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I. 

YÙ CAÀU NGUYEÄN 
 

Thaùng 01 / 2014 

 
Nhaø Thôø Maêng La, Haït Kontum 

Xaây döïng naêm 2000 
Boån Maïng: Thaùnh Maria, Meï Thieân Chuùa (01.01) 

 
 

- YÙ chung:  

Cầu cho sự phát triển kinh tế. 
Xin cho sự phát triển kinh tế đích thực được thăng tiến, trong đó 

phẩm giá của mọi con người và của mọi dân tộc được tôn trọng.  
 
- YÙ truyeàn giaùo:  

Cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu,  
Xin cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau biết quy 

hướng về sự hiệp nhất mà Đức Kitô mong muốn. 
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II.  

GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. 

Sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô  
nhân Ngày Hòa Bình thế giới 

 

 

Sáng ngày 12-12-2013, Sứ điệp đầu tiên của ĐTC Phanxicô 
nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 47 đã được công bố về đề tài: 
”Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường tiến tới hòa bình”. 

ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý 
và Hòa bình, đã cùng với Đức Cha Tổng thư ký Mario Toso SDB, 
giới thiệu Sứ điệp của ĐTC trong cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí 
Tòa Thánh. 
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Văn kiện này được giới báo chí chào mừng như một tổng 
hợp đạo lý của ĐTC Phanxicô về xã hội, qua đó ngài kêu gọi tái 
khám phá tình huynh đệ trong gia đình, trong nền kinh tế và trong 
tương quan của các dân tộc với nhau. Ngài khẳng định rằng ”Nếu 
không có tình huynh đệ thì không thể xây dựng một xã hội công 
chính và một nền hòa bình liên đới và lâu bền”. 

Trong sứ điệp, ĐTC cũng mạnh mẽ kêu gọi những kẻ gieo 
rắc bạo lực và chết chóc hãy từ bỏ con đường võ khí, đồng thời 
ngài cũng lên án nạn tham nhũng, nạn mafia hay là tội phạm có tổ 
chức. 

Sứ điệp được phổ biến bằng 11 thứ tiếng, trong đó có cả 
tiếng Arập và Nga, Hindi và Tamil bên Ấn Độ, không kể các ngôn 
ngữ chính ở Tây Phương. Ngoài đoạn nhập đề và kết luận, Sứ 
điệp còn được chia làm 8 đoạn khác với những tiểu đề: ”Cain, em 
ngươi ở đâu?” (St 4,9) (1), ”Tất cả các con là anh em với nhau” (Mt 
23,8) (2); Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình 
(3); Tình huynh đệ, tiền đề để chiến thắng nghèo đói (5); Tái khám 
phá tình huynh đệ trong nền kinh tế (6); Tình huynh đệ dập tắt 
chiến tranh (7); Nạn tham ô và tội ác có tổ chức cản trở Tình 
huynh đệ (8) và sau cùng: Tình huynh đệ giúp bảo tồn và vun 
trồng thiên nhiên (9). 

Trình bày của ĐHY Turkson 

ĐHY Turkson nhận xét rằng ”Trong sứ điệp này, ĐTC tự hỏi 
tại sao trong thế giới ngày nay có sự thiếu thốn trầm trọng tình 
huynh đệ như vậy? Tại sao lòng ích kỷ làm cho chúng ta trở nên 
mù quáng trước tình huynh đệ không thể thiếu được như thế? 
Phải chăng sự sợ hãi và cạnh tranh đã gây nhiễm độc cho phẩm 
giá khôn sánh của chúng ta là con cái Thiên Chúa, làm ô nhiễm 
quan hệ giữa anh chị em với nhau? 

ĐHY Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và hòa bình nêu 
bật một số điểm trong sứ điệp của ĐTC Phanxicô. Ngài suy tư về 
người nghèo, về hòa bình, về thiên nhiên dưới một tựa đề bao 
quát và đầy ý nghĩa, đó là ”tình huynh đệ”. Ngài cũng mời gọi 
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chúng ta suy tư, cầu nguyện và hành động theo xác tín và niềm 
tin. Những điều xúc phạm đến tình huynh đệ tạo thành một danh 
sách thật dài, danh sách đau buồn và ô nhục. Sau mỗi tội ác sát 
nhân của con người, Thiên Chúa kêu lên: ”Em ngươi ở đâu?”. Con 
tim ích kỷ và tội lỗi đáp lại: ”Tôi có phải là người canh giữ em tôi 
đâu!”. Trong khi đó con tim huynh đệ trả lời với lòng biết ơn: 'Cám 
ơn Cha, vì đã làm cho con trở thành người canh giữ các anh chị 
em con! Cám ơn Cha vì đã làm cho họ trở thành những người 
canh giữ con!”. 

Đoạn thứ 5 và thứ 6 của Sứ điệp được ĐTC dành để nói về 
nền kinh tế, và trình bày một số phương dược thực sự để chữa trị 
nghèo đói. Ngài nhận xét rằng những chênh lệch kinh tế chính là 
kẻ thù của hòa bình. ”Những cuộc khủng hoảng kinh tế nối tiếp 
nhau phải làm cho những người hữu trách suy nghĩ lại những kiểu 
mẫu phát triển kinh tế”. 

Sự cộng tác trong việc theo đuổi công ích phải thay thế sự 
cạnh tranh tai hại làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng 
rủi ro nguy hiểm. 

Các quan hệ huynh đệ cũng phải được biểu lộ trong các 
chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng 
an sinh và sung túc; các quan hệ ấy cũng phải diễn tả trong một lối 
sống điều độ hơn, giới hạn vào những điều thiết yếu; và trên bình 
diện rộng lớn hơn, cần ”mau lẹ suy nghĩ lại những kiểu mẫu phát 
triển kinh tế của chúng ta”. 

Trong đoạn thứ 7 và thứ 8 của Sứ điệp Hòa bình, ĐTC trình 
bày những ý tưởng nhắm giúp giảm bớt và loại trừ chiến tranh đủ 
mọi loại, cũng như loại trừ nạn tham ô và tội các có tổ chức. Tình 
huynh đệ chiến thắng thái độ dửng dưng lãnh đạm, dửng dưng 
đứng trước bao nhiêu chiến tranh. Tình huynh đệ chiến thắng xu 
hướng coi kẻ thù không phải là người, coi họ là ma quỉ. Tình 
huynh đệ thúc đẩy làm việc cam go cần thiết để đạt tới mục tiêu 
không làm cho võ khí lan tràn, giải giáp, kể cả việc giải trừ các võ 
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khí hạt nhân, võ khí hóa học, qui ước và các võ khí gọi là 'thông 
minh' và võ khí nhẹ. 

ĐTC viết: ”Tôi lập lại lời kêu gọi của các vị tiền nhiệm về 
việc không làm lan tràn võ khí và giải giáp từ phía tất cả mọi 
người, bắt đầu là võ khí hạt nhân và hóa học.. Bao lâu vẫn còn số 
lượng võ khí lớn như thế được lưu hành như ngày nay, thì người 
ta sẽ luôn tìm ra những cớ mới để khởi sự chiến tranh”. 

ĐTC cũng khẳng định rằng ”Tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi 
những người đang dùng võ khí gieo rắc bạo lực và chết chóc: họ 
hãy tái khám phá người anh em nơi người mà ngày nay họ chỉ coi 
là một kẻ thù phải triệt hạ, và hãy dừng tay lại.. Hãy từ bỏ con 
đường võ khí, và đi gặp tha nhân trong cuộc đối thoại, tha thứ và 
hòa giải, để xây dựng công lý, sự tín nhiệm và hy vọng quanh 
chúng ta”. 

Trong các cuộc xung đột xã hội, tình huynh đệ chống lại nạn 
tham nhũng, mafia, buôn bán ma túy, nạn nô lệ, buôn người, mại 
dâm và những hình thức gọi là 'chiến tranh kinh tế và tài chánh” 
hủy hoại sự sống, các gia đình, và các hoạt động doanh nghiệp”. 

Trong đoạn số 9 của Sứ điệp, ĐTC nói đến một nhu cầu 
cấp thiết là phải bảo tồn và vun trồng thiên nhiên như thể đó là căn 
nhà trần thế của chúng ta và là nguồn mạch mọi thiện ích vật chất, 
bây giờ và cho các thế hệ tương lai. Trong tinh thần huynh đệ, 
chúng ta phải họ cách xử lý môi trường thiên nhiên như một món 
quà của Đấng Tạo Hóa, một món quà cần được hưởng chung, 
một cách nhưng không và công bằng. Canh nông sản xuất trong 
tinh thần trách nhiệm, và các xí nghiệp kiểm soát sự phân phối 
đúng đắn, và tránh phí phạm, đó là những cách biểu lộ tình huynh 
đệ cần thiết trong thế giới ngày nay. 

Trình bày của Đức Cha Mario Toso, SDB 

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha 
Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh 
Công lý và Hòa bình. Ngài nêu nhận xét về những đoạn đầu của 
Sứ điệp, qua đó ĐTC khẳng định rằng tình huynh đệ nói lên liên hệ 
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tính của con người, và hướng tới sự viên mãn của con người. Xét 
vì tình huynh đệ có tính chất nội tại nơi con người, ảnh hưởng lớn 
tới cuộc sống và hoạt động của con người, nên nó là điều tối quan 
trọng để kiến tạo một xã hội công chính và an bình. Nếu không có 
tình huynh đệ, thì thật là khó lòng chấp nhận và hòa hợp những 
khác biệt hợp pháp, sống sự tha thứ và hòa giải, và chắc chắn là 
rất khó bài trừ nạn tham những lan tràn, sự trốn thuế vì ích kỷ, sự 
loại trừ và bất công trong các cơ cấu xã hội, cũng vậy rất khó bài 
trừ sự ”hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng” và phá đổ thần tượng 
tiền bạc, chế độ độc tài của một nền kinh tế vô nhân đạo và không 
có mục tiêu thực sự là nhân bản. Đó cũng là những tai ương và tệ 
nạn mà ĐTC Phanxicô đã tố giác trong Tông Huấn ”Niềm vui Phúc 
Âm”. 

Đức Cha Toso cũng nhận xét rằng trong sứ điệp Hòa bình, 
ĐTC chỉ trình bày một số con đường có thể dẫn đến hòa bình, xuất 
phát từ sự đón nhận và liên kết nguyên tắc huynh đệ. Những con 
đường này đi qua các lãnh vực quan trọng như nạn nghèo đói, 
kinh tế, nạn tham nhũng, chiến tranh, và thiên nhiên. Trong các 
lãnh vực ấy, ĐTC chỉ đường, nêu lên phương pháp cần theo, và 
có thể áp dụng chúng cho một số vấn đề khác, nhờ đào sâu và 
nghiên cứu và thí nghiệm. ĐTC kêu gọi dấn thân mạnh mẽ về 
phương diện văn hóa, sư phạm và quan điểm, cần có sự động 
viên của cộng đoàn, khởi hànhtừ sự loan báo tin mừng, hoán cải 
và giáo dục ở mọi cấp độ, từ tiểu học cho đến đại học. 

Trong Sứ điệp, ĐTC kêu gọi cảnh giác đối với thứ tình 
huynh đệ không tham chiếu siêu việt, thứ huynh đệ này sẽ không 
tồn tại được. Con người và xã hội nào loại bỏ Thiên Chúa và 
không nhìn nhận Ngài đang sống giữa họ, thì khó lòng nhìn nhận 
nhau và sống với nhau như con của cùng một Cha. Tiếp đến, ĐGH 
Phanxicô nêu rõ rằng đối với mỗi ngừơi và mỗi xã hội, việc đạt tới 
kinh nghiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa, và từ đó đạt tới tình 
huynh đệ, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ đón nhận Chúa Giêsu Kitô 
là Adong mới, được hòa giải với Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc mỗi 
người với mọi chiều kích của họ, kể cả lý trí được tăng cường 
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hơn. Nhờ sự nhập thể, sự chết và sống lại, Chúa Giêsu gieo vãi 
trong lịch sử và nơi tâm hồn con người, một tình người huynh đệ 
hơn, vì hoàn toàn hiệp thông với Thiên Chúa và nhờ đó có khả 
năng nhìn nhận và sống tình huynh đệ với những người đồng lại, 
và sống với cả thiên nhiên trên một bình diện khác. 

Đức Cha Toso nêu rõ một nhận xét của ĐTC trong sứ điệp, 
đó là trong thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta, có sự gia tăng giàu 
có và tài nguyên, nhưng đồng thời cũng có sự gia tăng sự chênh 
lệch và nghèo đói tương đối. Gia đình nhân loại bị chia thành 
những dân tộc và các nhóm, trong đó một thiểu số ngày càng giàu 
hơn, trong khi đa số khác ngày càng bị nguy cơ gạt ra ngoài lề. 
Tình trạng di cư gia tăng mạnh mẽ, kèm theo những hiện tượng 
đau buồn như nạn buôn người, một số kẻ lợi dụng tình trạng tuyệt 
vọng của những người khác để làm giàu không chút băn khoăn do 
dự, và nhiều khi gây ra cái chết cho các nạn nhân. 

Ngoài những cuộc chiến bằng võ khí, còn có những cuộc 
chiến tranh khác ít tỏ tường hơn, nhưng không kém phần tàn ác: 
nó diễn ra trong lãnh vực kinh tế, tài chánh, bằng những phương 
thế tàn hạn không kém đối với con người, gia đình, xí nghiệp. Chế 
độ thực dân xưa kia nay được thay thế bằng những chế độ mới, 
buộc các nước khác phải tùng phục về kinh tế và chính trị, với 
những cuộc khai thác bóc lột đất đai và khoáng sản, từ phía các 
quốc gia hoặc các xí nghiệp nước ngoài, mà dân chúng địa 
phương không được hưởng các tài nguyên thiên nhiên của đất 
nước họ; tệ hơn nữa, đất đai và môi trường sống của họ bị ô 
nhiễm. Tất cả sự chênh lệch, nghèo đói và bất công đó không 
những cho thấy sự thiếu nền văn hóa liên đới, nhưng còn là dấu 
hiệu chứng tỏ sự thiếu tình huynh đệ, tạo nên tình trạng nghèo nàn 
về quan hệ. Vì thế, để có thể sống trong hòa hợp và an bình, nhân 
loại chúng ta cần có thêm tình huynh đệ được cảm nghiệm, tôn 
trọng gia đình là tế bào của xã hội, vốn là một nguồn mạch vô tận. 

 
G. Trần Đức Anh OP - Nguồn: Vatican Radio 
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2.2. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm  
ĐTC Bênêđictô XVI nhân dịp lễ Giáng Sinh 

  
Hôm thứ Hai 23-12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm 

và chúc mừng Giáng sinh vị tiền nhiệm của ngài là Đức nguyên 
giáo hoàng Bênêđictô XVI. Toà Thánh Vatican đưa ra thông cáo 
sau đây về cuộc gặp gỡ này: 

“Chiều nay, thứ Hai 23-12, khoảng 5g, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã đi thăm Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI để 
chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Đức Bênêđictô 
XVI đã đón Đức Phanxicô tại lối vào toà nhà (tu viện Mater 
Eccclesiae trước đây). Sau khi cùng cầu nguyện trong nhà nguyện 
một lúc, hai vị đã gặp riêng khoảng nửa giờ trong một căn phòng. 
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô, với thư ký riêng của ngài đi 
cùng, đã chào thăm các thành viên khác trong “gia đình” của Đức 
nguyên giáo hoàng – gồm có Đức Tổng giám mục Gänswein và 
các chị thuộc Tu hội giáo dân Memores Domini–, rồi ra về khoảng 
5g45. Hình ảnh truyền hình được Đài truyền hình Vatican cung 
cấp theo yêu cầu”. 

 

 
 

Minh Đức - NGUỒN: WHD 
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2.3. 

Hiện Tượng Phanxicô,  
Vị Giáo Hoàng Làm Xoay Chuyển Thế Giới 

Mới cách đây chưa đầy một năm chưa ai biết đến, Đức 
Giáo hoàng Phanxicô đã trở thành một nhân vật được đông đảo 
người trên thế giới mến chuộng, thậm chí đã tạo nên một làn sóng 
ái mộ, dù là người Công giáo hay ngoại đạo. Nhật báo Le Figaro 
nhận xét, ngay cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trước đây 
cũng không tạo được vầng hào quang toàn cầu nhanh chóng như 
thế. 

Le Figaro đã bắt đầu bằng từ tiếng Tây Ban Nha 
« fenomenal» (phi thường). Đây không phải là lời bình về một bàn 
thắng của đội bóng đá Achentina, mà là tiếng nói từ trái tim của 
nhiều người trên hành tinh dành cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, 
nhân vật đã thu hút đông đảo người trên thế giới chỉ trong vòng 
chín tháng. 

Chín tháng, hãy còn quá ngắn ngủi để trở thành Giáo 
hoàng. Nhất là tại Vatican, nơi các vị Giáo hoàng tập sự thường 
phải mất nhiều năm trời trong bộ máy Tòa Thánh. Giáo hội tìm 
kiếm một làn gió mới trong thiên niên kỷ mới, và Mật nghị Hồng y 
hôm 13/3 đã chọn ra một vị Hồng y Mỹ latinh vô danh, nay đã trở 
thành thần tượng được nhiều người ngưỡng mộ. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô, 77 tuổi, tuổi cao và sức lại yếu 
do đã bị cắt bỏ một thùy phổi vào năm 21 tuổi, đã từng bị loại một 
lần trong Mật nghị Hồng y năm 2005 một phần cũng vì lý do « sức 
khỏe không tốt ». Nay ngài đã chứng minh ngược lại, một cách hết 
sức ngoạn mục. 

