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I. 

YÙ CAÀU NGUYEÄN 
 

Thaùng 12 / 2013 

 

 

Nhaø Thôø Kon Mahar, Haït Mang Yang 
Xaây döïng naêm 2008 

Boån Maïng: Ñöùc Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi (08.12) 

 
 

- YÙ chung:  

Cầu cho các trẻ em là nạn nhân của sự bỏ rơi và bạo lực, được yêu 

thương và che chở. 

 

- YÙ truyeàn giaùo:  

 Cầu cho các Kitô hữu được ánh sáng Ngôi Lời nhập thể chiếu soi, 

biết chuẩn bị cho nhân loại đón Đấng Cứu Thế đến. 
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II.  

GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. 

Đức Thánh Cha Phanxicô  
cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin 

  

   

Lúc 10g30 sáng Chúa nhật 24-11-2013, ngày lễ Đức Giêsu 
Kitô Vua vũ trụ, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin -
 được Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI khai mạc vào ngày 
11-10 năm ngoái. Hàng ngàn khách hành hương bất chấp cái lạnh 
cuối tháng Mười Một đã đến tham dự Thánh lễ trọng thể này dưới 
bầu trời u ám. 

Một điểm đặc biệt trong Thánh lễ là nghi 
thức trao Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm vui Phúc Âm) vào 
cuối lễ - cho các tín hữu đại diện mỗi bậc sống trong Giáo hội, 
và nhiều thành phần ơn gọi, gồm có: một giám mục, một linh 
mục, một phó tế, một tu sĩ, một nữ tu, tập sinh, một gia đình, giáo 
lý viên, nghệ sĩ, phóng viên, người trẻ, người già và 
bệnh nhân. Tông huấn này là tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng 
Giám mục hồi năm ngoái, với chủ đề “Tân Phúc-Âm-Hóa để 
thông truyền Đức Tin Kitô giáo”. Tông huấn sẽ được chính thức 
giới thiệu vào ngày thứ Ba, 26-11. 
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Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh 
đến vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong việc tạo dựng, trong lịch 
sử và trong đời sống của mỗi người. Đức Thánh Cha nói: “Chúng 
ta có thể dâng lên Người những vui buồn, hy vọng và khó khăn 
trong đời sống chúng ta. Khi Chúa Giêsu ở trung tâm, ánh sáng sẽ 
chiếu tỏa ngay cả giữa những lúc đen tối nhất của cuộc sống 
chúng ta”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Ơn Chúa bao giờ cũng lớn 
hơn lời cầu nguyện xin ơn. Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều hơn 
những gì chúng ta cầu xin. Bạn xin Người nhớ đến 
bạn, còn Người lại đưa bạn vào Vương quốc của Người!” 

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền 
Tin cùng với các tín hữu, dâng lời nguyện truyền thống kính Đức 
Maria để cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu bị bách hại vì tin vào 
Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: “Với lời kinh này, chúng ta xin 
Mẹ Maria che chở, đặc biệt những anh chị em của chúng 
ta đang bị bách hại vì đức tin - và con số này là rất nhiều”. 

Quảng trường Thánh Phêrô cũng là nơi thể hiện hành động 
cụ thể của tình bác ái và liên đới: một cuộc lạc quyên được thực 
hiện để cứu trợ các nạn nhân của siêu bão Haiyan, cơn bão đã 
làm hàng ngàn người thiệt mạng và tàn phá nhiều khu vực rộng 
lớn của Philippines hồi đầu tháng này. 

(Vatican Radio) Minh Đức 
NGUỒN :WHĐ 
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2.2 

ĐTC kêu gọi tinh thần truyền giáo của các tín hữu 

 
ĐTC Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy có tâm 

thức thừa sai và đặt việc truyền giáo lên hàng ưu tiên trong mọi 
hoạt động mục vụ. 

ĐTC gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ về truyền giáo 
từ ngày 16 đến 19-11-2013 tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, 
Mêhicô, với sự tham dự của 80 GM, đông đảo các LM, tu sĩ nam 
nữ và giáo dân. 

ĐTC nói: ”Một thái độ sinh tử đối với Giáo Hội là không 
khép kín, không mãn nguyện với những gì đã đạt được. Nếu có 
thái độ như thế thì Giáo Hội trở nên bệnh hoạn, thứ bệnh tưởng 
mình sống trong sung túc, dư thừa, và trở nên suy yếu.” 

ĐTC mời gọi các tín hữu hãy có tinh thần truyền giáo ngay 
trong đời sống hằng ngày và gặp gỡ tha nhất bất kỳ tại nơi nào. 
Ngài cảnh giác chống lại sự hiểu lầm về truyền giáo, truyền giáo 
không phải là chiêu mộ tín đồ”. ĐTC cũng kêu gọi chống lại thái độ 
giáo sĩ trị và nói rằng thứ cám dỗ này gây thiệt hại cho Mỹ châu la 
tinh và ngăn cản việc huấn luyện một hàng ngũ giáo dân trưởng 
thành, các tín hữu Kitô có tinh thần trách nhiệm. 

ĐTC cũng nhắc nhở rằng ”Thái độ của vị chủ chăn đích 
thực không phải là một thái độ của ông hoàng, hay của một công 
chức chỉ quan tâm ưu tiên tới vấn đề kỷ luật, luật lệ và những cơ 
cấu tổ chức. Thái độ như vậy làm cho chủ chăn xa vời dân, không 
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có khả năng dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu 
Kitô”. 

ĐTC hai lần nhắc đến sứ điệp của Đại hội các GM Mỹ châu 
la tinh ở Aparecida hồi năm 2007. Đại hội này đặt Giáo Hội trong 
tình trạng truyền giáo truyền kỳ, thi hành những công việc có tính 
chất truyền giáo: mọi hoạt động bình thường của mỗi Giáo Hội đều 
có đặc tính truyền giáo”  

G. Trần Đức Anh OP - Nguồn: Vatican Radio 

 
2.3 

Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc  
thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính 

 
Phòng báo chí Tòa Thánh ngày 18-11 
đã ra thông cáo báo chí về việc Đức 
Thánh Cha vừa ban hành Tông thư 
dưới hình thức Tự sắc (Motu Proprio) 
về việc thành lập Cơ quan Thẩm tra 
Tài chính, viết tắt là AIF (Autorità di 
Informazione Finanziaria). 

Thông cáo viết: “Hôm nay (18-11) là ngày ban hành Tự sắc 
đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng Mười Một vừa qua. 
Qua Tự sắc này, Đức Thánh Cha phê chuẩn bản Quy chế mới của 
Cơ quan Thẩm tra Tài chính. Bản quy chế này sẽ có hiệu lực vào 
ngày 21 tháng Mười Một. Như đã biết, với Tự sắc ngày 8 tháng 
Tám và Đạo luật XVIII ngày 8 tháng Mười, dựa trên các tiêu chí về 
sự minh bạch, giám sát và thẩm tra tài chính, Đức Thánh Cha đã 
tăng cường cơ cấu tổ chức theo hiến định của Tòa Thánh và của 
Quốc gia Vatican. Nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống những 
hoạt động phi pháp về tài chính, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho 
AIF, ngoài các chức năng đã được ấn định dựa trên Tự sắc ngày 
30 tháng Mười Hai 2010 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, nay 
thêm chức năng giám sát tất cả các cơ quan có hoạt động về mặt 
tài chính. Văn kiện mới làm cho cơ cấu đặc thù của AIF phù hợp 
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với những chức năng đã được ủy thác để thi hành. Quy chế mới 
xác định sự khác biệt về vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch, của 
Hội đồng Chỉ đạo và Trưởng ban thi hành, nhằm cho phép AIF 
thực thi vai trò của mình hiệu quả hơn, với quyền tự chủ và độc 
lập hoàn toàn, phù hợp với khuôn khổ hiến định và luật định của 
Tòa Thánh và Quốc gia Vatican. Ngoài ra, Quy chế mới còn thiết 
lập một Văn phòng đặc biệt cho việc giám sát và cung cấp nguồn 
thông tin cần thiết”. 

Thành Thi - Nguồn: WHĐ 
 

2.4 

Năm Đức Tin: Hội nghị về truyền giáo tại châu Mỹ 
 

Trong khuôn khổ Năm Đức Tin 2012–2013, tại Vương cung 
Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe (Mexico), từ 
ngày 16 đến 19-11-2013 diễn ra Hội nghị về 
truyền giáo với chủ đề “Đức Mẹ Guadalupe, 
Ngôi sao dẫn đường Tân Phúc-âm-hoá trên lục 
địa Mỹ châu”, đặt trọng tâm vào tầm quan 
trọng của biến cố Đức Mẹ hiện ra đã tác động 
đến tiến trình Phúc âm hoá theo sau biến cố –
cũng như vẫn đang tiếp tục tác động– trên lục 
địa Mỹ châu. 

Hội nghị do Ủy ban Toà Thánh về châu 
Mỹ La tinh đứng ra tổ chức với sự cộng tác của Hội Hiệp sĩ 
Columbus, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe và Học 
viện Guadalupe. 

Hội nghị tiếp tục khai triển giáo huấn của Hội Thánh trong 
Tông huấn Ecclesia in America của Chân phước giáo hoàng Gioan 
Phaolô II (được công bố sau Thượng Hội đồng giám mục châu Mỹ 
1997) với diễn văn của Đức hồng y Marc Ouellet, Chủ tịch Uỷ ban 
Toà Thánh về châu Mỹ La tinh, nguyên Giáo trưởng Canada; các 
tham luận của: Thượng Hiệp sĩ Carl Anderson, Hội Hiệp sĩ 
Columbus Supreme Knight; Đức ông Eduardo Chavez, Giám đốc 
Học viện Guadalupe; Đức hồng y Timothy Dolan, TGP New York; 
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Đức hồng y Sean O’Malley, TGP Boston; Đức Tổng giám mục 
Joseph Kurtz, TGP Louisville, tân Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ; và một 
số linh mục, giáo dân khắp châu lục. 

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến Hội 
nghị một sứ điệp truyền hình, gợi 4 ý tưởng hướng dẫn Hội nghị: 
(1) Không bỏ rơi bất kỳ một người nào nhưng luôn cho mọi người 
thấy Chúa hiền từ và giàu lòng thương xót; 
(2) Phải đến với mọi người và chia sẻ niềm vui được gặp Chúa 
Kitô; 
(3) Giám mục phải là người mục tử biết rõ đoàn chiên của mình, 
đến gần đoàn chiên, lấy sự hiền từ và nhẫn nại mà dẫn dắt họ, cho 
đoàn chiên thấy rõ Giáo hội là một người Mẹ và Thiên Chúa là 
Cha giàu lòng thương xót; 
(4) Điều quan trọng và cấp bách là phải đào tạo các thừa tác viên 
có khả năng đến với con người, gặp gỡ con người, khơi lên trong 
tâm hồn ngọn lửa yêu mến và đồng hành với con người, bước vào 
cuộc đối thoại với họ về những niềm hy vọng và cả những lo âu sợ 
hãi. 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu châu Mỹ: 
“Anh chị em hãy truyền bá Danh Chúa Giêsu. Nếu làm được như 
vậy, anh chị em sẽ không ngạc nhiên khi thấy hoa hồng xứ Castille 
nở hoa giữa mùa đông. Bởi, anh chị em biết, Chúa Giêsu và 
chúng ta đều cùng một Mẹ”. 

Thành Thi - Nguồn: WHĐ 

2.5 

Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đến Vatican 

 
Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, 
Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã 
đến Vatican ngày hôm qua, thứ 
Bảy 16-11 và sẽ đảm nhiệm chức 
vụ này tại Điện Tông toà kể từ thứ 
Hai, 18-11. 
Đức Tổng giám mục Parolin được 
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bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh Toà Thánh vào ngày 15-10, 
nhưng đã vắng mặt vì ngày hôm đó phải phẫu thuật bất ngờ. 

Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí Tòa 
Thánh, đã thông báo tin trên và cho biết Đức Tổng giám mục Quốc 
vụ khanh cảm ơn Đức giáo hoàng và những người đã gần gũi với 
ngài trong thời gian qua. 

Trong thời gian trước mắt, Đức Tổng giám mục Parolin sẽ 
cư ngụ tại Nhà khách Santa Marta. 

(Vatican Radio) 
 

2.6 

Dồn dập hoạt động ngoại giao  
giữa Vatican và Moscow. 

 
Ngày 12 tháng 11 năm 2013, tại Tòa Thánh Vatican Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Trưởng Giáo Chủ Chính Thống 
Hilarion của Volkkolams. Vị này là giới chức đặc trách đại kết cao 
cấp của Chính Thống Giáo Nga. 

Tòa Thánh không đưa ra tuyên bố chính thức nào về cuộc 
thảo luận giữa Đức Giáo Hoàng và Trưởng Giáo Chủ Hilarion . 
Nhưng giới quan sát tại Vatican cho rằng hai vị đã thảo luận đến 
vấn đề quan hệ giữa Vatican và Moscow và chuyến viếng thăm 
sắp tới của Tổng Thống Nga Vladimir Putin được dự trù vào ngày 
25 tháng 11 năm 2013 

Một sự kiện khác đáng chú ý và rất có ý nghiã là trong ngày 
Đức Giáo Hoàng nói chuyện với vị giám mục Chính thống Nga tại 
Vatican thì tại Moscow, Đức Hồng Y Angelo Scola của Milan gặp 
Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirill của Nga. Đức Hồng Y Scola 
tường trình cho Đức Thượng Phụ biết về vấn đề đại kết ở mức độ 
"cơ sở" trong tổng giáo phận Milan của Ngài 

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và 
Chính Thống Giáo Nga được cải thiện hơn. Tổng thống Putin kỳ 
vọng vào mối quan hệ được cải thiện này để ông có thể thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Vatican. 
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Hiện nay chính sách ngoại giao của chính quyền Putin đối 
với Vatican còn gặp trở ngại vì phải tuỳ thuộc vào thái độ của 
Chính Thống Giáo Nga đối với Vatican. 
 

Nguyễn Long Thao 
Nguồn: Viecatholic News 

 

2.7 

Thống kê Giáo Hội Công giáo 2013 

(Theo www.fides.org, 18-10-2013) Đức Thành 

Chúa nhật 20-10-2013 được Giáo Hội ấn định là Ngày Thế 
giới Truyền giáo 2013. 

Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin 
Fides đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công 
giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê liên quan đến các lĩnh 
vực tổ chức và hoạt động của Giáo Hội được Fides dựa theo ấn 
bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (tính đến ngày 31-
12-2011). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để 
trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu 
bằng (=) nghĩa là không thay đổi. 

Thống kê năm nay được công bố trong bối cảnh Năm Đức 
Tin 2012-2013, nêu cao việc củng cố đức Tin, đẩy mạnh công 
cuộc Tân Phúc-âm-hóa, Tái Phúc-âm-hóa và Truyền giáo của 
Giáo Hội trên khắp thế giới, vì thế những số liệu nói lên sự tăng 
trưởng về các phương diện: số tín hữu khắp thế giới, số linh mục, 
số chủng sinh, tu sĩ... mang lại niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa, 
tuy nhiên cũng không thể không nói đến số liệu về việc tiếp tục 
giảm sút tại châu Âu (linh mục, chủng sinh, tu sĩ, giáo lý viên...). 
Những con số này nhắc nhở toàn thể Giáo hội, nhất là tại châu Âu, 
cần tiếp tục phân tích và có các biện pháp toàn diện, hữu hiệu 
nhằm thay đổi tình hình. 
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Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo 

Châu lục Dân số Tín hữu  
Công giáo 

Tỉ lệ 

Châu Phi 1.039.476.000 
(+ 23.932.000) 

193.667.000  
(+ 8.047.000) 

 18,63 %  
(+ 0,35) 

Châu Mỹ 938.332.000  
(+ 11.311.000) 

592.310.000  
(+ 6.312.000) 

63,12 %  
(- 0,09) 

Châu Á 4.202.786.000 
(+ 46.690.000) 

132.238.000  
(+ 2.577.000) 

3,15 % (+ 0,03) 

Châu Âu 715.729.000  
(+ 2.332.000) 

285.746.000  
(+ 822.000) 

 39,92 % (- 0,02) 

Châu Đại dương 36.987.000  
(+ 495.000) 

9.630.000  
(+ 162.000) 

 26,06 %  
(+ 0,1) 

TỔNG CỘNG 6.933.310.000 
(+ 84.760.000) 

1.213.591.000 
(+17.920.000) 

 17,50%  
(+ 0,04) 

 
Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục 

Châu lục Số dân 
trên một linh mục 

Số tín hữu Công giáo 
trên một linh mục 

Châu Phi 26.614 (- 448) 4.959 (+ 13) 
Châu Mỹ 7.628 (+ 67) 4.815 (+ 36) 
Châu Á 47.896 (- 776) 2.254 (- 15) 

Châu Âu 3.791 (+ 39) 1.521 (+ 23) 
Châu Đại dương 7.698 (+ 120) 2.004 (+ 39) 

Tổng cộng 13.394 (+ 117) 2.936 (+ 36) 
 

Giáo khu – Điểm truyền giáo 
Châu lục Giáo khu  Điểm TG 

có linh mục 
Điểm TG 

không có lm 
Châu Phi 532 (+ 7) 551 (+ 191) 72.784 (- 1.596) 
Châu Mỹ 1.082 (+ 1) 467 (+ 228) 17.471 (- 974) 
Châu Á 534 (+ 3) 654 (- 734) 40.364 (+ 508) 

Châu Âu 751 (+ 1) 86 (+ 41) 111 (- 47) 
Châu Đại dương 80 (+ 1) 24 (- 1) 723 (- 120) 

Tổng cộng 2.979 (+ 13) 1.782 (- 275) 131.453 (- 2.229) 
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Giám mục 
Châu lục Tổng số 

giám mục 
Giám mục 
giáo phận 

Giám mục 
dòng 

Châu Phi 704 (+7) 508 (+ 5) 196 (+ 2) 
Châu Mỹ 1.914 (=) 1.356 (+ 5) 558 (- 5) 
Châu Á 763 (+5) 570 (+ 11) 193 (- 6) 

