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I. 

YÙ CAÀU NGUYEÄN 
 

Thaùng 10 / 2013 
 

 
 

- YÙ chung:  

 Cầu cho những ai cảm thấy bị cuộc sống vùi dập đến nỗi muốn kết 
liễu đời mình, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thật gần gũi. 
 
- YÙ truyeàn giaùo:  

 Cầu cho việc cử hành ngày Thế giới Truyền giáo giúp tất cả các 
Kitô hữu nhận ra rằng mình không phải là những người chỉ đón nhận, mà 
còn phải là những người loan báo Lời Chúa nữa. 
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II.  

GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 
2.1. 

Sứ Điệp  
Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2013  

của Đức Thánh Cha Phanxicô 
(Bản tóm tắt) 

 
Ngày 6 tháng 8, 2013,   

ĐTC Phanxicô đã ban hành  
Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm 2013.   

ĐTC tha thiết kêu gọi tất cả các tín hữu  
hãy mạnh dạn công bố Tin Mừng  

và chống lại những tuyên truyền cho rằng  
việc công khai làm chứng cho Đức Kitô 

 là vi phạm đến quyền tự do của người khác.   
Dưới đây là bản dịch Sứ Điệp của ĐTC. 

 
Ngày thế giới truyền giáo 
năm nay trùng vào Năm 
Đức Tin, Hội Thánh có cơ 
hội gia tăng đời sống thân 
mật với Chúa hơn và can 
đảm hơn trong sứ vụ loan 
loan báo Tin Mừng. 
Sau đây là một số suy tư 
của Đức Giáo Hoàng gửi 

cho các tín hữu : 
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1. Đức tin trước hết là hồng ân của Thiên Chúa ban để con người 
có thể nhận biết và yêu mến Người, nhất là cho họ được tham dự 
vào sự sống thần linh của Ba Ngôi. Để đáp trả hồng ân đức tin 
này, người tín hữu không ngừng phó thác bản thân đời mình một 
cách tự do cho Thiên Chúa và tin tưởng vào lòng thương xót vô 
biên của Người. Tuy nhiên, hồng ân đức tin này không dành riêng 
cho một số người, mà còn được trao ban cho hết mọi người. Đức 
Bênêđictô XVI khẳng định rằng: việc “mở rộng truyền giáo là dấu 
chỉ cho thấy sự trưởng thành của một cộng đoàn Hội Thánh”. Thật 
vậy, một cộng đoàn “trưởng thành” là một cộng đoàn tuyên xưng, 
cử hành, sống bác ái và không ngừng rao giảng Lời Chúa, nhất là 
cho những người chưa một lần gặp gỡ Đức Kitô. Khả năng quảng 
bá, thông truyền đức tin cho người khác và sống đức ái, là thước 
đo sự tăng trưởng lòng tin của cá nhân cũng như của cộng đoàn. 
 
2. Năm Đức Tin không chỉ thúc đẩy Hội Thánh ý thức về sự hiện 
diện của mình trong thế giới, mà còn quan tâm đến sứ mạng trong 
các dân tộc đa văn hóa. Công đồng Vaticano II nhấn mạnh đến 
việc mở rộng ranh giới đức tin là nhiệm vụ của mọi cộng đoàn Kitô 
hữu. “Chính các cộng đoàn này phải làm chứng cho Đức Kitô 
trước các dân tộc” (AG 37). Và bởi vì đây là yếu tố căn bản của 
đời sống Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặc biệt mời gọi tất 
cả các giám mục, linh mục, các hội đồng linh mục, mục vụ và mọi 
người có trách nhiệm phải ưu tiên cho chiều kích truyền giáo này 
một chỗ đứng trong chương trình đào tạo và mục vụ. 
 
3. Công việc truyền giáo của Hội Thánh qua mọi thời đại luôn cho 
thấy có những thách đố đến từ bên trong cũng như bên ngoài. Yếu 
tố bên trong có thể do thiếu nhiệt tình, niềm vui, sự can đảm và hi 
vọng trong việc loan báo Đức Kitô cho mọi người. Còn yếu tố bên 
ngoài là do việc loan báo Tin Mừng không phải là một hành vi cá 
nhân, nhưng “luôn luôn là một hành vi của Hội Thánh” (EN 60). Vì 
thế, sự cộng tác truyền giáo sẽ là động lực tạo nên sức mạnh bền 
vững nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 
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4. Với công nghệ kĩ thuật cao, phương tiện truyền thông hiện đại 
tạo nên cơ hội hòa trộn con người khắp nơi trong và ngoài các 
quốc gia. Sự kiện này làm nảy sinh vấn đề như di dân, từ đó mọi 
người đều chịu ảnh hưởng và tác động lẫn nhau trong đời sống 
tôn giáo cũng như vật chất, nhất là vấn đề về đức tin. Trong hoàn 
cảnh hỗn tạp như thế, Hội Thánh cần phải can đảm rao giảng Tin 
mừng của Đức Kitô để mang lại niềm hi vọng, sự hòa giải và tình 
hiệp thông, đặc biệt là sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa đầy 
lòng thương xót trong thế giới. Hội Thánh cũng ý thức rằng, truyền 
giáo hôm nay không phải là việc chiêu dụ người ta trở về với 
Chúa, nhưng là làm chứng bằng đời sống của chính mình để sao 
cho mọi người thấy được cuộc gặp gỡ thân tình của chúng ta với 
Đức Kitô, đấng trao ban tình yêu và ơn cứu độ đến cho thế giới. 
 
5. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi và khích lệ mọi người truyền 
giáo, đặc biệt là sự dấn thân quảng đại của các nhà truyền giáo 
của các Hội Thánh trẻ, nhờ đó, nhiều Hội Thánh đang gặp khó 
khăn được ơn canh tân, đổi mới. Ngài xin các giám mục, dòng tu 
và các cộng đoàn hoạt động theo sự chỉ dẫn của sắc lệnh Ad 
Gentes, đồng thời giúp các Hội Thánh khác có thêm các ơn gọi 
truyền giáo. Sau cùng, ngài mong ước Năm Đức Tin giúp các tín 
hữu gia tăng mối tương quan thân tình của chúng ta với Đức Kitô, 
“vì chỉ ở trong Người, chúng ta mới có niềm tin vững chắc hướng 
tới tương lai và bải đảm một tình yêu chân chính và lâu bền” 
(Porta Fidei, 15). 
 

Làm tại Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2013, 

Đại Lễ Hiện Xuống 

+ PHANXICÔ 
 

Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng 
HĐGMVN 
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2.2. 
Tổng kết của cha Lombardi  

về 6 tháng thi hành sứ vụ Thánh Phêrô  
của Đức Thánh Cha Phanxicô 

Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát Thanh Vatican, 
cha Lombardi đã nói về 6 tháng đầu tiên trong cương vị Giáo 
hoàng của Đức Phanxicô. Như Đức Giáo Hoàng đã đề cập trong 
những bài giảng của ngài, vị giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh 
đưa ra 3 từ để mô tả về 3 khía cạnh mới của triều Giáo hoàng này. 

Phanxicô. Điểm mới đầu tiên là về tông hiệu mà Đức Hồng 
Y Bergoglio đã chọn trong ngày ngài được bầu làm Giáo 
hoàng: ”Phanxicô gợi nhớ về người nghèo, hòa bình và bảo vệ 
công trình tạo dựng của Thiên Chúa.” Theo cha Lombardi, những 
chủ đề này là nền tảng của triều đại Giáo hoàng mới này – chí ít là 
vấn đề về người nghèo và hòa bình – và điều này được thấy rõ 
trong những tuần qua với ”cam kết mạnh mẽ” của Đức Giáo 
Hoàng cho hòa bình ở Cận Đông. 

Điều mới thứ hai theo cha Lombardi là: chấm dứt việc lấy 
Châu Âu làm trung tâm (l’eurocentrisme) của Giáo Hội. Mọi vị 
giáo hoàng đều có tính phổ quát và ”luôn ôm ấp thế giới trong trái 
tim của mình”, nhưng việc bầu một Giáo hoàng từ một châu lục 
khác mang đến một điều gì đó ”đặc biệt trong phong cách”- mối 
tương quan trực tiếp của Đức Phanxicô đối với mọi người, ngôn 
ngữ đơn sơ của ngài và mối liên hệ đối với sự nghèo khó – và đối 
với tương lai của Giáo Hội.” Một chân trời mới mở ra một 
cách ”tích cực” hơn. ”Đó là điều mà Giáo Hội và các hồng y đã 
từng mong muốn”, cha Lombardi khẳng định. 

Từ khóa cuối cùng đó là: Sứ mạng. Đức tân Giáo Hoàng 
khẳng định rằng Giáo Hội không phải là tự quy (autoréférentialle) 
nhưng là sứ mạng. Đối với Đức Phanxicô, ”con thuyền Giáo Hội 
lướt đi cùng với quyết tâm hướng ra biển khơi mà không sợ hãi, 
thậm chí vui mừng được gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa ở những 
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chân trời mới”, đó chính là điều mà Đức cố Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II mong muốn đối với Giáo Hội trong ngàn năm thứ ba 
trong thông điệp Duc in altum của ngài. 

Chuyển trao cho người tin và không tin tình yêu của Thiên 
Chúa 

Trong 6 tháng của triều Giáo hoàng, với phong cách đặc 
biệt của ngài, Đức Phanxicô đã lay động các Kitô hữu và đụng 
chạm đến tâm hồn của những người đang xa lìa Giáo Hội. Ngôn 
ngữ trực tiếp của ngài, cách hành xử của ngài và phong cách sống 
của ngài đã ”làm cảm động, khơi dậy sự quan tâm và hứng khởi 
lớn lao”, nhưng vị giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh ”hy vọng và 
tin rằng” Đức Giáo Hoàng chạm đến những trái tim đó là bởi vì 
ngài cảm nhận được những vết thương nơi những người tin và 
không tin (thất vọng, bị gạt ra bên lề, nghèo khổ và bất công), và 
ngài nhấn mạnh rất nhiều đến lòng thương xót và tình yêu của 
Thiên Chúa, Đấng ”luôn luôn sẵn sàng tha thứ” và ”yêu thương tất 
cả con người”.Theo cha Lombardi, đây là sự thật vốn được nhận 
thấy trong cách hành xử và lối sống của Đức Giáo Hoàng. 

Những tháng tới của triều Giáo hoàng này sẽ dành cho điều 
gì? 

Từ chối việc tiên đoán kiểu tiên tri, cha Lombardi khẳng định 
rằng những chủ đề xung quanh việc quản trị Giáo Hội là những 
điều sẽ được quan tâm. Đức Giáo Hoàng sẽ tham vấn các cộng 
sự của ngài trong Giáo Triều và trong tháng 10 tới, với các hồng y 
mà ngài đã bổ nhiệm làm cố vấn. Điều đã được xác nhận, vị giám 
đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, “tôi không muốn đánh giá 
quá cao việc cải cách về cơ cấu (…) Điều quan trọng nhất, là cải 
tổ đời sống Giáo Hội”; một Giáo Hội ”gần gũi với nhân loại, đặc 
biệt là những người đau khổ và những người đang cần tình yêu 
của Thiên Chúa”. Cha Lombardi cũng muốn nhấn mạnh rằng Đức 
Giáo Hoàng sẽ không ”là một người nghĩ rằng mình có trong tay 
một dự án hiệu quả của lịch sử” nhưng ngài là một người ”lắng 
nghe Thần Khí và tìm cách bước theo với lòng vâng phục.” 
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Sự hiện diện của 2 Giáo hoàng tại Vatican có phải là công 
thức của sự thành công? 

Cách đây 6 tháng, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, 2 vị 
Giáo hoàng đã bắt đầu sống tại vatican và sự chung sống ngày 
mang đến ”điều tốt đẹp”. “Chúng tôi cảm thấy hài lòng, từ Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô đến sự hiện diện của Đức nguyên Giáo 
Hoàng”, cha Lombardi giải thích. Đức Bênêđictô XVI đã thực hiện 
lời hứa tiếp tục đồng hành với Giáo Hội qua lời cầu nguyện và 
không can dự vào. ”Thậm chí nếu chúng ta không được thấy 
thường xuyên, tôi tin rằng chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiện 
diện đầy yêu thương của ngài, lời cầu nguyện của ngài, sự khôn 
ngoan và lời khuyên của ngài (Đức Bênêđictô XVI) người luôn 
hiện diện bên cạnh vị kế nhiệm của mình. Đức Phanxicô luôn duy 
trì một “mối quan hệ cá nhân” và “thân tình” với Đức Bênêđictô XVI 
vốn đã được thể hiện qua những lần viếng thăm trước và sau 
Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Rio. 

Chỉnh Trần, S.J. chuyển ngữ từ http://www.news.va/fr
 

2.3. 
Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mới 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các Giám Mục quảng đại tiếp đón 
mọi người, đồng hành với và trong đoàn chiên của mình như 
người phục vụ. 

Đây là nội dung bài huấn dụ của ngài trong buổi tiếp kiến 
120 Giám Mục mới, trong số này có 26 Giám Mục thuộc Bộ các 

http://gpbanmethuot.vn/content/%C4%91%E1%BB%A9c-th%C3%A1nh-cha-ti%E1%BA%BFp-ki%E1%BA%BFn-120-gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-m%E1%BB%9Bi
http://www.news.va/fr
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Giáo Hội Công Giáo Đông phương và phần còn lại thuộc Bộ Giám 
Mục. Các vị vừa kết thúc khóa bồi dưỡng tại Roma do các vị lãnh 
đạo nhiều cơ quan trung ương Tòa Thánh hướng dẫn. 

ĐTC khai triển 3 điểm thiết yếu trong việc chăm sóc đoàn 
chiên, đó là quảng đại đón tiếp, đồng hành với đoàn chiên và ở lại 
với đoàn chiên. 

Ngài nói: ”Anh em hãy có con tim rộng mở đến độ biết đón 
tiếp tất cả mọi người nam nữ anh em gặp trong ngày. Ngay từ bây 
giờ anh em hãy tự hỏi: “Những người đến gõ cửa nhà tôi, họ thấy 
thế nào? Họ có thấy cánh cửa mở rộng qua lòng từ nhận, thái độ 
sẵn sàng của tôi hay không? Họ có cảm nhận tình phụ tử của 
Thiên Chúa và hiểu Giáo Hội là một người mẹ tốt lành luôn đón 
tiếp và yêu thương hay không?” 

ĐTC nhắn nhủ các Giám Mục hãy đồng hành với và trong 
đoàn chiên, chia sẻ vui mừng và hy vọng, khó khăn và đau khổ 
của họ, như người anh, người bạn và nhất là như người cha, có 
khả năng lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ và hướng dẫn. Ngài đặc 
biệt khích lệ các Giám Mục yêu thương các Linh Mục của mình: 
”Thời gian mà Giám Mục trải qua với các Linh Mục của mình 
không bao giờ là thời giờ bị mất đi. Anh em hãy tiếp các Linh Mục 
khi họ xin, đừng để bao giờ để cho cú điện thoại của LM không 
được trả lời, hãy luôn gần gũi và tiếp xúc với các LM của mình”. 

ĐTC khuyến khích các Giám Mục sống giữa đoàn chiên: 
”Chính dân chúng muốn thấy GM đồng hành với mình, gần gũi với 
họ. Anh em đừng khép kín, hãy xuống giữa các tín hữu của anh 
em, cả trong những khu ngoại biên trong giáo phận anh em và mọi 
biên cương của cuộc sống.” 

Tiếp đến Giám Mục phải có tinh thần phục vụ đoàn chiên, 
trong thái độ khiêm tốn, sống khổ hạnh và chú ý tới điều thiết yếu. 
Các mục tử chúng ta không phải là những người có ”tâm lý như 
những ông hoàng”, những người tham vọng, đang làm Giám Mục 
giáo phận này mà lại mong ước, chờ đợi một giáo phận đẹp hơn, 
quan trọng hoặc giầu hơn. Anh em hãy chú ý đừng rơi vào thái độ 
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tìm kiếm sự thăng quan tiến chức! Không phải bằng lời nói nhưng 
nhất là bằng chứng tá cụ thể của cuộc sống, chúng tá là thầy dạy 
và là nhà giáo dục dân. 

Sau cùng, ĐTC nhắc nhở các Giám Mục hãy ở lại với đoàn 
chiên: ở lại trong giáo phận và ở lại ”trong giáo phận này”, không 
tìm cách thay đổi hoặc thăng chức. Ngài nói: ”Ta không thể thực 
sự biết đoàn chiên của mình trong tư cách là mục tử, không thể đi 
đằng trước, ở giữa và đi sau đoàn chiên, chăm sóc họ bằng giáo 
huấn, ban các bí tích và chứng tá cuộc sống, nếu không ở lại trong 
giáo phận. Luật xưa kia buộc các Linh Mục ở lại trong giáo phận 
không phải là điều lỗi thời” 

ĐTC cũng nói rằng: Tôi xin anh em hãy ở lại với dân.. Hãy 
tránh gương mù là ”những Giám Mục phi trường!”. 

Trong số các vị hiện diện, cũng có các Giám Mục Sirya. 
ĐTC tái kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình tại nước 
này cũng như tại Trung Đông và trên thế giới. 

G. Trần Đức Anh OP - Nguồn: Vatican Radio 
 

2.4. 
28 trường đại học Dòng Tên  

lọt vào danh sách  
“các đại học và cao đẳng tốt nhất nước Mỹ” 

 
28 trường đại học của Dòng Tên Hoa Kỳ lại tiếp tục được 

đưa vào báo cáo xếp hạng “các Đại học và cao đẳng tốt nhất Hoa 
Kỳ” năm 2014 của U.S. News & World Report, một tổ chức khá nổi 
tiếng trong việc khảo sát và xếp hạng các trường học tại Hoa Kỳ. 
27 đại học nghiên cứu và đào tạo chương trình cao học cùng với 1 
trường về các môn khoa học, xã hội và nhân văn được xếp hạng 
dựa theo thế mạnh riêng của mỗi trường. 
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Năm nay có 11 trường thăng hạng so với năm ngoái. Vài vị 
trí đáng chú ý trong xếp hạng năm nay có: đại học Creighton liên 
tục giữ vị trí quán quân suốt 11 năm qua trong số các đại học đào 
tạo cao học thuộc khu vực Trung Tây Hoa Kỳ; đại học Marquette 
thăng 8 hạng, từ 83 lên hạng 75 trong số các đại học quốc gia; hai 
trường thăng 7 bậc là Đại học Holy Cross (từ 32 lên hạng 25) 
trong sống các trường đào tạo về các môn khoa học, xã hội và 
nhân văn và Đại học Saint Peter (từ 108 lên hạng 101 trong số các 
đại học đào tạo master theo vùng). 