Hôm 4/12 tại Roma, vị Hồng y thân tín người Honduras của 
ngài là Oscar Maradiaga đã nhận xét : « Đó là một ngọn núi lửa ». 

Tuy vậy Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm 4/7 tại Sardaigne 
vẫn khẳng định : « Tôi không phải là Tarzan ! » 
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Nhà truyền giảng tin mừng thích thêm vào chất hài hước, 
những câu nói độc đáo trong những thông điệp của mình. Nhưng 
ngài tìm cách làm giảm bớt sự cuồng nhiệt của đám đông, của 
hàng triệu người đã xa rời Giáo hội, đang trông đợi rất nhiều ở 
ngài vào cuối một năm khá âm u. Chưa có một Giáo hoàng nào kể 
cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được thế giới ngưỡng 
mộ đến thế, với sự nhiệt thành như thế. 

Nhân vật « tỉnh lẻ » siêu năng động, vừa huyền ảo vừa 
thực tiễn lần lượt ghi nhiều bàn thắng, làm đầy các hội trường, thu 
hút vô số ống kính truyền hình, hoàn toàn tương phản với người 
tiền nhiệm. 

Dư luận - cho đến nay rất thiện cảm - hoàn toàn có thể đổi 
chiều. Nhưng sau chín tháng trở thành Giáo hoàng, « hiện tượng 
Phanxicô » lại càng sôi nổi hơn. 

  
Nhân vật của năm, một trong những người quyền lực 

nhất thế giới 
Sự thừa nhận có thể coi là ngoạn mục nhất đến từ tạp chí 

Time uy tín của Mỹ. Ngày 11/12, Time đã chọn Đức Giáo hoàng 
Phanxicô là « Nhân vật của năm 2013 ».Đây là vị Giáo hoàng thứ 
ba được vinh dự này kể từ năm 1927, năm mà Time bắt đầu chọn 
lựa các nhân vật trong năm. 

Đức Giáo hoàng đầu tiên được trao danh hiệu này là Giáo 
hoàng Gioan XXIII, người đã tổ chức Công đồng Vatican II, 

và tiếp đó là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng 
phải chờ đến tận năm 1994, tức là 16 năm sau khi ở ngôi vị Giáo 
hoàng, 

 trong khi Giáo hoàng Phanxicô mới cách đây một năm còn 
chưa được ai biết đến. Time nhận xét : « Điều quan trọng ở Giáo 
hoàng Phanxicô là Ngài đã nhanh chóng thu hút nhiều triệu người 
trước đây đã không còn hy vọng nào nơi Giáo hội ». 

Hôm 30/10, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng được tạp chí 
Forbes của Mỹ xếp vào hàng thứ tư trong danh sách các nhân vật 
quyền lực nhất thế giới, chỉ sau nguyên thủ các nước Nga, Mỹ và 
Trung Quốc. Một nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm ở Roma nhận 
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xét : « Người ta không còn lắng nghe Đức Giáo hoàng tiền nhiệm 
là Benedicto 16. Với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Giáo hội lại được 
coi là một trong những tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất. Các 
nguyên thủ quốc gia lại quan tâm đến Vatican ». 

Ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Obama công khai tuyên bố « vô 
cùng ấn tượng » bởi vị Giáo hoàng. Một tháng trước đó, 

Thủ tướng Đức Angela Merkel, vốn có cha là một mục sư 
Tin Lành, đã tuyên bố bà là « fan » của Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

Còn Tổng thống Pháp François Hollande tuy không hào 
hứng mấy với cuộc hội kiến Giáo hoàng Benedicto 16, nay đã đến 
gõ cửa Vatican. 

Ủy ban châu Âu cũng không ngoại lệ : hôm 13/12 đã trao 
cho Giáo hoàng Phanxicô giải Người truyền thông toàn cầu của 
năm 2013. 

Đặc biệt tạp chí uy tín của cộng đồng người đồng giới The 
Avocate hôm 16/12 đã dành cho trang nhất cho Đức Giáo hoàng 
Phanxicô với câu nói nổi tiếng của ngài :« Tôi là ai mà phán xử ? » 

Công ty Mỹ The Global Language Monitor chuyên thu thập 
thông tin trên internet cho biết cái tên được sử dụng nhiều nhất 
trên mạng bằng tiếng Anh trong năm 2013 là « Pope 
Francis » (Đức Giáo hoàng Phanxicô). Tương tự, đây là chủ đề 
được thảo luận nhiều nhất của 1,2 tỉ người sử dụng Facebook 
trong năm nay. 

Ngài cũng thành công trên mạng Twitter : tài khoản của Đức 
Giáo hoàng tại Twitter có đến 11 triệu người theo dõi, gấp bốn lần 
so với người tiền nhiệm. Vatican ước tính mỗi một tweet (tin nhắn 
Twitter) của ngài có ảnh hưởng đến “ít nhất 60 triệungười” vì được 
truyền đi hầu như vô tận. 

Một làn sóng ái mộ chưa từng thấy, được khẳng định với 
hai cuộc thăm dò dư luận mới đây tại Hoa Kỳ. 

Thăm dò thứ nhất do Wall Street Journal và kênh truyền 
hình NBC tổ chức, công bố hôm 11/12, cho biết 57% người Mỹ có 
ấn tượng tích cực về Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

Kết quả một cuộc thăm dò khác của Washington Post và 
kênh truyền hình ABC công bố cùng ngày loan báo tỉ lệ này 
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là 64%, và nói thêm, chưa bao giờ ý kiến tích cực đối với Giáo hội 
Công giáo lại cao như thế : đến 62%. 

Tại Ý, hiện tượng Phanxicô có thể thấy rõ qua số lượng 
người tham dự các buổi lễ ngày thứ Tư hàng tuần tại Quảng 
trường Thánh Phêrô, từ 30 đến 60.000 người, gấp bồn lần so với 
trước đây. 

Bưu điện của quốc gia nhỏ nhất thế giới này bị tràn ngập 
với hai ngàn lá thư mỗi ngày gởi riêng cho Đức Giáo hoàng 
Phanxicô, chưa kể đến thư điện tử. Nhiều tín đồ để lại số điện 
thoại, hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được một cuộc gọi từ 
người đứng đầu Giáo hội Công giáo. 

Cơ quan du lịch thành phố Roma ghi nhận số khách từ châu 
Mỹ latinh đến viếng Tòa Thánh tăng 20% trong năm 2013, trong 
khi đây là năm ảnh hưởng nặng nề nhất từ khủng hoảng. 

Cơn sốt mộ đạo bất ngờ 

Nhưng đối với Giáo hội, lại có một ngạc nhiên khác : đó 
là cơn sốt mộ đạo bấtngờ. 

Một nghiên cứu xã hội học tiến hành với 250 linh mục Ý và 
được công bố vào tháng 11 cho biết gần phân nửa ghi nhận « hiện 
tượng Phanxicô », với sự gia tăng đáng kể số người đi lễ. 

Ở cấp quốc gia, kết quả này cho phép các nhà xã hội học 
khẳng định : « Nếu phân nửa các giáo xứ chịu ảnh hưởng của 
‘hiện tượng Phanxicô’, có thể nói hàng trăm ngàn người đã bắt đầu 
trở lại nhà thờ ». 

Khuynh hướng này, theo người chủ trì nghiên cứu là 
Massimo Introvigne « không những không giảm đi mà ngày càng 
mạnh mẽ hơn ». 

Đức Giám mục Giovanni d’Ercole nhận thấy : « Đức Giáo 
hoàng Phanxicô đãgây xúc động và truyền đi nhiệt huyết, đặc biệt 
đối với những người đã xa rời việc đạo.Họ đi xưng tội nhiều hơn và 
quay lại với nhà thờ ». 

Theo Le Figaro, đây là khuynh hướng toàn cầu chứ không 
chỉ tại Ý quốc. 
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Tại Anh, trong tháng 11 số người thường xuyên đến các 
giáo xứ tăng 20%,với nhiều « con chiên lạc » quay lại sau nhiều 
năm vắng bóng. 

Tương tự, Tây Ban Nha và Achentina có tỉ lệ người năng đi 
lễ tăng 12%... 

Rất nhiều trẻ sơ sinh được sinh ra tại Ý trong năm nay đã 
được đặt tên là Phanxicô, đây là cái tên được chọn lựa nhiều nhất 
trong năm 2013. 

Vị Giáo hoàng nổi tiếng cũng đã được đưa vào bảo tàng 
sáp ở Roma, và dưới dạng tượng trang trí máng cỏ Giáng sinh 
trong các hang đá Ý. 

Một huyền thoại đã được hình thành, nhưng người làm nên 
huyền thoại không hề quan tâm. Phát ngôn viên của ngài là Cha 
Lombardi khẳng định : 

« Đức Giáo hoàng Phanxicô không tìm kiếm sự nổi danh 
cũng như thành công. 

Ngài chỉ thực hiện nhiệm vụ loan báo Tin mừng Phúc âm, 
để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người trên 

Trái đất ». 
  

Thụy My 

2.4. 

Một bài giảng có giá trị 

Tông huấn đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô, 
Evangelii gaudium (Niềm vui Phúc Âm), được Đức giáo hoàng 
Phanxicô ký vào ngày 24-11-2013, ngày lễ Chúa Kitô Vua, ngày bế 
mạc Năm Đức Tin, và được công bố vào ngày 26-11-2013. Tông 
huấn gồm 5 chương và 288 số. Đức giáo hoàng đã trình bày Tông 
huấn bằng một giọng văn đơn sơ, dễ hiểu, và đôi khi dí dỏm. Ngài 
cho thấy rằng Tin Mừng của Đức Giêsu là một Tin Mừng về tình 
yêu, Tin Mừng này rất dễ hiểu. 

Ngài đã dành hẳn một chương (chương III, từ số 111 đến 
số 173) để nói về việc “loan báo Tin Mừng”; và trong chương này, 
ngài dành một phần dài để nói về “việc rao giảng trong phụng vụ”, 



       Giaùo phaän Kontum                                                                          01/2014   

 16 

nghĩa là “bài giảng và việc chuẩn bị”, bởi vì “có rất nhiều người 
than phiền về tác vụ quan trọng này” (135). Chúng ta có thể đọc từ 
số 135 đến số 159 (hoặc đến tận số 175) để đón nhận giáo huấn 
của Đức giáo hoàng về bài giảng. 

Đối với Đức Phanxicô, “bài giảng có một giá trị đặc biệt vì 
phát sinh từ bối cảnh Thánh Thể, là điều làm cho bài giảng vượt 
trên mọi hình thức dạy giáo lý bởi vì đây là một cuộc đối thoại tuyệt 
vời nhất giữa Thiên Chúa và dân Ngài, trước khi hiệp thông Bí 
Tích” (137). 

Do tầm quan trọng của bài giảng, Đức giáo hoàng phác ra 
cả một lộ trình cho việc dọn bài giảng (145-159). Ngài khuyên các 
mục tử “dành nhiều thì giờ để học hỏi, cầu nguyện, suy niệm và 
sáng tạo mục vụ”: “mỗi tuần dành riêng một phần thì giờ cá nhân 
và cộng đồng đủ dài cho công tác này”. Ngài không chấp nhận 
bất cứ lý do nào, kể cả bận quá nhiều công việc, để không 
dọn bài giảng cho kỹ; trái lại, phải bớt một số công việc, cho dù 
quan trọng, để chuẩn bị bài giảng. Ngài nhấn mạnh rằng một mục 
tử mà không dọn bài giảng cho kỹ thì không “thuộc linh”, không 
làm việc dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và “thiếu trách 
nhiệm đối với những hồng ân mà mình đã nhận được”. Ngài dạy: 
“Ai muốn giảng dạy, trước tiên phải sẵn sàng để cho Lời chạm đến 
mình và làm cho Lời nhập thể trong cuộc sống cụ thể của mình”. 

Đức giáo hoàng khuyến cáo là các bài giảng phải ngắn gọn, 
vì đây không phải là “một bài diễn văn hoặc một bài thuyết trình”, 
hay là một bài học chú giải về Kinh Thánh (138, 142), càng không 
phải là một công việc “quảng cáo”: các bài giảng phải “đốt cháy 
lòng người”, và không được giới hạn vào việc khuyên răn luân lý. 

Ngài nói thêm: “Bài giảng không thể là một hình thức trình 
diễn để giải trí, như được trình bày trên các phương tiện truyền 
thông, nhưng phải đem lại sự nhiệt thành và ý nghĩa cho buổi lễ”, 
rồi ngài xác định rằng lời của nhà giảng thuyết “không được chiếm 
một chỗ quá đáng, để Chúa tỏa sáng hơn nhà giảng thuyết” (138). 
Đây là lãnh vực của Chúa Thánh Thần, nên cần cầu nguyện với 
Chúa Thánh Thần, lắng nghe Chúa Thánh Thần là Thầy dạy sự 
thật, và để Người dẫn dắt (151). 
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Khi đó, “một bài giảng hay phải có một ý tưởng, một tâm 
tình và một hình ảnh” (157), bài giảng luôn luôn có tính tích cực, 
đem lại hy vọng, chứ không giam hãm các tín hữu trong “những 
điều tiêu cực” (159). “Bài giảng có thể thực sự là một kinh nghiệm 
mãnh liệt và hạnh phúc về Chúa Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ 
đầy an ủi với Lời Chúa, một nguồn mạch không ngừng đưa đến 
việc canh tân và tăng trưởng” (135; x. 151). 

Bài giảng cũng phải diễn tả “tinh thần mẫu tử và Hội 
Thánh”: đây là điều khiến chúng ta ngỡ ngàng đến độ xúc động khi 
nghe Đức giáo hoàng diễn tả người rao giảng như người mẹ 
chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Người giảng phải sống tình mẫu 
tử, đặc biệt bằng “thái độ gần gũi, giọng nói ấm áp, cách nói dịu 
dàng, các cử chỉ diễn tả niềm vui” (140), bởi vì “bài giảng tiếp tục 
cuộc đối thoại đã được mở ra giữa Thiên Chúa và dân Ngài” (137). 

Nhưng muốn “đón nhận kho báu cao siêu của Lời được 
mặc khải”, cần “phải mở cánh cửa học hỏi Kinh Thánh ra cho tất 
cả các tín hữu”. Đức giáo hoàng đã dạy như vậy, rồi ngài kêu gọi 
“các giáo phận, các giáo xứ và các nhóm Công giáo đề ra một 
chương trình học hỏi Kinh Thánh nghiêm túc và kiên trì” (175). 

 UB Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN 

 

2.5. 

Bộ Giám Mục: nhiều thay đổi quan trọng 
Trong một tín hiệu rõ ràng về đổi mới, Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã có những quyết định thay đổi quan trọng về các thành 
viên của Bộ Giám mục là Bộ có nhiệm vụ xem xét việc tuyển chọn 
các giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Điều này 
chứng tỏ Đức Thánh Cha muốn có nhiều giám mục có tinh thần 
mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. 

Có thể thấy được tín hiệu này không chỉ qua việc Đức 
Thánh Cha bổ nhiệm 12 thành viên mới, mà còn do việc ngài 
không tái bổ nhiệm 14 thành viên đương nhiệm, gồm cả một số 
hồng y cho đến nay vẫn rất có ảnh hưởng. 
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Bộ Giám mục là cơ quan của Toà Thánh gồm các hồng y và 
giám mục xem xét tiến trình tuyển 
chọn các ứng viên lên chức giám 
mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu 
Đại Dương, ngoại trừ các Giáo hội 
Đông phương. Các vị Sứ thần Toà 
Thánh tại nhiều nước khác nhau gửi 
tên của ba ứng viên về Bộ mỗi khi 
một giáo phận cần có một giám mục 
mới. Bộ sẽ xem xét kỹ các ứng viên 
được đề nghị và sau đó, trong một 
phiên họp toàn thể tổ chức mỗi hai tuần, hơn 30 thành viên của Bộ 
sẽ bỏ phiếu để chọn một ứng viên lên chức giám mục. Sau khi bỏ 
phiếu, Bộ trưởng Bộ Giám mục báo cáo kết quả cuối cùng cho 
Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha –với quyền tự do quyết định–, 
thường phê chuẩn tên đầu tiên trong danh sách. 

Theo thông báo ngày 16-12 của Toà Thánh, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức hồng y Marc Ouellet (Canada) 
vào chức vụ Bộ trưởng. Đức hồng y Ouellet đã giữ chức vụ này từ 
năm 2010. 

Cùng với việc bổ nhiệm 12 thành viên mới, Đức Thánh Cha 
đã tái bổ nhiệm 18 vị trong số 33 thành viên đương nhiệm của Bộ, 
trong đó có các Hồng y: George Pell (Australia), Leonardo Sandri 
(Argentina và Giáo triều Rôma), William Levada (Hoa Kỳ) và cả 
Đức hồng y Tarcisio Bertone (Italia) - mặc dù Đức hồng y Bertone 
sẽ mãn nhiệm khi tròn 80 tuổi vào tháng Mười Hai 2014. 