Châu Âu 1.616 (+10) 1.385 (+11) 231 (- 1) 
Châu Đại dương 135 (+ 6) 87 (+ 3) 48 (+ 3) 

Tổng cộng 5.132 (+28) 3.906 (+35) 1.226 (- 7) 
 

Linh mục 
Châu lục Tổng số 

linh mục 
Linh mục 
giáo phận 

Linh mục 
dòng 

Châu Phi 39.057  
(+ 1.530) 

26.586  
(+ 1.152) 

12.471  
(+ 378) 

Châu Mỹ  123.014  
(+ 407) 

82.477  
(+ 564) 

40.537  
(- 157) 

Châu Á  58.678  
(+ 1.542) 

34.135  
(+ 817) 

24.543  
(+ 725) 

Châu Âu 187.864  
(- 2.286) 

132.375  
(- 1.162) 

55.489  
(- 1.124) 

Châu Đại dương 4.805  
(- 11) 

2.773  
(- 34) 

2.032  
(+ 23) 

Tổng cộng 413.418  
(+ 1.182) 

278.346  
(+ 1.337) 

135.072  
(- 155) 

 
Phó tế vĩnh viễn 

Châu lục Tổng số  
P.tế vĩnh viễn 

Phó tế vĩnh viễn 
giáo phận 

Phó tế vĩnh viễn 
dòng tu 

Châu Phi 421 (+ 20) 389 (+ 11) 32 (+ 9) 
Châu Mỹ 26.320 (+ 879) 26.131 (+ 896) 189 (- 17) 
Châu Á 267 (+ 43) 204 (+ 14) 63 (+ 29) 

Châu Âu 13.519 (+ 368) 13.187 (+ 330) 332 (+ 38) 
Châu Đại 
dương 

387 (+ 40) 359 (+ 15) 28 (+ 25) 

Tổng cộng 40.914 (+1.350) 40.270 (+ 1.266) 644 (+ 84) 
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Tu sĩ nam nữ 
Châu lục Nam tu sĩ Nữ tu sĩ 
Châu Phi 8.592 (+ 28) 67.863 (+ 1.488) 
Châu Mỹ 16.133 (- 398) 190.683 (- 4.515) 
Châu Á 11.550(+1.089) 167.423 (+2.115) 

Châu Âu 17.437 (- 232) 278.583 (- 7.459) 
Châu Đại dương 1.373 (- 67) 8.654 (- 358) 

Tổng cộng 55.085 (+ 420) 713.206 (- 8.729) 
 

Hội viên Tu hội đời 
Châu lục Hội viên Nam Hội viên Nữ 
Châu Phi 75 (- 9) 814 (+ 32) 
Châu Mỹ 226 (- 18) 5.750 (- 32) 
Châu Á 51 (+ 10) 1.765 (- 116) 

Châu Âu 360 (- 17) 16.189 (- 1.371) 
Châu Đại dương 1 (=) 46 (- 2) 

Tổng cộng 713 (- 34) 24.564 (- 1.489) 
 

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên 
Châu lục Thừa sai giáo dân Giáo lý viên 
Châu Phi 7.773 (+ 1.401) 400.834 (+ 3.451) 
Châu Mỹ 336.197 (+35.479) 1.850.197 (-35.871) 
Châu Á 31.020 (+ 9.294) 303.807 (- 967) 

Châu Âu 6.385 (+ 51) 554.219 (- 2.309) 
Châu Đại dương 347 (- 5) 16.178 (+ 303) 

Tổng cộng 381.722 (+46.220) 3.125.235 (-35.393) 
 

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu 
Châu lục Tổng số 

Đại chủng sinh 
ĐCS 

giáo phận 
ĐCS 

dòng tu 
Châu Phi 27.483 (+ 559) 18.383 (+ 289) 9.100 (+ 270) 
Châu Mỹ 36.465 (- 6) 24.276 (- 74) 12.189 (+ 68) 
Châu Á 35.297 (+ 1.326) 16.332 (+ 295) 18.965(+1.031) 

Châu Âu 20.296 (- 268) 12.580 (- 241) 7.716 (- 27) 
Châu Đạidương 1.075 (+ 15) 706 (+ 34) 369 (- 19) 

Tổng cộng 120.616 (+ 1.626) 72.277 (+ 303) 48.339(+1.323) 
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Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu 
Châu lục Tổng số 

Tiểu CS 
Tiểu chủng sinh 

giáo phận 
Tiểu chủng sinh 

dòng tu 
Châu Phi 53.246 (+1.106) 47.017 (+ 1.304) 6.229 (- 198) 
Châu Mỹ 13.897 (- 124) 10.111 (+ 242) 3.786 (- 366) 
Châu Á 24.684 (- 246) 15.720 (- 41) 8.964 (- 205) 

Châu Âu 10.450 (- 518) 6.307 (- 161) 4.143 (- 357) 
Châu Đại dương 253 (+ 4) 195 (- 1) 58 (+ 5) 

Tổng cộng 102.530 (+ 222) 79.350 (+ 1.343) 23.180 (- 1.121) 
 

Trường học và học sinh 
Châu 
lục 

Trường 
MG 

Học 
sinh 
MG 

Trường 
TH 

Học sinh 
tiểu học 

trường 
THCS 

Học sinh 
THCS 

Học 
sinh 

THPT 

Sinh 
viên 
ĐH    

Châu 
Phi 

14379 1412316 35821 15692697 11882 5024553 97738 122542 

Châu 
Mỹ 

17647 1410358 23699 6577069 11040 3746696 819734 2201628 

Châu 
Á 

13701 1899290 15628 6071936 10567 6115601 1237767 437676 

Châu 
Âu 

24157 1918591 16091 2900826 9628 3648597 324168 259788 

Châu 
ĐD 

1598 79990 3172 696887 660 417529 14704 18050 

Tổng 
cộng 

71482 6720545 94411 31939.415 43777 18952976 2494111 3039684 
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Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện 
Châu 
lục 

Bệnh 
viện 

Dưỡng 
đường 

TT 
chăm 
sóc 

bệnh 
nhân 

phong 

Nhà 
chăm 
sóc 

người 
già, 

khuyết 
tật 

Cô nhi 
viện 

Trường 
Đào 
tạo 
Y tá 

Trung 
Tâm 

tư vấn 
hôn 

nhân 

Các 
trường 
Công 
giáo 

Các 
cơ 
sở 

khác 

Châu 
Phi 

1.284 5.398 211 615 1.435 2.010 1.722 3.232 - 

Châu 
Mỹ 

1.701 5.211 65 3.913 2.744 3.739 6.230 17.567 - 

Châu 
Á 

1.125 3.828 281 2.440 3.911 3.286 972 5.286 3 

Châu 
Âu 

1.137 2.557 6 8.271 2.321 2.447 5.819 14.219 1 

Châu 
Đại 

dương 

188 530 4 545 123 110 265 367 - 

Tổng 
cộng 

5.435 17.524 567 15.784 10.534 11.592 15.008 40.671 4 

Thống kê mới nhất, tính đến ngày 14-10-2013 về con số các địa 
hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm 
trách, gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện 
Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền 
giáo tự lập, Giáo phận quân đội, như sau: 

  
Châu 
lục 

Tổng 
Giáo 
phận 

Giáo 
phận 

Đan 
viện 
Tòng 
thổ 

Hạt 
đại 

diện 
Ttòa 

Hạt 
Phủ 

Doãn 
Ttòa 

Vùng 
truyền 
giáo 

tự lập 

Hạt 
Giám 
quản 
Ttòa 

Giáo 
phận 
Quân 
đội 

Tổng 
số 

Châu 
Phi 

91 387 - 20 4 1 - 3 506 

Châu 
Mỹ 

7 27 - 43 1 2 - - 80 

Châu 
Á 

76 338 1 17 34 3 5 2 476 

Châu 
Đại 

dương 

11 31 - - 1 2 - 1 46 

TỔNG 
CỘNG 

185 783 1 80 40 8 5 6 1108 
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III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 
 

3.1. 
Tân-Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin 

Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình 
(Một gợi ý mục vụ) 

Tân-Phúc-Âm-hóa trước hết là đổi mới nhiệt huyết Loan báo Tin 
mừng trong sự kết hợp cá vị nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu 
ngày một hơn, và để từ đó mà xuất hiện những cách thế mới, sáng kiến 
mới, phương pháp mới trong các chương trình mục vụ của Hội Thánh.  

Qua Thư Chung của HĐGMVN ngày 10.10.2013, các Đức Giám 
mục kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam  tích cực tham gia vào 
công cuộc Tân-Phúc-Âm-Hóa trong kế hoạch ba năm 2014-2016. Đặc 
biệt, “trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời 
sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ Loan báo 
Tin mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia 
đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh 
phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm 
đến các gia đình” (5). 

“Để thực hiện những mục tiêu trên, xin anh chị em hãy xây dựng 
gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất 
thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin mừng” (6). Như 
thế, các gia đình Kitô hữu, noi gương và bước theo Gia đình Thánh: 
Giêsu-Maria-Giuse luôn xin vâng theo chương trình cứu độ của Chúa 
Cha (số 1), nguyện để cho gia đình mình được Phúc Âm hóa, nghĩa là 
được thánh hóa nhờ làm cho Đấng Thánh Con Thiên Chúa hiện diện 
sâu đậm hơn trong gia đình (số 2-7), để rồi đồng thời mình cũng tham 
gia vào sứ vụ Phúc Âm hóa của Hội Thánh trong Thánh Thần đổi mới 
(số 8-12). 

Để các gia đình, trong các cộng đoàn giáo xứ, cùng nhau suy tư, 
cử hành và sống lời kêu gọi trên của các vị mục tử, chúng tôi xin giới 
thiệu các đề tài về tình yêu-hôn nhân-gia đình sau đây như một gợi ý 
mục vụ cho 12 tháng của năm tới. 
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Ghi chú: 
• Các bài ca ý lực do gợi ý của UB Thánh Nhạc. 
• Logo do anh Gioan Trần Thế Vinh, giáo phận Phan Thiết 
Chữ viết tắt các văn kiện: 
CĐ Vat. II: AA: Apostolicam Actuositatem; AG: Ad Gentes;; GE: Gravissimum 
Educationis; GS: Gaudium et Spes; LG: Lumen Gentium; OT: Optatam Totius; PC: 
Perfectae Caritatis; SC: Sacrosanctum Concilium; UR: Unitatis Redintegratio; DH: 
Dignitatis Humanae 
Các văn kiện khác: FC: Familiaris Consortio; EN: Evangelii Nuntiandi; HV: Humanae 
Vitae; EV: Evangelium Vitae; EE: Ecclesia de Eucharistia 

Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn 
Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình 

Nguồn: UB. Mục vụ gia đình 

 

3.2. 

 

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN:  
Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo  
nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2013 

 
 

Tình thương yêu phải là nét đặc trưng 
và là phương pháp chính yếu của các 
Thầy Cô giáo để dạy và giáo dục từng 
học sinh, sinh viên thân yêu của mình 
theo cách của Người Thầy tuyệt hảo 
nhất của nhân loại là Chúa Giêu, Thiên 
Chúa tình yêu. 

Gm Giuse Đinh Đức Đạo - Nguồn:  hdgmvn 
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3.3 

Hội nghị thường niên 2013  
Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam 

K’Long, Đà Lạt  –  05-06-07.11.2013 

 
 

Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt 
Nam năm 2013 được tổ chức tại Trung tâm Don Bosco K’Long, 
thuộc giáo phận Đà Lạt từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 11 năm 
2013, với chủ đề: “Quyền bính và quản trị trong đời sống Thánh 
hiến”. 
1. Có 137 đại biểu tham dự là các Bề trên và đại diện Bề trên 
thuộc các đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn 
quốc. 
2. Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giám mục giáo phận Đà Lạt đã 
chủ sự Thánh lễ Khai mạc Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên 
Thượng cấp Việt Nam năm 2013. 
3. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam 
năm 2013 vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám 
mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng 
giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo 
phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức 
cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ 
tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha 
Antôn Vũ Huy Chương Giám mục giáo phận Đà Lạt và hai thuyết 
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trình viên là Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Radio 
Veritas Asia và cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đaminh. 
4. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, các Bề trên đã lắng nghe 
những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan 
đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến: 
– Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại 
Việt Nam đã huấn dụ về “Việc đào tạo các thế hệ mới của đời 
sống thánh hiến”; 
– Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục phó 
Tổng giáo phận Sài Gòn, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt 
Nam đã chia sẻ với Hội nghị về “Đường hướng mục vụ hiện nay 
của giáo hội Việt Nam”; 
– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, 
Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia 
sẻ về “Vai trò của các Hội Dòng đối với Giáo hội địa phương”; 
– Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Radio Veritas Asia, 
đã thuyết trình về “Truyền thông Tin mừng trong đời sống thánh 
hiến”; 
– Cha Giuse Trần Hoà Hưng, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng 
cấp Việt Nam đã chia sẻ “Huấn thị của Giáo hội về quyền bính 
trong đời sống thánh hiến”; 
– Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, Dòng Đaminh đã thuyết trình về 
“Quản trị điều hành trong đời sống thánh hiến”. 
5. Hội nghị cũng đã nghe Ban Điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng 
cấp Việt Nam báo cáo Tổng kết hoạt động và về Quỹ tài chánh của 
Liên hiệp trong năm 2013. 
6. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các Bề trên thảo luận với 
các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của quý 
Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha. 
7. Tại Hội Nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt 
Nam năm 2013, khối Dòng Nữ Giáo phận đã bầu bổ sung Nữ tu 
Maria Rosa Vũ Thị Loan, Bề trên Giám tỉnh Dòng Mân Côi Chí Hoà 
là Ủy viên Đại diện khối Dòng Nữ giáo phận trong Ban Điều hành 
Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam Khoá IV (2012-2015), thay 
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cho Nữ tu Maria Phạm Thị Nhi, nay đã mãn nhiệm là Tổng Phụ 
Trách Hội Dòng MTG Tân Lập. 
8. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại Hội trường với sự chủ sự 
và hướng dẫn của cha Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt 
Nam, Hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động 
của Liên hiệp trong thời gian tới, và giao trách nhiệm cho Ban Điều 
hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện. 
9. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội nghị thường niên Liên 
hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2013 đã kết thúc với 
Thánh lễ Tạ ơn do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện 
Toà Thánh tại Việt Nam chủ sự cùng với sự hiện diện của Đức cha 
Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt. 
10. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam 
năm 2013 đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp 
thông huynh đệ đầy tình thân ái của Hội nghị chắc chắn sẽ đem lại 
cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng 
khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và 
phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy những người 
sống đời thánh hiến tại Việt Nam, càng ngày càng trở nên những 
chứng nhân Tin Mừng đích thực giữa thời đại hôm nay. 
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Tổng thư ký Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam 
Lm Giuse Phan Trọng Quang 

Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org 
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3.4 

Quyết định của ĐGM giáo phận Đà Lạt về việc huỷ bỏ 
Sắc lệnh thiết lập Hiệp hội Tín hữu Công  

“Đức Maria - Mẹ Hy vọng” 
 

 
 

Với quyết định này, Hiệp hội Tín hữu Công “Đức Maria - Mẹ 
Hy vọng” không còn là pháp nhân thuộc giáo phận Đà Lạt nữa. 
Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được thông báo cho cha 
sáng lập và các thành viên của hiệp hội. 
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3.5 
Đại Hội Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 33:  

Đại hội của Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc và Bình ca 
 

“Hi�n ch� Ph�ng V� thánh ‘Sacrosanctum Concilium’, chương VI, 
của Công đồng Vatican II dạy: Giáo Hội nhìn nhận Bình ca là lối hát riêng của 
Phụng vụ Rôma; vì thế, trong các hoạt động phụng vụ, Bình ca phải chiếm một 
địa vị chính yếu giữa những loại ca khác.” 

Đây là những lời được trích trong phần dẫn nhập của đề tài Giới thiệu 
Tổng Quát Nhạc Bình Ca do linh mục Giuse Võ Tá Hoàng (giáo phận Qui Nhơn 
- Ủy viên Ủy ban Thánh nhạc [UBTN] trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 
[HĐGMVN] ) trình bày ở Đại hội Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 33 được tổ chức 
sáng ngày thứ Ba, 15-10-2013, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. 
Trước khi lắng nghe đề tài này, Đại hội đã cùng nhau điểm qua những tin tức 
Giáo Hội và Thánh nhạc; nhất là lắng nghe đúc kết những đóng góp mới nhất về 
văn bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC [HDMVTN] (đã được bàn luận 
trong 4 lần Hội thảo trước đây). 
 
I. Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc 

Linh mục Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký UBTN, cho biết trong 2 
năm vừa qua, UBTN đã nhận 
được rất nhiều ý kiến đóng 
góp (bổ sung những chỗ 
chưa rõ ý, sửa chữa về câu 
chữ, hoặc bỏ đi những phần 
không cần thiết với hoàn cảnh 
địa phương, … ) từ các Ban 
Thánh nhạc của các giáo 
phận, các cha giáo phụ trách 

thánh nhạc Đại chủng viện, cũng như các thành viên khác của 
UBTN, nhất là những chỉ dẫn của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn 
Hòa, nguyên chủ tịch UBTN và cha giáo Phêrô Kim Long, nguyên 
phó chủ tịch UBTN. 

Những ý kiến này đã được Đại hội quan tâm đón nhận và 
sẽ duyệt lại một lần cuối văn bản HDMVTN trước khi trình lên 
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HĐGMVN dịp Hội nghị thường niên kỳ I năm 2014 để xin xem xét 
và chấp thuận cho thử nghiệm từ 3 đến 6 năm. 

Văn bản HDMVTN là một kim chỉ nam quý báu và hữu ích 
giúp cho mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam biết thực hiện vai 
trò của mình trong khi sử dụng thánh nhạc trong Phụng vụ sao cho 
đúng ý của Hội Thánh đã dạy. Trong văn bản này, UBTN đã lưu 
tâm đến việc nên sử dụng ít nhất một bài hát thuộc thể loại Bình ca 
(Ca điệu Grêgoriô) trong Thánh lễ, và khuyến khích các nhạc sĩ 
Công giáo Việt Nam cố gắng sáng tác những bài thánh ca Việt 
Nam càng gần với Bình ca bao nhiêu càng thánh thiện bấy nhiêu. 