Xếp hạng của US. News căn cứ vào các thẩm định và 
lượng giá của giới chuyên môn, khả năng ổn định, nguồn lực 
giảng viên, trình độ sinh viên, nguồn lực tài chính, tỷ lệ tốt nghiệp 
và khả năng đóng góp của cựu sinh viên sau 4 năm học. 

Cha Michael J. Sheeran, Dòng Tên, chủ tịch Hiệp hội các 
trường Đại học Dòng Tên nói, “Xếp hạng năm 2014 của U.S. 
News & World minh chứng rõ ràng rằng các trường đại học Dòng 
Tên khắp cả nước tiếp tục được xếp vào những cơ sở giáo dục 
xuất sắc.” 

 

 

Chỉnh Trần, S.J. - Nguồn: Viecatholic News 
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2.5. 
Đức Biển Đức XVI  

trả lời một nhà toán học vô thần 
 

Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 
đã trả lời cho những tấn công của một 
nhà toán học vô thần người Italia, ông 
Piergiorgio Odifreddi. 

Ông thường xuất hiện trên truyền hình 
ở Italia và mạnh mẽ phê bình tôn giáo, 
đặc biệt là Công Giáo. Ông đã viết 
cuốn ”Giáo Hoàng thân mến, tôi viết 
cho ngài” (Caro Papa ti scrivo), để trả 
lời cho cuốn ”Dẫn vào Kitô giáo” 

(Introduzione al Cristianesimo) của ĐGH Ratzinger. 

Lá thư dài 11 trang được Đức nguyên Giáo Hoàng viết trong 
tháng 8 gửi đến ông Odifreddi hồi đầu tháng 9-2013. Ông đã cho báo 
phe tả ”Repubblica” (Cộng Hòa), đăng tải trong số ra ngày 24-9-2013. 

Trong thư ĐGH Biển Đức cho biết đã đọc sách của ông Odifreddi 
và ngạc nhiên vì giọng văn gây hấn và sự nhẹ dạ của tác giả trong các 
biện luận. Ngài bác bỏ lập luận cho rằng thần học là một khoa học giả 
tưởng, đồng thời xác quyết ngài không bao giờ tìm cách che đậy những 
điều xấu trong Giáo Hội, những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thư của 
Đức Biển Đức 16 có đoạn viết: ”Tôi không bao giờ tìm cách che đậy 
những điều ấy. Sự kiện quyền lực sự ác thấu nhập đến mức độ đó vào 
trong lòng thế giới đức tin, đối với chúng tôi, đó thực là một điều đau khổ 
mà một đàng chúng tôi phải chấp nhận, và đàng khác chúng tôi phải làm 
tất cả những gì có thể để những vụ như thế không tái diễn. Cũng không 
phải là một điều an ủi khi biết rằng theo nghiên cứu của các nhà xã hội 
hoc, tỷ lệ các linh mục phạm những tội ác lạm dụng như thế không cao 

http://gpbanmethuot.vn/content/%C4%91%E1%BB%A9c-bi%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%A9c-16-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%99t-nh%C3%A0-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc-v%C3%B4-th%E1%BA%A7n
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hơn tỷ lệ trong các giới chuyên nghiệp tương tự. Dầu sao đi nữa, không 
được ngoan cố trình bày sự lệch lạc ấy như thế đó là một sự nhơ bẩn 
riêng của Công Giáo mà thôi. Và cũng không được im lặng trước vết tích 
lớn lao về thiện hảo sáng ngời và tinh tuyền mà đức tin Kitô đã vạch ra 
qua dòng lịch sử. Và một điều thực sự là ngày nay đức tin đang thúc đẩy 
nhiều người yêu thương vô vị lợi, phục vụ tha nhân, sống chân thành và 
công chính”. 

Sự trách cứ nghiêm khắc nhất Đức nguyên Giáo Hoàng dành cho 
ông Odifreddi là về đề tài lịch sử. Ngài viết: ”Điều mà ông nói về Đức 
Giêsu không đáng với trình độ khoa học của ông. Nếu ông đặt vấn đề 
như thế, xét cho cùng, người ta không biết gì về Đức Giêsu, và không gì 
có thể chấp nhận được chứng tỏ Ngài là một nhân vật lịch sử, như thế 
thì tôi chỉ có thể quyết liệt mời gọi ông hãy tỏ ra có thẩm quyền hơn một 
chút về phương diện sử học. Về vấn đề này, tôi đặc biệt khuyên ông đọc 
4 cuốn mà Martin Hengel, một nhà chú giải Kinh Thánh thuộc phân khoa 
thần học tin lành ở Tuebingen, đã xuất bản cùng với Maria Schwmer: 
đây là một thí dụ tuyệt hảo về sự chính xác lịch sử và cung cấp rất nhiều 
thông tin lịch sử. Đứng trước sự kiện ấy, điều mà ông nói về Đức Giêsu 
thực là một kiểu nói nhẹ dạ không nên lập lại”. 

ĐGH Biển Đức 16 cũng đặt câu hỏi với ông Odifreddi: ”Nếu ông 
muốn thay thế Thiên Chúa bằng ”Thiên Nhiên”, thì vẫn còn có câu hỏi: 
thiên nhiên này là ai hoặc là gì. Không có chỗ nào trong sách ông định 
nghĩa thiên nhiên và vì thế nó thiên nhiên xuất hiện như thần minh vô lý, 
chẳng giải thích gì cả... Nhưng nhất là tôi muốn nhận xét rằng trong Tôn 
giáo của ông về toán học, có 3 đề tài cơ bản của cuộc sống con người 
không được xét tới: tự do, tình yêu và sự ác. Tôi ngạc nhiên vì ông chỉ 
nhắc lướt qua tới tự do, mặc dù đây đã và đang còn là giá trị chủ yếu 
của thời đại ngày nay”. Tình yêu cũng không được nói đến trong sách 
của Odifreddi và cả sự ác cũng chẳng được đề cập đến... Tôn giáo toán 
học của ông không biết thông tin nào về sự ác. Một tôn giáo bỏ qua 
những câu hỏi cơ bản như thế thì là một tôn giáo trống rỗng”. 

Từ khi từ nhiệm và sống ẩn dật tại Vatican, đây là lần thứ hai 
ĐGH Biển Đức 16 ”xuất hiện” công khai, nhưng ngài vẫn giữ nguyên lời 
hứa ẩn mình đối với thế giới (Vat. Ins. 24-9-2013) 

 
G. Trần Đức Anh OP - Nguồn: Vatican Radio 
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III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 
 
 

3.1. 
 

Uỷ ban Giáo dục - HĐGMVN: 
Thư gửi học sinh – sinh viên Công giáo 

nhân dịp đầu năm học 2013 – 2014 
  

 NGUỒN: WHĐ 
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3.2  
 

Thư chung 
của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, 

Giám Mục Giáo Phận Vinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông đã 
liên tiếp trình bày những diễn tiến xảy ra tại Gx Mỹ Yên, giáo phận 
Vinh, với giọng điệu gay gắt. Nhiều anh chị em giáo dân cảm thấy 
hoang mang, không biết thật hư thế nào.  

Vì thế chúng tôi đăng tải nguyên văn Thư Chung –đề ngày 
06 tháng 9 năm 2013– của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, 
giám mục giáo phận Vinh, để độc giả có thêm thông tin về vụ việc 
trên cũng như lập trường của giáo phận Vinh. 
 

Nguồn: WHĐ 
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3.3 
Thư hiệp thông  

của Đức TGM Hà nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn  
với Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp  

và Giáo phận Vinh 
 

 
 

Trước sự việc đau thương xảy ra gần đây tại Gx Mỹ Yên, 
Giáo Phận Vinh, trong tình hiệp thông của Giáo Tỉnh Hà Nội, ngày 
18/09/2013 Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn – 
Tổng Giám Mục Hà Nội – đã gửi thư an ủi và hiệp thông với Đức 
cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và toàn thể giáo phận Vinh. 
  

 Nguồn: TGP Hà Nội 
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3.4. 
Tuyên bố của linh mục đoàn Giáo Phận Vinh 

 
Số 06/2013 - TG 

 Xã Đoài, ngày 16 tháng 9 năm 2013 

Chúng tôi - Giám mục và Linh Mục Đoàn giáo phận Vinh, đại diện 
hơn 526.000 giáo dân giáo phận Vinh đang sống và làm việc tại ba tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình - theo dõi cách hành xử của chính 
quyền Nghệ An về vấn đề tôn giáo và nhân quyền trong thời gian qua, 
đặc biệt qua vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên, tuyên bố: 

1.  Hiệp thông sâu xa, đồng quan điểm với Tòa Giám mục và Giám 
mục giáo phận trong các văn bản: Thông cáo số 01/13 – TG, ngày 
05/9/2013 của Văn phòng Tòa Giám mục; Thư Chung ngày 06/9/2013 
của Đức Giám mục giáo phận; Văn thư số 02/13 – TG, ngày 07/9/2013 
của Tòa Giám mục Xã Đoài; Bản Tường Trình số 03/13 – TG, ngày 
10/9/2013 và Văn thư số 04/13 – TG ngày 15/9/2013 của Văn phòng Tòa 
Giám mục, lên án bạo quyền, nhằm bảo vệ sự thật, bảo vệ nhân quyền 
vốn bị đàn áp trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua. 

2. Vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên vừa qua là hậu quả của vụ gây rối tối 
22/5/2013, tại giáo họ Trại Gáo do các “chiến sỹ công an” mặc thường 
phục ngăn cản người đi dự lễ, gây bất bình cho quần chúng và đánh 
thức bản năng tự vệ của nhân dân, dẫn đến những bức xúc bộc phát 
thiếu kiểm soát, gây hậu quả nghiêm trọng! Tất cả hậu quả quy về 
nguyên nhân, vì thế, trách nhiệm thuộc về những “chiến sỹ công an” và 
cơ quan chủ quản của các “chiến sỹ” ấy. 

3.  Việc tùy tiện bắt ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải ngày 
27/6/2013 không chỉ vô căn cứ, mà còn trái với quy định của Bộ luật tố 
tụng hình sự, phi đạo đức và trái truyền thống nhân ái của dân tộc. Đây 
là hậu quả của việc bao che hành vi sai trái của cán bộ công quyền và là 
nguyên nhân dẫn đến việc người dân tập trung ôn hòa đến UBND xã 
Nghi Phương, làm cớ để nhà cầm quyền dùng vũ lực và côn đồ trấn áp 
quần chúng. 

4.  Vụ đàn áp đẫm máu ngày 04/9/2013, tại giáo xứ Mỹ Yên là hành 
động bất nhân và trái pháp luật, do Công an Nghệ An dàn dựng công 
phu và tổ chức thực hiện. Chúng tôi lên án hành vi bạo lực đối với dân 
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lành! Việc đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Văn đánh và bắt người, phá tài 
sản, là vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở (Điều 73 Hiến Pháp 
1992, sửa đổi 2001), quyền bất khả xâm phạm thân thể (Điều 71 Hiến 
Pháp Việt Nam 1992 sửa đổi 2001), quyền sở hữu hợp pháp (Điều 58 
Hiến pháp 1992, sửa đổi 2001). Đặc biệt, việc đập phá tượng thánh trên 
bàn thờ tư gia là hành vi phạm thánh, xúc phạm nghiêm trọng quyền tự 
do tôn giáo (Điều 70 Hiến Pháp Việt Nam 1992, sửa đổi 2001). Những 
hành động này hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế về nhân quyền (Điều 
1, 2, 3, 5, 9 và 12, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 1948, Việt Nam ký 
cam kết thực hiện từ ngày 20/9/1977; Điều 9, 17 và 19 Công ước quốc 
tế về các quyền dân sự và chính trị 1966, có hiệu lực 1976 mà Việt Nam 
ký cam kết thực hiện từ ngày 24/9/1982). Mặt khác, qua vụ đàn áp này, 
Công an Nghệ An đã giẫm đạp lên Quốc huy Nhà nước khi phủ nhận giá 
trị pháp lý Giấy cam kết thả người của UBND xã Nghi Phương. 

5.  Nhà cầm quyền dùng báo đài và Công văn 139/UBND-NC ngày 
08/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An để lấp liếm sự thật, vu cáo Giám 
mục, nói xấu hàng Linh mục, đánh lừa dư luận là đổ thêm dầu vào 
lửa và gây rất nhiều khó khăn cho việc đối thoại vốn được xây dựng 
công phu giữa giáo phận Vinh và nhà cầm quyền Nghệ An. 

Tóm lại, vụ đàn áp tại Mỹ Yên là do chính quyền tổ chức và trực tiếp 
chỉ đạo, nên chính quyền phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Các Giám mục, 
Linh mục, bà con Giáo dân và Nhân dân trong vùng chỉ là nạn nhân của 
vụ đàn áp nên cần được bảo vệ. 

Chúng tôi hiệp thông sâu xa với Giám mục giáo phận của chúng tôi 
để bảo vệ sự thật, lên án bạo quyền và bảo vệ dân lành. Chúng tôi 
không ngừng yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ trách nhiệm của các cán bộ 
và cơ quan liên quan đến vụ việc, đồng thời trả tự do cho ông Ngô Văn 
Khởi và Nguyễn Văn Hải. 

Trân trọng! 

CHÚNG TÔI ĐỒNG KÝ TÊN: 
(Đã ký) 
Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp, Tổng thư ký Hội đồng Linh mục    
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng Linh mục 

(Cùng với chữ ký của Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức Cha 
Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và 199 linh mục thuộc Linh đoàn Gp Vinh.) 
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3.5 
 

Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận  
thuộc Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn tại Nha Trang 

(5-8/8/2013) 
 

 
 
Tiếp nối các khoá thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận 

từ năm 2011, Giáo phận Nha Trang đã tổ chức khoá thường huấn 
linh mục liên giáo phận năm 2013 tại Đại Chủng viện Sao Biển, 
Nha Trang, quy tụ gần 200 linh mục chịu chức từ 1 đến 5 năm của 
8 giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, gồm Huế, Đà Nẵng, 
Qui Nhơn, Nha Trang, Kontum, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa. 

Khoá thường huấn kéo dài 3 ngày, từ chiều thứ Hai 5-8 đến 
chiều thứ Năm 8-8-2013, với chủ đề “Linh mục ngày nay: Những 
thách đố sống ơn gọi và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng”. Chủ 
đề này được khai triển qua 6 bài thuyết trình: Những cơ sở tâm lý 
cho việc trưởng thành nhân bản và tâm lý của linh mục; Lạm dụng 
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tính dục: phương sách giải quyết; Môsê, vị lãnh đạo của dân 
Chúa: trung tín và liên đới; Cuộc đời của Đức Hồng y tôi tớ Chúa 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận; Linh đạo “hy vọng” của của 
Đức Hồng y tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận; và 
Dạy giáo lý qua các phương tiện truyền thông hiện đại. 

Ban tổ chức khoá thường huấn nhận thấy linh mục ngày 
nay đang gặp những thách đố của thời đại trong đời sống ơn gọi 
và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng; vì thế, họ cần có những 
hướng dẫn của Giáo Hội và những mẫu gương để noi theo. Đó là 
hình ảnh Môsê vị tiên trưng của Đức Giêsu Cứu Thế và tấm 
gương của Đức Hồng y tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận, một chứng nhân của Giáo hội Việt Nam đương đại, để trên 
cơ sở nhận thức và gương sống của các vị lãnh đạo theo mẫu 
mực của Chúa Giêsu vị mục tử tối cao, những linh mục ngày nay 
biết tận dụng những khả năng, những phương tiện hiện đại để 
phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng và để thăng tiến đời sống của 
chính mình và của con người trong xã hội hôm nay. 

Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, Dòng Phanxicô, một 
chuyên viên có kinh nghiệm trong việc huấn luyện ơn gọi và tư vấn 
tâm lý, dựa vào những gợi ý của Tông huấn Pastores dabo 
vobis, Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô và Sắc lệnh về Đào tạo 
linh mục của Công đồng Vatican II để đào sâu những khám phá 
mới của khoa tâm lý lành mạnh giúp cho việc thường huấn linh 
mục về khía cạnh nhân bản và tâm lý trong đời sống mục vụ. 
Ngoài ra, cha còn giúp cho các tham dự viên hiểu rõ hơn những 
hình thức lạm dụng tính dục, nhất là đối với nạn nhân vị thành 
niên, để thấy được tầm quan trọng của vấn đề khiến Bộ Giáo lý 
Đức tin đã có những hướng dẫn giải quyết đối với thách đố này. 

Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha 
Trang, dựa vào các sách Xuất hành và Thứ luật, đã giúp cho các 
linh mục thấy được sự trung tín của Môsê đến độ được gọi là 
“người của Thiên Chúa”, tuyệt đối đứng về phía Thiên Chúa, 
nhưng đồng thời ông cũng hoàn toàn liên đới với dân chúng, 
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không đặt mình ở trên dân cũng như ở ngoài dân, mà liên đới đến 
độ đồng hoá, ngay cả lãnh nhận trách nhiệm về tội lỗi của dân. 

Cha Giuse Lê Văn Sỹ, Tổng Đại diện Giáo phận Nha Trang 
và Cha Phêrô Pham Ngọc Lê, quản xứ Ba Làng, Giáo phận Nha 
Trang, là những học trò và cũng là những nghĩa tử thân thiết của 
Đức Hồng y tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đã 
giúp cho các linh mục trẻ của thời đại hôm nay, mà có lẽ nhiều anh 
em chưa biết rõ về ngài, có được những cảm nghiệm tường tận về 
cuộc đời và linh đạo “hy vọng”của vị tôi tớ Chúa, một con đường 
nên thánh đã được chính Đức Bênêđictô XVI đề cập trong Thông 
điệp Spe Salvi (Được cứu rỗi trong niềm hy vọng). 

