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I. 
YÙ CAÀU NGUYEÄN 

 

Thaùng 07 / 2014 
 

 

Nhaø Thôø Kon Mah, Haït Chö Paêh 
Xaây döïng naêm 2009 

Boån Maïng: Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ, Toâng Ñoà (29.06) 
 

- YÙ chung:  

Cầu cho phong trào thể dục thể thao. 
Xin cho việc tập luyện thể dục thể thao luôn là cơ hội của tình 
huynh đệ và của việc thăng tiến con người. 

 
- YÙ truyeàn giaùo:  

 Cầu cho các tông đồ giáo dân. 
Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ công cuộc loan báo Tin Mừng của 
các anh chị em giáo dân trong các quốc gia nghèo khổ. 
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II.  

GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. 

Sứ điệp ngày Thế giới Truyền Giáo 2014 
của ĐTC Phanxicô 

 

 

Anh chị em thân mến, 

Ngày nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu 
Kitô. Thế nên, sứ mạng ad gentes vẫn còn hết sức cấp bách. Mọi 
thành viên của Hội Thánh được kêu gọi tham gia sứ mạng này, vì 
Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo: Hội Thánh được sinh ra để 
“đi ra”. Ngày Thế Giới Truyền Giáo là giờ phút đặc biệt để các tín 
hữu trên khắp các châu lục dấn mình cầu nguyện và có những 
hành vi liên đới cụ thểđể nâng đỡ các Giáo Hội trẻ tại các xứ 
truyền giáo. Đây là một cuộc biểu dương ân sủng và niềm vui. Một 
cuộc biều dương ân sủng, bởi vì Chúa Thánh Thần được Chúa 
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Cha sai đến đang ban phát sự khôn ngoan và sức mạnh cho 
những ai vâng theo hành động của Người. Một cuộc biều dương 
niềm vui, vì Chúa Giêsu Kitô, Người Con được Chúa Cha sai đến, 
đang nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trong các nỗ lực truyền 
giáo. Niềm vui này của Chúa Giêsu và các môn đệ truyền giáo là lý 
do để tôi đề nghị một biểu tượng Kinh Thánh mà chúng ta gặp 
thấy trong Tin Mừng Thánh Luca (xem 10:21-23). 

1. Tác giả Tin Mừng kể lại cho chúng ta rằng Chúa sai 72 môn đệ 
từng hai người một đi vào các thành thị và làng mạc loan báo rằng 
Nước Thiên Chúa đã gần, và chuẩn bị cho dân gặp Chúa Giêsu. 
Sau khi chu toàn sứ mạng rao giảng này, các môn đệ trở về lòng 
ngập tràn niềm vui: niềm vui là một chủ đề nổi bật của kinh nghiệm 
truyền giáo đầu tiên và khó quên này. Nhưng Thầy chí thánh nói 
với họ: «“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, 
nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Ngay giờ 
ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và 
nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha...”Rồi 
Ngài quay sang các môn đệ và bảo riêng các ông, “Phúc thay mắt 
nào được thấy điều anh em thấy!”» (Lc 10:20-21, 23). 

Luca trình bày ba cảnh. Đức Giêsu trước tiên nói với các môn đệ, 
sau đó nói với Chúa Cha, rồi lại nói với các môn đệ. Đức Giêsu 
muốn chia sẻ cho các môn đệ niềm vui của Ngài, một niềm vui 
khác hẳn và lớn hơn bất cứ niềm vui nào họ đã trải nghiệm trước 
kia. 

2. Các môn đệ tràn trề niềm vui, phấn khích vì họ có quyền năng 
giải thoát người ta khỏi ma quỉ. Nhưng Đức Giêsu cảnh giác họ 
đừng quá mừng vì quyền năng họ đã nhận được, nhưng mừng vì 
tình thương họ nhận được, “vì tên anh em đã được ghi trên trời” 
(Lc 10:20). Chúa cho các môn đệ trải nghiệm tình thương của 
Thiên Chúa, nhưng cũng cho họ khả năng chia sẻ tình thương ấy. 
Và trải nghiệm này là một lý do để Đức Giêsu biểu lộ tâm tình tạ 
ơn và niềm vui trong lòng Ngài. Luca nhìn niềm hoan lạc này trong 
ý nghĩa của sự hiệp thông giữa Ba Ngôi: “được Thánh Thần tác 



       Giaùo phaän Kontum                                                              06&07/2014   

6 

động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng”, Ngài nhìn lên Chúa Cha và 
chúc tụng Người. Giờ phút vui mừng sâu xa này phát sinh từ mối 
tình con thảo của Đức Giêsu đối với Chúa Cha là Chúa Tể trời đất, 
Đấng che giấu những điều này đối với những người tài trí khôn 
ngoan, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn (xem Lc 10:21). 
Thiên Chúa vừa che giấu vừa mặc khải, và trong lời kinh chúc 
tụng này, sự mặc khải của Người nổi bật lên. Thiên Chúa đã mặc 
khải và che giấu điều gì? Các mầu nhiệm Nước Chúa, sự tỏ lộ 
quyền làm Chúa của Đức Giêsu và chiến thắng Satan. 

Thiên Chúa đã giấu điều này với những kẻ quá tự mãn và những 
kẻ tự phụ rằng đã biết mọi sự rồi. Họ bị thói tự mãn làm cho mù, 
và không còn dành chỗ nào cho Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta có 
thể dễ dàng liên tưởng tới những người đương thời của Chúa 
Giêsu mà Ngài không ngừng cảnh cáo, nhưng đây cũng là mối 
nguy luôn luôn rình rập chúng ta. Về phần mình, những “kẻ bé 
mọn” là những người khiêm nhường, những người đơn sơ, những 
người nghèo, những người bị gạt ra bên lề, những người không có 
tiếng nói, những người nhọc mệt và gánh nặng, họ được Chúa 
Giêsu tuyên bố là “những người có phúc”. Chúng ta dễ dàng nghĩ 
tới Đức Maria, Thánh Giuse, các ngư phủ xứ Galilêa và các môn 
đệ được Chúa Giêsu gọi khi Ngài đi rao giảng. 

3. “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10:21). Chúng ta 
phải hiểu những lời này của Chúa Giêsu là diễn tả niềm hoan hỉ 
trong tâm hồn Ngài. Chữ “đẹp ý” mô tả kế hoạch cứu độ và nhân 
từ của Chúa Cha đối với loài người. Chính lòng nhân từ này của 
Thiên Chúa làm cho Chúa Giêsu hoan hỉ, vì Chúa Cha muốn yêu 
thương loài người bằng cùng một tình yêu Người dành cho Con 
của mình. Luca đồng thời cũng ám chỉ một niềm hoan hỉ tương tự 
nơi Đức Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,thần trí tôi hớn 
hở vui mừngvì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi” (Lc 1:47). Đây là Tin 
Mừng đem ơn cứu độ. Mang trong lòng mìnhĐức Giêsu, người rao 
giảng Tin Mừng tuyệt vời, Đức Maria đến thăm bà Elisabét, và 
hoan hỉ trong Thánh Thần, Mẹ đã xướng lên bài Magnificat. Khi 
thấy các tông đồ mừng rỡ vì đã thành công trong sứ mạng, Đức 
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Giêsu hoan hỉ trong Thánh Thần và dâng lời cầu nguyện lên Chúa 
Cha. Niềm vui trong cả hai trường hợp này là niềm vui vì ơn cứu 
độ, vì tình thương của Chúa Cha đối với Con của Người được ban 
xuống cho chúng ta, và nhờ Chúa Thánh Thần niềm vui ấy được 
đổ đầy lòng chúng ta và cho chúng ta chia sẻ sự sống của Chúa 
Ba Ngôi. 

Chúa Cha là nguồn mạch niềm vui.Chúa Con là sự tỏ lộ niềm vui 
và Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát niềm vui. Tác giả Tin Mừng 
Mátthêu cho chúng ta biết rằng, ngay sau khi ca tụng Cha, Đức 
Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy 
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang 
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi 
êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11:28-30). “Niềm vui của tin 
mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa 
Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người thì được 
giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. 
Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh.” (Evangelii 
Gaudium, 1) 

Đức Trinh Nữ Maria có một trải nghiệm độc nhất vô nhị về sự gặp 
gỡ này với Chúa Giêsu, vì thế Mẹ đã trở thành “causa nostrae 
laetitiae” (“nguyên nhân niềm vui của chúng ta”). Về phần các môn 
đệ, họ được Chúa Giêsu gọi đi theo Ngài và được Ngài sai đi rao 
giảng Tin Mừng (xem Mc 3:14), vì thế họ tràn ngập niềm vui. Tại 
sao chúng ta không cùng đi vào dòng thác của niềm vui này? 

4. “Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm 
nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát 
sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo 
những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lỳ” (Evangelii 
Gaudium, 2). Nhân loại rất cần nắm lấy ơn cứu độ do Đức Kitô 
đem đến. Các môn đệ ngài là những người để cho mình được 
xâm chiếm bởi tình yêu của Chúa Giêsu và được đóng dấu bởi 
ngọn lửa say mê Nước Thiên Chúa và nhiệt tình rao giảng niềm 
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vui của Tin Mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa được mời gọi nuôi 
dưỡng niềm vui rao giảng Tin Mừng. Là những người chịu trách 
nhiệm chính về việc rao giảng này, các Giám Mục có nhiệm vụ cổ 
vũ sự hợp nhất của Giáo Hội địa phương trong nỗ lực truyền giáo 
của mình. Họ được mời gọi nhìn nhận rằng niềm vui của việc 
thông truyền Đức Giêsu Kitô được biểu hiện trong mối quan tâm 
loan báo về Ngài tại những vùng đất xa xôi nhất, cũng như không 
ngừng vươn ra những vùng ngoại vi của giáo phận mình, ở đó có 
biết bao người nghèo đang mong đợi sứ điệp này. 

Nhiều vùng trên thế giới đang trải qua tình trạng thiếu hụt ơn gọi 
linh mục và tu sĩ. Nguyên nhân thường là do thiếu một nhiệt tình 
tông đồ lan toả trong các cộng đoàn không cóniềm phấn khởi 
khiến các cộng đoàn này không thể có sức hấp dẫn. Niềm vui của 
Tin Mừng  phát sinh từ việc gặp gỡ Đức Kitô và việc chia sẻ với 
người nghèo.Vì lý do này, tôi khuyến khích các cộng đoàn giáo xứ, 
các hội đoàn và các nhóm hãy sống một đời sống huynh đệ đậm 
đà, đặt nền trên tình yêu đối với Đức Kitô và quan tâm tới các nhu 
cầu của những người yếu thế nhất. Ở đâu có niềm vui, sự phấn 
khởi và ước muốn đem Đức Kitô đến với người khác, ở đấy sẽ 
phát sinh nhiều ơn gọi đích thực. Trong số các ơn gọi này, chúng 
ta không được quên các ơn gọi truyền giáo. Ngày càng có một ý 
thức gia tăng về căn tính và sứ mạng của tín hữu giáo dântrong 
Hội Thánh, cũng như một sự nhìn nhận rằng họ được gọi để gánh 
vác một vai trò ngày càng tăng trong việc truyền bá Tin Mừng. Do 
đó cần cống hiến cho họ một sự đào tạo thích hợp để hoạt động 
tông đồ đạt hiệu quả. 

5. “Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 
9:7). Ngày Thế Giới Truyền Giáo cũng là dịp để làm bùng cháy lên 
ước muốn và nghĩa vụ tinh thần của việc hân hoan tham gia vào 
sứ mạng ad gentes. Các cá nhân đóng góp tiền bạc là một dấu chỉ 
của sự hiến dâng, trước là cho Chúa và rồi cho đồng loại; bằng 
cách này, sự đóng góp của cải vật chất có thể là một phương tiện 
để loan báo Tin Mừng cho nhân loại dựa trên tình thương. 
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Anh chị em thân mến, 

Trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo này, tâm tư tôi hướng về tất cả 
các Giáo Hội địa phương. Chúng ta đừng để mình bị tước mất 
niềm vui của việc loan báo Tin Mừng! Tôi mời gọi anh chị em đắm 
mình vào niềm vui của Tin Mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có 
thể thắp sáng ơn gọi và sứ mạng của anh chị em. Tôi kêu gọi anh 
chị em, như thể đang làm một cuộc hành hương nội tâm, hãy nhớ 
lại “mối tình đầu” mà Đức Giêsu Kitô đã dùng để sưởi ấm lòng anh 
chị em, không phải vì tiếc nuối quá khứ, nhưng để kiên trì trong 
niềm vui. Các môn đệ của Đức Kitô luôn luôn vui mừng khi cảm 
nhận sự hiện diện của Ngài, khi thi hành ý Ngài và chia sẻ đức tin, 
đức cậy và đức ái Phúc Âm của mình cho người khác. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẫu gương loan báo Tin 
Mừng một cách khiêm nhường và vui vẻ, chúng ta cầu xin cho Hội 
Thánh trở nên một mái nhà niềm nở tiếp đón, một người mẹ cho 
mọi dân tộc và nguồn suối tái sinh cho thế giới chúng ta. 
 

Từ Vaticanô, 8 tháng 6, 2014, Đại Lễ Hiện Xuống 
PHANXICÔ, GH 
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2.2. 
 

Tuyên bố chung của ÐGH Phanxicô  
và Thượng Phụ Ðại Kết Barthôlômêô I 

 

 
 

“Cuộc gặp gỡ anh em của chúng tôi hôm nay là một bước mới mẻ 
và cần thiết trên hành trình tiến tới hợp nhất là điều chỉ có Chúa 
Thánh Thần mới có thể dẫn chúng tôi tới được, sự hợp nhất của 
hiệp thông trong tính đa dạng hợp pháp” 

Sau đây là tuyên bố chung do Đức Giáo Hoàng Phanxicô và 
Thượng Phụ Đại Kết Barthôlômêô I đưa ra, khi các ngài gặp nhau 
hôm nay (25 tháng 5, 2014) tại Đất Thánh, để đánh dấu 50 năm 
cuộc gặp gỡ của các vị tiền nhiệm các ngài, là Đức Phaolô VI và 
Đức Athenagoras. 
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1. Giống như các vị tiền nhiệm đáng kính của chúng tôi là Đức 
Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras, 
những vị đã gặp gỡ nhau tại đây, tại Giêrusalem này, 50 năm 
trước đây, chúng tôi, Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Đại 
Kết Barthôlômêô, cũng cương quyết gặp nhau tại Đất Thánh “nơi 
Đấng Cứu Chuộc chung của chúng tôi, là Chúa Kitô, đã sống, đã 
giảng dạy, đã chết, đã sống lại, và đã lên trời, mà từ đó, Người đã 
sai Chúa Thánh Thần xuống trên Giáo Hội non trẻ” (Thông Cáo 
Chung của Đức GH Phaolô VI và Đức TH Athenagoras, công bố 
sau cuộc gặp gỡ ngày 6 tháng Giêng năm 1964). Cuộc hội ngộ 
của chúng tôi, một cuộc gặp gỡ khác của các Giám Mục Các Giáo 
Hội Rôma và Constantinople, được lần lượt thành lập bởi hai Tông 
Đồ Anh Em Phêrô và Anrê, là một nguồn vui thiêng liêng sâu sắc 
đối với chúng tôi. Nó đem lại một cơ hội đầy tính quan phòng để 
suy niệm về chiều sâu và chiều chân thực trong các dây nối kết 
hiện có giữa chúng tôi; các dây nối kết này quả là hoa trái của 
cuộc hành trình đầy ơn thánh mà trên đó Chúa từng hướng dẫn 
chúng tôi kể từ ngày diễm phúc cách nay 50 năm. 

2. Cuộc gặp gỡ anh em của chúng tôi hôm nay là một bước mới 
mẻ và cần thiết trên hành trình tiến tới hợp nhất là điều chỉ có 
Chúa Thánh Thần mới có thể dẫn chúng tôi tới được, sự hợp nhất 
của hiệp thông trong tính đa dạng hợp pháp. Với lòng biết ơn sâu 
xa, chúng tôi nhớ lại các bước tiến mà Chúa đã giúp chúng tôi 
thực hiện được. Cái ôm hôn được trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng 
Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Giêrusalem này, 
sau nhiều thế kỷ lặng thinh, đã dọn đường cho một cử chỉ quan 
trọng, đó là việc cất bỏ khỏi ký ức và khỏi tâm trí Giáo Hội các 
hành vi tuyệt thông hỗ tương năm 1054. Tiếp theo việc này là việc 
trao đổi thăm viếng giữa các Tòa Rôma và Tòa Constantinople, là 
việc thư từ thường xuyên và sau đó, là quyết định do Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng Phụ Dimitrios, cả hai đều 
được tôn kính tưởng nhớ, công bố nhằm khởi diễn cuộc đối thoại 
chân lý giữa người Công Giáo và người Chính Thống Giáo. Trong 
những năm tháng này, Thiên Chúa, nguồn mạch mọi bình an và 
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yêu thương, vốn dạy chúng ta coi nhau như thành viên của cùng 
một gia đình Kitô Giáo, dưới cùng một Chúa và Đấng Cứu Thế là 
Chúa Giêsu Kitô, và yêu thương nhau, ngõ hầu chúng ta có thể 
tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào cùng một Tin Mừng của 
Chúa Kitô, như các Tông Đồ đã tiếp nhận, và được các Công 
Đồng Chung và các Giáo Phụ phát biểu và lưu truyền cho chúng 
ta. Dù ý thức trọn vẹn được việc chưa đạt tới mục tiêu hiệp thông 
hoàn toàn, hôm nay chúng tôi vẫn xác nhận sự cam kết của chúng 
tôi trong việc tiếp tục tiến bước với nhau hướng về sự hợp nhất 
mà Chúa Kitô, Chúa chúng ta, từng cầu với Chúa Cha để “chúng 
nên một” (Ga 17:21). 

3. Vì ý thức rõ rằng hợp nhất được bày tỏ trong tình yêu Thiên 
Chúa và tình yêu tha nhân, nên chúng tôi hết sức trông mong tới 
ngày trong đó cuối cùng chúng tôi được cùng nhau tham dự chung 
bàn tiệc Thánh Thể. Theo giáo huấn của Thánh Irênê thành Lyon 
(Chống Các Lạc Giáo, IV,18,5, PG 7,1028), là Kitô hữu, chúng tôi 
được mời gọi chuẩn bị tiếp nhận hồng phúc hiệp thông Thánh Thể 
bằng cách tuyên xưng cùng một đức tin, chuyên chăm cầu 
nguyện, hồi hướng nội tâm, canh tân đời sống và đối thoại huynh 
đệ. Nhờ thực hiện được mục tiêu hằng hy vọng này, chúng tôi sẽ 
bày tỏ cho thế giới thấy tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu mà 
nhờ nó, chúng tôi được thừa nhận là môn đệ đích thực của Chúa 
Giêsu Kitô (Xem Ga 13:35). 