Văn bản này là một cẩm nang rất hữu ích cho các linh mục 
coi sóc các cộng đoàn, cũng như cho các ca trưởng và ca đoàn 
biết phận vụ và chức năng của mình để tránh những trường hợp 
không hay khi nhận định phải chọn bài hát và sử dụng bài ấy trong 
các cử hành Phụng vụ. 

II. Giới thiệu tổng quát nhạc Bình ca 

Sau khi Đại hội thông qua HDMVTN, linh mục Giuse Võ Tá 
Hoàng đã giới thiệu tổng quát nhạc Bình ca. 

Để có được một cái nhìn khái quát về Bình ca, trong phần I, 
thuyết trình viên đã từng bước dẫn các tham dự viên tìm hiểu sơ 
nét lịch sử Bình ca từ đầu cho đến nay. Nhất là trong thế giới hôm 
nay, người ta vẫn nhìn nhận những giá trị của ca điệu Grêgoriô, 
vẫn có thể đạt niềm say mê của mình trên những dòng nhạc xưa 
cổ, đã và đang là nền tảng cho mọi cảm hứng âm nhạc. Chính 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cổ vũ mạnh mẽ cho việc tái 
khám phá nét đẹp của nhạc Bình ca. 

Trong phần II và III, các tham dự viên đã được hiểu thêm ký 
hiệu nốt nhạc và các dòng kẻ rất đặc thù, khóa và nốt nhạc, các 
cung điệu, tiết tấu của Bình ca. 

III. Những đề nghị 

Từ những gợi ý trên đây, hơn 130 tham dự viên đã chia 
thành 3 tổ để thảo luận và đóng góp ý kiến. 
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– Tổ 1: Ban Thường vụ UBTN, các linh mục trưởng Ban Thánh 
nhạc các giáo phận, các cha giáo phụ trách Thánh nhạc Đại chủng 
viện. 

– Tổ 2: Các linh mục và tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực thánh nhạc 

– Tổ 3: Các nhạc sĩ, ca trưởng, giáo viên dạy nhạc tại các Trung 
tâm Mục vụ và thành phần còn lại. 

Sau khi thảo luận và góp ý, tất cả các tổ đã đề nghị: 

– Sớm đưa Văn bản HDMVTN vào thử nghiệm để chấn chỉnh các 
sinh hoạt thánh nhạc tại Việt Nam, và sau thời gian thử nghiệm sẽ 
hoàn thiện văn bản này ngõ hầu áp dụng đều khắp tại các cộng 
đoàn. 

– Tiếp tục đào sâu về Bình ca trong lần hội thảo 34 và đi vào cụ 
thể như áp dụng Bình ca trong các bài ca phụng vụ Việt Nam để 
mọi người có thể hiểu và cảm nhận nét đẹp thánh thiện của ca 
điệu này. 

– Nên có những lớp hay những khóa hướng dẫn các nhạc sĩ sáng 
tác để các bài hát được viết ra đúng với giáo huấn của Giáo Hội. 
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IV. Ban Thường vụ UBTN-HĐGMVN 

Kết thúc, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục 
giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tịch UBTN, chủ tọa Đại hội lần thứ 
33 đã bổ nhiệm các thành viên trong Ban Thường vụ UBTN nhiệm 
kỳ 2013-2014: 

1. Thư ký: Lm Rôcô Nguyễn Duy 

2. Lm Giuse Xuân Thảo - Chủ nhiệm nội san Hương Trầm 

3. Lm Phêrô Trương Huy Hoàng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác 

4. Lm Phêrô Kiều Công Tùng - Ủy viên Phụng vụ 

5. Lm Giuse Đỗ Quang Khang - Ủy viên Kinh Thánh 

6. Lm Giuse Võ Tá Hoàng - Ủy viên 

7. Nữ tu Maria Vũ Thị Kim Loan - Ủy viên 

8. Nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Đình Diễn (tức Phanxicô) - Ủy viên 

9. Nhạc sĩ Gioakim Nguyễn Văn Nhựt (tức Minh Tâm) - Ủy viên 

Đại hội Thánh Nhạc lần thứ 33 đã khép lại lúc 11g45 cùng 
ngày. Các tham dự viên vui mừng về những thành quả tốt đẹp đạt 
được trong Đại hội và hẹn gặp nhau trong lần tới: Hội thảo Thánh 
nhạc toàn quốc lần thứ 34, vào lúc 8g00 thứ Ba, 29-04-2014, cũng 
tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. 

Thư ký UBTN - Nguồn: hdgmvn 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1. 

Thư trả lời của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh  
cho ông Phó Chủ Tịch tỉnh Nghệ An 

     
TOAØ GIAÙM MUÏC KON TUM 

               146 Traàn Höng Ñaïo – Kon Tum 
                          Soá 115/VT/’13/Tgmkt 

 

Kontum, ngaøy 22 thaùng 09 năm 2013 

Kính g�i  
Ông THÁI VĂN HẰNG 
Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An. 

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An. 

Xin cám ơn Ông đã gửi cho Công Văn số 139/UBND-NC ký ngày 
08.09.2013. Thật bất ngờ! Chúng tôi xin phúc đáp trong tình hiệp thông 
với mọi phía liên hệ ở Mỹ Yên, vì tất cả đều là đồng bào ruột thịt.   

1- Chút tâm tình! 

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An. 

Xin được phép tỏ bày vài cảm nghiệm khi đọc Công Văn số 
139/UBND-NC của Ông Phó Chủ Tịch. 

* Không ngỡ ngàng. Vì chúng tôi đã theo dõi biến cố Mỹ Yên và gặp 
nhiều nhân chứng trong cuộc nhân dịp ra dự lễ tấn phong Giám mục phụ 
tá hôm 04.09.2013, đúng ngày nổ ra vụ xô sát nặng nhất!  

* Không ngỡ ngàng, vì chúng tôi cũng đã từng là nạn nhân của những vụ 
việc như Mỹ Yên. Ông Phó Chủ Tịch có thể tìm hiểu các vụ Nhà thờ 
Hiếu Đạo (Giáng Sinh 1975), vụ Nhà thờ Ninh Đức (1982), vụ đất nhà 
thờ Lệ Chí (1996), vụ K’bang hay Kon Chro (2010), Vụ Turia Yôp (2012), 
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hay vụ Đắk Pnan mãi tới nay vẫn chưa ổn! “Các vết thương” vẫn còn rỉ 
máu tới nay nơi người dân Miền Cao! Chỗ nào, lúc nào cũng giống 
nhau: Phía chính quyền luôn tốt, luôn đúng; còn dân thì “phạm đủ thứ 
tội”như quấy rối, chống người thi hành công vụ, âm mưu lật đổ chính 
quyền.v.v...! 

* Không ngỡ ngàng, nhưng rất cảm thông, vì ở vào cương vị của một 
phó chủ tịch tỉnh cũng như các cộng sự viên trong chế độ hôm nay, quý 
vị không thể nói khác, viết khác và làm khác! Bao lâu vẫn còn chủ trương 
các quyền của con người là ân huệ ban cho, bấy lâu vẫn còn những vụ 
như Mỹ Yên! 

Chúng tôi còn nhớ khi các vụ việc xảy ra tại Huyện Đắk Hà, Huyện 
K’bang hay Huyện Kon Chro… có một vị tự giới thiệu là đặc phái viên 
của Thủ Tướng vào tìm hiểu tình hình tôn giáo – tiếc là chúng tôi không 
hỏi tên và cũng không được gặp mặt. Chúng tôi đã mạn phép thưa qua 
điện thoại thế này : “Rất tiếc chúng tôi đang chờ lên máy bay đi Saigòn. 
Ông khỏi cần phải mất giờ đi tìm hiểu, xin về thưa với Ngài Thủ Tướng 2 
điều : Một là Giám Mục Kontum xin gửi lời kính thăm và cám ơn Thủ 
Tướng đã có nhã ý gửi vị đặc phái viên vào tìm hiểu tình hình tôn giáo tại 
Giáo phận Kontum. Hai là tình hình tôn giáo tại địa phương được giải 
quyết trong tình huống thế này : Nhìn lên : Quan huyện to hơn quan tỉnh, 
quan tỉnh to hơn quan trung ương,  quan trung ương khó giúp gì được 
cho chúng tôi. Nhìn xuống : Quan huyện coi người dân như cỏ rác. Cỡ 
giám mục, linh mục chúng tôi đây mà các vị vẫn cứ tưởng chúng tôi mới 
học hết lớp 3 tiểu học!” 

Đọc Công Văn số 139/UBND-NC, chúng tôi có cùng cảm thức như 
thế! Hệ thống truyền thông hiện đại cho chúng tôi hiểu thêm Lời Chúa 
Giêsu đã dạy : “Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng 
có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng” 
(Lc 8,17).  

2- Lắng nghe ý kiến của các nhà cách mạng! 

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch Tỉnh Nghệ An. 

 Mỗi khi xảy ra những vụ việc như Mỹ Yên, chúng tôi tự hỏi không biết 
các nhà lãnh đạo cao cấp nghĩ sao? Không biết các vị có suy nghĩ như 
chúng tôi không? Các vị có đau lòng khi nghe và thấy đồng bào ruột thịt 
của mình bị đánh đập và “được chụp đủ thứ mũ” không? Những phát 
biểu của một số lãnh tụ quốc tế cũng như các vị cách mạng lão thành 
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trong nước - được phân tán trên các trang mạng mà không thấy có lời 
cải chính – soi sáng cho chúng tôi một phần nào! Xin phép được trích 
dẫn! Đúng hay sai, xin dành để Ông Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An - 
là “người trong cuộc” - thẩm định! 

1* Ông Milovan Djilas, lãnh tụ Đảng Cộng Sản Nam Tư  tuyên bố : “20 
tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ 
bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu”. (Nguồn Wikipedia) 

2* Cựu Tổng Bí Thư Liên Bang Xô Viết Mikhail Gorbachev tỏ ra hối tiếc 
về tuổi thanh xuân đã nói : “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng 
Cộng Sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ biết 
tuyên truyền và dối trá”. (Nguồn Wikipedia) (*) 

3* Còn Vị Tổng Thống đương nhiệm của Liên Bang Nga, Ông Vladimir 
Putin không ngần ngại phán : “Ai tin Cộng Sản, là không có cái đầu.  Ai 
làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim”. 

 Còn các người cộng sản Việt Nam nghĩ sao? Xin phép trích dẫn lời 
các vị sau đây. 

1* Đại tá nhà văn Nguyễn Khải, đã từng là Đại Biểu Quốc Hội, Phó 
Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn Cộng Sản trong Tùy Bút “Đi tìm cái tôi đã 
mất”(2006), có viết : “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói 
dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ.  Người dân vì muốn sống 
còn cũng đành phải dối trá theo”.(*) 

2* Trung tướng Trần Độ, Cựu PCT Quốc Hội, viết: "Cuộc cách mạng ở 
Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong 
kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã.  Nhưng lại xây 
dựng nên một xã hội nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền 
phản dân chủ, chuyên chế, một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói 
xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”  (x. Nhật Ký Rồng Rắn) 

3* Còn Ông Nguyễn Hộ,  Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch UBMTTQVN, viết : 
"Ngày 21/3/1990 tôi rời khỏi Saigòn cũng là ngày tôi rời khỏi Đảng 
CSVN.  Tôi làm cách mạng đã 56 năm, gia đình tôi có 2 liệt sĩ…, nhưng 
phải thú nhận rằng tôi đã chọn sai lý tưởng : Cộng Sản Chủ Nghĩa". Bởi 
vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng ấy nhân dân Việt Nam đã 
chịu hy sinh quá lớn lao nhưng cuối cùng chẳng được gì……. Đó là điều 
sỉ nhục”(x. Hồi ký “Quan Điểm Và Cuộc Sống”). 

 Cụ thể : Những khẩu hiệu như “Chủ nghĩa Marx Lenin bách chiến 
bách thắng”; “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã 
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hội” hoặc “Ông trời đứng qua một bên, để ông nông hội đứng lên làm 
trời” hiện nay có còn được trọng dụng không? Hay đã có “thay đổi” 
nhưng chưa tiện nói ra? Có khi nào Ông Phó Chủ Tịch tự hỏi : ai mới 
thực sự là người đang phá chế độ, những người cán bộ hà hiếp dân, vơ 
vét tỉ tỉ công quỹ hay là những dân lành? Ông Phó Chủ Tịch có thấy 
người có đạo họ khát khao được tự do sống đạo và hằng cầu mong cho 
mọi người – trong đó có Ông Phó Chủ Tịch – cũng được diễm phúc tin 
theo Đức Kitô “Là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6) như họ 
không? Sống đạo và truyền đạo là quyền chứ không phải ân huệ xin-
cho. Vì thế người có đạo chấp nhận mất hết, mất cả mạng sống, để 
được hưởng cái quyền cao quý này! 

Kính thưa Ông Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An. 

Chút tâm tình trên có thể làm Ông Phó Chủ Tịch không vui, nhưng 
rất chân thành! Sự thật cho chúng ta được thanh thỏa, gần nhau và hiểu 
nhau! (x. Ga 8,32). Gặp nhau và đối thoại bình đẳng có thể  giải quyết 
mọi khó khăn! Rất biết ơn Ông Phó Chủ Tịch đã cho chúng tôi cơ hội 
chia sẻ. Nguyện xin Ơn Trên phù hộ cho Ông cùng quý quyến. Tất cả vì 
hạnh phúc của người dân, vì tương lai Đất Nước! 

Trân trọng,  

 

 

 
+ HOÀNG ĐỨC OANH 
Giám Mục Giáo Phận Kontum.   

  
Đ�ng kính g�i :    - ĐGM P. Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Gp Vinh. 

                 - Linh mục chánh xứ & Giáo dân Gx Mỹ Yên, Gp Vinh.. 
                 - Lưu VP/TGM Kontum. 
 

(*) GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và 
ứng dụng - ĐHQG TP.HCM - sáng 24-9-2013, tại Hội thảo “Thực trạng văn 
hóa học đường và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học” 
do Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức ở Tp Đàlạt, đã cho biết : Theo khảo 
sát xã hội học mới đây, thì  t� l� n�i d�i cha m	 
 h�c sinh c�p 1 là 22%, 
c�p 2 là 50%, c�p 3 là 64% và sinh viên là 80%. Còn trong hàng ngũ cán 
bộ hôm nay, bao nhiêu phần trăm? 
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4.2 

Diễn nguyện & Thánh Lễ  
Bế Mạc Năm Đức Tin  

& Mừng Các Sự Kiện Lịch Sử  
của Giáo Phận Kontum (13 & 14.11.2013) 

 
� 165 năm Truyền Giáo 
� 100 năm Nhà Thờ Chính Tòa 
� 80 năm Giám Mục Tiên Khởi 
� 10 năm Giám Mục Đương Nhiệm – Đức Cha Micae 
 

 
 
            Để thể hiện nhiệm vụ tái khám phá đức tin cho chính mình 
bằng việc canh tân trong sự nối tiếp với truyền thống Giáo Hội và 
Tân Phúc Âm hoá cho người thời đại mà Đức Bênêđictô XVI đã đề 
nghị cho mọi thành phần trong Giáo hội trong Năm Đức Tin; Hôm 
nay, Giáo Phận Kon Tum đã dóng lên những hồi chuông rộn rã 
vừa để công bố cho mọi người kỳ công vĩ đại mà Chúa đã thực 
hiện cho miền rừng núi mênh mông và sâu lắng này từ 165 năm 
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nay; vừa để thông báo cho mọi con cái trong Giáo Phận hiểu được 
rằng khi cánh cửa của năm Đức Tin khép lại thì chính lại là lúc mọi 
người phải nỗ lực thể hiện Niềm Tin của mình cách hùng hồn, bền 
bỉ và sâu sắc hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày. 
  

Những chuẩn bị âm thầm 

             Kể từ khi Năm Đức Tin được khai mở cũng lúc mọi con cái 
trong Giáo Phận được nhắc nhủ cho công cuộc chuẩn bị tâm lòng 
để tuyên xưng đức tin qua việc nhận ra ơn Chúa đã tuôn đổ cách 
quá lạ lùng và dẫy tràn cho Giáo Phận trong suốt 165 năm qua. 
Trong tâm thức để cho ngọn lửa Đức Tin được bùng cháy, và để 
tô đậm những dấu ấn Tin Mừng mà Thiên Chúa đã dùng những 
con người rất tầm thường nhưng vô cùng vĩ đại để thực hiện 
những công việc lẫy lừng của Người qua lịch sử Ơn Cứu Độ được 
trải rộng trên vùng đất Tây Nguyên này; Đức Giám Mục Giáo Phận 
và quý Cha xứ đã không ngừng nhắc bảo và giúp cho mọi giáo 
dân hiểu rõ được lịch sử Truyền Giáo của Giáo Phận qua những 
bài giảng, những buổi học hỏi cho mọi thành phần giáo dân trong  
giáo xứ ; Đức Giám mục Giáo phận khuyến khích linh mục tu sĩ 
hành hương về các Trung tâm Truyền giáo xưa kia như Kon 
Kơxâm (Xã Hà Tây, H. Chư Păh, tỉnh Gialai), Kon Trang (nay nằm 
trong địa bàn thị trấn Đak Hà tỉnh Kontum) và những khoá đặc biệt  
dành cho các Yao Phu và Giáo lý viên…  Ngoài ra quý cha xứ còn 
tổ chức những chương trình dã ngoại Về Nguồn cho các thanh 
thiếu nhi đi đến tận Gò Thị – Quy Nhơn để kính viếng và thấy tận 
mắt nơi  mà  Đức Cha Cuenot cùng với Thầy Sáu Do và quý Cha 
Thừa Sai đã khởi sự  công việc châm lửa Đức Tin cho vùng rừng 
núi Tây nguyên lúc ấy còn rất hoang sơ và lạ lẫm đối với người 
dân vùng xuôi. Một số linh mục cũng đã đi qua những đoạn đường 
chông gai và nguy hiểm của Vị Thánh Giám mục Cuenot Thể sau 
khi thụ phong giám mục về Giáo phận Đàng Trong và hầm trú tại 
Gò Thị. 

