính 
thức, các giám mục và các nhà thần học từ 
khắp nơi trên thế giới đã thấy rằng mình 

đang chiến đấu với những hiện tượng siêu nhiên. Một câu hỏi luôn 
bỏ ngỏ là: "Dựa vào đâu để xác thực những chuyện đó?". Vatican 
đã có câu trả lời và sắp công bố với thế giới. 

Chìa khóa để phân tích những trường hợp như thế này chính là 
một văn kiện mang tên "Nguyên tắc thủ tục để xác minh HIỆN RA 
và THỊ KIẾN". Văn kiện này đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 
phê chuẩn vào năm 1978, nhưng trong nhiều năm qua, chỉ có các 
giám mục và các chuyên gia mới có thể tiếp cận được văn kiện. 
Một trong những lý do là vì văn kiện này chỉ có bản chính thức duy 
nhất bằng tiếng Latinh. 

Nhưng điều này có vẻ sẽ thay đổi, vì trong vài ngày tới đây, Thánh 
Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ công bố bản dịch văn kiện này sang tiếng 
Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh và Pháp. Tất cả các bản dịch đó sẽ là 
bản chính thức và sau cùng. Thực tế, Nhà Xuất Bản Vatican và 
nhật báo Quan Sát Viên Rôma (L'Osservatore Romano) đã từng 
trích lục văn kiện để đăng các trên các bài báo của họ. 

Quả thực, văn kiện này là một cẩm nang (vade mecum) chỉ dẫn 
các bước để thực thi khi có một người nào đó tiếp nhận được một 
cuộc hiện ra. Thông thường, trước hết là giám mục địa phương - 
chứ không phải là Vatican - tiến hành điều tra về hiện tượng. Tòa 
Thánh chỉ cử các chuyên gia và các nhà điều tra khoa học can 
thiệp trong trường hợp cá biệt và cực đoan. 
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Dù vậy, mỗi năm Giáo triều Rôma vẫn nhận được một số hồ sơ 
liên quan đến thị kiến. Những trải nghiệm được mô tả trong các hồ 
sơ ấy cực kỳ đa dạng và hầu như các trường hợp ấy đều đã được 
gửi đến cấp giáo phận. Câu chuyện về các thị kiến này truyền đi 
nhanh chóng giữa các tín hữu nhờ internet, và ngày nay người ta 
dễ dàng thực hiện các cuộc hành hương tự phát. Điều này đặt ra 
một thách thức thực sự đối với thẩm quyền của Giáo Hội. 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã chia sẻ mối quan tâm này trong 
Tông Huấn "Lời Chúa" (Verbum Domini) sau Thượng Hội Đồng 
Giám Mục (*). Trong Tông Huấn này, ngài công nhận sự cần thiết 
để "giúp đỡ các tín hữu phân biệt rõ Lời Thiên Chúa với những 
mạc khải riêng" mà vai trò "không phải là bổ sung Mạc Khải chung 
cục của Đức Kitô, mà là giúp sống đầy đủ hơn vào một thời điểm 
nào đó của lịch sử". 

Nguyên tắc này cung cấp cả tiêu chí "tích cực" và tiêu chí "tiêu 
cực" để đánh giá độ tin cậy của các hiện tượng lạ thường. Mục 
tiêu chính là để bảo vệ đức tin của giáo dân và ngăn chặn sự loan 
truyền thông tin ngẫu hứng mà không quan tâm đến những giáo 
huấn của Giáo Hội hoặc trực tiếp gây ra sự tranh cãi. 

Việc điều tra nghiêm ngặt một cuộc hiện ra là điều then chốt để 
đảm bảo vững chắc luân lý của hiện tượng đó. Quan trọng, "thị 
nhân" phải là người cân bằng tâm sinh lý, trung thực, chân thành, 
liêm khiết và vâng lời các đấng có thẩm quyền trong Giáo Hội và 
họ có thể quay về đời sống đức tin bình thường như bao người 
khác. Ngoài ra, các thị nhân không trải qua các rối loạn tâm thần 
hoặc kích động tổng thể. 

Việc cải giáo không đủ để đảm bảo đó là một cuộc hiện ra, mặc dù 
có mang lại "hoa trái tâm linh phong phú, và dư dật". Các thông 
điệp mà thị nhân nhận được phải tương ứng với giáo lý của Giáo 
Hội. Độ tin cậy của một cuộc hiện ra sẽ giảm sút nếu nó rõ ràng có 
liên quan đến việc vụ lợi vật chất hay những hành vi vô đạo đức 
mà chính thị nhân hoặc người được họ truyền đạt thực hiện trong 
hoặc sau cuộc hiện ra. 
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Nhiệm vụ của mỗi giám mục bản quyền là phải thận trọng thu thập 
thông tin và hành động nhằm giải quyết hoặc ngăn chặn kịp thời 
hành vi thờ phượng sai lạc, lên án những giáo lý sai trái và phòng 
ngừa những chủ thuyết không phù hợp hoặc dị đoan. Còn nếu 
biến cố đó quả thật mang yếu tố linh thánh, giám mục có quyền 
cho phép giáo dân biểu thị lòng sùng kính. 

Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các biến cố đăc biệt mà có 
thể áp dụng trong mọi trường hợp. Thật thú vị khi nguyên tắc này 
được công bố trong bối cảnh mà Vatican vừa thiết lập một ủy ban 
quốc tế điều tra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ bên Mễ Du. Đây là 
một hiện tượng nổi tiếng thế giới với hàng ngàn giáo dân quan tâm 
và cũng có không ít người chỉ trích. (La stampa, 22 Tháng Năm 
2012) 

(*) Tông Huấn Lời Chúa (bản Việt Ngữ) có tại: 
http://liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoi/vankien/TongHuanL
oiChuaVerbumDomini_DGHBenedictoXVI.pdf 

Tiền Hô 
 

 
2.3.4. Khóa Hội Thảo Quốc Tế Dành Cho  

Các Giám Mục Và Các Nhà Đào Tạo Linh Mục Về 
“Những thách đố của thời đại  

về việc sống đời sống độc thân linh mục trong bối cảnh  
của khủng hoảng hôm nay trong Giáo Hội tại Á Châu” 

1. Từ ngày 14 đến 19 tháng 5 năm 2012 vừa qua, tại Đại Học Đức 
Mẹ Lên Trời, Bangkok, Thailand, Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng 
Giám mục Á Châu (FABC-OC) tổ chức một KHÓA HỘI THẢO QUỐC 
TẾ DÀNH CHO CÁC GIÁM MỤC và CÁC NHÀ ĐÀO TẠO LINH MỤC về 
đề tài: “Những thách đố của thời đại về việc sống đời sống độc 
thân linh mục trong bối cảnh của khủng hoảng hôm nay trong Giáo 
Hội tại Á Châu” (“The Contemporary challenges in Living Priestly 
Celibacy in the Context of the Present day Crisis in the Church in 
Asia”). Tham dự Khóa Hội thảo có 91 thành viên từ 7 quốc gia (Ấn 
Độ, Indonesia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Việt 
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Nam,) gồm: 1 Hồng y, 2 Tổng giám mục, 5 Giám mục và 83 linh 
mục phụ trách đào tạo tại Chủng viện. 

2. Khóa Hội thảo đã khởi sự với thánh lễ khai mạc do Đức hồng y 
Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, chủ 
sự. Tiếp đến, sau lời khai mạc của Đức cha Vianney Fernando, 
chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu 
(FABC-OC), cha tổng thư ký Lawrence Pinto đã giới thiệu về 
chương trình và nội dung của Khóa Hội thảo với 3 mục tiêu sau: 

– Để giúp các giám mục, các nhà đào tạo và các linh mục suy nghĩ 
về nền văn hóa hậu hiện đại và chủ nghĩa luân lý duy tương đối 
trong thế giới hôm nay ảnh hưởng trên đời độc thân linh mục. 

– Để giúp các giám mục và các nhà đào tạo nhận thức sâu sắc 
trách nhiệm của họ là: các chủng sinh phải được hướng dẫn và chỉ 

đạo để phát triển về mặt tâm 
lý và tính dục trong thời gian 
đào tạo của họ, nhằm 
hướng đến một đời sống 
độc thân lành mạnh linh 
mục trong tương lai. 

– Để giúp các linh mục đáp 
ứng những thách đố của thế 
giới hôm nay trong lúc sống 
đời độc thân linh mục và 

duy trì phẩm giá của chức linh mục. 

3. Đề tài của Khóa Hội thảo được khai triển qua 5 bài thuyết trình: 

– Những ảnh hưởng của văn hóa hậu hiện đại và thuyết luân lý 
tương đối trong chức linh mục (Thuyết trình viên: cha Vimal 
Tirimanna, DCTT, Sri Lanka). 

– Phát triển lành mạnh (bình thường) về tâm lý và tính dục hướng 
đến đời sống độc thân lành mạnh (Thuyết trình viên: cha Lawrence 
Pinto, MSIJ, Ấn Độ). 
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– Tình huynh đệ linh mục như là một vệ sĩ bảo vệ đời sống độc 
thân (Thuyết trình viên: Đức Tổng giám mục Antonio Tagle, 
Philippines). 

– Phương tiện tâm lý và tâm linh giúp đời sống độc thân: Tư vấn 
và Linh Hướng (Thuyết trình viên: cha Peter Lechner, Philippines). 

– Chăm sóc cho các linh 
mục gặp khó khăn trong lĩnh 
vực tình dục: quan hệ tình 
dục khác giới và những quan 
hệ khác (Thuyết trình viên: 
Đức hồng y Oswald Gracias, 
Ấn Độ). 

4. Tiếp theo những bài 
thuyết trình là 3 buổi thảo 
luận chung, trong đó có một vị phụ trách gợi ý về đề tài khoảng 30 
phút và sau đó là những góp ý của các tham dự viên. 
– Tác động của cuộc cách mạng điện tử trên đời sống độc thân và 
khiết tịnh linh mục (Người gợi ý: cha Noel Deslate, Philippines). 
– Việc cầu nguyện và khổ chế giúp đời sống độc thân lành mạnh 
(Người gợi ý: Đức cha Vianney Fernando, Sri Lanka). 
– Thói quen lành mạnh giúp có được sự vui tươi và hạnh phúc 
trong đời sống thể lý của linh mục (Người gợi ý: Đức cha Mylo 
Vergara, Philippines). 

5. Ngoài những giờ thuyết trình cùng với những cuộc thảo luận 
chung có gợi ý, các tham dự viên còn có những giờ trao đổi theo 
nhóm để chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm cụ thể liên quan 
đến đề tài. Cuối cùng vào buổi tối có những giờ gặp gỡ vui tươi 
(“happy hour”) tạo điều kiện cho các tham dự viên có dịp làm quen 
với nhau hơn với những nét đa dạng của các quốc gia và văn hóa 
tại Á Châu. Khóa Hội thảo đã kết thúc với thánh lễ bế mạc do Đức 
cha Vianney Fernando, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Liên Hội đồng 
Giám mục Á Châu (FABC-OC), chủ sự.  

Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng 
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2.3.5. Thông cáo về Huynh đoàn Thánh Piô X 

 WHĐ (17.05.2012) / VIS – Vào đầu buổi 
chiều ngày 16 tháng Năm 2012, Văn 
phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố 
thông cáo sau đây liên quan đến Huynh 
đoàn Thánh Piô X: 

“Như các hãng thông tấn đã đưa tin, 
ngày hôm nay, 16 tháng Năm 2012, Bộ 
Giáo lý Đức tin đã mở phiên họp thường 

lệ để thảo luận về vấn đề Huynh đoàn Thánh Piô X. 

Đặc biệt, Bộ đã xem xét bản trả lời của giám mục Bernard Fellay 
nhận được ngày 17 tháng Tư 2012, và đã đưa ra một số nhận 
định, sẽ được xem xét trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa Tòa 
Thánh và Huynh đoàn Thánh Piô X. 

Về các quan điểm của ba giám mục khác của Huynh đoàn Thánh 
Piô X, các trường hợp của họ sẽ được xử lý riêng biệt và từng 
người”. 

(VIS, 16-05-2012) 

Huy Hoàng chuyển dịch 

 

2.3.6. Tổng thống Đài Loan  
có thể thăm Tòa Thánh được không? 

27/05/2012 - Francis Kuo từ Đài Bắc. 
Tổng thống Mã Anh Cửu bày tỏ ước muốn hội kiến Đức Thánh 
cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp sứ thần Tòa Thánh Đức Tổng 
giám mục Osvaldo Padilla trong tuần này, nhưng một cựu đại sứ 
cho biết hôm 24-5 rằng cuộc hội kiến đó không chắc xảy ra. 

"Phép xã giao đòi hỏi phải có sự nhân nhượng lẫn nhau" - ông Mã 
phát biểu với Đức cha Padilla trong cuộc hội kiến hôm thứ Hai, và 
thêm rằng ông thường tiếp các viên chức Tòa Thánh, từng viết thư 
cho Đức Thánh cha và làm việc cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo 

 
Các giám mục của Huynh đoàn 

Thánh Piô X 
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biển vì hòa bình theo thông điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày 
Thế giới Hòa bình năm ngoái. 

Ông nói thêm ông muốn tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh cha về 
tất cả những đóng góp của Giáo hội Công giáo tại Đài Loan. 
Tuy nhiên, cựu đại sứ Đài Loan tại Tòa Thánh Tou Chu-seng phát 
biểu hôm 24-5 rằng sẽ khó có được một cuộc hội kiến như thế, và 
chắc chắn sẽ phải loại bỏ một số lựa chọn chủ yếu là vì chính trị. 
 

Nguồn UCAN 
 
 
2.3.7. Viện giáo vụ – Ngân hàng Vatican  

28/05/2012 - Viện giáo vụ (Istituto per le Opere di Religione, 
Institute for the Works of Religion, viết tắt IOR), cũng được gọi là 
ngân hàng Vatican, được thành lập năm 1887 để giúp Đức giáo 
hoàng điều hành vấn đề tài chính của Giáo Hội. Khách hàng chủ 
yếu của ngân hàng này là các nhân viên và văn phòng của 
Vatican, các dòng tu, các giáo phận, các tổ chức bác ái công giáo 
và những tổ chức khác của Giáo Hội.  

Một hội đồng giám sát được thiết lập gồm năm chuyên viên tài 
chính, có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng và chỉ 
định giám đốc. Thành viên của hội đồng này được tuyển chọn do 
tiểu ban gồm năm vị hồng y được chính Đức giáo hoàng chỉ định. 
Lợi nhuận của ngân hàng được trình lên Đức giáo hoàng và phần 
lớn được ngài dùng vào việc giúp các Giáo hội có nhu cầu. Tất cả 
đều là việc bác ái, chỉ dành một phần nhỏ cho việc chi phí của giáo 
triều Rôma”. 
   

Thiên Triệu - Nguồn WHĐ  
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III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 
 

3.1. Đức Cha Antoine Nguyễn Văn Thiện,  
Giám mục cao niên nhất thế giới  

VATICAN CITY (14.5.2012) – 
Giám mục cao niên nhất thế giới, 
Giám mục Việt Nam Antoine 
Nguyễn Văn Thiện, đã qua đời 
ngày 13 tháng Năm tại Pháp chỉ 
còn hai tháng nữa là sinh nhất 106 
của ngài, nhật báo Vatican tường 
thuật. 

Nguyên Giám mục Vĩnh Long, Việt 
Nam, đã cử hành lễ kỷ niệm lần 
thứ 80 ngày thụ phong linh mục 

của ngài vào tháng Hai. Ngài được thụ phong giám mục năm 1961 
và đã tham dự tất cả bốn kỳ họp của Công đồng Vatican II năm 
1962 – 65. 

Nhật báo Vatican, L’Osservatore Romano, nói rằng sau bẩy năm là 
giám mục của Địa phận Vĩnh Long, năm 1968 ở tuổi 62, ngài đã 
được phép từ chức sau “một cơn bệnh nặng.” 

Ngài sống tại Nice, Pháp, từ năm 1965. 