Cha Giuse Hoàng Văn Tình, Dòng Tên, quản xứ Tạo Tác 
thuộc Giáo phận Đà Lạt, dựa trên những văn kiện Toà Thánh về 
truyền thông và với thao thức cùng kinh nghiệm dạy giáo lý cộng 
đồng, đã trình bày cho các linh mục tham dự viên một phương 
pháp sử dụng khéo léo những phương tiện truyền thông hiện đại 
để chuyển tải nội dung của giáo lý và Tin Mừng của Đức Kitô đến 
cho cộng đoàn qua những đoạn video ngắn, giúp cộng đoàn dân 
Chúa đón nhận một cách thích thú và dễ dàng đi vào tâm hồn của 
mỗi người. 

Cha còn nhấn mạnh thêm rằng truyền thông hôm nay có 
nhiều ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống con người và ngay 
cả trong đời sống của Giáo Hội. Tuy có nhiều hạn chế trong hoàn 
cảnh Việt Nam, nhưng hiện tại có rất nhiều cố gắng của các thành 
phần dân Chúa, đã và đang góp phần rất lớn làm cho sứ điệp Tin 
Mừng của Đức Kitô được truyền thông đến với con người hôm 
nay. 

Ngoài những giờ thuyết trình, các linh mục tham dự viên 
còn có những giờ trao đổi với thuyết trình viên và thảo 
luận theo nhóm để học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao kiến thức và 
kinh nghiệm, và để đào sâu cũng như chia sẻ những vấn đề liên 
quan. 
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Ý thức rằng chính Chúa Thánh Thần là chủ nhân của việc 
thường huấn và rằng sự biến đổi phải xuất phát từ chính cá nhân 
linh mục, các tham dự viên sốt sắng tham dự thánh lễ, các giờ 
kinh phụng vụ và chầu Thánh Thể chung mỗi ngày. 

Buổi chiều cuối cùng của khoá thường huấn là cuộc hành 
hương đến Đan viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, cách Nha Trang 
khoảng 35 km, như một cuộc hành hương đích thực trong Năm 
Đức Tin và là cao điểm của những ngày thường huấn. Đây là dịp 
quý báu để các cha ngoài Giáo phận Nha Trang biết thêm về đan 
viện, về đời sống cầu nguyện, những kiến trúc đặc biệt của Đan 
viện Xitô Mỹ Ca, trực thuộc Đan viện Lérins, Pháp.

Tại Đan viện, Cha Bề trên Marie Bảo-Tịnh Trần Văn Bảo và 
quý thầy đã ân cần đón tiếp các linh mục. Sau một vài phút viếng 
Thánh Thể, Cha Bề trên giới thiệu ngắn gọn về lịch sử hình thành 
và phát triển của Đan viện, đời sống và những sinh hoạt trong 
cộng đoàn gồm 60 linh mục, đan sĩ và các thành viên. Các linh 
mục cũng có thời gian tham quan các kiến trúc nghệ thuật tại Đan 
viện như các bức tượng trên đường tử đạo và đường thánh giá.

Cuối cùng, tại nhà nguyện Đan viện, Đức cha Giuse chủ tế 
Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa kết thúc khoá thường huấn linh mục trẻ 
liên giáo phận. Cuộc hành hương và thánh lễ diễn ra trong bầu khí 
linh thiêng của đan viện như diễn tả cách hài hòa tinh thần cầu 
nguyện và phục vụ, sự hiệp thông, chia sẻ và hăng say ra đi làm 
chứng cho Đức Kitô qua những những gì mà các cha đã lãnh nhận 
được trong khoá thường huấn linh mục liên giáo phận năm 2013. 

  
GP. Nha Trang - Nguồn: WHĐ  
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3.6 
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm 

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn. 
 
Ngày 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi văn Đọc - hiện 
đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho - làm Tổng giám mục Phó Tổng 
giáo phận Sài Gòn. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc 
cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho “trống 
tòa và theo ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis). 

Sau đây là tiểu sử của ĐC Phaolô Bùi văn Đọc: 

11-11-1944:    Sinh tại Đà Lạt 
1956 – 1963:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh 
Giuse, Sài Gòn 
1963 – 1964:  Học tại ĐCV Giuse, Sài Gòn 
1964 – 1970:  Đại học TG Urbaniana, Roma 
17-12-1970:    Thụ phong linh mục 
1971 – 1975:   Giáo sư Tiểu chủng viện Simon 
Hoà, ĐCV Minh Hoà và ĐH Đà Lạt. 
1975 – 1995:   Giám đốc Đại chủng viện Minh 
Hòa, giáo phận Đà Lạt 
1986 – 2008:   Giáo sư thần học tín lý ĐCV 

Thánh Giuse, Sài Gòn 
1991 – 1995:   Giáo sư thần học tín lý ĐCV Thánh Giuse, Hà Nội 
1994 – 1996:   Giáo sư thần học tín lý Đại chủng viện Huế 
1995 – 1999:   Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt 
26-03-1999:    được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám 
mục chính toà giáo phận Mỹ Tho và đã chọn châm ngôn Giám mục là 
“Chúa là niềm vui của con” 
20-05-1999:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính tòa Đà 
Lạt, do Đức TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong 
27-05-1999:    Nhận giáo phận Mỹ Tho 

 Nguồn: http://press.vatican.va - Huy Hoàng 
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IV. 

GIAÙO PHAÄN KONTUM 
 

4.1. 
Thư hiệp thông của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh 

với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp,  
Giám Mục Giáo Phận Vinh 

     
TOAØ GIAÙM MUÏC KON TUM 

               146 Traàn Höng Ñaïo – Kon Tum 
                          Soá 107/VT/’13/Tgmkt 
. 

Kontum, ngaøy 09 thaùng 09 năm 2013 

 
Kính gửi 
Đức Cha Phaolô NGUYỄN THÁI HỢP, 
Giám Mục Giáo Phận VINH. 
 
Trọng kính Đức Cha, 
Đọc Thông Cáo của Tòa Giám Mục Xã Đoài - TC số 01/13-TG 
ngày 05.09.2013 – không thể không đau xót. Giáo Phận Vinh vui vì 
có Vị Tân Giám Mục Phụ Tá trong khi anh chị em ở Giáo xứ Mỹ 
Yên lại sống trong đòn thù và nước mắt! “Tòa Giám Mục Xã Đoài – 
đã phải - khẩn thiết kêu gọi mọi tín hữu giáo phận Vinh và những 
người yêu chuộng hòa bình hiệp thông cầu nguyện cho các nạn 
nhân của vụ đàn áp này và lên tiếng bênh vực cho công lý”!   
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Nhưng đau xót và chói tai hơn khi nghe những lời giải thích “theo 
kiểu cộng sản xã hôi chủ nghĩa” của các cấp chính quyền địa 
phương. Cứ như thế này thì còn được bao người dân tin vào 
những người trị nước hôm nay?!  Càng suy gẫm càng thấm thía 
đắng cay : trong khi các “Thế lực ngoại xâm” đe dọa và lấn chiếm 
lãnh thổ, còn trong nước nhà cầm quyền lại xử tệ với người dân 
đến thế! “Mất tiền mất bạc, mất ít! Mất danh mất giá, mất nhiều! 
Mất niềm tin, mất hết!”.  
Dẫu sao cũng tạ ơn Chúa “mọi nơi mọi lúc” vì Giáo Phận Vinh, 
cách riêng anh chị em Mỹ Yên, đã và đang thi hành sứ mạng của 
các chứng nhân Tin Mừng yêu thương thật kiên cường. Nguyện 
xin Chúa ban cho mọi người liên quan biết bình tĩnh giải quyết vụ 
việc trong tinh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng con người, tôn 
trọng quyền tự do tôn giáo, vì chỉ có sự thật mới cho chúng ta tự 
do, hạnh phúc đích thật! (x. Ga 8,32).    
Giáo phận Kontum xin tiếp tục hiệp thông với Đức Cha và Giáo 
Phận Vinh, cách riêng với Cha Xứ và anh chị em Mỹ Yên trong 
kinh nguyện và ngày sống phục vụ! Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa 
là Chủ lịch sử và mưu ích cho quê hương đất nước được sống 
trong tự do và hạnh phúc thật! 
 

Hiệp thông, 

 

 

 
 

+ Micae Hoàng Đức Oanh 
Giám Mục Giáo Phận Kontum 
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4.2. 

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN 17-09-2013  

 
 
 

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum  
xin ghi nhanh từ những ngày đoàn con cái xa gần  

khắp mọi miền của Quê Hương Đất Nước  
chuẩn bị về với Mẹ cho đến Thánh Lễ trọng thể  

mừng kính Mẹ Sầu Bi Măng Đen.  
 

• Kon Tum những ngày chuẩn bị về với Mẹ. 
        Thế là suốt cả tuần nay trời Kon Tum mưa tầm tã! Thế nhưng 
đi chỗ nào và đến đâu, người ta cũng nghe được những dự định, 
những xếp đặt của phần đông anh chị em cả Lương lẫn Giáo chộn 
rộn rủ nhau đi Đức Mẹ Măng Đen, kẻ quyết định đi xe máy, người 
lại hùn tiền để bao xe hơi...Các người buôn bán vùng Kon Plong 
và cả tận Kon Tum cũng đang tích cực chuẩn bị hàng hóa để phục 
vụ đồng bào!  
        Phần Đức Cha và quý Cha trong Ban Tổ Chức thì hình như 
không nhận ra mưa, nên cứ bình tâm mà thực hiện những gì đã 
hoạch định, đã bàn tính, đã lên chương trình... 
        Có số người thì nghĩ rằng thế nào rồi trời cũng sẽ tạnh ráo 
như năm ngoái thôi! Có người lại cho rằng những cơn mưa này 
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đang thử thách Đức Tin của mọi người vì Năm nay là Năm Đức 
Tin mà, thôi thì cứ sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa là sẽ được 
bình an... 
        • Ngày áp Lễ 16-09-2013 
        Trời vẫn cứ tiếp tục đổ mưa, lúc nặng, lúc nhẹ hạt nhưng 
không có lúc nào ngớt... Vậy mà từ sau trưa, các anh chị em từ 
tận các vùng thuộc Miền Nam như Sài Gòn, Đồng Nai, và các 
Tỉnh, Thành Phố khác đã nô nức chen chân với các anh chị em 
trong Giáo Phận Nhà để về Canh Thức với Mẹ đêm nay. Để có thể 
ngồi tâm sự với Mẹ trong đêm, từng nhóm một đã căng lên những 
chiếc lều tạm bằng những tấm vải chống thấm rộng chừng vài 
thước được buộc từ cây này sang cây nọ  chỉ đủ để che những hạt 
mưa rơi thẳng, chứ còn nếu có cơn gió hắt thì chỉ còn cách lấy áo 
mưa mặc vào và lấy dù mà che thôi..! Khoảng từ 16- 18 giờ , mưa 
càng lúc càng nặng hạt hơn, thế nhưng ai nấy cứ hân hoan và 
chuẩn bị tâm hồn để tham dự Đêm Cầu Nguyện với Mẹ của Núi 
Rừng. 
        Vào lúc 19 giờ, Đức Giám Mục Giáo Phận đã cùng hiện diện 
với quý Cha phụ trách Khai Mạc Đêm Cầu Nguyện: Khởi đầu là 
Nghi Thức đốt lửa và hát kinh Chúa Thánh Thần... Bầu khí vô 
cùng thánh thiêng và sinh động. Đống củi được xếp sẵn trước Lễ 
đài từ lúc chiều đã ướt đẫm, thế nhưng giờ đây hiệp với lòng sốt 
mến của các con cái Mẹ nên đã bừng bừng cháy to... Chẳng mấy 
chốc ngọn lửa thiêng được chuyển giao qua những ngọn đuốc, và 
cứ thế lan rộng ra làm sáng rực cả một cánh Rừng Đêm! 
        Ngay sau đó, Cha Đặc trách đã xin Đức Giám Mục ngỏ vài lời 
với các con đang ngóng trông và sẵn sàng lắng nghe những lời 
dạy dỗ của Vị Đại Diện Thiên Chúa đang ở với họ 
        Đức Cha đã nhắc cho mọi người ý thức được rằng làn ánh 
sáng đang tỏa chiếu cả bầu trời Măng Đen hôm nay chính là ân 
huệ Đức Tin mà Chúa đang nhờ Mẹ Maria Măng Đen gửi xuống 
cho con cái Ngài trong Năm Đức Tin này, đặc biệt cho những 
người đang hiện diện với Mẹ đêm nay. Ngài cũng nhắc nhở mọi 
người đến đây để học nơi Mẹ gương yêu thương và sẵn sàng 
phục vụ; để khi trở về với môi trường sống của mình, mỗi người 
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hết sức sống tử tế, xứng đáng là những người con ưu tú của Mẹ 
và trở thành sứ giả của tình yêu thương. 
        Như một lời đoan hứa với Vị Chủ Chăn của mình, tất cả đã 
sốt sắng cầu xin Mẹ ban ơn qua bài hát tôn vinh Người với cả tâm 
tình. 
        Sau đó, Cha Đặc trách đã kêu mời tất cả những ai đang có 
mặt nơi đây, nếu đã được nhận Ơn Mẹ một cách rõ ràng thì nên 
lên kể lại để mọi người cùng cao rao danh Mẹ. Không cần nhắc 
đến lần thứ hai, hai chị Giáo Dân Gx Plei Chuet đã dắt một em bé 
tên Mary lên và cho mọi người biết cháu đã được Mẹ chữa cho 
khỏi bệnh tim bẩm sinh lúc được 12 tháng tuổi, và bây giờ cháu đã 
được 6 tuổi, rất mạnh khỏe từ đó đến nay; và cháu đã đã đi học 
bình thường như những trẻ khác. 
        Rồi một Giáo Dân Gx Võ Lâm cũng lên cao rao danh Mẹ vì 
chị bị ung thư giai đoạn cuối, gia đình đã tính đến chuyện lo hậu 
sự cho chị; nhưng nhờ chị đã khẩn nài xin Mẹ Măng Đen giúp, và 
cho đến nay, đã qua đi hơn ba năm, Chị vẫn được mạnh khỏe để 
đứng đây ngợi khen và cảm tạ Mẹ. 
        Người thứ ba tạ ơn Chúa đã được Mẹ giúp cho qua khỏi hai 
căn bệnh nan y : viêm xoang rất nặng và thêm vào là bệnh trĩ. Rồi 
chị cũng kể thêm một ơn trong đại nữa mà gia đình chị đã được 
đón nhận; đó là đứa cháu bị mất trí nhớ nên luôn chán nản và chỉ 
muốn hủy hoại đời mình... Sau vài ngày được chị tha thiết khẩn xin 
Mẹ, người cháu ấy đã khôi phục lại trí nhớ. Sứ điệp chị gửi đến 
cho mọi người là : “ Hãy Tin tuyệt đối, đừng bao giờ để cho chút 
nghi ngờ chen vào niềm tin ấy.” 
        Người này đến người nọ thay nhau kể lại Ơn Huệ được Đức 
Mẹ Măng Đen cứu giúp chữa bệnh nan y và xin mọi người cùng 
cao rao danh Mẹ, tạ Ơn Chúa. 
        Chắc chắn nếu để cả đêm cũng không thiếu người lên cao 
rao những ơn nhiệm lạ mà Mẹ Maria đã ban cho từng người. Thế 
nhưng vì thời giờ có hạn, nên Cha Đặc trách đã xin dừng tại đây. 
Sau những lời kinh, tiếng hát ca tụng Chúa và tôn vinh Mẹ, buổi 
cầu nguyện với Mẹ Núi Rừng đã được khép lại để mọi người có 
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được vài giờ thư giãn, nghỉ ngơi mà chuẩn bị tâm hồn và thân xác 
cho ngày Đại Lễ hôm sau. 
        Thế nhưng chỉ độ nửa tiếng đồng hồ sau, khi mọi người đã 
tìm được một chỗ trú mưa để tâm sự riêng với Mẹ, thì nơi đặt dàn 
cồng chiêng lại vang lên những giai điệu âm u, huyền bí... thế là 
chẳng ai bảo ai, cả Kinh lẫn Thượng, không còn nghĩ đến mưa và 
lạnh là gì, đã vội vã tuốn ra, hân hoan nắm tay nhau cùng xoang 
cho đến tận khuya như một lời kinh đêm vô cùng sốt sắng! 
 
        • Ngày Đại Lễ  17-09-2013 
 

 
Lễ đài chính Măng Đen 

 
        Trời cao nguyên vẫn không tạnh, và trên đỉnh đại ngàn Măng 
Đen lại nặng hạt hơn! Thế nhưng những hạt mưa ấy,những luồng 
gió se lạnh ấy không thể cản bước mọi người. Từ hai, ba giờ 
sáng, lục tục các con cái Mẹ, từ những vùng xa của cả hai Tỉnh 
Gia Lai và Kon Tum đã cùng nhau tuốn về. Những chiếc xe ca, 
những chiếc xe đò, những chiếc xe buýt, những chiếc xe hơi và 
ngàn ngàn xe máy chen nhau... Đường đèo dốc dác, xe lên xe 
xuống liên miên, xe nào cũng tăng tốc để đi cho được nhiều 
chuyến...vậy mà xe nào cũng đều nghiêm chỉnh đưa các con cái 
Mẹ về với Mẹ thật bình an! 