Cứ thế, tuy không đồng loạt, nhưng trong suốt cả năm Đức 
Tin, các giáo dân trong Giáo Phận đã được các Mục Tử của mình 
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chăm sóc và chuẩn bị kỹ cho biến cố mừng kỷ niệm quá lớn lao 
mang tính cứu  độ này. 

Và cho đến hôm nay, ngọn đèn kỷ niệm 165 năm vùng Tây 
nguyên được đón nhận Tin Mừng đang rực sáng và toả lan trên 
khắp mọi miền của những vùng núi non hiểm trở. Rồi kỷ niệm 100 
năm xây dựng ngôi Nhà Thờ Chính Toà mến yêu, và 80 năm 
thành lập Giáo Phận Tông Toà Kon Tum với vị Giám Mục Tiên 
Khởi là Đức Cha Martial  Jannin . 

Trong bầu khí vui mừng này, Giáo Phận cũng hân hoan 
mừng kỷ niệm 10 Giám Mục của Đức Cha Micae,Giám Mục 
đương nhiệm. 

Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là Lễ mừng… vì thế trong 
những ngày chuẩn bị gần này,ai nấy đều xôn xao khấp khởi, kẻ 
được mời tham gia diễn nguyện,người được chọn đại diện dâng 
lời tạ ơn… Ai cũng chờ đợi cho đến chiều và tối hôm nay! 
  

Chiều 13-11-2013 

Chầu Mình Thánh Chúa 
Tạ ơn và Cầu nguyện cho Giáo Phận. 

  Theo đúng chương trình, vào lúc 17h30’, tại Nhà Nguyện 
Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, với sự hiện diện đông đủ của 
quý đại diện các thành phần dân Chúa: Linh Mục, Tu sĩ, Chủng 
Sinh, Cựu CVK ,Yao Phu,  Ban Chức Việc cùng giáo dân; Đức 
Giám Mục Giáo Phận đã cử hành giờ Chầu Mình Thánh Chúa để 
Tạ Ơn  và Cầu Nguyện cho Giáo Phận trong dịp rất đáng Tạ ơn và 
ghi nhớ này. 
  Mở đầu, Cha Tổng Đại Diện đã hướng đưa mọi người đi 
vào tâm tình Tạ ơn cũng như  ý thức được trọng trách của mình 
trong công cuộc Loan báo Tin Mừng. 
 
* Kính nh các V�  Ti�n b�i 

  Khi mọi sự đã ổn định,  Đức Cha đã cùng với các đại diện 
niệm hương để tưởng nhớ đến Các Vị Tiền bối là quý Đức Cha , 
quý Cha Thừa sai cùng tất cả các Giám Mục các Linh mục, các 
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nam nữ Tu sĩ, Yao Phu, Ban Chức Việc cùng tất cả những ai đã ít 
nhiều cống hiến sức lực cho công cuộc Truyền Giáo ở Tây 
Nguyên này. 
  Sau phần niệm hương là phần Lời Nguyện do chính các Vị 
đại diện trên khẩn cầu theo ý hướng và vai trò của từng thành 
phần. Cuối cùng Đức Giám Mục Giáo Phận dâng lời cầu nguyện 
tóm kết. 
 
* Ch�u Mình Thánh Chúa. 

` Đặt Mình Thánh Chúa 
• Hát Thờ Lạy. 
• Tuyên đọc Tin Mừng 

Đức Giám Mục dẫn dắt cộng đoàn xét mình  và cầu nguyện 
về Sứ mạng Truyền Giáo của từng cá nhân và cả Giáo Phận. 

• Lời nguyện  và phép lành Mình Thánh Chúa. 
  

Mọi người được mời vào dùng cơm  trong nhà cơm Tòa Giám 
Mục ; và chuẩn bị tiếp tục cho buổi Diễn Nguyện “ Đọc lại Lịch sử 
Giáo Phận”tối hôm nay tại Lễ Đài Nhà Thờ Chính Tòa. 
  

Đêm diễn nguyện: 13.11.2013 

 ĐỌC LẠI LỊCH SỬ GIÁO PHẬN ” VI�C CHÚA LÀM CHO TA“ 
  

Vào lúc 19h30’, Cộng Đoàn Dân Chúa hân hoan chào đón 
Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Viện Phụ Dòng Xitô- Vũng Tàu , 
quý Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đon Bosco, Dòng 
Đa Minh cùng quý Cha và quý khách mời đến tham dự  buổi  Diễn 
Nguyện. 
  Bầu khí trở nên trầm lắng và trang trọng khi  ba vị Dẫn 
Chương Trình với 3 thứ tiếng Kinh – Bahnar – Jrai giới thiệu tổng 
quát về đêm diễn nguyện. 

Cha Tổng Đại Diện trình bày sơ lược về tình hình Đức Tin 
của Giáo Phận và tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện. 
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  Để công bố những kỳ công của Chúa, và đồng thời để cho 
mọi thành phần giáo dân ý thức được sứ vụ Loan Báo Tin Mừng 
của mình, Đêm Diễn Nguyện đã dùng phương thức Canh Thức 
Phục Sinh là cứ sau một cảnh diễn lại có một bài múa tạ ơn 
(Magnificat),rồi kết thúc bằng một lời cầu nguyện. 
  Khi cho đọc lại lịch sử của mình như thế, Giáo Phận muốn 
cho mọi con cái ý thức và nhận ra những kỳ công của Chúa; để 
nhờ đó được tăng cường niềm tin và biết dâng lời chúc tụng, tạ ơn 
từ thẳm sâu lòng mình. 
  
Nội dung của Đêm Đọc Lại Lịch Sử gồm 8 giai đoạn: 

1. Cảnh Người cao nguyên chờ đợi 
2. Cảnh Đức Cha Thể sai Thầy Do đi dò đường 
3. Cảnh Bok Kiơm và Bok Do kết nghĩa anh em 
4. Cảnh Người tín hữu đầu tiên 
5. Cảnh Cha Do tại Gò Mít – Nông trang đầu tiên 
6. Cảnh Xây dựng Nhà Thờ Chính Toà ( 1913 – 2013 ) 
7. Cảnh Thành lập Giáo Phận Tông Toà Kon Tum – Vị Giám Mục 
tiên khởi. 
8. Cảnh Người Jrai rủ nhau vào Đạo 
 Và cuối cùng là cảnh 9 với toàn cảnh Giáo Phận Kon Tum hiện 
thời ( 2013 ). 
  
1/ NGƯỜI CAO NGUYÊN ĐỢI CHỜ. 

Giáo Xứ Kon Jơdreh 

  Với những khuôn mặt mang đậm nét núi rừng, ngày ngày 
lên nương lên rẫy với tâm hồn thanh thoát, chỉ  một niềm cậy 
nương  vào ơn trời… các anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Kon 
Jơdreh đã  đại diện cho ba sắc tộc Sêđăng – Bahnar – Jrai lột tả 
được hết nỗi khao khát của niềm tin tôn giáo qua việc sùng kính 
Thần Vô Danh. 

Tuy không nói ra, nhưng trong tâm thức của họ vẫn mong 
một vị thần thực sự đến trú ngụ, đồng hành với họ, là chỗ dựa 
vững chắc cho đời sống tâm linh của họ. 
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Vâng, tuy không nói ra, nhưng lòng họ vẫn đầy ắp nỗi 
ngóng mong có một vị thần nào đó sẽ đến giúp họ hiểu sâu xa hơn 
những vấn nạn của cuộc đời. Thái độ mong ngóng của họ không 
giống như dân Israel xưa xét về mặt hình thức, nhưng không hề xa 
rời với những gì dân Chúa chờ mong. 

Đây quả là những mảnh đất phong nhiêu để hạt giống Tin 
Mừng nảy nở… 

Không cần cắt nghĩa, ai cũng có thể hiểu được rằng họ 
đang chờ đợi để được nghe, được biết về Cha là Thiên Chúa độc 
nhất và chân thật. – và Giêsu là “Đấng Cha sai đến ” ( Ga 17,3 ), 
khi họ thành khẩn với những lời cầu nguyện thiết tha: 
 ” Xin cho người Cur ( Người Miên ) lên đầy nhà; và cho Người 
Kinh lên sập sàn ” 

Vâng, một Thiên Chúa duy nhất và đại đồng; một Thiên 
Chúa của mọi người, một Thiên Chúa của khắp cả đất trời… Và 
như thế, mọi dân tộc, mọi giống nòi cùng nhau xưng tụng Ngài là 
Cha, và tất cả đều là anh em. Đó chính là ước vọng, là nỗi khát 
khao của các anh chị em vùng cao. 

Và nỗi khát khao ấy đã được Thiên Chúa đong đầy! 
           Tin Mừng của Chúa Giêsu đã đến với những người con của 
núi rừng này đã được 165 năm nay!. 
 
        * Bài Múa Tạ ơn do các ứng sinh thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ 
và các tiền Yao Phu thực hiện đã thay mặt các anh em sắc tộc 
dâng lời cảm tạ Chúa với tất cả tâm tình.  Phần diễn cảnh 1 đã 
khép lại với Lời Cầu nguyện thật sốt sắng của Cha Sở Nhà Thờ 
Chính Toà. 
 
2/  TA SẼ SAI AI ĐÂY? (Isaia 6,8) 

Giáo Xứ Phương Nghĩa  

Các anh chị em giáo xứ Phương Nghĩa đã tiếp nối chương 
trình với chủ đề thứ hai về vị Giám Mục hầm trú, Thánh Giám Mục 
Stephanô  Couénot -  Người đã châm lửa Đức Tin và củng cố 
niềm tin ấy trong trong âm thầm cho các dân tộc vùng cao qua 
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việc  dùng  chủng sinh Phanxicô Xavie Nguyễn Do làm người 
chuyển tải.  

Nội dung cảnh diễn:  

 
  Tâm hồn của Nhà Thừa Sai tràn đầy ân sủng đã khiến Đức 
Cha Cuénot đọc được niềm khao khát của những người anh em 
và muốn đáp ứng cho bằng được những mỗi  khao khát này; 
nhưng vì luôn phải sống trong sự bị truy lùng, không thể nào xuất 
hiện để thi hành sứ vụ Giám Mục của mình cách công khai, nên 
Đức Cha Cuénot đã truyền chức thánh cho Thầy Do và sai Thầy đi 
lên miền cao để làm cho ngọn lửa Đức Tin được toả sáng và lan 
rộng. 

Quả thật, khi Thiên Chúa đóng cánh cửa lớn trước mắt con 
cái Ngài, thì không bao giờ Ngài lại không tế nhị mở sẵn những 
cánh cửa sổ để cho những kẻ Ngài yêu có phương thế trở mình! 
 Để giúp cho công cuộc của Đức Cha, Chúa đã chọn sẵn cho Ngài 
một con người  thánh thiện quá mức mọi người chờ mong -  
Chủng Sinh Nguyễn Do –  một KẺ  ĐƯỢC SAI quá nhiệt thành, 
quá tích cực và quá trung thành với  NGƯỜI SAI ĐI ! Cả Đức 
Cha,cả Thầy Do chỉ có một tâm hồn là  khao khát  thi hành Thánh 
Ý Chúa: 
  ” Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa đã thiêu đốt tâm hồn 
con – khốn cho con nếu con nếu con không Loan Báo Tin Mừng ” ( 
Ga 2 và 1Cr 9,16 ). 
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 *  Sau cảnh diễn là bài Magnificat của nhạc sĩ Kim Long được 
các giáo lý viên và các em thiếu nhi Phương Nghĩa thể hiện để 
thay mặt Giáo Phận dâng lời tạ ơn Chúa . 
 Lời cầu nguyện thật sốt sắng của một đại diện Dòng Chúa Quan 
Phòng đã kết thúc giai đoạn khởi đầu này. 
  
3/  KẾT NGHĨA ANH EM 

Hạt Mang Yang – H’ Ra  

Người của Chúa gặp nhau. Họ giao kết và làm nên lịch sử 
của cao nguyên – Giao kết xưa Thiên Chúa ban cho Nôe – 
Abraham – Môsê – Giêsu. Và hôm nay,Người bắt đầu ban cho 
người cao nguyên qua việc kết nghĩa anh em giữa hai con người: 
Bok Kiơm và Bok Do. Kết ước này sẽ dẫn tới ” Giao Ước vĩnh 
cửu” trong Máu Thánh Đức Kitô. 
  Thầy Sáu Do đã giả dạng làm lái buôn dắt các Cha Thừa 
Sai đi dò đường và tìm lối  truyền giáo. Ngày xưa người miền xuôi 
rất khó có thể lên được vùng cao nguyên, nhất là trong những 
trường hợp gặp người ngoại quốc , có thể bị mất mạng như chơi. 
Nhưng trong công cuộc của Chúa, không bao giờ Chúa để cho 
con cái Ngài phải đương đầu với những thách đố mà vắng bóng 
Ngài. Chúa đã tạo những cơ hội thuận tiện, Chúa đã thuần hóa, 
làm cho lòng của vị tù trưởng Bok Kiơm, một con người khét tiếng, 
ai nghe thấy tên cũng kinh hoàng sợ hãi , đã trở nên hiền dịu trước 
những con người của Chúa. Chính ông ta đã đi bước trước và đã 
mở lối để Thầy Sáu Do và các Vị Thừa sai được dễ dàng thi hành 
Sứ Mạng đem Chúa đến cho mọi người. 
  Cuộc kết nghĩa anh em giữa Bok Kiơm và Bok Do đã diễn 
ra như một phép lạ mà Chúa thực hiện để mở cánh cửa vùng cao 
này cho Tin Mừng và ngọn gió Thánh Thần được tuôn vào. 

Trong phần trình diễn, các anh em chị em Giáo Hạt Mang 
Yang đã cho mọi người được chiêm ngưỡng một Bok Kiơm chân 
tình, năng động và nhiệt thành với công cuộc Loan Báo Tin Mừng. 
Người ta cũng thấy được một Bok Do thật thà, can đảm và dạn dĩ 
tuyên xưng Danh Chúa. 
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  Phần trình diễn này cũng gửi đến cho tất cả chúng ta một 
sứ điệp: “ Người thừa sai muốn làm việc trên cánh đồng truyền 
giáo Kon Tum cũng phải thấy đời mình trong giao ước này, nghĩa 
là cũng phải trở nên anh em, người nhà của các bộ tộc Tây 
Nguyên”. 

Những tâm tình Tạ ơn qua Bài Magnificat của nhạc sĩ 
 Thành Tâm, cũng do chính anh em Măng Yang – H’ra thể hiện đã 
làm tăng sức nóng của Ngọn Lửa Truyền Giáo đang âm ỉ trong 
đáy lòng của mỗi người. 
  Lời Cầu nguyện kết đã giúp mọi người vững tin và mạnh 
bạo hơn để sẵn sàng dấn thân trong Cánh Đồng Truyền Giáo 
mênh mông của núi rừng cao nguyên này! 
   
4/   ”ĐI GIEO RƯNG RƯNG KHÓC 

VỀ GẶT RỘN RÃ CƯỜI  (TV 125) 
 Giáo xứ Kon Rơbang 

 Qua các cảnh diễn đón nhận những Kitô hữu đầu tiên trên 
vùng đất mới Tây Nguyên này: 

* Cha Dourisboures ở Kon Trang đã Rửa tội cho Yoan Pat 
và Yuse Ngui. 

* Cha Combes ở Kon Kơxâm đã Rửa tội cho Già làng Giuse 
H’mur. 
  Các anh chị em Kon Rơbang đã lột tả cho mọi người thấy 
được việc bỏ tà thần để theo Chúa, cũng như việc ra đi Loan Báo 
Tin Mừng như các Cha thừa sai quả là một  một sự dứt bỏ vô cùng 
khó khăn và đau đớn. 

Ngoài việc phải chiến đấu với Niềm Tin của mình, già làng 
H’mur còn phải đón nhận Đức tin trong sự nghi ngờ, ruồng bỏ của 
bà con, anh em đồng hương… 
  Nhưng cuối cùng, chân lý đã thắng. Sau những ray rứt vì 
phải thay đổi niềm tin. Già làng H’mur đã quyết tình BỎ THẦN ĐỂ 
THEO CHÚA. 

Ông đã gói ghém tất cả những “ Linh Vật ” mà xưa nay ông 
xem như thần của mình để ném xuống dòng sông Dak Bla, như 
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dòng sông Giordan cuốn đi những tội lỗi, thiếu sót, yếu đuối của 
con người! 
  Việc trở lại của Già Làng H’mur đã mở ra một tương lai hết 
sức tốt đẹp cho cánh đồng truyền giáo Kon Tum. 
  Yoan Pat và Yuse Ngui cũng quyết chí xin được ở trong 
Nhà chúa với Cha Dourisboures để phục vụ Tin Mừng! 
  * Để chào đón tương lai tốt đẹp đang đến với  cánh đồng 
truyền giáo Kon Tum, và để cùng với Giáo Hội vui mừng vì những 
người con đầu tiên của Tây Nguyên dám dứt bỏ mọi sự để theo 
Chúa, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã cùng với các thanh thiếu 
niên, thay mặt Giáo Phận dâng lời Tạ ơn Chúa qua bài Magnificat 
với Hoa, với Đèn và với Đuốc làm sáng rực cả bầu trời Kon Tum 
trong đêm Hội Mừng 165 năm Tin Mừng đến với Tây Nguyên này. 
 Lời cầu nguyện với tràn đầy niềm tin vào ngày mai đã kết thúc 
phần diễn nguyện của  giai đoạn thứ tư này. 
   
5/  NÔNG TRANG PLEI  RƠHAI 

Giáo Xứ Tân Hương 

  Cuộc trở lại của các Kitô hữu đầu tiên quả đã đem đến cho 
dân làng những sức sống mới. 