Website catholic-hierarchy.org liệt kê giám mục cao niên kế tiếp là 
Francis Hong Yong-Ho thuộc Pyongyang, Bắc Hàn, niên giám 
Vatican vẫn liệt kê ngài là giám mục địa phận, nhưng cho biết ngài 
đã “không xuất hiện.” Ngài đã bị cộng sản bắt năm 1949. Nếu ngài 
còn sống, ngài 105 tuồi. 
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Giám mục hưu trí Gery Leuliet của Amiens, Pháp, là người tiếp 
theo 102 tuổi. 

Giám mục Hoa Kỳ cao niên nhất được liệt kê hàng thứ sáu: giám 
mục hưu trí Peter L.Gerety của Newark, NJ., 100 tuổi vào tháng 
Bẩy. 

Jos. Tú Nạc, NMS 

 

3.2. Giới thiệu bộ sưu tập thơ Công Giáo dịp kỷ niệm 
100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử. 
Ngày 22-9-2012 tới đây sẽ là kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ 
Hàn Mạc Tử. Đây là một niềm vui cho giới Công giáo vì nhà thơ 
được công chúng biết đến rộng rãi nhất và được thương mến 
nhiều nhất này, là một tín hữu Công giáo trẻ, chết lúc mới 28 tuổi. 
Sự kiện này đồng thời cũng khiến chúng ta nhớ đến những khó 
khăn rất lớn mà Giáo hội Công giáo Việt Nam đang gặp phải trên 
lãnh vực văn hóa.  

Nh�ng trì tr� và khó khăn l�n Giáo h	i Công giáo Vi�t Nam 
đang g�p ph�i trên lãnh v�c văn hóa: 

- Chữ Quốc ngữ do các thừa sai Công giáo sáng tạo hơn 400 
năm qua và giờ đây đã trở nên công cụ cho mọi sinh hoạt thường 
ngày của dân Việt, thế nhưng trên diễn đàn văn học, chỉ có duy 
nhất một tác giả Công giáo được công chúng biết đến, là nhà thơ 
Hàn Mạc Tử;  

- Giới Công giáo bị coi như vắng mặt trên văn đàn vừa do những 
hoàn cảnh cụ thể bên ngoài, vừa do Giáo hội Việt Nam chưa quan 
tâm đào tạo; 

- Không có các nhà văn, nhà thơ, thì cũng không có những 
người viết kịch bản và làm phim để chuyển tải Tin mừng qua nghệ 
thuật; 

- Những người được ơn cầm bút đã quá ít, rời rạc, lại không 
được khích lệ, cho nên không quan tâm phát triển tài năng; 
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- “Tiếng Việt là gia tài cha ông để để lại cho con cháu luyện tập 
để chuyển tải Tin Mừng cứu độ cho thiên hạ lại bị bỏ quên hoặc 
coi thường, trong khi thiên hạ biết tôi luyện và tận dụng tiếng Việt 
để chuyển đạt các tư tưởng chống Chúa, chống Giáo hội” (ĐGM 
Micae Hoàng Đức Oanh, lời tựa bộ sưu tập thơ Có Một Vườn Thơ 
Đạo); 

- “Tình trạng viết văn tiếng Việt của các bạn trẻ ngày nay thật 
đáng suy nghĩ! Mấy chục năm thời chiến, vừa học vừa nấp bom 
tránh đạn, thì thước đo trí thức lấy cộng trừ nhân chia làm chính. 
Hòa bình lập lại, cả thầy lẫn trò bị hút vào vi tính và ngoại ngữ, 
tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ bị bỏ quên, chẳng còn mấy ai chuyên 
chăm luyện văn, tập viết” (ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh, sđd). 
Khả năng viết tiếng Việt của sinh viên học sinh trong nước xuống 
thấp không tưởng tượng nổi, trở ngại rất lớn cho việc đào tạo các 
ơn gọi trẻ trong Hội Thánh – nơi tất cả các Giáo phận và các Dòng 
tu quốc nội. “Trên thương trường và các mặt khác của xã hội, tình 
trạng yếu kém tiếng Việt chẳng trở ngại gì lắm, nhưng trên cánh 
đồng của Chúa mà cứ thế, thì người của Chúa lấy đâu văn 
chương chữ nghĩa mà rao giảng Tin Mừng?” (ĐGM Micae Hoàng 
Đức Oanh, sđd). 

B	 s�u t�p thơ k� ni�m 100 năm ngày sinh Hàn M�c T� 

Để khơi dậy sinh hoạt sáng tác văn thơ nơi giới Công giáo, từ 
hơn 20 năm qua, một vài anh em chúng tôi (linh mục và giáo dân) 
đã tìm liên lạc, gặp gỡ và nối kết những người cầm bút. Chúng tôi 
đã thực hiện những sưu tập (1) để gom góp những tác phẩm sẵn 
có và những cuộc thi sáng tác (2) để phát hiện và vun trồng những 
tài năng mới. Dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mạc Tử, là một 
cột mốc để chúng tôi đúc kết một giai đoạn làm việc với bộ sưu tập 
thơ Công giáo mang tên CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO, gồm 4 
quyển:  

+ Quyển 1: nói riêng về Hàn Mạc Tử, tập trung vào mảng thơ 
đạo của anh.  
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+ Quyển 2: 45 tác giả thơ Công giáo, có năm sinh từ 1912 đến 
1940 

+ Quyển 3: 51 tác giả thơ Công giáo, có năm sinh từ 1941 đến 
1955 

+ Quyển 4: 44 tác giả thơ Công giáo, có năm sinh từ 1956 đến 
1990 

Hiện nay, giới văn học vẫn còn ngộ nhận trầm trọng về thơ đạo 
của Hàn Mạc Tử. Với những bài viết của một số tác giả Công giáo 
sắp xếp có hệ thống, quyển I của bộ sách mong sẽ giúp độc giả có 
được cái nhìn chính xác và sâu xa hơn, tiếp cận với tinh thần đạo 
hạnh và cả kinh nghiệm tâm linh sâu thẳm đáng kinh ngạc của nhà 
thơ trẻ tuổi.  

140 tác giả ở ba quyển sau, gồm 03 giám mục, 32 linh mục, 05 
tu sĩ , 03 chủng sinh, 59 giáo dân nam, 01 nam cảm tình viên, 25 
giáo dân nữ và 12 nữ tu.  

Thế nhưng bài toán cộng rất đáng suy nghĩ. 1 + 140 mà kết quả 
hình như vẫn chỉ mới là = 1. Sau hơn 400 năm cống hiến chữ 
Quốc ngữ cho Dân tộc, giới Công giáo chỉ mới có được một ngôi 
sao duy nhất trên nền trời văn học. Ước mong của nhóm biên tập 
là bộ sưu tập sẽ tạo điều kiện để sớm xuất hiện những tác giả văn 
thơ Công giáo sáng giá có chỗ đứng trên diễn đàn văn học nước 
nhà.  

Linh mục TRĂNG THẬP TỰ 

+++++ 

Ghi chú: 

(1) Cụ thể là: quyển GÓP NHẶT THƠ CÔNG GIÁO VIỆT NAM với 
40 tác giả (Nxb Thuận Hóa 1998), quyển KINH TRONG SƯƠNG với 15 tác 
giả (Nxb Phương Đong, 2007) và bộ sách Ở THƯỢNG NGUỒN THI CA 
CÔNG GIÁO (6 quyển, Nxb Tôn giáo, 2009) 

(2) Ngoài hai cuộc thi chung SEN GIỮA LẦY (2010) và NHÁNH 
HUỆ NƯỚC TRỜI (2011), còn có những cuộc thi ở cấp giáo phận tại Qui 
Nhơn, Phan Thiết và Xuân Lộc 
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3.3.  Việt Nam: Làng SOS, 
Nơi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tìm thấy mái ấm gia đình  
 

 

Làng trẻ em SOS nuôi 
dưỡng tình cảm gia đình 
cho trẻ em nghèo 

Chị Cecilia Trần Thị Tâm 
là chủ một quán cơm ở 
Sài Gòn. Năm ngoái chị 
bị nhân viên của mình 
trộm hết tiền bạc và chiếc 
xe tay ga mà chị đã chắt 
chiu dành dụm được sau 
nhiều năm. Quá buồn bã, 
chị quyết định trở về nhà 

ở Đà Lạt một thời gian. 
Về nhà, chị được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, đi lễ mỗi ngày và 
nhanh chóng lấy lại sức lực và niềm lạc quan vào cuộc sống. 
Chị Tâm, 31 tuổi, đã có thể nói rằng “Giờ đây tôi đã khỏe lại, 
không còn buồn phiền nữa. Tôi sẽ trở lại thành phố để tìm việc 
làm”. 
“Tôi đã được mẹ an ủi, khuyên nhủ, cảm thông và động viên rất 
nhiều” – Tâm, tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán lao động tiền 
lương, kể. 
Tâm là một người mồ côi. Nơi mà chị gọi là ‘nhà’ là làng trẻ em 
SOS Đà Lạt và người phụ nữ mà chị gọi là ‘mẹ’ – người đã nấu 
ăn, giặt giũ, kể chuyện tiếu lâm và dạy dỗ chị – là bà Têrêsa 
Nguyễn Thị Phước. 
“Mẹ là người mẹ đích thực và nguồn an ủi lớn trong đời tôi. Tôi 
thật may mắn có mẹ trên đời” – chị Tâm thổ lộ. 
Chị được bà Phước chăm sóc từ khi lên tám tuổi, khi mẹ ruột chị 
qua đời và bố chị bỏ rơi chị sau khi lấy vợ khác. 
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Bà Phước, nay đã 60 tuổi, đã bỏ lại công việc điều dưỡng tại một 
bệnh viện ở Nha Trang và vào sống ở làng trẻ SOS Đà Lạt cách 
đây 30 năm. 
Bà tâm sự: “Tôi đã chăm sóc và nuôi nấng được 24 đứa con. Sáu 
đứa đã có gia đình. Chúng là gia tài và hạnh phúc của đời tôi. 
Chúng tôi là một gia đình”. Chỉ vào những tấm ảnh ngày cưới của 
các con, bà Phước khoe rằng bà đã có hai cháu nội và một cháu 
ngoại. 
Bà nói tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng bà chăm sóc các con 
bằng bản năng và tình thương của người mẹ. Hàng ngày, bà dạy 
các con nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giúp nhau học tập, làm việc và 
đối xử tử tế với nhau. Bà cũng dạy các con cầu nguyện chung vào 
hai buổi sáng tối mỗi ngày. “Tôi cố gắng duy trì đời sống đạo đức 
để làm gương cho các con”. 
Hiện bà Phước đang chăm sóc chín đứa con trong căn nhà rộng 
100 mét vuông tọa lạc trong làng SOS. Các con của bà được ăn 
học đàng hoàng và nhận được trợ cấp hàng tháng từ 420.000 
đồng đến 520.000 đồng cho mỗi em, người phụ nữ làm nghề may 
cho biết. 
Bọn trẻ được ở trong làng cho đến khi học xong. Nhiều em lập gia 
đình và ra ở riêng nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình trong làng. 
Lập năm 1989, làng trẻ em SOS Đà Lạt có 14 gia đình với hơn 
200 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt. Các em được 14 bà 
mẹ độc thân, trong đó có năm phụ nữ Công giáo, chăm sóc như 
những gia đình. 
Hiện có 14 làng trẻ em SOS như thế trên toàn Việt Nam với tổng 
cộng khoảng 3.560 em. 
Đặt trụ sở tại Áo, mạng lưới làng trẻ em SOS có mặt tại 132 quốc 
gia trên toàn thế giới. Tổ chức phi chính phủ mang tính xã hội và 
phi chính trị này có mục đích xây dựng các gia đình cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn và giúp các em định hướng tương lai của 
mình. 

Phóng viên Ucan từ Vietnam 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1. Thư Đức Giám Mục Gp Kontum  
gửi Hội Phanxicô Xaviê của Gp Kontum tại Hoa Kỳ.  

GpKt, 14.05.2012: Vừa qua, có một vài thông 
tin thắc mắc về một Hội Phanxicô Xaviê "mới" 
lấy danh nghĩa của Giám mục Kontum kêu gọi 
để giúp đỡ Giáo phận Kontum, nhưng thực 
chất không thuộc Giáo phận Kontum. Sau đây 
là toàn văn lá thư của ĐGM Kontum gửi Hội 
Trưởng Phanxicô Xaviê - Gp. Kontum, chi 
nhánh tại Hoa Kỳ, để minh định việc này 

Kontum ngày 14.05.2012 

Kính gửi  
Ông Đaminh Hoàng Đình Khôi 
Hội Trưởng Hội (Gia đình) Phanxiô Xaviê Kontum. 
7925  Deerfield Street, San Diego, CA 92120 

  Tel. (760) 298.9196  -  Email: fxf.ktum@gmail.com 

Kính thăm Ông  

Tôi vừa được một số thân nhân từ Hoa Kỳ gọi về hỏi hôm 
nay tại Nhà thờ St Barbara -  có thể tại nhiều nhà thờ khác Vùng 
Orange County – đang phổ biến một DVD về Hội Phanxicô Xaviê 
do tôi và Đức Cha Phát Diệm, Chủ Tịch UBLBTM trực thuộc 
HĐGMVN bảo trợ. Họ xin tôi minh định về chuyện này. 

1. Truyền giáo là nhiệm vụ cao cả của mọi kitô hữu. Tất cả chúng 
ta đều được mời gọi thực hiện với tất cả óc sáng tác và nhiệt tình. 
Tất cả đều được kêu mời tham gia tích cực vào công trình này. 

2. Hội Phanxicô Xaviê của Kontum (Francis Xavier Foundation  
(FxF) là một tổ chức bảo trợ ơn gọi của Giáo phận Kontum, hiện 
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do Ông Đaminh Hoàng Đình Khôi ở San Diego làm Hội Trưởng, 
nhằm mục đích bảo trợ ơn gọi linh mục tu sĩ trong Giáo phận 
Kontum qua tham vọng khích  lệ các gia đình và các xứ đạo trở 
thành “một thứ tiền chủng viện, tiền đệ tử viện”. 

3. Hồi đầu năm, tôi, giám mục Kontum, có được Lm Phạm văn 
Tuấn, Gx Westminster mời sang nói chuyện về đề tài Truyền giáo 
tại Giáo xứ Westminster, nhưng bận công việc tôi đã từ chối.  

4. Nghe nói có vài linh mục Giáo phận Kontum có mặt trong cuộc 
vận động tại Vùng Orange County trong những ngày này. Nếu có, 
các linh mục đó không đại diện cho Giáo phận Kontum cũng như 
Hội Phanxicô Xaviê của Kontum. Tất cả đều là việc làm của cá 
nhân các vị đó. Lập trường của tôi khi chấp nhận cho các linh mục 
ra nước ngoài đều yêu cầu các linh mục tuân thủ nghiêm chỉnh 2 
điều :  

    (1) Không đem đề tài nghèo hay dân tộc ra để kể khổ hay làm 
đề tài vận động xin tiền.  Cũng không đi xin tiền xây nhà thờ. Tất 
cả cho công cuộc đào tạo và giáo dục nhân sự trong Giáo phận, 
nhất là thế hệ trẻ. 

    (2) Ra Nước ngoài chủ yếu là mở mang trí khôn và học hỏi về 
mục vụ và truyền giáo. Cha ông thường nói “Đi ngày đàng, học 
sàng khôn” là thế! 

Tôi báo cho Ông Hội Trưởng của Hội Phanxicô Xaviê Kontum tại 
hải ngoại được biết và vui lòng chuyển đạt những minh định trên 
đây tới các thành viên của Hội Phanxicô Xaviê Kontum (FxF). Xin 
các thành viên an tâm và hăng say tiếp tay với tất cả những cá 
nhân hay tổ chức nào có ý hướng đẩy mạnh công cuộc truyền 
giáo trong Giáo Hội. 

Kính chúc Ông và tất cả các thành viên của Hội Phanxicô Xaviê 
Kontum chan hoà ân thánh. 

Hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. 

+ Micae Hoàng Đ
c Oanh 
Giám M�c Giáo Ph�n Kontum 
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4.2. Giáo xứ An Khê, miền Pleiku  
khánh thành nhà thờ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập  

VRNs (02.05.2012) – Gia Lai – Ngày 1/5/2012 giáo xứ An Khê, 
miền Pleiku, Giáo phận Kontum 
đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm 
thành lập giáo xứ và khánh 
thành ngôi nhà thờ mới. 