Cảm tạ Mẹ, phép lạ là đây! 
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        Vừa đến trạm dừng, cách Đồi Đức Mẹ khoảng ba cây số, thì 
không xe nào có thể chạy thêm được nữa vì đã kẹt đường mọi  
người xuống xe , theo sự hướng dẫn rất nhiệt tình của quý Cảnh 
Sát Huyện Kon Plong và của các Ông Câu Biện Các Gx, mọi 
người vui vẻ xếp thành Đoàn Rước, vừa đi bộ vừa cầu nguyện và 
lần hạt,... Thật đúng ý nghĩa của một Cuộc Hành Hương! 
        Còn tại Măng Đen, không biết đêm qua các anh chị em đã 
ngủ thế nào, mà mới từ tờ mờ sáng, khi có người rón rén tiến về 
Linh Đài với niềm vui trong ý nghĩ mình sẽ là người đầu tiên đến 
với Mẹ trong ngày Đại Lễ hôm nay, thì lại chưng hửng vì có ai đó 
đã đến trước mình rồi! Và cứ thế, đến khoảng năm giờ sáng thì 
người ta không còn chen được vào phía trong để chạm vào Mẹ 
được nữa! 
        Tuy đông đảo như thế, nhưng bầu khí vô cùng trật tự vì ban 
Tổ Chức đã phân chia các khuôn viên cách hợp lý và chu đáo. 
Thêm vào đó còn một lực lượng Trật Tự Viên là quý Chủng Sinh 
do chính Cha Phó Giám Đốc Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, đích 
thân đeo bảng hiệu nơi cánh tay và đội mưa điều hành; Cùng ra 
sức lo về trật tự, còn có cả một đoàn binh hùng hậu là các  anh, 
chị Trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận, vì thế mọi 
sự cứ răm rắp được diễn tiến. Riêng các anh chị em Giáo Dân, 
nhờ được hướng dẫn nên đã rất nghiêm túc đứng, ngồi tại các 
khuôn viên chia cho Gx mình. 
        Đặc biệt năm nay, Ban Tổ Chức đã  lập một khuôn viên vòng 
theo phía bên phải và đằng  sau Tượng Mẹ Măng Đen để làm nơi 
ban Bí Tích Hòa Giải, tại đây đã kê rất nhiều Tòa; vì thế hầu hết 
mọi Giáo dân đều có cơ hội bày tỏ lòng sám hối và lãnh ơn Giao 
Hòa với Thiên Chúa một cách thánh thiện và dễ dàng. Rồi từ suốt 
ngày hôm kia, hôm qua và cả từ sáng sớm hôm nay, các Cha liên 
tục thay nhau ngồi cũng dưới mưa để chuyển giao Ơn Tha Thứ từ 
Thiên Chúa đến cho anh em mình. 
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• Thánh Lễ  bình minh 
        Đến 6h00’, mọi sự và mọi người đã được ổn định, và  Thánh 
Lễ Đồng Tế bằng tiến Jrai được trọng thể cử hành dưới mưa! 
        Thánh lễ xong, mọi người được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng 
để chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. 
       Vào lúc 8h, quý Cha Dòng Đa Minh đã bắt đầu hướng dẫn để 
khởi sự Giờ Lần Hạt Mân Côi. Một Giờ được dành riêng cho Mẹ 
thật sốt sắng với những lời hướng dẫn suy niệm, với những lời 
kinh của toàn thể cộng Đoàn, với những cử điệu do các Bà Mẹ và 
các thiếu nữ thuộc Gx Kon Rơbang diễn nguyện để tôn vinh Mẹ 
theo tiếng nhạc Tây Nguyên, đã làm mọi người đã sốt sắng lại 
cảm thấy sốt sắng, tin tưởng và mến yêu Mẹ mình hơn nữa! 
 
        • Mẹ và con vẫn đứng trong mưa. 
        Mọi chờ đợi cho ngớt cơn mưa đã không thành! Trời vẫn cứ 
mưa! Chắc chắn đây là lời riêng Chúa muốn nhắn gửi cho con cái 
Người qua Ngày Đại Hội đáng ghi nhớ của năm Đức Tin này! Thôi 
thì mưa cứ mưa, mà chẳng  phải là Mưa Ơn sao? 
        Lúc này số người tham dự Đại Hội đã có thể vượt con số 
năm ngoái rồi! Không kể vùng đất dành cho Lễ Đài và lối đi để 
trống, cứ ước tính theo số mét vuông đất trên hai đầu người, thì 
chắc đã phải lên đến ba bốn mươi ngàn người, đấy là chưa kể 
những người buôn bán từ các nơi đã quy tụ về để bán hàng, bán 
quán  ăn... và chưa kể các chú thanh niên, trung niên... đã biết tận 
dụng cơ hội, lấy xe máy của mình để chạy xe ôm... và chưa kể 
đến các hình thái kinh doanh khác nữa!  
        Mẹ của chúng ta lúc nào và ở đâu cũng luôn thể hiện tấm 
lòng của một Bà Mẹ. Mẹ chăm sóc, lo lắng và tìm những cơ hội, 
những phương cách cho con cái của mình được vươn lên. Nơi 
nào có Mẹ, nơi ấy dần dần sẽ trở nên trù phú; trước tiên là về mặt 
vật chất, sau là về mặt tâm linh. 
        Mẹ Măng Đen mến yêu của chúng con, chúng con xin cảm 
ơn Mẹ! 
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        • Thánh Lễ trọng thể mừng kính Mẹ Sầu Bi Măng Đen 

 

Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (17.9.2013) 
Đúc Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Gp Kontum, 
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám Mục Gp Thái Bình, 

Viện Phụ Matthêu Nguyễn Bá Linh, Đan Viện Xitô Thiên Phước, Vũng Tàu 
 

        Đúng 9h15’, một Thầy Dòng Đaminh lên Lễ Đài đọc lời Dẫn 
Nhập Lễ, sau đó Đội Kèn, Trống của Gx Đăk Mót cử bài Dâng 
Kính Đức Mẹ. Khi bài kèn vừa dứt thì Bài hát Nhập Lễ do Ca Đoàn 
Nhà thờ Chính Tòa đảm trách được vang lên. Từ Đài Đức Mẹ 
cách Lễ Đài khoảng 100m, Đoàn Rước di chuyển.  
        Đi đầu là Bình Hương, rồi Thánh Giá, Đèn hầu. Ngay tiếp sau 
là 100 ông Câu- Biện thuộc các Giáo Xứ. Sau các ông Câu-Biện là 
Đoàn vũ Bộ Lễ rồi đến Đoàn Cồng Chiêng. Ngay tiếp theo là Đoàn 
đọc Sách Thánh, lời Nguyện Giáo Dân và Đoàn Dâng Lễ Vật. 
Ngay sau Đoàn Rước là quý Cha trong Giáo Phận trên dưới 90 vị, 
rồi đến Hai Vị Khách Quý là Đức Giám Mục Giáo Phận Thái Bình 
và Đức Viện Phụ Đan Viện Xitô Vũng Tàu (Các Ngài đã cố tình lên 
dự Lễ mặc dầu Đức Cha Micae không dám mời vì tất cả còn thô 
sơ..!), cuối cùng là Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo Phận Kon 
Tum Chủ Tế. 
        Mở đầu là lời chào chúc của Đức Cha Chủ Tế, sau đó Ngài 
giới thiệu hai Vị Khách Quý, rồi mọi sự được tiếp diễn trong làn 



                                  

 40

Giaùo phaän Kontum                                        9&10/2013  

mưa Hồng Ân không dứt từ mấy ngày hôm nay! Có điểm đặc biệt 
là Đức Giám Mục cũng đứng dưới mưa mà dâng lễ, chứ Ngài 
không muốn che dù trên Lễ Đài. 

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ được tuyên đọc bằng bốn thứ 
tiếng: Kinh – Bahnar – Jrai  và Xê-đăng . 
        Trong Bài Chia sẻ, Đức Cha Chủ Tế đã nhấn mạnh đến Đức 
Tin và cách thể hiện Đức tin của mọi Giáo Dân, đặc biệt trong Năm 
Đức tin này. 

Lời Nguyện Giáo Dân cũng được Đại Diện bốn Dân Tộc 
dâng lời chuyển cầu. Để Thánh Lễ được tô thêm màu sắc và có 
phần long trọng, Cha Trưởng Ban Phụng Vụ cũng đã đề nghị  
thêm phần Dâng lễ Vật với cử điệu nhẹ nhàng theo bài hát Dâng 
Lễ gồm cả các Đại Diện Gx và các Học Viên Giáo Phu cùng các 
em Nội Trú cả Kinh và Dân Tộc. 
        Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ. 

 
        Có tới 100 điểm cho Rước Lễ do 100 Ông Câu Biện cầm 100 
tấm biển có ghi số thứ tự hướng dẫn Quý Cha trao Mình Thánh 
Chúa. Nhờ được giao hòa với Chúa qua bí Tích Hòa Giải mới lãnh 
nhận, nên ai cũng sung sướng đón nhận Mình Thánh Chúa; các 
Cha đã phải di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ  kia nhiều lần để đáp 
ứng lòng khao khát Chúa của mọi người. 
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        Cuối Lễ, Đức Cha Micae đã mời Đức Cha Thái Bình ban vài 
lời huấn dụ.  Và sau cùng, Ngài thay mặt toàn Giáo Phận  để cảm 
ơn Đức Cha Thái Bình và Đức Viện Phụ. 
        Thánh Lễ kết thúc trong an bình, vui tươi; chẳng ai thấy mệt 
mỏi gì dù đã phải đi bộ mấy cây số mới đến được với Mẹ, rồi lại 
phải đứng suốt trong mấy tiếng đồng hồ...  
        Sau Thánh Lễ, Ban Tổ Chức lại thiết lập một Đoàn người nối 
đuôi nhau đến chào kính Mẹ tại Tượng Đài. Lại lũ lượt đoàn đoàn, 
lớp lớp... Ai cũng thích xếp hàng đến chào Mẹ lần nữa, dù cả đêm 
đã ở kề bên Mẹ 
         Sau đó người thì ra về, kẻ thì ở lại chờ đến Thánh Lễ Bế 
Mạc của Ngày Hành Hương vào lúc 3 giờ chiều này cho thỏa tình 
Mẹ - Con . 
        Chỉ có khoảng không đến một nửa ra về ngay sau Thánh Lễ 
thôi, vậy mà người ta đã thấy đầy kín con đường dài ba cấy số. Ai 
cũng hân hoan, không hề nghe có một lời than van vì phải lội bùn 
trên suốt một con đường dài như thế!  
        Người ta cũng lại thấy đến giờ ấy, mà vẫn còn rất nhiều xe 
chở đầy người đi ngược lên để kính viếng Mẹ Măng Đen. Chắc 
đêm nay họ thỏa tình với Mẹ lắm, vì còn ít người hơn! Tạ ơn Chúa 
và Mẹ Măng Đen, không có một tai nạn giao thông đáng tiếc nào 
xảy ra. 
         Lạy Mẹ Măng Đen, 
         Từ khắp mọi miền của Quê Hương Đất Nước, và từ cả 
những nơi xa. Chúng con đã dọi sáng Niềm Tin, đã trải rộng Niềm 
Hy Vọng và đã in đậm Tình Yêu Mến trên những chặng đường dài 
để về được đến đây với Mẹ.  
         Chúng con xin cảm ơn Mẹ vì biết bao điều nhiệm lạ mà Mẹ 
đã âm thầm thực hiện cho Thế giới, cho Quê Hương, cho Giáo 
Hội, cho Giáo Phận, cho Gx và cho từng người, từng gia đình của 
chúng con trong những tháng ngày qua. 
        Và chúng con cũng cầu xin Ơn Phù Giúp của Mẹ. Xin Mẹ 
tiếp tục lo lắng cho chúng con, như Mẹ vẫn từng lo lắng. 

Ôi  Đức Nữ của Thiên Nhiên trùng điệp!  

http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/
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Ôi Bà Mẹ của Các Kẻ Tin! Xin Mẹ dắt chúng con đến với 
Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ; để  chúng con được ở với 
Người và để được Người sai đi làm Chứng nhân giữa lòng đời, tỏa 
sáng niềm tin trong  chính từng môi trường sống của chúng con. 
         Và đặc biệt xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để cho công việc 
xây dựng Trung Tâm Dâng Kính Mẹ của Giáo Phận tại Măng Đen 
này được sớm thực hiện,  để tất cả những ai đến với Mẹ nơi đây 
đều được đón nhận mọi ơn phúc mà Chúa đã nhờ Mẹ chuyển giao 
cho mọi con cái do chính Người đã tạo dựng nên. 
         Chúng con xin cảm ơn Mẹ. 
         Chúng con xin kính chào Mẹ, Mẹ Măng Đen yêu dấu của 
chúng con! 
 

4.3. 
Những câu chuyện  

tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen 
Hàng chục ngàn người từ khắp các buôn làng, các nơi 

trong và ngoài tỉnh Kon Tum đã về Măng Đen (thôn Măng Đen, xã 
Đắk Long, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum) để tham dự ngày hành 
hương kính Đức Mẹ Măng Đen do Giáo phận Kon Tum tổ chức 
vào ngày 17.9 . 

Bên cạnh những thông tin về ngày hành hương, một số tâm 
tình của những người con của Mẹ Maria về bên Mẹ trong dịp này, 
chúng tôi muốn kể lại một vài câu chuyện tai chúng tôi đã nghe và 
mắt chúng tôi đã nhìn thấy. 

Đức Mẹ cụt tay 
Bức tượng Đức Mẹ tại Măng Đen có thân hình giống tượng 

Đức Mẹ Fatima, nhưng phần đầu tượng khi phục chết giống khuôn 
mặt của một người phụ nữ vùng Tây Nguyên. Chất liệu tượng 
bằng xi măng, cao 1 mét với hai bàn tay cụt. 

http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/
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Có người từ Sài Gòn lên hành hương kính Mẹ thốt lên: 
“Sao Đức Mẹ lại cụt tay? Sao không gắt tay vào cho Đức Mẹ, mà 
sao mặt Đức Mẹ xấu, có vẻ khắc khổ vậy?” 

Khi hỏi một số người đến đây hành hương về cảm nhận 
của họ đối với bức tượng Đức Mẹ Măng Đen, thì không ai cảm 
thấy “Đức Mẹ Măng Đen xấu là rào cản họ đến với Mẹ”, nhưng 
chính hình ảnh cụt tay của Mẹ lại đưa họ tới những tâm tình thật 
sâu sắc. 

 
Khi được hỏi, một anh đang dắt đưa con nhỏ đi theo nói: 

“Cụt tay thì có vấn đề gì đâu. Mẹ vẫn là Mẹ của mình mà.” 
Một người thanh niên đưa ra lời nhận đình: “Đức Mẹ thiếu 

đôi tay, để mỗi người chúng ta trở thành đôi tay của Mẹ mà đến 
với anh chị em của mình.” 

Trong dịp hành hương này có hơn 300 anh chị em bệnh 
phong đã đến với Mẹ. Cha tổng đại diện giáo phận Kon 
Tum Phêrô Nguyễn Vân Đông nói rằng: “Anh chị em bệnh phong 
khi tới đây thấy Đức Mẹ cụt tay giống họ, nên họ đã nhận Đức Mẹ 
Măng Đen là Đức Mẹ của họ.” 

Các nhân chứng 
Vào lúc 18 giờ, ngày 16.9, tại lễ đài có chương trình “Cầu 

nguyện bên Mẹ Maria” do các tu sĩ DCCT đang truyền giáo tại Tây 
Nguyên phụ trách. Trong chương trình, cha Giuse Trần Sĩ Tín đã 

http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/
http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/news/Giao-Phan/
http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/news/Giao-Phan/
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mời gọi những ai được ơn của Mẹ Maria hãy tiến lên lễ đài làm 
chứng cho Mẹ, vì “loan báo Tin Mừng là nói về Chúa những gì 
Chúa đã làm cho mình và do đó, khi kể lại ơn của Mẹ Maria chính 
là cách thức loan báo Tin Mừng” 

Sau lời mời gọi của cha Giuse Sĩ Tín đã có hơn 10 người 
lên làm chứng về những ơn bản thân, những người thân yêu trong 
gia đình của họ đã nhận được từ nơi Mẹ Maria (còn nhiều người 
muốn lên làm chứng nhưng thời gian buổi canh thức đã quá dài.) 

Lời chứng để lại ấn tượng với chúng tôi nhất là của một chị 
thuộc sắc tộc Jarai, chừng 35 đến 40 tuổi gì đó. 

Vừa lên lễ đài, cầm Micrô chị đã nghẹn lời khóc không 
thành tiếng (cha Sĩ Tín đã phải động viên chị). Nói một hồi dài 
trong nước mắt bằng Tiếng Jarai, chị như qụy xuống hướng về 
bức ảnh Mẹ Maria trên lễ đài, hướng vào cha Sĩ Tín vái lạy. Chúng 
tôi chỉ hiểu được câu chuyện của chị sau khi cha Sĩ Tín dịch ra 
tiếng Kinh. Ngài nói: “Trước đây chị bị bệnh thần kinh. Chị cầu xin 
Chúa, Chúa cho khỏi, rồi chị lấy chồng được bốn đứa con. Đến khi 
mang thai đứa thứ năm thì chị đau bụng, nhưng không hiểu đau 
cái gì. Khi bác sĩ khám cho chị, bác sĩ bảo phải hút đứa trẻ ra. Bây 
giờ chị buồn và xin Đức Mẹ tha thứ, xin tất cả anh chị em cầu 
nguyện cho chị để Chúa tha thứ cho chị ấy vì chị đã nghe lời bác 
sĩ mà hút bỏ đứa con thứ năm của mình”. 

Có mặt tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, Anh 
Hưng thuộc Giáo phận Kon Tum (cách Măng Đen khoảng 60 km) 
nói với chúng tôi: “nhiều người được ơn Đức Mẹ về phần xác, 
nhưng theo tôi, ơn phần hồn mới là quan trọng” 

Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh 
Chắc chắn Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo mục 

Giáo phận Kon Tum không muốn chúng tôi nói về ngài (khi chúng 
tôi cầm máy quay lại hình ảnh Đức Cha đang nhặt rác giữa 
đường, ngài đã quy lại mắng chúng tôi), nhưng quả thật hình ảnh, 
những lời nói và việc làm của vị Giám mục này đã để lại ấn tượng 
đặc biệt cho chúng tôi. 

http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/news/Giao-Phan/


                                  

 45

Giaùo phaän Kontum                                        9&10/2013  

Sau chương trình diễn nguyện tối 16.9 cũng như trong ngày 
17.9, Đức cha Micae nhiều lần nhắc nhở (nói qua Micrô) những 
người tới hành hương tại linh địa Măng Đen phải giữ gìn vệ sinh 
môi trường: “Anh chị em đã tới đây và cầu nguyện rất nhiều, điều 
đó là tốt lắm. Tuy nhiên, anh chị em phải giữ gìn về sinh chung. 
Không được xả rác, cũng như khi thấy rác dưới chân thì hãy nhặt 
bỏ vào nơi quy định. Đó chính là cách anh chị em làm chứng về 
Chúa, là việc loan báo Tin Mừng”. “Để tránh tình trạng kẹt xe, lộn 
xộn, xin anh chị em hãy đi vào phía tay phải của mình. Hãy đi sát 
vào  phía tay phải.” 