Trong số các vị không được tái bổ nhiệm, có hai vị Hồng y 
của Hoa Kỳ: Burke và Justin Rigali, hai vị Hồng y của Italia: Mauro 
Piacenza và Angelo Bagnasco, và Đức Hồng y Antonio Rouco 
Varela, Tây Ban Nha. 

Đức hồng y Rigali, người mãn nhiệm Tổng giám mục 
Philadelphia vào năm 2011, đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận tại Hoa Kỳ trong 
suốt hai thập kỷ qua. Tương tự, Đức hồng y Burke, Chánh án Tối 
cao Pháp viện Toà Thánh, là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong 
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việc tuyển chọn các giám mục Hoa Kỳ từ khi được Đức Thánh 
Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục vào 
năm 2009. 

Việc không tái bổ nhiệm này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy 
Đức Thánh Cha Phanxicô muốn có nhiều giám mục có tinh thần 
mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Như 
Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung các tân giám 
mục quy tụ về Roma ngày 19-09-2013, ngài muốn các giám mục 
phải là những mục tử phục vụ đoàn chiên, đồng hành với đoàn 
chiên và không mang tâm lý “của những ông hoàng”. 

12 thành viên mới của Bộ Giám mục gồm có: 
1. Đức hồng y Franciso Robles Ortega, Tổng giám mục 

Guadalajara, Mexico; 
2. Đức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, Hoa 

Kỳ; 
3. Đức hồng y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Bogota, 

Colombia; 
4. Đức hồng y Kurt Koch (Thuỵ Sĩ), Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh 

về Hiệp nhất Kitô giáo; 
5. Đức hồng y João Braz de Aviz (Brazil), Bộ trưởng Bộ Tu sĩ; 
6. Đức Tổng giám mục Pietro Parolin (Italia), Quốc vụ khanh Toà 

Thánh; 
7. Đức Tổng giám mục Benjamin Stella (Italia), Bộ trưởng Bộ 

Giáo sĩ; 
8. Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri (Italia), Tổng thư ký 

Thượng Hội đồng Giám mục; 
9. Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục 

Westminster, Anh Quốc; 
10. Đức Tổng giám mục Paolo Rabitti, nguyên Tổng giám mục 

Ferrara-Comacchio, Italia; 
11. Đức Tổng giám mục Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục 

Perugia-Citta della Pieve, Italia; 
12. Đức giám mục Felix Genn, Giám mục giáo phận Münster, Đức. 
 

(Theo Vatican Insider) WHĐ - Minh Đức - Nguồn: hdgmvn 
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2.6. 

Đức Thánh Cha Phanxicô:  
“Nhân vật của năm” năm 2013 

 
Tạp chí Time, nổi tiếng trong giới 

truyền thông thế giới, vừa công bố đã bình 
chọn Đức giáo hoàng Phanxicô là “Nhân vật 
của năm” năm 2013. Trước đó, hai vị tiền 
nhiệm của ngài cũng đã nhận vinh dự này: 
Đức Gioan XXIII vào năm 1962 và Đức 
Gioan Phaolô II vào năm 1994. 
Cha Federic Lombardi, S.J., Giám đốc 
Phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra nhận định 
sau đây: 
“Đây không phải là điều bất ngờ vì từ khi 

được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
được chú ý và tạo nên những tiếng vang lớn. Thực ra một trong 
những giải thưởng cao quý của báo chí quốc tế dành cho một 
nhân vật không ngừng thăng tiến những giá trị tinh thần, tôn giáo 
và luân lý cũng như kiên quyết kêu gọi hòa bình và gia tăng công 
bằng là một tín hiệu tích cực. Cá nhân Đức Thánh Cha không phải 
là người mưu tìm công danh, vì ngài đã tận hiến cuộc đời của 
mình cho sứ vụ rao giảng Phúc Âm của Tình Yêu Thiên Chúa 
dành cho nhân loại. Điều làm cho Đức Thánh Cha cảm thấy hài 
lòng là sứ vụ này lôi cuốn mọi người nam cũng như nữ, và có thể 
đem lại hi vọng cho họ. Và nếu việc bình chọn “Nhân vật của 
năm” năm nay có nghĩa là có nhiều người hiểu được sứ điệp này -
ít là mặc nhiên như thế- thì Đức Thánh Cha thực sự vui mừng”. 

Từ năm 1927, hằng năm tạp chí Time đều bình chọn một 
nhân vật (hay một tập thể) nổi bật trong năm, hoặc là người tốt 
nhất hay người tệ nhất. 

Người đầu tiên được bình chọn là Nhân vật của năm (1927) 
là phi công Hoa Kỳ Charles Lindbergh, người đầu tiên thực hiện 
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chuyến bay vượt Đại Tây Dương vào năm 1927. Năm ngoái, Tổng 
thống Hoa Kỳ Barack Obama đã giành được danh hiệu này lần thứ 
hai. Năm 2011, danh hiệu này thuộc về Người biểu tình trên toàn 
thế giới, trong đó có những người biểu tình của Mùa xuân Ả Rập 
và Phong trào Nổi giận. 

Năm 2006, Nhân vật của năm chính là Bạn (You) - những 
người sử dụng internet, đóng góp vào nội dung của mạng lưới 
điện toán toàn cầu, những người điều khiển, làm chủ thời đại kỹ 
thuật số, tận dụng sức mạnh của truyền thông và hình thành nền 
dân chủ kỹ thuật số. 

Trong danh sách đề cử Nhân vật của năm năm 
nay có ông Edward Snowden - cựu chuyên gia phân tích của cơ 
quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA); bà Edith Windsor - nhà hoạt 
động cho quyền lợi của người đồng tính, và ông Bashar Al-Assad -
Tổng thống Syria. 
 

Thiên Phúc- NGUỒN : WHĐ 

 

2.7. 

Ký giả báo La Stanpa phỏng vấn Đức Thánh Cha 
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, 

ĐTC Phanxicô gọi ”chủ thuyết mác xít là một ý thức hệ sai lầm”. 
ĐTC đã dành cho ký giả 
Andrea Tornielli của báo La 
Stampa một cuộc phỏng vấn 
dài 1 giờ 30 phút về nhiều vấn 
đề thời sự và văn bản phỏng 
vấn được đăng trên báo này số 
ra ngày 15-12 vừa qua. 
Ký giả Tornielli hỏi: Một số 
đoạn trong Tông Huấn ”Niềm 
Vui Phúc Âm” (Evangelii 
gaudium) của ĐTC bị những người siêu bảo thủ tại Mỹ phê bình và 
họ tố cáo ngài là người ”hoàn toàn theo chủ thuyết mác xít”. Một vị 
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Giáo Hoàng cảm thấy thế nào khi bị định nghĩa là người mác xít?. 
ĐTC đáp: 

”Ý thức hệ mác xít là điều sai lầm. Nhưng trong đời, tôi đã 
quen biết bao nhiêu người mác xít tốt lành trong tư cách là người, 
và vì thế tôi không cảm thấy bị xúc phạm”. Những lời gây ấn tượng 
mạnh nhất là những lời nói về nền kinh tế ”giết hại”... Trong Tông 
Huấn không có điều gì mà không ở trong Đạo lý xã hội của Hội 
Thánh. Tôi không nói theo quan điểm của một chuyên gia, tôi tìm 
cách trình bày như chụp hình những gì đang xảy ra. Trích dẫn đặc 
thù duy nhất là về những lý thuyết gọi là ”được hưởng lợi ké”, theo 
đó mỗi sự phát triển kinh tế do thị trường tự do tạo điều kiện thuận 
lợi để nó diễn ra, thì tự nó cũng tạo nên một sự công bình và làm 
cho nhiều người được tham gia xã hội và sự sung túc hơn trên thế 
giới. Đó là một lời hứa khi chiếc ly nước chưa đầy, nếu ly nước ấy 
đầy tràn thì người nghèo cũng được hưởng nước tràn ra từ chiếc 
ly ấy. Nhưng thực tế là khi chiếc ly tràn đầy nước, thì nó phình ra 
một cách huyền nhiệm và thế là chẳng bao giờ người nghèo được 
hưởng những gì từ ly nước ấy. Đó là điều tham chiếu duy nhất về 
lý thuyết ấy. Tôi xin lập lại là tôi không nói như một chuyên gia, 
nhưng theo đạo lý của Giáo Hội. Và điều này không có nghĩa là tôi 
là người mác xít”. 

Trong cuộc phỏng vấn, ĐTC cho biết ngài đặt vấn đề đại kết 
các tín hữu Kitô lên hàng ưu tiên; và tái bày tỏ mong ước và sẵn 
sàng gặp Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios I, Giáo chủ 
chính thống Constantinople, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ 
lịch sử tại Thánh Địa giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ 
Athenagoras của Constantinople. Ngoài ra, ĐTC bày tỏ hài lòng về 
tiến trình cải tổ Viện giáo vụ, quen gọi là ngân hàng Vatican. 

Về vấn đề những người ly dị tái hôn, ĐTC không bày tỏ lập 
trường, nhưng ngài cho biết vấn đề này sẽ được bàn đến trong 
công nghị Hồng y đoàn vào tháng 2 tới đây, rồi sẽ được bàn đến 
trong Thượng HĐGM thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm tới, 
2014, cũng như trong Thượng HĐGM thường kỳ vào năm 2015 
sau đó. ”Tại những khóa họp ấy, bao nhiêu điều sẽ được đào sâu 
và làm sáng tỏ”. Ngoài ra, ĐTC chống lại quan niệm cho rằng việc 
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Giáo Hội không cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, đó là 
một hình phạt. 

Về vấn đề cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh cũng 
như Hội đồng 8 Hồng y cố vấn, ĐTC cho biết đó là một công việc 
lâu dài. ĐHY Bertello đã thu thập ý kiến của các cơ quan trung 
ương Tòa Thánh và chúng tôi đã nhận được những gợi ý đề nghị 
của các GM trên thế giới. Trong khóa họp mới đây, 8 HY cố vấn 
nói là chúng ta đã đi tới lúc đưa ra những đề nghị cụ thể và trong 
khóa họp vào tháng 2 tới đây, các Hồng Y sẽ trao cho tôi những 
đề nghị đầu tiên. 

Trả lời câu hỏi: liệu Giáo Hội sẽ có các Hồng y phụ nữ hay 
không, ĐTC đáp: ”Đó là một câu nói đùa, tôi không biết từ đâu mà 
ra. Các phụ nữ trong Giáo Hội phải được đề cao giá trị, chứ không 
phải được ”giáo sĩ hóa”. Ai nghĩ đến các phụ nữ làm Hồng y thì là 
người phần nào có não trạng ”giáo sĩ trị”.  

 
G. Trần Đức Anh OP - Nguồn:  Vatican Radio 

 
 

2.8. 

Cái nhìn mới (vision) của ĐTC Phanxicô 
theo báo Là Vie số 10 Octobre 2013 

Giáo Hội may mắn được hai tiền lệ cho mai sau: 
1. Giáo Hoàng có thể từ chức nếu tình trạng sức khỏe không 
cho phép (ĐTC Benoit XVI) 

2. Giáo Hội cần đổi mới để trở về với sứ mạng đích thực của 
mình (ĐTC Francis) 

En finir avcec le clericalisme:  
ĐTC rất ghét tinh thần đẳng cấp phẩm trật trong Giáo Hội. Phải 

chấm dứt ngay việc lạm dụng quyền hành từ hàng giáo phẩm, đặc 
biệt các linh mục. 
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Sortir sur la frontiere:  
Không chỉ lo lắng cho một thiếu số ngoan đạo nhưng phải đến 

với mọi tầng lớp, không chỉ chú trọng chỉ đến các vấn đề liên quan 
đến dục tính (sexualite) hoặc luân lý. 

Renoncer à la rigidité passéiste 
Phải có cái nhìn uyển chuyển ngay cả các vấn đề thuộc giáo 

luật. Nhiều luật lệ không còn hợp thời, và cần phải áp dụng một 
cách uyển chuyển. Ví dụ đối với nghi lễ latinh mà ĐTC Benoit XVI 
coi là siêu việt, ĐTC Francis ngược lại chị coi đó là một nghi lễ 
xưa. Ngài cũng không kết án thần học giải phóng (theologie để là 
liberation) 

Revolutionner la gouvernance:  
Cải cách guồng máy Giáo Hội, không chỉ trên phương diện thể 

chế, những tinh thần nữa. 
Reinstaurer la collegialité: 
Tham khảo và thu thập ý kiến quá nhiều hình thức, không chỉ 

qua các kỳ hội họp các giám mục (synodes) nhưng dưới nhiều 
hình thức khác nữa. 

Reconnaitre les laics :  
Vai trò giáo dân được tôn trọng và nâng lên trong các hiến chế 
Parler en direct au peuple 
Đối thoại trực tiếp với quần chúng, không chỉ qua các phẩm trật 

trong Giáo Hội 
Repenser la Fonction Pontificale: 
Ngay từ buổi tối lên chức Giáo Hoàng, ĐTC đã xác định chức 

vụ Giáo Hoàng như là một mục tử khiêm tốn. 
Denouer les noeuds: 
Tháo gỡ mọi trói buộc. Giáo Hỏi phải là một Giáo Hội nhân ái, 

như là vấn đề đồng tình luyến ái, tái kết hôn của những người đã 
ly dị. 
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 III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 
 
 

 

 

3.1. 

 
 
 
 
 

3.1. 

Thư chúc mừng Giáng Sinh của HĐGM Việt Nam  
gửi Cộng Đồng Dân Chúa  
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3.2. 

Giới thiệu “Bài giảng Chúa nhật năm A”  
của Uỷ ban Kinh Thánh - HĐGMVN 

 

Năm Phụng vụ A đã bắt đầu. Trong thao thức phục vụ Lời 
Chúa và ước muốn chia sẻ phần nào ưu tư của các vị chủ chăn 
trong việc giảng lễ; đồng thời rút kinh nghiệm về quyển “Bài giảng 
Chúa nhật năm C” đã được phổ biến năm vừa qua, các thành viên 
trong Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 
tiếp tục soạn quyển gợi ý “Bài giảng Chúa nhật năm A” và hân 
hạnh ra mắt quý độc giả. 

Trong Tông huấn “Lời Chúa” (Verbum Domini), Đức giáo 
hoàng Bênêđictô XVI đã đề cao Phụng vụ là môi trường đặc trưng 
của Lời Chúa. Ngài không những lưu ý đến chỗ đứng của Lời 
Chúa trong các cử hành Phụng vụ thánh, mà còn nói đến mối 
tương quan mật thiết giữa Lời Chúa và Thánh Thể, đến nỗi không 
ngần ngại sử dụng từ ngữ “Bí tích tính của Lời Chúa” (VD, số 56). 
Phát xuất từ thực tế trong đời sống Giáo hội, Đức giáo hoàng nhấn 
mạnh đến việc “cần phải cải thiện phẩm chất của bài giảng”, vì “bài 
giảng lễ là một phần của hành động phụng vụ”; “bài giảng lễ có 
chức năng giúp hiểu biết Lời Chúa rộng rãi hơn và hữu hiệu hơn 
trong đời sống các tín hữu”. Đức giáo hoàng nhắc nhở: “Vì thế, do 
thừa tác vụ chuyên biệt, những ai được đề cử lo việc giảng dạy, 
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phải rất quan tâm đến bổn phận này” (x. VD, số 59). Đức giáo 
hoàng đã mời gọi các cơ quan thẩm quyền trong Giáo hội nghĩ tới 
“các dụng cụ và các phương tiện thích hợp để giúp các thừa tác 
viên thi hành tác vụ của họ cách tốt nhất” bằng cách soạn ra “một 
quyển Cẩm nang giảng lễ” (x. VD, số 60). 

Và mới đây, vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, Đức giáo 
hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Niềm vui Phúc âm” 
(Evangelii Gaudium). Trong đó, tại số 135 đến số 144, ngài đã bộc 
lộ một cách chân thành và sâu sắc nhận định của ngài về giá trị 
cao cả của việc giảng lễ trong cử hành phụng vụ; ngài cũng không 
ngần ngại nhắc đến những phàn nàn của Dân Chúa khi tham dự 
phụng vụ thánh nhưng không đón nhận được những hoa trái 
thiêng liêng mà lẽ ra bài giảng lễ phải cung cấp cho họ. Từ kinh 
nghiệm bản thân, Đức giáo hoàng đã dành những chỉ dẫn chi tiết 
và tỉ mỉ từ số 145 đến số 151 của Tông huấn để mời gọi các vị chủ 
chăn quan tâm đến việc chuẩn bị một bài giảng lễ bao gồm vẻ đẹp 
Phúc Âm và hàm chứa những thiện ích cho Dân Chúa trong việc 
cử hành phụng vụ. 