4. Để đạt được mục đích trên, cuộc đối thoại thần học do Ủy Ban 
Hỗn Hợp Quốc Tế đảm nhiệm đã mang lại một đóng góp nền tảng 
cho việc mưu cầu sự hiệp thông trọn vẹn giữa người Công Giáo 
và người Chính Thống Giáo. Suốt các thời kỳ sau đó của các Đức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđíctô XVI, và của Đức 
Thượng Phụ Dimitrios, tiến độ trong các cuộc gặp gỡ thần học của 
chúng ta hết sức có chất lượng. Ngày nay, tự đáy lòng, chúng tôi 
xin nói lên sự đánh giá cao của chúng tôi đối với các thành tựu từ 
trước tới nay, cũng như đối với các cố gắng hiện thời. Đây không 
phải chỉ đơn thuần là một thao tác lý thuyết, mà là một thao tác 
trong sự thật và tình yêu, một thao tác đòi phải hiểu biết sâu sắc 
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các truyền thống của nhau ngõ hầu hiểu được chúng và học hỏi 
được từ chúng. Do đó, chúng tôi xin quả quyết một lần nữa rằng 
cuộc đối thoại thần học không đi tìm một mẫu số chung thần học 
thấp nhất để dựa vào đó mà đạt thỏa hiệp, mà đúng hơn là việc 
thâm hậu hóa việc ta nắm được toàn bộ sự thật mà Chúa Kitô vốn 
đã ban cho Giáo Hội của Người, một sự thật mà chúng tôi chưa 
bao giờ ngưng để hiểu tốt hơn nhờ tuân theo các thúc đẩy của 
Chúa Thánh Thần. Từ đó, chúng tôi cùng quả quyết với nhau rằng 
lòng trung thành của chúng tôi với Chúa đòi chúng tôi phải gặp 
nhau trong tình anh em và đối thoại chân thực. Cuộc theo đuổi 
chung như thế này không dẫn chúng tôi ra xa sự thật; đúng hơn, 
nhờ trao đổi các hồng ân, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nó 
sẽ dẫn chúng tôi vào mọi sự thật (xem Ga 16:13). 

5. Ấy thế nhưng, ngay khi thực hiện cuộc hành trình hướng 
tới hiệp thông trọn vẹn, chúng tôi vốn đã có bổn phận phải đưa 
ra chứng tá chung cho tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người 
bằng cách cùng nhau làm việc để phục vụ nhân loại, nhất là để 
bênh vực phẩm giá của con người nhân bản ở mọi giai đoạn của 
đời người và tính thánh thiêng của gia đình đặt căn bản trên hôn 
nhân, cổ vũ hòa bình và ích chung, và đáp ứng các đau đớn đang 
tiếp tục làm khổ thế giới chúng ta. Chúng tôi nhìn nhận rằng đói 
kém, nghèo khổ, mù chữ, phân phối bất công các tài nguyên cần 
phải được thường xuyên giải quyết. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm 
cách cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái trong 
đó không ai cảm thấy bị loại trừ hay bị đẩy ra bên lề. 

6. Xác tín sâu xa của chúng tôi là tương lai của gia đình nhân 
loại cũng tùy thuộc cách ta bảo vệ hồng ân tạo dựng mà Thiên 
Chúa đã ủy thác cho ta, bảo vệ một cách vừa khôn ngoan vừa 
cảm thông, với công lý và ngay thẳng. Do đó, trong thống hối, 
chúng tôi thừa nhận việc đối xử sai lầm với hành tinh của mình, 
một việc ngang với việc phạm tội trước mặt Thiên Chúa. Chúng tôi 
xin tái khẳng định trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi phải phát 
huy cảm thức khiêm tốn và chừng mực để mọi người cảm nhận 
được nhu cầu tôn trọng sáng thế và bảo vệ nó cách cẩn mật. 
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Chúng tôi cùng nhau đưa ra cam kết sẽ nâng cao ý thức về việc 
quản lý sáng thế; chúng tôi kêu gọi mọi người thiện chí cân nhắc 
các phương cách sống bớt phí phạm đi và nhiều thanh đạm hơn, 
chứng tỏ mình ít tham lam đi và nhiều đại lượng hơn để bảo vệ thế 
giới của Thiên Chúa và gây ích lợi cho dân của Người. 

7. Hiện cũng đang có nhu cầu cấp thiết cần phải có sự hợp tác 
hữu hiệu và đầy dấn thân của các Kitô hữu ngõ hầu bảo vệ ở khắp 
nơi quyền được phát biểu công khai niềm tin của mình và được 
đối xử công bằng khi cổ vũ điều được Kitô Giáo tiếp tục cung hiến 
cho xã hội và nền văn hóa đương đại. Về phương diện này, chúng 
tôi mời gọi mọi Kitô hữu cổ vũ cuộc đối thoại chân chính với Do 
Thái Giáo, Hồi Giáo và các truyền thống tôn giáo khác. Dửng dưng 
và u mê hỗ tương chỉ có thể dẫn tới việc không tin tưởng nhau và 
chẳng may còn cả tranh chấp nữa. 

8. Từ thành thánh Giêrusalem này, chúng tôi xin bày tỏ quan 
tâm sâu xa của chúng tôi đối với tình hình của các Kitô hữu tại 
Trung Đông và đối với quyền của họ được là những công dân đầy 
đủ trên chính quê hương của họ. Với tâm tình tín thác, chúng tôi 
hướng lên Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót trong lời cầu 
nguyện cho hòa bình tại Đất Thánh và tại Trung Đông nói chung. 
Đặc biệt, chúng tôi xin cầu nguyện cho các Giáo Hội ở Ai Cập, 
Syria, và Iraq, là các Giáo Hội đang hết sức đau khổ do các biến 
cố gần đây gây ra. Chúng tôi khuyến khích mọi phía, bất kể xác tín 
tôn giáo, tiếp tục hành động cho hòa giải và cho việc thừa nhận 
chính đáng các quyền của người ta. Chúng tôi tin chắc rằng không 
phải vũ khí mà là đối thoại, tha thứ và hoà giải mới là các phương 
thế khả hữu đạt được hòa bình. 

9. Trong bối cảnh lịch sử đánh dấu bằng bạo lực, dửng dưng 
và vị kỷ, nhiều người nam nữ ngày nay cảm thấy họ đã mất hết 
phương hướng. Chính nhờ chứng tá chung của chúng tôi đối với 
tin mừng Phúc Âm mà chúng tôi có khả năng giúp được người của 
thời ta tái khám phá ra con đường dẫn tới chân lý, công lý và hòa 
bình. Hợp nhất trong các ý định của mình, và nhớ lại gương sáng, 
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cách nay đã 50 năm, của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và của Đức 
Thượng Phụ Athenagoras, chúng tôi kêu gọi mọi Kitô hữu, cùng 
với các tín hữu của mọi truyền thống tôn giáo và mọi người thiện 
chí, nhìn nhận tính khẩn trương của thời điểm này khiến ta buộc 
phải đi tìm sự hòa giải và hợp nhất cho gia đình nhân loại, trong 
khi vẫn tôn trọng trọn vẹn các dị biệt hợp pháp, vì lợi ích của mọi 
con người và của các thế hệ tương lai. 

10. Khi thực hiện chuyến hành hương chung này tới địa điểm 
nơi cùng một Chúa chúng tôi là Chúa Giêsu Kitô đã bị đóng đinh, 
được chôn cất và đã sống lại, chúng tôi khiêm cung phó thác cho 
sự bầu cử của Đức Maria chí thánh trọn đời đồng trinh các bước 
đi trong tương lai của chúng tôi trên đường hướng tới sự hợp nhất 
viên mãn, phó thác toàn thể gia đình nhân loại cho tình yêu vô tận 
của Thiên Chúa. 

“Xin Chúa để khuôn mặt Người chiếu rọi lên anh em, và tỏ lòng 
nhân từ đối với anh em! Chúa nhìn anh em cách nhân từ và ban 
hòa bình cho anh em!” (Dân Số 6:25-26). 

Giêrusalem, ngày 25 tháng 5 năm 2014 
Vũ Văn An - Ngu�n: Vatican Radio 

 
2.3. 

Đức Thánh Cha 
chủ sự lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô; 

và trao dây pallium cho các Tổng giám mục 
 

Vào ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 
Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ lúc 9g30 tại 
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và trao dây pallium cho 
các Tổng giám mục chính toà được bổ nhiệm trong vòng một năm 
qua kể từ ngày lễ này năm ngoái. 
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Đặc biệt trong Thánh lễ có sự tham dự của đoàn đại biểu của Toà 
Thượng phụ Chính Thống Constantinopolis do Đức Tổng giám 
mục Ioannis dẫn đầu. 

Nghi thức trao dây pallium 
diễn ra ngay trước Thánh 
lễ. Có 24 vị Tổng giám 
mục đã đến Roma nhận 
dây pallium, trong đó có 
Đức Tổng giám mục 
Phaolô Bùi Văn Đọc – trở 
thành Tổng giám mục 
chính toà Tổng giáo phận 
TP. HCM vào ngày 22-03-
2014. 3 Tổng giám mục vắng mặt thuộc các Tổng giáo phận 
Lilongwe (Malawi), Mandalay (Myanmar) và Freiburg im Breisgau 
(Đức). 

Dây pallium được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng, có 
thêu hình 6 thánh giá bằng lụa màu đen; dây có 2 giải ngắn một ở 
phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Đức Thánh Cha choàng 
dây pallium vào cổ cho các Tổng giám mục, để chỉ sự hiệp thông 
giữa các Tổng giám mục với người Kế vị thánh Phêrô, đồng thời 
cũng nói lên mối quan tâm mục vụ của mục tử nhân lành vác chiên 
trên vai mình. 

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha dùng lời của Chúa 
Giêsu nói với Thánh Phêrô “Phần con, hãy theo Thầy!” để chia sẻ 
với các anh em giám mục của ngài. 

Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha: 

Trong ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay –
là các Đấng bảo trợ chính của Roma–, chúng tôi vui mừng và biết 
ơn chào đón đoàn đại biểu của Đức Thượng phụ Constantinopolis 
–là người anh em đáng kính và yêu quý Bartolomaios–, do Đức 
Tổng giám mục Ioannis dẫn đầu. Chúng tôi cầu xin Chúa cho 
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chuyến viếng thăm này thắt chặt thêm mối dây huynh đệ của 
chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa 
hai Giáo hội chị em, mà chúng ta hằng ước mong. 

“Chúa đã sai thiên thần của Người đến cứu tôi khỏi tay vua 
Hêrôđê” (Cv 12, 11). Khi Phêrô khởi đầu sứ vụ Phêrô nơi cộng 
đoàn Kitô giáo ở Jerusalem, vẫn còn có một nỗi sợ hãi rất lớn do 
cuộc bách hại của vua Hêrôđê nhằm vào các thành viên của Giáo 
hội. Giacôbê đã bị giết, và giờ đây chính Phêrô bị bắt giam để làm 
hài lòng dân chúng. Đang khi ông ở trong tù và bị xiềng xích, ông 
nghe thấy tiếng thiên thần bảo ông: “Đứng dậy mau đi... Thắt lưng 
lại và xỏ dép vào... Khoác áo choàng vào và đi theo tôi” (Cv 12,7-
8). Xiềng xích liền rơi xuống và cửa nhà tù bỗng mở ra. Phêrô 
nhận ra rằng Chúa đã “giành lại ông khỏi tay của Hêrôđê”; ông 
nhận ra rằng Thiên Chúa giải thoát ông khỏi nỗi sợ hãi và xiềng 
xích. Phải, Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi và mọi 
xích xiềng, để chúng ta được thực sự tự do. Cử hành phụng vụ 
hôm nay diễn tả rất rõ thực tại này với những lời đáp của thánh 
vịnh đáp ca: “Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi”. 

Vấn đề đối với chúng ta là nỗi sợ và nơi nương náu mục vụ. Anh 
em giám mục thân mến, tôi tự hỏi: chúng ta có sợ không? Chúng 
ta sợ điều gì? Và nếu chúng ta sợ, chúng ta tìm kiếm nơi nương 
náu ở đâu trong đời sống mục vụ của mình để được an toàn? Có 
phải chúng ta tìm chỗ dựa nơi những người có quyền lực ở thế 
gian này? Hay chúng ta để cho mình bị lừa phỉnh bởi lòng kiêu 
hãnh đi tìm sự thoả mãn và sự tuyên dương, tưởng như đem lại 
an toàn cho chúng ta? Anh em giám mục thân mến, chúng ta đặt 
sự an toàn của mình ở đâu? 

Chứng từ của Tông đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng nơi nương 
náu thực sự của chúng ta là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa: niềm 
tin tưởng ấy xua tan mọi nỗi sợ hãi và làm cho chúng ta thoát khỏi 
mọi thứ nô lệ và cám dỗ của thế gian. Hôm nay, Giám mục Roma 
và các giám mục khác, đặc biệt là các Tổng giám mục vừa nhận 
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dây pallium, chúng ta thấy mình bị tấm gương của Thánh Phêrô 
chất vấn, xét mình xem chúng ta tin tưởng vào Chúa như thế nào. 

Phêrô tìm lại được niềm tin tưởng khi Chúa Giêsu bảo ông ba lần: 
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21.15.16.17). Đồng thời, 
Simon cũng tuyên xưng tình yêu của mình với Chúa Giêsu ba lần, 
để sửa lại ba lần chối Thầy trong cuộc khổ nạn. Phêrô vẫn còn 
cảm thấy lòng mình cháy bỏng vết thương đã gây ra cho Chúa 
trong đêm ông phản bội. Bây giờ Chúa hỏi ông: “Con có yêu mến 
Thầy không?” Phêrô không dựa vào bản thân hay sức riêng mình, 
nhưng dựa vào Chúa Giêsu và lòng thương xót của Người: “Chúa 
biết mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,17). Và thế là 
nỗi sợ hãi, bất an và nhát đảm tan biến. 

Phêrô cảm nghiệm rằng lòng trung tín của Thiên Chúa còn lớn 
hơn những bất trung của chúng ta và mạnh mẽ hơn những từ 
khước của chúng ta. Ông nhận ra rằng lòng trung tín của Chúa 
xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta và con người không thể hình dung 
được lòng trung tín ấy. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi: 
“Con có yêu mến Thầy không?” Chúa hỏi chúng ta vì Người biết 
nỗi sợ hãi và vất vả của chúng ta. Phêrô chỉ cách cho chúng ta: tin 
tưởng vào Chúa, Đấng “biết mọi sự” về chúng ta, Đấng tin nơi 
chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng trung thành, nhưng vì 
lòng trung thành vững chắc của Người. Chúa Giêsu không bao giờ 
bỏ rơi chúng ta, vì Người không thể chối bỏ chính mình (x. Tm 
2,13). Thiên Chúa luôn trung tín. Lòng trung tín mà Thiên Chúa 
không ngừng đoan chắc với chúng ta, với cả các mục tử chúng ta, 
vượt trên những công trạng của chúng ta, là nguồn mạch lòng tin 
tưởng và bình an của chúng ta. Lòng trung tín của Chúa đối với 
chúng ta luôn khơi lên trong chúng ta mong muốn phụng sự Chúa 
và phục vụ anh em mình trong bác ái. 

Tình yêu của Chúa Giêsu là đủ cho Phêrô. Ông không được chiều 
theo cơn cám dỗ tò mò, ghen tị, như khi nhìn thấy Gioan đứng gần 
ông, ông đã hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” (Ga 
21, 21). Nhưng Chúa Giêsu, trước những cám dỗ ấy, đã trả lời 
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Phêrô: “Việc gì đến con? Phần con, hãy theo Thầy!” (Ga 21, 22). 
Các anh em Tổng giám mục thân mến, kinh nghiệm này của Phêrô 
cũng là một sứ điệp quan trọng cho chúng ta. Hôm nay Chúa cũng 
lặp lại với tôi, với anh em, và với tất cả các mục tử: Hãy theo Thầy! 
Đừng phí thời gian vào những vấn đề hay những cuộc chuyện trò 
vô bổ; đừng dừng lại ở những điều phụ thuộc, nhưng hãy nhìn vào 
những điều chính yếu và hãy theo Thầy. Hãy theo Thầy dù có khó 
khăn. Hãy theo Thầy khi rao giảng Tin Mừng. Hãy theo Thầy khi 
làm chứng bằng một cuộc sống tương hợp với ân sủng của bí tích 
Rửa tội và Truyền chức. Hãy theo Thầy khi nói về Thầy cho những 
người mà các con sống với họ hằng ngày, trong nỗi vất vả của 
công việc, của đối thoại và tình bạn. Hãy theo Thầy khi loan báo 
Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người rốt hết, để không ai 
phải thiếu thốn Lời sự sống, Lời giải thoát khỏi mọi sợ hãi và gieo 
niềm tin tưởng nơi lòng trung tín của Thiên Chúa. “Phần con, hãy 
theo Thầy!” 

  
Minh Đức chuyển ngữ 

Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org 

2.4. 

Hơn 20,000 người Trung Hoa 
gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong Mùa Phục Sinh 

 
Hơn 20,000 người đã được rửa tội để gia 
nhập Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc 
vào lễ Phục sinh năm 2014. AsiaNews đã 
cho biết như trên hôm thứ Sáu 23 tháng 
5 năm 2014. 

Hầu hết những tân tòng mới được rửa tội 
là người lớn. Bất chấp nỗ lực của chế độ 
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Bắc Kinh muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Giáo Hội, số lượng 
người gia nhập Giáo Hội đang phát triển, mạnh. 
Số liệu thống kê người rửa tội vừa kể chưa tính đến con số người 
được rửa tội trong Giáo Hội Thầm Lặng vì những khó khăn trong 
việc thu thập thông tin. 

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, số tín hữu Kitô tại Trung Quốc 
đã lên tới 67 triệu người vào năm 2010, đứng hàng thứ hai sau Phi 
Luật Tân trong phạm vi Châu Á. 

Hốt hoảng trước sự gia tăng nhanh chóng của Kitô Giáo, nhiều 
biện pháp bách hại đã được nhà cầm quyền Trung quốc đưa ra. 

Mới đây nhất, vào ngày Lễ Lao Ðộng 1 tháng 5 năm 2014, một 
ngôi thánh đường lớn ở Ôn Châu Trung Quốc đã bị chính quyền 
dùng xe ủi đất phá bình điạ. Ôn Châu là một thành phố ven biển có 
biệt danh là "Jerusalem của phương Ðông" vì có đông người Kitô 
giáo cư ngụ tại đây. 

