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I. 
YÙ CAÀU NGUYEÄN 
Thaùng 09 / 2014 

 

 

Nhaø Thôø Ñaêk Wôk, Haït Ñaêk Haø 
Xaây döïng naêm 2005 

Boån Maïng: Toång Laõnh Caùc Thieân Thaàn  
Mi-ca-e, Ga-ri-en vaø Ra-pha-en (29.09) 

 

- YÙ chung:  

 Cầu cho những người thiểu năng tâm thần 

Xin cho những người đang phải chịu tình trạng thiểu năng tâm 

thần đón nhận được tình yêu thương và sự nâng đỡ mà họ cần, để họ có 

được một cuộc sống xứng hợp.  

 

- YÙ truyeàn giaùo:  

 Cầu cho việc phục vụ người nghèo. 

Xin cho các Kitô hữu, nhờ Lời Chúa soi dẫn, biết dấn thân cho 

việc phục vụ những người nghèo và những người đau khổ.  
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II.  

GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. 

Công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015 

 

Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Hòa Bình thế 
giới lần thứ 48 cử hành ngày 1-1-2015 là ”Không còn là nô lệ, 
nhưng là anh chị em” 

Trong thông cáo hôm 21-8-2014 để công bố chủ đề do ĐTC 
chọn, Hội đồng Tòa Thánh công lý và hòa bình giải thích rằng 
người ta thường nghĩ nạn nô lệ là một điều thuộc về quá khứ, 
trong thực tế tệ đoan này vẫn nhan nhản trong xã hội ngày này. 

Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới 1-1 năm 2014 đã bàn về 
”Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình”. 
Sự kiện tất cả là con cái Thiên Chúa làm cho mọi người trở thành 
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anh chị em với nhau, có phẩm giá bình đẳng. Nạn nô lệ giết chết 
tình huynh đệ đại đồng ấy, và do đó nó cũng giết chết hòa bình. 
Thực vậy, chỉ có hòa bình khi con người nhìn nhận tha nhân là 
anh chị em có cùng phẩm giá. 

Trên thế giới, nạn nô lệ có nhiều bộ mặt kinh tởm khác 
nhau, như nạn buôn người, buôn bán những người di dân, nạn 
mại dâm, bó buộc lao động như nô lệ, người bóc lột người, não 
trạng đối xử với phụ nữ và trẻ em như nô lệ. 

Hội đồng Công lý và hòa bình cũng tố giác rằng có nhiều cá 
nhân và nhóm đầu cơ nô lệ một cách ô nhục, họ lợi dụng bao 
nhiêu cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, bối cảnh khủng hoảng 
kinh tế và tham ô hối lộ. Nạn nô lệ thực là một vết thương kinh 
khủng trong xã hội hiện nay và là một vết thương rất trầm trọng 
trong thân mình của Chúa Kitô!” 

Để ngăn chặn hữu hiệu nạn nô lệ, trước tiên cần nhìn nhận 
phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, và kiên trì tham chiếu 
tình huynh đệ, vượt thắng sự chênh lệch có thể làm cho người này 
trở thành nô lệ cho người khác. 

Đối tượng cần nhắm tới là xây dựng một nền văn minh dựa 
trên phẩm giá bình đẳng của mọi người, không phân biệt ai. Để 
được vậy cần dấn thân thông tin, huấn luyện, xây dựng một nền 
văn hóa cổ võ một xã hội được đổi mới và thấm đượm tinh thần tự 
do, công lý và hòa bình. 

Ngày Hòa bình thế giới do Đức Phaolô 6 thiết lập và cử 
hành vào ngày 1 tháng giêng mỗi năm. Sứ điệp của của các vị 
Giáo Hoàng nhân ngày này được gửi đến các chính phủ trên thế 
giới và cũng cho thấy hướng đi ngoại giao của Tòa Thánh trong 
năm mới bắt đầu. 

 

G. Tr�n Đ�c Anh OP - Ngu�n: Vatican Radio 
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2.2. 

Kết thúc cuộc viếng thăm  
của Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Hàn Quốc 

 
Chiều ngày 18-8-2014, ĐTC 
Phanxicô đã về đến Roma 
bằng an, kết thúc tốt đẹp 
cuộc viếng thăm 5 ngày của 
ngài tại Hàn quốc nhân dịp 
Đại hội giới trẻ Công Giáo Á 
Châu kỳ 6 và tôn phong 124 
vị tử đạo lên bậc chân phước. 

 

Dưới đây là một số hoạt động cuối cùng của ĐTC tại Hán Thành. 

Gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo 

Lúc gần 9 giờ, ngài giã từ tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Hán 
thành để đến Nhà Thờ Chính Tòa Minh Đổng cách đó 3 cây số 
rưỡi. Thánh đường này được dựng lên tại nơi cầu nguyện của các 
cộng đồng Công Giáo đầu tiên ở Hàn Quốc từ năm 1784, tức là đã 
230 năm nay, và được thánh hiến vào năm 1898, dâng kính Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ở tầng hầm của thánh đường có hài 
cốt của nhiều vị tử đạo Hàn quốc trong thế kỷ 19. 

Đến TGM cũ cạnh thánh đường, ĐTC đã được cha sở Nhà 
thờ Chính Tòa đón tiếp và hướng dẫn vào phòng khách để gặp gỡ 
các vị lãnh đạo tôn giáo bạn. Đứng trước bức họa các vị tử đạo 
Hàn Quốc, cũng là chủ đề của cuộc viếng thăm này, ĐTC lần lượt 
bắt tay chào thăm 12 vị lãnh đạo tôn giáo, bắt đầu là Đức TGM 
Anh giáo của giáo phận Hán Thành, rồi các vị chủ tịch Giáo Hội 
Tin Lành Luther, Tin Lành Trưởng Lão ở Hàn Quốc, tiếp đến là 
các vị lãnh đạo Phật giáo và đại diện của các cộng đồng Kitô khác. 
Đặc biệt Đức TGM Chính Thống đã tặng ĐTC thánh giá Bizantine, 
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ngài đặc biệt hài lòng về món quà này và cho biết sẽ dùng để ban 
phép lành cuối lễ. 

ĐTC cũng ứng khẩu nói bằng tiếng Tây Ban Nha và được 
Cha John Chong Che Chon, giám tỉnh dòng Tên phiên dịch, qua 
đó ngài cám ơn các vị đã có lòng quí mến đến gặp ngài, và ngài 
nói thêm rằng: 

”Cuộc đời là một hành trình dài, và cũng là một hành trình mà 
ta không thể đi một mình. Cần đồng hành với anh chị em trước 
nhan Chúa. Vì thế tôi cám ơn anh em vì cử chỉ đồng hành này 
trước mặt Chúa. Đó là điều mà Chúa đã yêu cầu tổ phụ Abraham. 
Chúng ta là anh em, chúng ta hãy nhìn nhận nhau như anh em và 
đồng hành với nhau. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin anh 
em cũng vui lòng cầu nguyện cho tôi nữa!” 

Theo các quan sát viên về tôn giáo, quan hệ giữa các tín 
ngưỡng và tôn giáo khác nhau tại Hàn Quốc được coi là thân hữu, 
ít là bề mặt như vậy, và ít khi xảy ra những căng thẳng như một số 
nơi khác trên thế giới. Điều mà họ không nói, đó là nếu sự thân 
thiện ấy là kết quả của tinh thần bao dung tôn giáo đáng ca ngợi, 
thì cũng có tình trạng dửng dưng đối với tôn giáo đang gia tăng. 
Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy gần một nửa dân Hàn 
quốc không tuyên xưng tín ngưỡng nào. Tình trạng này giúp ta 
hiểu được nhiều lời kêu gọi ĐTC đưa ra trong cuộc viếng thăm, 
ngài là một khuôn mặt mới trong sự trống rỗng về tín ngưỡng nơi 
nhiều người ở Hàn quốc. 

Thánh lễ cầu cho hòa bình và hòa giải 

Sau cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo, ĐTC đã tiến 
vào Nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ để cầu 
nguyện cho hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên. Đây là một 
chủ đề rất nhạy cảm đối với dân tộc Hàn quốc: từ hơn 60 năm 
nay, bán đảo này vẫn còn bị chia cách với vùng phi quân sự rộng 
4 cây số với những tháp canh, hàng rào kẽm gai và các binh sĩ võ 
trang. 
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Như một biểu tượng sự chia rẽ đau thương này, người ta đã 
đặt một mão gai làm bằng những đoạn thép gai và đặt dưới chân 
tượng Đức Mẹ Fatima trong Nhà thờ chính tòa Minh Đổng, bên 
dưới có hàng chữ bằng tiếng la tinh ”Ut unum sint, Ước gì chúng 
được hiệp nhất”. 

Trước thánh lễ, khi tiến tới gần bàn thờ, ĐTC đã dừng lại 
chào một nhóm 7 phụ nữ cao niên, ngồi trên ghế lăn ở hàng đầu 
trước bàn thờ. Họ thuộc vào số 54 phụ nữ sống sót trong số hàng 
trăm ngàn phụ nữ Hàn quốc bị quân Nhật Bản bắt làm hộ lý, 
những nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật, trong thời thế chiến thứ 
II. Cho đến nay các phụ nữ này đã nhiều lần đòi chính phủ Nhật 
xin lỗi và bồi thường, nhưng không kết quả. ĐTC đã cầm tay các 
bà cụ và chú ý lắng nghe họ kể lại thân phận đau thương của họ 
và an ủi họ. 