Trong sự hiệp thông sâu xa với các Đức giáo hoàng và 
Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam cũng có quyết tâm và nỗ lực 
để làm sao cho Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng đời 
sống thiêng liêng của Dân Chúa. Bằng nhiều phương thức, đặc 
biệt bằng các bài giảng lễ, Giáo hội “mở rộng lối vào Kinh Thánh 
cho các tín hữu; tăng cường vai trò ưu tiên của Kinh Thánh; canh 
tân đời sống trong ánh sáng của Lời Chúa; để Lời Chúa đi vào 
cuộc sống; sống Lời Chúa theo gương Mẹ Maria” (x. Thư Mục vụ 
của HĐGMVN năm 2005) và Giáo hội Việt Nam xác tín “được Lời 
Chúa quy tụ, Dân Chúa chỉ có thể xây dựng vững vàng trên nền 
tảng Lời Chúa” (x. Thư Mục vụ của HĐGMVN năm 2011). 

Xin trân trọng giới thiệu quyển gợi ý “Bài giảng Chúa nhật 
năm A” của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục 
Việt Nam đến mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng đến quý Đức 
giám mục, linh mục và phó tế trong Giáo Hội. 
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Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Lời Thiên Chúa hằng sống, trở 
nên “đèn rọi bước chân tôi, ánh sáng cho nẻo đường tôi đi” (Thánh 
vịnh 119,105). 
 

Nha Trang, ngày 29 tháng 11 năm 2013 
+ Giuse Võ Đức Minh 

Giám mục giáo phận Nha Trang 
Chủ tịch Uỷ ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN 

  

 

3.3. 

Niềm vui Phúc Âm 
 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành  
Tông huấn Evangelium Gaudium (Niềm Vui Phúc Âm)  

vào ngày 24-11-2013, đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ,  
cũng là ngày bế mạc Năm Đức Tin.  

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện  
với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm,  

Văn phòng Tổng thư ký HĐGMVN,  
về Tông huấn này. Xin trân trọng giới thiệu. 
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WHĐ: Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban hành Tông huấn mới, 
Đức cha đã đọc chưa? 
Đức cha Phêrô: Vâng, tôi vừa mới đọc qua một lần, nhưng chắc 
là phải đọc lại kỹ hơn, không chỉ một lần mà nhiều lần. 

WHĐ: Tại sao? 
Đức cha Phêrô: Vì Tông huấn này rất dài, 217 trang sách, chia ra 
làm 5 chương. Quan trọng hơn nữa là vì Tông huấn rất súc tích, 
không chỉ đơn thuần là bản đúc kết những đề nghị của Thượng 
Hội đồng Giám mục lần thứ XIII về Tân Phúc-Âm-hóa để thông 
truyền đức tin Kitô giáo, nhưng còn là cơ hội để Đức Thánh Cha 
Phanxicô trình bày tầm nhìn, suy tư và thao thức của riêng ngài về 
sứ vụ Phúc-Âm-hóa của Hội Thánh. 

WHĐ: Đức cha có thể chia sẻ những cảm nghĩ đầu tiên của Đức 
cha khi đọc Tông huấn này không? 
Đức cha Phêrô: Tuyệt vời! Đức Thánh Cha Phanxicô đúng là nhà 
lãnh đạo lớn. Không những ngài trình bày cho chúng ta tầm nhìn 
rất lớn về sứ vụ Phúc-Âm-hóa, mà còn chỉ dạy những nẻo đường 
cụ thể để chu toàn sứ vụ trong hoàn cảnh hiện tại của thế giới và 
Hội Thánh. 

WHĐ: Xin Đức cha trình bày chi tiết hơn về nhận định này. 
Đức cha Phêrô: Trong Tông huấn, nhiều lần Đức Thánh Cha 
dùng động từ “mơ” (Tôi mơ ước…). Cũng vì thế, có tác giả so 
sánh Tông huấn này của ngài với bài thơ nổi tiếng “I dream” của 
Martin Luther King. Động từ “mơ ước” diễn tả tầm nhìn (vision) của 
Đức Thánh Cha về một Hội Thánh lên đường loan báo Tin Mừng, 
dù phải mang thương tích, hơn là một Hội Thánh chỉ lo tự vệ và co 
cụm lại với những vấn đề của nội bộ (x. số 49). 
Từ tầm nhìn ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho thấy sứ mệnh 
(mission) của Hội Thánh là phải canh tân, đổi mới chính mình trên 
mọi bình diện và ở mọi mức độ: giáo xứ, các cộng đoàn Kitô hữu 
nhỏ, giáo phận, và cả Tòa Thánh nữa (vd. chủ trương trung ương 
tập quyền cách quá đáng). Đó chính là điều mà Thượng Hội đồng 
Giám mục khóa XIII gọi là “hoán cải mục vụ”, hoán cải từ trong tâm 
thức, cách suy nghĩ đến phương pháp làm mục vụ. 
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Rồi từ tầm nhìn và sứ mệnh nói trên, Đức Thánh Cha đề nghị 
những hành động cụ thể (action) và nói rất chi tiết, từ đời sống 
thiêng liêng của sứ giả Tin Mừng đến bài giảng của linh mục trong 
Thánh Lễ, cho đến sự dấn thân phục vụ người nghèo, và tinh thần 
đối thoại trong đời sống xã hội. Trong mỗi lãnh vực, ngài không chỉ 
ngừng lại ở suy tư lý thuyết nhưng luôn luôn bàn đến điều mà ngài 
gọi là hiệu quả mục vụ (pastoral consequences) hoặc những hàm 
ngậm thực hành (practical implications). 

WHĐ: Vậy theo Đức cha, Tông huấn này có liên quan gì đến định 
hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong những năm sắp tới 
không? 
Đức cha Phêrô: Có thể tôi chủ quan, nhưng thật sự tôi cảm nhận 
đây đúng là sự quan phòng của Chúa. Trong Thư Chung 2013, 
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra kế hoạch mục vụ 3 năm về 
Phúc-Âm-hóa; khi đó, Tông huấn chưa được ban hành. Tuy nhiên 
khi đọc Tông huấn, tôi thấy đây là tài liệu hết sức quý giá, giúp 
chúng ta khai triển định hướng mục vụ của Hội Thánh tại Việt Nam 
trong 3 năm sắp tới. Cho phép tôi hình dung cách cụ thể thế này. 
Trong năm 2014, chúng ta kêu gọi Phúc-Âm-hóa đời sống gia 
đình. Thông thường chúng ta chỉ nghĩ đến việc đem tinh thần Phúc 
Âm vào đời sống gia đình, đương nhiên là cần thiết rồi, nhưng 
mình ít nhấn mạnh đến việc chính gia đình Công giáo phải là tác 
nhân của Phúc-Âm-hóa. Thế thì chương 1 và chương 3 của Tông 
huấn bổ túc cho chúng ta rất nhiều. 

Trong năm 2015, chúng ta nhấn mạnh đến Phúc-Âm-hóa 
đời sống giáo xứ và cộng đoàn, cũng trùng hợp với chọn lựa của 
Tòa Thánh, chọn năm 2015 là Năm của Đời sống thánh hiến. Các 
linh mục coi xứ nói riêng và các giáo xứ nói chung có thể học 
được biết bao điều bổ ích từ chương 3 và chương 5 của Tông 
huấn. 

Cuối cùng, năm 2016 được HĐGM VN đề nghị là năm 
Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội. Chương 4 của Tông huấn về 
“Chiều kích xã hội của Phúc-Âm-hóa” rõ ràng là tấm bảng chỉ 
đường cho suy nghĩ và hành động cụ thể của chúng ta. 
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WHĐ: Đức cha đã viết bài Tìm hiểu Thông điệp Lumen Fidei, vậy 
Đức cha có định viết bài tìm hiểu Tông huấn Evangelii Gaudium 
không? 
Đức cha Phêrô: Tôi cũng đang nghĩ đến việc này. 

WHĐ: Chân thành cảm ơn Đức cha. 
Nguồn: WHĐ 

 
3.4. 

Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry  
tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn 

 

Ngài Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry cùng với phái 
đoàn của ông đã đến Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn vào lúc 14g20 
hôm nay, thứ Bảy 14-12-2013, để tham dự Thánh lễ. 

Tại khuôn viên trước Thánh đường, Cha Tổng đại diện 
Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh cùng với Cha Chánh văn phòng 
Tòa Giám mục Ignatio Hồ Văn Xuân và Cha Giuse Vương Sỹ 
Tuấn đã ra chào và đón vị Ngoại trưởng vào Nhà thờ. Sau đó, 
trước khi dâng Thánh lễ, Cha Tổng đại diện - thay mặt Đức Hồng y 
Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - chúc ngài 
Ngoại trưởng mọi sự tốt đẹp. 

Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ tế 
Thánh lễ. Đồng tế với ngài có linh mục Tổng Đại diện cùng với hai 
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linh mục phụ tá Nhà thờ Chánh tòa là Cha Giuse Vương Sỹ Tuấn 
và Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh. 

Sau Bài Tin Mừng, Đức cha Phêrô chia sẻ về việc cử hành 
lòng thương xót của Đấng Cứu Thế trong Mùa Vọng như lời nhắc 
nhở của Bài Tin Mừng vừa nghe: “Người mù xem thấy, kẻ què 
được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết 
sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Đức cha nhắc đến hai 
tấm gương hiện đại của lòng thương xót bao dung là Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô (mới được tạp chí Time chọn là nhân vật của 
năm 2013) và Tổng thống Nelson Mandela (mới qua đời với một 
tang lễ có gần 100 lãnh đạo các nước tham dự). Vị chủ tế mời gọi 
cộng đoàn hãy sống lòng thương xót của Chúa theo hai mẫu 
gương vừa kể. 

Ngài Ngoại trưởng đã tham dự Thánh lễ và rước lễ sốt 
sắng. Cuối lễ, ĐGM Phêrô đến bắt tay chào Ngoại trưởng Mỹ và 
một số người trong phái đoàn. Vị ngoại trưởng đã đặc biệt diễn tả 
với Giám mục chủ tế về niềm cảm xúc dâng tràn khi được tham dự 
Thánh lễ tại đây. 

Thánh lễ kết thúc lúc 15g20. Trước khi ra khỏi nhà thờ, 
Ngoại trưởng Mỹ đã đến tận nơi cám ơn ca đoàn và chụp hình 
chung với các ca viên. 

 
 

Phóng viên WGPSG Nguồn: TGP SAIGON 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1. 
 

Thư mục vụ Giáng Sinh của ĐGM Giáo Phận 

 
 

TÒA GIÁM MỤC KON TUM 
146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum 

Số 167/VT/’13/Tgmkt 

 
Kontum ngày 22.12.2013 

 
Kính gửi 
Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông 
Cùng toàn thể gia đình Giáo Phận Kontum. 
 
Kính thăm Cha Tổng và Gia đình Giáo Phận thân mến, 
 

      Chúng tôi xin gửi tới Cha Tổng và anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp 
qua Sứ điệp Giáng Sinh  

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14). 

Đây là Tin Vui cho toàn thể nhân loại. Đây là chương trình sống cho 
mọi người. Sống bình an yêu thương nhau (Yêu người) cũng là sống vinh 
danh Thiên Chúa (Mến Chúa). Được Thiên Chúa tạo dựng, con người 
luôn hướng về Thiên Chúa và khao khát tìm kiếm cùng mong được gặp 
Ngài. Con người chỉ hạnh phúc thật khi gặp được Ngài, khi biết sống yêu 
thương nhau. Chúa Giêsu vào đời làm người để con người biết làm người 



       Giaùo phaän Kontum                                                                          01/2014   

 35 

anh em với nhau và biết sống tình con thảo với Thiên Chúa độc nhất chân 
thật là Cha. Nội dung sứ điệp này đang được diễn bày qua nhiều hình thúc 
có sức chuyển đạt niềm vui như các hang đá, những bản thánh ca du 
dương, những nghi lễ sốt sắng…. Nhưng tội nghiệp nhiều nơi, nhiều 
người chưa có được niềm vui này! 

Chuyện người nghèo đến ngồi bên cạnh ông nhà giàu tại ghế công 
viên giúp chúng ta chuẩn bị mừng lễ sao cho phải đạo đây?! Đặc biệt nói 
gì với chúng ta đêm Giáng Sinh này?  

- Sao ông cần gì không? Ông nhà giàu hỏi Ông người nghèo! 
- Tôi cần một chỗ nghỉ ngơi! Ông nhà nghèo đáp. 
- Đây, biếu ông ít tiền vào thuê phòng trọ nghỉ chút cho khỏe. 

- Rất tiếc tôi đã gõ cửa các nhà trọ, tất cả đều trả lời hết chỗ. 

- Vậy nhà tôi đằng kia, ông có thể tới nghỉ trọ qua một đêm cũng được. 

- Tiếc quá! Tôi đã gõ cửa nhà ông cả ngàn lần, lần nào cũng bị từ chối 

vì không còn chỗ. 

Ông nhà giàu chợt nhìn thấy 2 dấu đinh nơi hai bàn tay người nghèo. 
Ông vội sụp xuống thưa “Lạy Chúa Giêsu”, ngẩng đầu lên, ông thấy chỉ 
còn lại “một mình mình”! 

Cảnh đó có thể xảy ra cho mỗi chúng ta đêm nay không?! Nói thế bởi 
vì lòng chúng tôi đang bị day dứt khi nghĩ tới những anh chị em ở vùng 
sâu vùng xa, anh chị em ở chốn lao tù, anh chị em đói khổ, bệnh tật, 
những người bị bỏ rơi hoặc đang bị tra tấn dưới nhiều hình thức tinh vi 
trên khắp thế giới. Cách riêng nghĩ tới anh chị em đồng đạo ở Dăk Jâk 
huyện Dăk Glei đang lo sau Lễ Giáng Sinh sẽ “phải rỡ” ngôi nhà thờ tạm 
“dựng chui” mấy tháng trước đây, những cháu học sinh ở ngay Thành phố 
Kontum lo lắng cho các bài thi học kỳ vào đúng sáng ngày giáng sinh!!! 

Nghĩ nhiều lắm. Nghĩ tới những hình thức tra tấn tuổi thơ thật kinh dị. Lỗi 
đó là của ai? Thường là đổ lỗi cho người này người nọ, mà quên trước 
tiên chính chúng ta – Giám mục, linh mục, tu sĩ, các bậc phụ huynh - phải 
đấm ngực nhận lỗi phần mình! Phải chăng chúng ta đã không sống xứng 
danh chứng tá của Tin Mừng Gíang Sinh?! Phải chăng chúng ta chưa dám 
mở miệng loan tin vui như các mục đồng xưa để các nhà giáo dục hiểu 



       Giaùo phaän Kontum                                                                          01/2014   

 36 

rằng “hành xử như thế” là phản giáo dục, là tra tấn tâm hồn non trẻ và sẽ 
chỉ cống hiến cho xã hội “những sản phẩm độc ác”?! Năm 2014, Năm tân 

phúc âm hóa gia đình, các gia đình chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt tới sứ 
điệp giáng sinh với lòng hăng say chuyển đạt niềm vui này cách nhiệt tình 
hơn, với những phương pháp mới hơn, với cách biểu hiện tích cực hơn. 
Một trong những cách đó là mỗi gia đình hày để cho Lời Chúa hướng dẫn 
cuộc đời như Mẹ Maria đã khuyên dạy “Ngài có bảo gì cứ làm theo” (Ga 

2,5). Mỗi gia đình tìm cách làm quen, kết nghĩa với một gia đình lương 
dân để học hỏi nơi họ những điều tốt đẹp và chuyển đạt Tin Mừng yêu 
thương cùng tập sống ân nghĩa với họ. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn, huynh đệ 
hơn, trong sáng hơn. 

Cha Tổng và Anh chị em thân mến, 

Hãy là những hang đá sống động để người người nhận biết Chúa nơi 
chúng ta, nơi gia đình cũng như cộng đoàn chúng ta để rồi chính họ cũng 
sẽ như các mục đồng xưa, mau mắn nhận ra lời Chúa mời gọi cùng gặp 
được chính Thiên Chúa và thuật lại cho bà con chòm xóm được biết 
những kỳ công Chúa đã và đang thực hiện trong cuộc sống cũng như gia 
đình và xã hội. 

Chúc mừng Cha Tổng và Anh chị em một Mùa Giáng Sinh và Năm 
Mới chan hòa niềm vui cùng bình an của Chúa Hài Đồng. 

 

Hiệp thông, 
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4.2. 

Giáo Miền Kontum  
Khai Mạc Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2014 

 
Theo chương trình, Ngày Gia Đình Công Giáo Giáo Phận năm 

nay được tổ chức theo miền :  

* Miền Pleiku vào ngày 29/12 tại nhà thờ Đức An, hạt Pleiku. 

Tại nhà thờ Giáo xứ Đức An, lúc 17 giờ 30, Đức Giáo mục Phêrô 
Trần Thanh Chung (Nguyên Giám mục Giáo phận) chủ tế cùng quí cha 
Tôma Nguyễn Văn Thượng chánh xứ giáo xứ Đức An, cha Đaminh Đinh 
Quang Vinh và cha  Phaolô Trần Quốc Bảo đồng tế, và đông đảo các đôi 
vợ chồng, gồm trên 600 người dâng Thánh Lễ khai mạc Năm Tân Phúc 
Âm Hóa Gia Đình. Nội dung định hướng cho Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia 
đình được khai triển dựa vào lá thư mục vụ của Đức Giám Mục Micae 
gởi cho toàn Giáo phận vào dịp Giáng sinh vừa qua. 