Thánh đường bị phá hủy đã được xây dựng trong 12 năm và tốn 
vào khoảng 30 triệu nhân dân tệ. Ban đầu chính quyền cho phép 
xây dựng ngôi thánh đường này và tháng Chín năm 2013 chính 
quyền địa phương còn ca ngợi ngôi thánh đường này là một mô 
hình kiến trúc tân kỳ 

Khi ra lệnh phá hủy ngôi thánh đường, chính quyền cho rằng kiến 
trúc thánh đường đã to hơn gấp bốn lần diện tích cho phép. Tuy 
nhiên, anh chị em giáo dân ở đây nói rằng chính quyền muốn giới 
hạn ảnh hưởng người Thiên Chúa Giáo vì số người tin ở Thiên 
Chúa đã tăng vọt trong những năm vừa qua. Số giáo dân chiếm 
15% trong tổng số dân cư của thành phố. 

Năm quan chức chính quyền địa phương liên quan đến việc trước 
đây đã cho phép xây dựng nhà thờ đang bị điều tra và một người 
đã bị bắt. 

 

Ðặng Tự Do - Nguồn: Vatican Radio 
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2.5. 

Hội nghị Á châu về Gia đình: 
“Gia đình Á châu: Ánh sáng Hy vọng” 

 
Lần đầu tiên một Hội nghị về Gia đình được tổ chức tại Châu Á, do 
Hội đồng Giám mục Philippines phối hợp tổ chức cùng với Hội 
đồng Toà Thánh về Gia đình, từ ngày 13 đến 16 tháng 5/2014, để 
kỷ niệm 30 năm Hiến chương Các Quyền của Gia đình được Toà 
Thánh công bố (năm 1983). Hội nghị mang chủ đề: “Gia đình Á 
châu: Ánh sáng Hy vọng”. 

Đức giám mục Jean Laffitte, Thư ký Hội đồng Toà Thánh về Gia 
đình đã hiện diện đồng hành trong suốt 4 ngày Hội nghị, cùng với 
551 tham dự viên đến từ 14 nước gồm có 442 giáo dân và tu sĩ, 
74 linh mục và 28 giám mục. 
Nước sở tại Philippines có 
đại diện của 60 giáo phận và 
20 Hiệp hội giáo dân. 

Đại diện cho Việt Nam có 
Đức Tổng giám mục Phaolô 
Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục 
Tổng giáo phận TP. HCM 
kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám 
mục Việt Nam; Đức Giám 
mục Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch 
Uỷ ban Mục vụ Gia đình, Linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký 
Uỷ ban Mục vụ Gia đình và một đại diện giáo dân thuộc phong trào 
gia đình “Cùng Theo Chúa”. 

Hội nghị đã diễn ra với những hoạt động phong phú và sống động, 
qua bốn cuộc gặp gỡ chính. Cuộc gặp gỡ đầu tiên quy tụ 800 nhà 
giáo và giáo lý viên của Giáo hội Philippines tại hội trường của 
Trường Trung học Tư thục Công giáo PACO; cuộc gặp gỡ thứ hai 
dành cho các luật gia và nhà chính trị lồng trong một bữa chiêu đãi 
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trọng thể tại khách sạn Diamond. Cuộc gặp gỡ thứ ba là Hội nghị 
chính thức kéo dài 2 ngày diễn ra tại hội trường của Trung tâm 
Công giáo Piô XII, với sự hiện diện của Đức giám mục Jean 
Laffitte, các giám mục đại diện của Hội đồng Giám mục Philippines 
và các phái đoàn của các Giáo hội Á châu. Cuối cùng là Lễ hội Gia 
đình diễn ra sôi động tại Cung thể thao của Trường Đại học Công 
giáo Thánh Tôma Aquinô. 

Mỗi cuộc gặp gỡ được tổ chức nhịp nhàng với kinh phụng vụ trọng 
thể, Thánh Lễ, các bài diễn văn, tham luận, chứng từ, hội thoại. 
Trong ngày cuối cùng của Hội nghị, đại diện các tôn giáo tại 
Philippines cũng đã đến để chia sẻ những quan tâm về gia đình. 

Đặc biệt trong bữa ăn tối với các luật gia và các nhà chính trị, Đức 
cha Thư ký Hội đồng Toà Thánh về Gia đình đã thẳng thắn mời 
gọi các chính trị gia và các luật gia bảo vệ gia đình truyền thống. 
Ngài nói: “Gia đình truyền thống phải được bảo vệ đúng với bản 
chất thật của nó, chống lại mọi quan niệm sai lầm khác. Mọi người 
thiện chí, không chỉ là Kitô hữu, Công giáo hay bất cứ tín đồ tôn 
giáo nào, cần phải đối phó với mọi cuộc tấn công vào gia đình. Mọi 
người phải xem gia đình không chỉ là một kho báu của đất nước, 
nhưng còn là kho báu của công ích”. 

Bản Tuyên ngôn đúc kết đã được toàn thể Hội nghị thông qua với 
nội dung tha thiết kêu gọi tôn trọng sự sống con người từ khi thụ 
thai cho đến lúc chết tự nhiên, và lặp lại lời của Thánh Gioan 
Phaolô II, vị thánh của gia đình, đã kêu gọi các tín hữu tại Châu Á 
–là nơi vấn đề dân số thường được sử dụng như một lý lẽ để du 
nhập việc phá thai và các chương trình kiểm tra dân số bằng 
phương pháp nhân tạo–: “Hãy chống lại ‘nền văn hóa sự chết’”. 
Mọi người có thể bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa và dấn 
thân phát triển con người cách chân thật bằng cách trợ giúp và 
tham gia các chương trình bênh vực sự sống của những người 
không có khả năng tự bảo vệ”(xem Tông huấn Hội Thánh tại Châu 
Á, số 35). 
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Các tham dự viên đồng lòng tuyên bố: “Chúng tôi c�n b�o đ�m 
cho gia đình mãi mãi là n�i các th� h	 đ�n v
i nhau và giúp 
nhau phát tri�n và cho các quy�n cá nhân đ�c hài hoà v
i 
nh�ng đòi h�i c�a đ�i s�ng xã h�i”. 

Hội nghị Á Châu về gia đình được tổ chức chu đáo, chuyên 
nghiệp, bầu khí diễn ra trân trọng và sôi động như chính vấn đề 
nóng bỏng là gia đình luôn đầy ắp trong suốt các chương trình 
nghị sự. Hội nghị luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng nhờ sự hiệp 
thông với Lời Chúa và Thánh Thể được cử hành mỗi ngày và các 
chia sẻ chân thật của các Giáo hội địa phương, các thế hệ của gia 
đình, của người trẻ và đại biểu của ba tôn giáo bạn. 

Một sự kiện bất ngờ gây ngạc nhiên trong Thánh lễ khai mạc Hội 
nghị do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế và giảng 
lễ, là tiếng hát “đánh động lòng người” của “ca đoàn” gồm các linh 
mục và tu sĩ Việt Nam đang du học tại Manila do Đức ông Phêrô 
Tài triệu tập đến phục vụ. Các linh mục tu sĩ sinh viên cũng có một 
cuộc gặp gỡ sau Thánh Lễ với phái đoàn Việt Nam tại căn-tin của 
Trung tâm Công giáo Piô XII. 

Chắc chắn Hội nghị Á châu về Gia đình đã đáp ứng lời Đức Thánh 
Cha Phanxicô kêu gọi người gíáo dân Á Châu “đào sâu kinh 
nghiệm đức tin và hiệp thông của mình” trong Sứ điệp gửi cho Hội 
nghị. Những phúc lành sắp tới đang chờ mọi người thực hiện Sứ 
điệp. 

 
Tin Vui - Nguồn: WHĐ 
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2.6. 

Hãy cầu nguyện cho ơn gọi 
và giúp các chủ chăn thành mục tử nhân lành 

 
Anh chị em hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, cho tất cả các 
chủ chăn và giúp các vị trở thành mục tử nhân lành biết trao ban 
sữa ơn thánh, giáo lý và sự hướng dẫn cho anh chị em. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi 
đọc Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu 
và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh 
Phêrô trưa Chúa Nhật 11-5-2014. 

Hôm qua là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cũng là Ngày quốc tế 
cầu nguyện cho ơn gọi. Mở đầu bài huấn du ngài nói: Anh chi em 
thân mến, trong Chúa Nhật thứ IV mùa phục sinh thánh Gioan giới 
thiệu với chúng ta hình ảnh 
của Chúa Giêsu Mục Tử 
Nhân Lành. Khi chiêm 
ngưỡng trang này của Phúc 
Âm, chúng ta có thể hiểu 
kiểu tương quan mà Chúa 
Giêsu có đối với các môn đệ 
Người: một tương quan dựa 
trên lòng hiền dịu, tình yêu 
thương, hiểu biết nhau và 
dựa trên lời hứa của một ơn 
không thể đo lường được: lời hứa ban cuộc sống dồi dào. Chúa 
Giêsu nói: ”Ta đến để chúng có sự sống và sống dồi dào” (Ga 
10,10). Tương quan đó là mô thức của các liên hệ giữa các kitô 
hữu và liên hệ giữa con người với nhau. 

Ngày nay cũng như vào thời của Chúa Giêsu, có nhiều người tự 
đề nghị mình là chủ chăn của cuộc sống chúng ta, nhưng chỉ có 
Chúa Phục Sinh là Mục Tử đích thật duy nhất, là Đấng ban cho 
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chúng ta sự sống tràn đầy. Tôi mời gọi tất cả mọi người tin tưởng 
nơi Chúa là Đấng hướng dẫn chúng ta. Người không chỉ hướng 
dẫn mà còn đồng hành và tiến bước với chúng ta nữa. Chúng ta 
hãy lắng nghe Lời Người với tâm trí rộng mở, để dưỡng nuôi đức 
tin của chúng ta, để soi sáng lương tâm chúng ta và đi theo các 
giáo huấn của Tin Mừng. Rồi Đức Thánh Cha xin tín hữu cầu 
nguyện cho hàng giáo sĩ như sau: 

Trong ngày Chúa Nhật này chúng ta hãy cầu nguyện cho các Chủ 
Chăn, cho tất cả các Giám Mục, gồm cả Giám Mục Roma nữa, và 
cho tất cả các linh mục. Cho tất cả. Cách đặc biệt chúng ta hãy 
cầu nguyện cho các tân linh mục của giáo phận Roma, mà tôi vừa 
mới truyền chức cho trong Vương cung thánh đường Thánh 
Phêrô. Xin gửi một lời chào tới 13 linh mục. Xin Chúa giúp chúng 
ta luôn trung thành với Thầy Giêsu và là những người hướng đạo 
khôn ngoan, được soi sáng của dân Chúa được ủy thác cho chúng 
ta. Tôi cũng xin anh chị em giúp chúng tôi trở thành các mục tử tốt. 
Có một lần tôi đã đọc được một điều rất hay đẹp cho biết dân 
Chúa trợ giúp các Giám Mục và các Linh Mục thành các chủ chăn 
tốt như thế nào. Đó là bút tích của thánh Cesario thành Arles, một 
trong các Giáo Phụ thuộc các thế kỷ đầu của Giáo Hội. Thánh 
nhân giải thích dân Chúa phải giúp chủ chăn như thế nào và đưa 
ra thí dụ này: ”Khi con bê đói, thì nó sà vào vú mẹ nó để bú. 
Nhưng con bò cái xem ra không cho con bú ngay, mà giữ sữa lại 
cho chính mình. Vậy con bê làm sao? Nó cứ dí mõm vào vú mẹ nó 
để nún sữa. Đây là hình ảnh thật đẹp! Thánh nhân nói: Anh chị em 
cũng phải làm như vậy với các chủ chăn, luôn luôn gõ vào cửa của 
các ngài, gõ vào con tim của các ngài, để các ngài cho anh chị em 
sữa giáo lý, sữa ơn thánh và sữa của sự hướng dẫn”. Tôi xin anh 
chị em hãy quấy rầy các chủ chăn, quầy rầy tất cả chúng tôi là các 
chủ chăn, để chúng tôi có thể cho anh chị em sữa của ơn thánh, 
của giáo lý và sự hướng dẫn. Hãy quấy rầy! Hãy nhớ tới hình ảnh 
đẹp này của con bê con quấy rầy mẹ nó thế nào để mẹ nó cho nó 
bú sữa. 
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Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Noi gương Chúa Giêsu 
mỗi chủ chăn ”đôi khi đi trước để chỉ đường và nâng đỡ niềm hy 
vọng của dân chúng - đôi lần mục tử phải đi trước - những lần 
khác phải ở giữa tất cả với sự gần gữi đơn sơ và lòng thương xót, 
và trong vài hoàn cảnh phải bước đi đàng sau dân chúng, để trợ 
giúp những ai ở lại đàng sau” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, 31) 
Ước chi tất cả mọi chủ chăn được như thế! Nhưng anh chị em 
phải quầy rầy các chủ chăn, để các vị trao ban sự hướng dẫn, giáo 
lý và ơn thánh cho anh chị em. 

Trong Chúa Nhật Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi này, trong 
sứ điệp năm nay tôi đã nhác rằng: ”Mỗi một ơn gọi đòi hỏi phải ra 
khỏi chính mình để tập trung cuộc sống vào Chúa Kitô và Tin 
Mừng của Người” (s. 2). Vì thế lời mời gọi theo Chúa Giêsu cũng 
đồng thời hứng khởi và dấn thân. Để thực hiện nó, cần phải bước 
sâu vào tình bạn với Chúa để có thể sống nhờ Người và cho 
Người. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau: 

Chúng ta hãy cầu nguyện để cả ngày nay nữa, có nhìều người trẻ 
nghe tiếng Chúa luôn có nguy cơ bị bóp nghẹt bởi biết bao nhiêu 
tiếng nói khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ: biết đâu 
trong quảng trường này có ai đó nghe tiếng Chúa gọi làm linh mục. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho bạn trẻ đó, nếu họ ở đây, và cho tất 
cả mọi người trẻ được mời gọi. 

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng 
và ban phép lành tòa thánh cho mọi người 

Sau Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng Đức Thánh Cha đã chào 
nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là Phong trào Tân dự tòng trong 
ngày Chúa Nhật này loan báo Chúa Giêsu phục sinh tại 100 quảng 
trường ở Roma, và trong biết bao nhiêu thành phố khác trên thế 
giới. Xin Chúa ban cho anh chị em niềm vui của Tin Mừng. Anh chi 
em giỏi lắm, cứ tiến bước! 

Ngài cũng đã chào các trẻ em mới rước lễ lần đầu và mới chịu 
phép Thêm Sức. Đặc biệt Đức Thánh Cha đã chào và chúc mừng 
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các bà mẹ trong ngày Chúa Nhật hiền mẫu. Ngài nói: Hôm nay tôi 
mời anh chị em hãy nhớ tới các bà mẹ và cầu nguyện cho tất cả 
mọi bà mẹ. Chúng ta hãy chào các bà mẹ. Chúng ta hãy phó thác 
các bà mẹ của chúng ta và tất cả mọi bà mẹ cho Mẹ Chúa Giêsu. 
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, và Đức Thánh Cha đã cùng mọi 
người đọc một Kinh Kính Mừng cầu cho các bà mẹ. Xong ngài nói 
thêm: Xin chào các bà mẹ nhé, một lời chào nồng nhiệt! 

Trước đó vào lúc 9.30 sáng Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ 
truyền chức Linh Mục cho 13 phó tế, gồm 5 thầy người Ý, 1 thầy 
người Đức, 1 thầy người Venezuela, 1 thầy Chile, 1 thầy Ecuador, 
1 thầy Brasil, 1 thầy Nam Hàn, 1 thầy Pakistan và 1 thầy Việt Nam 
là thầy Phaolô Nguyễn Thiên Tạo thuộc giáo phận Vinh. Cùng 
tham dự thánh lễ với 10.000 giáo dân có thân nhân của các tiến 
chức, nhân viên tòa đại sứ; từ Việt Nam có mấy linh mục thuộc 
giáo phận Vinh. 

Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã xin các tiến chức đừng 
bao giờ mệt mỏi thương xót, nhưng luôn có khả năng tha thứ. Các 
Linh Mục không phải là ”chủ nhân của giáo lý”, nhưng là những 
người trung thành với giáo lý. 

Ngài năn nỉ các tân linh mục: ”Ở đây cha muốn dừng lại, và xin các 
con, vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô: đừng bao giờ mệt mỏi thương 
xót! Các con hãy có khả nẳng tha thứ như Chúa, là Đấng không 
đến để lên án, nhưng để tha thứ! Các con hãy thương xót thật 
nhiều! Và nếu có áy náy vì là những linh mục qúa tha thứ, thỉ hãy 
nhớ đến vi linh mục thánh kia đến trước Nhà Tạm và thưa với 
Chúa rằng: Lậy Chúa, xin tha thứ cho con, nếu con đã tha thứ 
nhiều qúa. Nhưng mà chính Chúa đã làm gương xấu cho con đấy 
chứ!” Cha nói thật với các con, cha đau lòng lắm, khi thấy giáo dân 
không đến xưng tội vì họ bị quất bằng gậy, bị la mắng trong tòa 
giải tội. Thật là xấu. Ho đã cảm thấy cửa nhà thờ đóng sầm trước 
mặt họ. Cha xin các con, chớ làm như vậy! Thương xót! Thương 
xót! Mục Tử Nhận Lành vào qua cửa, và cửa của lòng xót thương 
là các vết thương của Chúa: nếu các con không bước vào chức 
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thừa tác của các con qua các vết thướng của Chúa, thì các con sẽ 
không phải là các mục tử tốt lành”. Các linh mục phải là những 
người rao giảng Tin Mừng, chủ chăn của dân Thiên Chúa, chủ sự 
các sinh hoạt phụng tự, đặc biệt là cử hành hiến tế của Chúa, dậy 
dỗ giáo lý. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tiến chức: Vậy giáo lý 
của các con hãy là lương thực cho dân Chúa. Giáo lý của Chúa 
chứ không phải của các con, và các con phải trung thành vớ giào 
lý ấy. Đối với tìn hữu các con hãy là niềm vui và sự đỡ nâng của 
Chúa Kitô, hương thơm cuộc sống của các con, bởi vì với lời nói 
và gương sống các con xây ngôi nhà của Thiên chúa là Giáo Hội. 
Hãy kiên trì đọc và suy niệm Thánh Kinh, hãy dậy điều đã học 
trong đức tin và sống điều mình đậy. Hãy hiệp thông con thảo với 
Giám Mục và hiệp nhất các tìn hữu trong một gia đình duy nhất và 
dẫn đưa họ tời với Thiên Chúa Cha, qua Chúa Kitô và trong Chúa 
Thánh Thần. Hãy luôm có trước mắt gương của vị Mục Tử Nhân 
Lành, tới không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và cứu 
vớt những gì đã hư mất. 

Linh Ti�n Kh�i - Ngu�n: Vatican Radio 
 

2.7. 