Nhìn lại chuỗi thời gian 50 năm 
trôi qua của giáo xứ An Khê tại 
giáo phận truyền giáo Kontum, 
chúng ta mới thấy những nỗi 
gian lao, hy sinh, nhọc nhằn 
của các Cha qua từng giai 

đoạn lịch sử. 

Năm 1960 cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc từ sông Mao chuyển về 
xin Đức Giám mục giáo phận thành lập giáo xứ An Khê. Đến 
năm1962 giáo xứ An Khê mới được công nhận. Cũng trong thời 
gian đó cho đến năm 1977cha xây bao công trình: nhà thờ, nhà 
xứ, trường Mai Liên, viện Dục Anh, tu viện Mai Liên, nhà thờ An 
Lũy, v.v… Cha đã thực hiện sứ vụ tông đồ cũa mình không quản 
ngại thời gian sức lực để vun đắp giáo xứ ngày một phát triển hơn. 
Dịp Giáng sinh 1977, ngày 22/12 là ngày đau xót nhất của giáo xứ, 
trong lúc ngồi tòa ban bí tích hòa giải, Cha đã bị đột quị và qua 
đời. Các linh mục kế vị là cha Giuse Nguyễn Hữu Quyền (1977-
1982), Giuse Đoàn Đức Thiệp (1982-1985) cũng ngã xuống với 
căn bệnh ung thư máu. 

Năm1985 Cha Antôn Vương Đình Tài (CSsR) trong cánh đồng 
truyền giáo bao la của ngài với anh em J’rai, có thể nói gần như đã 
vắt kiệt sức của Ngài, nhưng cha đã không để anh chị em giáo xứ 
An Khê và Chợ Đồn đói khát đời sống tâm linh, dù sức khỏe của 
ngài không còn bao nhiêu. 

Năm 1988-1998 cha Antôn Trần Ứng Tường C.Ss.R. từ Phú Nhơn 
được đưa về phục vụ giáo xứ An Khê. Cha cũng nỗ lực kiện toàn 
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sứ vụ tông đồ của mình. Cho đến một hôm đang dâng thánh lễ 
Cha đã bị đột quị tại cung thánh . Hiện cha đang điều trị bệnh tại 
nhà hưu Dòng Chúa Cứu Thế. 

Năm 1998 Cha Phêrô Hoàng Kim Quy được sai về đảm nhiệm 4 
giáo xứ và 5 nhà thờ đến khi hơi kiệt sức cạn cha được đưa về và 
mất tại giáo xứ Tiên Sơn (2001). Trong thời gian ngài lâm bệnh, 
cha Micae Hoàng Đức Oanh (Giám mục đương nhiệm) và cha 
Phêrô Nguyễn Vân Đông thay nhau phục vụ giáo xứ. 

Từ năm 2001-2009 cha Tôma Vũ khắc Minh về làm linh mục 
chánh xứ An Khê. 

Năm 2009 Cha Giuse Phạm 
Minh Công được bổ nhiệm về 
làm Chánh xứ cùng đảm 
nhiệm quản Hạt miền đông 
Gia Lai (An Khê, Konchoro, 
Kbang, Dapbơ). Đây có thể 
nói là giai đoạn tươi sáng 
nhất của giáo xứ An Khê hiện 
tại vì có một ngôi giáo đường 
mới khang trang và thoáng 
mát, do công sức của chánh xứ và sự đóng góp của ân nhân và 
giáo dân.  

Trải qua 50 năm người giáo dân An Khê đã giữ Đạovà truyền giáo 
với bao gian nan, thách thức để tồn tại đến hôm nay và mãi về 
sau. 

Trong bài giảng ngày lễ khánh thành, Đức Giám Mục giáo phận 
nói: “Ngày hôm nay anh chị em hiện diện trong ngôi nhà thờ mới 
xây dựng và tốt đẹp này, anh chị em có quyền tự hào về sự đóng 
góp của mình. Nhưng anh chị em chớ quên rằng còn có một số rất 
lớn anh chị em khác ở rất gần anh chị em đang còn vô vàn khó 
khăn. Họ cũng ao ước có một ngôi nhà nguyện bằng mái tôn vách 
đất để có nơi thờ phượng Chúa mà rất khó khăn chưa đạt được. 
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Cái khó khăn đó là do mình nghèo quá, do mình gặp nhiều khó 
khăn, ngăn trở quá…” 

Thánh lễ khánh thành nhà thờ cũng có sự tham gia của các tôn 
giáo bạn. 

Người giáo dân miền Pleiku 

 

4.3. Ngày người cha công giáo  
Tại miền Gialai (01.05.2012) 

Trong ngày tĩnh tâm tháng năm vừa qua, Đức Giám Mục Giáo 
phận nhấn mạnh đến đời sống đức tin, nhất là chuẩn bị cho năm 
đức tin sắp tới, bắt đầu tháng 10 năm 2012. Có chương trinh cụ 
thể như cha Tổng Đại Diện trình bày, cần đời sống nội tâm như 
cha quản hạt Kontum nhấn mạnh. Thêm vào đó, Đức Giám mục 
xin quí cha lưu tâm những Ngày Truyền Thống trong năm của giáo 
phận, nhất là về NGÀY  NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO,  NGÀY HIỀN 
MÃU, THIẾU NHI THÁNH THỂ. 

Ban truyền thông giáo phận xin đưa lên trang Blog sinh hoạt 
NGÀY  NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO tại miền Gialai vừa qua, để gia 
đình truyền thông giáo phận cầu nguyện cho vai trò người cha 
trong gia đình công giáo sống đức tin và loan báo Tin Mừng cách 
sống động và cụ thể. 

ĐGM Kontum: Cha, M� Công giáo có quy�n và trách nhi�m v�i s� 
phát tri�n c�a giáo ph�n 

VRNs (03.05.2012) – Pleiku – Ngày 
1 tháng 5 hàng năm là ngày lễ kính 
Thánh Giuse Thợ, theo lịch phụng 
vụ cũng là ngày ”Người Cha Gia 
Đình Công Giáo” (NCGĐCG) tại giáo 
phận Kontum. Hòa với niềm vui của 
giáo phận trong ngày “NCGĐCG” 
giáo xứ Đức An, miền Pleiku, giáo 

phận Kontum đã tổ chức ngày lễ thật long trọng và chu đáo. 

 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 36 

Trong khuôn viên nhà thờ, các pa-nô nói về người Cha mang 
nhiều nội dung thiết thực: “Bố là tất cả”, “Ba của tôi”, “Nhân chứng 
Em-mau”, “Lòng thương xót Chúa”, “Chúa chiên lành”, v.v… Ngay 
tại Cung Thánh, câu Lời Chúa chủ đề “Kính sợ Chúa là đầu mối 
khôn ngoan” nằm trên một phông chính lớn. Được biết, có khoảng 
hơn 400 tham dự viên miền Pleiku về tham dự. Vì điều kiện địa lý 
cách trở nên một số giáo xứ tổ chức tại giáo hạt của mình.  

Chương trình năm nay phong phú hơn mọi năm. Cha Chính xứ và 
Cha Phụ tá cùng Ban Chức Việc hạt Pleiku đã chuẩn bị một 
chương trình rất sát sao với cuộc sống của người Cha gia đình 
Công giáo. Bên cạnh đó, còn có Cha Giuse Trần Sĩ Tín CSsR. về 
tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình. Chương trình được khai 
mạc lúc 7h sáng và kết thúc 16h cùng ngày. 

 
4.4. THÁNH LỄ TẠ ƠN RA TRƯỜNG  

LỚP YAO PHU KHÓA I (2009  – 2012) 

Sáng 03/05/2012, Thánh Lễ đồng tế, Đức cha Micae, giám mục 
Giám phận chủ tế, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, đầy đủ quí 
cha, đông đảo nam nữ tu sĩ, đại diện Yao phu đàn anh, thân nhân 
của 22 chú yao phu khóa I, và khóa II. 

Đây là biến cố trọng đại của giáo phận nhà, vì Hội Yao phu cũng 
như Hội Dòng Ảnh 
Phép Lạ là những quà 
tặng của Chúa Thánh 
Thần đã thương ban 
cho giáo phận Kontum, 
một giáo phận đông 
đảo người dân tộc bản 
địa. 

Các Đức Giám mục, 
các Bề trên thuộc Hội 
Thừa sai Paris, các 
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linh mục bản xứ quí trọng đón nhận, chăm sóc các hoa trái độc 
đáo của Chúa Thánh thần cho giáo phận. 

Thật vậy, bản chỉ thị năm 1659 của Bộ Truyền giáo được đưa ra 
thảo luận tại Công đồng Juthia năm 1664 về các miền truyền giáo. 
Đức cha Lambert de la Motte đã tham dự tích cực công đồng 
Juthia (1664) và Định Hiến (1670), đưa ra phương thức truyền 
giáo Đàng Trong mà Ngài là Vị Đại Diện Tông Tòa. 

Đúng nh� Tòa Thánh đã tiên li�u và ch� đ�o: ”ph�i �u tiên làm sao 
s�m có ng��i b�n x
 truy�n đ�o và ph�c v� ng��i b�n x
”. 

Đối với người dân tộc, cần có trường huấn luyện người phục vụ 
cho anh em dân tộc đang xin tòng giáo nhiều trong vùng đất Tây 
nguyên. Đó là những đòi hỏi khách quan và nhu cầu cụ thể, nên 
Cha Martial Jannin Phước đã có sáng kiến thành lập một ngôi 
trường đào tạo giáo lý viên người Bahnar. Trường bắt đầu xây 
dựng năm 1906 và đến năm 1908, Đức cha Damien Grangeon 
Mẫn đã khánh thành. 

Trường giáo lý viên người Bahnar không phải chỉ đào tạo những 
con người có nghiệp vụ truyền đạt nội dung giáo lý hay phục vụ 
những nhu cầu văn hóa chữ nghĩa kiến thức cho giới trẻ, hoặc 
phục vu y tế  cho bệnh nhân trong hoàn cảnh xã hội lúc đó đòi hỏi. 
Trường còn huấn luyện các yao phu trong một nội qui có tổ chức 
và lý tưởng đạo đức, mà thường gọi là “HỘI YAO PHU”. 

Sau năm 1975, nhà trường Cuenot bị tịch thu, sinh hoạt “HỘI YAO 
PHU” bị ngưng trệ.  

Ngày 14.11.2008, kết thúc năm thánh mừng 100 năm ngày thành 
lập trường Cuenot (1908-2008), Đức Cha Micae đã quyết định tái 
lập việc đào tạo các chú Yao phu trẻ để kế thừa và phù hợp với 
thời đại mới. Đã 3 năm dày công đào tạo huấn luyện, hôm nay 
ngày 03 tháng 05 năm 2012 đánh dấu một sức sống của Chúa 
Thánh Thần hồi sinh “HỘI YAO PHU”.  Hai mươi hai chú yao phu 
trẻ long trọng tuyên khấn phục vụ trong bậc “tập sự” trong 3 năm 
như “Lươt ‘De Chu Yao Phu” được Đức Cha Grangeon Mẫn phê 
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chuẩn vào năm 1915 và  thiết lập “HỘI YAO PHU” (tiếng bản xứ 
gọi là Bôl Yao Phu) vào năm 1916. 

Xin gia đình truyền thông giáo phận tạ Ơn Chúa và hiệp ý cầu 
nguyện cho các chú trung thành lời tuyên khấn của mình theo tôn 
chỉ của Bôl Yao Phu có ĐỜI CHỨNG NHÂN trên 100 năm qua. 

 

4.5. NGÀY PHONG CÙI GP KONTUM (10.5.2012) 

GpKt:(VRNs – 11.05.2012) – Ngày 10 tháng 5 lịch phụng vụ Công 
giáo kính nhớ thánh Đamien, vị tông đồ của người bệnh phong.  

Năm nay giáo phận Kontum gặp gỡ các linh mục, nam nữ tu sĩ và 
cộng tác viên người Công giáo (kinh, dân tộc) đang phục vụ bệnh 
nhân phong cùi trong giáo phận về nhà thờ Kon Jơdreh miền 
Kontum do Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, phó Giám đốc Caritas giáo 

phận, làm chánh xứ. 

Trong buổi gặp mặt Cha 
Tổng Đại diện kiêm Giám 
đốc Caritas giáo phận 
tổng kết việc làm của 
Caritas giáo phận một 
năm qua với anh em 
phong cùi. Cha Giám đốc 
nói: mầm mống bệnh 
phong có rất nhiều 
nguyên nhân, nhưng 
then chốt là nguồn nước 

sạch không có. Thời gian mấy năm gần đây tôi được biết các thầy 
dòng Phanxicô đến chăm lo cho các làng cùi. Các thầy đã chú 
trọng đến nguồn nước sạch kết hợp y tế đã kết quả khả quan 
nhiều. Tuy vậy vẫn còn nhiều nơi chưa có điều kiện đó, sắp đến 
chúng ta có cố gắng thực hiện chăm lo cho anh em phong cùi tốt 
hơn về nguồn nước, y tế, môi trường v. v. . Tuy nói vậy, chúng ta 
khó khăn lắm mới thực hiện được vì họ nằm rải rác trên một địa 
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bàn rộng lớn của giáo phận, rồi còn nhiều khó khăn. . . hay vướng 
gặp. 

Trong lời chia sẻ, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục 
giáo phận nói: “Qua sách báo, qua tài liệu điều tra về bệnh phong 
cùi, thế giới có năm châu bốn bể, trong năm châu, thì Châu Á có 
người phong cùi nhiều nhất. Châu Á thì có Đông Nam Á phong cùi 
nhều nhất. Đông Nam Á thì có Việt Nam nhiều nhất. Ở Việt Nam 
thì Gia Lai và Kontum có người phong cùi cao nhất. Trước thực 
trạng đó, tôi cũng như anh chị em có mặt nơi đây rất buồn và rất 
đau lòng. Dù có buồn có đau lòng chúng ta phải gắn trách nhiệm 
của mình vào chăm lo săn sóc cho người anh em của chúng ta. 
Dù chúng ta có khó khăn thiếu thốn chúng ta cũng không xa lánh 
anh em. Chúng ta phải tìm xem đâu là căn nguyên của căn bệnh, 
có phải là do từ nguồn nước không, có phải do đời sống văn hóa 
và khoa học chưa tiếp cận đến với họ không và còn gì nữa? Để từ 
đó chúng ta giúp đỡ phòng và ngăn bệnh. Tôi nghe Nhà Nước có 
kế hoạch đến năm 2015 là tỉnh Gia Lai và Kontum sẽ chấm dứt 
bệnh phong. Tôi kêu gọi chúng ta cùng đồng hành để hết bệnh 
phong cùi năm 2015.” 

Lời chia sẻ của anh Ama Der làm nghẹn lòng cả hội trường. Anh 
nói: “Con đi thăm, đi giúp, đi rửa vết thương cho người bệnh. Con 
buồn nhất là khi có người cùi chết, người trong làng sợ lây không 
đến thăm. Gia đình muốn có cái cây làm cái hòm thì rừng không 
còn cây, chỉ có cây cao su. Muốn có cái hòm như người Kinh thì 
không có tiền, cuối cùng lấy cái mền, cái bạt cuốn lại đào một cái 
lỗ thả vội xuống lấp lại như con chó, con heo chết thúi rồi về. . .” 
Cha Tổng Đại diện nói từ nay về sau không để việc này xảy ra 
nữa. Các Cha, các Sơ, các Thầy và các giáo họ phải có trách 
nhiệm lo cho người qua đời dù họ là ai và bất cứ bệnh gì… 

Chương trình bế mạc sau Thánh Lễ cầu cho anh chị em phong cùi 
còn sống cũng như qua đời, do Đức cha chủ tế cùng với cha Tổng 
Đại diện và bốn linh mục. 

KCC 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 
5.1.                              LƯỢC SỬ 

ĐỊA SỞ KON H’RING, HẠT ĐĂK MOTi (tiếp theo) 

IV-  THÔØI KYØ TAÙI LAÄP ÑÒA SÔÛ KON HÔRING (1975 -2007) 

1 –Sau thôøi kyø thoáng nhaát ñaát nöôùc (1975 – 1996).  