* Miền Kontum vào ngày 30/12 tại nhà thờ Tân Hương, hạt Kontum. 

CHỦ ĐỀ: “ GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA” 

“Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, 
người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel ”(  Mt 1,23). 

Để Năm Phúc Âm hoá Gia Đình 2014 phải là năm nổi bật và ghi 
đậm dấu ấn, Đức Giám Mục Giáo Phận đã quyết định chọn Ngày Gia 
Đình của Giáo Phận (Dịp Lễ Thánh Gia Thất) năm nay để tổ chức Lễ 
Khai Mạc “Năm Phúc Âm Hoá Gia Đình” cho các Gia Đình trong Giáo 
Phận. Để ngày Khai Mạc được đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả 
cao, Đức Cha đã cho phép tổ chức Lễ Khai Mạc này tại hai Giáo Miền 
Gia Lai và Kon Tum. 

Tại Giáo Miền Kon Tum, Lễ Khai Mạc được diễn ra tại Nhà Thờ 
Tân Hương vào ngày hôm nay, Thứ hai, 30-12-2013. 

Từ trước 13h, các đôi vợ chồng đã hân hoan đưa nhau tiến về 
Nhà Thờ Tân Hương; vì những điều kiện bất khả, nên Buổi Lễ Khai Mạc 
phải giới hạn số tham dự  viên; các Giáo Xứ xung quanh Thành Phố đã 
cử mỗi Giáo Xứ 10 đôi vợ chồng về tham dự. Đến 13h30', thì Ban Tổ 
Chức cho biết con số đã lên đến trên 500 anh chị,  gồm 253  đôi vợ 
chồng và một số đi một mình vì người phối ngẫu của họ mắc bận công 
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việc hoặc đi xa. Sau những giây phút  chào hỏi,chuyện vãn... tất cả được 
mời tụ họp trong nhà thờ, và đang khi ổn định thì các đôi đến trước tập 
hát và chờ những anh chị đến sau. 

Đến 14h20', M.C mời mọi người đứng dậy cầu nguyện xin ơn 
Chúa Thánh Thần. Sau đó Cha Giuse Đỗ Hiệu, Quản Miền và cũng là vị 
đứng đầu tổ chức Buổi Lễ này đã thay mặt Đức Giám Mục nói lời chào 
mừng tất cả các tham dự viên và  tuyên bố khai mạc buổi họp mặt; Ngài 
cũng long trọng giới thiệu Cha Lu-y Nguyễn Quang Vinh, đặc trách Mục 
Vụ Gia Đình của Giáo Phận; Cha sẽ là Vị diễn giải chính của phần thuyết 
trình hôm nay. 

Cha Lu-y với một phong thái nhẹ 
nhàng, tươi vui nhưng dứt khoát,đã diễn 
giải cho mọi người chủ đề:  

“Những sự thực căn bản về Hôn 
Nhân Công Giáo”. 

Chủ đề này đã được dựa theo bài 
viết của Đức Ông William P. Fay, Tổng Thư 
Ký Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Đây quả 
thực là một “đề tài nóng”! Vì thế, chẳng mấy 
chốc Cha đã đưa mọi người bước sâu vào 
nội dung bài diễn giải. Với những dẫn 
chứng Kinh Thánh và Giáo lý căn bản, Cha 
đã giúp cho mọi người hiểu được chương 
trình của Thiên Chúa dành cho hôn nhân; cũng như sự cao trọng và tính 
chất thánh thiêng của hôn nhân. 

Cha đã cho các đôi vợ chồng nhớ lại rằng Hôn Nhân đã được 
Thiên Chúa thiết lập. Hôn nhân là một sự kết hiệp  trung tín, độc quyền 
và suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Trong sự kết hiệp 
này, cả người nam và người nữ đều luôn bình đẳng với nhau và cùng 
nhau hợp tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản con cái và chăm sóc 
chúng. 

Cha cũng nhắc cho mọi người nhớ lại rằng Hôn Nhân hợp pháp 
của những người đã chịu phép Rửa Tội là một bí tích, một thực tại cứu 
độ. Một hôn nhân chân thật trong Chúa với ơn sủng Chúa ban sẽ mang 
đến sự thánh thiện cho người phối ngẫu... 
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Cha cũng dẫn chứng cho mọi người thấy được tại sao hôn nhân 
chỉ tồn tại giữa người nam và người nữ; và việc kết hợp đồng tính không 
thể so sánh với hôn nhân. Việc kết hợp đồng tính trái ngược với bản 
chất của hôn nhân vì nó không dựa trên sự bổ khuyết tự nhiên của 
người nam và người nữ, nó không hợp tác với Thiên Chúa trong việc tạo 

dựng sự sống mới... 

Cha cũng đã cắt nghĩa thật rõ ràng lý 
do tại sao đối với xã hội, điều quan 
trọng là phải bảo tồn hôn nhân như 
một kết hiệp duy nhất giữa một 
người nam và một người nữ. 

Cha xác quyết rằng trong một 
thể thức không giống bất kỳ một thứ 
quan hệ nào khác, hôn nhân tạo ra 
một sự đóng góp độc lập và không 
thể thay thế được cho thiện ích 

chung của xã hội, đặc biệt thông qua việc sinh sản và giáo dưỡng con 
cái. Sự kết hiệp suốt đời giữa một người nam và một người nữ trở thành 
điều tốt cho chính họ, gia đình, cộng đoàn và xã hội của họ.  

Và cuối cùng Cha kết luận: 
Hôn nhân là một ơn sủng phải được tán dương và bảo vệ! 
Sau bài diễn giải nóng bỏng và hấp dẫn, Cha Lu-y đã mời một số 

đôi vợ chồng chia sẻ những cảm nghiệm trong đời sống hôn nhân; và 
gợi lên những câu hỏi để mọi người thảo luận và phát biểu chung ngay 
trong nhà thờ. Mọi người như đã được châm thêm lửa vào hồn, nên ai 
cũng thích chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm sống mà gia đình 
mình đã và đang trải qua. 

Phần đông là các đôi trẻ và trung niên, cũng có một đôi vừa mới 
làm đám cưới hôm qua. Từ những kinh nghiệm sống, đến những suy 
nghĩ và luận bàn về những đề tài nào là hôn nhân đồng phái, nào là hôn 
nhân dị giáo, nào là con cái ăn cơm trước kẻng, nào là những khó khăn 
gặp phải trong giáo dục con cái hiện nay... và cả những đề xuất hình 
thức cầu nguyện, thờ phượng Chúa tại gia đình trong Năm Phúc Âm 
Hóa Gia Đình này. 

Mọi sự vẫn còn rất sôi nổi, nhưng thời gian có hạn! Các anh chị 
được đề nghị ra giải lao trong 10 phút để sau đó còn vào gặp gỡ Vị Chủ 
Chăn là Đức Giám Mục của mình nữa! 
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Vào lúc 16h45’, Đức Cha Micae đã  đến huấn từ trong buổi Học 
Hỏi và dâng Thánh Lễ Khai Mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình tại 
miền Kon Tum. 

Trong gần nửa tiếng đồng hồ, Đức Cha đã đề cao vai trò của Lời 
Chúa trong cuộc sống của các gia đình và sự cần thiết của đời sống tâm 
linh. Đức Cha đã gút lại trong ba điểm: 

1.    Người người Tân Ước, nhà nhà Kinh Thánh! 
2.    Tái lập giờ Kinh chung trong gia đình 
3.    Gia Đình- Giáo Xứ- Giáo Hội được sai đi loan báo Tin Mừng. 

Đức Cha khuyên mỗi gia đình cần phải có ít nhất là một quyển 
Kinh Thánh, vì Kinh Thánh 
chứa đựng Lời Chúa; mà Lời 
Chúa chính là đèn soi cho 
mọi người cất bước, là ánh 
sáng chỉ đường cho chúng ta 
đi. Ngài đan cử: khi  satan lấy 
lời Kinh Thánh  để cám dỗ  
Chúa Giêsu, thì Ngài cũng đã 
dùng Kinh Thánh để đối đáp 
lại, và satan đã phải chịu 
thua. 

Ước mong của Đức Cha cho các gia đình trong Giáo Phận là mọi 
gia đình cùng đọc chung Kinh Thánh vào những buổi tối. Ngài còn gợi ý 
cho mọi người nên dùng điện thoại di động hoặc các phương tiện truyền 
thông thích hợp để ghi Lời Chúa vào; và tận dụng những khúc thời gian 
ngắn ngủi hoặc chuyển tiếp mà đem ra học hỏi hoặc nghiền ngẫm. 

Đây quả là một gọi ý hay và dễ thực hiện! Hy vọng mọi con cái 
trong Giáo phận sẽ ngày càng trở nên những công dân gương mẫu vì 
luôn có Lời Chúa soi đường. 

Về việc tái lập giờ Kinh chung trong gia đình, Đức Cha đã cho 
mọi người thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công việc này. 
Ngài khuyên mọi người cần chú ý đào sâu những kho tàng Kinh Nguyện 
mà Hội Thánh đã để lại như một gia sản quý báu hơn là chạy theo 
những phong trào đạo đức không có nền tảng, đôi khi còn có tính lạc 
đạo nữa. 
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Trong điểm cuối cùng, Đức Cha đề nghị trong Năm Phúc Âm Hóa 
Gia Đình này, mỗi gia đình trong Giáo Phận Kon Tum quyết tâm chú ý 
cách riêng và cầu nguyện cùng tìm cách kết nghĩa với một gia đình 
lương dân; để mối thân tình thêm mở rộng và  ơn Chúa cũng được tuôn 
đổ trên  gia đình ấy... vì mọi người đều là con Chúa và là anh chị em với 
nhau... 

Đến 17h15’, quý Cha tại các Giáo Xứ gần đã về đông đủ, gồm 17 
vị, tất cả đã cùng với ĐGM Giáo Phận long trọng dâng Thánh Lễ Khai 
Mạc Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình tại Giáo Miền Kon Tum 

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và ấm áp. 
Sau phần Chia sẻ Lời Chúa, có nghi thức lặp lại lời Giao Ước  

mà các đôi vợ chồng đã tuyên thệ vào ngày hạnh phúc của họ năm xưa 
thật cảm động và ấn tượng! 

Cuối Thánh Lễ, đại diện các Gia đình đã dâng những bó hoa tươi 
cùng với lời cảm ơn Đức Cha, Cha Quản Miền, Cha Đặc Trách các Gia 
Đình cùng Quý Cha Xứ và 
Ban Tổ Chức buổi Lễ hôm 
nay. 

Thánh Lễ kết thúc, các 
anh chị em được mời ra giao 
lưu sinh hoạt. Lợi dụng những 
giây phút này, Cha Quản Miền 
và Cha đặc trách các gia đình 
đã cho Thành Lập Ban Đại 
Diện Gia Đình Miền Kon Tum. 

Bữa cơm thân mật 
được diễn ra trong khuôn viên sân Nhà Xứ thật đông đảo và ấm cúng. 

Sau cơm tối, mọi người  cùng tạ ơn Chúa và nói lời tạm biệt 
nhau, rồi từng đôi lại từng đôi  lên xe với những lời hẹn sẽ có nhiều dịp 
gặp gỡ khác trong năm đặc biệt này!    

Khi mọi người đã ra về hết, người ta còn thấy Cha Quản Miền, 
cũng là Chính Xứ Giáo Xứ Tân Hương ân cần đi qua đi lại thăm hỏi mọi 
người. 

Xin Chúa tuôn muôn phúc lành xuống trên Đức Cha cùng quý 
Cha và mọi con cái trong Giáo Phận Kon Tum mến yêu của chúng con. 
Đặc biệt cho các Gia Đình luôn được Lời Chúa soi dẫn để biết cùng 
nhau xây dựng Gia Đình mình trong thánh thiện và hạnh phúc. 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum 
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4.3 

Buổi ra mắt Nhóm Sinh Viên Công Giáo Đakbla 

Để chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh sắp tới cũng như buổi 
ra mắt của Nhóm với cha đặc trách Sinh viên của Giáo phận, các 
thành viên nhóm sinh viên công giáo Dakbla đã rất hăng say và 
nhiệt tình trong việc cùng nhau lên chương trình, chuẩn bị các địa 
điểm sinh hoạt, giao lưu cũng như tích cực mời gọi các bạn tham 
gia đông đủ. 

Đúng 8h00 ngày 15 tháng 12 năm 2013, các bạn sinh viên 
đã có mặt tại khuôn viên Tu hội NaZa (địa điểm 209, quốc lộ 1A, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Tại đây, cha linh hướng 
Tađêô Võ Xuân Sơn và thầy đồng hành Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh O.P. 
đã có mặt từ sớm. Trong thời gian chờ đợi các bạn có mặt đông 
đủ (nhiều bạn đi từ Bình Dương), cha linh hướng đã tranh thủ gặp 
gỡ các bạn, hỏi han chuyện học hành và cuộc sống của sinh viên 
xa nhà. 

Thánh lễ diễn ra vào lúc 9h00 trong bầu khí ấm cúng tình 
huynh đệ. Ngôi nhà nguyện của Tu hội với kiến trúc ngôi nhà sàn 
càng tạo thêm sự thân mật trong sự hiệp thông với Giáo phận. 
Trong bài giảng, cha linh hướng đã gợi lên tinh thần sống Phúc âm 
và mạnh dạn làm chứng đức tin của mình trong môi trường đại 
học. Đó sẽ là những lời khích lệ và là hành trang quý giá cho các 

bạn sinh viên.  
Sau khi thánh lễ kết thúc 

là một chương trình văn nghệ 
“bỏ túi” với các chàng trai đến từ 
Nhóm Gia Đình Hiệp Thông 
nhưng các bạn đều xuất thân từ 
Giáo phận Kontum. Hy vọng 
trong tương lai, các bạn (và còn 
nhiều hơn thế nữa) trở thành 
những thành viên chính thức 
của Nhóm!              
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Tiếp theo chương trình là cuộc họp mặt của Nhóm cùng với 
Cha linh hướng và Thầy đồng hành với những nội dung quan 
trọng. 

-  Nhóm quyết định đổi tên “Sinh Viên Công Giáo Gia Lai-
Kontum” thành “Sinh Viên Công Giáo Đakbla”. 

-  Ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima(13/05) sẽ là ngày bổn mạng 
của nhóm (vì gần với ngày tái lập nhóm là ngày 12/05/2013, hơn 
nữa, nhóm cũng muốn chọn Đức Ma-ri-a làm vị quan thầy của 
mình). 

-  Địa điểm sinh hoạt chính thức sẽ là Tu viện Mân Côi (Dòng 
Đa Minh), 90 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp.  

- Thời gian sinh hoạt một tháng một lần vào Chúa Nhật thứ 2. 
- Nhóm cũng đã quyết định may áo đồng phục riêng và chọn 

Logo cho nhóm. 
Ngoài ra, anh đại diện nhóm cũng trình bày với cha linh hướng 

về chương trình sinh hoạt trong năm cũng như những thuận lợi và 
khó khăn của nhóm. Cha linh hướng cũng đã giúp đưa ra những 
cách thức giải quyết và hứa sẽ cố gắng hiện diện thường xuyên 
với những sinh hoạt của nhóm. Đó là tin vui mà ai cũng mong đợi 
và đón nhận trong hỷ hoan. 

Sau khi buổi họp kết thúc, lúc 11h30 nhóm cùng với cha linh 
hướng và thầy đồng hành cùng 
nhau dùng bữa trưa thân mật. 
          
Sau bữa trưa, được sự đồng ý của 
các sơ và sự đóng góp của cha và 
thầy, nhóm tổ chức đi thăm mái 
ấm tình thương do các Soeur 
dòng Phú Xuân phụ trách, tuy rất 
mệt nhưng ai cũng rất hăng say 
không kể nắng nóng để tham gia 
rất nhiệt tình. 
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Đến địa điểm mái ấm tình thương, nhìn thấy các em, các 
anh chị sinh viên đã quên hết mệt mỏi, nắng nóng của một ngày 
làm việc và hòa nhập rất nhanh chóng vào cuộc vui với các em 
nhỏ. 

Các anh chị cùng cha thầy đã tham gia sinh hoạt, giao lưu, 
nhảy múa cùng các em 

Tiếc rằng thời gian hạn hẹp vì các em còn phải học giáo lý 
nên buổi gặp gỡ cũng đến hồi kết thúc. Các anh chị tranh thủ phát 
quà cho các em.Trong giây phút chia tay, các bạn sinh viên ai nấy 
cảm thấy lưu luyến trong lòng. Nhìn các em vẫy tay chào, các anh 
chị ao ước sẽ có dịp quay lại với các em. Cám ơn các em đã cho 
các anh chị một bầu khí thân thương, ý nghĩa trong việc chuẩn bị 
đón Chúa Hài Đồng. 

. 
Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng, 

cảm ơn cha và thầy đã tạo mọi cơ hội cho sinh viên chúng con có 
cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Mong rằng thời gian tới cha và 
thầy sẽ tạo cho chúng con có thật nhiều cơ hội để gặp gỡ, giao lưu 
cùng với nhau. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha linh hướng 
và thầy đồng hành. 

Ban đại diện Sinh Viên Dakbla 
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4.4. 