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI  
sẽ được tôn phong Chân phước 

 
Hôm thứ Bảy 10-05-2014, Toà Thánh 
Vatican công bố: Đức giáo hoàng 
Phanxicô đã phê chuẩn việc ban hành 
sắc lệnh về án phong Chân phước cho vị 
tiền nhiệm của ngài là Đức giáo hoàng 
Phaolô VI. 
Chiều thứ Sáu 09-05, Đức giáo hoàng 
Phanxicô đã tiếp kiến Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ 
Phong Thánh, và cho phép Bộ này được ban hành Sắc lệnh công 
nhận Phép lạ do lời chuyển cầu của Đấng Đáng Kính Phaolô VI 
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(Giovanni Battista Montini), Giáo hoàng; sinh ngày 26 tháng 09 
năm 1897 tại Concesio (Italia) và qua đời ngày 06 tháng 08 năm 
1978 tại Castel Gandolfo (Italia). 

Lễ tôn phong chân phước dự kiến diễn ra ngày 19 tháng Mười 
năm 2014, vào lúc bế mạc Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba 
của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. 

Ngoài ra, Sắc lệnh nói trên cũng công nhận: 

– Phép lạ do lời chuyển cầu của Đấng Đáng Kính Luigi Caburlotto, 
linh mục giáo phận, người sáng lập Viện các Nữ tử Thánh Giuse; 
sinh ngày 07 tháng 06 năm 1817 tại Venezia (Italia) và qua đời tại 
đây ngày 09 tháng 07 năm 1897; 

– Các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Giacomo Abbondo, 
linh mục giáo phận; sinh ngày 27 tháng 08 năm 1720 tại Salomino 
(Italia) và qua đời ngày 09 tháng 02 năm 1788 tại Tronzano (Italia); 

– Các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Giacinto Alegre Pujals, 
linh mục Dòng Tên; sinh ngày 24 tháng 12 năm 1874 tại Terrassa 
(Tây Ban Nha) và qua đời ngày 10 tháng 12 năm 1930 tại 
Barcelona (Tây Ban Nha); 

– Các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Carla Barbara 
Colchen Carré de Malberg, người mẹ gia đình, vị sáng lập Hiệp hội 
các Nữ tử Thánh Phanxicô Salêsiô; sinh ngày 08 tháng 04 năm 
1829 tại Metz (Pháp), và qua đời ngày 28 tháng 01 năm 1891 tại 
Lorry-les-Metz (Pháp). 

 
Minh Đ�c - Ngu�n: Vatican Radio 
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III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 

3.1. 

Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ 
về Ðại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu tại Hàn Quốc 

 
Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Tám năm 2014 sẽ diễn ra Ðại hội 
Giới trẻ châu Á (Asian Youth Day - AYD) lần thứ sáu tại Hàn Quốc, 
do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục 
Á châu tổ chức với chủ đề "Hỡi Bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh! Vinh 
quang của các thánh tử đạo toả sáng trên bạn", dựa trên câu Kinh 
Thánh "Nếu chúng ta cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng 
chúng ta cũng sẽ được sống với Người" (Rm 6,8). 

Ngày 10 tháng 5 năm 2014, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám 
mục Hải Phòng - Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Giới trẻ - đã gửi Thông 
báo cho Các Bạn Trẻ công giáo Việt Nam, kêu gọi hiệp thông với 
Ðại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu bằng lời cầu nguyện và những 
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cố gắng nỗ lực sống Ðức tin, xứng đáng là hậu duệ thiêng liêng 
của các Thánh Tử đạo Việt Nam. 

Sau đây là Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ về Ðại hội Giới 
trẻ châu Á lần thứ sáu tại Hàn Quốc: 

Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm 2014, Ðại hội Giới trẻ châu 
Á lần thứ sáu (6th Asian Youth Day - AYD) được tổ chức tại Giáo 
phận Daejeon, Hàn Quốc. Ðại hội do Văn phòng Giáo dân và Gia 
đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức. Chủ đề 
được chọn cho Ðại hội là "Hỡi Bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh! Vinh 
quang của các thánh tử đạo toả sáng trên bạn", dựa trên câu Kinh 

Thánh "Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng 
chúng ta cũng sẽ được sống với Người" (Rm 6,8). 

Ðược tổ chức lần đầu tiên tại Hua Hin (Thái Lan) vào năm 1999, 
Ðại hội Giới trẻ châu Á là cuộc hội ngộ của giới trẻ công giáo thuộc 
các quốc gia thuộc châu Á. Những sinh hoạt của Ðại hội nhằm 
giúp các bạn trẻ hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của 
mình. Ðây cũng là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ giao lưu để cùng 
khám phá và canh tân đức tin, để có thể chia sẻ Tin Mừng cho 
người khác. Trong chiều hướng đối thoại liên tôn, Ðại hội cũng 
bao gồm những buổi chia sẻ đức tin công giáo với các tôn giáo 
khác. 

Theo thông báo chính thức của Văn phòng báo chí Tòa Thánh 
ngày 10 tháng 3 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện 
tại Ðại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu. Hãng tin công giáo 
Asianews còn bổ sung thêm thông tin cho biết Ðức Thánh Cha sẽ 
chủ sự thánh lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là 
ông Yun Ji Chung (1759-1791). 

Theo quy định của Ban Tổ chức, Ðại hội giới hạn số tham dự viên 
đến từ ngoài Hàn Quốc là 1,000 người. Phái đoàn Việt Nam sẽ có 
một giám mục và 30 thành viên, trong đó đa số là các bạn trẻ, 
tham dự Ðại hội. 
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Giáo Hội Hàn Quốc được biết đến như một Giáo Hội có sự tham 
gia tích cực của người tín hữu giáo dân trong sứ mạng truyền 
giáo. Cũng như Giáo Hội Công giáo Việt Nam, Giáo Hội Công giáo 
Hàn Quốc đã trải qua nhiều cuộc bách hại tàn khốc. Máu của các 
Thánh Tử đạo đã đổ ra là minh chứng cho lòng trung thành của 
cộng đoàn tín hữu tại đất nước này. 

Các Bạn Trẻ công giáo Việt Nam thân mến, chúng ta hãy hiệp 
thông với Ðại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu bằng lời cầu nguyện 
và những cố gắng nỗ lực sống Ðức tin, xứng đáng là hậu duệ 
thiêng liêng của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Hãy tự hào vì mình 
là người tín hữu công giáo và hãy đóng góp phần mình để Ðức 
Giêsu được mọi người nhận biết trong xã hội Việt Nam hôm nay. 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2014 
+ Giuse Vũ Văn Thiên 
Giám mục Hải Phòng - Chủ tịch UBMV Giới trẻ 
  

Ngu�n: HĐGMVN 
 

3.2. 

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc 
tới Roma lãnh Pallium 

 
Ðức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi 
Văn Ðọc đã đến Roma ngày 25 
tháng 6 năm 2014 cùng phái đoàn 
gồm Cha Cựu Tổng Ðại Diện 
Huỳnh Công Minh, Cha Tân Tổng 
Ðại Diện Hồ Văn Xuân, Cha 
Clemente Minh Trung, Cha Ðăng 
Thiện và Bà Bùi Thị Hữu là Chị 
ruột của ngài. Ðức Tổng đến Roma 
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để chuẩn bị lãnh dây Pallium do Ðức Giáo Hoàng Phanxicô trao 
ban ngày 29 tháng 6 năm 2014. 

Vào dịp này cũng có thêm 5 linh mục và 25 giáo dân Sài Gòn cùng 
một số bổn đạo khác từ Mỹ cũng đã đến Roma hành hương và 
đang nghỉ tại Foyer Phát Diệm. 

Nhân dịp này chúng tôi giải thích vắn gọn về ý nghĩa của dây 
Pallium. 

Pallium là giải băng hẹp như dây Stola mà Ðức Giáo Hoàng bận 
quanh cổ, có thêu 4 hình thánh giá nhỏ, với một giải ngắn thả về 
phía ngực và một giải khác rủ xuống phía lưng, cũng có thêu hình 
thánh giá nữa và kết thúc bằng cái tua rua. Và làm bằng len (lông 
chiên) để biểu hiệu cho người mục tử vác chiên trên vai mình. 

Dây Pallium thuộc phẩm phục chính yếu của Ðức Giáo Hoàng từ 
thế kỷ thứ VI. Sang thời trung cổ, Ðức Giáo Hoàng cũng ban 
pallium cho các vị chủ chăn quan trọng trong Giáo Hội như các Ðại 
Diện Tông Tòa đặc biệt và các Tổng Giám Mục Chính Tòa. 

Ngày nay thì hàng năm vào lễ kính trọng thể Hai Thánh Tông Ðồ 
Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6, Ðức Giáo Hoàng ban dây này 
cho các tân Tổng Giám Mục Chính Tòa trên toàn thế giới đã được 
bổ nhiệm từ một năm nay. 

Trước khi trao ban, Pallium phải được đặt trên mộ Thánh Phêrô ở 
Vatican để, nhờ tiếp xúc với xương thánh, được thánh hóa bởi 
chính Ðức Giáo Hoàng Tiên Khởi cố ý nói lên sự gắn bó chặt chẽ 
với Vị Kế Ngiệp của Phêrô: nhấn mạnh sự trung tín tuyệt đối với 
Ðức Giáo Hoàng. 

Nói cách khác, tương tự chiếc nhẫn giám mục biểu hiệu sự gắn bó 
của Giám mục với Ðấng Chủ Chiên Tối Cao, Pallium với hình 
dáng vòng kiềng lớn đeo quanh cổ, nói lên rõ ràng đặc điểm tín 
trung gắn bó, điều tối quan trọng trong việc chăn dắt đoàn chiên 
duy nhất của Chúa Kitô. 
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Riêng Tổng Giáo Phận Sai Gòn mà Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn 
Ðọc lãnh đạo gồm có như sau: Theo Niên Giám 2005 có: 607,884 
giáo dân trên dân số 5,454,298 người; linh mục Công Giáo 492; 
nam tu 1,011; nữ tu 3,302; giáo lý viên 5,286; hoạt động trong 15 
giáo hạt. 

Xét về Tổng Giáo Phận hoặc Giáo Tỉnh, nghĩa là gộp cả thêm 9 
giáo phận phụ cận - tức Cần Thơ, Vĩnh Long, Ðà Lạt, Mỹ Tho, 
Long Xuyên, Phú Cường, Xuân Lộc, Phan Thiết và Bà Rịa Vũng 
Tàu - thì con số giáo dân tới 2,779,301 sống trong 1,039 giáo xứ. 

Với sứ mệnh Tổng Giám Mục, chủ chăn của một đoàn chiên như 
thế, có thể sánh ví như cái nốt cây, chỗ nối chắc cành vào thân để 
tạo thành một cây vẹn toàn. 

Trong vụ việc này, nhà Foyer Phát Diệm Roma tiếp đón và phục 
vụ Ðức Tổng Giám Mục Sai Gòn cùng phái đoàn - tuy nhỏ nhưng 
rất tượng trưng - cảm thấy rất hãnh diện, cũng như nhiều lần trước 
đây được đón tiếp Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, các Ðức Hồng Y 
và các Giám Mục cả Nước, vì được phục vụ Hội Thánh Chúa như 
vậy. 

Lm Gioan Trần Mạnh Duyệt 
  

Nguồn: Vatican Radio 

 

3.3. 

Giáo phận Long Xuyên: Lễ tấn phong giám mục 
 
Ngày 29/05/2014, Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp trở thành trái tim 
của giáo phận Long Xuyên, nơi tổ chức Thánh lễ Truyền chức 
Giám mục cho cha Giuse Trần Văn Toản, đã được Đức Thánh 
Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá giáo phận Long 
Xuyên ngày 05/04/2014. 
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Ngay từ rất sớm, từng dòng xe cộ từ các tỉnh miền Tây và Đông 
Nam Bộ nườm nượp tuốn về trung tâm của sự kiện trọng đại này, 
kín cả quốc lộ 80, con đường hướng về Rạch Giá - Hà Tiên ngang 
qua Đài Đức Mẹ nơi diễn ra lễ truyền chức. 

Tiếng vỗ tay vang rền cùng nụ cười trên các khuôn mặt tươi như 
hoa làm nức lòng các vị khách quý từ phương xa. Vị đại diện Toà 

Thánh, Đức Tổng giám mục Leopoldo 
Girelli, và các Đức giám mục từ các giáo 
phận trên khắp miền đất nước, được 
nhận một vòng hoa tươi thắm ngay khi 
xuống xe tiến vào Đài Đức Mẹ. 

Đúng 9g00 Thánh lễ bắt đầu. Sau bài ca 
nhập lễ, khi đoàn đồng tế đã an vị tại lễ 
đài, Đức giám mục giáo phận Giuse Trần 
Xuân Tiếu trân trọng giới thiệu các giám 
mục và đọc diễn văn chào mừng. Hiện 
diện trong Thánh lễ tấn phong Đức giám 
mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên có 
các giám mục: Đức Tổng giám mục 
Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh, 

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Tổng giám mục 
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, 
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Mathêu Nguyễn Văn 
Khôi, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, 
Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, 
Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, 
Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, 
Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, 
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến và linh mục giám quản giáo phận 
Vĩnh Long - cha Phêrô Dương Văn Thạnh. 

Sau diễn văn chào mừng, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ với Đức 
cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tế. 
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Kết thúc phần Lời Chúa, nghi thức phong chức Giám mục bắt đầu 
và diễn ra hết sức long trọng, sốt sắng. Hơn 10.000 tín hữu tham 
dự, (thậm chí có người ước tính khoảng 15.000 người) 21 giám 
mục và khoảng 300 linh mục cùng hiệp ý khẩn nài các thánh ban 
ơn lành cho Đức Tân giám mục. Hai vị giám mục phụ phong bên 
cạnh Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, đó là Đức cha Stêphanô Tri 
Bửu Thiên và Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Nghi thức truyền 
chức nhấn mạnh tới chức vụ giám mục là để phục vụ và yêu 
thương cộng đoàn. 

Trước khi ban phép lành cuối lễ là nghi thức chúc mừng Đức cha 
Giuse Trần Văn Toản. Đầu tiên là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi 
Văn Đọc, chủ tịch HĐGMVN, thay mặt các giám mục Việt Nam, kế 
đến là Đức Tổng giám mục 
Leopoldo Girelli vị đại diện 
Toà Thánh, rồi tới cha Luy 
G. Huỳnh Phước Lâm, tổng 
đại diện giáo phận. Sau hết 
là bài cám ơn của đức Tân 
giám mục Giuse. 

Tâm tình vui mừng hôm nay 
làm nhiều người nhớ lại 
niềm hạnh phúc năm xưa. 
Thật vậy, gần 15 năm trước, 29/06/1999, giáo phận Long Xuyên 
dường như vỡ oà trong cảm xúc trào dâng khôn tả khi cùng một 
lúc có được hai tân giám mục: Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, 
nguyên là Tổng giám mục giáo phận Hà Nội hiện đang nghỉ dưỡng 
tại tu viện Châu Sơn, Ninh Bình, và Đức cha Giuse Trần Xuân 
Tiếu hiện là giám mục chính toà Long Xuyên, cũng là vị chủ phong 
trong thánh lễ truyền chức giám mục hôm nay. 

Nguyễn Đức Thắng, Ban Truyền thông Giáo phận Long Xuyên 
 

Ngu�n: http://www.hdgmvietnam.org 
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3.4. 

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34 
 
Ngay sau Hội nghị thường niên kỳ I-2014 của Hội đồng Giám mục 
Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2014 tại Trung 
tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Uỷ ban Thánh Nhạc trực 
thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần 
thứ 34. 

Cũng như những lần Đại hội và Hội thảo trước, thành phần tham 
dự gồm các cha Trưởng ban Thánh Nhạc giáo phận, các cha phụ 
trách thánh nhạc Đại chủng viện, các vị phụ trách thánh nhạc các 
dòng tu, các nhạc sĩ, các ca trưởng, các giảng viên nhạc tại TTMV 
Giáo phận TP.HCM, v.v... Con số tham dự lần này gần 100 người. 

Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 34 gồm có 2 chương trình: 

 – Chương trình 1 lúc 19g00 ngày 28-4-2014: ĐÊM THÁNH CA với 
chủ đề “TIN MỪNG PHỤC SINH” diễn ra tại Hội trường TTMV 
trong vòng 1 giờ 30 phút. 

 – Chương trình 2 lúc 8g00 ngày 29-4-2014. Đây là chương trình 
chính mà nhiều người mong đợi. 

Phần I: Lm Nguyễn Duy tổng kết quá trình tu sửa Bản HƯỚNG 
DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC. Và Bản văn tương đối hoàn chỉnh 
đã được gửi trước đến các Đức giám mục để xem xét và phê 
chuẩn khi Hội nghị Giám mục diễn ra. 

Phần II: Đề tài thuyết trình trong kỳ Hội thảo này không những hấp 
dẫn về nội dung mà còn về cả người thuyết trình: Tìm hiểu CUNG 
NGẮM của các địa phận dòng và địa phận các cha Thừa sai Paris 
miền Bắc Việt Nam do Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, giám mục 
phụ tá TGP Hà Nội trình bày. Dù Đức cha tự nhận không chuyên 
môn về âm nhạc, nhưng ngài đã lôi cuốn cử tọa chăm chú lắng 
nghe những cung điệu Ngắm Nguyện mang âm hưởng nhạc cổ 
truyền Việt Nam, với lối trình bày giản dị, dễ hiểu bằng những minh 
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họa cụ thể nhất là chất giọng ngắm khi trình bày công thức ngắm 
ngồi và ngắm đứng, ngắm đơn và ngắm đại thể (x. Cung Ngắm 
trong tài liệu kèm theo*). 

– Kết thúc Hội thảo, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã công 
bố cho toàn thể Hội thảo viên biết: Bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ 
THÁNH NHẠC đã được HĐGMVN thông qua và Đức cha Phaolô 
Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch 
HĐGMVN đã phê chuẩn cho thử nghiệm 3 năm trong tất cả các 
giáo phận tại Việt Nam (từ 28 tháng 4 năm 2014 cho đến 28 tháng 
4 năm 2017); ngài thông báo Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 35 sẽ 
được tổ chức lúc 8g00 ngày thứ Ba, 14-10-2014 tại Trung tâm 
Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, với chủ đề “Áp dụng Bình Ca 
trong Thánh Nhạc Việt Nam” do 
cha giáo Kim Long trình bày. 

– Lm Nguyễn Duy thông báo về 
việc đăng ký bản HƯỚNG DẪN 
MỤC VỤ THÁNH NHẠC để số 
lượng in và phát hành phù hợp 
với nhu cầu của các giáo phận, 
giáo xứ và các cộng đoàn. Thời 
gian đăng ký bản HƯỚNG DẪN 
MỤC VỤ THÁNH NHẠC: từ 1-5-
2014 đến 1-6-2014 tại Văn phòng Uỷ ban Thánh Nhạc, số 6 bis 
Tôn Đức Thắng, Quận I, TPHCM, nơi cô Nhung (số điện thoại: 
(08) 39105692 hoặc 090 820 8394). 

Hội thảo Thánh nhạc 34 đã mở ra một chân trời mới cho Giáo Hội 
tại Việt Nam khi mọi thành phần dân Chúa cùng thống nhất và hiệp 
nhất trong việc sử dụng thánh nhạc trong Phụng vụ để tôn vinh 
Chúa và thánh hóa các tâm hồn. 
 