Không chỉ nói, chúng tôi còn chứng kiến chính Đức cha 
Micae đã cúi xuống nhặt từng cọng rác trên đường đi để bỏ vào 
thùng rác. Trước và sau thánh lễ, ngài ra lối đi để hướng dẫn bà 
con đi bộ: “Bà con đi sát vào phía tay phải để nhường đường cho 
xe đi, tránh bị ùn tắc.” 

Trong khi một số xe của ban tổ chức dán logo “Về với Mẹ 
Măng Đen” để có thể tiến vào sát khu vực linh địa Măng Đen, thì 
sáng ngày 17.9, Đức giám mục Micae đã cho xe của mình dừng 
tại khu vực để xe ô tô như những đoàn hành hương bình thường 
(cách linh địa Măng Đen hơn 3 km) để đi bộ như bao người con 
của Mẹ từ các buôn làng về với Mẹ. Một người khi thấy vị Giám 
mục này đi bộ xa như vậy đã chạy theo hỏi: Tại sao Đức cha lại 
muốn đi bộ tiến vào trung tâm hành hương? Vị Giám mục này trở 
lời: “Tôi muốn đi bộ vì hành hương là đi mà. Đi bộ để có thể nói 
chuyện với mọi người, để có thể đọc kinh cầu nguyện với Đức 
Mẹ.” 

Có nhiều tấm bạt lớn được dựng lên, nhưng riêng khu vực 
dâng thánh lễ lại không có. Vì vậy, khi các linh mục và lúc Đức cha 
cử hành thánh lễ trên lễ đài, các ngài đểu để đầu trần dưới trời 
mưa. Có lẽ không phải ban tổ chức không để ý, nhưng thiết nghĩ, 
với một tấm lòng yêu thương đoàn chiên, Đức cha Micae muốn 
dành những phần tốt nhất cho con cái mình trong ngày về bên Mẹ. 
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Một anh lái xe đưa đoàn chúng tôi đi nói về vị chủ chăn của 
mình: “Ngài đơn giản và thương bà con người thượng lắm!” 

Sau thánh lễ, vị Chủ chăn của Giáo phận Kon Tum nói 
chuyện và hướng dẫn bà con đi đường. 

Đến với Đức Mẹ Măng đen vào dịp hành hương này, chúng 
tôi không khỏi thấy xấu hổ khi chứng kiến lòng tin, ý thức cộng 
đồng nơi anh chị em người dân tộc thiểu số. 

Chứng kiến từng đoàn, từng gia đình anh chị em người dân 
tộc thiểu số đi bộ, tay sách đồ, lưng bồng con tiến về bên Mẹ 
Maria Măng Đen làm chúng tôi nhớ tới cảnh gia đình của Mẹ Maria 
xưa đi hành hương từ Nagiarét lên Giêrusalam. Nhưng quan sát 
thấy những anh chị em này trật tự, đi gọn sát đường, không vứt 
rác ra ngoài nơi quy định, chúng tôi lại khâm phục những anh chị 
em này biết bao. (bằng chứng là, mặc dù đường xá, nhiều khu vực 
tại trung tâm Măng Đen bị lầy nhưng không có cảnh sả rác như 
một số nơi hành hương khác.” 

Khi đã tới trung tâm hành hương Măng Đen, những anh chị 
em dân tộc thiểu số bất chấp thời tiết mưa, chỗ đứng, chỗ ngồi 
chật chội, vẫn sốt sắng, nhiệt thành cầu nguyện với Đức Mẹ qua 
việc tham dự lần chuỗi Mân Côi, thánh lễ cũng như các lễ nghi 
khác. Những khuôn mặt hiện lên vẻ khắc khổ do cuộc sống vất sốt 
sắng, chăm chú cầu nguyện với Mẹ. 

Có lẽ khi chứng kiến những hình ảnh đó, chị Luyện ở Phú 
Quang, Gia Lai (cách Măng Đen hơn 100 km) đã nói với chúng tôi: 
“Mặc dù đi xa vất vả, nhưng khi tới đây, thấy nhiều người, tôi mới 
thấy Đức Mẹ thương mình. Thấy ơn đức tin mạnh mẽ nơi nhiều 
anh chị em” 

Tên gọi, thùng tiền và quán ăn 
Những ai về trung tâm hành hương Măng Đen trong dịp này 

sẽ không thấy xuất hiện cụm từ “hành hương” hay “trung tâm hành 
hương”, thay vào đó là những cụm từ “Về với Mẹ Măng Đen” hay 
“Đến với Mẹ Măng Đen”. Đưa thắc mắc này ra hỏi nhiều người, thì 
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được biết: chính quyền cấp Tỉnh không cho dùng cụm từ “hành 
hương” hay “trung tâm hành hương” vì họ không công nhận khu 
vực tượng Đức Mẹ Măng Đen là “trung tâm hành hương” và cũng 
không công nhận những người tới khu vực này là đang “đi hành 
hương”. 

Tại trung tâm hành hương Măng Đen, nhiều người thắc 
mắc, trung tâm nào cũng đặt thùng tiền dâng cúng, tại sao tại trung 
tâm hành hương này không có thùng tiền nào? Tìm hiều câu 
chuyện này, nghe đâu chính quyền tỉnh Kon Tum không cho đặt 
thùng tiền vì  khu vực Đức Mẹ Măng Đen “không phải là cơ sở tôn 
giáo” và “đề nghị Tòa giám mục Kon Tum viết tờ trình để Tỉnh xem 
xét, vì theo chính quyền đây là hình thức quyên góp!” 

Liên quan đến tiền, chúng tôi tìm hiểu thêm thì được biết, 
hành chục cửa hàng bán đồ ăn thức uống và các dịch vụ khác 
xung quanh trung tâm hành hương Măng Đen  đều do Công ty Du 
lịch Sài gòn Măng Đen và chính quyền huyện Kon Plông cho thuê 
với giá từ 6 trăm ngàn đồng đến 2 triệu đồng một gian hàng. 

Các bãi xe gắn máy cũng như ô tô cũng do chính quyền 
huyện Kon Plông  và Công ty Du lịch Sài gòn Măng Đen kết hợp 
quản lý và thu tiền. Giá xe gắn máy 5.000 đồng, xe ô tô từ 4 chỗ 
tới 16 chỗ 20.000 đồng và trên 16 chỗ 30.000 đồng. 

Có thể kể thêm nhiều câu chuyện khác trong ngày hành 
hương tại trung tâm hành hương Măng Đen, nhưng chúng tôi 
muốn dừng lại đây bằng tâm tình của những lời trong bài hát “Mẹ 
Núi Rừng” (Tập bài hát dành cho thánh lễ lúc 6 giờ sáng ,17.9 của 
anh chị em sắc tội thiểu số): “Mẹ là hoa núi rừng, Mẹ Maria. Con 
ngợi ca kính mừng, ôi Mẹ của con. Con người dân tộc, đơn độc 
khổ đau, xin ẩn náu nơi Mẹ, ôi Mẹ của con, ôi Mẹ Măng Đen, ôi 
Mẹ vinh quang, ôi Mẹ muôn ơn, ôi Mẹ yêu thương.” 
 

Nguồn tin: PV.VRNs tại Kon Tum 
 

http://xn--cmmngen-b4a6jg1264fnqa.vn/
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4.4. 
Mừng 10 năm Giám Mục 

của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh 
Sáng ngày 27.08.2013, lúc 10h30′, tại nhà thờ Thăng Thiên, 

miền Pleiku, Giáo phận Kontum, đã tổ chức Thánh lễ mừng 10 
năm Giám mục của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh. Thánh lễ 
diễn ra cùng với ngày Các Bà Mẹ Công Giáo Miền Pleiku.  

VRNs ghi nhận có sự hiện diện gần 1800 hiền mẫu, gần 
200 tu sĩ nam nữ. Ngoài ra hiệp dâng thánh lễ còn có 37 linh mục 
đồng tế. 

Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã thay mặt 
gia đình giáo phận Kontum chúc mừng Đức Cha Micae Hoàng 
Đức Oanh, nhân ngày kỷ niệm 10 năm Giám mục Kontum 
(28.08.2003 – 2013). 

VRNs xin giới thiệu bài cám ơn này. 
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Kính thưa Đức Cha  
Ngày mai, 28.08.2013 là ngày tròn 10 năm giám mục của 

Đức Cha (2003 – 2013) và năm 2013 này Đức Cha cũng được 45 
năm linh mục (1968 – 2013). Con xin thay mặt anh em linh mục, 
các nam nữ tu sĩ, các Bà Mẹ Công Giáo Miền Gia Lai, xin chúc 
mừng Đức Cha.  

Thưa Đức Cha, 
Trong lịch sử 80 năm thành lập và trưởng thành của giáo 

phận Kontum thân yêu (1933-2013), Đức Cha đã gánh vác trách 
nhiệm dẫn dắt trong suốt 10 năm, chiếm 1/8 chặng đường xây 
dựng và phát triển gia đình giáo phận Kontum. Trong 10 năm qua, 
với vai trò chủ chăn, Đức Cha đã dồn hết tâm tư, sức khỏe, quan 
tâm lo lắng cho Giáo Phận. 

Đức Cha là một giám mục ít khi ở Tòa Giám Mục. Đức Cha 
luôn luôn trên đường đến với giáo dân ở những vùng xa xôi thiếu 
thốn, những vùng đang còn chịu nhiều thử thách, đồng lòng chia 
sẻ những gian nan khốn khó với con chiên mình.  

Vì mong muốn cho con chiên mình được hưởng nhận các 
Bí Tích, được tham dự Thánh Lễ hàng ngày, được gắn kết với 
Giáo Hội, Đức cha đã phải gánh chịu không ít khó khăn, nhưng 
Đức cha không ngại ngừng, luôn hết lòng hy sinh vì đàn chiên 
mình.  

Đức Cha đã phải từng ngủ đêm ở trên xe giữa rừng, đón 
mừng Chúa Giáng Sinh trên đường, không ngại đường sá xa xôi 
khó khăn hiểm trở, chỉ mong được đến với đàn chiên đang khát 
khao Lời Chúa, được dâng Thánh lễ cho những vùng xa xôi bao 
nhiêu năm thiếu thốn Thánh Lễ, đến với những nơi giáo dân ước 
ao, mong chờ thấy được sự hiện diện vị linh mục của Chúa Giêsu. 

Đức Cha ý thức hơn ai hết về cánh đồng rộng lớn, bao la 
bát ngát của giáo phận Kontum mình. Linh mục trong giáo phận thì 
ít, nên Đức Cha đã đi khắp nơi mong tìm thợ gặt. Ai cũng được 
mời, Dòng tu nào cũng được kêu gọi, và như thế sau nhiều năm, 
nhờ sự xông xáo, nỗi lực của Đức Cha mà giáo phận Kontum có 
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nhiều ơn gọi hơn, nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ từ khắp nơi đã về 
phục vụ tại giáo phận Kontum. Nhiều vùng xa xôi nay đã có cha 
xứ, có nhà nguyện, có bóng dáng các nữ tu về phục vụ cho cộng 
đoàn dân Chúa. 

Đó là hoa trái trên cánh đồng giáo phận Kontum với công 
sức của Đức Cha. 

Ơn Chúa đặc biệt cho sức khỏe của Đức Cha cũng vô cùng 
to lớn, bởi vì Đức Cha lâu nay phải mang máy trợ tim, với sức 
khỏe tưởng chừng như sẽ không đủ sức để gánh vác trọng trách 
của mình. nhưng với Ơn Chúa cho, trong 10 năm qua, Đức Cha 
đã làm rất nhiều việc mà một Linh Mục thật khỏe mạnh cũng chưa 
chắc làm được, Tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận 
Kontum một Giám mục được nhiều Ơn Chúa như Đức Cha. 

Kính thưa Đức Cha, 
Chúng con biết Đức Cha còn biết bao nhiêu công việc đang 

thực hiện, bao nhiêu công việc Đức Cha mong muốn thực hiện 
cho Giáo phận như: Xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ 
Măng Đen, phát triển Gia Đình Phanxicô Xaviê, mở rộng Gia Đình 
Ơn Gọi, tìm cách xây dựng nhà thờ, nhà nguyện cho các vùng dân 
tộc xa xôi, lo cho các em học sinh dân tộc được học hành… công 
việc còn ngổn ngang trăm mối. Đức cha còn nhiều ưu tư, lo lắng 
trong vai trò Giám mục của Giáo phận. 

Chúng con xin hứa sẽ chung lòng chung sức với Đức Cha 
trong mọi việc, để xây dựng Giáo phận thân yêu của chúng ta một 
ngày một phát triển hơn. 

Chúng con xin hiệp ý cùng Đức Cha dâng lời tạ ơn Thiên 
Chúa nhân kỷ niệm 10 năm giám mục, 45 năm linh mục của Đức 
Cha. 

Xin Thiên Chúa tiếp tục bổ sức cho Đức Cha, để Đức Cha 
có nhiều sức khỏe, tiếp tục dẫn dắt chúng con truyền rao Danh 
Chúa trên vùng đất Tây Nguyên này.  

Kính chào Đức Cha. 
Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông 
Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum 
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4.5. 
NGÀY HIỀN MẪU GIÁO MIỀN PLEIKU 

. 
Ngày 27 tháng 8 năm 2013, Miền Pleiku đã tổ chức ngày 

Hiền Mẫu tại nhà thờ Thăng thiên, gồm 7 giáo hạt trong toàn Miền 
với sự tham dự của 1860 hiền mẫu và quan khách. 

Với chủ đề: “Kỷ niệm 165 năm rao giảng Tin mừng tại 
Tây nguyên” 

Chương trình từ 7g30 đến 4g30 . 
Trong chương trình sinh hoạt gồm có những mục: 

♦  Lm Tổng Đại Diện thuyết trình: 
-        Thuyết trình về lịch sử truyền giáo tại Kontum 
-        Vai trò Thầy sáu Do trong công cuộc truyền giáo tại Kontum. 
♦ Lm trương Bảo Tâm trình bày 
-        Phúc Đức tại Hiền Mẫu 
♦ Các Mẹ phát biểu góp ý về “Vai trò người Hiền mẫu thời@”. 
♦ Kỷ niệm Mừng 10 năm Tấn phong Giám mục 
        Đặc biệt hôm nay dâng thánh lể Kỷ niệm 10 năm (2003 – 
2013) tấn phong Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục 
Giáo phận. 

Thánh lễ Tạ ơn do ĐGM chủ tế cùng với 37 Lm đồng tế. 
trong bài giảng 

Ngài đã nói lên tình Yêu thương của Chúa. Ngài cũng nói 
về bài phỏng vấn của Đức Thánh Cha  về : “Vai trò người Phụ nữ 
trong Giáo hội.” 

- 4g30 Chầu Mình Thánh Chúa và kết thúc một ngày sinh 
hoạt trong niềm sốt mến hân hoan. 
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Cha Tổng Đại Diện gặp gỡ giới Hiền Mẫu 

 
Quảng cảnh bên ngoài Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku 

 
Quảng cảnh bên trong Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku 

Ngày Hiền Mẫu 
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4.6. 
NĂM ĐỨC TIN & NGÀY HIỀN MẪU 

TẠI GIÁO MIỀN KON TUM. 
  
            Trong bầu khí sinh động và tràn đầy ánh sáng của Năm Đức Tin, 
và để mọi người được có cơ hội học hỏi và đào sâu hơn; Ngày Hiền 
Mẫu của Giáo Phận Kon Tum năm nay đã được Đức Cha cho phép tổ 
chức tại hai Miền : Gia Lai và Kon Tum trong cùng một ngày, 27-08-
2013. 
            Từ cả hơn một tháng trước, Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu của 
Giáo Phận đã cùng với các Chị Trưởng trong các Gx thuộc Giáo Miền 
Kon Tum họp bàn và lên chương trình cho ngày họp mặt mừng Thánh 
Quan Thầy Mônica tươi vui này. 

Tài liệu học hỏi đã được Cha Đặc Trách gửi đến Quý Cha Xứ từ 
hơn hai tuần trước; và nhờ sự dẫn dắt, khích lệ của “ Cha mình”, chị em 
ở các Gx đã rất phấn khởi hội họp, bàn bạc và chuẩn bị cho ngày Lễ sắp 
tới. 

Chắc có lẽ Chúa muốn nhìn lại sự nhẫn nại, bền tâm của Các Mẹ 
như thế nào, nên từ mấy hôm trước, ngày nào Ngài cũng cho mưa, và 
mưa thật to từ sáng đến tối…Thế mà con số đăng ký tham dự gửi về vẫn 
cứ cùng với nước mưa tăng lên! 

Và hôm nay, ngày mong đợi đã đến. Trời vẫn cứ rả rích mưa lúc 
nặng lúc nhẹ hạt. Có đôi người đã ái ngại nghĩ chắc chị em vùng xa 
không về được! Thế nhưng, chỉ mới chưa đầy 7 giờ sáng, các dãy ghế 
trong Nhà Thờ Chính Tòa đã không còn chỗ! Đến khoảng 8 giờ kém 15 
phút, trước lúc khai mạc thì quý Chị trong Ban điều hành đã cho biết con 
số hiện diện đã tăng lên tới trên hai ngàn người, trong khi đó ngoài 
đường vẫn còn các chị vừa xuống khỏi xe buýt và đang đội mưa đi dọc 
theo con đường Nguyễn Huệ. Ban Tổ Chức đã hơi bối rối vì đã chuẩn bị 
số ghế tương đương với các năm là khoảng trên dưới một ngàn năm 
trăm Chị là cùng! Các Chị đã quên mất Lễ Bổn Mạng của mình năm nay 
đang nằm trong Năm Đức Tin mà! 
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Mất khoảng hơn nửa tiếng sắp xếp, đến 8 giờ 15 phút thì mọi sự 
đã đi vào ổn định, và giờ khai mạc đã được diễn ra. Cha Aloisiô Nguyễn 
Hùng Vị, Chính Xứ Gx Phương Nghĩa kiêm đặc trách Hiền Mẫu của Giáo 
Phận đã lên tuyên bố ý nghĩa và mục đích của ngày họp mặt hôm nay, 
và sau đó Cha đã giúp cho mọi người cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh 
Thần. 