Thôøi kyø cöïc kyø khoù khaên, anh em tín höõu daân toäc Sôñang duø bò 
caám caùch baét bôù bò chuïp muõ döôùi nhieàu toäi trang veà chính trò, an ninh 
hay hoaït ñoäng toân giaùo baát hôïp phaùp vaãn vöõng tin vaøo Thieân Chuùa. 
Nhôø ñôøi soáng ñöùc tin cuûa anh em Sôñang vaøo tình yeâu Thieân Chuùa vaø 
caây nhôø lôøi caàu baøu cuûa Meï Maria, sinh hoaït toân giaùo nôi anh em 
Sôñang vaãn toàn taïi vaø soáng ñoäng töø trong gia ñình, cho ñeán ñôøi soáng 
ñaïo truyeàn thoáng vöõng chaéc cho ñeán ngaøy hoâm nay, ñieàu ñoù khoâng ai 
choái caõi khi chöùng kieán nhöõng Thaùnh leã Giaùng Sinh vaø Phuïc sinh taïi 
nhaø thôø Chaùnh Toøa Kontum haèng naêm.  

2 - Naêm 1996 

Tröôùc nhu caàu toân giaùo cuûa anh em Sôñaêng quaù lôùn lao, thuùc baùch 
maõnh lieät Ñöùc Cha. Ngaøi  daøn xeáp gôûi cha SIMON PHAN VAÊN BÌNH  
leân ôû taïi  KON HÔRING lo caû vuøng Sôñang, vaø ñaõ nhieàu laàn ñaët vaán 
ñeà nhu caàu khaùch quan veà maët toân giaùo cuûa  anh em tín höõu vuøng cöïc 
baéc Kontum vôùi Uûy Ban Nhaân Daân tænh Kontum, nhöng chöa ñöôïc giaûi 
quyeát thoûa ñaùng.  

3 – Boå nhieäm linh muïc  CALISTOÂ BAÙ NAÊNG LYÙ  chaùnh xöù. 

Vì nhu caàu muïc vuï trong toaøn Giaùo Phaän caøng ngaøy caøng ña daïng 
vaø caáp thieát, neân Ñöùc Cha buoäc phaûi boá trí laïi nhaân söï, nhaát laø nhöõng 
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nôi thieáu vaéng caùc linh muïc soáng giöõa ñaøn chieân, ñaëc bieät vuøng cöïc baéc 
Giaùo Phaän. Ñöùc Cha boå nhieäm cha Calistoâ Baù Naêng Lyù ñaûm nhaän vai 
troø linh muïc chaùnh xöù taïi vuøng ñoàng baøo daân toäc cuûa mình. 

a/ Cha Baù Naêng Lyù:  

Cha teân laø Calistoâ Baù Naêng Lyù, sinh ngaøy 19 thaùng 01 naêm 1962, 
taïi Kon Ñaøo Yeâp, huyeän Dak-Haø, tænh Kontum, thuoäc giaùo xöù Kon 
Hôring, giaùo phaän Kontum. 

Thaân sinh: Cha: Pheâroâ A Teøi (cheát) vaø me:ï  Maria Y Hoe.  
Vaøo ñaïi chuûng vieän  Sao Bieån Nha Trang ngaøy 03/09/1993. 
Ñi thöïc teá taïi Toøa Giaùm muïc Kontum ngaøy 25/08/1999; 
Thuï phong linh muïc ngaøy 18/10/2001,  
do Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung phong chöùc. 
Ngaøi ñöôïc 3 baøi sai boå nhieäm: 
1. ngaøy 19/3/2003:  linh muïc chaùnh xöù vuøng huyeän Dak-Haø; 
2. ngaøy 01/06/2006: chaùnh xöù vuøng huyeän Dak-Toâ vaø Tu-Môroâng; 
3. Töø ngaøy 28/01/2007 : Linh muïc chaùnh xöù, phuïc vuï theâm moät soá 

laøng xaõ daân toäc thuoäc huyeän Ñak-Haø (caùc laøng cha Simon Phan Vaên 
Bình ñang ñaûm nhaän). 

Soá giaùo daân: Kinh: 2000 ngöôøi. Daân toäc: 20.000 ngöôøi. 
Vì soá löôïng giaùo daân quaù taûi, neân Ñöùc Cha  gôûi theâm 2 cha treû, 

môùi thuï phong linh muïc vaøo  ngaøy 02/02/2007 taïi Pleiku, laøm linh muïc 
phoù cho cha Baù Naêng Lyù 

b/ Hai cha phoù:    
+  Cha Beâneâditoâ Nguyeãn Vaên Bình, sinh 18/5/1970, taïi Pleiku, 

thuoäc giaùo xöù Thaêng Thieân, Giaùo Phaän Kontum;  
Thaân sinh: Pheâroâ Nguyeãn vaên Thoâng vaø  Maria Nguyeãn thò Höôøng. 
Thuï phong linh muïc ngaøy 02/02/2007 taïi Pleiku; 
Ngaøy 28/12/2007: ñöôïc boå nhieäm phoù cha Baù Naêng Lyù, ñaëc traùch  

16 daân toäc vuøng Dak Pxy (huyeän Dak-Haø), soá giaùo daân 4000 ngöôøi. 
Taïm truù taïi Kon Hôring, thuoäc Huyeän Dak-Toâ. 
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+ Cha Giuse Voõ Vaên Duõng, sinh ngaøy 28/11/1966, taïi Pleiku, 
Gialai, thuoäc giaùo xöù Thaùnh Taâm, Giaùo Phaän Kontum. 

Thaân sinh: Giuse Voõ vaên Ngôïi vaø Catarina  Nguyeãn thò Laàu. 
Vaøo chuûng vieän thöøa sai Kontum:  naêm 1992. 
Vaøo ñaïi chuûng vieän Xuaân Bích Hueá : ngaøy 15/09/1998. 
Thuï phong linh muïc: ngaøy 02/02/2007 taïi Pleiku  
Ngaøy 28/12/2007: ñöôïc boå nhieäm laøm  phoù cha Baù naêng Lyù. 

4 - Xin gôûi keøm theo moät soá hình aûnh:  

Hai cha phoù haêng say naøy cuõng chöa ñöôïc pheùp Chính quyeàn ñòa 
phöông, chöa giaûi quyeát cho thöôøng truù taïi nôi giaùo daân mình phuïc vuï. 
Duø vaäy, hai cha vaãn ñi ñi veà veà haèng tuaàn ñeå phuïc vuï cho anh em daân 
toäc mình ñöôïc trao phoù.  Thôøi kyø giaù xaêng leo thang, ñi veà vöøa maát söùc, 
vöøa toán phí tieàn cuûa nhöng hai cha vaãn vui veû vì cuõng thöïc haønh chöùc 
vuï muïc vuï cuõng quaù laø aân hueä Chuùa thöông ban cho. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau ñaây vaên baûn coù noäi dung: 
 

Cha sôû Giaùo Xöù Kon Hring  
Calistoâ Baù Naêng Lyù 

Nhaø Thôø taïm ñôn sô. Giaùo daân chôø 
xöng toäi dòp leã Gíang Sinh 2006 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 44 

Phuï Luïc  

CHA IRIGOYEN 

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

Pyreùneùes). Chòu chöùc Linh Muïc ngaøy 19 thaùng 05 naêm 1883.  

Leân ñöôøng sang Ñòa phaän Ñoâng Ñaøng Trong ngaøy 29 thaùng 06 

naêm 1883. Qua ñôøi taïi Phöông Hoøa trong söù vuï linh muïc ngaøy 21 

thaùng 04 naêm 1935 

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

1880. 

Döôùi baàu trôøi trong xanh cuûa raëng nuùi Pyreùneùes, taïi moät ngoâi laøng 
nhoû beù Montory naèm saùt bieân giôùi cuûa mieàn Beùarn vaø mieàn Basque, 
Pieørre Irigoyen ñaõ chaøo ñôøi vaøo ngaøy 21 thaùng 11 naêm 1856. Tính haêng 
haùi, nghieâm trang, say meâ hoïc haønh cuûa chuù beù Irigoyen chaúng maáy 
choác ñaõ loâi keùo söï chuù yù cuûa cha sôû, maëc daàu coù nhieàu caûn trôû cho ôn 
goïi nhöng cha sôû ñaõ gôûi  chuù beù vaøo Tieåu Chuûng Vieän Oleùron. Moät 
trong nhöõng ngöôøi baïn xöa cuûa ngaøi ñaõ moâ taû ngaøi cho chuùng toâi : “Chuù 
beù Pieørre coù moät loøng ñaïo ñöùc vöôït hôn haún caùc baïn beø. Chuù ta soáng 
moät ñôøi soáng raát traàm laëng, khoâng thích oàn aøo naùo nhieät, luoân luoân hoaø 
nhaõ vaø ñöôïc moïi ngöôøi meán thöông.” Ngaøi khôûi ñaàu hoïc thaàn hoïc taïi 
Chuûng Vieän Bayonne vaø keát thuùc taïi Chuûng Vieän Thöøa Sai Paris, taïi 
ñaây vaøo ngaøy 18 thaùng 05 naêm 1883,  ngaøi ñöôïc Ñöùc Cha De  Briey 
phong chöùc Linh muïc.  

Tröôùc khi rôøi nöôùc Phaùp, ngaøi coøn muoán , moät laàn sau heát, ñeán quì 
goái tröôùc Ñöùc Meï Loä-Ñöùc vaø caàu xin Ñöùc Nöõ Vöông cuûa caùc Toâng ñoà 
ban cho ñöôïc soáng daøi laâu, ñeå coù theå laøm ñöôïc nhieàu ñieàu thieän trong 
nhöõng mieàn löông daân. Ngaøy 8 thaùng 7 naêm ñoù, ngaøi xuoáng taøu ôû 
Marseille ñeå  ñi ñeán Mieàn Truyeàn Giaùo Qui Nhôn. Vaøo ñaát Vieät ngaøy 
23 thaùng 08, ngaøi khôûi ñaàu hoïc tieáng Vieät taïi hoï ñaïo Dieâm Dieân, vaø 
moät naêm sau ngaøi theá choã cha Iribarne, ngöôøi ñoàng höông, nôi mieàn 
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Thöôïng Bahnar. Ngaøi leân Kontum ngaøy 15 thaùng 12 naêm 1884. Ñaây laø 
nhöõng thôøi kyø anh huøng maø côn soát reùt, noãi khoå ñau vaø söï cheát choùc thì 
nhieàu hôn caû söï thaønh coâng vaø caùc cuoäc trôû laïi, ñoù laø moät vieãn töôûng 
giaùn tieáp cho nhaø truyeàn giaùo ñöôïc sai ñeán nhöõng vuøng hoang sô naøy. 
Vöøa môùi tôùi nhieäm sôû , ngaøi lieàn phaûi theá choã cha Verdier môùi qua ñôøi 
ôû ñoä tuoåi sung söùc. 

Cuoäc baùch haïi ñaïo maø ngaøi ñaõ nghe ñoàn thoåi töø xa trong nhöõng 
ngaøy truù nguï ôû ñaát Vieät ñaõ xaûy ra khoác lieät trong khaép caû ñòa phaän 
Ñoâng Ñaøng Trong, thaät kinh khuûng : 24.000 tín höõu cheát vì bò baùch haïi, 
8 vò thöøa sai bò taøn saùt vaø Cha Iribarne laø moät trong soá nhöõng naïn nhaân 
ñoù. Thieáu thuoác soát reùt, thieáu moïi thuoác thang, thieáu thöïc phaåm, thieáu 
moïi thoâng tin lieân laïc vôùi mieàn xuoâi, hoaøn toaøn ñôn ñoäc, ba vò thöøa sai 
khi ñoù cuøng nhau töï quyeát ñònh lo lieäu cho Mieàn Truyeàn Giaùo Bahnar, 
ñang soáng trong söï tuùng quaãn voâ cuøng ;  nhöng Ñaáng Quan Phoøng giöõ 
gìn caùc ngaøi. Ñoù laø tröôøng hoïc gian khoå maø nôi ñaây taâm hoàn coù nghò löïc 
cuûa nhöõng nhaø truyeàn giaùo treû trung ñöôïc ñaøo luyeän ; baây giôø ngaøi coù 
theå ñoái ñaàu khoâng sôï thaát baïi hay thöông toån vôùi nhöõng cuoäc ñaáu tranh, 
vôùi nhöõng gian nan thoáng khoå maø khoâng heà vaéng boùng chuùt naøo nôi 
ngaøi trong suoát 53 naêm laøm vieäc muïc vuï toâng ñoà cho caùc boä laïc daân cö 
mieàn Thöôïng naøy. 

Côn baùch haïi ñaïo vaø söï phong toaû mieàn Thöôïng naøy ñaõ ñeán hoài 
chaám döùt ; tuy nhieân, hoaøn caûnh cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo vaãn coøn 
nhöõng khoù khaên rieâng bieät. Mieàn Truyeàn Giaùo Bahnar chæ goàm coù 4 
laøng, vôùi 1.200 tín höõu, bò bao quanh laø nhöõng cö daân baùi thôø vaät linh vaø 
chuyeân troïâm caép.  Chaúng phaûi ngaïc nhieân gì khi tieáp ñoùn noàng haäu 
Baron de Meyrena, ngöôøi ñeán thieát laäp moät vöông quoác trong mieàn 
Thöôïng naøy, vaø cung caáp cho oâng ta nhöõng thoâng tin vaø tö lieäu chính 
thöùc. Caùc nhaø truyeàn giaùo, ñaëc bieät laø cha Irigoyen, töôûng raèng nhaø 
thaùm hieåm naøy laø con ngöôøi cuûa Chuùa Quan Phoøng göûi tôùi ñeå chaám döùt 
naïn voâ chính phuû cuûa mieàn Thöôïng naøy, vaø mang ñeán söï bình an cho xö 
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sôû, cuõng nhö laøm cho coâng cuoäc loan baùo Tin Möøng ñöôïc tieán trieån deã 
daøng. OÀ ! caùc ngaøi ñaõ laàm to. 

Sau moät thôøi kyø daøi laâu mong ñôïi ñaày ñau thöông, moïi coâng vieäc 
döôøng nhö trôû neân voâ ích vaø loøng nhieät thaønh cuûa nhöõng tuø nhaân Tin 
Möøng chæ ñoå vaøo söï thaát baïi maø thoâi, vaø cuoái cuøng laø giôø cuûa Thieân 
Chuùa, giôø tieán böôùc, giôø chieám lónh mang tính thaàn linh. Ngay töø naêm 
1888, caùc cuoäc trôû laïi gia taêng ; nhieàu laøng ñoát boû caùc vaät thaàn linh, tieáp 
ñeán laø ñoùn nhaän nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa nhaø truyeàn giaùo. Chính luùc 
naøy, vôùi cha Irigoyen, baét ñaàu coâng vieäc chaäm chaïp, khoù khaên vaø gian 
khoå khi giaûng daïy moãi ngaøy, khi naém baét vaø thaùo gôõ nhöõng taâm hoàn 
hoang sô ñaày ngaãu töôïng tính, kheùp kín moïi lyù töôûng, ra khoûi caùi voû saàn 
suøi cuûa chuùngï ñeå naâng taâm hoàn hoï leân khoûi nhöõng sai laàm thoâ thieån vaø 
bieán ñoåi hoï thaønh nhöõng Kitoâ höõu. Ñoù laø moät nhieäm vuï ñoøi hoûi moät söï 
kieân nhaãn,  moät loøng nhieät thaønh vaø moät ôn treân maø Thieân Chuùa chæ ban 
moät caùch traøn ñaày cho nhöõng ai coù moät ñôøi soáng noäi taâm saâu saéc. Trong 
nhöõng naêm vaát vaõ laøm vieäc, ngaøi ñaõ coù cha Kemlin, Vò Ñaïi dieän Giaùm 
muïc ñaàu tieân, Beà Treân cuûa Mieàn Truyeàn Giaùo Bahnar, ñaõ qua ñôøi khi 
coøn treû, ñeå laïi cho ngaøi kyû nieäm cuûa moät nhaø truyeàn giaùo thaùnh thieän 
vaø ñaùng ca ngôïi. 