Qua cảnh diễn Nông Trang Plei Rơhai , các anh chị em 
Giáo Xứ Tân Hương đã cho mọi người thấy được tấm lòng rộng 
rãi của các nhà thừa sai: 
  Các ngài luôn có một tầm nhìn đại đồng, một tầm nhìn cánh 
chung. Và chỉ một niềm tìm lợi ích cho người khác. 
Các ngài đã giúp anh em sắc tộc thoát dần cảnh khổ: từ lúa 
nương, rẫy… chuyển sang lúa nước; từ du canh đến định canh, 
định cư. 

Nhưng điều quan  trọng hơn nữa đó là giúp anh em có 
những lượng giá sâu xa hơn về cuộc sống: Họ cần phải biết Phát 
triển Kinh tế. 

Tuy nhiên, không dừng ở đó, dần dần các ngài đã đưa anh 
em đến việc thoát ra khỏi sự lầm than của kiếp nô lệ: chuộc kẻ làm 
tôi, cướp lại người đã bị bắt, lập làng mới để Phát triển Xã hội. 
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Việc lập làng mới là để nhằm ngăn chặn và bảo vệ những cuộc 
chiến ( cướp của, cướp người) của những làng khác. 
Rồi từ an cư, lạc nghiệp họ sẽ trở thành những sứ giả của Tin 
Mừng : hàn gắn những mối chia rẽ bất hòa… 

Bài Tạ ơn Magnificat và Lời Cầu  Nguyện đã khiến mọi 
người an lòng khi luôn tin chắc và cậy trông vào Chúa Quan 
Phòng . 
   
6/ NHÀ THỜ CHÍNH TÒA MỪNG 100 NĂM. 

Giáo Xứ Chính Tòa 

  Các anh chị em Giáo Xứ Chính Tòa đã rất vinh dự chia sẻ 
cho mọi người niềm vui về công việc Xây Dựng Ngôi Nhà Thờ quá 
xinh đẹp và quá giá trị của Giáo Phận Kon Tum trong dịp kỷ niệm 
100 năm được hoàn thành. 
  Nhà Thờ Chính Tòa là Ngôi Nhà chung của mọi con cái 
Chúa, vì thế qua màn diễn, các anh chị em muốn gửi đi một thông 
điệp là : 
  “ Khi xây dựng Ngôi Nhà Thờ tuy chỉ bằng gỗ, đá…mà 
 người ta đã phải rất nỗ lực, liên kết, hợp nhất với nhau  như thế 
nào; thì khi cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Giáo Hội, Ngôi Đền 
thiêng liêng cũng rất cần  phải có sự hợp nhất và nâng đỡ nhau… 
thì mới có thể đẹp xinh và bền vững được!” 
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Cảnh Diễn: 
*   Quá trình chuẩn bị để xây dựng ngôi Nhà Thờ  được tiến hành 
trong 3 năm, từ 1910 – 1913: Cha Sở cùng với đội ngũ trợ tá đã 
nghiên cứu bản vẽ rất tỉ mỉ, lên kế hoạch để đem từng cây gỗ về. 
Điều đáng nói ở đây là sự đóng góp tích cực của anh chị em. Họ 
dùng voi, dùng trâu, bò, ngựa để kéo gỗ về từ cánh rừng bên kia 
sông Dak Bla. Ngoài ra còn có sự tợ lục của nhóm thợ điêu luyện 
từ Bình Định, Quảng Nam, Quảng  Ngãi  lên 
*   Sự nỗ lực của toàn thể cộng đồng Dân Chúa đã được Chúa 
chúc phúc: Chính Cha Sở đã cùng với các giáo dân và những 
người chuyên môn dựng nên ngôi Nhà Thờ trong sự náo nhiệt và 
vui tươi vào ngày 07/04/1913, thời Đức Cha Jannin. 
*  Sau những tiếng reo hò mừng vui vì Ngôi Thánh  Đường đã 
được hoàn tất, là 100 thanh thiếu niên thuộc Giáo Xứ Chính Tòa 
đã hân hoan thay mặt Giáo Phận dâng lời Tạ ơn Chúa qua Bài 
Magnificat của nhạc sĩ Thành Tâm. 
* Lời Cầu Nguyện đầy niềm cậy trông và phó thác cho Chúa mọi 
công cuộc trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng đã khép lại cảnh diễn 
công việc xây dựng Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum. 
    
7/  THÀNH LẬP GIÁO PHẬN TÔNG TÒA KON TUM 

Giáo xứ Plei Rơhai 

Mặc dầu Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa xây dựng được những 
20 năm sau thì Giáo Hội tại Kon Tum mới được chính thức lên 
hàng Giáo Phận; nhưng trong đêm hội vui này thì quả thật đây là  
niềm vui nối tiếp niềm vui! 
  Các anh chị em giáo dân giáo xứ Plei Rơhai đã làm cho mọi 
người bất ngờ khi được gặp lại các Đấng Bậc đã đổ rất nhiều công 
để Loan Báo Tin Mừng và để xây dựng nên Giáo Phận Kon Tum 
bằng chính những “ Tấm Hình” thật của quý Ngài! 
  Khi Đoàn Diễn đi ra, người ta thấy một Đoàn Linh Mục và 
YaoPhu rất thật vì ai cũng được hóa trang phần từ cổ trở lên là 
bức hình thật của các Đấng. Và đặc biệt là Đức Cha Jannin, khuôn 
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mặt là đúng mặt của Ngài, còn dáng hình  và giọng nói thì có vẻ 
như là mượn của Cha Xứ Plei Rơhai ! Ôi thật tuyệt vời! 
  

Cảnh diễn: 
 *  Sau 85 năm các sứ giả Tin Mừng đặt chân lên đất Kon Tum, với 
biết bao nỗ lực của các vị thừa sai và cộng đoàn dân Chúa, Giáo 
Phận Tông Tòa Kon Tum được chính thức thành lập ( 18.01.1932) 
với vị chủ chăn tiên khởi là Đức Cha Martial Jannin  (Phước) ( 
23.06.1933). 
 *  Đức Cha Jannin đã ưu tiên hàng đầu cho việc đào tạo các cộng 
tác viên giáo dân như Hội Yao Phu;  và đào tạo giáo sĩ cho người 
bản địa, bằng cách lập một Hội Thừa Sai mà chủ yếu là người 
Annam, để  họ trở thành những  Nhà Thừa Sai Lành Nghề. 
Chính thao thức này đã khiến Ngài củng cố mạnh mẽ hơn nữa Hội 
các chú Yao Phu; và công việc của ngài đã đưa đến những thành 
quả rất tốt đẹp. Trường Yao Phu đã cống hiến cho Giáo Phận 3 
Linh Mục người Bahnar là các Cha :  
Phêrô Hiâu ( Hóa – vào YaoPhu 1912); Cha Giuse Châu ( vào 
YaoPhu 1911); và Cha Antôn Đen (Cha Học, vào YaoPhu 1912). 
*  Ba năm sau, ngài tiếp tục mở Probatorium là tiền thân của CVK 
để đào tạo thêm những vị thừa sai cho Giáo Phận. 
* Con số giáo dân trong 8 năm từ 20.430 đã tăng lên 25.838. Mọi 
người đều tích cực cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng 
cho anh em mình. 
  Sau cảnh diễn là phần Tạ Ơn do các Nữ Tu Dòng Con Đức 
Mẹ Vô Nhiễm thực hiện. 

Điều làm cho mọi người thích thú nữa là ngay sau lời 
nguyện kết, Đức Cha Jannin đã bước xuống khỏi Lễ Đài để bắt tay 
Đức Giám mục Đương Nhiệm Micae! 
  
8/  NGƯỜI  J’RAI  RỦ NHAU VÀO ĐẠO 

TTTG Pleikly 

Năm 1853, Đức Cha Cuenot đã xác định 4 Trung tâm 
Truyền giáo là :Kon  Kơxâm,  Kon Trang, Rơ Hai  và  Plei Chư.  
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  Công  cuộc truyền giáo cho các sắc tộc khác thì thành công, 
nhưng cho dân J’rai thì không,  lý do là vì người J’rai là dân rất 
hiếu chiến, họ luôn có cảm tưởng mình là kẻ thù của dân Bahnar 
và dân Rơngao! 

Các Vị Thừa Sai chỉ có thể tiếp cận với dân J’rai bằng cách 
chống lại việc cướp phá của họ. 
  So với các Trung tâm phía Bắc thì việc Phúc Âm hóa cho 
người J’rai tại Trung Tâm Plei Chư coi như thất bại. 
  Trong cảnh diễn, Cha Giuse Trần Sĩ Tín, người gần cả một 
đời gắn bó với dân J’rai đã dàn dựng cho một đoàn ma vương quỷ 
dữ, mặt mũi lông lá, mình quấn lá chuối khô nhìn thật hãi hùng 
xuất hiện. Ngài gọi đó là những con ma núi, ma sông, ma rừng, ma 
rú nó luôn quấy động và lôi kéo người dân bước vào đường xấu. 

 Tuy vậy, các Cha Thừa sai vẫn không nản lòng. Sau nhiều 
lần tiếp cận, một Trung Tâm J’rai tại hà Bầu được thành lập theo 
cách “ chuộc kẻ làm tôi” của Bok Do. 
  Từ Trung Tâm Hà Bầu, các bước chân của các nhà thừa 
sai đần dần lan tỏa đến Phú Thọ, Plei O, Plei Yit, Chưh Ti và cũng 
sinh ra các Xứ Tiên Sơn, Ngô Sơn, Biển Hồ Chè… 

Đúng là kẻ gieo người gặt! (Ga 4,37). 
  Năm 1953 và 1956, Đức Cha Paul Seitz đã viết thư mời 
Dòng Chúa Cứu Thế lên phục vụ. Nhưng mãi đến 10-10-1969 
đoàn Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế mới chính thức đặt chân tại 
Pleikly. 
 *   Biến cố phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam đã 
làm nảy sinh cách mạnh mẽ các hạt giống Kitô trong vùng đất J’rai. 
Và từ đó, người ta ùn ùn rủ nhau vào Đạo! 

Bầu khí thật phấn khởi khi người ta thấy một đoàn người rất 
đông đảo tay cầm Thánh Giá  hân hoan tiến lên  và đi qua Lễ Đài! 
  Bài Magnificat của Nhạc Sĩ  Kim Long do các em nhỏ Giáo 
xứ Kon Xơmluh thể hiện để tạ ơn Thiên Chúa đã khép lại 8 giai 
đoạn Lịch sử của Giáo Phận Kon Tum. 
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9/ TOÀN CẢNH GIÁO PHẬN KONTUM – 2013 

  Qua gần 4 tiếng đồng hồ để đọc lại được cách sơ lược về 
Lịch Sử của Giáo Phận. Giờ đây, một toàn cảnh những con người 
và sự việc đang dệt nên Giáo Phận Kon Tum hiện tại đang từ từ 
hiển lộ cách trang trọng và thánh thiêng. 
Toàn cảnh này được cơ cấu theo từng thứ tự cơ bản: 
-        Về số Giáo Dân, cách anh em người Kinh , người Sê Đăng; 
người J’rai; người Bahnar, người Rơngao 
-        Có 10 Giáo Hạt 
-        Số YaoPhu 
-        Số Ban Chức Việc 
-        Số Linh Mục 
-        Số Tu Sĩ các Hội Dòng 
-        Số Giáo lý viên 
-        Và cuối cùng là đoàn giáo dân đông đảo… 

Tất cả cùng quây quần và trình diện trước Lễ Đài. 
Ban Tổ chức kính mời Đức Giám Mục lên ban huấn từ. 
Và cuối cùng là phần kinh Nguyện Kết Thúc. 

  T� ơn Chúa đã cho chúng con m�t Đêm H�i quá tuy�t 
v�i!  Lúc này là 23h30’. 

Ai cũng vội vã ra về hoặc tìm chỗ nghỉ tạm qua đêm; vì chỉ 
còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là đến giờ cử hành Thánh lễ Bế 
Mạc năm Đức Tin của Giáo Phận! 

 

Sáng 14.11.2013 

THÁNH LỄ 

Sau những rộn ràng của những ngày 
chuẩn bị;  toàn Giáo Phận Kon Tum 
với 10 Giáo Hạt, có những Hạt xa gần 
200 cây số đã quy tụ về Ngôi Nhà Thờ 
Chính Tòa mến yêu để cùng với Đức 
Giám Mục của mình dâng Thánh Lễ 
Bế Mạc Năm Đức Tin cấp Giáo phận 
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& Mừng Các Sự Kiện Lịch Sử của Giáo Phận. 
Từ 2,3 giờ sáng, các anh chị em ngủ lại tại sân nhà thờ đã 

rục rịch thức giấc. Đến khoảng  4h30’  thì các anh chị em ở các 
Giáo Xứ xung quanh cũng đã về đông kín. 
  Thánh lễ do Đức Cha Micae chủ tế, Đức Cha Phêrô Trần 
Thanh Chung, Đức Viện Phụ Mathêu Nguyễn Bá Linh, Đan Viện 
Xitô Thiên Phước Vũng Tàu, cùng quý Cha trong Giáo Phận và 
quý Cha khách; tất cả có khoảng trên dưới 120 Vị, trên 7.000 
người tín hữu cả kinh lẫn người dân tộc khắp nơi trong Giáo phận 
qui tụ về  dâng Thánh Lễ sốt sắng; thế nhưng không hề có ai nghe 
được một tiếng ồn ào, chen lấn. Ban Tổ Chức đã  sắp đặt chỗ 
đứng chỗ ngồi thật chu đáo và hài hòa! 
  Một bầu khí rất linh thiêng và trang trọng đang trải trùm lên 
bầu trời và trên lòng người. Giáo Dân kẻ đứng người ngồi nhưng 
phần đông đang chìm sâu trong suy tư và cầu nguyện. Những lời 
nói, những hình ảnh của buổi canh thức diễn nguyện đêm qua 
hình như  bây giờ mới bắt đầu thấm vào tận lòng, tận tim và tận trí 
của mỗi người! 
  Ngôi Nhà Thờ  Chính Tòa uy nghiêm, xinh đẹp, mặc dầu đã 
trải qua 100 năm nhưng vẫn luôn là niềm tự hào của thành phố 
Kon Tum, vẫn luôn hằng cuốn hút và là  điểm đến cho bất cứ ai 
đặt chân lên miền đất cao nguyên này. 

Vâng, Ngôi Nhà Thờ này, 
sáng hôm nay đang sừng sững 
đứng giữa bầu trời trong sáng 
như muốn tỏ lộ cho mọi thế hệ 
thấy được Dấu Ấn Tin Mừng mà 
Thiên Chúa đã khắc ghi cho 
Giáo Phận thân yêu, để nhờ đó, 
ánh sáng Đức Tin được chiếu 
rạng trên hết mọi tâm hồn. 
  Đúng  5h30’, chuông  nhà thờ vang lên rộn rã cùng với tiếng 
cồng chiêng hòa quyện tạo nên một âm thanh tươi vui, phấn khởi 
nhưng cũng rất huyền bí và trầm ấm đưa đoàn rước từ trong sân 
nhà xứ tiến ra. 
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  Dẫn đầu là Thánh Giá với đèn hầu hai bên. 
Tiếp đến là đoàn múa Bộ Lễ, gồm các thiếu niên và thiếu 

nữ; các em vừa đi vừa diễn tả tâm tình bằng những động tác múa 
cổ truyền. 

Ngay sau đoàn múa là đoàn cồng chiêng. 
Tiếp ngay sau cồng chiêng là hai hàng dài các YaoPhu và 

các anh chị em được chọn để tuyên đọc Lời Chúa cùng Dâng Lễ 
Vật. 
  Sau nhóm người dẫn đầu này, người ta lại thấy một Chủng 
Sinh tay nâng cao tàu hương đi trước, và tiếp đó là các Chủng 
Sinh đang trang trọng rước Đoàn Đồng Tế ra Lễ Đài. 
  Thánh Lễ được bắt đầu với lời chào chúc của Đức Giám 
Mục Giáo Phận. 
  Đức Cha cũng nhắc mọi người giục lòng sám hối và chuẩn 
bị tâm hồn để đón nhận Ơn Toàn Xá của Năm Đức Tin vào cuối 
Thánh Lễ 

Phần Phụng Vụ Lời Chúa được long trọng công bố bằng 4 
thứ tiếng :  Kinh – Bahnar – Sê đăng – J’rai . 
  Trong phần Chia Sẻ Lời Chúa, Đức Cha đã dùng  tiếng 
Kinh, có Cha Trần Sĩ Tín thông dịch ra tiếng J’rai; Cha Sở Nhà 
Thờ Chính Tòa chuyển dịch sang tiếng  Bahnar, và Cha Anh Tuấn 
chịu trách nhiệm thông dịch cho đồng bào Sê đăng. 
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  Mọi diễn tiến trong Phụng Vụ Thánh Lễ  sáng hôm nay thật 
êm đềm dưới ánh nắng chiếu nhẹ trên mọi con cái. Hầu như ai 
cũng thấy lòng mình sốt sắng và tươi mới hẳn lên, nhất là khi nhìn 
lên tháp Nhà Thờ và đọc xong hàng chữ : 

“ Hãy đi Loan Báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo!” 
  Đến phần Hiệp Lễ, cả mấy chục Cha đi trao Mình Thánh 
Chúa mà sao vẫn thấy các Ông Câu – Biện lên mời tiếp, ôi thì ra 
các anh chị em giáo dân quá đông, đứng kín cả mọi khu vực trong 
sân và tràn ra lấp đầy cả đoạn đường trước mặt Nhà Thờ. 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Phận chúng con những đồng 
lúa mênh mông và trĩu hạt! Và xin Chúa tiếp tục in đậm trên Giáo 
Phận này những dấu tích của Tin Mừng Cứu Độ. 
  Trước Lời Nguyện Kết Lễ, một lần nữa Đức Giám Mục Giáo 
Phận lại nhắc nhủ cho con cái mình ý thức ân phúc sắp được lãnh 
nhận. 

Cuối cùng, nhân Danh Chúa và Giáo Hội,  Đức Cha đã long 
trọng  ban Phép Lành Toàn Xá  kết thúc Thánh Lễ Bế Mạc Năm 
Đức Tin. 
            