Để bầu khí được sinh động ngay từ giây phút đầu, Các Hiền mẫu 
Gx Tân Hương đã đồng diễn Bài hát : “Con Đường Giêsu”, liền ngay đó, 
với Bài hát: “Thắp sáng cho đời” Các Chị đã đến nhận ánh sáng từ Nến 
Phục Sinh và đi chuyển giao ánh sáng đó cho hết mọi chị em. Chưa hết, 
với lời đề nghị của thuyết trình viên, chị em vẫn giữ nến sáng trong tay; 
rồi cùng với bài hát “Hãy thắp sáng lên”, cả hơn hai ngàn con tim đã thực 
sự mở ra theo các cử điệu vừa sôi động, vừa sốt sắng..! 

Mọi người tắt nến và giờ học hỏi bắt đầu với chủ đề : “Sứ Vụ 
Chuyển Giao Đức Tin Của Người Mẹ Công Giáo” do Soeur Juliana Loan 
Dòng Thánh Phaolô đảm trách. 

Sau giờ nghe thuyết trình, chị em được nghỉ giải lao ít phút. Bây 
giờ Chúa đã thôi cơn thử thách, và đã gửi cho chị em một bầu trời quang 
sáng với những ánh nắng tươi đẹp và nhẹ ấm… Thật vô cùng tạ ơn 
Chúa, nếu không thì chị em sẽ không còn chỗ nào sinh hoạt ngoài Nhà 
Thờ! 
            Đến giờ thảo luận thì ôi thôi, con số các chị đến sau chưa đăng 
ký đã lên đến gần hai trăm người! Ban điều hành lại phải tận tình dẫn dắt 
người này vào tổ nọ, người khác vào nhóm kia… Rồi tất cả cũng lại đã đi 
vào ổn định. Chị em đã cùng nhau thảo luận rất sôi nổi; làm sao mà 
không sôi nổi được khi những vấn đề được bàn ở đây toàn là những 
“vấn đề nóng” của mọi bà vợ, bà mẹ trong gia đình! 
            Để kết thúc một buổi sáng tốt đẹp đã đi qua, các chị em được 
hướng dẫn vào Nhà Thờ để mọi người được có thời gian tĩnh lặng và 
nguyện cầu trước Thánh Thể Chúa. Chính Cha Đặc Trách Hiền Mẫu đã 
giúp cho chị em trong  giờ cầu nguyện sốt sắng này. Đến giờ phút này, 
con số Chị em là hai ngàn hai trăm lẻ ba người. 
             Giờ cơm trưa mới là giờ vui và giao lưu thật sự. Vì đông quá 
nên ban tổ chức phải phân chia theo Giáo Xứ, thế nhưng chỉ một lúc sau 
là mọi tổ nhóm đã tan hàng! Có hộp cơm trong tay rồi, ai nấy cứ thoải 
mái đi tìm bạn bè quen biết từ những lần hội họp trước… rồi cười cười, 
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nói nói…rồi chia sẻ cho nhau thêm ống cơm lam, chiếc bánh ngọt mà 
các bà mẹ đã chu đáo, cẩn thận chuẩn bị từ hôm qua! 

Cũng tranh thủ giờ rảnh rỗi này, các chị em chụp hình lưu niệm 
chung với nhau…Những chị có vai diễn trong giờ diễn nguyện sắp tới thì 
đi hóa trang, phục trang… Cả sân Nhà Thờ Chính Tòa cứ rộn lên tiếng 
cười tiếng nói! Cả năm vất vả ngược xuôi, hôm nay đúng là ngày…  xả 
stress ! 

Tạ ơn Chúa và cảm ơn Thánh Nữ Mônica  đã cho các Bà Mẹ có 
được Ngày Lễ Bổn Mạng đầy ý nghĩa này! 

Đúng 13h chị em lại được hiệu lệnh vào Nhà Thờ để tham dự giờ 
đúc kết các Đề Tài đã thảo luận. Để bầu khí được vui tươi và hấp dẫn, 
các chị em đã lồng ghép vào với giờ Đúc kết này phần Diễn Nguyện theo 
Chủ Đề: “ Vài Khuôn Mặt Chuyển Giao Đức Tin Trong Kinh Thánh”. Tất 
cả đã diễn ra thật tốt đẹp! 

Từ phần đúc kết đến các nội dung của các cảnh diễn nguyện, 
ngoài các bài học về Vai Trò của Người Mẹ trong việc chuyển giao Đức 
Tin cho mọi người, đặc biệt cho con cái qua việc Giáo Dục Nhân Bản và 
Giáo Dục Đức Tin, các Hiền Mẫu còn muốn gửi đến cho mọi người  một 
 thông điệp nhấn mạnh đến sức mạnh của Niềm Tin và của Lời Cầu 
Nguyện. 

Ngoài phần đúc kết rất đầy đủ và có nhiều sáng tạo; các chị em 
lại khai thác và thể hiện được những tiềm năng ca hát, kịch nghệ  gần 
như chuyên nghiệp của một số đông các Bà Mẹ, thật tuyệt vời! 

Và cuối cùng, cao điểm của ngày hôm nay đã đến!  
Vì Ngày mai, 28-09-2013  là Ngày Kỷ Niệm tròn 10 Năm Giám 

Mục của Đức Giám Mục Giáo Phận, nên cũng như tại Miền Gia Lai đã 
diễn ra sáng này; chiều hôm nay, vào lúc 15h, thay vì như các năm 
trước,  Chị Em được Đức Cha cùng với Quý Cha Sở của mình đến dâng 
Thánh lễ cầu nguyện cho chị em; thì năm nay chị em lại được đón nhận 
và tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của Đức Cha cùng với Quý Cha trong Giáo 
Miền được tổ chức vào chính Ngày Đại Hội Các Hiền Mẫu này; nhóm 
Múa và Cồng Chiêng của các Bà Mẹ được tuyển chọn để rước Đức Cha 
và quý Cha Đồng Tế vào Thánh Đường. Có rất đông Nam Nữ Tu Sĩ và 
tất cả các Vị Câu Biện cũng như  Đại Diện các Hội Đoàn tại các Gx cùng 
về tham dự Thánh Lễ, trước là cầu nguyện và chúc mừng Đức Cha, sau 
là bày tỏ tấm lòng biết ơn và cảm thông với Các Bà Mẹ . Ôi thật là vinh 
dự, thật vui và thật phấn khởi! 
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Trước giờ Thánh Lễ, Cha Quản Miền đã cùng với Cha Simon 
Bình và Cha Đặc Trách Hiền Mẫu cùng với Đại Diện các Giới đứng ra 
chúc mừng Đức Cha. Với những lời lẽ ngắn gọn nhưng súc tích, Cha 
Simon đã nói lên những ân đức và công lao mà Đức Cha Micae đã thể 
hiện trong suốt cuộc hành trình 10 năm qua của Ngài trong Cánh Đồng 
Truyền Giáo bao la của Giáo Phận Kon Tum mến yêu này. Cha đã nhấn 
mạnh đến sự dấn thân năng động, đến những ứng xử tài khéo và mạnh 
dạn của Đức Cha; nên hầu như khắp cả các nơi trong Giáo Phận đều đã 
có được bóng dáng của các Linh Mục và Dòng Tu… Tuy chưa hẳn là 
đầy đủ, nhưng mọi con cái xa gần cũng đã có được Vị Mục Tử của mình. 

Sau cùng Cha cũng thay mặt Linh Mục Đoàn và toàn thể Giáo 
Dân trong Giáo Phận hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Cha và hết sức 
cùng cộng tác với Đức Cha để  xin Chúa ban cho khuôn mặt của Giáo 
Phận ngày một tươi sáng hơn.      

Đức Cha làm dấu thánh giá, và mọi người sốt sắng đi vào Thánh 
Lễ. 

Trong bài chia sẻ, Đức Cha đã dựa theo ý hướng của Đức Thánh 
Cha Phanxicô trong các Bài Giảng tại Đại Hội Giới Trẻ 2013 vừa qua để 
nhắc nhở mọi người, cách riêng cho các Bà Mẹ vềSứ Vụ Được Sai 
Đi của từng người, từng giới trong vai trò của mình. 

Ngài cũng lặp lại lời hứa của các Hiền Mẫu ở Gia Lai sáng hôm 
nay đã hứa với Ngài là sẽ hết sức cùng nhau bài trừ tệ nạn “Rượu chè 
say sưa” tại các Buôn làng trong những dịp Lễ Hội hoặc Ma Chay, Cưới 
Hỏi. 

Ngài cũng khuyên mọi người , cách riêng các Hiền Mẫu ba điểm: 
1. Muốn thể hiện Sứ Vụ Rao Giảng của mình, mọi người cần phải 
có cuộc sống đàng hoàng, gương mẫu. 
2. Việc chấp hành luật lệ giao thông cũng là một phương thế Rao 
Giảng của người Công Giáo. Đức Cha đã bày mọi người làm một bài 
tính: Cứ mỗi lần nộp phạt vì phạm lỗi giao thông khoảng 1.000.000 đồng; 
thì nếu 10 lần như thế là đã có tiền cho con đi học cách thoải mái… 
3. Đặc biệt, Đức Cha nhắc đến dịp hành hương Kính Đức Mẹ Sầu 
Bi Măng Đen sắp tới chính là cơ hội để mọi người thể hiện Sứ vụ Rao 
Giảng của mình. Việc Rao Giảng sẽ được thể hiện bằng nhiều phương 
cách; tuy nhiên chỉ nguyên việc giữ gìn môi trường sạch sẽ, không vứt 
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rác và sẵn sàng cúi mình nhặt rác cũng là một Lời Rao Giảng hùng hồn 
rồi! 

Cuối cùng, Đức Cha khuyên các Bà Mẹ hãy chăm lo giáo dục con 
cháu mình cách kỹ lưỡng như gương Thánh Mônica. Ngài cũng nhắc 
mọi người phải quan tâm đến Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ mà Chúa đang 
ban cho đang tiềm tàng nơi các con cháu của mình. Ngài cầu chúc mọi 
chị em luôn biết sống và thể hiện nền văn minh tình thương trong tình 
yêu của Thiên Chúa. 

Thánh lễ tiếp tục với phần Dâng Lễ Vật do các Bà Mẹ Gx 
Phương Hòa đảm trách. 

Cuối Thánh Lễ, Chị Hội Trưởng Hội Hiền Mẫu Giáo Miền đã thay 
mặt mọi chị em, một lần nữa dâng lời Chúc Mừng Kỷ Niệm 10 Năm thi 
hành Tác Vụ Giám Mục của Đức Cha và cảm ơn Đức Cha vì sự ưu ái 
đối với các Bà Mẹ. 

Chị cũng dâng lời cảm ơn đến quý Cha Sở kính yêu của các chị, 
hứa sẽ hết sức đóng góp phần bé nhỏ của mình tùy theo khả năng Chúa 
ban cho vào các công việc của Giáo Xứ, và cũng xin quý Cha Xứ nâng 
đỡ và dẫn dắt để các Hiền Mẫu có thể thi hành Sứ Vụ của mình cách 
hoàn hảo hơn. 

Các chị không quên cảm ơn Quý Tu Sĩ Nam Nữ, cũng như quý 
Câu Biện và tất cả mọi người  đã đến hiệp dâng Thánh Lễ với các chị. 

Cuối cùng, chị cũng đã xin phép Đức Cha để dâng lời cảm ơn 
cách riêng đến Cha đặc trách Hiền Mẫu đã luôn hết lòng hết sức chăm lo 
cho các chị, không chỉ trong ngày Lễ hôm này mà hầu như Cha hằng 
cưu mang “ Những Kẻ được giao phó cho mình ” mọi ngày trong cuộc 
sống của các Chị. 

Các Chị cũng không quên cảm ơn Soeur Thuyết Trình  đã gắn bó 
với các chị trong suôt ngày hôm nay. 

Mọi người sốt sắng cúi đầu nhận lãnh Phép Lành của Đức Cha 
và Quý Cha đang nhân danh Chúa ban xuống. 

Thánh Lễ kết thúc, mọi người  ra về trong hân hoan với những lời 
hẹn sẽ gặp lại nhau không chỉ sang năm, mà thỉnh thoảng trong những 
dịp tổ chức Tĩnh Tâm Liên Giáo Xứ. 

Ban Truyền Thông GPKT 
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4.7. TIEÀN DAÂNG CUÙNG CHUÙA NHAÄT 18.8.2013  

TT  CAÙC GIAÙO XÖÙ MIEÀN KONTUM SOÁ TIEÀN 
1. Gx Chính Toaø 16,176,000
2. Gx Dak Choâ 3,600,000
3. Gx Dak Jaâk 1,650,000
4. Gx Dak Mot + Yang Loá 1 12,445,000
5. Gx Dak Tea Rôxaù 7,674,000
6. Gx Dak Tuk + Ñak Chung 1 2,770,000
7. Gx Haømong - Dakwôk 2,000,000
8. Gx Hlaâu Rôgnol 970,000
9. Gx Kon Bôban 2,550,000
10. Gx Kon Duõ 1,000,000
11. Gx Kon Gung- Dakmut 4,500,000
12. Gx Kon Hring 5,000,000
13. Gx Kon Jôdreh 8,000,000
14. Gx Kon Rôbaøng 6,000,000
15. Gx Kon Xumluh 3,610,000
16. Gx Kontrang 1,890,000
17. Gx Mang La 1,100,000
18. Gx Phöông Hoaø 2,100,000
19. Gx Phöông Nghóa 20,000,000
20. Gx Phöông Quyù 3,000,000
21. Gx Plei Jôdraâp 1,700,000
22. Gx Plei Kôbey 6,210,000
23. Gx Plei Pôdöõ 2,700,000
24. Gx Plei Rôhai 5,000,000
25. Gx Rôkôi 350,000
26. Gx Taân Höông 13,400,000
27. Gx Taân Ñieàn 1,300,000
28. Gx Taân Phaùt 2,100,000
29. Gx Taân Phuù 2,000,000
30. Gx Trung Nghóa 3,000,000
31. Gx Voõ Laâm 7,500,000

COÄNG 151,295,000
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TT  CAÙC GIAÙO XÖÙ MIEÀN PLEIKU SOÁ TIEÀN 
1. Gx An Khê   7,000,000 
2. Gx An Mỹ 1,000,000 
3. Gx An Sơn  9,000,000 
4. Gx Châu Khê  2,000,000 
5. Gx Cheo Reo 3,700,000 
6. Gx Chợ Đồn  1,000,000 
7. Gx De Sơmei  4,280,000 
8. Gx Đồng Sơn 4,000,000 
9. Gx Đức An 27,500,000 
10. Gx Đức Hưng 5,045,000 
11. Gx Hà Bầu 4,010,000 
12. Gx H'Bông 550,000 
13. Gx Hiếu Đức  2,285,000 
14. Gx Hiếu Nghĩa  2,550,000 
15. Gx Hoa Lư + Trà Đa 6,400,000 
16. Gx Hòa Phú 2,050,000 
17. Gx Hoàng Yên 2,000,000 
18. Gx Ia Hru-Phú Quang  8,000,000 
19. Gx Iatô   3,600,000 
20. Gx Kon Mah + Kon Mahar  5,600,000 
21. Gx La Sơn  8,000,000 
22. Gx Lệ Cần  2,100,000 
23. Gx Lệ Chí  1,000,000 
24. Gx Mỹ Thạch  9,200,000 
25. Gx Mỹ Thạch, Hội ĐMHCG 3,000,000 
26. Gx Ngô Sơn 1,540,000 
27. Gx Ninh Đức 2,700,000 
28. Gx Phaolô Hneng  830,000 
29. Gx Phú Bổn 4,400,000 
30. Gx Phú Nhơn 2,200,000 
31. Gx Phú Thiện 2,000,000 
32. Gx Phú Thọ  3,000,000 
33. Gx Phú Túc  500,000 
34. Gx Plei Chuet 4,500,000 
35. Gx Plei Rơngol Khop 2,700,000 
36. Gx Thăng Thiên-Hiếu Đạo 55,500,000 
37. Gx Thanh Bình  800,000 
38. Gx Thánh Tâm  14,640,000 
39. Gx Thánh Tâm, Họ Phaolô 1,000,000 
40. Gx Tiên Sơn 1,800,000 

CỘNG 222,980,000 
 

TỔNG CỘNG 2 MIỀN: 151,295,000 + 222,980,000 = 374,275,000 VND 
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V. 

CHIA SEÛ 
5.1. 

Một Thánh Lễ Đáng Giá Bao Nhiêu? 
 

Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật,  
hết sức giản dị đơn sơ, nhưng lại quá độc đáo bất ngờ,  

để rồi cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ. 
 

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. 
Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. 
Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm 

trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. 
Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày. 

 
Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của ngài, 

tôi nói: “Cha thật có phúc được nuôi dưỡng trong một gia đình 
Công Giáo đạo đức, đã có công cống hiến cho đời hai vị Linh 
Mục.” 

Ngài đáp: “Vâng, đúng thế, nhưng không phải mọi sự đều 
trôi chảy như vậy từ đầu cả đâu ! Khi chúng tôi còn bé, cha tôi đã 
bỏ đạo, và mặc dù mẹ tôi còn đọc kinh cầu nguyện nhưng trong 
gia đình không một ai đi Lễ, kể cả Chúa Nhật, thể theo ý muốn của 
cha tôi. 

Tôi nói: “Trời đất ơi ! Cha làm tôi ngỡ ngàng quá chừng. 
Chuyện hiếm có như vậy mà có thể xảy ra thật ư ? Vậy chứ ơn gọi 
làm Linh Mục từ đâu mà ra ?” 

Ngài nói: “Một hôm, sau khi cha tôi đến thăm một tiệm bán 
thịt gần nhà thì ông đã đột nhiên thay đổi ý kiến. Câu chuyện xảy 
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ra chiều hôm đó tại nhà hàng bán thịt này là nguyên nhân hoán cải 
của cha tôi.” Tôi đáp: “Một tiệm bán thịt ! Một ơn hoán cải trong 
một tiệm bán thịt ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?” 