Sau moät thôøi gian daøi ñeå cho caùc vò thöøa sai cuûa Chuùa Kitoâ soáng 
ngaët ngheøo vaø khoù khaên tìm hieåu  xöù sôû mieàn Thöôïng naøy, chính phuû 
Phaùp, ñeán löôït hoï, muoán thieát söï cai trò taïi ñaây. Moät vò quan, teân laø 
Robert, ñöôïc phaùi ñeán thieát laäp moät ñoàn boùt ôû bieân giôùi vuøng Xeâ-ñaêng, 
ñieàu naøy gaây khoù chòu ñaëc bieät cho nhöõng keû troïâm cöôùp vaø nhöõng 
ngöôøi chuyeân buoân baùn noâ leä, theá neân boïn chuùng quyeát ñònh gieát ñoàn 
tröôûng Robert. Cha Irigoyen khi bieát aâm möu naøy, ngaøi lieàn baùo cho 
vieân ñoàn tröôûng chuaån bò ñoái phoù. Nhöng baát haïnh thay, oâng ta khoâng 
tin vaøo nhöõng lôøi caûnh baùo ñoù. Ngaøy 7 thaùng 05 naêm 1901, hôn moät 
traêm ngöôøi Xeâ-Ñaêng chaïy aøo vaøo ñoàn, gieát cheát lính gaùc, ñaâm troïng 
thöông vieân ñoàn tröôûng Robert, roài ruùt lui vaøo röøng. Nhöõng ngöôøi lính 
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thoaùt cheát môùi mang vieân ñoàn tröôûng mình ñi, nhöng vì laàm ñöôøng, neân 
ñaõ ñi veà phía Laøo. Cha Irigoyen baén suùng laøm hieäu daãn ñöôøng, khoâng 
lo sôï nguy hieåm, vaø tìm kieám ngöôøi bò thöông, sau moät cuoäc tìm kieám 
suoát ñeâm trong khu röøng hoang, ngaøi ñaõ tìm thaáy oâng ta ñang naèm treân 
baêng ca, thaân mình ñaày veát thöông ñen ñang ræ maùu. OÂng ñoàn tröôûng 
ñöôïc ñöa veà Kontum, ñöôïc Cha Guerlach, Beà Treân Mieàn Truyeàn Giaùo 
chaêm soùc caùch taän taâm, vaø oâng ta ñaõ cheát trong an bình, sau khi ñaõ laøm 
hoøa vôùi Thieân Chuùa. 

Coâng vieäc vaø noãi aâu lo ñaõ laøm söùc khoûe cha Irigoyen yeáu ñi. Theo 
leänh Beà Treân, vaøo naêm 1903, ngaøi ñi Hoàng Koâng döôõng beänh. Ñoù laø 
laàn duy nhaát ngaøi rôøi khoûi Ñòa Phaän Ñaøng Trong. Thôøi gian ôû vieän ñieàu 
döôõng Beùthanie thaät ngaén nguûi ; ngaøi voäi vaøng trôû veà vôùi Mieàn Truyeàn 
Giaùo cuûa ngaøi, tuy nhieân bao thöû thaùch môùi nôi mieàn naøy ñang chôø 
ngaøi. Ngaøi ñau xoùt thaät bieát bao, khi thaáy nhöõng ngöôøi Thöôïng maø mình 
yeâu thöông bieát chöøng naøo vaø taän taâm taän löïc daïy doã, giôø ñaây laïi quay 
veà vieäc cuùng baùi thaàn linh. Moät ngaøy noï, vôùi nhueä khí cuûa loøng nhieät 
thaønh, ngaøi tröïc dieän vôùi leã teá cuùng traâu cho thaàn laøng, töùc thì ngaøi bò 
moät ñaùm ñoâng bao quanh ngaøi, vôùi veû maët thuø nghòch, haêm doaï, vaø suyùt 
chuùt nöõa laø ngaøi bò ngaõ guïc döôùi nhöõng muõi lao phoùng, naïn nhaân cuûa 
côn giaän döõ cuûa nhöõng keû laàm laïc ñaùng thöông naøy ! Thöû thaùch coøn 
maïnh baïo hôn nöõa, ñoù laøø vaøo naêm 1912, khi ngaøi thaáy vò ñaïi dieän chính 
phuû Phaùp taïi Kontum  coá gaây phieàn haø khoù deã khieán cho nhöõng taân 
toøng cuûa ngaøi boû ñaïo. Laø ngöôøi baûo veä ñoaøn chieân , ngaøi tieáp ñoùn 
nhöõng ngöôøi lính khoá xanh cuûa vò ñaïi dieän  naøy baèng nhöõng lôøi leõ traùch 
maéng khi hoï ñeán baét nhöõng con chieân cuûa ngaøi caùch baát coâng. Vò ñaïi 
dieän naøy laø moät con ngöôøi taøn baïo, ngay laäp töùc trieäu hoài cha Irigoyen 
ñeán haàu toaø vôùi toäi danh laø ñaõ duøng lôøi leõ doaï naùt nhöõng ngöôøi ñang thi 
haønh coâng vuï. Vaäy thaùi ñoä cuûa keû bò caùo seõ laø gì ? Vôùi nieàm tin lôùn lao 
vaøo luaät leä vaø coâng baèng, phaûi chaêng ngaøi seõ khoâng deø daët, khoâng neå 
nang vò chaùnh aùn, keû vöøa laøm ngöôøi toá caùo vöøa laøm quan toaø ? Cuoái 
cuøng, ngöôøi ta chæ coù ñöôïc töø ngaøi moät ñieàu thaâu toùm taát caû söï bieän hoä 
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cuûa ngaøi trong moät caâu noùi ngaén goïn : “Toâi khoâng thích traû lôøi”. Quan 
toaø xanh maët töùc giaän baõi toaø vaø nhaø truyeàn giaùo laïi trôû neân voâ can  töø  
söï keát aùn maø ñaùng ra ngaøi phaûi gaùnh chòu, neáu nhö  maø quan toaø cho 
pheùp ngaøi töï do phaùt bieåu vôùi söï phaãn noä vaø vôùi taøi huøng bieän cuûa ngaøi.   

Vaøo naêm 1920, vì caûm thaáy söùc khoûe suy giaûm vaø khoâng theå laøm 
troøn boån phaän coâng vieäc muïc vuï ôû moät ñòa sôû  roäng lôùn, neân ngaøi ñaõ xin 
vaø ñöôïc chaáp thuaän coi soùc xöù ngöôøi Kinh, laø xöù Phöông Hoøa ñöôïc thieát 
laäp caùch Kontum 2 caây soá. Vaøo tuoåi 63, ngaøi baét ñaàu moät loaïi muïc vuï 
môùi. Quen vôùi daân Xeâ-ñaêng, ngöôøi Thöôïng coù taâm hoàn cöùng coõi, ngaøi 
coù theå ñoùn nhaän caùch khoù khaên taâm tính cuûa nhöõng con chieân môùi 
naøy… “Bonus Israelita in quo dolus non est”. Ngaøi khoâng toán coâng chuùt 
naøo khi gôõ roái nhöõng vuï vieäc cuûa ngöôøi Kinh. “ Toâi thaáy, toâi thaáy, toâi 
nghe, toâi nghe”, ngaøi noùi nhö theá vôùi nhöõng ngöôøi ñang keå cho ngaøi 
nghe caâu chuyeän ñaày aám öùc maø khoâng ai muoán nghe hoï, vôùi caùi gaät 
ñaàu nheø nheï, ñoâi maét hôi môû, döôøng nhö ngaøi ñang theo doõi moät dieãn 
tieán noäi taâm vaø nhìn thaáy caùc söï vieäc ñoù khoâng phaûi nhö chuùng ñaõ xaûy 
ra, nhöng nhö theå laø ngaøi ñang töôûng töôïng ra chuùng hoaëc nhö theå 
chuùng coù leõ laø nhö vaäy neáu nhö  ngaøi laø chuû nhaân ñieàu khieån chuùng. 

Nhöõng laù thö cuûa ngaøi göûi cho quan chöùc vaøo thôøi ñoù laø moät daõy 
nhöõng töø ngöõ tham chieán; nhöõng loái noùi aån duï, kieåu noùi thaùi quaù choàng 
côõi leân nhau treân trang giaáy, vaø luoân vöôït ra khoûi khuoân khoå cuûa nhöõng 
loái noùi coù tính qui öôùc vaø coù tính haønh chính. Nhöng ngöôøi ta chaáp nhaän 
loái vaên buùt chieán cuûa moät ngöôøi giaø ñaùng kính, do loøng kính trong ngöôøi 
giaø vaø do tính ñôn sô, cöông nghò cuûa ngaøi. Ngöôøi chuyeån thö töø ñöôïc 
öu aùi nhaát laø moät oâng bieän lyù, laø ngöôøi phaûi luoân lyù giaûi söï chaäm treã thö 
töø, baùo chí, nhöõnng sai soùt maéc phaûi cuûa oâng chuû thö quaùn hay cuûa oâng 
baùn thuoác, bôûi khoâng göûi ñuùng soá luôïng thuoác choáng noân, thuoác soát reùt, 
thuoác haï nhieät vaø nhöõng cuoän baêng cho ngaøi. Ñoù laø nhöõng thöù thuoác 
men maø ngaøi ñaõ duøng chöõa khoûi nhieàu beänh thaät khoù tin. Tuy nhieân 
khoâng coù ai böïc doïc vì nhöõng lôøi traùch maéng coù tính nguyeân taéc cuûa 
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ngaøi. Sau khi nghe nhöõng lôøi khieån traùch naëng neà, ngöôøi ta laëng leõ ñeán 
thaêm ngaøi trong caên phoøng hieáu khaùch. Ngaøi luoân tìm nhöõng caùch theá 
toát nhaát coù theå ñeå tieáp ñoùn caùc ñoàng söï cuûa ngaøi. Moät hoâm noï, boãng 
nhieân ngaøi goïi ngöôøi beáp cuûa ngaøi ñeán, ngaøi haï gioïng, ñöa ra nhöõng lôøi 
khuyeân teá nhò, chæ cho anh ta chính xaùc löôïng muoái, löôïng tieâu ôû trong 
nöôùc xoát. Saün dòp naøy, ngaøi nhaéc laïi vieäc thu chi tröôùc ñaây cuûa nhaø beáp, 
vaø ngaøi giaûi thích vieäc ñoù cho nhöõng vò khaùch thaêm ngaøi, ñeå roài hoï coù 
theå söûa ñoåi nhöõng thoùi cuûa hoï : “Naøy nheù ! caùc baïn ñöøng coù khinh deã 
ngöôøi ñaàu beáp cuûa mình nghen ; ñeå nhanh hôn vaø ñeå khöû tröø moïi thöù, 
ngöôøi ñaàu beáp chæ caàn ñoát leân ngoïn löûa hoûa nguïc  laø nöôùng chaùy taát 
caû,… vaø anh ta muùc laáy nöôùc noùng thay nöôùc canh cho caùc baïn - Söï 
ñaùnh traùo thaät thoâ baïo, nhôø coù kinh nghieäm, ngaøi nhaän thaáy nhieàu laàn 
röôïu nho ôû trong nhöõng chai ñoùng nhaõn hieäu ñaøng hoaøng maø ngaøi ñeå 
daønh duøng ñeå ñaõi khaùch, bò bieán thaønh moät chaát loûng khoâng maøu, ñöôïc 
laáy tröïc tieáp töø caùi gieáng beân caïnh nhaø xöù vaø ngaøi khaúng ñònh raèng 
nöôùc naøy ñöôïc loïc baèng caùt. Ñaây laø moät loaïi nöôùc tuyeät haûo cuûa xöù sôû 
naøy. Hieån nhieân, caùc cuoäc ñieàu tra chaúng ñi ñeán ñaâu caû ; ngaøi cuõng 
khoâng bao giôø truy tìm böôùc chaân toäi phaïm hôn laø xuaát xöù cuûa moät taám 
ngaân phieáu ngaãu höùng cuûa moät nhaø saûn xuaát ñòa phöông, ñöôïc ruùt ra töø 
moät ngaân haøng naøo ñoù chaúng coù, maø do moät maïnh thöôøng quaân ñaõ traû 
tieàn ñeå an uûi ngaøi, ñeå cho pheùp ngaøi xaây döïng hoaøn taát ngoâi nhaø thôø, 
trong khi ñoù, taùc giaû cuûa vieäc xaáu xa laïi taëng cho ngaøi moät böùc töôïng 
Ñöùc Meï Loä Ñöùc thaät ñeïp haàu taï loãi. 

Vì nhöõng coâng vieäc phuïc vuï coù aûnh höôûng cho nöôùc Phaùp, neân 
ngaøi ñaõ ñöôïc trao taëng nhieàu huaân chöông, nhöng ngaøi chaúng bao giôø 
mong öôùc nhöõng thöù ñoù vaø ngaøi cuõng khoâng bao giôø muoán tham döï moät 
nghi thöùc naøo ñeå ñoùn nhaän huaân chöông caû, bôûi ngaøi chæ thích nhöõng 
ñoàng xu cho boån ñaïo, cho tröôøng hoïc, cho traïi phong, cho nhaø thôø cuûa 
ngaøi maø thoâi, caùc coâng vieäc ñoù thì thaät roõ raøng nhö vaäy, neân Thieân 
Chuùa seõ khoâng tính soå vôùi ngaøi khi ngaøi qua ñôøi vaø ra tröôùc maët Chuùa. 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 50 

 Tính kyø dò ñeán cö nguï nôi con ngöôøi giaø caû ñaùng kính, coù moät 
phaåm giaù lôùn lao, moät löông taâm nhaïy caûm ñaày tinh teá, moät söï gaén boù 
saâu saéc khoâng ngöøng vôùi Thieân Chuùa. Ngaøi muoán thöïc thi moät yù töôûng 
cao ñeïp maø ngaøi ñaõ coù töø ngaøy nhaän laõnh söù vuï Linh muïc, qua vieäc tìm 
kieám nôi Thaùnh Theå, nôi nhöõng trang saùch thieâng lieâng, ñoù laø con 
ñöôøng ngaén nhaát  ñeå thu ngaén khoaûng caùch ñöa ngaøi xa khoûi Khuoân 
Maãu Thieân Chuùa.Töï moät mình soaïn thaûo quyeån töø ñieån Seùdang -
Rôngao goàm nhieàu taäp, Ngaøi ñaõ ñeå laïi voâ soá baûn vieát tay maø ngaøi ñaõ 
löôïm laët, cuøng vôùi nhöõng yù kieán hôi quaù caù nhaân, nhöõng tö töôûng saâu 
saéc, nhöõng hình aûnh ñaày gôïi caûm, nhöõng ñieàu khoân ngoan tröïc tieáp cho 
vieäc muïc vuï ngöôøi Thöôïng, voâ soá  lôøi khuyeân giuùp nhaø tuyeàn giaùo chu 
toaøn ôn goïi cuûa mình caùch khoân ngoan vaø thaùnh thieän, ñeå naâng mình 
leân tôùi nhöõng ñænh cao cuûa söï baát töû, tôùi coäi nguoàn cuûa hy teá. 

Vaøo tuoåi 75, ngaøi baét ñaàu xaây döïng moät ngoâi nhaø thôø to lôùn vaø ñeïp 
ñeõ. Ngaøi raát lanh lôïi, khoâng heà moûi meät, nhieät tình chaêm lo coâng vieäc 
muïc vuï cuûa ñòa sôû, taát caû daønh cho traïi phong. Khi  thaønh laäp xöù ñaïo 
môùi vöøa xong, thì  ngaøi bò nhieãm beänh cuùm, ñaây laø caên beänh maø trong 
mieàn Truyeàn Giaùo Kontum naøy coù voâ soá ngöôøi laø naïn nhaân cuûa noù ; 
maëc duø bò beänh naëng, giaø yeáu, ngaøi vaãn coøn muoán chu toaøn boån phaän 
muïc vuï cuûa ngaøi, neân ngaøi ñaõ choãi daäy ñi ban caùc bí tích sau heát cho 
moät ngöôøi cuøi ; chính khi ñoù ngaøi nhaän ra raèng giôø ra ñi ñaõ caän keà. Sau 
nhieàu ngaøy chòu ñau ñôùn, vaø côn haáp hoái keùo daøi, vò nieân tröôûng ñaùng 
kính ñaõ ñi vaøo coõi Vónh Haèng moät caùch nheï nhaøng, ñeå cuøng vôùi caùc 
thaùnh vaø thieân thaàn treân thieân quoác haùt ca khoâng ngöøng “Alleluia” cuûa 
nieàm vui Phuïc Sinh, ñoù laø vaøo ngaøy 21 thaùng 04 naêm 1935, nhaèm ngaøy 
leã Phuïc Sinh, vôùi söï hieän dieän cuûa vò Giaùm muïc Kontum vaø cha 
Deùcrouille, ngöôøi baïn taâm giao cuûa ngaøi.  