Xin đề nghị Quý Cha Ban Truyền Thông một gợi ý 
 

Kontum, Lễ Giáng Sinh 2013 

 

Kính trình:   Quí Cha  
và Ban Biên tập trang web các Giáo Phận tại Việt Nam 

 
ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TRÊN MẠNG: 

KỂ CHUYỆN VỀ CHÚA GIÊSU CHO CÁC BẠN CHƯA BIẾT CHÚA 
 

Trước hết, trong ngày thánh thiêng mừng Con Thiên Chúa 
giáng trần, xin kính chúc quí cha và quí vị được tràn đầy niềm vui 
và ân sủng của Chúa Hài Nhi. 

Tôi mạo muội đề nghị với quí cha và quí anh chị em một 
việc, xin đọc và nhận định xem có khả thi hay không. Nếu được thì 
hay quá mà nếu không, thì xin coi như một gợi ý và tiếp tục suy 
nghĩ thêm và làm cho nó kiện toàn, phong phú và hữu ích dâng lên 
Chúa Hài Nhi trong mùa Giáng sinh năm nay. 

ĐÓ LÀ TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT TRÊN MẠNG CỦA MỖI GIÁO 
PHẬN: EM KỂ CHUYỆN VỀ CHÚA GIÊSU CHO CÁC BẠN THIẾU NHI 
CHƯA BIẾT CHÚA. 

Chúng ta đang ở trong bầu khí mục vụ của Hội Thánh là 
việc “Tân Phúc Âm Hóa” cụ thể là qua Thượng Hội Đồng Giám 
mục và tông huấn Gaudium Evangelium mới đây của Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô; riêng tại Việt Nam, lại có thêm thư chung của 
HĐGMVN tháng 10 vừa qua. 

Đường hướng của các vị cấp trên chúng ta đã biết rồi. Bây 
giờ ai sẽ người khai triển và mang ra thực hiện. Thiết tưởng vai trò 
của các cha và ban biên tập trang mạng truyền thông của các giáo 
phận thật quan trọng để đẩy tới công việc này như một số trang 
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mạng đã làm và mang nhiều lợi ích cho giáo dân xét vì vì tầm ảnh 
hưởng phổ biến rộng lớn và mau chóng của việc truyền thông. 

Nhân sự việc trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, Đức Cha 
Giuse Đinh Đức Đạo Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo  đã gởi 
một lá thư cho các sinh viên học sinh Công giáo dịp lễ Giáng sinh 
2013, nội dung mời gọi và khuyến khích các bạn “ đem niềm vui 
của Chúa đến trường học, chia sẻ với quí thấy cô và các bạn bè, 
nhất là với những người bạn không cùng niềm tin với chúng ta 
trong ngày lễ Giáng Sinh.” Theo tôi, đây là một sáng kiến Tân 
Phúc Âm hóa tuyệt vời. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã có nhiều 
lần lên tiếng xin cho các con em mình được nghỉ học trong ngày lễ 
Giáng sinh nhưng không được như ý. Nay Đức Cha phụ trách giáo 
dục suy nghĩ lại và gợi lên một đường hướng khác. Đó là khuyến 
khích các bạn cứ đi học trong ngày này nhưng trao cho họ một sứ 
vụ. Các tín hữu thời Hội Thánh sơ khai cũng đã ý thức sứ vụ như 
thế mà làm cho số người Tin Chúa được tăng thêm. (Cv 11, 19-21). 

Vấn đề là làm sao giúp các bạn sinh viên học sinh của 
chúng ta ngày nay có thể chia sẻ được, nói được, kể chuyện được 
về Chúa Giêsu cho các bạn chưa niềm tin. Đây là cách thức mà 
Tông Huấn Á Châu đã đề ra và coi như một trong những cách 
thức phù hợp cho việc Loan Báo Tin mừng tại Á châu. Thiết 
tưởng, bên cạnh những bài chia sẻ của các mục tử, chúng ta cũng 
tạo điều kiện, khuyến khích các bạn trẻ Công giáo chúng ta biết 
đặt vấn đề, nhận ra sứ vụ, xin họ suy nghĩ để nói với các bạn bè 
của họ theo cách thế và ngôn ngữ thời nay. 

Để làm được việc đó, tôi xin đề nghị mỗi trang web giáo 
phận “Tổ chức thi đua có phần thưởng” cho những bài viết hoặc 
các hình thức truyền thông hiện tại như clip, truyện tranh tùy môi 
trường và hoàn cảnh từng giáo phận. Để cho cuộc thi đua này 
được phổ biến sâu rộng, chúng ta lên chương trình mời gọi các 
đơn vị từ giáo xứ, giáo hạt trong giáo phận trong mọi lứa tuổi cắp 
sách đến trường có thể tham gia thi đua. 

Hy vọng với chương trình này, nhiều bạn trẻ sẽ siêng năng 
học giáo lý hơn để thấm nhuần và giới thiệu cho các bạn cùng 
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trang lứa. Nếu chúng ta thực hiện đồng loạt trên các trang mạng 
thì lại có thể giúp cho các bạn tại các địa phương khác nhau từ 
Bắc chí Nam, từ thành thị đến thôn quê học hỏi lẫn nhau về cách 
thức kể chuyện Chúa Giêsu cho các bạn thời nay.   

Cuối cùng, khi làm được điều này, quí cha và quí anh chị 
góp phần đắc lực cho công việc Tân Phúc Âm của Hội Đồng Giám 
mục Việt nam đề ra không bị mang tiếng là “đáng trống bỏ dùi” 
như rất nhiều việc trước đây và mang lại một sức sống mới, một ý 
thức mới cho Giáo hội. 

Dạ thưa trên đây là tâm tình tha thiết của tôi với công việc 
Tân Phúc Âm hóa của Giáo hội nói chung và Giáo hội Việt nam nói 
riêng. Khi vào việc có thể nhiều việc phức tạp phải vượt qua. 
Nhưng như đã nói trên, xin coi những ý tưởng đề nghị này như 
một gợi ý nhỏ bé nhưng giúp quí các cha và ban biên tập mở ra 
những công việc làm rộng lớn hơn nữa và có thể khả thi hơn cho 
mọi hạng người để “Ad veniat regnum Deum” Amen.   

Xin đừng bỏ qua tội nghiệp.  

Xin kính chào quí cha và anh chị em quí mến. 

Lm. A.M.Z Thượng Nhân Kontum 
Email: tcuongopop@gmail.com ; ĐT: 0988542448 

 

 

Hang Đá Giáng Sinh  
Giáo Xứ Hòa Phú, hạt Chư Păh 
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4.5. 

Thánh Lễ Giáng Sinh 
Tại thôn Moocđen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ 

Trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, người viết được may mắn 
về phục vụ cho anh chị em vùng sâu vùng xa dọc biên giới 
Campuchia. Thiết nghĩ đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc 
hành trình rao truyền Tin Mừng của Chúa cho anh chị em đồng 
loại trên vùng cao này. Một vùng cao đang còn vắng bóng Tin 
mừng. 

Huyện Đức Cơ với diện tích 723.12 km, với tổng dân số 
63.029, giáo dân công giáo 3.423. Cơ cấu tổ chức hành chính 
được chia thành 9 xã và 1 thị trấn. Phía Tây có 3 xã dọc theo quốc 
lộ 14c, giáp với Campuchia; phía đông có 4 xã giáp với xã Ia Grai; 
phía đông và phía nam có 3 xã giáp với huyện Chưprông. Toàn 
huyện có 45 làng dân tộc thiểu số jrai, người kinh đa số là dân kinh 
tế mới, sinh sống rải khác khắp địa bàn huyện. 
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Nhìn vào một vị thế địa lý với nhiều tiềm năng thiên nhiên 
ban tặng, dân số ngày càng tăng nhanh do nhu cầu di dân và đi 
kinh tế mới, đặc biệt là dân kinh tế mới từ miền Bắc vào tìm kế 
sinh nhai. Một số khác từ các vùng miền lân cận vào lập nghiệp 
hoặc làm công nhân cao su cho các đồn điền. Vì vậy, nhu cầu về 
đời sống đức tin cũng là vấn đề đáng làm cho chúng ta quan tâm 
và suy nghĩ. 

 
Năm nay là lần đầu tiên, giáo dân vùng biên giới được vui 

đón mừng lễ Giáng Sinh trong niềm hân hoan và phấn khởi, vì họ 
được tham dự Thánh Lễ trên chính mảnh đất mà họ đang sinh 
sống, mảnh đất mà họ không dám nghĩ rằng sẽ có một Thánh lễ 
long trọng trong dịp lễ Giáng Sinh như thế. 

Một cụ già tâm sự: cứ hằng năm người dân vùng biên giới 
chúng con thật vất vả, chuẩn bị xe cộ đi lễ cả đêm, trước đây phải 
về mãi đến Giáo xứ Thanh Bình, hoặc Giáo xứ Đức Hưng để tham 
dự Thánh Lễ, mãi đến năm 2007 thì chúng con về Làng Khóp, Đức 
Cơ. Nhưng năm nay chúng con được dự lễ tại chính nơi mà chúng 
con đang sống, đang khát khao có được một ngôi nhà nguyện nhỏ 
bé đơn sơ để mỗi sớm mỗi chiều đến kinh nguyện. 

Nhiều người dân tâm sự rằng vì cuộc mưu sinh nên họ phải 
lưu lạc đến nơi này, khi nhìn thấy cảnh không nhà thờ, không nhà 
nguyện, không linh mục, không nữ tu, tâm hồn thấy có điều gì đó 
mất mát, cảm thấy khô khan. Vì người có đạo thì có nhu cầu sống 
đạo, nhu cầu có Nhà Thờ, Nhà Nguyện. 
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      Mặc dù mới có hơn 3h chiều nhưng căn nhà ông Tuấn (nơi 
mượn để dâng lễ) dường như đã chật kín người. Vì hoàn cảnh đi 
kinh tế mới, xa Nhà Thờ, xa Linh mục nên hôm nay cũng là dịp để 
họ biểu lộ tâm hồn xám hối sau nhiều năm xa Chúa, như những 
người con lưu lạc nới đất khách quê người, chạy vạy với cuộc 

mưu sinh mà quên đi 
mình là kitô hữu. 

Niềm vui Giáng Sinh 
cũng là niềm vui cho 
những tâm hồn đang 
còn ngủ mê. Hồi 
chuông Giáng sinh 
cũng là hồi chuông 
đánh thức bao tâm 
hồn lưu lạc, bao con 
người đi xa, đi lạc khỏi 
đàn, nay quay về với 
Mẹ Hội Thánh. 

Quả thật, một vùng đất đang cần đến những vòng tay 
quãng đại, hy sinh. Một vùng đất đang thiếu những nhà truyền giáo 
nhiệt tâm. 

Ước mong những sứ giả Tin Mừng luôn là sứ điệp tình 
thương của Chúa Giáng Sinh đem bình an và niềm vui  đến cho 
những anh chị em đang khao khát, mong mỏi Niềm Vui Cứu Độ. 

 

Lm.Tađêô Võ Xuân Sơn 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 

“LA MISSION DU FAR-WEST VIETNAMIEN” 
SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO VÙNG TÂY NGUYÊN VIỆT NAM 

 
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum trong những năm tháng 

qua đã giới thiệu cùng anh chị em tín hữu trong Giáo phận nhà nhiều đề 
tài về Công cuộc Truyền giáo tại Giáo phận, nhưng có lẽ chúng mang 

những “Mảnh Đời Truyền Giáo” còn phiếm diện 
Chúng tôi thao thức trình bày một chuyên đề có tính toàn diện, mang tầm 

nhìn tổng quan về Sứ Vụ Truyền Giáo Tây Nguyên Việt Nam. Chúng tôi 
xin chọn bài nghiên cứu có tựa đề “LA MISSION DU FAR-WEST 

VIETNAMIEN” của Linh mục Thừa sai CHRISTIAN  SIMONNET (MEP). 
Linh mục tác giả trình bày Sứ Vụ Truyền Giáo Vùng Tây Nguyên Việt 

nam trong những gốc nhìn với những cảm nghiệm sống động của ngài 
và trong một thời gian nhất định. Chính vì thế, mỗi đọc giả có những 

quan điểm riêng về lối trình bày của tác giả và làm giàu thêm kiến thức 
liên quan đến Sứ vụ Truyền giáo Tây nguyên trong những năm tới. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí vị. 
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin phỏng dịch và còn nhiều hạn 

chế trong văn từ để trình bày sát với nội dung bài nghiên cứu của tác giả. 
Chúng tôi xin đề tựa bài nghiên cứu này:  

“SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO VÙNG TÂY NGUYÊN VIỆT NAM“. 
 

Đã từ rất lâu, với nhiều người, Sứ Vụ Truyền Giáo Kontum 
vẫn luôn và sẽ là “Truyền giáo cho người thượng Bahnar”.  Nhờ 
vào trình thuật của Cha Dourisboure, đây là cuốn tiểu thuyết phiêu 
lưu đích thực lạ thường trong đó các biến cố được kể lại bằng một 
giọng văn rất đơn giản và thậm chí là ngây ngô, chính điều đó làm 
cho cuốn sách thuộc loại xoàng chẳng đáng được xếp vào hạng 
vô danh tiểu tốt đối với các nhà văn chuyên nghiệp, nhưng nó đã 
không trở nên cũ kĩ sau 90 năm trôi qua. Tất cả những khía cạnh 
của Sứ vụ Truyền Giáo trên vùng Cao Nguyên vẫn luôn mang tính 
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thời sự và sẽ còn kéo dài mãi mãi: những bộ tộc rất nguyên thủy, 
đa thần giáo vẫn còn nặng nề, đời sống khó khăn đối với người 
tông đồ, chế độ ăn uống khắc khổ, đường xá đi lại rất khó khăn 
đầy dẫy cọp, voi, rắn, v.v… Ngược lại, chúng ta cảm nhận như 
đang sống trong một không gian cảm động, phấn chấn và tuyệt 
đẹp khi đọc những tập sách “Sứ Vụ Thừa Sai Công Giáo” những 
năm 1900 của những nhà biên tập như Leroy, Desgodins, 
Grouard… và nhất là của Canedi, một nhà văn họa công tài ba; 
ông đã khắc họa lên những gương mặt đỏ bừng của những  thủ 
lĩnh bộ tộc ăn thịt người, tạo cho chúng ta cảm giác như ngửi thấy 
mùi thịt nướng; ông mô tả những con tê giác đầy dáng dấp hung 
tợn trông giống như những đầu máy xe lửa, tả những linh vật đáng 
sợ làm ta giật mình thức giấc mất ngủ, những phố xá kỳ lạ, những 
phong cảnh khác thường… Tóm lại, khi công cuộc rao giảng Tin 
Mừng đang triển nở như hoa mùa xuân, đang chờ được cả thế 
giới khám phá và chinh phục, thì theo ngôn ngữ của một chính trị 
gia thủ cựu,  nhất thiết phải có nhà thừa sai. Sứ vụ Thừa Sai vùng 
Cao Nguyên Việt Nam có cơ may bảo tồn cách trung thực toàn thể 
bối cảnh đồ sộ về thời đại vinh quang này. Nói rằng ngày nay 
không còn lại dấu vết gì nữa sẽ là chối bỏ sự thật hiển nhiên. Nói 
rằng ngày mai sẽ không có gì mới (và nhiều cái mới) cũng sẽ là 
mù quáng có chủ tâm. Lịch sử vẫn còn tiếp diễn khắp nơi, và 
không diễn ra giống y nhau ở mọi nơi. 

Bản tóm lược lịch sử truyền giáo của chúng ta phải được 
đặt lên hàng đầu; nhưng dù cô đọng tối đa, nó không phải là không 
hấp dẫn! 

Trở lại thời điểm 1851, Đức Cha Cuénot, lúc đó là là Giám 
mục Giám quản Hạt Tông Tòa Đông Dương ở Qui Nhơn, là người 
khởi xướng và đặt nền móng cho công cuộc Truyền Giáo. Sự khởi 
xướng này đáp ứng 2 mục đích: Trước tiên là bắt đầu rao giảng 
Tin Mừng cho “vùng đất chưa được biết đến”, đó là những vùng 
núi phía tây; sau đó là thăm dò xem liệu có thể tìm “chỗ trú ẩn nơi 
dân miền núi” cho các vị Thừa Sai đang bị triều đình Annam bao 
vây và bách hại. Dù còn trực thuộc địa phận tông tòa Quy Nhơn, 
“Sứ Vụ Truyền Giáo cho người thượng” (mà người Annam gọi là 
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Mọi) luôn có một vị Bề Trên do Giám Mục Tông Tòa Qui Nhơn chỉ 
định. Vùng này được tách ra vào năm 1932, và trở thành Địa Phận 
Tông Tòa Kontum. 
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Thời đại hào hùng của công cuộc thâm nhập mang đậm 
dấu ấn của Cha Dourisboure, một con người có tâm hồn trong 
sáng nhưng với tính khí cương trực. Hoa quả đầu mùa của đạo 
công giáo là hai đứa trẻ và một ông chủ làng. Trình thuật của cha 
Dourisboure quá nổi tiếng đến nỗi chúng ta không cần phải khai 
triển ra thêm nữa. Khi hoàn toàn kiệt sức, ngài đã phải rời bỏ sứ 
mạng của mình năm 1885, lúc đó hơn 1.000 người thượng đã 
tòng giáo. Nhưng trước đó, ngài đã phải đi chôn cất những bạn 
Thừa sai đồng hương của mình, người này tiếp sau người khác… 
Suốt giai đoạn đầu này, Sứ Vụ Truyền Giáo đã phải đương đầu 
với việc các vị Thừa sai chết quá nhiều. 