Ban Thư ký Hội thảo 
 

Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/ 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1.  
 

NGÀY PHONG CÙI TẠI GIÁO PHẬN KON TUM 
10.05.2014 

 
Đến hẹn lại lên! Mồng mười tháng năm, kính nhớ Chân Phước 
Damien ở Molokai, là ngày hẹn của tất cả anh chị em thiện nguyện 
viên phục vụ và các Bệnh nhân Phong trong Giáo Phận.  

 

Cũng như mọi năm, từ cả tuần lễ trước, hầu như ai cũng háo hức 
sắp xếp công việc để về họp mặt, gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm cũng như cập nhật các tin tức mới về công việc mình đang 
phục vụ. Năm nay, ngày họp mặt vẫn tổ chức tại Nhà thờ Thăng 
Thiên, nơi Cha Tổng Đại Diện làm Cha Xứ, đồng thời cũng là 
Giám Đốc Caritas và đặc trách Người Cùi của Giáo Phận.  

Từ Kon Tum, Đăk Mot, Phú Bổn, Châu Khê, Măng Yang… những 
nơi xa cả trăm cây số, vậy mà đến 8 giờ kém là các Cha, các 
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Thầy, các Nữ Tu, các anh chị Tình Nguyện Viên, là những người 
hằng sát cánh với bệnh nhân tại chính địa phương của mình ở 
những Quận, Huyện trong hai Tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã về sum 
họp cả. Các bệnh nhân đã được chữa khỏi, có người vừa phải 
chia lìa hẳn một ống chân, còn khập khễnh dựa trên chiếc nạng 
cũng hân hoan dìu dắt nhau về… Ngày Lễ mà! Bầu khí hết sức vui 
tươi thân thiện, vì hầu như ai cũng biết ai! Con cái cùng một Cha, 
cùng trong Giáo Phận, cùng 
chung một chí hướng, sao có thể 
xa lạ được! 

 Về họp mặt hôm nay, có hơn tám 
mươi anh chị em, trong đó có hai 
mươi hai Tu Sĩ và anh chị em 
người “Địa Phương”. Có một điều 
hơi khác với mọi năm, là ai cũng 
cố tìm mà không nhìn thấy bóng 
dáng của vị Cha chung, Đức Cha Micae quý mến, Người Cha đầy 
tâm huyết với các con cái “ Cùi ” và những ai dấn thân trong công 
việc phục vụ này. Mãi đến sau khi đọc kinh khai mạc, được nghe 
Cha Tổng Đại Diện đọc Bức Thư của Ngài, mọi người mới biết là 
Đức Cha phải đi công chuyện xa, nhưng đã không quên gửi lại cho 
“ Hội Nghị” Bức Tâm Thư đầy tình mến thương và khích lệ. Mở 
đầu cuộc họp, mọi người được nghe về tình hình bệnh phong trên 
toàn quốc, rồi đến tình hình bệnh phong ở Tây Nguyên… Tất cả 

đã được hướng dẫn để giúp các 
Bệnh Nhân nhận ra thuốc Đa Hóa 
Trị Liệu để biết mình đã được 
điều trị bằng thuốc ấy chưa? 
Uống vỉ thứ mấy? Hầu tránh tình 
trạng nhầm lẫn, mất công đi 
xuống bệnh viện rồi lại phải trở 
lên lại vì đã uống rồi… Các anh 
chị em cũng được nhắc bảo phải 
giúp bệnh nhân uống cho đúng 
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thuốc, đúng liều, đúng giờ và chú ý giữ những gì mà thầy thuốc 
hướng dẫn; đồng thời cần nâng cao kiến thức để giúp đỡ bệnh 
nhân. 

Tiếp đến Cha Micae Ya Thu, Giáo xứ Phaolô H’neng, Đăk Đoa; 
một vị Linh mục hằng luôn sát cánh bên các bệnh nhân Phong đã 
chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người cùi. Theo Cha, nếu được 
chăm sóc chu đáo, con số bệnh nhân được chữa lành sẽ tăng cao. 
Và trong tâm thức của một vị Mục Tử, sau khi đọc được một bài 
báo trên mạng bàn về vấn đề đẩy nhanh tốc độ thanh toán bệnh 
phong trong những năm sắp tới; Cha đã đặt cho cử tọa một câu 
hỏi: “ Nếu không có thuốc, và nếu bệnh viện không nhận nữa thì 
các bệnh nhân sẽ thế nảo? Chúng ta phải làm gì..? Và Cha đã đưa 
ra một lời khuyên cho tất cả mọi người “ Đừng sợ khó, ngay từ bây 
giờ chúng ta phải chạy nước rút!”  

Sau chia sẻ của cha Ya Thu, Cha Phục S.J Cha Xứ Hoa Lư, người 
được Caritas Giáo Phận nhờ quản lý chiếc xe cứu thương đã giúp 
mọi người phân định xem những khi nào nên sử dụng xe để đem 
lại lợi ích cho bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân. Cha cũng 
nhắc đến những thuận lợi và khó khăn khi giúp các bệnh nhân 
chuyển viện đi lên tuyến trên.  

Thầy Phêrô Nguyễn Đình Phục (Phanxicô) phục vụ anh em bệnh 
phong vùng Ia Grai, trình bày những thuận lợi và khó khăn trong 
công tác giúp bệnh nhân giữ vệ sinh công cộng, uống thuốc đúng 
liều lượng và thời gian được chỉ định.  

Đến Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, Phó Giám Đốc Caritas Giáo 
Phận lên trình bày tình hình chung của Giáo Miên Kon Tum và 
những khó khăn khi thành lập tổ chức Caritas tại các Giáo Xứ. 
Theo Cha, vì các Giáo Xứ không triển khai Caritas nên nhân sự 
chung của Giáo Miền cũng khan hiếm. 

Cuối cùng, anh A Thìn, một Giáo Viên, không phải là bệnh nhân đã 
lên trình bày nhận xét của những người không phải là bệnh nhân 
phong đối với người bị bệnh. Anh cho biết, có rất nhiều đồng bào 
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không bị bệnh đã cảm thấy mình bị thua kém anh em phong, vì 
những người bị phong được chăm sóc kỹ, luôn được no ấm… 
trong khi đó những người không bị phong nhưng có khi lại bị bệnh 
khác trầm trọng hơn mà vẫn không có điều kiện để chữa trị… 
Cuộc họp dừng lại vì thời giờ đã hết. Mọi người lên Nhà Thờ để 
chuẩn bị Dâng Thánh Lễ mừng kính Cha Đamiêng và để cầu 
nguyện cho quý ân nhân và cho tất cả các bệnh nhân cũng như 
các phục vụ viên.  

Sau Thánh Lễ là bữa cơm huynh đệ, bây giờ mới là lúc mọi người 
chào thăm và chia sẻ cho nhau những tình cảm thắm nồng và ấm 
áp. Để bày tỏ tấm tình cha hiền, Cha Giám Đốc Caritas tặng mỗi 
người một túi quà trước khi ra về. Mọi người chia tay, đường ai 
nấy đi với lời dặn dò, sang năm, đến hẹn lại về! Xin Chúa chúc 
lành cho tất cả anh chị em chúng con!  

Kontum ngày 10.05.2014 
Ban truyền thông Giáo phận Kon Tum (ghi nhanh) 
 

 
4.2. 

 
Ngày Giỗ Đầu Của Cha Calistô Bá Năng Lý 

Thế là trọn một năm, Bông Hoa 
Rừng Séđăng bay về trời! 

Nhớ ngày này năm ngoái, cũng 
vào lúc giữa trưa, mọi người 
gần xa trong Giáo Phận đã vô 
cùng bàng hoàng khi được tin 
Cha Calistô vội vã lên đường 
mà không kịp chào hỏi ai, Thiên 
Chúa yêu thương đã đột ngột 

ban lệnh triệu Ngài về. Cuộc chia tay tưởng chừng như mới diễn 
ra,vậy mà thấm thoát đã trọn một năm. 
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Theo chương trình thì mãi đến 9 giờ 30 phút mới bắt đầu Thánh 
Lễ, thế nhưng giáo dân từ các làng xa đã lục tục kéo nhau về từ 
sáng sớm… biết trước được rằng Ngôi Nhà Thờ bằng tranh sẽ 
không thể nào chứa nổi lượng người về tham dự nên quý Cha và 
Ban Chức Việc đã tổ chức Lễ ở khu đất phía ngoài, nơi sẽ xây 
dựng Nhà Thờ mới trong tương lai, đấy cũng chính là nơi đã cử 
hành lễ An Táng Cha Calistô năm ngoái. 

Và cũng vì là mùa mưa, nên mấy hôm nay trời đổ mưa tầm tã, cho 
đến giờ cử hành Thánh Lễ mưa lại cũng to hơn y như bầu trời 
năm ngoái; thế mà từng nhóm người lớp lớp dắt dìu nhau tới, từ 
già tới trẻ, từ lớn tới bé… Họ tới để cầu nguyện cho Cha. Để biểu 
lộ tấm tình yêu thương và tiếc nhớ. Một số giáo dân đã tâm sự: 

“ Mình nhớ Cha Calistô lắm!”; “Mình ở làng Đăk Kangpêng, thương 
Cha Lý lắm. Khi Cha đến dâng lễ ở làng mình xong, Cha hay đi 
thăm người đau ốm và giúp đỡ mọi người…”; “Khi Cha Calistô 
được làm Linh Mục, người dân tộc Sê 
Đăng mình rất vui; bây giờ Cha không còn 
nữa, ai cũng tiếc và nhớ Cha!”;“Dân làng 
Kon Đau Yop của mình cầu nguyên cho 
Cha hằng ngày…” 

Quả là một niềm thương nhớ khôn nguôi! 

Cha Calistô chắc đã nghe thấy rõ nỗi niềm 
của đồng bào mình; và chắc chắn giờ này 
ở trước Nhan Chúa, Cha lại còn phải làm 
việc tích cực hơn nữa để Danh Chúa được 
cả sáng trên các cánh rừng và trên mọi 
miền đồi núi của quê hương mình! 

 Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận Chủ Sự được bắt đầu. Vì 
lý do thời tiết và vì một số công việc luôn cấp bách của miền 
Truyền Giáo nên các Cha trong Giáo Phận đã không thể về hết. 

 Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha đã mời gọi mọi người hướng tâm hồn 
về với Chúa và hướng mắt nhìn về bức Di Ảnh của Cha Calistô, 
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xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho một số công việc của Giáo Phận 
đang dở dang… Cho công  việc xây dựng Nhà Thờ của Giáo Xứ… 
và nhất là noi gương Cha để tích cực dấn thân vào công cuộc 
Loan Báo Tin Mừng. 

Bài giảng của ĐGM Giáo Phận 

Đức Cha đã khai triển những tư tưởng trên trong Bài Chia Sẻ bằng 
tiếng Kinh, và được một Chú Yao Phu chuyển dịch trực tiếp sang 
tiếng Sé đăng thật lưu loát. 

Tư tưởng chính yếu và cốt lõi của  một niềm tin sáng tỏ là tin 
rằng có một Thiên Chúa là Cha. 

Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói đến Cha, nơi có Cha ở và có 
tất cả mọi người Ngài muốn cho ở với Cha. 

Chúng ta cần xác định điều căn bản này: Ngày vừa được sinh ra, 
chúng ta đã được cha mẹ đưa đến Nhà Thờ để xin Ơn Đức Tin và 
Sự Sống đời đời cho chúng ta. Hôm nay chúng ta lại sẽ một lần 
nữa xin ơn ấy qua kinh lạy Cha. 

 Tất cả mọi mầu nhiệm, mọi chân lý phát xuất từ mầu nhiệm cao 
cả này là:“ Chúng ta từ Thiên Chúa đến và chúng ta sẽ lại trở về 
cùng Cha.” 

 Hôm nay kỷ niệm một năm Cha Calistô được Cha gọi về Nhà 
Cha; và như thế, chúng ta biết rồi mình cũng sẽ về. 

Vậy mỗi giây phút cuộc sống của chúng ta phải là một cuộc chuẩn 
bị để về với Cha. 

Điều chúng ta cần lưu ý là nếu tất cả đã là con Cha thì tất cả cũng 
phải là anh em của nhau; mà anh em thì phải có trách nhiệm trên 
nhau. 

Không có lý gì chúng ta nhận ra Cha của mình, còn anh em mình 
lại không biết được Cha của họ, mà chúng ta lại để yên. Chúng ta 
phải tìm mọi cách để anh em của chúng ta cũng nhận ra Cha, cách 
đó chính là công việc Loan Báo Tin Mừng. 
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            Vậy cụ thể ở Giáo Xứ Kon H’Ring này, 
- Chúng ta đã sống chân lý đức tin này như thế nào? 
-  Nếu Cha Calistô còn sống, Ngài sẽ làm gì? 
-  Và chúng ta, kẻ ở lại, chúng ta thể hiện đức tin như thế nào? 

Ngoài công việc làm ăn, ngoài công việc đạo đức, chúng ta còn 
phải chú trọng Sứ Mạng đến với mọi người, nói cho mọi người biết 
họ là con cùng Cha với mình. 

Đến với muôn dân lúc nào cũng phải là điều trổi vượt, vì đây là 
bản chất của Giáo Hội, là nhu cầu cấp thiết của thời đại. Bản chất 
này phải bao trùm mọi sinh hoạt của chúng ta. 

Chúng ta quy tụ nhau hôm nay để tưởng nhớ Cha Calistô, thì đồng 
thời cũng cùng với Cha thể hiện Sứ vụ Sai đi. 

Chúng ta lao động, chúng ta làm mọi công việc… nhưng không 
quên lồng vào đấy ý hướng Truyền Giáo. Cố gắng để cho con cái 
đi học cũng là để có cơ hội thể hiện Sứ vụ đến với muôn dân… 

Anh chị em đang chuẩn bị xây nhà thờ, phải ý thức xây nhà thờ để 
thờ phượng, để liên đới với bao nhiêu anh em khác. Chúng ta phải 
nhớ còn biết bao anh em vùng sâu vùng xa chưa được ơn biết 
Chúa, chưa có nơi thờ tự… 

Phải nhớ Sứ Mạng rao giảng Tin Mừng, phải nghĩ đến những 
người đó, phải lo cho họ vì họ là anh em. 

Sau đó, Đức Cha kể câu chuyện một em bé đã cố gắng vượt ra 
khỏi kiếp ăn mày mà từ nhiều đời gia tộc nhà em ấy vẫn cứ phải 
bám đeo lấy kiếp ấy để làm kế sinh nhai. Em đã xin cha mẹ không 
đi ăn mày để đi kiếm củi về đem bán lấy tiền ăn học…Cuối cùng 
em đã trở thành Bác Sĩ – Bác Sĩ Hiền ở Nghệ An. Điều đáng khâm 
phục là Bác Sĩ Hiền không dùng tài năng nghề nghiệp của mình để 
bù đắp lại tuổi thơ thiếu thốn, mà ngược lại Bác sĩ tới những vùng 
sâu, vùng xa để khám bệnh cho người nghèo và để khích lệ các 
em nhỏ hãy chịu khó học để vượt khó. Qua hình ảnh Bác Sĩ Hiền, 
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chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta biết vượt khó để đến với 
muôn dân. 

Đây cũng là nội dung Sứ Điệp Truyền Giáo của Đức Thánh Cha 
Phanxicô: “ Mọi người được yêu cầu ra đi loan báo Tin Mừng cho 
muôn dân” 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum ghi nhanh 
 

4.3. 
 

MỪNG BỔN MẠNG 
KỶ NIỆM MỘT NĂM TÁI LẬP NHÓM SVCG ĐĂKBLA  

VÀ LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT VỀ GIA ĐÌNH 

Nhóm SVCG Đăkbla, quy tụ các bạn sinh viên công giáo thuộc 
Giáo Phận Kontum, hiện đang theo học tại các trường Đại học, 
Cao đẳng ở Sài Gòn cũng như các vùng lân cận. Nhóm được tái 
lập ngày 12/5/2013 vào dịp lễ Mẹ Fatima,  và ngày 18/5/2014 vừa 
qua, Nhóm đã long trọng tổ chức chương trình mừng Bổn Mạng và 
kỷ niệm một năm ngày tái lập Nhóm. 

Tại thời điểm tháng 5 bận rộn với vấn đề thi cử, đồ án… nên thời 
gian là một vấn gây khó khăn cho Nhóm. Tuy nhiên, bằng tất cả 
tâm tình yêu mến, lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực và tình liên đới hiệp 
thông giữa các thành viên, Nhóm đã tổ chức chương trình ngày 
hội ngộ thật ý nghĩa và tốt đẹp. 

Ngay từ thời điểm sáng sớm, cổng tu viên Mân Côi đã rộng mở để 
chào đón các vị quan khách đến chung vui với Nhóm. Có rất đông 
các vị khách mời, đặc biệt hơn có Đức Cha Micae đến dâng Thánh 
Lễ và chúc mừng Nhóm. Thánh Lễ được diễn ra trang trọng trong 
sự hân hoan vui mừng, cùng với tiếng dương cầm du dương hòa 
theo tiếng hát thánh ca ngọt ngào. Kết thúc Thánh Lễ, tất cả mọi 
người cùng nhau chụp chung bức ảnh lưu niệm.           

Chương trình mừng sinh nhật nhóm được khởi sự qua một liên 
khúc nhảy hết sức sôi động và nhí nhảnh: “Con heo đất – Rửa 
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tay”. Với sự năng động, trẻ trung, nhiệt tình, tiết mục đã thu hút sự 
chú ý của tất cả mọi người và khuấy động bầu không khí chung 
của cả khán phòng. Những “vũ công trẻ” trên sân khấu đã thể hiện 
một phong cách hết sức “trẻ con”, nhí nhảnh, rất dễ thương, đem 
đến cho mọi người những nụ cười vui thích, khoái chí. Đó mới chỉ 
là màn dạo đầu thôi nhé! Xuyên suốt chương trình, còn nhiều tiết 
mục hấp dẫn được lồng ghép góp phần làm cho buổi sinh nhật 
thêm phần hấp dẫn, ý nghĩa. 