Lễ và Lạc..! 
  Để mọi người có được niềm vui trọn vẹn, Đức Giám Mục và 
quý Cha có trách nhiệm đã mang tâm tình của Chúa Giêsu, tâm 
tình chạnh thương “ Đám Dân”, không đành để sau khi Mừng Lễ 
mà họ lại ra về với bụng trống… 

Vì thế, cũng như những dịp Lễ khác của Giáo Phận trong 
những năm tháng trước, quý ngài đã liên lạc với ông bà chủ doanh 
nghiệp Bánh mì “Tam Ba” để xin ủng hộ với giá cả phải chăng ; và 
doanh nghiệp này cũng đã rất sẵn sàng cộng tác, và cộng tác với 
hết cả tâm tình! 

Từ hai hôm trước, các quầy bánh mì, bánh ngọt có thương 
hiệu đã được bày bán trước khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa với 
giá rất bình dân… mọi người thoải mái đón nhận ơn Chúa qua 
những tấm bánh này. 
  Lại còn thoải mái hơn nữa khi vào trong khuôn viên Nhà 
thờ, phía sân bên trái, trước nhà Nội Trú và nhà May, có quán 
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cơm của các Xơ Dòng Thánh Phaolô, một quán cơm cũng rất có 
thương hiệu vì đã phục vụ cho tất cả mọi người từ hơn 20 năm 
nay vào các dịp Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh và Lễ lớn trong Giáo 
Phận. 

Những năm trước thì với giá 500 đồng, mấy năm gần đây 
thì với giá 1.000 đồng, các thực khách vào mua phiếu, sau đó đưa 
phiếu cho ban phục vụ , rồi đi tìm một bàn trống, kéo ghế ngồi; tích 
tắc là đã có các tiếp viên bưng tới đầy đủ nào cơm, nào canh, nào 
món mặn, nào món xào…cùng với thức uống tặng thêm có khi là 
nước ngọt, có khi là cà phê sữa… cộng thêm tráng miệng trái cây 
như chuối, chôm chôm và kẹo, bánh nữa! 

  Năm nay cũng thế, tuy nhiên vì là năm Đức Tin và là Đại Lễ, 
nên Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa đã cộng tác thêm vào. Chính tự 
 tay mình, Ngài làm mấy ngàn tấm phiếu, các thực khách, đặc biệt 
là các YaoPhu không phải trả đồng nào; chỉ cần đến nhà Cha Xứ , 
xin một tấm phiếu là có thể ung dung vào dùng cơm cho đến khi 
không thể dùng thêm được nữa thì thôi. 

Đúng là  Hồng Ân 165 Năm Dấu Ấn Tin Mừng 
Và 100 Năm Nhà Thờ Chính Tòa! 
Tạ Ơn Chúa! 
Năm Đức Tin đã khép lại! Các Đại Lễ cũng đã qua đi! 
Nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện cho Giáo phận 

trong suốt 165 năm qua… 

Mọi người ra về với niềm xác tín “ Đức Tin không có việc 
làm là Đức Tin chết”! Nên ai cũng thấy mình cần phải nỗ lực tiếp 
nối tinh thần của Năm Đức Tin, bằng việc Phúc Âm hóa đời sống 
gia đình của mình, cố gắng xây dựng gia đình của mình thành một 
cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục 
vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng. Đặc biệt luôn biết 
sống chứng nhân bằng việc nêu cao gương sáng, và biết quảng 
đại hy sinh, quên mình phục vụ. 

TTGPKT 
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4.3 
 

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin 
Giáo Hạt Chưprông 

Ngày 22/11/2013 

Cũng như bao con người đang sống trên vùng đất Bazan, 
đất đỏ mưa phùn, cuộc sống ở đây thật êm đềm, nhẹ nhàng và 
thanh bình. Thế nhưng hôm này bầu không khí ấy lại được thay 
thế cho một cuộc hội ngộ huynh đệ thật rộn rã, hân hoan. 

Quả vậy, ngày từ sáng sớm, từng đoàn người khắp mọi 
miền của hai huyện Chưprông và Đức Cơ nô nức tuôn về Giáo xứ 
Đức Hưng, một Giáo xứ được coi là “thâm căn cố đế” mà Cha Cố 
Đaminh Mai Ngọc Lợi đã gắn bó cả một đời người, cả một đời linh 
mục để xây dựng, ươm trồng và nuôi dưỡng những mầm đức tin 
cho Giáo hội. Nhìn khuôn mặt điểm sương hòa lẫn niềm vui tuôn 
trào khi nhìn thấy con cái từ khắp nơi tụ về, làm cho lòng ngài 
không khỏi bồi hồi, rung động. Bởi nguyên trước đây ngài đã từng 
một thời chăm sóc mục vụ cho cả một vùng đất bao la rộng lớn 
này, kéo dài mãi tận biên giới Campuchia.  
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Giáo hạt Chưprông nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gồm 7 
Giáo xứ nằm trên địa bàn hai huyện Chưprông và Đức Cơ và 1 
Giáo xứ nằm trên địa bàn huyện Đăk Đoa. Phía tây giáp tỉnh 
Ratanakỉi thuộc Campuchia, có đường biên giới chạy dài khoảng 
90 km. Phía Bắc giáp huyện Ia Grai, phía Nam giáp Tp. Pleiku, 
phía Đông giáp huyện Chư Sê.  

Huyện Chưprông với diện tích 1.687,6 km2; dân số: 97.865 
dân, gồm một thị trấn và 19 xã. Toàn huyện có gần 6000 người 
công giáo. 

Huyện Đức Cơ với diện tích 723.12 km2; dân số: 63.029 
dân, gồm một thị trấn và 9 xã. Toàn huyện có 3.423 người công 
giáo. 

Với một diện tích rộng lớn như vậy, Giáo hạt Chưprông có 
thể nói còn là một vùng đất hoang sơ đang cần cày sới để gieo 
hạt. 

Thánh lễ hôm nay do cha cố Đaminh Mai Ngọc lợi, Quản 
hạt Chưprông cùng với 11 linh mục đang phục vụ tại các Giáo xứ 
thuộc Giáo hạt, đông đảo các tu sĩ nam nữ, chức việc, giáo dân. 
Nói là bế mạc năm Đức Tin nhưng thực ra là để khai mở một cuộc  
hành trình mới, một hướng đi mới cho toàn Giáo hạt, vì chưng 
“rượu mới cần đến bầu da mới” (Mt 9,17). Hy vọng Giáo hội sẽ có 
một mùa gặt trong niềm hoan hỷ. 
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Để khởi đầu cho Thánh lễ hôm nay, một hồi trống thuộc 
Giáo xứ Hoàng Yên vang lên dồn dập như một lời thúc bách bao 
tâm hồn còn đang “ngủ” hay mau tụ về hòa chung bầu khí của cả 
Giáo hạt. Tiếp sau đó Cha cố Đaminh đã tiến ra giữa sân nhà 
truyền thống của Giáo xứ  để khởi đầu cuộc rước kiệu trọng thể 
ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ảnh Chúa Kitô Vua, Bổn 
mạng Giáo xứ, đi một vòng quanh sân nhà thờ trước khi bước vào 
Thánh Đường. 

Trong lời mở đầu Thánh lễ bế mạc năm Đức Tin, Cha quản 
hạt đã bồi hồi xúc động cám ơn quý cha, quý tu sĩ và anh chị em 
giáo dân trên toàn Giáo hạt đã hiệp tụ về Giáo xứ Đức Hưng, nói 
lên mối tương quan thân tình, gắn bó giữa các giáo xứ với nhau 
trong tình hiệp thông huynh đệ. 

Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung, quản xứ La sơn đã chia 
sẻ với công đoàn tham dự Thánh lễ về Hành Trình Đức Tin của 
Giáo Hội qua tự sắc “Cảnh Cửa Đức Tin” của Đức Bênêđictô XVI: 
đây như một lời khơi dậy niềm tin nơi người kitô hữu. Ngài mượn 
hình ảnh hạt giống được gieo vào lòng đất trong Tin mừng Mc, để 
giúp cộng đoàn dân Chúa khám pha chân lý Đức tin mà mình đang 
sống. Chắc hẳn, mỗi người nghe mang trong mình một tâm trạng 
khác nhau, khi ngài dẫn dắt họ đi từ nẽo đường này sang nẽo 
đường khác để khám phá ra ý nghĩa và giá trị Đức tin. Quả thật, 
Đức Tin không có hành động là Đức Tin chết. 

Kết thúc Thánh lễ hôm nay qua nghi thức sai đi. Đại diện 
Chức Việc các Giáo xứ trong tay cầm ngọn nến sáng lung linh từ 
tay cha chủ tế trao ban, như là một lời nhắn nhủ và là dấu chỉ đem 
ánh sáng Chúa đến cho mọi người trên mọi miền, mọi thôn xóm, 
mọi ngóc ngách trong cuộc đời của con người. Ánh sáng đó chiếu 
soi bao tâm hồn đang đau khổ, đang thất vọng tìm được đường về 
với chính cội nguồn ánh sáng là Đức Kitô. 

 
 Lm Tađêô Võ Xuân Sơn 
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4.4 

QUỸ TRUYỀN GIÁO NĂM 2013 
MIỀN KONTUM 

Stt Giaùo Xöù, Giaùo Hoï Phuï traùch Soá tieàn Ghi chuù 
1. Chính Toøa Cha Höõu 21,028,000  

2. Dak Choâ Cha Bình Ben 6,000,000  

3. Dak Jaák Cha Vuõ 6,000,000  

4. Dak Kia Cha Luy Vinh 1,000,000  

5. Dak Mot Cha Binh Antoân 1,425,000  

6. Dak Tuk Cha Huyeân 4,100,000  

7. Haømoong Cha Höôøng 3,100,000  

8. Kon Bôbaên Cha Minh CM 13,380,000  

9. Kon Duõ Cha Long 3,000,000  

10. Kon Gung + Dak Muùt Cha Thanh 3,760,000  

11. Kon Hring Cha Khanh 28,000,000  

12. Kon Trang Cha Haûo 7,100,000  

13. Kon Xômluh Cha Hoøa 5,460,000  

14. Mang La Cha Loäc 20,285,000  

15. Noäi truù TGM + Yao Phu Cha Ñaéc 1,000,000  

16. Phöông Hoøa Cha Vinh 2,000,000  

17. Phöông Nghóa Cha Vò 18,400,000  

18. Phöông Quí Cha Tín 6,000,000  

19. Plei Jôdraâp Cha Quyeàn 11,500,000  

20. Plei Rôhai Cha Chöông 10,785,000  

21. Pôdö Cha Trung ofm 4,500,000  

22. Rôkôi Cha Quoác 1,000,000  

23. Taân Höông Cha Hieäu 11,000,000  

24. Taân Ñieàn Cha Vinh   0  

25. Taân Phaùt Cha Hieäu 1,000,000  
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26. Taân Phuù Cha Truyeàn 2,000,000  

27. Tea Rôxaù Cha Duõng 17,000,000  

28. Trung Nghóa Cha Hieäu 3,000,000  

29. Voõ Laâm Cha Hieäu 6,380,000  

 COÄNG 219,203,000 ñ  
 

MIỀN PLEIKU 

Stt Giaùo Xöù, Giaùo Hoï Phuï traùch Soá tieàn Ghi chuù 
1. An Kheâ Cha Minh Coâng 2,000,000  

2. An Myõ Cha Huøng SVD 1,000,000  

3. Bieån Hoà Cheø Cha Huy 1,400,000  

4. Chaâu Kheâ Cha Cao 1,250,000  

5. Cheo Reo Tôlui Cha Bình CSsR 3,000,000  

6. Chôï Ñoàn Cha Quoác Bình 1,550,000  

7. De Sômei Cha Phöông 2,200,000  

8. Haø Baàu Cha Aân 1,100,000  

9. H'Boâng Cha Lôïi 500,000  

10. Hieáu Nghóa Cha Ñoâng 2,700,000  

11. Hieáu Ñöùc Cha Ñoâng 2,000,000  

12. Hoa Lö + Traø Ña Cha Phuïc  12,000,000  

13. Hoaøng Yeân Cha Ñaminh Lôïi 2,000,000  

14. Hoøa Bình  Cha Minh 2,300,000  

15. Hoøa Phuù + Xeâ Ñaêng Cha Hoa 1,500,000  

16. Hra – Phuù Yeân Cha Coâng cct 1,000,000  

17. Ia Hruù + Phuù Quang Cha Chieán 2,500,000  

18. Iatoâ Cha Long ofm 2,200,000  

19. Kon Mah Cha Ñình Huøng 3,000,000  

20. Kon Mahar Cha Taøi 6,039,000  

21. La Sôn Cha Trung 5,600,000  

22. Leä Caàn Cha Chi 1,500,000  

23. Leä Chí Cha Linh 47,000,000  

24. Myõ Thaïch Cha Tröôøng CSsR 7,700,000  
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25. Ngoâ Sôn Cha AÂn 1,000,000  

26. Ninh Ñöùc Cha Quang 2,200,000  

27. Ñoàng Sôn + An Sôn Cha Quoác Vuõ 6,000,000  

28. Ñöùc An Cha Thöôïng 22,000,000  

29. Ñöùc Höng Cha Ñaminh Lôïi 10,000,000  

30. Phuù Boån Cha Tieân 5,000,000  

31. Phuù Myõ Cha Ngoïc 1,000,000  

32. Phuù Thieän Cha Ga Tröôøng 2,700,000  

33. Phuù Thoï Cha Baûy 2,000,000  

34. Phuù Tuùc Cha Trinh 500,000  

35. Phaoloâ H'neng Cha Ya Thu 1,000,000  

36. Plei Rơngol Khop Cha Chính 1,500,000  

37. Plei Tôwer Cha Vöôïng 2,000,000  

38. Pleichuet Cha Trí CSsR 3,000,000  

39. Pleikly  Cha Tín 2,900,000  

40. Thaêng Thieân + Hieáu Ñaïo Cha Ñoâng 23,000,000  

41. Thanh Bình Cha Thuïy 770,000  

42. Thanh Haø Cha Soá 3,000,000  

43. Thaùnh Taâm Cha Taâm 22,000,000  

44. Tieân Sôn Cha Linh 3,000,000  

 COÄNG 227,609,000 đ  

 
TOÅNG COÄNG 2 MIEÀN:  446,812,000 ñ 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 

Thánh Stéphanô Théodore  CUENOT THỂ 

 

Thánh Tổ Giáo Phận Kon Tum 
Như một Phaolô ngày xưa . 

Cuộc đời thánh giám mục Cuénot Thể với 32 năm phục vụ Giáo 
Hội Việt Nam, 26 năm trong chức giám mục, gắn liền với những trang sử 
đẹp nhất, giữa một giai đoạn khó khăn nhất thời bách hại. Nhiệt tâm 
truyền giáo của Ngài như ngọn thủy triều dâng tràn đến mọi người mọi 
nơi. Với tài đức khéo léo, Ngài đã đào tạo một đội ngũ linh mục xuất sắc 
và hàng ngàn thày giảng, nữ tu hăng say. Với châm ngôn: ”Để tín hữu 
vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”, nên dù cho bao linh 
mục, tu sĩ, giáo dân của ngài bị tàn sát , địa phận Đàng Trong của ngài 
vẫn phát triển mạnh mẽ, đủ sức tách làm bốn địa phận. Số linh mục, tu 
sĩ, tân tòng gia tăng nhanh mỗi năm, sẽ mãi mãi là bằng chứng của nhiệt 
tâm và tài tổ chức của ngài. 

Stephano Théodore Cuénot sinh ngày 08-2-1802 tại Sous 
Réamont thuộc Bélieu, nước Pháp. Lớn lên cậu vào chủng viện 
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Besancon, và thụ phong linh mục 24-9-1825. Tuy thế, hoài bão chính 
của tân linh mục là đi truyền giáo. Năm 1828, cha Kuênot xin gia nhập 
Hội Thừa Sai Paris, và năm sau được cử đến Việt Nam. Ngày 31-5-
1829, cha đến Kẻ Vĩnh, địa phận Đàng Ngoài. Ngày 24-7 cha vào miền 
Nam. 

Mới đầu cha được gởi đến Lái Thiêu để học thêm tiếng Việt, 
đồng thời dạy các chủng sinh ở đó. Bốn năm dạy ở chủng viện, tuy là 
thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cha hiểu nhiều về phong hóa địa 
phương, gắn bó với các cộng tác viên tương lai. Năm 1833, vua Minh 
Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc, triệt hạ các nhà thờ, tập trung 
các thừa sai và bắt các tín hữu phải bỏ đạo. Vì mới lần đầu va chạm với 
bách hại, các tín hữu khi đó chưa dám chứa chấp các vị thừa sai. Đức 
cha Tabert Từ liền quyết định đưa các vị di tản qua Thái Lan. Cha Thể 
phụ trách việc di tản 15 chủng sinh. Sau hơn một tháng rưỡi hành trình 
vất vả, đoàn người đã đến Thái Lan và đươc vua Thái tiếp đón nồng 
nhiệt. 

Thời gian đó, Thái Lan và Việt Nam đang có chiến tranh, nên vua 
Thái muốn nhờ các vị thừa sai kêu gọi dân công giáo chống lại vua Minh 
Mạng. Dĩ nhiên Đức cha Tabert Từ không thể nào chấp nhận, ngài 
cương quyết từ chối. Điều đó làm Thái Hoàng nổi giận và thay đổi cách 
cư xử. Nhà vua ra lệnh bắt giam ba linh mục và các chủng sinh Việt 
Nam. May nhờ tài ăn nói thuyết phục của cha Thể, vua mới nương tay 
và cho họ đến ẩn náu tại chủng viện Pénang (Mã Lai) năm 1834. Cha 
nói: 

“Bằng mọi giá phải lo cho họ. Như tôi (một thừa sai) chết, người 
ta có thể gửi người khác thay thế chậm lắm là một năm. Một linh mục, 
chủng sinh Việt nam nằm xuống, phải mất hai ba chục năm mới có 
người thay thế được”. 

Cũng năm đó, vì không ủng hộ Thái Lan đánh Việt Nam, Đức 
Cha Tabert Từ lại phải chạy đến Singapore. 