Giai đoạn hai là giai đoạn giao thời giữa việc cắm rễ và việc 
hình thành tổ chức. Giai đoạn này đầy dẫy những biến cố khó 
lường trước được. Năm 1888 là năm của triều đại ngắn ngủi 
“Marie thứ I, vua của dân tộc Sedang” (tên thật là David Mayréna), 
một tên lừa đảo liều lĩnh. Có một thời, hắn tìm cách làm tổn hại 
thanh danh các vị Thừa Sai Kontum trong âm mưu  kỳ lạ của hắn. 
Tất cả mọi người có tư tưởng tự do ở vùng Đông Dương này lên 
án mạnh mẽ âm mưu làm tái hiện lại công cuộc “tháp nhập” các bộ 
lạc mà Paraguay đã từng làm. Có thể sự tố cáo không phải là 
không có cơ sở, nhưng … đó có phải là một trọng tội không? Các 
vị Thừa Sai đã phải thường xuyên đến Hà Nội để biện bạch! 
Nhưng cuối cùng, chính Tổng Công Sứ Rheinart đã yêu cầu các 
thừa sai đảm trách việc giám sát tạm thời, và nếu như có thể thì 
quản lý luôn vùng đất rộng lớn mà các vị thừa sai là những người 
đầu tiên tìm ra và đến trú ngụ. 

Trong giai đoạn nhiều biến cố thử thách này, Cha Guerlach 
là khuôn mặt nổi bật. Ngài qua đời năm 1912, lúc đang là Bề Trên 
của vùng Truyền Giáo. Jean Marquet, nhà văn trung lập tuyệt đối 
về tôn giáo và là “người tra cứu không thiên vị tất cả các tư liệu” 
đã nói về ngài như sau: “Đó là một người có thân hình vạm vỡ, 
không ngừng chiến đấu hoặc bằng hành động, hoặc bằng bút 
chiến hay bằng khẩu chiến; và vào cái thời mà vùng đất dân mọi 
này chỉ thuộc về những ai can đảm hơn và mạnh hơn, chính ngài 
đã có phong thái của một vị Thừa Sai được trang bị bằng vũ lực 
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(…). Trước tiên, ngài tổ chức chống trả các cuộc tàn sát những 
năm 1885-1887, đây là thời kỳ nổi bật dưới tên gọi “nạn Văn 
Thân”; đến tháng 2 năm 1888, ngài huy động 1.200 người Bahnar 
tấn công bộ lạc thù địch Jarai thường hay xách nhiễu cướp bóc 
(…). Sau này, bất kỳ một người ngoại quốc nào chỉ cần nói lên tên 
ngài, thì lập tức được tiếp đón và bảo vệ (xin xem:  “Mối liên quan 
của công vụ thám hiểm Pavie”, quyển III). Những người như thế lại 
bị kết án nghiêm khắc bởi những kẻ “xét lại việc truyền giáo trên 
thế giới” từ trên bục cao và sau khi đã xa cách các vị thừa sai 
hàng bao năm tháng. Nhưng những người nhìn cận cảnh hơn các 
sự kiện và biến cố, nếu không xét về thời gian, thì ít nhất trong 
không gian, họ sẽ phán xử nhẹ nhàng hơn… Những họ đạo hưng 
thịnh Bahnar sẽ như thế nào ngày hôm nay, nếu không có một ông 
Guerlach đúng lúc chận đứng ngay lập tức nạn cướp bóc, cuối 
cùng sẽ bóp chết họ? Điều then chốt hơn ở đây là làm sao ngày 
nay Kitô giáo có thể khởi sự nhập cuộc vào dân tộc Jarai, nếu 
những người này vẫn tiếp tục đi cướp bóc mà không bị răn đe? 
Cha Guerlach mà hôm nay chúng ta coi như là “người lính Giáo 
Hoàng”, thì vào thời ấy, cha là người biết xoay chuyển cục diện 
thời cuộc. 

Mặt khác, quyền lực thế tục sắp sửa đến để thay thế những 
nhà thừa sai. Để tôn trọng phong tục bản địa, chính quyền Đông 
Dương chọn một hội viên đậm chất Tam Điểm lên làm công sứ 
vùng Cao Nguyên người thượng, nhằm tháp nhập vĩnh viễn những 
“nước thuộc quyền Giáo Hoàng”. Ông Sabatier cũng là người tán 
thành chủ trương thắt chặt các bộ tộc. Nhưng ông muốn những rút 
gọn mang tính thế tục, hoàn toàn cách ly khỏi ảnh hưởng của các 
vị thừa sai, và cách ly hoàn toàn khỏi mọi hình thái xâm chiếm, 
nhất là từ phía những người Annam; và việc này xảy ra đúng lúc 
chính quyền bảo hộ vừa lấy vùng Cao Nguyên dâng tặng cho triều 
đình Annam, nơi mà trong quá khứ triều đình đã không thể thực 
hiện việc kiểm soát thực sự, ngược lại có lúc còn bị dân bản địa ở 
đó cướp bóc để dung dưỡng việc đi lại buôn bán nô lệ với người 
Lào. Tuy vậy, ở đâu có Trung Tâm Truyền Giáo, thì lập tức ở đó 
hình thành một cộng đồng nhỏ người Annam. Thực ra, các vị 
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Thừa Sai đem theo với mình những người Annam, họ là những 
giáo lý viên và là người giúp việc; bởi vì trên vùng Cao Nguyên 
người thượng, người ta chỉ biết đến nô lệ, và không biết đến người 
giúp việc. Hơn nữa, thức ăn của người thượng lại không thích hợp 
với người Châu Âu: như chuột, rắn mối và con mối rang nướng; 
hoặc ăn những “chất đang tiêu hoá” còn bốc hơi lấy ra từ bao tử 
con nai mà không cần chế biến thêm gì cả… Tất cả không thể nuốt 
nổi!. Cho nên người đầu bếp Annam là cần thiết. Cuối cùng ở đó 
còn có hàng chục người nô lệ Annam được các vị Thừa Sai chuộc 
lại từ trong các làng thượng. Đa số những người này quyết định ở 
lại xứ sở và sống quây quần chung quanh các xứ đạo rồi bám rễ ở 
đó luôn. Ngày nay, điểm rõ rệt nhất là dân số Kontum chủ yếu 
được tạo nên từ những con cháu của những người giúp việc cho 
các vị Thừa Sai xưa kia. Cộng đồng ít ỏi người Annam – cũng là 
kitô hữu – là khúc dạo đầu cho những biến cố hôm nay (và cả 
ngày mai!), đây là một mối bất hòa đã đặt các vị thừa sai và các 
quan chức Pháp trong sự thù địch ngấm ngầm. May mắn thay, 
những người thay thế họ lại giữ một  chính sách phóng khoáng 
hơn. 

Tuy nhiên, cuối cùng xứ sở này cũng được hội nhập vào 
nền “văn minh”. Ảnh hưởng của những kitô hữu như vết dầu 
loang, tổ chức đội ngũ quản lý, sự hiện diện của nhiều trạm gác 
của “người bản địa”, tất cả những điều đó cuối cùng cũng giúp 
giảm dần dần những cuộc chém giết giữa các buôn làng và các bộ 
lạc, giảm được chế độ buôn bán nô lệ và việc sát tế sinh linh lấy 
người làm vật tế sinh. Đường đi ngày càng an toàn. Tóm lại, nhờ 
vào thời bình do chính quyền Pháp mang lại, giai đoạn hai kéo dài 
thêm, chính nhờ giai đoạn này mà những kiến thức về giai đoạn 
một được bảo đảm và tăng triển. (còn tiếp) 

 
CHRISTIAN SIMONNET  

Des Missions Etrangères de Paris 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1. 

Bỏ qua oán hờn 

Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ, có hai người con trai 
sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi 

ông qua đời, họ thay ông trông coi 
cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp 
cho đến một ngày kia, khi một tờ 
giấy bạc biến mất. 

Người em đã để tờ giấy 
bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra 
ngoài với khách hàng. Khi anh 
quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất. 

Người em hỏi người anh: - 
Anh có thấy tờ giấy bạc đâu 
không? 

Người anh đáp: - Không. 
Tuy thế người em vẫn không 
ngưng tìm kiếm và gạn hỏi: - Anh 
không thể không đụng đến nó. Tờ 

giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được! Chắc chắn anh phải 
thấy nó ! 

Sự buộc tội phảng phất trong giọng nói của người em. Căng 
thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em. Sự oán giận cũng theo đấy mà 
len vào. Không lâu sau một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia 
cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối 
cùng họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn 
cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng 
lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. 
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Một ngày nọ, một người đàn ông đỗ xe ngay trước cửa hàng. 
Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng: - Anh đã ở đây bao lâu rồi . 
Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp: - 
Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị 
trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Khi tôi đến đây bằng 
cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi 
ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không 
phải là món tiền lớn nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi . 

Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt 
lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. 

Anh ta đề nghị: - Ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại chuyện 
này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không ? Rồi người đàn 
ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên, trông 
giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt 
giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã 
được đập bỏ.  

Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và 
vô tình chia cắt con người với nhau, những lời nói vội vàng không suy 
nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi 
đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. 
phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là 
bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều này không dễ dàng nhưng 
cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi bạn có thể sẽ 
ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng 
sự gắn bó với những người bạn yêu mến. 

Từ Internet 

6.2. 

Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn 
mà bạn đã yêu thương! 

Ở Nhật xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: 

Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu 
kiến trúc Nhật thường để một tấm gỗ ở giữa, hai bên trát xi măng, 
nhưng thực chất bên trong để rỗng.  
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Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở 
trong đó, đuôi nó bị đóng vào tường bởi một chiếc đinh được đóng từ 
ngoài vào trong. Anh này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng 
vừa thấy tò mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc đinh. Trời ạ! Đây 
là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước. 

Rút cục là có chuyện gì thế này nhỉ? Chú thạch sùng này đã mắc kẹt 
trên tường mà vẫn sống  được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong 
bức tường tối, thật không đơn giản chút  nào. Có gì đó bất thường 
thì phải? Anh ta tiếp tục nghĩ ngợi, đuôi nó bị đóng chặt, không thể 
xê dịch được, thế nó đã sống được nhờ vào  điều gì 10 năm qua? Anh ta 
quyết định chưa sửa công trình của mình vội, muốn quan sát 
xem chú thạch  sùng này đã ăn gì. 

Anh muốn nghiên cứu tìm hiểu xem sao. 

Một lát sau, không biết  từ đâu bò ra một chú thạch sùng khác, 
miệng nó ngoặm miếng thức ăn… Ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này 
là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại 
được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn mớm cho bạn trong 
suốt 10 năm qua.  

Tôi nghe xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không nghĩ 
thêm về mối quan hệ của chúng nữa. 

Từ Internet 
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VII. 

THOÂNG BAÙO 
 

TÒA GIÁM MỤC KON TUM 
146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum 

Số 171/VT/’13/Tgmkt 

Kontum ngày 26.12.2013 
 

      THÔNG BÁO 
 

Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum 
Xin trân trọng thông báo: 

 
1- Ngày tĩnh tâm tháng 01.2014: Từ 09g00 sáng thứ Hai, ngày 

06.01.2014 đến 09g00 sáng thứ Ba, ngày 07.01.2014, tại TGM. 
2- Ngày gặp gỡ cuối năm: 09 giờ sáng Thứ Tư, ngày 22.01.2014 tại 

Tòa Giám Mục. Xin mời các linh mục, tu sĩ và đại diện Hội Yao Phu, 
Ban Chức Việc hai Miền Kontum và Pleiku về tham dự. 

3- Ngày hội chung : Năm nay, ngày truyền thống Mồng 4 Tết Giáp 
Ngọ, tức là ngày 03.02.2014 - sẽ là ngày hội chung của các tu sĩ, 
các giáo viên và các sinh viên công giáo trong Giáo Phận. 

• Địa điểm: Tòa Giám Mục.  
• Chương trình: các vị hữu trách từng giới gặp nhau chuẩn 

bị cho ngày gặp gỡ có kết quả tích cực.  
• Xin mời Quý Cha về hiệp thông và khích lệ anh chị em. 
Văn Phòng xin kính chúc quý Đức Cha, Quý Cha 
cùng toàn thể mọi thành phần trong Giáo Phận 

một Mùa Giáng Sinh 2013 và Năm Mới 2014 chan hòa Ơn Thánh. 
 

Trân trọng, 
Tm Văn Phòng Tòa Giám Mục 

 
Lm Lu-Y Nguyễn Quang Hoa. 
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“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” 
  
 

CÁO PHÓ 
 

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, 

Giáo Phận Kontum, 
Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và Gia Đình tang quyến 

 
Trân trọng báo tin 

 
Nữ tu MARIE AGNÈS NGUYỄN THỊ KÝ 

thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ 
Sinh ngày 18 tháng 05 năm 1927 

Đã được Chúa gọi về lúc 00g20 Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013 
Hưởng thọ 86 tuổi 

 
Nghi thức Tẩm Liệm: lúc 19g Thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2013. 

Thánh lễ an táng: lúc 9g00 sáng Thứ Sáu, ngày 27. 12. 2013 
tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 

13 Nguyễn Huệ, thành phố Kontum. 
 

Xin hiệp thông với Hội Dòng và gia đình tang quyến  
cầu nguyện cho linh hồn Yă Marie Agnès  

mau được hưởng tôn nhan Chúa. 
 

VPTGM Kính Báo 
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VIII. 

SINH HOAÏT THAÙNG 12.2013 

NGÀY SINH HOẠT 

01 * 19g00 : Đc Micae đến dâng lễ cho Lm Giuse Đinh Xuân 
Thành mới qua đời, tại Trụ sở Tu Hội Đồng Tâm, thuộc Giáo 
xứ Nam Hải, TGP Saigon. 

02 * 10g00 : Tại Nhà thờ Hòa Hưng, Tgp Saigon, Đc Micae chủ 
sự lễ giỗ Năm I cho Bà Cố Anna Trần Thị Huệ, thân mẫu của 
Cha Thụy và Cha Hùng. 

03 * 11g00 : Đc Micae nói chuyện và dâng lễ với Gia đình 
Phanxicô Xaviê tại Nhà thờ Đức An, hạt Pleiku. Có hơn 800 
đại biểu từ khắp các vùng trong và ngoài giáo phận về gặp 
nhau lần I. 

04 * Hôm nay Đc Micae đi thăm các xứ họ Vùng Bắc Kontum. 
Thăm Kon Hring, Tea Rơxa, Đăk Chô, Đăk Manh, Tea Long, 
Đăk Mót và Cộng đoàn CQP Đăk Hà.  
* Tại Đăk Hà có vấn đề nội trú đang gặp khó khăn từ phía 
chính quyền. Phía chính quyền áp lực đuổi và phạt các Dì vì 
tội chứa các em dân tộc nội trú và bắt ép “dưới nhiều hình 
thức” phải vào ở nội trú của chính quyền địa phương hoặc ở 
những nhà nội trú của dân, chứ không được ở nội trú do các 
nữ tu hoặc Ông cha coi sóc !!!! Các nội trú do các Dì Phước ở 
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kontum cũng gặp cảnh “nhiễu nhương” 
như thế! Thắc mắc ở chỗ sao con cán bộ hay dân có thể gửi 
vào Saìgon hay du học nước ngoài thật dễ dàng, còn con em 
dân tộc nghèo ở vùng sâu vùng xa lại không được chọn ở trọ 
nhà các linh mục và nữ tu tại Đăk Hà và Kon Rẫy thuộc tỉnh 
Kontum để có điều kiện học tập tốt ??? Khó hiểu lắm đấy!!! 

05 * Lm Giuse Hà Văn Hường đã về lại giáo xứ Hà Moong sau 
chuyến đi Hoa Kỳ thăm người thân.   

06 * 16g00 : Đc Micae chủ sự nhận lời khấn lại cho các dì Tu 
đoàn Truyền Tin tại Nhà Nguyện Px Pleiku. 

07 * 10g00 : Đc Micae dâng lễ cho các nữ tu Phaolô về tĩnh tâm 
tại Cộng đoàn Phaolô Pleichuet. 
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* 16g00 : ĐC Micae chủ sự lễ gọi một năm cho 2 chị Thừa sai 
Tông Đồ tại Pleiku. 

08 * 09g00 : Tại Nhà thờ Hòa Phú, Hạt Chư Păh, Đc Micae ban 
Bí Tích Thêm Sức cho 114 em (Jrai 6, Sêđăng 41 và 67 Kinh). 

09 * 17g30 : Gx Hiếu Đức, Hạt Pleiku, mừng bổn mạng và 50 
năm hiện diện. Đc Micae đến chúc mừng và dâng lễ cùng ban 
Thêm Sức cho 23 em trong Giáo xứ. Hiếu Đức là một họ lẻ 
của Gx Hiếu Đạo. Nhưng từ biến cố 24.12.1975, Hiếu Đạo đã 
“được” Nhà Nước quản lý với lý do là nhà thờ quân đội – 
nhưng chỉ vì cha sở kiêm tuyên úy, nên quân nhân công giáo 
thỉnh thoảng mượn để dâng lễ - !!! Tội nghiệp nhà thờ là vật vô 
tri biết gì mà phải “tù tội từ đó đến nay”!? 