Cha Stanislaus nói: “Ồ, đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế 
này. Cha tôi và ông chủ tiệm là một đôi bạn thân từ hồi còn bé. Khi 
hai người đang say sưa chuyện vãn như mọi lần thì một bà già 
lọm khọm bước vào. 

Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem bà cụ 
cần gì. Bà nói bà đến xin ông một chút thịt nhưng bà không có tiền. 
Cha tôi chú ý lắng nghe câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ 
tiệm. 

Ông chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư ? Nhưng tôi cần 
biết bà có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã." 

Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào cả, nhưng 
tôi sắp đi Lễ đây, và nếu ông muốn thì tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý 
chỉ của ông.” 

Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng (nhưng cả 
hai đều coi thường tôn giáo, nhất là Thánh Lễ Misa và Giáo Hội 
Công Giáo) cho nên cả hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu 
trả lời của bà già lẩm cẩm. 

Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi ! Đây là một miếng giấy 
nhá” và ông viết mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và dâng lễ theo ý chỉ của 
ông’ rồi đưa cho bà cụ ông nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện 
theo ý chỉ của tôi nhá. Khi về, bà sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và 
chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu ký thịt.” 

Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa nhân 
lành sẽ giúp đỡ bà. Khoảng một giờ sau, bà trở lại tiệm bán thịt. 
Khi nhìn thấy bà ông chủ tiệm liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa 
cho tôi đi và chúng ta sẽ xem Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng 
giá bao nhiêu tiền nhá !” 

Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân phía 
tay mặt. Trên bàn cân phía trái ông để một khúc xương nhỏ, 
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nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn miếng xương của ông. Vậy là 
ông lấy miếng xương ra và đặt vào bàn cân bên trái một miếng thịt 
nhỏ. Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông bèn lấy một 
miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy nhiên bàn cân mặt vẫn 
không nhúc nhích. 

Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì sự nhạo 
báng của mình, nhưng ông chủ tiệm vẫn còn muốn tiếp tục trò 
chơi của ông. Ông bèn đặt một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, 
nhưng bàn cân mặt vẫn đứng yên bất động. Ông nghĩ chắc cái cân 
bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không lẽ… Ông lấy miếng giấy 
ra khỏi bàn cân bên mặt xem sao, tức thì bàn cân bên trái xẹp 
ngay xuống dưới sức nặng của tảng thịt lớn. 

Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm soát kỹ 
lại xem cân có bị trục trặc gì không, rồi ông cân một vài thứ khác 
như ông vẫn làm từ trước tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất 
chính xác. Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn cân: ông 
đặt tờ giấy lên phía bên trái và tảng thịt lên phía bên mặt. Tuy 
nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn tảng thịt rất nhiều. 

Bực mình, ông nhẹ nhàng nói với bà cụ: “Bà cụ ơi, bây giờ 
bà muốn gì nào? tôi có phải đưa cho cụ cả một cái đùi cừu 
chăng?” 

Bỗng chốc, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều nhận ra 
rằng Thánh Lễ Misa thật là vô giá. Ngay lúc đó, cả hai đều 
được ơn soi sáng để hiểu biết rằng không thể tính được một 
Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu tiền. 

Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa xảy ra, 
và ông hứa sẽ cung cấp thịt hàng ngày miễn phí cho bà cụ. Ông 
giữ lời hứa. Tiếng đồn lan ra các vùng lân cận, dân nghèo khác 
cũng đến lãnh phần thịt hàng ngày của họ. Rồi lòng quảng đại của 
ông được các vùng khác biết đến. Thiên hạ cũng nói rằng phẩm 
chất thịt của tiệm ông rất ngon nên số doanh thu của ông tăng 
nhanh hơn bao giờ hết. 
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Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà Thờ xem 
Lễ, và ông được ban cho một thánh sủng khác. Ông được ơn 
nhận biết Chúa Giêsu đích thực hiện diện trong Mầu Nhiệm 
Thánh Thể, và ngày hôm sau nữa, cả nhà chúng tôi kéo nhau đi 
xem Lễ hàng ngày. Trong nhà chúng tôi không khí đã đổi khác 
không như trước nữa. 

Hạnh phúc chúng tôi được ban cho thật là vĩ đại, khôn tả 
xiết, và chúng tôi bắt đầu kính mến Chúa và thương yêu nhau hơn 
bao giờ hết. Gia đình chúng tôi bỗng trở nên một Tiểu Thiên Đàng, 
và tôi tin chắc rằng cha mẹ tôi đang chờ chúng tôi đến gặp các 
ngài trên đó! 

Trích bài viết của Sr. MARY VERONICA MURPHY 
Bản dịch của Louis LÊ XUÂN MAI 

 
5.2. 

Cô Giáo và Cậu Học Trò Lớp Năm 
Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những 

em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các 
học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm 

được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu 
học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù 
ngay bàn đầu.  

Năm ngoái cô đã từng biết 
Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp 
với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch 
thếch, còn người ngợm thì lại quá 
bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa". 
Chẳng những thế, cô Thompson còn 
dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ 
đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và 
ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài 
(chữ F là hạng kém).  Ở trường này, 
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vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập 
của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm.  

Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối 
cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc 
được. Cô giáo phụ trách lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy 
là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm 
ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô giáo lớp 2 
nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý 
nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình 
thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của 
người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, 
nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia 
đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo 
viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ 
ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng 
ngủ gục trong lớp".   

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm 
thấy tự hổ thẹn.  Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất 
cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và 
gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô 
một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xạm màu mà 
em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa.  

Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra 
trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên 
chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai 
nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười 
nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít 
nước hoa trong chai lên cổ tay.  

Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: 
"Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa".  Sau khi đứa 
bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ 
hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn 
trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy 
dường như phấn chấn hẳn lên.  
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Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm 
học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát 
biểu của mình vào đầu năm học, đã không yêu thương mọi học 
sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.   

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. 
Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em".   

Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. 
Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và 
"Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em".   

Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho 
biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế 
tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, 
nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong 
đời".   

Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó 
Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm 
lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này 
tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư 
tiến sĩ.   

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa 
được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái 
và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài 
năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí 
vốn thường được dành cho mẹ chú rể.   

Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo 
chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm 
xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ 
Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất.  Họ ôm nhau mừng rỡ và 
giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin 
tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình 
quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ".  Cô 
Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu:  "Teddy, em nói sai rồi. 
Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô 
chỉ biết thế nào là dạy học kể từ khi cô được gặp em" 

Theo Internet 
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NGÀY SINH HOẠT 

01 * 09g00 : Các linh mục về tĩnh tâm tháng 08 tại Tòa Giám 
Mục, tới 09 giờ sáng hôm sau. 

02 * 15g00 : Đc Micae đã dâng lễ an táng và tiễn đưa Bà Cụ 
Maria Nguyễn Thị Nở, 86 tuổi tại tư gia và an nghỉ tại Nghĩa 
địa Tư Lương, Hạt An Khê. Tư Lương là một dinh điền thời 
Đệ Nhất VNCH. Sau biến cố 1963 và đặc biệt sau biến cố 
1975, tất cả anh chị em theo đạo Công Giáo nơi đây “đã 
rụng hết” kể cả gia đình Bà Cụ Nở, trừ 2 vợ chồng già. Ít 
năm sau Ông Cụ cũng ra đi, còn mình Bà vẫn kiên trì giữ 
vững đức tin, bất kể những can ngăn hay gây khó khăn từ 
con cháu. Mình Bà chống gậy đi 3,4 cây số tới dự lễ ở An 
Sơn, rồi ở Đồng Sơn khi có lễ. Thánh Lễ an táng có đông bà 
con lương dân tham dự. Bà con rất ngạc nhiên về Thánh Lễ 
an táng của người công giáo. Hiện đã có gần 100 anh chị 
em Tư Lương đã trở về với cộng đồng dân Chúa. Sau lễ an 
táng, nhiều anh chị em muốn tin theo. 

03 * 09g00 : Đc Micae đã ban Bí Tích Thêm Sức cho 249 em 
Sêđăng tại Nhà thờ Dăk Tuk, Hạt Dăk Mót. Nhà thờ bằng 
gỗ, cao ráo, đẹp. Nhưng với chính quyền thì đây vẫn chỉ là 
ban Thêm Sức tại nhà  Chú Yao Phu Chói (???) thội. 
* 16g00 : Đc Micae về dâng lễ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 
144 em (142 Sêđăng +2 em Kinh) tại Nhà thờ Dăk Pxi, Hạt 
Dăk Hà, Miền Kontum. 

+ 04 * 06g00 : Nhà thờ Thăng Thiên :  Đc Micae ban Bí Tích 
Thêm Sức cho 61 con em: Gx Thăng Thiên 32 em; Gx Hiếu 
Đạo 8 em và Gx An Mỹ 21 em, hạt Pleiku. 

05 * 08g30 : Đc Micae dự lễ an táng Lm Plô Nguyễn Công Minh 
tại Nhà Thờ Vinh Hương, Hạt Đăk Mil, Gp Buôn Ma Thuột. 

06 * 09g00 : Tu viện Dòng Đức Bà TG, Thủ Đức : Đc Micae đã 
chủ sự thánh lễ khấn lần dầu cho 14 chị thuộc Hội Dòng. 

07 Lm Đaminh Trần Văn Vũ, Cha Sở Gx Đăk Jâk, đi Mỹ. 
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08 * 09g00 : Khánh thành nhà giáo lý Gx La Sơn. Ngôi nhà giáo 
lý này đã hoàn thành nhanh chóng là nhờ tài vận động khéo 
léo của Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung. Cha mới về nhậm 
xứ được hơn một năm. Từ nay con em có nơi đàng hoàng 
để được học hỏi Lời Chúa và giáo huấn của Mẹ Hội Thánh. 

09 * 06g00 : Nhà thờ Kon Rơbang, Kontum : Thánh lễ ban Bí 
Tích Thêm Sức cho 180 con em. Đc Micae chủ sự thánh lễ. 
* 10g30 : Ngày giáo lý viên. Đc Micae đã gặp các anh chị em 
và dâng lễ tại Tòa Giám Mục mừng Bổn Mạng Anrê Phú Yên 
với anh chị em. Lm Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang phụ 
trách. Có 693 anh chị em về dự. 
* 13g00 : Lm Giacôbê Nguyễn Tấn Đường qua đời tại Tòa 
Giám Mục Kontum. Thọ 94 tuổi. 

10 * 10g00 : Chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang phục vụ 
trên Vùng Tây Nguyên mừng 50 năm khấn dòng của Nữ tu 
M. Bông, Cựu Tổng Phụ Trách Hội Dòng. Thánh lễ do Cha 
Tổng Đại Diện chủ sự cùng với đông đảo linh mục thân hữu. 
Lễ được tổ chức tại Tu Viện Dòng ở Gx Đức An. 
* 17g00 : Đc Micae nói chuyện với các nữ tu Dòng Phaolô 
Thành Chartres đang phục vụ tại Âu Châu về vấn đề truyền 
giáo tại Tây Nguyên. 

12 * Khóa “Kỹ năng lắng nghe Lời Chúa” bắt đàu tại Gx Hoa Lư. 
Lm Phêrô Ngô Phan Đình Phục sj hướng dẫn. Ban LBTM 
Giáo Phận tổ chức. Khóa kéo dài cho tới ngày thứ bảy, 
17.08.2013. 
* 08g00 : Thánh lễ an táng Lm Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, 
94 tuổi, tại nhà thờ Tân Hương, sau đó tiễn đưa Cha về an 
nghỉ tại Đất Thánh Gx Trung Nghĩa, đông đảo con cháu Cha 
Cố sinh sống tại Giáo xứ này. Cha Cố là một trong các 
chủng sinh đầu tiên (năm 1935) của Chủng viện Thừa Sai 
Kontum. Thời gian phục vụ dài nhất của Ngài là 43 năm coi 
Gx Plei Jơdrập, nằm trong Thị xã Kontum, nhưng “không có 
phép ở tại Giáo xứ”, một năm từ Tòa Giám Mục được tới 
dâng lễ 1,2 lần!!! Gặp thời khó khăn. 
* Hôm nay Phái đoàn Việt Tộc với tôn chỉ phục vụ con em 
dân tộc “được phát triển” ghé thăm Giám Mục và trao đổi 
chương trình “Nước Sạch” cho các buôn làng ở vùng sâu 
vùng xa. Hội Việt Tộc, trong nhiều năm qua đã giúp con em 
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dân tộc Miền Tây Nguyên có điều kiện ăn học và làm việc. 
Anh chị em cũng giúp các bệnh nhân và gia đình có bệnh 
phong. ĐGM đã nhờ Cha Phaolô Nguyễn Văn Công làm việc 
với Phái đoàn về chương trình Nước Sạch này. Đề nghị các 
cha, các dì, các chú Yao Phu, Ko Khul liên lạc với Cha Công 
để đẩy mạnh chương trình này. 
* 17g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 100 em tại 
Nhà thờ Phương Hòa, Kontum. Gx Phương Hòa hiện cống 
hiến cho Giáo Phận 2 linh mục trẻ và một phó tế. Hy vọng có 
thêm nhiều ơn gọi mới. 

13 * 17g00 : Đc Micae ban thêm sức cho 86 em tại Nhà thờ Tân 
Điền, Hạt Kontum. Tới nay Gx Tân Điền vẫn chưa có cha 
xứ, vì thiếu linh mục! Cha xứ Phương Hòa tạm kiêm nhiệm. 
Tân Điền là một xứ đạo cung cấp nhiều ơn gọi cho các dòng 
tu. Bắt đầu có ơn gọi cho chủng viện của Giáo Phận. 

15 * 07g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 287 em 
Rơngao tại Nhà thờ Kon Trang Mơnei. 
* 10g30 : Đc Micae đã đến thăm Bà Y Liêng, một giáo lý viên 
trong giáo xứ bị một con muỗi đặc biệt chích dưới mắt cá 
chân. Tới nhà mới biết bệnh nhân đang nằm trên bệnh viện 
tỉnh Kontum. Ghé thăm bệnh viện thì được biết bà đã nằm 
đây 4 tháng rồi. Muỗi đặc biệt sao đó(!) đã làm hoại tử cả 
chân phải và lan lên tới mông. Sau đó đã xin Bệnh viện cho 
chuyển xuống Bv Chợ Rẫy. Hiện bệnh nhân đã được khoét 
hết phần thịt hoại tử và trở về nhà ở Kontum.  
* Theo tin Ban BAXH-Caritas Miền Kontum, thì hôm nay 
Phái đoàn bác sĩ ngoại quốc sẽ lên mổ lắp đục tinh thể cho 
các bệnh nhân tại Miền Kontum. Các bác sĩ sẽ làm việc tại 
Trạm Xá Cố Cao, Kon Jơdreh, TP Kontum. 

16 * Gx Plei Tower, hạt Chư Păh mừng 150 năm thành lập. Nhà 
thờ đã bị phá bình địa. Tới nay vẫn chưa có nơi thờ phượng. 
Mãi tới ngày 03.01.2012, mới có cha xứ, Lm Phaolô Phạm 
Đức Vượng. Địa sở này hiện gồm 10 họ đạo tại các làng: 
Plei Tơwân, Plei Broch, Plei Tơwer, Plei Klên, Plei Kum, Plei 
Tuêch, Plei Mor, Plei Mor Hle, Plei Om, Plei Hơde. 
* 10g00 : Đức Giám Mục Giáo Phận gặp và nói chuyện với 
các bậc cha mẹ của các tân chủng sinh mới tuyển chọn năm 
nay tại Gx Đức An. Buổi trưa đã dùng cơm với quý vị và các 



                                  

 69

Giaùo phaän Kontum                                        9&10/2013  

chủng sinh tại Nhà Bok Do. 
* Phái đoàn Mến Thánh Giá Cái Mơn lên thăm giáo phận và 
thăm chị em đang phục vụ các em dân tộc tại Gx Hiếu Đức. 
Các chị em rất tha thiết muốn tham gia nhiều hơn nữa công 
việc truyền giáo tại Gp Kontum, nhưng “lực bất tòng tâm”, số 
chị em nữ tu còn hạn chế so với nhu cầu quá lớn trong Gp 
Vĩnh Long. Phái đoàn do Dì Hai Tâm (Tân Tổng Phụ Trách) 
và Bà Bảy Phụng (Cựu Tổng PT) hướng dẫn Phái đoàn. 

17 * 04g00 : Đc Giuse Hoàng Văn Tiệm, Gm Bùi Chu, qua đời. 
* 21g00 : Đc Tôma Nguyễn Văn Tân, Gm Vĩnh Long qua đời. 

+ 18 * 08g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 60 em tại 
Nhà thờ Phú Mỹ, Hạt Chư Prông, Miền Pleiku. 
* 09g00 : Đc Micae ban Thêm Sức cho 91 em (50 Dân tộc & 
41 Kinh) tại Nt Thanh Hà, hạt Chư Prông, Miền Pleiku. 
* 16g30 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 81 em tại 
Nhà thờ Phú Thiện, Hạt Ayun Pa, Miền Pleiku. Trời nóng 
nực đặc biệt, nhưng mọi người “hầu như” không để ý tới! 

19 * 09g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 522 em 
Sêđăng tại Nhà thờ Kon Hring, hạt Đăk Mót, Kontum. 

20 * 14g00 : Đc Micae chủ sự lễ an táng cho Bà Cố Anna Tăng 
Thị Thanh, thân mẫu Nữ tu An Linh Anna Nguyễn Thị Yên 
(Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn), tại Nt Phương Nghĩa, Kontum. 
* Hôm nay Phái đoàn các bác sĩ người Italia sẽ đến thăm Gp 
Kontum. Các vị ao ước giúp mở một bệnh viện trong Giáo 
Phận.  Ban BAXH-Caritas tiếp đoàn và làm việc với đoàn. 

21 * 08g30 : Lễ an táng Đc Giuse Hoàng Văn Tiệm tại Nhà thờ 
Chính Tòa Bùi Chu. 
* 15g00 : Đc Micae đến kính viếng và dâng thánh lễ cầu cho 
Đc Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Vĩnh Long, tại Nhà 
thờ Chính Tòa Vĩnh Long. 