Hoa tiêu giữa sóng gió . 

Tuy sống cách xa nghìn dặm, Đức cha, cha Thể và các vị thừa 
sai vẫn hướng tâm hồn về Giáo Hội Việt Nam đang lâm cảnh máu chảy 
đầu rơi, vừa thương xót vừa thán phục, các ngài tìm cách trở lại miền 
đất truyền giáo này. Năm 1835, Đức Cha Tabert có quyết định mới. Khi 
thấy trên mảnh đất Lạc Hồng chỉ còn hai thừa sai và 10 linh mục Việt 
Nam, Đức cha liền đáp tàu sang Pénang, truyền chức Giám mục cho 
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cha Thể, chọn làm phụ tá mình, và cử vị tân Giám muc cấp tốc trở về địa 
phận. 

Trở lại Việt Nam trong những ngày bách hại khốc liệt, sự hiện 
diện của Đức cha Thể quả là niềm an ủi lớn lao cho các tín hữu. Đặt trụ 
sở ở Gò Thị, tỉnh Bình Định, Đức cha thấy mình không thể đi thăm hết 
các họ đạo được, Ngài liền viết thư luân lưu gửi đến khắp nơi để cổ võ 
tinh thần đạo đức của giáo hữu. Từ nay tất cả các biến cố trong địa 
phận: Những cuộc càn quét của quân lính, những chứng nhân bị bắt 
giam, những cuộc tử đạo, cho đến những thành quả tông đồ, đều được 
người cha chung địa phận cảm thông, viết thư khen ngợi, ủy lạo hay 
khích lệ. Nhờ đó, các linh mục và giáo hữu đều thấy thêm can đảm. 

Việc Đức cha bận tâm nhất là sĩ số các linh mục phục vụ. Ngoài 
hai linh mục đã theo ngài về từ Thái Lan, năm 1835, Đức cha truyền 
chức cho 10 thày giảng. Năm sau, Ngài xin Hội Thừa Sai thêm được sáu 
linh mục. Là người sáng suốt nhìn xa trông rộng , Đức cha cho tái lập hai 
chủng viện , một ở Huế trao cho cha Candalh Kim và một ở miền Nam 
trao cho cha Lefebre Nghĩa. Đồng thời Đức cha cũng gọi các nữ tu Mến 
Thánh Giá trước đây đã phải phân tán về gia đình (250 dì) trở lại sống 
chung và hoạt động trong 18 nhà phước. 

Ngày 31-7-1840, Đức cha Tabert Từ qua đời tại Calcuta ( Ấn Độ), 
Đức cha Thể chính thức làm đại diện Tông tòa. Năm sau ngài tổ chức lễ 
tấn phong cho tân Giám mục Lefebre làm phụ tá. Lợi dụng tình hình lắng 
dịu hơn, ngài tổ chức Công Đồng Gò Thị (1841) gồm ba thừa sai và 13 
linh mục Việt trong địa phận. Công đồng dưới sự điều khiển của Đức cha 
Thể, đã đưa ra những nguyên tắc sáng suốt để đào tạo một lớp linh mục 
bản xứ đông đảo và nhiệt thành. Nếu việc mở chủng viện khó khăn, mỗi 
thừa sai có trách nhiệm dạy sáu bảy em, rồi gửi qua Pénang học bảy 
năm. Họ sẽ về Việt Nam thụ phong linh mục và làm việc. Cách tổ chức 
ấy trong thực tế đã cung cấp cho địa phận Đàng Trong một số khá đông 
linh mục thông thái và đạo đức. 

Vị chủ chăn nhiều tài năng và sáng kiến 

Dù hoàn cảnh khó khăn, Đức cha vẫn quan tâm đến việc nâng 
cao kiến thức và nhân đức cho hàng giáo sĩ, mỗi năm ngài gửi cho các 
linh mục những bài học hỏi về tín lý, luân lý. Các cha sẽ viết bài rồi nộp 
trong kỳ tĩnh tâm hàng năm. Sau đó chính Đức cha đọc, sửa bài và gửi 
thư nhắn nhủ cho từng linh mục. Đối với giáo hữu, Đức cha chủ trương 
rằng “ Phương pháp tốt nhất để đức tin của giáo hữu vững vàng là đào 
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tạo họ thành những tông đồ truyền giáo”. Thực vậy, nhờ giải thích cho 
người khác về giáo lý, các giáo hữu ngày càng xác tín hơn về niềm tin 
của mình. Hơn nữa, họ tự thấy nghĩa vụ làm gương cho anh em tân tòng 
về đời sống đạo và tinh thần can đảm giữ vững đức tin. 

Đối với những giáo hữu vì sợ hãi đã xuất giáo, đạp lên Thánh 
Giá, Đức cha sẵn lòng thay mặt Chúa tha thứ. Nhưng ngài xin họ nhận 
một điều kiện là hứa giúp cho một lương dân theo đạo Công Giáo. Bên 
cạnh đó, hàng năm Đức cha làm thống kê báo tin xứ đạo nào có nhiều 
tân tòng hơn, khiến các xứ thi đua làm việc tông đồ. Đặc biệt phải nói 
đến lòng can đảm của các nữ tu Mến Thánh Giá. Các chị chia nhau, cứ 
hai người một, đi hết các làng mạc, phát thuốc men cho bệnh nhân, và 
khi có thể, rửa tội cho trẻ em sắp chết. Nếu năm 1835, khi Đức cha mới 
về nước (Việt Nam), số trẻ em ngoại giáo được rửa tội 133 em, thì năm 
1841 là 1800 em và năm 1843 là 8.273 em. Năm 1844, số trẻ em gia 
đình Công Giáo được rửa tội là 5.056 thì số người lớn trở lại và rửa tội là 
1.007, nghĩa là một phần năm . 

Nhiều giáo hữu sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức nuôi dùm trẻ em 
những người quá nghèo, chỉ với điều kiện là cho em gia nhập đạo. Lòng 
bác ái sâu xa ấy quả là bài giảng hùng hồn về sức sống của Giáo Hội. 
Nhiều người thiện chí, và đôi khi cha mẹ các em cũng xin trở lại vì 
những bài giảng sống này. 

Một công trình lớn lao khác của Đức cha Thể là công cuộc truyền 
giáo cho các dân tộc thiểu số miền Thượng du, đặc biệt là dân tộc 
Bahnar. Chính Đức cha cử nhiều đợt người theo dõi, khích lệ và đưa ra 
những chỉ đạo thích hợp để anh em thượng nhận được Ánh Sáng Tin 
Mừng. 

Những thành công lớn lao của Đức cha đã được Tòa Thánh công 
nhận, năm 1844 khi phân chia địa phận Dàng Trong thành hai địa phận 
Đông (Qui Nhơn) và Tây (Saigon). Tiếp theo đến năm 1850 lại chia làm 
bốn là Nam Vang, Saigon, Bắc (Huế) và Qui Nhơn. Từ đây Đức cha Thể 
chỉ coi sóc địa phận Đông Đàng Trong, nhưng lại ở trong tình hình bách 
hại mới gay gắt hơn nhiều . 

Lòng Kính Mến Đức Mẹ 

Trong 10 năm liền , nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu 
Mến Thánh Giá, Đức cha và các linh mục thoát khỏi các cuộc truy lùng. 
Thế nhưng các ngài phải thay đổi chỗ ở liên tục, nhiều đêm ngủ ngoài 
trời “đếm sao” có lúc phải vào rừng sâu hay đầm lầy, chịu đói chịu khát, 
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chịu khí hậu thất thường và nhiều lần suýt chết trong khi thăm viếng 
bệnh nhân hay giải tội cho người hấp hối. Thế mà trong thời gian này, 
Đức cha duy trì thường xuyên mối liên lạc với Tòa Thánh. Đặc biệt khi 
được hỏi về  tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, Ngài đã trao đổi với các linh 
mục trong địa phận, rồi gửi thư bày tỏ lòng kính mến Đức Maria của dân 
Việt cho Tòa Thánh. Cuối thư Đức cha viết : 

“Xin Đức Thánh Cha cho con được hiệp thông trong lời cầu 
nguyện cùng với tất cả các giám mục khác trong ngày Đức Thánh Cha 
long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội “ 

Tù Tội Vì Rao Giảng Tin Mừng 

Năm 1861, chiếu chỉ “phân sáp” của vua Tự Đức làm Giáo Hội 
Việt Nam một phen điêu đứng. Đức Cha Thể đã khuyên các thừa sai 
trong địa phận di tản vào Saigon, nhưng chính ngài tình nguyện ở lại, 
ngài đưa ra một phương châm bất hủ: “Dù chỉ còn một thừa sai chẳng 
làm được gì ngoài việc đọc kinh thần vụ, thì nguyên việc hiện diện của vị 
đó đủ để nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của tín hữu rồi”. 

Từ tháng 10, Đức cha phải bỏ Gò Thị trốn từ nhà này sang nhà 
khác. Ngày 24-10-1861, ngài đang ẩn ở nhà bà Madalena Huỳnh Thị 
Lựu thì quân lính bao vây nhà bà. 

Đức cha và hai chú giúp lễ kịp trốn xuống hầm, nhưng vừa dâng 
lễ xong chưa kip cất giấu đổ lễ. Vì chứng cớ ấy mà quân lính thề phá 
nhà, nếu không tìm thấy  đạo trưởng Tây dương, mọi người trong nhà 
đều bị tra tấn, bà Lựu bị đánh đòn 17 roi. Sau hai ngày và một đêm ở 
dưới hầm, Đức cha và hai chú giúp lễ khát khô cả cổ. Vả lại vì quân lính 
chẳng bỏ đi, nếu chưa bắt được Đức cha, nên ngài tự ra nộp mình. Vừa 
thấy ngài, quân lính chồm tới trói chân tay ngài lại như một con thú. 
Nhưng viên chỉ huy nhân đạo hơn, cho cởi trói và mời ngài ngồi chiếu 
nói chuyện với ông ta. 

Hôm sau , Đức cha bị nhốt trong cũi đưa về tỉnh. Hai chú giúp lễ, 
bà Lựu và hai người lân cận cũng mang gông giải đi (sau này tất cả cùng 
bị xử tử tháng 12). Bà Lựu vừa cho con bú vừa ra pháp trường, rồi hôn 
con lần cuối trao lại cho bà ngoại. Tháng 10 năm đó, miền Trung bị lụt, 
nước dâng lên đến lưng, nên ngồi trong cũi chật chội, Đức cha cũng bị 
ngập nước, do đó, khi đến nhà giam thì Đức cha lâm trọng bệnh. Chứng 
kiết lị làm sức khỏe ngài càng đuối dần, vì thế, ngài chỉ phải ra tòa một 
lần. 
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Quan hỏi : 
- Tại sao ông sang nước tôi ? 
- Thưa, để giảng đạo Thiên Chúa. 
- Ông ở đây bao lâu rồi ? 
- Ba mươi bốn năm. 
- Ông đã ở những đâu ? 
- Thưa, trước hết là Bình Định rồi Phú Yên, Bình Thuận và lại trở 

về Bình Định. 
- Ông biết gì về chiến tranh không ? 
- Thưa không biết gì cả. Tôi đến đây chỉ để giảng đạo, khi nơi này 

khi nơi khác thế thôi. Quan hành hạ thế nào tôi cũng đành chịu, chứ tin 
tức chiến tranh tôi hoàn toàn không biết gì cả. 

Trở về với chiếc cũi của mình, cơn bệnh khắc nghiệt chỉ trong 
vòng ba tuần lễ đã làm Đức cha kiệt sức và thở hơi thở cuối cùng ngày 
14-11-1861, kết thúc 32 năm truyền giáo không một ngày bình an. 

Hôm sau, ngày Đức cha qua đời, bản án trảm quyết từ Huế mới 
đến Bình Định. Thấy Ngài đã từ trần, quan trấn thủ Bình Định không cho 
chém nữa, truyền đem đi chôn, những tín hữu đang bị tù xin phép mua 
cho Đức cha một áo quan xứng đáng, nhưng trấn thủ không chấp thuận. 
Nhưng sau đó, triều đình lại gửi ra một bản án mới ghi thế này: 

“Tây dương đạo trưởng Thể đã lẩn lút trong nước ta 40 năm nay. 
Y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng. Bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi 
tội lỗi. Lẽ ra phải chém đầu y bêu lên giữa chợ nhưng vì y đã chết trong 
tù, ta truyền phải quăng xác y xuống sông “ 

Chiếu theo bản án ấy, quan Trấn thủ cho đào mồ Đức Cha lên, 
để liệng thi hài Đức cha xuống sông . 

Măc dù Đức cha Kuenot Thể không đỏ máu vì Đức tin, nhưng 
căn cứ vào bản án và muôn ngàn nỗi truân chuyên ngài đã chịu vì đạo, 
Giáo Hội đã tôn kính Đức Cha với tước hiệu tử đạo . 

Ngày 02-5-1909 Đức Piô X nêu danh Đức cha Stephano 
Théodore Cuenot Thể đứng đầu danh sách 20 vị tử đạo tại Việt Nam 
được suy tôn lên bậc Chân Phước. 

Ngày 19-06-1988 Đức Gioan-Phaolo II đã phong Ngài lên bậc 
Hiển Thánh . 

(Ghi lại từ quyển Thiên Hùng Sử, 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, San Jose, California, Hoa Kỳ giữ bản quyền) 

 
JB Kim Thông 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1. 

CHỮ HIẾU  

Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt 
nói với chồng:  

- Ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được? 
Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba".  

Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ 
cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong 
môi phản đối:  
- Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo 
chứ bộ, quên tui đi".  
Một cậu con trai khác cau cau lông 
mày:  
- Nói chung là ai cũng bận hết, với 
lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu 
ba rồi lỡ bị lây thì làm sao ?  

Cô con dâu trưởng phán một câu:  
- Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện.  
Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. 

Một phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân đang nuôi một người bệnh 
nằm giường bên cạnh ông cụ đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ 
luôn. Công việc tỉ mỉ, cần sự chu đáo, từ việc cho uống sữa, uống thuốc 
đến thay quần áo, lau người (ông cụ đã mất hết cảm giác vệ sinh), 
nhưng chị vẫn làm với sự chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm 
nào, lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng như con đối với cha mẹ. Trong lúc 
ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc, đám con trai, con gái, 
dâu, rể hơn một chục người của ông cụ thỉnh thoảng mới lượn qua như 
một luồng gió nhẹ. Tiếc thay, sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo 
dài bao lâu, chỉ hơn một tuần sau là ông cụ đã qua đời. Con cái, cháu 
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chắt ông kéo vào mới đông chứ. Họ khóc lóc khá ồn ào nhưng vẫn bình 
tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ, và ở hành lang lại xảy ra một cuộc 
cãi vã xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang? 

Anh con trai trưởng cầm một xấp tiền đến trả cho chị phụ nữ đã 
nuôi bệnh cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời:  

- Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà 
chẳng ai đoái hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền?  

Đám người đang khóc mếu, cãi nhau... đột nhiên im bặt. Rồi từng 
người một lẻn ra bên ngoài...  

Từ Internet 

 

6.2 

Bức Tranh BANDITO (ĐẠO TẶC) 
   

Ngày xửa ngày xưa, có 1 họa sĩ trẻ, không có tiếng tăm, sống 
trong 1 căn phòng chật hẹp, cũ kỹ, chuyên đi vẽ chân dung cho người 
khác kiếm sống qua ngày. 

Một ngày nọ, có 1 nhà phú hộ, thấy những bức tranh của chàng 
họa sĩ trẻ rất sống động, nên đến nhờ chàng vẽ cho 1 bức chân dung. 
Đôi bên đồng ý với giá là 10.000 quan. 

Sau 1 tuần lễ, bức tranh đã hoàn thành, nhà phú hộ đến đúng 
hẹn để lấy tranh. Đến lúc đó, ông nhà giầu đó sanh lòng phản phúc, vì 
thấy chàng họa sĩ trẻ, vừa nghèo lại vừa chả tiếng tăm gì, nên đã không 
chịu trả đúng số tiền đã thỏa thuận từ trước. Vì Ông ta nghĩ bụng rằng: 
Bức tranh là chân dung của mình, nếu ta không mua, thì chả có ai bỏ 
tiền ra mua cả! Thế thì tại sao ta lại phải trả đến giá cao như thế cho bức 
tranh này? Nghĩ thế ông ta bèn trở mặt, không chịu trả đúng 10.000 như 
đã giao hẹn nữa, mà chỉ chịu trả 3.000 quan thôi. 

Chàng hoạ sĩ trẻ choáng váng, vì chưa gặp chuyện như thế bao 
giờ, nên đã kiên nhẫn, cố gắng giải bầy cặn kẽ cho ông khách đó rằng, 
đây là đã giao hẹn rồi, xin ông hãy nên làm người giữ chữ Tín. Ông 
khách thấy thế, biết là mình đã chiếm thượng phong, bèn dứt khoát: Thôi 
anh đừng dài dòng lôi thôi, tôi hỏi anh, 3.000 có chịu hay không?? 

Chàng hoạ sĩ nghe thế, biết là cha này chơi xỏ lá, tay trên, bèn cố 
nén cơn giận, trả lời người khách với 1 giọng kiên quyết: Không bán! Tôi 
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thà thí công vẽ, chứ nhất định không chịu để ông làm nhục tôi như thế! 
Hôm nay ông nuốt lời, bất tín với tôi, thì tương lai chắc chắn ông phải trả 
giá gấp 20 lần!! 

- Cái gì? Anh nói giỡn chơi! 20 lần là 200.000, tôi đâu có ngu mà 
trả đến 200.000 để mua bức tranh này!! 

- Rồi ông sẽ biết!  - Chàng họa sĩ nói theo khi người khách bỏ đi! 

Trải qua câu chuyện đau lòng như thế, chàng họa sĩ đã dọn đi, 
đến 1 nơi khác, tầm sư học nghề, khổ công luyện tập. 

Trời không phụ lòng người, mười mấy năm sau, chàng đã dành 
được 1 chỗ đứng khá quan trọng trong giới hội họa, trở nên 1 họa sĩ khá 
nổi tiếng. Còn nhà phú hộ? Ngay ngày hôm sau thì ông ta đã quên mất 
câu chuyện chơi xỏ thằng họa sĩ trẻ đáng thương đó rồi. 