10 * Lm Ga Nguyễn Đức Trường về lại gx Phú Thiện sau chuyến 
đi Australia dự lễ ngân khánh của Lm Phêrô Hà Thanh Hải. 

11 * Lm Dom. Kiều Ngọc Linh, Tu đoàn Thừa Sai ghé thăm TGM 
12 * 14g00 : Buổi gặp gỡ trao đổi với Chính quyền huyện Đăk 

Glei. Từ 14g00 đến 16g00. Nội dung bàn về việc tháo gỡ ngôi 
nhà thờ tạm khoảng 400m2 tại Dăk Jâk. Hiện diện: 
     Phía chính quyền có : Ông Phận - Bí thư huyện, Bà Y Thọ - 
Chủ Tịch huyện cùng các đại diện tuyên huấn, nội vụ, môi 
trường, công an, ….  
     Phía Giáo Phận có : Giám mục, Lm Sơn, Lm Hoa, Lm Vũ, 
Lm Huyên, Ông Câu Nhị và 3 chú Yao Phu đại diện giáo dân 
thuộc 3 xã Đăk Long, Đăk Ang và Đăk Môn. 
     Giải pháp : Hoặc phía Giáo Hội rỡ; hoặc phía CQ rỡ.  
     Nếu phía GH rỡ thì nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn. 
(1) Phía giáo hội: Gm sẽ rỡ sau khi CQ chính thức cho xây 
dựng một nhà thờ bằng vật liệu nhẹ. Xây dựng trong vòng 1 
đến 3 tháng. Dù ngôi nhà thờ này mới tạm nhưng đã được 
làm phép “dâng cho Chúa”, không ai dám đụng tới một khi 
chưa có một nơi nào chính thức thay thế! 
(2) Phía chính quyền: Trường hợp CQ không chấp thuận và 
đứng ra rỡ, phía Giáo hội bảo đảm 2 điều: 
(a) Không một ai cản trở trước, trong và sau khi rỡ;  
(b) Chấp thuận bồi thường đầy đủ các chi phí theo luật pháp 
qui định. Còn về cái miệng và con tim của người dân, phía 
Giáo hội “không thể bảo đảm can thiệp được”! 
     Kết : Ông Bí Thư đề nghị buổi gặp gỡ hôm nay được coi 
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như là buổi thăm xã giao và chúc mừng Giáng Sinh cùng Năm 
Mới. Không có biên bản. Hẹn gặp nhau buổi khác có sự tham 
dự của cấp tỉnh. Buổi gặp kết thúc lúc 16g00. 
* 17g30 : Đc Micae thăm và dâng lễ cho 1300 em thuộc địa sở 
Đăk Jâk. Rất ấn tượng : một em bé gái lớp 7 đứng điều khiển 
ca đoàn và nhà thờ hát lễ. Tuyệt vời. Các nữ tu và các bậc 
đàn anh phụ trách thánh ca tại các xứ họ nên “suy gẫm” về 
“chuyện này” để người lớn, nhất là các nữ tu hướng tới 
“chuyện ra đi” hơn là bận bịu tại các xứ đạo!!! Để xứ đạo sống 
động, đề nghị các nữ tu: 
(a) Không làm thay cũng không dùng các đệ tử hay nội trú 

làm thay các việc trong giáo xứ như cắm hoa, dọn lễ, 
đánh đàn, tập hát… 

(b) Mà giúp chính các con em trong giáo xứ tập làm các 
công việc đó. Có như thế sinh hoạt giáo xứ không bị 
đình trệ khi các nữ tu hay “người nhà của các tu viện 
cũng như nhà nội trú” đi vắng; đồng thời các con em trong 
giáo xứ mới gắn bó sống chết với giáo xứ mình!!! Mọi 
người đều được “thong dong thoải mái” lo việc truyền 
giáo, đến với anh chị em nghèo khó… nhiều nơi! 

14 * 08g30 : Đc Micae chủ sự lễ làm phép nhà thờ mới Lệ Cần. 
Nhân dịp Gx mừng 50 năm thành lập. Đức Cha cũng ban 
Thêm Sức cho 66 em Bahnar và Kinh thuộc Giáo xứ. 
        Nhân dịp này Đức Giám Mục có mời gọi : Mọi người, 
cách riêng anh chị em Lệ Cần, nhớ mấy điều : 
- Nhớ lại thời đại mấy chục năm trước không có linh mục, 
không tu sĩ, không phụng vụ…. để rồi nhớ hôm nay đây còn 
nhiều nơi anh chị em đồng đạo của mình vẫn chưa có quyền 
sống đạo bình thường và công khai, chưa có nơi thờ phượng, 
chưa có linh mục được phép đến, và cũng không có các sinh 
hoạt tôn giáo. 
- Không quên chung quanh còn bao anh chị em lương dân 
chưa được nghe Danh Giêsu! 
- Và cũng cần nhớ một công việc hàng đầu là lo cho con em 
được ăn học và lo cho có ơn gọi linh mục, tu sĩ, thừa sai từ 
trong gia đình, giáo xứ! 
* 17g30 : Đc Micae dâng lễ tại Nhà thờ An Sơn, hạt An Khê, 
sau khi đã đi thăm cha xứ Gx Chợ Đồn. Sau lễ ngài đi thăm và 
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thắp nhang cho một thành viên GĐ Phanxicô Xaviê tại Gx An 
Sơn, thăm Cha quản hạt An Khê. 
* Hôm nay Lm Px Lê Tiên đã về tới địa sở Kon Hring sau 
chuyến đi Úc dự lễ ngân khánh của Lm Phêrô Hà Thanh Hải 

+ 15 * 06g00 : ĐC Micae thăm và dâng lễ tại Nhà thờ Đồng Sơn. 
* 08g00 : Đc Micae đã gặp và nói chuyện với 44 anh chị em 
dự tòng tại Nhà xứ Đồng Sơn. ĐC đã nói với anh chị em về : 
1. Niềm tin Kitô giáo và niềm khao khát tâm linh của con 

người. 
2. Đức tin thống nhất, hài hòa và tuyệt hảo của người Kitô hữu 
3. Sau cùng có Bác Sĩ Bảo, một dự tòng, chuyên khoa sản, 

xin giúp giải tỏa thắc mắc về vấn đề phá thai dưới ánh sáng 
niềm tin Kitô giáo. Thiên Chúa mới là chủ sự sống và Thiên 
Chúa ban cho con người khả năng dung hòa giữa sự sống 
và bản năng sinh sản. 

* Cha Phêrô Nguyên Khôi rời Việt Nam đi học tại Hoa Kỳ. 
16 * 09g30 : Đc Micae thăm Giáo xứ An Mỹ, hạt Pleiku và chủ sự 

thánh lễ giỗ lần thứ 4 Lm Đaminh Đinh Hữu Lộc qua đời. 
17 * Phái đoàn anh chị em giáo dân từ các xứ Bùi Phát, Tân Hòa, 

Hòa Hưng, Xóm Chiếu … tới thăm TGM và thăm Đak Kiă và 
cô nhi viện. Phái đoàn lên kính viếng Đức Mẹ Măng Đen vào 
ngày mai. 

18 * 10g00 : Lm Lu-Y Phạm Thế Nhung : Dòng Thánh Gia ở Long 
Xuyên đến thăm và xin được đi xin tiền xây dựng cơ sở của 
Dòng. Đức Giám Mục hân hoan khuyến khích các cha và anh 
chị em các giáo xứ nào Ngài tới xin hãy mở rộng con tim và 
bàn tay giúp đỡ theo khả năng cho phép. Đây cũng là một việc 
làm giàu ý nghĩa tương trợ. 

19 * 08g00 – 09g00: Đc Micae và các lm TGM tiếp các phái đoàn 
UBND, HĐND, Sở NV, UBMTTQ tỉnh Kontum, và Ban Chỉ Đạo 
Tây Nguyên đến chúc mừng lễ Giáng Sinh. 

20 * 08g00 – 09g00: Các lm TGM tiếp các phái đoàn: UBND, 
HĐND, UBMTTQ, phòng TG tp Kontum và UBND, Sở NV tỉnh 
Gialai đến chúc mừng lễ Giáng Sinh. 
* 15g00: Các lm TGM tiếp phái đoàn UBND và các ban ngành 
huyện Đăk Glei đến chúc mừng lễ Giáng Sinh. 

22 + * 14g00: Đc Micae tiếp phái đoàn Công An Tỉnh Gialai đến 
mừng Giáng Sinh Giáo Phận tại Đức An, Pleiku. 
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* 17g00 : Đc Micae làm phép bức tượng Mẹ các dân tộc trước 
tiền đường Chủng Viện Thừa Sai Kontum. Tượng được thực 
hiện theo yêu cầu của một số ân nhân tặng Giáo Phận nhân 
dịp mừng 165 năm truyền giáo Tây Nguyên. Kích cỡ Tượng 
bằng đá cẩm thạch 4m cao, đế 1,40m, ngang lưng 1,60m. Kts 
Tùng đã có sáng kiến vận động bạn bè dâng bức tượng này. 

24 *  Lễ Giáng Sinh năm nay : Đc Micae đi thăm và dâng lễ tại 
Vùng Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gialai. 5 
xứ đạo Bahnar – Kon Mahar, Kon Xơnglok, Kon Rơng 
Pơdram, Kon Rơng Nak và Kon Jôt - nằm lọt trong vùng núi , 
tách biệt hẳn với các vùng khác. Cả 5 làng đều toàn tòng công 
giáo. Các xứ họ này đã trải qua mấy chục năm không có linh 
mục hiện diện tại chỗ. Mới mấy năm gần đây thỉnh thoảng có 
linh mục vào dâng lễ rồi về. Kể từ ngày 21.11.2013, Lm Giuse 
Nguyễn Duy Tài được chuyển từ Gx Đồng Sơn, hạt An Khê, 
về ở hẳn giữa đoàn chiên. Đường vào đây mới chỉ có một con 
đường dốc dác và ngoằn nghèo, thô sơ.  
* 20g00: Đc Micae chủ sự lễ mừng Chúa GS tại Kon Mahar. 
* 21g00: Nhà thờ Chính tòa Ktum: Đức Cha Phêrô Trần Thanh 
Chung chủ sự lễ đêm và lễ ngày cho anh chị em dân tộc. 

25 * 05g03 : Đc Phêrô dâng lễ tại Nhà thờ Chính tòa. 
* 06g00 : Đc Micae chủ sự thánh lễ rạng đông tại Nhà thờ Kon 
Rơng Pơdram. 
* 09g00 : Đc Micae dâng lễ tại Nhà thờ Kon Jôt. 
* 14g00 : Đc Micae đi thăm ace giáo dân họ đạo Kon Xơnglok. 

26 * 09g00 : Đc Micae làm phép nhà thờ Plei Nú, xã Bờ Ngoong, 
hạt Chư Sê. Nhà thờ có diện tích 600 m2. Năm kia anh chị em 
Jrai đã tự ý đặt một pho tượng Đức Mẹ trên ngọn núi Ia Tiêm. 
Nhiều anh chị em Jrai đã lên kính viếng Mẹ. Nhưng cuối năm 
CQ đã tháo gỡ. Nỗi buồn vẫn còn thấm tới nay. Năm nay anh 
chị em tự nguyện và tự động góp tiền của và công sức để mua 
đất và xây dựng ngôi thánh đường này. Theo cách thức “sáng 
tạo của riêng anh chị em”. 
* 14g00: Đc Micae chủ sự Thánh Lễ An táng Ông Cố Micae 
Hà Minh Tự (thọ 90 tuổi), thân phụ nữ tu Maria Rosa Lima Hà 
Thị Thanh Nga (SPC), tại tư gia thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm, 
Hạt Pleiku, có cha Tổng Đại Diện và 8 cha cùng đồng tế. 
* 16g00: Đc Micae chủ sự Thánh Lễ Đưa Chân bà cụ Maria 
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Đặng Thị Đào (thọ 90 tuổi) (chồng là ông Trình), tại tư gia 
thuộc Giáo Xứ Thanh Hà, hạt Chư Prông. Gia đình Ông Bà đã 
hiến đất, hiến nhà để xây dựng Giáo Xứ Thanh Hà. Thánh Lễ 
An Táng sẽ cử hành vào lúc 8g sáng ngày 28.12.2014. 

27 * 09g00: Đc Phêrô chủ tế Thánh Lễ An Táng nữ tu Marie 
Agnès Nguyễn Thị Ký (thọ 86 tuổi) thuộc Hội Dòng Ảnh Phép 
Lạ, tại Nhà Thờ Chính Tòa, cùng hơn 20 cha đồng tế. 

29 + * 10g00 : Đc Micae chủ sự Thánh Lễ mừng bổn mạng của Tu 
đoàn Gia đình Naza tại Tu viện Thủ đức. Nói chuyện với gia 
đình con Chúa. Khích lệ chương trình gia đình cùng lên đường 
loan báo Tin Mừng qua hình thức mỗi gia đình kết nghĩa với 
một gia đình lương dân gần nhất. 
* Tại Nhà Thờ Đức An: Thánh Lễ khai mạc Năm Tân Phúc Âm 
Hóa Gia Đình. Đức Cha Phêrô đến chủ tế Thánh Lễ. Chủ đề 
khai triển: Thư Mục Vụ Giáng Sinh 2014 của ĐGM Giáo Phận. 

30 * 14g00 - 19g00: tại Nhà thờ Tân Hương, Kontum: Đại hội gia 
đình Công Giáo Miền Kontum. Trên 200 cặp hôn nhân gia đình 
(từ 1 đến 10 năm hôn phối) quy tụ về mừng ngày truyền thống 
Gia Đình Công Giáo. Đây cũng là dịp khai mạc Năm Tân Phúc 
Âm Hóa Gia Đình mà HĐGMVN đã quyết định. Đc Micae đến 
nói chuyện và dâng lễ cho các gia đình tiêu biểu trong giáo 
phận. Có các Cha trong miền Kontum đến đồng tế.  

31 * 18g00: Đc Micae dâng lễ Bế Mạc Năm Thánh Hồng Ân tại 
Nhà Thờ ĐMHCG Sài Gòn, nhân dịp mừng 80 năm tu sĩ 
DCCT hiện diện; 60 năm xây dựng Đền Thờ kính ĐMHCG và 
50 năm thành lập xứ đạo. 

 

 

 

 

 

 

Đc Micae đến thăm và dâng lễ Giáng Sinh vùng Kon Mahar, hạt Mang Yang 
(Đêm 24 và ngày 25.12.2013) 
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IX.  

HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 06* 06* 06* 06....01010101. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 20 20 20 20 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1994199419941994)))) 
Cha Pheâroâ Hoaøng Vaên Soá, SDB  

* * * * 13.01. Thaùnh Hilarioâ13.01. Thaùnh Hilarioâ13.01. Thaùnh Hilarioâ13.01. Thaùnh Hilarioâ 
Boån maïng Caùc Cha Hoäi Thöøa Sai Baleâ;  
Cha Hilarioâ Hoaøng Ñình Thieàu (Naza) 

* * * * 20.0120.0120.0120.01. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 9 naêm 9 naêm 9 naêm 9 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2005200520052005)))) 
Caùc cha CSsR: Phaoloâ Nguyeãn Vaên Coâng,  
Gioan B. Leâ Minh Trí. 

* * * * 22.0122.0122.0122.01. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 24 naêm Linh24 naêm Linh24 naêm Linh24 naêm Linh Muïc Muïc Muïc Muïc    ((((1990199019901990)))) 
Cha Phaoloâ Ñaäu Vaên Hoàng 

* 25.01* 25.01* 25.01* 25.01. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Phaoloâ toângPhaoloâ toângPhaoloâ toângPhaoloâ toâng ñoà trôû laïi ñoà trôû laïi ñoà trôû laïi ñoà trôû laïi 
Boån maïng Cha Phaoloâ Phaïm Ñöùc Vöôïng. 

* * * * 25.0125.0125.0125.01. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 14 naêm 14 naêm 14 naêm 14 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2000200020002000)))) 
Cha Toâma Aquinoâ Traàn Duy Linh 

* 28.01* 28.01* 28.01* 28.01. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Toâma Aquinoâ.Toâma Aquinoâ.Toâma Aquinoâ.Toâma Aquinoâ. 
Boån maïng Cha Toâma Aquinoâ Traàn Duy Linh. 

* * * * 30.0130.0130.0130.01. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 22 naêm 22 naêm 22 naêm 22 naêm Linh MuLinh MuLinh MuLinh Muïcïcïcïc    ((((1992199219921992)))) 
Cha Nicoâla Vuõ Ngoïc Haûi, OFM 

* 31.01* 31.01* 31.01* 31.01. Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh . Thaùnh Gioan Boâscoâ.Gioan Boâscoâ.Gioan Boâscoâ.Gioan Boâscoâ. 
Boån maïng cha Gioan Bosco Traàn Thanh Phöông 

 
    

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 