Kontum,  ngaøy  08/02/2007 
Lm NGUYEÃN HOAØNG SÔN 
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5.2. Các Già làng Tây Nguyên 

Ban Truyền Thông Giáo Phận xin cảm ơn anh  MAI TỰ CƯỜNG 
Giáo xứ Tân Hương, Giáo Phận Kontum đã gởi cho chúng tôi một 
tệp tin được anh dày công chuyển từ  ”Đàn chim thiên báo” của 
GP. Kon Tum, thêm một số hình đẹp và thích hợp cho nội dung. 
Chúng tôi xin anh vui lòng cho chúng tôi tải lên trang Blog giáo 
phận để cho gia đình truyền thông giáo phận nhà hiểu được thêm 
văn hóa Tây Nguyên, ở đây là CÁC GIÀ LÀNG.  

 
Nhà Rông Tây Nguyên 

Có lẽ đã xưa lắm rồi, trên rẻo đất Tây nguyên của Tổ quốc Việt 
Nam, những ngôi làng nhỏ bé và lẩn khuất của bà con dân tộc, 
đều được hình thành nhờ kinh nghiệm sống chung với thiên nhiên 
và bởi những bước chân thăng trầm dày dạn nắng mưa sương gió 
của các bậc cao niên, trưởng bối mà ngày nay ta gọi một cách trân 
trọng và trìu mến, ấy là các Già Làng. 
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Các Già Làng không phải là thần linh, nhưng các Già Làng luôn 
luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng. Buôn làng nào có 
nhiều người già, buôn làng ấy ắt giàu sang hơn, hùng mạnh hơn. 

Một buôn làng có thể thiếu 
một vài chức danh với một 
vài vai trò, nhưng chức 
danh Già Làng, vai trò của 
Già Làng thì không thể 
thiếu một ngày, mặc dù 
chức danh ấy chỉ hình 
thành cách tự nhiên, 
không qua bất kỳ thủ tục 
bầu bán hành chính nào. 
Cũng như mỗi dàn chiêng 
đều phải có chiêng cái, 
chiêng con, chiêng núm, 

chiêng bằng, cái đi giai điệu, cái cầm nhịp; những dàn chiêng lớn 
thì trống cái vừa giữ nhịp, vừa tôn giai điệu, giữ cho sắc thái của 
giai điệu luôn luôn giàu sinh lực và đẹp về sắc điệu, người ta 
thường ví Già Làng như một trống cái cầm trịch mọi sinh hoạt đời 

sống văn hóa tinh thần của bà con 
buôn làng.  

Già Làng có cái tai nghe được cả dàn 
chiêng, Già biết cái nào đúng, cái nào 
sai, cái nào lỡ nhịp tách đàn, và bằng 
khả năng trực giác nhạy cảm, Già so 
chiêng điều chỉnh lại cả tiết tấu, nhịp 
điệu lẫn cái hồn trong mỗi cái chiêng. 
Khi con cháu dựng nhà rông cho buôn 
làng mình, “Hội Đồng Già Làng” đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng. Sự điều 
hành của các Già Làng bên ché rượu 
cần rất quan trọng, rất chặt chẽ, chi 
tiết, và tỉ mẩn. Các Già Làng rất thoải 
mái, không gượng ép gò bó bất kỳ ai, 

 
Sinh hoạt Già Làng Tây Nguyên 

 
Già làng chơi đàn Pơ Rang 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 53 

bất kỳ công đoạn nào của công việc. Tất cả vì vẻ đẹp truyền thống 
của buôn làng ta. Ta không thể thiếu được ngôi nhà rông, nơi sinh 
hoạt văn hóa của cộng 
đồng, cũng như trong các 
ngày lễ hội. Nếu không có 
Già Làng thì liệu có thành 
lễ hội hay không? 

Tối tối đến, trong những 
ngôi nhà sàn bình yên bên 
bếp lửa hồng, những 
người già thường tới nhà 
Già Làng trò chuyện. Già 
Làng là trung tâm đoàn 
kết, là kho báu kinh 
nghiệm sản xuất và kinh 
nghiệm ứng xử với thiên 

nhiên khi sấm sét, lũ lụt, khi 
mưa to, bão lớn, dịch  bệnh, 
khi núi lở, sông cạn, khi có 
thú dữ loạn rừng, khi hạn 
hán kéo dài…Già Làng chính 
là pho tư liệu luật tục ngàn 
đời truyền lại, là cuốn từ điển 
bách khoa, giúp cho con 
cháu biết điều hay, lẽ phải, 
biết cái đúng, cái sai để ứng 
xử trong các mối quan hệ 
giữa người với người, giữa 
người với thiên nhiên.Bà cụ 

trăm tuổi của làng ta là niềm tự hào chung của cả cộng đồng. 

Già Làng tồn tại là sự hiện diện của lòng kiêu hãnh của buôn làng 
trước vị thần thời gian linh thiêng và huyền bí. Trong các bản 
trường ca của các dân tộc Bahnar, Jrai, Êđê, Mơnông, Xêđăng, 
Giẻ Triêng, … thường xuất hiện các tù trưởng là nữ, nhưng Già 

 
Già làng Tây nguyên – Ảnh Google 

 
Già làng Tây nguyên – Ảnh Google 
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Làng vẫn là các vị đàn ông tài giỏi, thời trai trẻ từng là những tay 
ném lao lừng danh, tay cầm rựa 
sắc bén, tay bắn ná cự phách. 

Già làng từ cổ xưa đã có nhiều 
quyền uy. Cái quyền uy không 
mang chút xíu dấu ấn nào của 
quyền lực, cường quyền, mà là 
cái uy thiêng liêng được xuất phát 
từ lòng ngưỡng mộ, tôn sùng vì 
đức độ, uy danh lừng lẫy. Những 
tấm thổ cẩm với muôn ngàn 
đường hoa văn rực rỡ lại được 
dệt nên bởi những bàn tay chai 
sạn, khéo léo, cần cù mà Già 
Làng có thể chỉ ra cho ta hiểu ý 
nghĩa của từng mỗi chi tiết hoa 
văn, mỗi đường tơ, mũi chỉ lên 

xuống trập trùng trong bức tranh tuyệt vời ấy. 

 Phanxicô Xavie Quang Thiện 
Nguồn : Trích ” Đàn chim thiên báo” của GP. Kon Tum 

 

 

Cồng chiêng – Bế mạc Năm Thánh Yao Phu tại Kontum 2008

 
Già làng Tây Nguyên 
Ảnh của Đào Thọ 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1. Tín đồ Hồi giáo trở thành Công giáo 
Tác giả EDWARD PENTIN 

Thần học gia Hans Urs von Balthasar 
(1), người Thụy Sĩ, là khí cụ giúp ông 
Ilyas Khan đã tìm thấy đức tin Công 
giáo nhờ khoa Địa lý và Thần học. 
Ilyas Khan là người Anh, có lòng từ 
tâm và là tín đồ Hồi giáo. Nhưng có 
quá nhiều ảnh hưởng Công giáo rõ 
rệt, “kéo” ông đến với đức tin hơn là 
“đẩy” ông xa rời Hồi giáo. 

Ông Khan là một giám đốc ngân 
hàng thương mại được đào tạo bài 
bản, là ông bầu đội bóng đá 
Accrington Stanley, và là chủ tịch Hội 

từ thiện Khuyết tật Leonard Cheshire – tổ chức lớn nhất thế giới 
chuyên giúp người khuyết tật. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ký 
giả Edward Pentin của báo Register Rome, ông Khan giải thích chi 
tiết về những gì đã đưa ông đến với Giáo hội Công giáo. 

Điều gì đem ông đến với niềm tin tôn giáo? Có điều gì đó trong Hồi 
giáo, có thể lòng sùng kính Đức Mẹ trong Hồi giáo đã giúp ông gia 
nhập Công giáo? 

Có và không. Lòng sùng kính Đức Mẹ về phương diện cá nhân là 
một phần lớn của đức tin, nhưng đồng thời, tôi biết điều đó không 
là gì đối với việc nuôi dưỡng tôi thành một tín đồ Hồi giáo. Những 
bước thăm dò đầu tiên của tôi đến với Công giáo đã có từ khi tôi 
còn thơ ấu. Lúc đó mẹ tôi rất bệnh hoạn, nên tôi được bà tôi nuôi 
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dưỡng từ lúc tôi mới 3 hoặc 4 tuổi. Bà tôi là người Công giáo Ai-
len. Tôi đi học trường của nhà thờ, khi bắt đầu đi học tôi không 
nghĩ mình là một Kitô hữu. 

Tôi cũng nhờ được nuôi dưỡng ở Lancashire, trên vùng Pennines 
và gần Ribble Valley. Nếu đã từng có khu trung tâm Công giáo ở 
Anh, thì hẳn là vùng đó – khu chưa bao giờ có Cuộc Cải Cách 
(Reformation). 

Từ đó, khi tôi vào đại học, Chúa quan phòng đã can thiệp lần thứ 
hai, và tôi ở Nhà Netherhall, phòng của sinh viên Hội Opus Dei (2) 
ở London. Nhưng giữa khoảng 4 tới 17 tuổi, tôi được giáo dục 
thành một tín đồ Hồi giáo trong một gia đình Hồi giáo. Tôi đến Đền 
thờ Hồi giáo, học kinh Quran. Nhưng tôi nghĩ không có lĩnh vực 
nào của Hồi giáo có thể khiến tôi thành người Công giáo. 

Ở Nhà Netherhall lúc đó có ảnh hưởng khiến ông có đức tin? 

Có, rất nhiều. Tuy nhiên, lúc đó tôi không nghĩ mình có can đảm 
để chuyển đạo hoặc được nhận vào Công giáo, hoặc thậm chí chỉ 
là được hướng dẫn chính thức. Sự bội giáo là cái gì đó mà Hồi 
giáo coi là rất quan trọng. Trong mắt của rất nhiều người, bỏ Hồi 
giáo thực sự là tội đáng tử hình. Thế nên Nhà Netherhall là một 
khí cụ. Tôi nhớ rất rõ là việc tôi thích cầu nguyện thực sự được 
hình thành từ đó, xung quanh tôi là những tấm gương sống động 
về một đức tin kỳ lạ. 

Ông muốn nói ông đến với đức tin hầu như do tiềm thức? 

Thực sự không. Tôi nghĩ tôi có đức tin hoàn toàn do ý thức. 
Khoảng 18 hay 19 tuổi, tôi lý luận và hỏi người lớn. Lúc đó tôi gặp 
một người thông minh tên là Hans Urs von Balthasar. Có một thư 
viện ở Nhà Netherhall, tại đây tôi bắt đầu đọc sách Thần học. Đó 
là nơi tôi tình cờ gặp Origen, và đó cũng là nơi tôi nghiên cứu và 
đánh giá cao các tác phẩm của Thánh Augustinô. Tôi rất ý thức 
nhưng tôi hơi quan ngại. Lúc đó cha Mẹ tôi vẫn sống, một phần vì 
tính cẩn trọng của tôi khiến tôi sợ làm cha mẹ tổn thương. Tôi 
không biết nói với cha mẹ thế nào khi tôi tốt nghiệp đại học, nhưng 
có thể “con người Công giáo” đã đến gần. 
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Điều gì khiến ông can đảm tới cùng? 

Ngoại trừ Chúa Thánh Thần? Có cực điểm của hai thứ: Mức độ 
chắc chắn trong lĩnh vực luân lý của tôi, và nếu có sức đẩy tôi xa 
Hồi giáo thì đó là sức hút của Đức Kitô. Tôi không có ý nghĩ tiêu 
cực khi chuyển đạo. Yếu tố quan trọng khác là sự tham dự rất 
thường xuyên của tôi, hơn 10 năm ưu tiên cho việc được chính 
thức vào nhà thờ – Nhà thờ Thánh Giuse ở Hong Kong. Tôi đến 
sống ở Á châu và Hong Kong lúc khoảng 25 tuổi, đó là nơi tôi phát 
hiện mình bị thu hút bởi Công giáo truyền thống. Các hành động 
đơn giản của đức tin – nghi thức, phụng vụ và cầu nguyện chung – 
là những viên đá nền tảng. 

Trong những năm dần dần tiếp cận đức tin, ông có nghĩ rằng đức 
tin Công giáo là đúng? 

Có, mặc dù có thể hơi cường điệu. Lúc đó, khi tôn giáo là việc 
chính của tôi, rất khó phân biệt hành động nào có thể hoặc không 
thể được đức tin thúc đẩy. Tôi hy vọng mọi thứ tôi làm trong 
đời đều được đức tin thúc đẩy và hướng dẫn. Tôi trả lời câu 
hỏi của ông bằng cách hơi khác: Tôi chưa bao giờ nghi ngờ, từ lúc 
ngoài 20 tuổi trở đi, tôi là một Kitô hữu, và con đường tôi đến với 
Công giáo thực sự khá nhanh. Khi nhìn lại, tôi thấy hành trình chỉ 
mất 4 hay 5 năm. Tôi phải nói rằng Thần học gia Von Balthasar 
chính là người đã hướng dẫn tôi. 

Chân phước Gioan Phaolô II và ĐGH Bênêđictô XVI có ảnh hưởng 
ông? Cả hai vị đó được gọi là “người theo phong cách Balthasar”. 

Một câu hỏi thật thú vị. Tôi chưa bao giờ được hỏi như vậy. Hồng 
y Ratzinger, nay là Giáo hoàng, có phẩm chất là “người theo 
phong cách Balthasar”, và Chân phước Gioan Phaolô II đã nâng 
Balthasar lên thành một Hồng y. Dĩ nhiên, Chân phước Gioan 
Phaolô II có tầm ảnh hưởng ngoài sự tôn trọng dành cho Von 
Balthasar – sao lại không ảnh hưởng một con người vĩ đại như 
vậy chứ? Cũng như nhiều con người vĩ đại khác, chính Balthasar 
không chỉ là một nhà thông thái vĩ đại, mà còn thông suốt về mầu 
nhiệm đức tin là tâm điểm đời sống Kitô hữu. Kkhoảnh khắc đáng 
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nhớ nhất xảy ra với tôi khi tôi ngoài 30 tuổi. Lúc tôi đi ngang qua 
tượng đài Pieta (Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu) ở Quảng trường 
Thánh Phêrô, tôi nhớ mình đã bị thu hút bởi sự kết hợp của vài 
thứ một lúc. Ông hỏi tôi về mối quan hệ với Mẹ Thiên Chúa. Vâng, 
khoảnh khắc đó thực sự rất quan trọng. Điều đó có thể mô tả là 
một “bước ngoặt”. 

Vẻ đẹp của bức tượng Pietà đã tạo ấn tượng với ông? 

Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ đó là Thiên Chúa, th�c s� là Thiên 
Chúa. Phải nhớ rằng một trong những điều quan trọng là lúc 
chúng ta coi Hồi giáo truyền thống là tà thuyết – theo ý kiến của họ 
– coi Chúa Giêsu hay chết đồng đẳng với Thiên Chúa. Và nếu đã 
từng có trở ngại mà một người Hồi giáo chuyển đạo phải đồng ý, 
về trí tuệ và cảm xúc, hơn bất kỳ thứ gì khác, đó chính là điều đó. 
Lúc đó, trước tượng Pietà, tôi chỉ nhận biết qua cảm xúc, rằng 
chân lý của tôn giáo quá đơn giản và trực tiếp. 