Cho đến 1 ngày, có mấy người bạn thân đã đến kể cho ông ta 
nghe 1 câu chuyện lạ: 

- Này ông! có 1 câu chuyện lạ ghê! mấy ngày nay, chúng tôi có đi 
xem 1 buổi triển lãm tranh của 1 ông họa sĩ nổi tiếng, ở đó có treo 1 bức 
tranh đề giá chắc nịch, mà trong tranh là 1 nhân vật trông y hệt như Ông, 
giá đề: không thương lượng: 200.000 đồng! Mà cái buồn cười là, tiêu đề 
của bức tranh là: BANDITO!! ( Đạo tặc!! ). 

Như bị trời giáng, ông nhà giầu nhớ ngay đến câu chuyện năm 
xưa! 

Lúc đấy, ông mới biết là việc mình làm ngày trước đã gây tổn 
thương người họa sĩ trẻ đến mức nào. Ngay tối hôm đó, ông ta đã tìm 
ngay đến chàng họa sĩ, thành thật xin lỗi, và ngỏ lời xin mua lại bức 
tranh đó với giá 200.000 quan . 

Chàng họa sĩ trẻ đó tên là Pablo Ruiz Picasso.(1881-1973) 
 
Không ai có th� đánh b�i và làm nh�c ta ngo�i tr� chính ta.   

 

Từ Internet 



       Giaùo phaän Kontum                                                                  11&12/2013   

 70 

 

VII. 

SINH HOAÏT THAÙNG 10.2013 

NGÀY SINH HOẠT 

1 * 10g00 : Khánh thành Trụ sở Tu hội Lao Động Truyền Giáo 
Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Saigon. Đc Micae chủ sự làm phép và 
chia vui với Chị Em trong Tu Hội. 
* 17g30 : Đc Micae chủ sự thánh lễ mừng Thánh Têrêxa Hài 
Đồng Giêsu tại Nhà Kín Saigon. 

3 * 09g00 : Linh mục đoàn Kontum tĩnh tâm tháng tại TGM 
 * 11g00 : Đc Micae dâng lễ và ban thêm sức cho 216 em tại 

Gx Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gialai. Đây là giáo xứ đầu tiên 
được chính thức công nhận. Còn 4-5 điểm nữa với số giáo 
dân 3-4 ngàn vẫn chưa được công nhận về mặt xã hội! Tội 
nghiệp! 

7 * 10g00 : Đc Micae dâng lễ giỗ đầu Bà Cụ Cố Maria tại Nhà 
thờ Tân Phú, Saigon.  
* 17g00 : Đc Micae tham dự Kỳ II Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam tại Trung Tâm Mục Vụ Saigon. 

10 09g00: Tại Trung tâm Truyền Giáo Pleikly, Anh em thừa sai 
Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên mừng 44 năm lên truyền 
giáo tại Gp Kontum và cũng là dịp mừng 50 năm khấn dòng 
của 2 vị thừa sai đầu tiên của Dòng tại đây : Cha Giuse Trần 
Sĩ Tín và Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu. Cha TĐD Phêrô 
Nguyễn Vân Đông đến Chủ Tế Thánh Lễ, có Cha Bề Trên 
Giám Tỉnh DCCT, cùng 37 Cha trong ngoài Giáo Phận đồng tế 

11 * 09g00: Ban tổ chức những ngày lễ lớn của Giáo Phận họp 
chuẩn bị cho ngày Lễ 14.11.2013. Cha TĐD Phêrô chủ trì 
cùng quý Cha trong ban tổ chức. 
* 15g00 : Đc Micae nói chuyện về Truyền Giáo với Học Viện 
Chị em Dòng SPC tại Nhà Trắng Saigon. 
* 17g00 : Đc Micae nói chuyện về Truyền Giáo với chị em 
Dòng Cát Minh Saigon 
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12 * 12g30 : Đc Micae đáp máy bay đi Los Angeles chủ sự Đại 
Hội Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas, Hoa Kỳ. 

13 * Cha Phêrô Trần Quốc Hải rời Kon Mah đến nhận xứ Hlâu 
Rơngol, Kontum 

18 * 10g00: Tại Nhà Thờ Thanh Bình, hạt Chư Prông: Thánh Lễ 
Giỗ đầu của Cha Cố Giuse Phan Thành Thuyết SDB, cha TĐD 
Phêrô Nguyễn Vân Đông đến chủ tế Thánh Lễ cùng Quý Cha 
trong và ngoài giáo phận đồng tế. 

21 * Nghi thức nhận xứ Kon Mahar, hạt Mang Yang của cha 
Giuse Nguyễn Duy Tài, cha TĐD Phêrô chủ sự. 
* 14g00: Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, Kontum: Thánh Lễ an 
táng bà cố Catarina Lê Thị Muộn, thân mẫu của nữ tu Marie 
Adèle Lê Thị Hồng Sáng (SPC) đang phục vụ tại Giáo Xứ Đức 
Hưng, hạt Chư Prông. Cha Giuse Đỗ Hiệu, Quản Miền 
Kontum chủ tế Thánh Lễ cùng quý cha trong và ngoài giáo 
phận đồng tế. 

25 * Cha Giuse Trần Ngọc Tín trở về G.Phận sau chuyến đi Mỹ 
28 * Cha GB Hồ Quang Huyên trở về G.Phận sau chuyến đi Úc 
30 * 9g00: Thánh Lễ bế giảng Khóa Thăng Tiến các thiếu nữ Dân 

Tộc tại Kon Rơbang (Khóa VII, 21 em). Cha TĐD Phêrô chủ tế 
và Quý Cha Xứ của các học viên đến tham dự.  

 

SINH HOAÏT THAÙNG 11.2013 

NGÀY SINH HOẠT 

02 * Đc Micae từ Hoa Kỳ về tới Việt Nam sau chuyến đi công 
tác tại Hoa Kỳ. Ngài có chủ sự Đại Hội Đức Mẹ Lavang tại 
Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. 

04 * Linh mục đoàn Giáo Phận Kontum tĩnh tâm Năm 2013. Lm 
Antôn Nguyễn Cao Siêu sj giúp. 

09 * 05g30 : Lễ truyền chức linh mục cho Phó tế Gioakim 
Lương Đông Vỹ tại Nhà thờ Chính Tòa Kontum, do Đức Cha 
Micae Hoàng Đức Oanh. 

13 * 09g00 : Lm Px Lê Tiên nhận nhiệm sở Kon Hring và các xứ 
họ trực thuộc. 
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* 19g00 : Đêm diễn nguyện chuẩn bị cho đại lễ ngày mai 
nhân dịp mừng các ngày lễ trọng đại của giáo phận tại sân 
nhà thờ Chính tòa Kontum. Diễn nguyện kết thúc lúc 23g00 
khuya. 

14 * 05g30 : Thánh lễ trọng thể mừng Thánh Tổ Phụ 
Stp.Cuenot Thể, Vị Khai Sáng Miền Truyền Giáo Tây 
Nguyên. Nhân dịp này, Giáo Phận cũng mừng kỷ niệm 165 
năm truyền giáo Tây Nguyên (1848-2013); 80 năm thành lập 
giáo phận tông tòa Kontum gồm tỉnh Attapư bên Laos, tỉnh 
Kontum, tỉnh Pleiku cũ và tỉnh Phú Bổn (nay là tỉnh Gialai) và 
tỉnh Daklak (1932-2012); 80 năm tấn phong vị giám mục đầu 
tiên (1933-2013) và 10 năm tấn phong của vị giám mục 
đương nhiệm Micae Hoàng Đức Oanh (2003-2013). 

16 * 08g00 : Lm Ben Nguyễn Văn Bình nhận nhiệm sở Phú Bổn 
và các xứ họ Kinh thuộc địa bàn 2 huyện Ayun Pa và Ia Pa 
* 17g30 : Lm Phêrô Hoàng Đình Thụy nhận nhiệm sở Thanh 
Bình, Hạt Chư Prông, Miền Pleiku. 
* Các Cha FX Tiên, Gioan Trường và Giuse Bảy lên đường 
đi Úc. 

20 * 05g00: Lm Tôma Thiện Lê Công Huy Khanh nhận nhiệm 
sở Đăk Chô, Đăk Lung, Đăk Manh. 
* 09g00: Lm Antôn Binh nhận nhiệm sở Tea Rơxá 

21 * 05g30: Lm Giuse Võ Văn Dũng nhận nhiệm sở Đăk Mót. 
* 09g00 : Đc Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám Mục 
Gp Kontum, chủ sự lễ khấn lại cho các chị em MTG Qui 
Nhơn đang phục vụ trên Miền truyền giáo Kontum . 
* 09g00 : Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông ban thêm sức 
cho 60 con em tại Nhà thờ Tiên Sơn, hạt Pleiku. 
* 09g00 : Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mới Đăk Rơchăt, 
hạt Đăk Hà, do cha Phaolô Tống Phước Hảo phụ trách. Cha 
Quản Hạt Miền Kontum, Giuse Đỗ Hiệu đến chủ tế và 1 số 
cha Hạt Kontum cùng đồng tế. 

22 * Lm Giêrônimô Trần Văn Trạch nhận phó xứ Đăk Mót 
23 * 07g30 : Đc Micae chủ tế lễ an táng cho Dì Marie Blandine 

Trần Thị Thiên, Rndm tại Tu viện Đức Bà Truyền Giáo Thủ 
đức. Hưởng thọ 63 tuổi, 37 tuổi tận hiến đời tu. 
* 09g00: Thánh Lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên tại Họ 
Đạo Ealuh-Xê Đăng, hạt Chư Păh, do cha Luy Nguyễn 
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Quang Hoa phụ trách. Cha TĐD Phêrô đến chủ tế Thánh Lễ 
cùng với 1 số cha hạt Chư Păh, hạt Pleiku đồng tế. 

+ 24 * Tại GP Kontum : Bế mạc Năm Đức Tin cấp giáo hạt và 
giáo xứ. 
* 18g00 : Đc Micae dâng lễ mừng bổn mạng Gx Hiếu Đạo, 
Pleiku. Nhà thờ Hiếu Đạo hiện đang do Nhà Nước xhcn 
quản lý từ 24.12.1975, nên anh chị em Hiếu Đạo phải mượn 
Nhà thờ Thăng Thiên để tổ chức lễ. Nghe đâu chính quyền 
Gialai có lần “đã cấm không được gọi tên Nhà thờ Hiếu Đạo” 
nữa!!! Bà con giáo dân nói thế!  

27 * 08g45 : Dòng Ảnh Phép Lạ mừng lễ bổn mạng lần thứ 66 
tại Nhà thờ Chính tòa Kontum. Có 103 chị lập lại lời khấn. 
Có 11 em hết tập viện. Có 6 em vào tập viện. Đc Micae chủ 
tế. Còn có Đc Phêrô và 38 linh mục đồng tế. Đông đảo bà 
con thân thuộc tham dự thánh lễ. 

28 * 03g00 : BÀ CỐ RADEGUNDA OA (1950-2013), thân mẫu 
Nữ tu Rosa Maria Năi,  Dòng Ảnh Phép Lạ, đang phục vụ tại 
Giáo Xứ De Sơmei, hạt Mang Yang, đã được Chúa gọi về, 
hưởng thọ 63 tuổi. Thánh lễ an táng: lúc 14g00 chiều Thứ 
Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại Nhà Thờ Buôn Hằng, 
Giáo Phận Buôn Ma Thuột. Xin hiệp thông với gia đình tang 
quyến và cầu nguyện cho linh hồn BÀ CỐ RADEGUNDA 
mau được hưởng tôn nhan Chúa. 

29 * Các chị em Tu đoàn Truyền Tin bắt đầu cuộc đời phục vụ 
anh chị em Jrai. 

30 * 06g00 : Đc Micae thăm và dâng lễ cho các nữ tu Spc đang 
tham dự khóa học tại Tu Viện Phaolo Pleichuet. 

 



       Giaùo phaän Kontum                                                                  11&12/2013   

 74 

 

VIII.  

HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 01* 01* 01* 01....11111111. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 18 18 18 18 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1995199519951995)))) 
Cha Antoân M.D. Phan Töï Cöôøng, OP 

* * * * 06.1106.1106.1106.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 22 naêm 22 naêm 22 naêm 22 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((1991199119911991)))) 
Cha Luy G. Nguyeãn Quang Vinh 

* * * * 14.1114.1114.1114.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 5 naêm 5 naêm 5 naêm 5 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2008200820082008)))) 
Caùc Cha: Pheâroâ Traàn Quoác Haûi, Pheâroâ Nguyeãn 
Vaên Hieàn, Giuse Haø Vaên Höôøng, Micae Nguyeãn 
Tuaán Huy, GB Hoà Quang Huyeân, Antoân Vuõ Ñình 
Long, Tañeâoâ Nguyeãn Aùi Quoác, Giuse Nguyeãn 
Duy Taøi, Pheâroâ Ngoâ Ñöùc Trinh, Gioan Nguyeãn 
Quoác Vuõ, Ñaminh Traàn Vaên Vuõ 

* * * * 22.1122.1122.1122.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 32 naêm Giaùm32 naêm Giaùm32 naêm Giaùm32 naêm Giaùm Muïc Muïc Muïc Muïc    ((((1981198119811981)))) 
Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung 

* * * * 24.1124.1124.1124.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 9 naêm 9 naêm 9 naêm 9 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2004200420042004)))) 
Cha Giuse Traàn Vaên Baûy 

* * * * 24.1124.1124.1124.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 8 naêm 8 naêm 8 naêm 8 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2005200520052005)))) 
Cha Ñaminh Phaïm Maïnh Nieäm, CSsR 
vaø Cha Bart. Nguyeãn Ñình Phöôùc, CSsR 

* 30.11* 30.11* 30.11* 30.11. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Anreâ, toâng ñoà.Anreâ, toâng ñoà.Anreâ, toâng ñoà.Anreâ, toâng ñoà. 
Boån maïng Cha Andrea Spegne Nhaân. 
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HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * 01.1201.1201.1201.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 7 7 7 7 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2006) (2006) (2006) (2006) 
Caùc Cha : Px Traàn Anh Duy; Gieâroânimoâ Leâ Ñình 
Huøng; Pheâroâ Nguyeãn Ngoïc Thanh 

* * * * 02.1202.1202.1202.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 7 7 7 7 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2006) (2006) (2006) (2006) 
Caùc Cha : Beâneâñictoâ Ng Vaên Bình; Giuse Voõ 
Vaên Duõng; Giacoâbeâ Traàn Taán Vieät; Giuse Traàn 
Vaên Long Ofm; Vinh Sôn Ng Thaønh Trung Ofm. 

* * * * 03.1203.1203.1203.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 3 3 3 3 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2010) (2010) (2010) (2010) 
Caùc Cha : Giuse Quoác Bình, Luy G. Quang Hoa, 
Toâma Thieän Huy Khanh, Pheâroâ Nguyeân Khoâi, 
Pheâroâ Ñình Loäc, Antoân Lôïi, Px Phöông, Tañeâoâ 
Xuaân Sôn, Giuse Vaên Tröôøng, Gioakim Tuyeán. 

* * * * 03.1203.1203.1203.12. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Phanxicoâ XavieâPhanxicoâ XavieâPhanxicoâ XavieâPhanxicoâ Xavieâ 
Boån maïng caùc Cha Theá, Tieân, Duy, Phöông, 
Biu. 

* * * * 06.1206.1206.1206.12. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh NicoâlaNicoâlaNicoâlaNicoâla 
Boån maïng Cha Nicoâla Vuõ Ngoïc Haûi (Ofm) 

* * * * 07.1207.1207.1207.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 8 8 8 8 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2005) (2005) (2005) (2005) 
Caùc Cha CSsR : Micae Hoaøng Quyù Aân, Pheâroâ 
Ñinh Quoác Thaùi Bình, GB Mai Minh Maïnh. 

* * * * 08.1208.1208.1208.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 41 41 41 41 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (1972) (1972) (1972) (1972) 
Cha Giuse Traàn Só Tín, CSsR 

* * * * 08.1208.1208.1208.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 3 3 3 3 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2010) (2010) (2010) (2010) 
Cha Giuse Nguyeãn Khaùnh Thoâng, OFM 
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HIEÄP THOÂNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

* * * * 11.1211.1211.1211.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 9 9 9 9 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2004) (2004) (2004) (2004) 
Cha Vinhsôn Nguyeãn Thaønh Trung, SDB 

* * * * 19.1219.1219.1219.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 39 39 39 39 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (1974) (1974) (1974) (1974) 
Caùc Toâma Nguyeãn Vaên Thöôïng 

* * * * 20.1220.1220.1220.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 41 41 41 41 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (1972) (1972) (1972) (1972) 
Cha Pheâroâ Nguyeãn Vaân Ñoâng 

* * * * 20.1220.1220.1220.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 2 2 2 2 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (2011) (2011) (2011) (2011) 
Caùc Cha Gioan Nguyeãn Nhôn, Phaoloâ Phaïm Ñöùc 
Vöôïng, Gieâroânimoâ Traàn Vaên Traïch 

* * * * 21.1221.1221.1221.12. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 42 42 42 42 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (1971) (1971) (1971) (1971) 
Cha Gioakim Nguyeãn Hoaøng Sôn 

* * * * 22.1222.1222.1222.12. Möøng K. Möøng K. Möøng K. Möøng Kyû Nieäm yû Nieäm yû Nieäm yû Nieäm 45 45 45 45 naêmnaêmnaêmnaêm    Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc (1968) (1968) (1968) (1968) 
Ñöùc Cha Micae Hoaøng Ñöùc Oanh 

* * * * 27.1227.1227.1227.12. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Gioan, toâng ñoàGioan, toâng ñoàGioan, toâng ñoàGioan, toâng ñoà 
Boån maïng caùc Cha : Nguyeãn Ñöùc Tröôøng, 
Nguyeãn Ñöùc Hoøa CM, Nguyeãn Quoác Vuõ,  
Nguyeãn Nhôn. 
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