 
Cha Linh Hướng Tađêô Võ Xuân Sơn ân cần bước lên sân khấu 
gửi lời chào đến tất cả các vị quan khách và mời Đức Cha lên khai 
mạc buổi lễ. Sau đó, các bạn trình chiếu một đoạn video clip giới 
thiệu về Nhóm cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Đoạn 
video clip được thiết kế hết sức chuyên nghiệp, công phu và tỉ mỉ. 
Ai nấy đều thích thú và hào hứng với những khoảnh khắc thú vị, 
tuyệt vời và ấn tượng. Đoạn video clip  ghi lại một chặng đường đã 
đi qua của Nhóm với rất nhiều hoạt động và sự kiện, những 
khoảnh khắc thăng trầm cũng như thành công trong thánh ý nhiệm 
mầu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Từ buổi đầu tái lập, đến 
chương trình tiếp sức mùa thi, cho đến chương trình chào đón tân 
sinh viên, cũng như chương trình: “Trà sữa kỹ năng sống”, thêm 
vào đó còn có các chương trình tĩnh tâm Taize, giao lưu, các 
chuyến công tác xã hội, và các cuộc thi so tài khác nữa… Tất cả 
đều được tái hiện rõ nét qua đoạn video clip dài 12 phút.  
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Hồi hộp hơn nữa, người dẫn chương trình mời gọi mọi người dành 
một phút trầm lắng để chờ đợi chiếc bánh kem sinh nhật xinh xắn 
được đưa lên trên sân khấu cùng đội văn nghệ trong tiếng vỗ tay 
và câu hát “khúc hát mừng sinh nhật” của tất cả mọi người. Đức 
Cha Micae và Cha linh hướng Tađêô lên cắt bánh sinh nhật. Thật 
bất ngờ,  Đức Cha đã “phá cách” tình huống bằng cử chỉ vô cùng 
mới lạ. Ngài nói: “Cắt bánh thì ở đâu người ta cũng làm thế rồi nên 
nhàm lắm, lần này Cha sẽ không cắt nữa”! Thế là Đức Cha yêu 
cầu đội hình văn nghệ xếp lại hàng ngũ với dòng chữ:“Mừng sinh 
nhật Nhóm SVCG Đăkbla” rồi Ngài quệt kem vào bàn tay từng 
người trong tiếng cười giòn tan vì sự bất ngờ của cả khán phòng. 
Tiết mục nhảy: “Khúc hát mừng sinh nhật” đã khép lại chương 
trình mừng sinh nhật Nhóm trong dư âm vui vẻ và thoải mái của 
mọi người.  

 
Tiếp đó là buổi lễ trao giải cho cuộc thi: “Viết về gia đình”. Cuộc thi: 
“Viết về gia đình” là một cuộc thi đã và đang được xây dựng thành 
một truyền thống của Nhóm. Cuộc thi sẽ được diễn ra vào tháng 
năm hằng năm nhân ngày lễ: Bổn mạng và Sinh nhật Nhóm. Ý 
tưởng của cuộc thi đã được Đức Cha và Cha Linh hướng  hết lòng 
ủng hộ và khích lệ. Cuộc thi năm nay được phát động giữa tháng 
ba vừa qua. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 
rất nhiều bài viết cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn 
sinh viên công giáo cũng như ngoài công giáo thuộc vùng đất Tây 



       Giaùo phaän Kontum                                                              06&07/2014   

49 

Nguyên đang sinh sống và học tập tại Sài Thành. Thông qua cuộc 
thi, các bạn có thêm cơ hội để thể hiện tài năng của mình, cũng 
như là dịp để mỗi bạn có những giây phút lắng đọng hồi tưởng 
những tình cảm sâu lắng đối với những người thân trong gia đình.  
“Ban tổ chức rất khó khăn và vất vả trong việc chọn ra bài viết tốt 
nhất, vì bài nào cũng rất hay và chan chứa tình cảm. Có những bài 
viết làm cho Ban Giám Khảo phải khóc ướt hết cả “bàn phím” vì 
xúc động” – Đó là lời nhận xét của thầy đồng hành Phêrô Mai Vũ 
Quốc Duy, một trong những  thành viên của Ban Tổ Chức. Có tổng 
cộng 8 giải văn xuôi, 6 giải thơ và 2 giải dành cho nhạc và họa. 
Giải thưởng của cuộc thi do chính Đức Cha Micae trao tận tay các 
bạn đạt giải. Sau phần trao giải, Đức Cha Micae dành đôi lời huấn 
từ cho tất cả các bạn sinh viên: Phải lo học hành, phải biết quan 
tâm đến lịch sử nước nhà và nhân loại, phải biết yêu quê hương 
đất nước. Đó là đại ý những lời giáo huấn quý báu của Đức Cha 
mà mỗi sinh viên cần phải khắc sâu và ghi nhớ.  

 
Sau khi kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người cùng ở lại dùng chung 
với nhau bữa trưa thân mật, cùng chung vui với nhau bên ghè 
rượu Tây Nguyên. Xen kẽ trong bữa ăn là các tiết mục giao lưu 
văn nghệ giữa các Nhóm sinh viên cùng sinh hoạt . Không khí của 
bữa trưa hôm ấy rất vui vẻ, ấm áp và chan chứa tình thân. Các 
Nhóm sinh viên bạn cũng liên tục giao lưu và chụp hình lưu niệm 
với các bạn SVCG Đăkbla và cha linh hướng. Các vị ân nhân của 
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Nhóm cũng tỏ ra rất hài lòng. “Cô rất vui khi thấy Giáo Phận mình 
có một Nhóm sinh viên như thế này” – Đó là lời khen tặng của một 
ân nhân dành cho Nhóm. 

Mười hai giờ hơn, chương trình kết thúc và trả lại bầu khí yên tĩnh 
cho Tu Viện. Mọi người chia tay nhau trong sự luyến tiếc. Những 
cái bắt tay, những lời cầu chúc, những lời hẹn hò, giao lưu của các 
Nhóm đã làm nên những khoảnh khắc xúc động và đầy ý nghĩa, 
đồng thời cũng mở ra những cơ hội giao lưu gắn kết mai sau. 

“Thật sự cứ muốn trẻ và vui mãi thế này, lần đầu tiên mình chính 
thức góp sức làm chương trình cho Nhómn Sinh Viên Công Giáo 
ĐăkBla” - đó là lời phát biểu cảm tưởng của bạn Thùy Dung – một 
tân thành viên của Nhóm. 

Vâng, có được những giây phút huy hoàng như ngày hôm nay, 
chúng con, mỗi thành viên trong Nhóm xin gửi lời tri ân sâu sắc 
đến Đức Cha Micae, Cha Linh Hướng, quý Thầy Đồng hành, qúy 
ân nhân, quý bằng hữu xa gần đã tận tình hỗ trợ và khích lệ để 
chúng con, những sinh viên công giáo Đakbla, không ngừng phấn 
đấu, vươn lên trở nên những chứng nhân Tin mừng sống động 
trong môi trướng sinh viên của mình.  

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương, qua lời chuyển cầu 
của Mẹ Fatima nhân hiền, ban muôn ơn lành cho Đức Cha, Cha 
linh hướng, quý Thầy và tất cả các thành viên nhóm SVCG 
Đăkbla, ngõ hầu Nhóm sẽ ngày càng phát triển trong hiệp thông 
để có thể nối kết thật nhiều con tim và chia sẻ yêu thương cho anh 
em xung quanh mình. 

Ước mong sao các thành viên trong Nhóm luôn có thể cùng nắm 
tay nhau đi đến những chặng đường phía trước và dầu cho còn 
phải gặp nhiều chông gai, thách thức đi chăng nữa, nhưng với 
niềm tin yêu sắc son, phó thác cậy trông, chúng ta sẽ mãi vững 
tâm lèo lái con thuyền đức tin vượt qua sóng đời! 

Sài gòn, ngày 21 tháng 5 năm 2014 
BAN ĐẠI DIỆN 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 

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

 
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“. 

KONTUM NGÀY NAY 

Nhiều vấn đề mới phát sinh, thì cần có con người mới. Khi cha Paul 
Seitz được chỉ định kế vị Đức Cha Sion vào năm 1952, sự bổ nhiệm này 
gây sửng sốt cho  khắp Hà Nội, nơi ngài vừa được bầu làm bề trên 
vùng, cũng như khắp Kontum, nơi ngài không biết gì về vùng này cả. Lúc 
đó, người ta chưa dự kiến được những xáo trộn của ngày nay. Vậy mà 



       Giaùo phaän Kontum                                                              06&07/2014   

52 

một con người hoàn toàn mới lạ lại hoàn toàn có thể có đủ khả năng 
đương đầu với những xáo trộn đó. 

Như đã nói ở trên là Kontum không còn được gọi là “Truyền Giáo cho 
người Bahnar” nữa, vì họ chỉ chiếm không đến một nửa số giáo dân 
thượng. Thế mà hôm nay, theo con số, người ta cũng không nên gọi 
Kontum là vùng “truyền giáo cho người thượng” nữa. Năm 1954, có 
6.200 giáo dân Việt trên 20.200 giáo dân thượng. Đến năm 1957, có 
30.000 giáo dân thượng (gồm cả tân tòng) trên 35.000 giáo dân Việt. 
Cán cân đã đảo ngược, và càng ngày càng nghiêng về phía giáo dân 
Việt. 

Dù rằng, con số chưa nói lên tất cả, chắc hẳn có những sai sót. Vì dù 
con số có thế nào đi nữa, Kontum vẫn luôn và sẽ luôn là “Truyền giáo 
cho người thượng”. Ở đây không có sự cổ vũ cho chủ thuyết lãng mạn 
cảm động và lỗi thời. Mà là sự trung thành với chủ đích khi sáng lập và 
với cả lịch sử trăm năm của Sứ Vụ Truyền Giáo. Điều tốt nhất là: cần 
thiết và cấp bách thực thi lòng bác ái Kitô giáo; và điều đó vượt lên trên 
tất cả. 

Phải hiểu rằng: không được đối xử với người công giáo Việt như những 
kẻ không được ưa thích, hay như những bố mẹ nghèo khổ. Nhưng phải 
làm cho họ hiểu rằng họ không có quyền đòi hỏi chiếm đa phần về nhân 
lực lãnh đạo tinh thần và quyền lợi vật chất, chỉ vì số tín hữu của họ luôn 
tăng lên; cũng nên cho họ biết rằng họ đang thuộc về một Giáo Hội đã kỳ 
cựu và vững vàng, và họ đang có một hàng giáo phẩm đông đảo. Tóm 
lại, họ cần hiểu rằng tương lai của người công giáo và của người Việt 
không bị đe dọa một chút nào cả. Trái lại, đối với người Thượng thì 
không giống như thế, như chúng ta vừa mới nói, sắp nói và sẽ lặp lại 
điều đó với người Việt trên Cao Nguyên. Họ sẽ phải mạnh mẽ đứng 
trước trách nhiệm truyền giáo và những đòi hỏi cộng tác vào công cuộc 
loan báo Tin Mừng cho người anh em thượng mà họ đang cùng chung 
sống trong một vùng đất. 

Để bắt đầu, phải tuyên chiến với những lái buôn sát nhân: Giám mục 
giáo phận trịnh trọng ban huấn dụ đến những lái buôn rằng những ai 
trong số họ liên minh với nhau để nhập rượu với số lượng lớn, việc này 
đã bắt đầu được thực hiện trên Cao Nguyên, sẽ bị coi như không còn 
thuộc về Giáo Hội (bị dứt phép thông công. “Primo vivere”- Trước tiên 
phải sống. Nhưng mọi người đều có quyền sống của mình. Tuy nhiên, 
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cuộc sống và sự thịnh vượng của người này không đồng nghĩa với gây 
huỷ hoại hay sự chết của người khác. Và đó chỉ là khía cạnh tiêu cực 
của vấn đề. Vì người ta không thể thay thế một cái gì đó bằng số không, 
nên một chiến dịch được phát động để cổ vũ cho loại thức uống không 
gây độc hại. May mắn lớn cho người thượng, đó là họ đã có 30.000 
người công giáo, là trào lưu thiện cảm và tin tưởng vào Giáo Hội được 
thể hiện ở nhiều nơi. Đó cũng chính là khả năng tiến bộ đương nhiên 
của họ. Nhiều người thượng đã trở thành sĩ quan trong quân đội. Hiện 
tại nhiều bạn trẻ thượng đã hoàn thành bậc trung học phổ thông. Ở 
Kontum, cũng có nhiều em thượng theo học trường trung học (cấp II) 
của quý Sư huynh, và 6 em trong số đó vừa mới vào theo học tại Tiểu 
Chủng Viện. Những người con của núi rừng này bắt đầu có hứng thú với 
việc đi học, ngày nay các ngôi trường mà Hội Thừa Sai mở trong các 
buôn làng được các em tự nguyện theo học. Như vậy, có 9.000 học sinh 
nam nữ đang theo học trong 150 trường nhỏ được mở trong vùng sâu 
vùng xa. Hiển nhiên là không thể giống y hệt những nhóm trường bên Âu 
Châu. Giáo viên người dân tộc thường là các Giáo lý viên địa phương, 
họ áp dụng một thời khoá biểu không đều đặn, do phụ thuộc vào công 
việc của mùa vụ; còn trong lớp, học sinh mới 7 tuổi ngồi trên băng ghế 
phì phà ống điếu trước khi mở sách ra học. Nhưng dù sao, cần phải có 
một sự khởi đầu cho mọi việc. Vì thế, sứ vụ giáo dục đã bắt đầu, và thực 
tế phải khởi sự từ đó. Thật ra chính quyền đã coi những trường làng của 
chúng ta như những cơ sở xứng đáng nhận được sự trợ giúp. 

Hoạt động Công giáo, mà hình thức đầu tiên là thành lập Trường đào tạo 
Giáo Lý Viên, đã gia tăng ảnh hưởng nhờ xây dựng 2 Nhà Mái Ấm nữ, 
một ở Kontum, một ở Banmêthuột. Mái ấm đầu do các Nữ tu Vinh Sơn-
Phaolô quản lý, Mái ấm thứ hai do các Nữ tu Biển Đức (Bénédictines) 
quản lý. Các Nữ tu Phaolô Thành Chartres cũng mở một Mái Ấm tương 
tự tại Cộng đoàn mới ở Cheo-Reo, giữa vùng Jarai theo đa thần. Các 
Mái ấm đào tạo học sinh nữ này đặc biệt quan trọng đối với các bộ lạc 
Jarai và Rhadé theo mẫu hệ. Mặt khác, nhiều ơn gọi nữ tu được chọn 
trong số các em gái đã qua đào tạo trong các Mái ấm này. Cuối cùng, 
Hội Legio Mariae được phát động cho người dân tộc, hình như đã lan 
rộng ra cách tốt đẹp. 

Con người là hồn và xác. Cố gắng lớn lao là làm gì đó để trợ giúp y tế. 
Không phải là những bệnh viện quá nhỏ bé, với trang thiết bị thô sơ, 
nằm ở trung tâm các tỉnh lỵ thì có thể cho là đủ đáp ứng; và đó là vấn đề 
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vượt quá khả năng của chúng ta. Nhưng Giáo Hội, từ trước tới nay, đã 
không chờ đợi, mà mở rộng vòng tay với những người mà không ai 
muốn tiếp nhận: đó là những bệnh nhân phong. Các nữ tu Vinh Sơn-
Phaolô đã thành lập 2 trại phong, một ở Di Linh và một ở Kontum. 
Nhưng mới đây, Nữ tu Giám đốc của trại phong thứ hai này, khi thăm dò 
một số huyện của người Jarai do một vị Thừa Sai mách bảo, đã đánh giá 
là số người cùi ở đó chiếm tỷ lệ đáng sợ là 10% ! 

Như vậy, công việc không thiếu trên Cao Nguyên! Có đủ cho mọi người: 
cho các vị Thừa Sai, các Linh mục và Nữ tu, cho các Thầy thuốc, cho 
các nhà quản lý hành chính và cho cả các nhà giáo… Đối với tất cả họ, 
một trang sử huy hoàng đang được viết bởi một cộng đồng lý tưởng với 
sự cộng tác thông minh. 

Ít nhiều, đây là thời điểm thích hợp để cứu vớt một cộng đồng dân tộc 
xinh đẹp và hấp dẫn: cứu vớt cả thể xác lẫn tâm hồn. 

Có phải chúng ta sẽ được xem một bộ phim mạo hiểm chinh phục miền 
Tây nguyên ở thể loại mới, với tên gọi “người Kitô hữu Miền Tây 
nguyên” chăng? Tất cả những yếu tố cổ điển của thể loại màn kịch này 
được dàn dựng thống nhất. Trong tương lai, phần kết sẽ cho câu trả lời, 
nếu vở diễn thành công. Trách nhiệm đơn giản của Giáo Hội là thực hiện 
vai trò của mình trong đó. Thành công sẽ là vinh dự của Việt Nam, và 
cũng làm phong phú cho đất nước này. 

Dù sao đi nữa, một người tâm huyết nào lại chẳng mơ ước một số phận 
tốt đẹp hơn là số phận của một trong những anh hùng tây nguyên như 
vậy. (hết) 

 
CHRISTIAN SIMONNET  

Des Missions Etrangères de Paris 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1. 

Trở về cát bụi. 
 

Ta C� T�ng Tr�n Gian Là Cõi Th�t 
Th� Cho Nên T�t B�t Ð�n Bây Gi� ! 

Ta C� Ng� Xu�ng Tr�n Ch� M�t Ch�c 
Nào Ng� Ðâu � Mãi Ð�n Hôm Nay ! 

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ 
Cuộc ðời này chỉ tạm bợ mà thôi 

Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ 
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay 
Cuộc ðời ta phù du như cát bụi 

Sống hôm nay và ðâu biết ngày mai ? 
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi 
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi 

Thì người ơi! Xin ðừng ganh ðừng ghét 
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai 
Hãy vui sống với tháng ngày ta có 

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui 
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc 
Vì ðời ta ðã sống trọn kiếp người 

Với tất cả tấm lòng thành thương mến 
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen 

Ta là cát ta sẽ về với bụi 
Trả trần gian những cay ðắng muộn phiền 

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy 
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai! 

Theo Internet 
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6.2. 

Chuyện chiếc ô rách. 
 

Có đôi khi trong cuộc sống của bạn,  
chỉ cần thêm một chút niềm tin, 

một chút cảm thông  
thì cuộc sống của bạn sẽ thật sự có ý nghĩa hơn. 

 
Câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, nhưng mổi khi 

nhớ lại, người phụ nữ vẫn cảm thấy nhói đau và tự trách mình. 

Khi đó, cô ấy hơn 30 tuổi. Một ngày nọ, cô phát hiện có một 
đứa trẻ bán báo đang trú mưa dưới hiên nhà, trời mưa như trút 
nước và để chồng báo không bị ướt, đứa bé phải cong lưng lại 
che, lúc đó cô muốn cho đứa bé mượn một chiếc ô. 

Đứa trẻ bán báo mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỷ, nhìn bề 
ngoài có thể thấy em sinh ra trong một gia đình nghèo, sớm phải 
bươn chải kiếm sống để giúp cha mẹ. 

Người phụ nữ định đưa cái ô trong nhà cho đứa trẻ mượn, 
nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an: ”Đưa cho đứa bé mượn 
chiếc ô liệu có lấy lại được không?” 

Vì thế, cô đã đưa cho đứa bé một chiếc ô rách sắp không 
thể sử dụng được nữa. 