Ông muốn nói Chúa Giêsu không chỉ là tiên tri mà còn là Thiên 
Chúa? 

Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ vậy. Tôi nhớ rất rõ, điều đó vẫn làm tôi 
muốn khóc – tôi không hề nghi ngờ gì. Rõ ràng là vậy. Tôi sợ rằng 
điều đó không thể để tôi nói rõ ràng cảm giác đó bằng ngôn ngữ. 
Nếu có khoảng khắc “trước” và “sau”, tôi có thể nói đó là điểm đến. 

Sợ Hồi giáo kết tội bội giáo, đó có là điều ông thao thức vào ban 
đêm? 

Không hề. Nó không làm tôi thao thức. Tuy nhiên, tôi có thể cho 
ông biết khi nào thích hợp: Theo nhiều cách khác nhau – qua bài 
báo, qua radio hoặc ti-vi. Tôi muốn có sự công bằng ở Anh, nơi tôi 
làm ông bầu của 1 trong 4 đội bóng nổi tiếng. Tôi mô tả theo tiêu 
chuẩn, chẳng hạn: “Người gia nhập Công giáo mới đây nhất”. Có 
nhiều khi tôi nhận được lời đe dọa của những người Hồi giáo hoặc 
các tổ chức Hồi giáo phản ứng các bài báo hoặc các cuộc phỏng 
vấn như thế này, tôi phải nói rằng các điều đó không bao giờ làm 
tôi mất ngủ. Tôi nhận những e-mail cả chia sẻ lẫn hăm dọa, nhưng 
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tôi hy vọng sự xứng đáng và từ chối bị thu hút vào cách sống bị 
điều khiển bởi nỗi sợ hãi hoặc sự thận trọng không đáng có. 

Ngược lại, điều tôi quan tâm là nơi gặp gỡ giữa Hồi giáo và Công 
giáo, Ở đó có một mức độ tương đồng. Thái độ của tôi là bày tỏ 
cho những người không Công giáo thấy vẻ đẹp, sự thuần 
khiết, sự kỳ diệu và đặc ân của việc trở thành người Công 
giáo. Tôi rất thẳng thắn và bình tĩnh đối với vấn đề này, và đó là 
sự phản ánh về đức tin của tôi. 

Một số người chuyển đạo có thể rất tiêu cực đối với tôn giáo cũ 
của họ, nhưng ông có vẻ không như vậy. 

Tôi thấy có lợi ích đối với lối sống giản dị. Ttôi nghĩ không có gì 
phức tạp trong đức tin, và như tôi đã nói, tôi “bị” lôi kéo tới niềm tin 
Kitô giáo chứ không “bị” đẩy xa khỏi Hồi giáo. 

Tuy nhiên, tôi phải công nhận rằng tôi có nhiều nỗi buồn trong lòng 
khi tôi suy nghĩ về những người dùng Hồi giáo để thanh minh cho 
các hành động của họ. Các hành động này không chỉ phi Hồi giáo 
(un-Islamic) – họ không nhân đạo và không có gì để coi Hồi giáo là 
một tôn giáo. Buồn thay, hình như có nhiều người Hồi giáo coi tức 
giận và bạo lực là trực giác đầu tiên để phản ứng với bất kỳ thứ gì 
mà họ không đồng ý. Ngoài ra, tôi cảm thấy 2 tôn giáo, Hồi giáo và 
Kitô giáo, có thể được mô tả là “họ hàng xa”. Nnê nhớ tôi được 
giáo dục thành người Hồi giáo, tôi đã từng tới Thánh địa Medina 
và Mecca, và tôi có thể hiểu một số phẩm chất cố hữu. Nhưng 
chúng ta cũng phải công nhận rằng điểm khởi đầu, sự khác biệt 
giữa hai tôn giáo, rất bao la. Thế nên khi có những điểm tương 
đồng, và tôi có thể hiểu họ, thì họ không quan tâm lắm. …Tôi tôn 
vinh Đức Giêsu Kitô là Tình yêu. Một câu đơn giản. Đó là sự 
khác biệt hạn chế. 

Và nói chung là rất đơn giản. 

Đúng vậy, nhưng chúng ta gọi điều đó là “tình yêu”, chúng ta là 
những Kitô hữu quan tâm nhau tự đáy lòng của đức tin, đó là cuộc 
sống thực sự và phẩm chất hiển nhiên. Chúa Giêsu thực sự ở bên 
chúng ta. Chúng ta không cần phép ẩn dụ hoặc những khái niệm 
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mập mờ về những gì tình yêu “có thể là” để gợi hứng hoặc thông 
báo cho chúng ta biết. Chúng ta được chúc lành nhờ Bí tích Thánh 
Thể và được nuôi dưỡng bởi lời bầu cử trực tiếp của Đức Mẹ qua 
sự hy sinh của Chúa. Theo đó, Thần học gia Hồng y Von Balthasar 
đã giúp thay đổi nền tảng của cuộc đối thoại về mối quan hệ giữa 
Giáo hội, Đức Kitô và Chúa Thánh Thần. Hồng y Von Balthasar đã 
tạo ra cách hiểu mới về ngữ nghĩa của “tình yêu” theo mạch văn 
tôn giáo. Do đó, tôi thực sự không thể nói nhiều về những điểm 
tương phản giữa Công giáo và các tôn giáo khác, chẳng hạn cứ là 
tín đồ Hồi giáo hoặc Ấn giáo, nhưng hãy xác định tính đơn giản 
không sai lệch về niềm tin của mình. 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ NCRegister.com) 

 

(1) Linh mục Công giáo, sinh ngày 12-8-1905 tại Lucerne, qua đời ngày 
26-6-1988 tại Basel. Ngài được tấn phong Hồng y và được coi là Thần 
học gia vĩ đại nhất của thế kỷ XX. 

(2) Opus Dei là một hội của các tín hữu Công giáo dấn thân vào công tác 
tông đồ và sống đời hoàn thiện Kitô giáo trong thế giới. Tuy nhiên, họ 
không từ bỏ môi trường xã hội và tiếp tục sống nghề nghiệp của mình. 
Được thành lập tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 2-10-1928, người sáng 
lập là Đức ông José María Escriva de Balaguer (đã được phong thánh), 
hội nhận được sự chuẩn y sau cùng của Tòa thánh ngày 16-6-1950. Tên 
chính thức đầy đủ của hội là Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis (Tu 
hội Linh mục Thánh giá), có trụ sở tại Roma, Ý. Có hai nhánh của hội 
Opus Dei, một dành cho nam và một dành cho nữ, nhưng hai nhánh độc 
lập với nhau như hai tổ chức riêng, chỉ thống nhất trong con người của vị 
Giám Quản chung. Nhánh phụ nữ được thành lập năm 1930. Một tổng 
công hội, gồm người của nhiều quốc gia, trợ giúp vị Giám quản trong 
việc điều hành hội. Các linh mục thuộc về Hội Opus Dei và thành viên 
của Hội Opus Dei được truyền chức linh mục. Những người đã kết hôn 
cũng có thể thuộc về Hội Opus Dei, tự hiến sống đời hoàn thiện Kitô giáo 
trong bậc sống của mình. Các cộng tác viên, không là thành viên chính 
thức của Hội, giúp đỡ trong nhiều công tác tông đồ khác nhau. 
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6.2. “CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM” 

Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng 
Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 
năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng 
gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài. 

Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ 
nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, 
cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt 
nước mắt. 

Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, 
bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như 
điên dại: "Mẹ...Mẹ ơi..."  

Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra 
là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy 
đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô 
con gái lúc mới lọt lòng:  

"Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, 
mỗi khi nghe tiếng xe hông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào 
cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ 
DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con."  

Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể 
có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô 
đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ! 

Từ Internet 
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VII. 
THOÂNG BAÙO 

7.1. BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN KONTUM 

Kính gửi: 
Quí Cha, quí tu sĩ nam nữ, quí ban  
và các đoàn thể đang sinh hoạt  trong giáo phận. 

Con vừa nhận được lá thư  của  Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch 
(GP Ban Mê Thuột) Thư ký UBTT của HDGMVN và là người đại 
diện các Ban Truyền Thông giáo tỉnh Huế cho biết: 

Việc tập huấn Truyền Thông cho CÁC GIÁO PHẬN trong 
giáo tỉnh Huế được tổ chức từ thứ hai (ngày 16.7.2012)  đến chiều 
thứ Sáu ( 20. 07. 2012 ) tại Nha Trang. 

Con cũng đã trinh cho Đức Cha và xin Ngài hướng dẫn. 
Ngài cho biết: 

1-     Gởi thông báo cho tất của các cha xứ, hội Dòng nam nữ, các 
ban, đoàn thể trong giáo phận biết nội dung về việc tập huấn này. 
2-     Mỗi giáo xứ, Hội dòng, các ban và các hội đoàn trong giáo 
phận: mỗi đơn vị 02 tham dự viên khóa tập huấn. 
3-     Xin cho biết: tên, địa chỉ đơn vị, số ĐTDĐ của người tham dự 
và mail (nếu có) tr��c ngày 28.05.2012. 
4-     Địa chỉ liên lạc : phuongquikt@gmail.com  
      hoặc điện thoại đến số DĐ: 0905219530 
5 – Đức Cha muốn: Cần gặp mặt NG��I ĐĂNG KÝ ĐI THAM D  
KHÓA T!P HU"N TR�#C, tại TGMKT để phối kiểm nhân sự, nhất 
là trao đổi nội dung và kỷ năng cơ bản về  truyền thông.  

(Thời gian gặp mặt sẽ thông báo đến quí đơn vị sau). 

Xin cảm ơn quí Vị. 
 Con xin đính kèm theo thư điện tử này lá thư của Cha Lịch Đại diện các 
Ban Truyền thông của giáo tỉnh Huế. 

 Lm GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN 
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Kính g�i :  
Quí  cha Tr�$ng Ban M�c v� Truy�n thông  

quí Giáo Ph�n: Hu%, Đà n&ng, Qui Nhơn, Nha Trang,  
Kontum, Ban Mê Thu	t. 

Kính thưa quí cha,  

Thể theo nguyện vọng của quí cha phụ trách Truyền Thông trong 
Đại Hội về Truyền thông tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn 
(16 – 17. 02. 2012), muốn tổ chức cho mỗi Giáo tỉnh hoặc liên Giáo phận 
một khóa học hỏi về Mục vụ Truyền thông.  

Với tư cách là đại diện quí cha phụ trách Truyền thông giáo tỉnh 
Huế, con đã gặp Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm, chủ tịch UBGM về 
Truyền thông của HĐGMVN và cha Tổng thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền. Qúi 
ngài đồng ý hướng dẫn và chủ trì hai khóa về truyền thông :  
-         Giáo tỉnh Sàigòn tại Mỹ Tho ( từ này 09 – 13. 07. 2012)  
-         Giáo tỉnh Huế tại Nha Trang ( từ ngày 17 – 20. 07. 2012).  

Riêng giáo tỉnh Huế, khóa học sẽ được tổ chức tại Đai Chủng 
Viện Sao Biển Nha Trang. Dự kiến :  

-         Số học viên : khoảng 200 người  
-         Mỗi giáo phận : khoảng 30 người  
-         Học phí :  ………………./ người  
-         Thời gian : từ sáng thứ Hai 17 đến chiều thứ Sáu 20. 07. 2012  

Kính xin quí cha phụ trách Truyền thông trình lên quí Đấng bản 
quyền để các ngài cho phép, hỗ trợ, cổ vũ các linh mục, tu sĩ , giáo dân 
tham dự. Vì đây là dịp hiếm có để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu.  

Thời gian tổ chức khóa học không thể thay đổi được, vì phải tùy 
thuộc vào Ban giảng huấn tại Sàigòn.  

Xin quí cha cho biết ý kiến, và gửi về trước ngày 31.05.2012 theo 
địa chỉ :  
           Email: avtl1936@gmail.com  
           Điện thoại : 0914 659 979  
   

Xin chân thành cảm ơn quí cha.  
   

LM. Antôn Vũ Thanh Lịch  
  (VP. Ban Văn Hóa Truyền Thông GP.Banmêthuột)  
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7.2. BAN CHỦNG SINH GIÁO PHẬN KONTUM 
 

Kính göûi:     Quý Cha Quản Hạt,  
Quý Cha Sở, quý tu sĩ, 
Cùng cộng đồng dân Chúa Giáo phận Kontum. 

 
Kính thöa Quyù Cha, Quyù Tu só, cuøng Coäng ñoàng Daân Chuùa trong Giaùo 
Phaän, chuùng toâi xin thoâng baùo vieäc tuyeån sinh cuûa Chuûng vieän Thöøa Sai 
Kontum naêm 2012 seõ ñöôïc toå chöùc nhö sau : 

1. Ñoái töôïng tuyeån sinh: Xin caùc cha xem xeùt vaø giôùi thieäu: 
-  Những em mới  toát nghieäp PTTH vaø đã qua  sơ tuyển ngày 4 tháng 3 

năm 2012. Và những em đã toát nghieäp Cao Ñẳng-Ñại Học. 
- Thanh nieân Coâng giaùo, thuoäc gia ñình ñaïo haïnh, tích cöïc trong giaùo 
xöù,  
- Coù nhaân caùch tröôûng thaønh, phaùn ñoaùn toát, khaû naêng hoïc haønh vaø coäng 
taùc,  
- Coù ñôøi soáng ñaïo haïnh, ñaõ tham gia phuïc vuï giaùo xöù, 
- Coù yù ngay laønh theo ñuoåi ôn goïi taän hieán, laøm Thöøa Sai cuûa Gp 
Kontum,  
- Tuoåi:  * Khoâng quaù 21 tuoåi ñoái vôùi nhöõng em ñaõ toát nghieäp PTTH, đã 

ñaêng kyù thi vaøo caùc ngaønh CÑ-ÑH hôïp vôùi ôn goïi Thöøa Sai : vaên hoùa, 
lòch söû, xaõ hoäi, ngoaïi ngöõ, sö phaïm, kieán truùc, xaây döïng, noâng laâm,… 
* Khoâng quaù 27 tuoåi ñoái vôùi nhöõng em ñaõ toát nghieäp Cao Ñẳng-Ñại 
Học.  
 
2. Noäi dung: Ñaùnh giaù veà caùc maët ñaïo ñöùc, vaên hoùa vaø tri thöùc nhö ñaõ 
neâu ôû muïc 1. 



       Giaùo phaän Kontum                                                                         06/2012   

 65 

 
 
3. Hoà sô goàm coù: 
1/ Ñôn xin döï khoùa tuyeån sinh, vieát tay, coù yù kieán vaø chöõ kyù cuûa cha meï 
cuøng vôùi lôøi giôùi thieäu vaø chöõ kyù cuûa cha sôû. 
2/ Caùc chöùng chæ : Röûa toäi, Theâm söùc vaø Chöùng thö hoân phoái cuûa cha 
meï. 
3/ Hoïc baï vaø Baèng toát nghieäp phoå thoâng (hoaëc giaáy chöùng nhaän toát 

nghieäp). 
4/ Sô yeáu lyù lòch coù xaùc nhaän cuûa xaõ / phöôøng. 
5/ Baûn sao Chöùng minh nhaân daân, coù coâng chöùng. 
6/ 3 taám aûnh 4 x 6  
   - Haïn noäp hoà sô töø ngaøy 01.06.2012 ñeán heát ngaøy 30.06.2012. 
   - Ñòa ñieåm noäp hoà sô:    * Văn Phoøng Toøa Giaùm Muïc Kontum. 
                                             * Nhaø thôø Ñöùc An, Tp Pleiku. 
 
4. Thôøi gian: Töø 15g00 ngaøy 23.07.2012 ñeán ngaøy 27.07.2012 
 
5. Ñòa ñieåm: Nhaø Thôø Ñöùc An, 20 ñöôøng Wöøu, Tp Pleiku. 

Khi ñeán döï khoùa tuyeån sinh, caùc thí sinh ñem theo ñoà duøng caù nhaân. 

Xin caùm ôn söï hôïp taùc cuûa quyù cha vaø quyù vò. 
 