22 * 06g00 : Đc Micae truyền chức phó tế cho 5 Thày Dòng Tên 
và 1 Thày Dòng Cát Minh và truyền chức linh mục cho 3 phó 
tế Dòng Tên tại Tu Viện Dòng Tên cạnh Nhà thờ Hiển Linh, 
Thủ đức, Tgp Saigon. 
* Hôm nay các con cái từ các giáo xứ trong giáo phận khấn 
trọn: Dì Trang (MTGQN, Gx Phương Hòa), Dì Xuân 
(MTGQN, Gx Thánh Tâm) khấn trọn tại Qui Nhơn; Dì Anna 
Lâm Hà Quỳnh Hương (MTGNT, Gx Thánh Tâm) khấn trọn 
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tại Nha Trang. Xin chúc mừng. Cầu xin có thêm nhiều con 
cháu tiếp bước đàn anh đàn chị trên đường tận hiến. Xin 
cho các bậc cha anh quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng các 
ơn gọi từ trong gia đình và giáo xứ. 

24 * 10g00 : Khánh thành nhà xứ mới Gx Phú Túc, hạt Ayun Pa 
* Lm GK Nguyễn Hữu Tuyến về Phó Xứ Kon Hring, Đăk Tô 

+ 25 * 06g00 : Tại Nhà thờ Thánh Tâm, Pleiku. Nt Anna Lâm Hà 
(Quỳnh Hương) dâng lễ tạ ơn sau vĩnh khấn tại Nha Trang. 
* 09g00 : Đc Micae sức cho 183 em tại nhà thờ Pleichuet, 
hạt Pleiku, Miền Pleiku. 

26 * Lm Gioan Nguyễn Quốc Vũ nhận Chính Xứ Đồng Sơn. 
27 * Mừng lễ Mẹ Thánh Monica, bổn mạng các các bà, các chị 

lập gia đình.  Ngày các hiền mẫu Giáo Phận. Năm nay tổ 
chức theo Miền. - Miền Kontum có 2.200 các bà các mẹ các 
chị về tham dự lễ tại Nhà thờ Chính Tòa. Miền Pleiku tổ 
chức 2 nơi : Các chị em dân tộc Bahnar và Sêđăng gặp 
nhau tại Pleichuet. Số tham dự là 2000. Các chị em người 
Kinh gặp nhau tại Thăng Thiên, có 1.700 chị em tham dự. 
Đức Cha Micae tới thăm và nói chuyện với các chị ở 
Pleichuet lúc 09g00 sáng. Đến 10g30 Ngài về thăm các chị 
và dâng lễ tại Thăng Thiên. Vào lúc 15g00, Ngài về thăm và 
dâng lễ với chị em tại Nhà thờ Chính Tòa. Nhân dịp này các 
linh mục, tu sĩ, chức việc, Yao Phu, Ko Khul cũng vè dự lễ 
với các mẹ và mừng 10 năm tấn phong của Ngài. 

28 * Mừng 10 năm (2003-2013) Đc Micae được tấn phong 
Giám Mục Giáo Phận Kontum. Tạ ơn Chúa. 
* Lúc 07g30, Đc Micae đã dẫn Lm Giuse Vũ Quốc Bình lên 
kính viếng Mẹ Măng Đen. Trước Tượng Mẹ, Ngài đã trao 
phó Cha xứ mới của Gx Chợ Đồn và vùng K”Bang cho Đức 
Mẹ. Sau đó Ngài đã đưa Cha Bình đi dọc đường Đông 
Trường Sơn để cha có chút khái niềm về vùng đất phụ trách, 
nhưng nhiều khó khăn “cầy vỡ” đang chờ vị linh mục trẻ này.  
* Lúc 16g00, nghi thức nhận xứ Chợ Đồn đã được diễn ra 
tốt đẹp. Kể từ 1975, hôm nay Chợ Đồn mới có cha xứ chính 
thức. 

29 * 29.8 - 4.10: Ban LBTM miền Kontum mở khóa “Sứ Giả Tin 
Mừng” (Tác Nhân Tin Mừng), tại Tân Hương 

30 * 08g00 : Đc Micae chủ sự thánh lễ an táng Bà Cố Phanxica 
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Lưu Thị Ký, 86 tuổi, thân mẫu Nữ tu Maria Mad Nguyễn Thị 
Kim Hương, Phụ trách Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình Plei 
Kroong, hạt Kontum, tại nhà thờ Dăk Têng Kơtu. Có đông 
đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân Kinh Thượng dự lễ tiễn đưa 
Bà Cố Phanxica đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
* 16g30 : Đc Micae ghé thăm Gx Tea Long. Đã có nhà thờ, 
nhà xứ, nhưng chưa có linh mục tại chỗ. Cần một cộng đoàn 
nữ tu tại đây? Trông chờ ai đây? 
* 17g30 : Đc Micae đã đến thăm và dâng thánh lễ tại Gx Tea 
Manh, hạt Dăk Mót. Nơi đây đã có các Dì MTGTT. Tạ ơn 
Chúa. Nhưng anh em hỏi nhau thế còn Tea Nu, Tea Chô, 
Kon Pia, Pôkô, Saloong,… các chị em nào tình nguyện tới 
đây? Tiếng kêu gào của ĐGH Phanxicô đòi đưa Giáo Hội “ra 
ngoài đường phố” lại vang lên bên tai, trong tim và trong đầu 
mỗi người hiện diện. 

31 * 05g30 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 223 em Sêđăng tại 
Nhà thờ Tea Chô. Có các cha B.Bình, Cha Khanh và Cha Tuấn 
cùng đồng tế. Thánh lễ dài đúng 2 tiếng. Phần chụp hình lưu niệm 
và phát quà chiếm thêm 1g30 phút nữa. Liền sau đó một phái 
đoàn chính quyền địa phương gồm 9 anh em vào thăm và đòi lập 
biên bản vì hoạt động tôn giáo trái phép mà không có báo cáo. Đôi 
bên chân thành trao đổi với nhau xoay quanh vấn đề “tự do tôn 
giáo”. Một bên thì nói hoạt động ngoài nơi thờ tự phải báo cáo xin 
phép, một bên thì xứ đạo đã có cả gần 100 năm, hiện đã có linh 
mục xứ, đã có sinh hoạt hằng ngày từ nhiều năm nay, đâu cần xin 
phép gì nữa. Hơn nữa Giám Mục là cha xứ đến xứ mình mà còn 
phải…. Sau đó Phái đoàn chính quyền về xã để bàn tiếp trong nội 
bổ để thảo ra một Văn bản có thể “lọt tai, lọt óc” mọi người. Giám 
Mục phải về đi phục vụ tiếp theo chương trình đã định, không rõ 
Lm Bình với Phái đoàn có đi đến một văn bản có thể chấp nhận 
được không? Tội cho anh em cán bộ sống trong cảnh “trên búa 
dưới đe”. Anh em là những người địa phương gặp mặt nhau hằng 
ngày rất thân thiện nhưng “đến khi có chuyện lại phải đóng vai trò 
người có quyền cách bất đắc dĩ”, anh em rất ái ngại với “dân của 
mình”. “Các vị ngồi trên cao” “nào có thấu”??? “Cá với nước” cứ 
phải “chạm trán nhau hoài” kể cũng nặng nề và uổng công biết 
bao! 
* Lm Giuse Võ Văn Trường về Phó Xứ Mỹ Thạch, Chư Sê 
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SINH HOAÏT THAÙNG 9.2013 

NGÀY SINH HOẠT 

+01 * 11g00 : Đc Micae kính viếng và dâng lễ cho Phái đoàn chị 
em FMM tại Măng Đen. 

02 * 08g00 : Linh mục đoàn Miền Pleiku tĩnh tâm tại Nhà xứ 
Thăng Thiên. Đc Micae có tham dự và trao đổi thêm công 
việc chuẩn bị Lễ kính Mẹ Măng Đen ngày 17.9 sắp tới. 

03 * 09g00 : Saigon : Đc Micae chủ sự thánh lễ an táng Lm 
Giuse Trần Văn Nghị tại Nhà Thờ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, 
Tgp Saigon. 
* 16g00 : Đc Micae đi thăm các gia đình nằm dọc đường 
mòn HCM, sát biên giới Lào. Các gia đình ở rải rắc dọc quốc 
lộ, cách nhau cả nửa cây số nhưng tha thiết được nghe Lời 
Chúa. Thăm một gia đình lương, nhưng cuối cùng cho biết 
Ông bà nội ngoại có đạo, nhưng chạy thời Văn Thân, nay bỏ 
đạo. Giáo lý còn thuộc!!! 
* Chiều nay CQ Xã Nghi Phương và Phía gia đình 2 nạn 
nhân ký cam kết chiều mai sau lễ tấn phong tân giám mục 
phụ tá sẽ thả. 

04 * 07g00: Gp Vinh, Xã Đoài: Thánh lễ tấn phong giám mục 
phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên tại khuôn viên Nhà thờ Chính 
Tòa Xã Đoài. Có 20 giám mục đồng tế. Đc Micae cũng có 
mặt . Thánh lễ đông đảo và nghiêm trang. 
* 15g00 : Xảy ra vụ đàn áp tại Gx Mỹ Yên, Gp Vinh. Hơn 30 
giáo dân bị thương. Xin Chúa ban cho mọi việc được giải 
quyết tốt đẹp! 

05 * 06g30 : Thăm TGM Thái Bình và dùng sáng tại đây. 
* 07g30 : Thăm Đc Px Nguyễn văn Sang đang hưu tại TGM 
* 08g30 : Thăm Đại chủng viện Thái Bình và Tu viện Dòng 
Nữ Đa Minh Thái Bình ở Mỹ Đữ, Tp Thái Bình. 
* 09g30 : Thăm Trại phong Văn Môn và Giáo xứ 
* 16g00 : Thăm Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt và cùng đồng 
tế với ngài tại Nhà nguyện Tu viện Châu Sơn, Nho Quan, 
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Ninh Bình. 
06 * 08g00 : Sơn Tây : Đc Micae tham dự thánh lễ tấn phong 

tân giám mục phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long Gp Hưng 
Hóa, tại Nhà thờ chính tòa Hưng Hóa. Sau đó Đức Cha đã đi 
thăm 1 họ đạo, và ra phi trường bay về Pleiku lúc 16g00. 
* Lm Giuse Trần Ngọc Tín, cha sở Phương Quý, đi Mỹ 

07 * 04g45 : Châu Sơn, Tp Buôn Ma Thuột : Đc Micae đã tham 
dự thánh lễ an táng Bà Cố Anê Lưu Thị Ngân, thân mẫu Lm 
Đm. Nguyễn Tiến Trung tại Nt Châu Sơn, Buôn Ma Thuột 

+08 * 07g00: Mang La: Đc Micae chủ sự thánh lễ nhận xứ của 
Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc tại Nhà Thờ Mang La, hạt 
Kontum, Miền Kontum. 
* 15g00 : Đc Micae chủ sự thánh lễ nhậm xứ Plei Jơdrập 
của Cha Vs Nguyễn Ngọc Quyền được chuyển từ Mang La 
về. 

09 * Đức Giám Mục Micae đã gửi thư hiệp thông và cầu nguyện 
cho Đc Phaolô Nguyễn Thái Hợp về Vụ Mỹ Yên, Nghệ An. 

12 * 09g00 : Trung Nghĩa, Kontum : Đc Micae chủ sự lễ khấn 
của 9 nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, tỉnh dòng Tây Nguyên 
tại Nhà thờ Trung Nghĩa, hạt Kontum, Miền Kontum. 

13 * Giám Mục Giáo Phận Kontum nhận được VT 139/UBND-
NC do Ông Phó CT UBND Thái Văn Hằng ký ngày 
08.09.2013 cho biết biến cố Mỹ Yên, thuộc Gp Phận Vinh. 

14 * 08g00 : Pleiku : Đc Micae thăm và dâng lễ cho các liên tu 
sĩ thuộc các dòng Mến Thánh Giá đang phục vụ tại Giáo 
Phận Kontum. Thánh lễ được tổ chức tại Tu Viện MTG Qui 
Nhơn, 44 Hùng Vương TP Pleiku. 

+15 * 10g00 : Đc Micae thăm cộng đoàn chị em Nữ Đaminh Tam 
Hiệp tại Yang Trung, Kon Chro. Ngài đã dâng thánh lễ Chúa 
nhật tại cộng đoàn. 

16 * 19g00 : Giờ cầu nguyện và làm chứng tại Măng Đen. Anh 
em các sắc tộc đã tham dự suốt 2 giờ 30 phút dưới mưa 
nhẹ. ĐGM Giáo Phận cùng tham dự, ban huấn từ và phép 
lành kết thúc lúc 21g30. 

17 * 09g30 : Thánh lễ đại trào tại Măng Đen kính Đức Mẹ Sầu 
Bi. Có Đc P.Nguyễn Văn Đệ, Gm Thái Bình và Đức viện Phụ 
Mt Nguyễn Bá Linh cung đồng tế. Khoảng 100 linh mục, 
đông đảo nam nữ tu sĩ và anh chị em lương giáo tham dự. 
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18 * Đc P.Nguyễn Văn Đệ dâng lễ tại Thánh Linh và thăm một 
số gia đình tại Pleiku, có Cha Marini và Cha David. 

19 * Lm Đaminh Trần Văn Vũ trở về Việt Nam sau chuyến đi Mỹ 
21 * 07g00 : Đc Micae đi Qui Nhơn mừng lễ Bổn Mạng của Đc 

Mt Nguyễn Văn Khôi và thăm Đc P. Nguyễn Soạn đang nghỉ 
hưu tại Tòa Giám Mục Qui Nhơn, cùng tham dự lễ trao giải 
thưởng “Viết văn đường trường 2013” của Ban Văn Hóa Gp 
Qui Nhơn. Buổi lễ diễn ra từ 14g00 đến 22g30. Sau đó phái 
đoàn Gp Kontum đã trở về Pleiku lúc 02g00 sáng hôm sau. 
Có các Cha Tôma Thượng và Gk Sơn cùng đi. 

+22 Sau nhiều ngày suy nghĩ và cầu nguyện, Đức Giám Mục  
Giáo Phận Kontum đã viết thư phúc đáp Ông Phó Chủ Tịch 
UBND Tỉnh Nghệ An. Văn Thư mang số 115/VT/’13/tgmkt. 

25 * Lm Gb Hồ Quang Huyên, chánh xứ Đăk Tuk, lên đường di 
dự lễ phong chức của em tại Australia. 

26 * 06g00 : Đc Micae dâng lễ tại Nhà Mẹ APL cầu cho việc 
bầu Ban Điều hành Nk 2013-2016 của Dòng Ảnh Phép Lạ. 
* 10g00 -14g00: Chứng kiến bầu BĐH Dòng APL Nk 2013-
2016. Tại Nhà mẹ APL, Kontum. Yă Marie-Reine được bầu 
làm Yă Mẹ mới. 
* 15g00 : Đc Micae chủ sự lễ nhận xứ Dăk Mút của Cha P. 
Nguyễn Ngọc Thanh. Cha Thanh thay thế Cha Gioan 
Nguyễn Nhơn đi nhận nhiệm sở mới.  

27 * 09g00 : Đc Micae chủ sự thánh lễ mừng Thánh Vinh Sơn 
đệ Phaolô tại Nhà thờ Kon Bơbăn. Có đông đủ anh chị em 
con cái của thánh nhân đang phục vụ trên Miền Cao này. 

28 * Lm Px Lê Tiên về lại Việt Nam sau chuyến đi USA thăm gia 
đình. 

+29 * 09g00 : Đc Micae ban thêm sức cho 216 con em Bahnar 
và Kinh tại Nhà Thờ Châu Khê, hạt Mang Yang, Miền Pleiku. 
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VII.  

HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN

* 10.09. Möøng Kyû Nieäm 10 naêm Linh Muïc (2003) 
Cha Antoân Nguyeãn Vaên Binh 

* 17.09. Möøng Kyû Nieäm 4 naêm Linh Muïc (2009) 
Cha Gioakim Ñoã Syõ Huøng, SVD 

* 21.09. Thaùnh Toâma Nguyeãn Vaên Thieän 
Boån maïng cha Leâ Coâng Huy Khanh 

* 24.09. Möøng Kyû Nieäm 56 naêm Linh Muïc (1957) 
Cha Ñaminh Mai Ngoïc Lôïi 

* 25.09. Möøng Kyû Nieäm 12 naêm Linh Muïc (2001) 
Cha Barthoâloâmeâoâ Nguyeãn Ñöùc Thònh, CSsR 

* 27.09. Thaùnh Vinh-sôn Phaoloâ 
Boån maïng Tu Hoäi Truyeàn giaùo Vinh Sôn CM, 
Tu Hoäi Nöõ Töû Baùc AÙi Vinh Sôn FDLC;  
Cha Nguyeãn Thaønh Trung OFM. 

* 29.09. Toång Laõnh caùc Thieân Thaàn : Micae, Gaprien 
vaø Gaphaen. 

Boån maïng Ñöùc Cha Micae Hoaøng Ñöùc Oanh,  
Cha Hoaøng Quyù Aân CSsR,  
cha Nguyeãn Tuaán Huy, cha Ya Thu OFM. 

* 30.09. Thaùnh Gieâroânimoâ 
Boån maïng Cha Leâ Ñình Huøng,  
Cha Traàn Vaên Traïch. 
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HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN

 
* 04.10. Thaùnh Phanxicoâ Assisi 

Boån maïng Cha Phaïm Ngoïc Quang 

* 18.10. Thaùnh Luca, taùc giaû Saùch Tin Möøng 
Boån maïng Cha Nguyeãn Vaên Maïnh, OP 

* 18.10. Möøng Kyû Nieäm 11 naêm Linh Muïc (2002) 
Cha Maùccoâ Buøi Duy Chieán, CSsR 

* 28.10. Thaùnh Simon vaø Thaùnh Tañeâoâ, toâng ñoà. 
Boån maïng cha Simon Phan Vaên Bình,  
cha Tañeâoâ Nguyeãn Aùi Quoác,  
cha Tañeâoâ Voõ Xuaân Sôn. 
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