Sáng hôm sau, cậu bé bán báo ấy quay trở lại nhà cô với 
chiếc ô trên tay: “Cô ơi, cháu cảm ơn cô nhiều lắm”. 

Cậu trả lại chiếc ô cho cô và đi mất. Khi cô mở ra xem thì 
sững sờ, vì chiếc ô rách đã được khâu lại rất đẹp. 

Cô không kịp nói một lời nào với cậu bé, cô ước gì ngày 
hôm đó ….. 

Theo Internet 
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6.3. 
 

Miếng bánh mỳ cháy 

Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu 
nướng, dọn dẹp, và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, 
sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những 
miếng bánh mì quá lửa lên trước mặt ba tôi. 

Tôi đã chờ đợi xem phản ứng của ba như thế nào, hẳn ông 
sẽ rất giận dữ. Tuy nhiên, tất cả những việc ông làm là lấy bánh mì 
bị cháy, quệt bơ mứt, ăn với xúc xích từng miếng một, và mỉm 
cười với mẹ. Sau đó, ba quay sang hỏi tôi hôm nay đi học thế nào. 

Khi tôi đứng dậy vào phòng học bài, tôi nghe tiếng mẹ nói 
xin lỗi ba vì làm bánh mì cháy. Và tôi sẽ không bao giờ có thể 
quên điều ba tôi nói: “Em yêu à, anh rất thích những miếng bánh 
mì cháy”. 

Tối muộn đó, ba vào giường hôn lên trán và chúc tôi ngủ 
ngon. Không kìm nén được, tôi liền hỏi ba rằng “Ba thực sự thích 
ăn những miếng bánh bị cháy?”. Ba ôm tôi vào lòng và nói: “Mẹ 
của con đã phải làm việc rất vất vả cả ngày, và mẹ thực sự mệt, 
bên cạnh đó chỉ một chút bánh bị cháy không bao giờ có thể làm 
tổn thương bất kỳ ai. Con biết không, trong cuộc sống, còn có rất 
nhiều thứ không hoàn hảo, và cả những con người không hoàn 
hảo. Ba cũng không phải là người tốt nhất, có lúc ba đã quên ngày 
sinh nhật của mẹ, quên những kỉ niệm giống như bất kỳ ai, nhưng 
mẹ con chưa bao giờ đòi hỏi hay trách móc gì cả”. 

 
Cái mà tôi học được trong nhiều năm qua, chính là biết 

chấp nhận những lỗi lầm của nhau, và vui mừng với những nét độc 
đáo của nhau. Chúng ta có thể mở rộng bất kì mối quan hệ nào, 
thực tế, sự thấu hiểu là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ bao 
gồm tình bạn, tình vợ chồng hay cha mẹ - con cái. 

Đừng đặt chìa khoá hạnh phúc của bạn trong túi người 
khác, hãy giữ nó cho mình nhé. 
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VII. 

THOÂNG BAÙO 

TIỀN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ 

Mieàn Kontum:  157,700,000 
Mieàn Pleiku:  445,235,000 
Toång coäng:   602,935,000 VND 

1. HẠT KONTUM 
 

TT GIÁO XỨ  PHỤ TRÁCH SỐ TIỀN 

1. Phương Quý Lm Giuse Trần Ngọc Tín 9,840,000 
2. Kon Rơbang Lm Luca Nguyễn Văn Mạnh 9,250,000 
3. Phương Nghĩa Lm Luy Nguyễn Hùng Vị  25,000,000 
4. Chính Tòa Lm GB Trần Quang Truyền 10,000,000 
5. Phương Hòa Lm Luy Nguyễn Quang Vinh 0 
6. Tân Điền Lm Luy Nguyễn Quang Vinh 3,000,000 
7. Đăk Kia Lm Luy Nguyễn Quang Vinh 0 
8. Plei Rơhai Lm Gs Nguyễn Đức Chương 0 
9. Tân Hương Lm Giuse Đỗ Hiệu 17,240,000 
10. Võ Lâm Lm Giuse Đỗ Hiệu 7,000,000 
11. Tân Phát Lm Giuse Đỗ Hiệu 1,100,000 
12. Trung Nghĩa Lm Giuse Nguyễn Văn Đắc 4,000,000 
13. Tân Phú Lm Giuse Nguyễn Văn Đắc 2,300,000 
14. Plei Jơdrập Lm Vs Nguyễn Ngọc Quyền 4,000,000 
15. Măng la Lm Phêrô Nguyễn Đình Lộc 5,100,000 
16. Kon Jơdreh Lm Giacôbê Trần Tấn Việt 4,000,000 
17. Klâu Rơngol Lm Phêrô Trần Quốc Hải 4,000,000 
18. Kon Xơm Luh Lm Gioan Nguyễn Đức Hòa 1,000,000 

 CỘNG  106,830,000 
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2. HẠT ĐĂK HÀ 

19. Plei Kơbey Lm Simon Phan Văn Bình 0 
20. Kon Bơbăn Lm Phêrô Trần Công Minh 1,000,000 
21. Hà Moòng Lm Giuse Hà Văn Hường 0 
22. Đăk Mút Lm Prô Nguyễn Ngọc Thanh 1,800,000 
23. Kon Dũ Lm Antôn Vũ Đình Long 4,000,000 
24. Rờ Kơi Lm Tađêô Nguyễn Ái Quốc 2,000,000 
25. Kon Trang Mơnei Lm Phaolô Nguyễn Đức Hữu 5,000,000 
26. Plei Pưđư Lm Vs Nguyễn Thành Trung 3,500,000 

 CỘNG  17,300,000 
 
3. HẠT ĐĂK MÓT 

27. Kon H'Ring Lm Px Lê Tiên 0 
28. Đăk Chô Lm Tôma T Lê Công H Khanh 12,000,000 
29. Tea Rơxá Lm Antôn Nguyễn Văn Binh 320,000 
30. Đăk Tuk Lm GB Hồ Quang Huyên 9,600,000 
31. Đăk Jâk Lm Đaminh Trần Văn Vũ 5,000,000 
32. Đăk Mót Lm Giuse Võ Văn Dũng 6,650,000 

 CỘNG  33,570,000 

4. HẠT PLEIKU 

1. An Mỹ Lm Gioakim Nguyễn Sỹ Hùng 16,825,000 
2. Đức An Lm Đaminh Đinh Quang Vinh 30,350,000 
3. Thánh Tâm Lm Đaminh Trương Bảo Tâm 31,760,000 
4. Hòa BìnhTrà Đa Lm Tôma Vũ Khắc Minh 2,030,000 
5. Hiếu Đức  Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông 5,300,000 
6. Hiếu Nghĩa Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông 7,000,000 
7. ThThiên-H,Đạo Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông 37,800,000 
8. Phú Thọ Lm Đaminh Nguyễn Tiến Trung 40,050,000 
9. Vinh Sơn Lm Đaminh Nguyễn Tiến Trung 19,950,000 
10. Hoa Lư Lm Phêrô Ngô Phan Đình Phục 13,800,000 
11. Trà Đa Kinh tế Lm Phêrô Ngô Phan Đình Phục 1,200,000 
12. Tiên sơn Lm Tôma A. Trần Duy Linh 4,000,000 
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13. Dung rơ Lm Tôma A. Trần Duy Linh 3,000,000 
14. Plei Chuet Lm Marcô Bùi Duy Chiến 3,360,000 

 CỘNG  216,425,000 

5. HẠT CHƯ PĂH 

15. Đức Bà Biển Hồ Lm Micae Nguyễn Tuấn Huy 2,600,000 
16. Hòa Phú Lm Luy Nguyễn Quang Hoa 2,300,000 
17. Ea Luh Xê Đăng Lm Luy Nguyễn Quang Hoa 1,000,000 
18. Plei Tơ Wer Lm Phaolô Nguyễn Đức Vượng 1,000,000 
19. Hà Bầu Lm Micae Hoàng Quý Ân 3,600,000 
20. Ngô Sơn Lm Micae Hoàng Quý Ân 3,700,000 
21. Ninh Đức, Ia Kar Lm P.A. Phạm Ngọc Quang 2,700,000 
22. Kon Mah Lm Giêrônimô Lê Đình Hùng 1,500,000 
23. Ia Tô Lm Giuse Trần Văn Long 6,000,000 
24. Plei Jut Lm Gioan B. Lê Minh Trí 0 

 CỘNG  24,400,000 

6. HẠT MANG YANG 

25. Phaolô H’Neng Lm Micae Ya Thu 1,500,000 
26. Châu Khê Lm Phaolô Nguyễn Văn Công 14,000,000 
27. Lệ Chí Lm Tôma A. Trần Duy Linh 11,000,000 
28. Plei Sơmei Lm P.X Hồ Văn Phương 1,000,000 
29. Lệ Cần Lm Giuse Hoàng Hữu Chi 2,000,000 
30. Kon Mahar Lm Giuse Nguyễn Duy Tài 2,000,000 
31. Hra Phú Yên Lm Đaminh Trần Thật 2,500,000 

 CỘNG  34,000,000 

7. HẠT CHƯ PRÔNG 

32. Phú Mỹ Lm Giuse Nguyễn Minh Ngọc 2,500,000 
33. Thanh Hà Lm Phêrô Hoàng Văn Số 15,000,000 
34. Rơngol Khop Lm Giuse Trần Minh Chính 3,350,000 
35. Hoàng Yên   Lm Đaminh Mai Ngọc Lợi 12,450,000 
36. Đức Hưng Lm Đaminh Mai Ngọc Lợi 0 
37. Thanh Bình Lm Phêrô Hoàng Đình Thụy 5,000,000 
38. La Sơn Lm Đaminh Trương Bảo Tâm 10,000,000 

 CỘNG  48,300,000 
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8. HẠT AN KHÊ 

39. An Khê Lm Giuse Phạm Minh Công 13,000,000 
40. An Sơn Lm Giuse Trần Văn Bảy 0 
41. Đồng Sơn Lm Gioan Nguyễn Quốc Vũ 8,000,000 
42. Chợ Đồn, Sơn Lang Lm Giuse Vũ Quốc Bình 3,000,000 

 CỘNG  24,000,000 

9. HẠT CHƯ SÊ 

43. Ia Hru–P.Quang Lm Máccô Bùi Duy Chiến 11,660,000 
44. Pleikly–P.Nhơn Lm Giuse Trương Văn Minh 4,430,000 
45. Ia Dreng Lm Giuse Nguyễn Công Minh 1,870,000 
46. H’ Bông Lm Antôn Hoàng Văn Lợi 1,000,000 
47. Mỹ Thạch Lm Giuse Võ Văn Trường 9,000,000 
48. Ia Tiêm Lm Phêrô Phan Công Trường 2,650,000 
49. Phú Nhơn Ac Dung Nam 20,000,000 

 CỘNG  50,610,000 

10. HẠT AYUNPA 

50. Phú Túc Lm Phêrô Ngô Đức Trinh 2,000,000 
51. Phú Thiện Lm Gioan Nguyễn Đức Trường 15,000,000 
52. Phú Bổn Lm Ben. Nguyễn Văn Bình 6,500,000 
53. Bon Ma Djơng Lm Phêrô Đinh Quốc Thái Bình 3,000,000 
54. Bon Ơi Nu B Lm Gioan B. Mai Minh Mạnh 21,000,000 

 CỘNG  47,500,000 

 
ĐCV Huế đang xây dựng 
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VIII. 

CAÙO PHOÙ 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” 
 

CÁO PHÓ 1 

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

Giáo Phận Kontum 
và Gia đình Nữ Tu Anna Phạm Thị Tâm 
Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn 

(Hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Đồng Sơn, Giáo Phận Kontum) 

 
Trân trọng báo tin 

BÀ CỐ MATTA TRẦN THỊ CHỈ 
Sinh năm 1925, tại Quảng Nam  

Địa chỉ: Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
Thuộc Giáo Xứ Trà Kiệu, Giáo Phận Đà Nẵng. 

Đã được Chúa gọi về lúc 5g30 Thứ Hai, ngày 26 tháng 05 năm 2014  
Hưởng thọ 90 tuổi. 

Thánh lễ An Táng  
lúc 13g30 Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2014  

tại Nhà Thờ Trà Kiệu, Giáo Phận Đà Nẵng. 

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện  
cho linh hồn BÀ CỐ MATTA mau được hưởng tôn nhan Chúa. 

 

VPTGM Kính Báo 
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CÁO PHÓ 2 

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

Giáo Phận Kontum 
và Gia đình Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung 

Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (CM) 

(Hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Kon Xơmluh, Giáo Phận Kontum) 

Trân trọng báo tin 

ÔNG CỐ NGUYỄN VIẾT CHƯƠNG 
Sinh năm 1928, tại Ý yên, Nam Định 

Đã từ trần lúc 14giờ 27 phút ngày 24 tháng 6 năm 2014 
Hưởng thọ 87 tuổi 

 
Việc cử hành an táng theo nghi thức Phật Giáo 

NHẬP QUAN: lúc 09 giờ sáng ngày 25 tháng 06 năm 2014. 
ĐỘNG QUAN: lúc 09 giờ sáng ngày 26 tháng 06 năm 2014. 

Hòa thiêu tại Bình Hưng Hòa, Sài Gòn 
 

Tang gia đồng kính báo 

Bà Vũ Thị Chăn. 
Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung,  

Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn. 
Nguyễn Anh Tiến, Vợ và Con. 

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chồng và Các Con. 
Nguyễn Anh Tuấn, Vợ và Con. 

Nguyễn Thị Tuyết Vân, Chồng và Các Con. 
 

VPTGM kính báo
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IX. 

SINH HOAÏT THAÙNG 5 
Ngày SINH HOẠT 

01 * Ngày hiền phụ . 
- Miền Kontum, tổ chức tại Gx Tân Hương : Hôm nay Miền Kontum 
tổ chức Ngày truyền thống Những người Cha Công Giáo. Có 350 vị về 
dự. Đc Micae đã đến thăm và dâng lễ lúc 10g30 tại Nt Tân Hương 
- Miền Pleiku, tổ chức tại gx Đức An. Có 300 vị về tham dự ngày 
truyền thống. Đức Cha Micae đến nói chuyện và dâng lễ lúc 15g00. 

02 *  TGM 15g00 : Đức Cha Micae gặp các vị trông coi nội trú trong 
Thành Phố Kontum để sắp xếp lại cho gọn nhẹ và đỡ mất người coi. 
* Đc Micae đã đi thăm các họ đạo Kep Ram, Plei Druan va Klau 
Rơngol thuoc Giao hat Kontum. Lm Chương hướng dẫn. 

03 * 10g00 : Đc Micae thăm và dâng lễ mừng bổn mạng Á Thánh Gioan 
Martinô Moye cùng với Gia đình Huynh Đoàn Chúa Quan Phòng tại 
Nhà thờ Tân Hương, Kontum. Anh chị em Huynh đoàn đến từ Gp 
Đàlạt, Buôn Ma Thuột và Kontum. 

+04 * Khóa tìm hiểu tâm lý dành cho các nhà đào tạo các em nữ các sắc tộc 
muốn chọn đời tận hiến. Do các chị dòng CĐMVN tổ chức tại Tu viện 
Phú Xuân, Pleiku. 

05 * Linh mục tĩnh tâm tháng theo Miền : 
* Miền Kontum, tại Gx Tân Hương. Đc gặp anh em linh mục lúc 08g30 
* Miền Pleiku tại Gx Thăng Thiên. Đc gặp anh em linh mục lúc 10g00. 
* 15g30 : Phái đoàn CGKPV do Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm 
dẫn đầu đến thăm Giáo Phận Kontum tới ngày 08.05.2014. Phái đoàn 
sẽ đi thăm các điểm truyền giáo do anh chị em các hội dòng phục vụ 
tại Giáo Phận Kontum. ĐGM đón Phái đoàn tận sân bay Pleiku. Phái 
đoàn gồm các cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, trưởng đoàn, các Lm 
Quế OP, Nt Sang Dòng Đức Bà, Nt Cảnh Tuyết, OP Tam Hiệp… Phái 
đoàn đi thăm Cha Tổng, Cha Hải Ofm và Trụ sở của Anh em Dòng 
Thánh Phanxico tại Gp Kontum. Dùng cơm tối tại Chiều Chiều. 
* ĐGM giáo phận đã chỉ định Lm Giuse Lê Văn Thắng trông coi Trụ 
sở Gp Kontum tại Chí Hòa, Sài Gòn. 
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06 * 06g00 : Phái đoàn dâng lễ và thăm Cộng đoàn Thánh Linh, Pleiku. 
Sau đó Phái đoàn đi thăm các Cha và xứ đạo H’Neng do Cha Ya Thu 
Ofm phụ trách; thăm Cha Hoàng Hữu Chi Ofm và Gx Lệ Cần. Thăm 
Trung Tâm H’Ra Phú Yên, thăm Cđ Đaminh Tam Hiệp ở Kon Chro, 

07 * Phái đoàn CGKPV đi dọc tuyến đường Trường Sơn Đông lên viếng 
Đức Mẹ Măng Đen.  
* 11g00 : cùng dâng lễ tại Măng Đen. * Tối nghỉ tại Tòa Giám Mục. 

08 * Phái đoàn CGKPV dâng lễ tại Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai 
Kontum. Viếng các vị thừa sai và thăm Phòng Truyền Thống. 
* Phái đoàn thăm Nhà thờ Chính Tòa. Thăm Tu viện Cát Minh. Và 
dùng cơm tại Tu Viện Phaolo Thành Chartres, Pleichuet. Phái đoàn rời 
Pleiku trên chuyến bay VN 1421 lúc 16g20. 

09 * 08g30 : Đc Micae tham dự lễ an táng Ông Cố Phêrô Vũ Quang Thức, 
thân phụ Lm Tôma Vũ Quang Trung sj tại Nt Cầu Lớn, Tgp Saigon. 
* Khóa hội thảo về đào tạo các nữ thiểu số chọn đời tận hiến. Do các 
chị Dòng CĐMVN tổ chức tại Cộng đoàn Đức Tin, Pleiku. Có nhiều 
chị em các dòng khác cùng tham dự. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày. 

10 * Ngày người phong. Tổ chức tại Nhà thờ Thăng Thiên. Vì bận công 
việc ở xa, ĐGM Giáo Phận có gửi thư khích lệ anh chị em chăm lo cho 
người phong trong giáo phận. 

+11 * Chúa Nhật Chúa Chiên Lành : Ngày ơn gọi. Ngày quốc tế các Bà Mẹ. 
Có 817 các em ơn gọi từ các xứ Miền Kontum về dự ngày truyền thống 
tại Tòa Giám Mục. Đức Cha Micae đã nói chuyện và dâng lễ cho các 
em lúc 15g00.  

13 * Hội Thảo về việc đào tạo ơn gọi sắc tộc. Tại Tu Viện Dòng Phaolo 
Pleichuet. Từ 13 đến 15.05. Do quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức. 