Kontum ngaøy 25 thaùng 05 naêm 2012 

T/M Ban Tuyeån Sinh 

LM Toâma Nguyeãn Vaên Thöôïng 
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7.3. BAN TIẾP SỨC MÙA THI GIÁO PHẬN KONTUM 

THÔNG BÁO 

V/v : CÁC THÍ SINH THI ĐẠI HỌC NĂM 2012 
NỘI TRÚ TẠI TÒA GIÁM MỤC QUY NHƠN. 

 
Kính gởi: Quý Cha Sở trong Giáo Phận Kontum. 

 Với chương trình hỗ trợ cho sinh viên học sinh trong giáo phận 
Kontum đi thi đại học tại Tp Quy Nhơn của Đức Cha Giáo Phận Kontum. 
Đức Cha Giáo Phận Quy Nhơn đã chấp thuận đề nghị của Đức Cha 
Giáo Phận Kontum, cho phép các thí sinh dự thi Đại Học năm 2012 
thuộc Giáo Phận Kontum được ở trọ tại Tòa Giám Mục Quy Nhơn – 120 
Trần Hưng Đạo – Tp Quy Nhơn. Ban Tổ Chức chúng con xin quý cha 
thông báo cho các phụ huynh cùng các thí sinh muốn đăng ký chỗ ở tại 
Tòa Giám Mục Quy Nhơn một số điểm như sau: 

1. Chúng con nhận đăng ký của các thí sinh Công giáo và ngoài 
Công giáo (Thí sinh ngoài Công giáo phải có sự bảo lãnh của một 
phụ huynh Công giáo, hoặc một Linh mục, một Tu Sĩ Công Giáo).  

2. Các thí sinh nội trú tại Tòa Giám Mục Quy Nhơn phải tuyệt đối 
chấp hành nội quy của Ban Tổ Chức. Ai vi phạm sẽ bị sa thải 
khỏi khu nội trú  (cho dù thi ch�a xong).  

3. Các em phải mang theo chăn màn, đồ dùng cá nhân.  
4. Đăng ký phần ăn và đóng tiền ăn khi đến Tòa Giám Mục Quy 

Nhơn.  
Chi phí phần ăn là 210.000 đồng / 1 người / 3 ngày (1 đợt) (9 
b�a).  

5. Chi phí quản lý – Điều hành -  Y tế – Phục vụ 110.000 đồng/1 
em/ 1 đợt (Giấy tờ văn phòng, điện, nước, thuốc men,  v.v. .). 
Đóng tiền khi đến Tòa Giám Mục Quy Nhơn.  

6. Các em Công giáo và ngoài Công giáo (có bảo lãnh) xin đơn và 
nộp đơn nơi cha sở của mình.  

 ò Khu vực Kontum xin các cha sở nộp đơn lại cho Cha Luca 
Nguyễn Văn Mạnh (OP) – nhận đơn tại Văn Phòng Tòa Giám Mục 
Kontum – 146 Trần Hưng Đạo – Kontum. (ĐT cha Mạnh: 0905 795 939).  
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Cha Mạnh  lo li�u và quy%t đ'nh ph�ơng ti�n đi thi và v� cho 
các em. 

 ò Khu vực Ngọc Hồi, Đăk Glei xin các cha sở nộp đơn lại cho 
Cha Đaminh Trần Văn Vũ – nhận đơn tại Nhà Thơ ĐăkMot-Tt PleiKần – 
Ngọc Hồi – Kontum. (ĐT cha Vũ  0984 878 330). Cha Vũ lo li�u và 
quy%t đ'nh ph�ơng ti�n đi thi và v� cho các em. 

 ò Khu vực Ayun Pa – Krông Pa – IaPa xin các cha sở nộp đơn 
lại cho Cha F.X Lê Tiên – Giáo Xứ Phú Bổn (059.3852 828). Cha Tiên lo 
li�u và quy%t đ'nh ph�ơng ti�n đi thi và v� cho các em. 

 ò Khu vực An Khê xin các cha sở nộp đơn lại cho Linh mục 
Giuse Nguyễn Duy Tài nhà thờ Đồng Sơn – An Khê. ĐT: (0905.280.288 ; 
0979.528.530.). Cha Tài  lo li�u và quy%t đ'nh ph�ơng ti�n đi thi và 
v� cho các em. 

 ò Khu vực Thành phố Pleiku và các Huyện gần thành phố, xin 
các cha sở nộp đơn lại cho Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông – Giáo Xứ 
Thăng Thiên  (059.3875 688). Khu v�c Pleiku – cha Đông ph� trách, 
tạm thu ti�n xe 1 vòng (đi và v�) là 200.000 đ(ng/ ng��i. Thí sinh 
nào đăng ký đi xe c�a Ban T� Ch
c, n	p ti�n xe cho cha s$ c�a 
mình kèm theo đơn đăng ký . 

Đi xe của Ban Tổ Chức:     

-  Đ)t 1 tập trung lúc 7 giờ ngày 02. 7. 2012 tại nhà thờ Thăng Thiên. 
-  Đ)t 2 tập trung lúc 7 giờ ngày 07. 7. 2012 tại nhà thờ Thăng Thiên. 

 Xin các cha phụ trách các khu vực nộp đơn đăng ký chỗ ở của 
các em về cho cha Đông trước ngày Thứ Bảy, 23. 6. 2012, để chúng 
con tiện việc làm sổ sách.  Chúng con chân thành cảm ơn. 

Kontum, ngày 28 tháng 5 năm 2012 
TL. Đức Giám Mục 

Trưởng Ban Tổ Chức 

Linh mục Luy Nguyễn Quang Hoa  (ĐT: 0914 434 362) 
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VIII. 

SINH HOAÏT THAÙNG 05.2012 

NGÀY SINH HOẠT GIÁO PHẬN KONTUM 

01 • 07g00 : Hôm nay Ngày Quốc Tế Lao Động. Ngày Người 
Cha Công Giáo giáo phận Kontum. Miền Kontum tổ chức 
theo đơn vị giáo xứ; Miền Pleiku tổ chức tại Nhà thờ Đức 
An, có 350 người cha về tham dự từ 07g00 đến 16g00. 
Sau khi chủ sự lễ khánh thành Nhà thờ An Khê, Đc Micae 
đã về thăm, nói chuyện và dâng thánh lễ cho các gia 
trưởng tại đây. 

• 09g30 : khánh thành nhà thờ An Khê. Khoảng 8 tỷ VNĐ. 
• 15g00 : ĐGM Micae thăm và dâng lễ cho các gia trưởng 

tại Nhà Thờ Đức An. Có các cha Thượng, Tâm, Tín CSsR, 
Vinh SDB cùng đồng tế. 

• Cha Cố Giuse Bùi đức Vượng về thăm giáo phận. 
• Đc Phêrô đi thăm Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi tại 

Medical Clinic, Pleiku. 
02 • 14g30 : Linh mục tĩnh tâm tháng tại TGM. Có 3 đề tài: Năm 

Đức Tin, cuộc tọa đàm 2013 và vấn đề của Lm OSL. 
03 • 17g00 : Các chủng sinh tĩnh tâm tháng tại Nhà Bok Do, Gx 

Đức An. 
• 12g00 (Giờ Houston,Texas) : Bác Vs Vũ Đức Luận, 

nguyên cha sở Thạnh Đức, sau về coi sóc Gx Lệ Chí và 
Gx Trà Đa, đã được an táng tại Nhà hỏa thiêu Vĩnh 
Phước, Houston, Texas. Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên OP 
và 12 linh mục đồng tế. Các nữ tu Đaminh Thánh Tâm, 
Houston đã lo hậu sự cho Bác. Bác Luận qua đời hôm 
25.04.2012, theo ngày giờ của Houston. Thọ 83 tuổi. RIP. 

04 • 05g20 : Đc Micae gặp và dâng lễ cho các chủng sinh tĩnh 
tâm tháng tại Nhà Bok Do, Pleiku. 
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• 10g15 : Đc Micae dâng lễ mừng bổn mạng HD Chúa Quan 
Phòng tại Cđ Phương Quý. Có 22 thành viên Huynh đệ 
Chúa Quan Phòng tuyên hứa. 

• 16g00 : Đc Micae đi thăm Cộng đoàn Naza, H’Drung. 
05 • 08g00 : Đc Micae đi thăm các cộng đoàn vùng Châu Khê, 

Mang Yang và giới thiệu Cộng đoàn Naza đến phục vụ 
anh chị em tại Kon Thụp, Kon Chiêng và Đăk Trôi. 

• 16g00 : Đc Micae dâng lễ và ban thêm sức cho con em Gx 
Lệ Chí. 

06 • 05g30 : Đc Micae dâng lễ tại Gx Thánh Tâm. 
• 10g00 : Đc Micae thăm và dâng lễ tại Giáo họ H’Drung. 
• 15g00 : Đc Micae thăm Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi 

đang đau tại Gx Đức Hưng và dâng lễ tại Ghọ Hoàng Yên. 
10 • 08g00 : Ngày phong cùi. Năm nay tổ chức tại Gx Kon 

Jơdreh, hạt Kontum. Đc Micae đến dự từ giây phút đầu. 
Sau phần Cha Tổng Đại diện, Giám đốc BAXH-Caritas 
Giáo Phận Kontum trình bày sinh hoạt những tháng năm 
qua, Đc Cha Micae đã nói chuyện với hơn 50 thành viên 
tham dự. Ngài lưu ý đến tinh thần phục vụ theo gương 
Chúa Giêsu đã thể hiện rõ nét nơi Cha Đamiên và đề nghị 
các thành viên tìm ra nguyên nhân sâu xa đưa đến cảnh 
Miền Jrai nhiều cùi – theo tỉ lệ - nhất thế giới, nhất là nằm 
dọc theo dòng sông Mékông. Do nguồn nước hay do đâu? 
Do nền văn hóa hay do nguyên nhân nào sâu xa khác? 
Đến 11 giờ, Đc chủ sự thánh lễ mừng CP Đamiên. 

11 • Phái đoàn Eau Vive lên thăm Đức Giám Mục và đi kính 
viếng Đức Mẹ Măng Đen. Cầu mong các chị sớm lên phục 
vụ hệ thống căn-tin tại đây. 

12 • 08g30 : Trung tướng Phạm Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo 
Chính Phủ đến thăm Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum. 
Cùng đi còn có Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám Đốc Sở 
Công an Kontum. 

18 • Khóa giáo lý tháng 5.2012. Từ 18 đến 23.05.2012. Do Lm 
Nguyễn Văn Hiền, Thư Ký UBGLĐT trực thuộc HĐGMVN 
hướng dẫn. 

19 • 08g00 , Tòa Giám Mục Kontum:  
Phái đoàn từ Tgp Seoul đến thăm Giáo Phận Kontum.  
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1. Cha LÔRENXÔ YOM YONG SOP, Giám đốc tổ chức Niềm 
Vui Chia Sẻ 

2. Anh THOMAS MOORE JEONG JANG HO, nhân viên tổ 
chức Niềm Vui Chia Sẻ 

3. Soeur SUSANNA YOUN IN SUK, Dòng Thánh Thể Bác Ái 
Hàn Quốc 

4. Soeur MARTINA CHOI OG BEON, Dòng Thánh Thể Bác 
Ái Hàn Quốc 

5. Phóng viên GIOAN OH SE TEAK, Báo Hòa Bình Công 
Giáo Hàn Quốc 

6. Phóng viên MICAE CHO DAE HYOUNG, Báo Catholic 
Hàn Quốc 

7. Bà CATARINA YOON YONG OK, Ân nhân 
8. Bà LIDIA PARK YOUNG SUN, Ân nhân 
     Phái đoàn đã đi thăm các địa sở Kon Hring, Tea Rơxa, 
Dăk Jâk, Dăk Tuk, Kon Jơdreh, Pleichuet, Thanh an, Pleikly. 
Ngày 21 phái đoàn đi thăm Gp Buôn Ma Thuột.   

• 17g30 : Đc Micae ban Thêm Sức cho 70 em tại Nt Đức An   
• 20g00 : Đc Micae đã gặp và nói chuyện với Gia đình 

Phanxicô Xaviê thuộc Gx Đức An. GĐPX Đức An mới bắt 
đầu từ năm 2010.                  

22 • Phái đoàn anh em linh mục do Lm Giuse Đỗ Hiệu đại diện 
Giám Mục đã lên Kon Gung thăm Lm P. Nguyễn Văn 
Oanh. Cùng đi có quý cha Simon Phan văn Bình, Hạt 
trưởng Đăk Hà, Lm P. Nguyễn Đức Hữu, chánh tòa, Lm 
Gb Trần quang Truyền, Quản lý Gp kiêm cha xứ Tân Phú, 
Lm Gk Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng ban TTXH. Trong 
tuần, Cha OSL sẽ đi nghỉ ở Tu viện Đồng Công Thủ Đức. 

+ 27 • 06g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 35 em và 3 
người lớn tại Nhà Thờ Hiếu Nghĩa. Sau lễ, Đc đã gặp các 
thành viên GĐPX của Hiếu Nghĩa. 

• 09g30 : Đc Micae ban Thêm Sức cho  30 con em tại Nhà 
thờ Thăng Thiên, thuộc Gx Thăng Thiên, Gx Hiếu Đạo và 
Hiếu Đức. Sau lễ, Đức Cha đã gặp các thành viên GĐPX. 

29 • 11g00 : Đc Micae đáp máy bay China Airlines đi Los 
Angeles. Chuyến đi có mục đích tái khám sức khỏe, thăm 
GĐPX Kontum và cám ơn các ân nhân giúp đỡ giáo phận.  
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IX. 
HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

* * * * 03.603.603.603.6. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 37 naêm Linh Muïc (197537 naêm Linh Muïc (197537 naêm Linh Muïc (197537 naêm Linh Muïc (1975)))) 
 Cha Giuse Ñoã Hieäu 

* * * * 06.606.606.606.6. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 58 naêm Linh Muïc (195458 naêm Linh Muïc (195458 naêm Linh Muïc (195458 naêm Linh Muïc (1954)))) 
 Cha Gioakim Nguyeãn Thuùc Neân 

* * * * 13.613.613.613.6. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 44 naêm Linh Muïc (196844 naêm Linh Muïc (196844 naêm Linh Muïc (196844 naêm Linh Muïc (1968)))) 
 Cha Simon Phan Vaên Bình  

Cha Ñaminh Tröông Baûo Taâm 

* 13.6.Thaùnh Antoân Pañoâva.* 13.6.Thaùnh Antoân Pañoâva.* 13.6.Thaùnh Antoân Pañoâva.* 13.6.Thaùnh Antoân Pañoâva.  

Boån maïng Cha Binh, cha Töôøng (CSsR),  
cha Ñình Long, cha Lôïi, cha Chaâu (OP). 

* * * * 21.6.21.6.21.6.21.6.Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Luy Gonzaga.Luy Gonzaga.Luy Gonzaga.Luy Gonzaga. 

Boån maïng Cha Vinh, cha Vò, cha Hoa. 

* * * * 24.6.24.6.24.6.24.6.Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Gioan Baotixita.Gioan Baotixita.Gioan Baotixita.Gioan Baotixita. 

Boån maïng Cha Phaùn (CSsR), Cha Truyeàn,  
cha Trí (CSsR), cha Huyeân, cha Maïnh (CSsR).    

* * * * 29.6.29.6.29.6.29.6.Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Pheâroâ vaø ThPheâroâ vaø ThPheâroâ vaø ThPheâroâ vaø Thaùnh Phaoloâ, toâng ñoà.aùnh Phaoloâ, toâng ñoà.aùnh Phaoloâ, toâng ñoà.aùnh Phaoloâ, toâng ñoà. 

Boån maïng Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung 
- Caùc Cha Pheâroâ: cha Ñoâng, cha Minh (CM),  
cha Thanh, cha Haûi, cha Hieàn, cha Soá (SDB),  
cha Maàu (CSsR), cha Tis, cha Trí (SJ),  
cha Phuïc (SJ), cha Trinh, cha Loäc, cha Khoâi,  
cha Bình (CSsR), cha Tröôøng (CSsR). 
- Caùc Cha Phaoloâ: cha Höõu, cha Hoàng,  
cha Coâng (CSsR); cha Haûo (CM),  
cha Thi (CSsR), cha Vöôïng. 

 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 
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Nhà Thờ Châu Khê, Hạt Mang Yang (cũ và mới) 
 