15 * Ngày quốc tế Gia đình. Năm 1993, LHQ đã quyết định chọn ngày 
15.05 hằng năm làm Ngày quốc tế Gia đình. Nay đã tròn 20 năm. 
Tháng 10.2014 này GHCG mở Khóa Thường HĐGMTG về Gia Đình. 

17 * 20g00: Gm Micae đã đến dâng lễ đưa chân cho Bà Cụ Maria Bùi Thị 
Biêu tại Rạch Sâu, An Giang. Là một cán bộ nằm vùng trong một gia 
đình đều là đảng viên, Ông bà đã xin gia nhập Giáo Hội. Hiện có thêm 
2 cháu ngoại cũng đã nhận bí tích thanh tẩy. 

+18 * Gia đình Sinh viên Đăkbla sinh hoạt tại Tu Viện Mân Côi, Gò Vấp, 
Saigon. Đc Micae đã đến tham dự và dâng lễ. Sau lễ có phát thưởng 
cho các sinh viên viết truyện ngắn, thơ hoặc nhạc ca ngợi gia đình. 
* 09g00 : Đc P.Trần Thanh Chung ban BTTS cho 120 em tại Đức An. 
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19 * 07g00 : Đc Micae cùng phái đoàn đến Ayun Pa. 
* 10g00 : Tới thăm và đón Cha Bình B và Bình P dcct đi thăm Cha 
Mạnh ở Bon Nu B.  
* 11g00 : Rước thêm Cha Mạnh đi thăm và dùng cơm trưa tại Phú Túc. 
* 13g00 : Cùng đi thăm Cha Bá, Gx Sơn Nguyên, Giáo hạt Phú Yên, 
Gp Qui Nhơn. 
* 16g00 : Thăm Cha Son, quản hạt Phú Yên, cha sở Gx Tuy Hòa, 
* 17g00 : Tới thăm Cha Thái gx Mằng Lăng.  
* 19g30 : đi thăm Cha Cấp, Giáo xứ Xóm Mới. 
* Nghỉ đêm tại Gx Măng Lăng. 

20 * 07g00 : đi Xuân An, thuộc Gx Măng Lăng. Cách 30 km về phía Tây. 
* 08g00 : Dâng lễ nhân dịp cải mộ cho Ông Nội và Ông Cố Nữ tu 
Maria Khúc Ca, OP. 
* 10g00 : Thăm Cha Sở Gx Đồng Tre : Cha Diệp 
* 12g00 : Thăm Lm Triều, Cha sở Gx Trà Kê. 
* 14g00 : Thăm Cha Giuse Lê Thu Thâu, Cha Sờ Gx Tịnh Sơn. 
* 15g00 : Thăm Gia đình Bà Cụ 87 tuổi. Con cháu “bỏ đạo hết”. Còn 
mình Bà Cụ! 
* 16g00 : Rời Phú Túc về Pleiku. 

24 * 08g00 : Mầm Non Họa Mi do các Nt CĐMVN bế giảng Nk 2013-2014 
* 17g00 : Phái đoàn 64 nữ tu Học viện thần học SPC ghé thăm Gp 
Kontum. Thuộc 4 tỉnh dòng Hà Nội, Đà Nẵng, Saigon và Mỹ Tho 

+25 * 06g00 : ĐGM Micae dâng lễ tại Nhà thờ Pleichuet. Có phái đoàn nữ 
tu Phaolô tham dự. Có Phái đoàn Bà Ann Mary Trần từ Hawai về cùng 
tham dự. 
* Phái đoàn Phaolô chia thành 4 nhóm đi theo 4 hướng QL Thanh Hà 
và 14c;  Nhóm Ia Grai và QL 14c; Nhóm H’Bông và AyunPa cùng 
Trường Sơn Đông và Nhóm Kon Mahar và Trường Sơn Đông. 

27 * Phái đoàn các nữ tu SPC kết thúc chuyến thăm Gp Kontum. Các chị 
về nghỉ hè tại quê nhà. Riêng các chị thuộc tỉnh dòng Đà Nẵng ở lại 
tham dự khóa thường huấn hè tại Pleiku. 

28 * Lm Giuse Hà Văn Hường đi Hoa Kỳ. 
29 * Tân Hiệp, Gp Long Xuyên : Đc Micae tham dự lễ tấn phong giám 

mục phụ tá của Gp Long Xuyên : Đc Giuse Trần Văn Toản. 
30 * ĐGM Micae về lại Kontum theo đường Ql 14. 

* Lm Px Lê Tiên, Cha sở Kon Hring đi thăm gia đình bên Hoa Kỳ. 
* Phái đoàn Tu hội “Thừa sai Phúc âm” lên thăm Tòa Giám Mục. 
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SINH HOAÏT THAÙNG 6 
Ngày SINH HOẠT 

+01 * Nhóm nhà tập Rndm do Nữ tu Hoàng Thùy Trang hướng dẫn đã lên 
sống tháng thực tập giữa anh chị em các sắc tộc Kontum. 

02 * Lm Giuse Ngô Quang Tuyên, Tổng thư Ký UBLBTM trực thuộc 
HĐGMVN lên thăm và làm việc tại Giáo Phận Kontum. Ngài đã có 
buổi nói chuyện về Truyền Giáo với các nữ tu Dòng Thánh Phaolô 
Thành Chatres thuộc Tỉnh Dòng Đà Nẵng tại Tu viện Phaolô 
Pleichuet. 

05 * Lm Gp Kontum tĩnh tâm tháng. Tiến Sĩ Phó Tế Tường Vân nói 
chuyện với các linh mục tại Tòa Giám Mục. 
* Các nữ tu thuộc Tu hội Thừa Sai Phúc Âm do Lm GB Nguyễn 
Quang Huy sáng lập, trở về thăm giáo phận Kontum. 

06 * Linh mục đoàn mừng Lm Gioakim Nguyễn Thúc Nên 60 năm thụ 
phong. Thánh lễ đồng tế do Đc Micae chủ tế cùng các linh mục giáo 
phận tại Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai. Có đông đảo đại diện các 
tu sĩ tham dự. 

+08 * 05g15 : Gx Phương Nghĩa, Kontum. Đc Micae ban Bí Tích Thêm 
Sức cho 97 con em thuộc Gx Phương Nghĩa. 
* 09g30 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 337 con em Sêđăng, 
Jeh, Bahnar và Kinh tại nhà thờ Dak Mót, Giáo Hạt Dak Mót. 
* 15g00 : Đc Phêrô Trần Thanh Chung ban Bí Tích Thêm Sức cho 66 
em tại Nhà thờ Võ Lâm. 
* 16g00 : Đc Micae dâng lễ cho phái đoàn hành hương từ Đàlạt và 
Buôn Ma Thuột tại chân tượng đài Đức Mẹ Măng Đen. 

10 * 05g30 : Đc Micae dâng lễ khai mạc Khóa thường huấn của các nữ tu 
SPC thuộc tỉnh dòng Đà Nẵng tại Tu viện Phaolô Pleichuet. 
* 08g00 : Khóa thường huấn về “kỹ năng sống” dành cho các nữ tu 
Dòng Thánh Phaolô Tỉnh Dòng Đà Nẵng. Gs Nguyễn Trung Hiếu 
hướng dẫn. Tổ chức tại CĐ Phaolô Pleichuet, từ ngày 11 đến 
13.06.2014. Có gần 100 nữ tu SPC và một số các nữ tu thuộc các dòng 
khác cùng tham dự. 

13 * Đc Micae đi thăm anh chị em giáo dân thuộc giáo họ Dak Pnan, Gx 
De Sơmei và Gx Plei Tơwer. 

14 Lm Alberto Trần Phúc Nhân qua đời tại Nhà hưu Chí Hòa, thọ 84 tuổi. 
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+15 * 06g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 27 con em tại Nhà thờ 
Gx Hiếu Nghĩa, Pleiku. 
* 17g30 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 38 con em tại Nhà thờ 
Tân Hương, Kontum. 
* Hôm nay khai mạc khóa thường huấn cho các Yă Dòng Ảnh Phép lạ 
Kontum. Nữ tu Mary Monique từ Autralia đến giúp. Khóa kéo dài 2 
tuần. Chủ đề : kỹ năng lãnh đạo. 

17 * Đc Micae đi thăm các chị em Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và 
các chị Dòng MTG Cái Mơn tại Bến Tre. 
* Đc Micae tới kính viếng Cha Alberto Trần Phúc Nhân. 

18 * Sở Xây dựng Kontum mời TGM tham dự bàn về Khu vực Tượng 
Đức Mẹ Măng Đen. Biên bản không có ghi phần ý kiến của phía Tòa 
Giám Mục!!! 

19 * Đc Micae tham dự lễ an táng Lm Alberto Trần Phúc Nhân tại Nhà 
thờ Chí Hòa, Saigon. 
* Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận mừng lễ bổn mạng tại Tòa 
Giám Mục Kontum. Có hơn 600 em về tham dự. 
* Đc Micae đã đến thăm Đtgm Leopoldo Girelli vừa từ Singapore tới 
Saigon, tại Trung Tâm Mục Vụ Tgp Saigon. 

21 * 08g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 150 con em Jrai và 
Kinh tại Nhà thờ Phú Quang-H’Rú. 
* 16g00 : Đc Micae ban Bí Tích Thêm Sức cho 298 con em Jrai và 
Kinh tại Nhà thờ Mỹ Thạch.  

24 * 09g00 : Khóa thường huấn về Kỹ Năng Lãnh Đạo cho các linh mục 
Giáo Phận, do Gs Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn.  Khóa 3 từ ngày 24 
đến 26.06.2014, tại Tòa Giám Mục. 
* 17g30 : Đc Micae dâng lễ mừng bổn mạng Gx Trung Nghĩa và ban 
Bí Tích Thêm Sức cho 93 con em của giáo xứ. 

25 * Bắt đầu trại hè cho hơn 700 con em của các gia đình phong cùi từ 
nhiều nơi về tại Nhà thờ Pleichuet, Pleiku. Trại kéo dài 3 ngày. 

26 * Lm Gioan Nguyễn Đức Hòa, CM và Lm Vinh Sơn Nguyễn Ngọc 
Quyền rời Việt Nam đi thăm thân nhân bên Hoa Kỳ. 

27 * 10g00 : Đc Micae đến thăm và dâng lễ cho các con em gia đình 
phong cùi tại Nhà Thờ Pleichuet, Pleiku. 

28 * Lm Hiệu đi thăm và trình bày về phản ứng của giám mục và linh 
mục đoàn về nội dung và cách thức Biên bản họp của Sở Xây Dựng 
hôm 18.06, v/v Khu vực Bức Tượng Đức Mẹ Măng Đen. 
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+29 * 05g30 : Đc Phêrô mừng lễ bổn mạng tại nhà nguyện Tu viện Phaolô 
Pleichuet. Có Đức Cha Micae cùng đồng tế. Hôm nay có 74 nữ tu 
Phaolô lập lại lời khấn. 
* 18g00 : Đc Micae dâng lễ mừng bổn mạng Cha Tổng Đại Diện tại 
nhà thờ Thăng Thiên, Pleiku. 
* Đức Giám Mục Giáo Phận đã gửi Văn Thư số 121/VT/’14/tgmkt cho 
Ông Chủ Tịch Tỉnh Kontum Nguyễn Văn Hùng phản bác nội dung và 
cách thức thực hiện Biên Bản họp tại Sở Xây Dựng. Nội dung một 
chiều, không trung thực và có nhiều điều “phi lý”! 

30 * 09g00 : Đc Micae chủ sự lễ giỗ đầu Lm Calistô Bá Năng Lý tại Gx 
Kon Hring, hạt Đăk Mót, Kontum. Có khoảng 3000 anh chị em giáo 
dân các xứ họ về tham dự. 

 
 
 

 
 

Ngày Truyền Thống Thiếu Nhi Thánh Thể Gp Kontum 
19.06.2014, tại Tòa Giám Mục 
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* 03* 03* 03* 03....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 39 39 39 39 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1975197519751975)))) 
Cha Giuse Ñoã Hieäu  

* 03* 03* 03* 03....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 10 10 10 10 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2004200420042004)))) 
Cha Phaoloâ Nguyeãn Ñình Thi, CSsR  

* 05* 05* 05* 05....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 1 1 1 1 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2013201320132013)))) 
Cha Pheâroâ A Ñeân  

* 06* 06* 06* 06....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 60 60 60 60 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1954195419541954)))) 
Cha Gioakim Nguyeãn Thuùc Neân 

* 06* 06* 06* 06....06060606. Mö. Mö. Mö. Möøng Kyû Nieäm øng Kyû Nieäm øng Kyû Nieäm øng Kyû Nieäm 1 1 1 1 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2013201320132013)))) 
Caùc Cha : Phaoloâ Traàn Quoác Baûo, Phaoloââ Phan 
Huy Duõng, Giuse Giang Töû Döông, Gioan Boscoâ 
Traàn Thanh Phöông, Pheâroâ Ng Xuaân Anh Tuaán. 

****    09090909.06.06.06.06. . . . Thaùnh Ephrem, phoù teá.Thaùnh Ephrem, phoù teá.Thaùnh Ephrem, phoù teá.Thaùnh Ephrem, phoù teá.    

Boån maïng Cha Ephrem Tröông Cöôøng,  
* 11* 11* 11* 11....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 1 1 1 1 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2013201320132013)))) 

Cha Albertoâ Nguyeãn Vaên Ñaùp 
* 13* 13* 13* 13....06060606. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 46 46 46 46 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1968)1968)1968)1968) 

Cha Simon Phan Vaên Bình 
Cha Ñaminh Tröông Baûo Taâm 

****    13.0613.0613.0613.06. . . . Thaùnh Antoân Pañoâva.Thaùnh Antoân Pañoâva.Thaùnh Antoân Pañoâva.Thaùnh Antoân Pañoâva.    

Boån maïng caùc Cha Nguyeãn Vaên Binh, Vuõ Ñình 
Long, Hoaøng Vaên Lôïi, Phaïm Minh Chaâu (OP) 

****    21.0621.0621.0621.06. . . . Thaùnh Luy GonzagaThaùnh Luy GonzagaThaùnh Luy GonzagaThaùnh Luy Gonzaga    

Boån maïng caùc Cha : Nguyeãn Huøng Vò,  
Nguyeãn Quang Vinh, Nguyeãn Quang Hoa. 
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****    24.0624.0624.0624.06. . . . Thaùnh Gioan Taåy GiaûThaùnh Gioan Taåy GiaûThaùnh Gioan Taåy GiaûThaùnh Gioan Taåy Giaû    

Boån maïng c.Cha: Traàn Quang Truyeàn, Leâ Minh 
Trí CSsR, Hoà Quang Huyeân, Mai Minh Maïnh 
CSsR, Hoaøng Vaên Minh Naza, Ñaøo Huy Hoaøng CM 

* * * * 24.0624.0624.0624.06. 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 Ñaminh Ñinh Quang Vinh 

* * * * 26.0626.0626.0626.06. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 8 naêm 8 naêm 8 naêm 8 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2006200620062006))))    

Cha Micae Ya Thu OFM 

* * * * 26.0626.0626.0626.06. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 4naêm 4naêm 4naêm 4naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2010201020102010))))    

Cha Pheâroâ Phan Coâng Tröôøng CSsR  
Cha Vs Lieâm Nguyeãn Tröôøng Chính CSsR 

* * * * 28.0628.0628.0628.06. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm thuï phong thuï phong thuï phong thuï phong Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    

Caùc Cha CSsR: Giuse Phaïm Hoàng Taøi (2006), 
Ñaminh Traàn Thaät (2007), Giuse Ñinh Vaên Cao 
(2007), Gieâroânimoâ Nguyeãn Ñình Thuaät (2008), 
Giuse Nguyeãn Coâng Minh (2012), Vs Vuõ Vaên 
Baèng (2012) 

****    29.0629.0629.0629.06. . . . Thaùnh Pheâroâ vaø Thaùnh Phaoloâ, toâng ñoàThaùnh Pheâroâ vaø Thaùnh Phaoloâ, toâng ñoàThaùnh Pheâroâ vaø Thaùnh Phaoloâ, toâng ñoàThaùnh Pheâroâ vaø Thaùnh Phaoloâ, toâng ñoà    

Boån maïng : Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung 
- Caùc Cha Pheâroâ: Ñoâng, Maàu CSsR, Minh CM, 
Thanh, Haûi, Hieàn, Soá SDB, Trí SJ, Trinh, Loäc, 
Khoâi, Phuïc SJ, Bình CSsR, Tröôøng CSsR, A 
Ñeân, Tuaán, Thuïy SDB. 
- Caùc Cha Phaoloâ: Höõu, Hoàng, Coâng CSsR; Haûo 
CM, Thi CSsR, Huy Duõng, Baûo. 
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* * * * 02.0702.0702.0702.07. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 6 naêm 6 naêm 6 naêm 6 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2008200820082008))))    

Cha Ñaminh Nguyeãn Xuaân Huøng 

****    03.0703.0703.0703.07. . . . Thaùnh Toâma, toâng ñoàThaùnh Toâma, toâng ñoàThaùnh Toâma, toâng ñoàThaùnh Toâma, toâng ñoà    

Boån maïng Cha Toâma Vuõ Khaéc Minh vaø  
cha Toâma Nguyeãn Vaên Thöôïng. 

****    05.0705.0705.0705.07. . . . Thaùnh Antoân Maria ZacariThaùnh Antoân Maria ZacariThaùnh Antoân Maria ZacariThaùnh Antoân Maria Zacariaaaa    

Boån maïng Cha A.M.Z Phan Töï Cöôøng, OP 

****    11.0711.0711.0711.07. . . . Thaùnh Beâneâñictoâ, vieän phuï.Thaùnh Beâneâñictoâ, vieän phuï.Thaùnh Beâneâñictoâ, vieän phuï.Thaùnh Beâneâñictoâ, vieän phuï.    

Boån maïng Cha Ben. Nguyeãn Vaên Bình 

* * * * 20.0720.0720.0720.07. 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))))    

Cha Fx Phan Sinh Biu 

****    25.0725.0725.0725.07. . . . Thaùnh Giacoâbeâ, toâng ñoàThaùnh Giacoâbeâ, toâng ñoàThaùnh Giacoâbeâ, toâng ñoàThaùnh Giacoâbeâ, toâng ñoà    

Boån maïng Cha Giacoâbeâ Traàn Taán Vieät 

****    26.0726.0726.0726.07. . . . Thaùnh Gioakim vaø thaùnh AnnaThaùnh Gioakim vaø thaùnh AnnaThaùnh Gioakim vaø thaùnh AnnaThaùnh Gioakim vaø thaùnh Anna    

Boån maïng : Cha Gk Nguyeãn Thuùc Neân, Cha Gk 
Nguyeãn Hoaøng Sôn, Cha Gk Nguyeãn Höõu Tuyeán, 
Cha Gk Nguyeãn Só Huøng (SVD), Cha Gk Löông 
Ñoâng Vyõ. 
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