Trong số những người hiện diện tại Thánh lễ, đặc biệt có bà 
Tổng thống Phác Cận Huệ và một số quan chức chính quyền. 

Bài giảng của ĐTC 

Trong bài giảng, ĐTC đã đề ra những đường hướng cụ thể 
cần phải thi hành trong nỗ lực kiến tạo hòa bình và hòa giải tại Bán 
đảo Triều Tiên, loại bỏ não trạng nghi kỵ, đối nghịch và cạnh tranh, 
nhất là xác tín rằng điều không thể dưới nhãn giới con người, vẫn 
là điều có thể đối với Thiên Chúa. Ngài nói: 

”Cuộc viếng thăm của tôi đạt tới cao điểm trong việc cử hành 
Thánh Lễ này, trong đó chúng ta cầu xin Chúa ơn hòa bình và hòa 
giải. Kinh nguyện này có âm hưởng đặc biệt trong bán đảo Triều 
Tiên. Thánh Lễ hôm nay chủ yếu là cầu nguyện cho sự hòa giải 
trong gia đình Triều Tiên. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với 
chúng ta về sức mạnh lời cầu nguyện của chúng ta khi hai hoặc ba 
người họp nhau nhân danh Chúa để xin điều gì (Xc Mt 18,19-20). 
Toàn thể một dân tộc dâng lời khẩn nguyện thống thiết lên trời cao 
thì càng mạnh mẽ thế nào! 
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Bài đọc thứ I trong Thánh Lễ này trình bày lời Chúa hứa tái 
lập trong sự hiệp nhất và thịnh vượng một dân tộc bị phân tán vì 
tai ương và chia rẽ. Đối với chúng ta, giống như đối với dân tộc 
Israel, đây là một lời hứa đầy hy vọng: lời hứa ấy chỉ cho chúng ta 
một tương lai mà Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta ngay từ bây 
giờ. Nhưng lời hứa ấy gắn liền mật thiết với một mệnh lệnh: mệnh 
lệnh hãy trở về cùng Thiên Chúa và thành tâm tuân phục luật 
Chúa (Xc Dnl 30,2-3). Hồng ân hòa giải, hiệp nhất và hòa bình của 
Chúa gắn liền với ơn hoán cải; đây là một sự biến đổi tâm hồn, có 
thể thay đổi cuộc sống và lịch sử của chúng ta, trong tư cách là cá 
nhân cũng như dân tộc. 

”Trong Thánh Lễ này, dĩ nhiên chúng ta lắng nghe lời hứa ấy 
trong kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Triều Tiên, một kinh nghiệm 
chia rẽ và xung đột kéo dài đã hơn 60 năm nay. Nhưng lời Thiên 
Chúa tha thiết mời gọi hoán cải cũng được gởi đến các môn đệ 
Chúa Kitô ở Hàn quốc hãy cứu xét chất lượng sự đóng góp của 
mình cho việc xây dựng một xã hội công chính và nhân bản hơn. 
Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ xem anh chị em 
đang làm chứng tá, trong tư cách là cá nhân cũng như cộng đoàn 
về sự dấn thân theo tinh thần Tin Mừng, cho những người nghèo 
khổ, những người ở ngoài lề xã hội, những người không có công 
ăn việc làm, hoặc bị gạt ra ngoài sự thịnh vượng của nhiều người. 
Chúa cũng kêu gọi chúng ta, trong tư cách là Kitô hữu, cũng như 
là người dân Hàn quốc, hãy quyết liệt loại trừ một não trạng dựa 
trên ngờ vực, đối nghịch và cạnh tranh, và tốt hơn hãy tạo điều 
kiện cho một nền văn hóa được nhào nặn bằng giáo huấn của tin 
Mừng và nhờ những giá trị truyền thống cao quí nhất của dân tộc 
Triều Tiên. 

”Trong Tin Mừng ngày lễ hôm nay, Thánh Phêrô hỏi Chúa: 
nếu người anh em của con phạm lỗi chống lại con, thì con phải tha 
thứ cho họ bao nhiêu lần? Có đến 7 lần không? Chúa đáp: ”Thầy 
không nói con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là 77 lần 7” (Mt 18,21-
22). Những lời này đi thẳng vào trọng tâm sứ điệp hòa giải và hòa 
bình mà Chúa Giêsu đề ra. Khi tuân theo mệnh lệnh của Chúa, 
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hằng ngày chúng ta xin Cha trên trời tha thứ tội lỗi chúng ta, ”như 
chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nếu chúng ta không sẵn 
sàng làm như thế, thì làm sao chúng ta có thể thành thực cầu xin 
ơn hòa bình và hòa giải? 

”Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy tin rằng tha thứ là cánh 
cửa dẫn đến hòa giải. Khi dạy chúng ta hãy tha thứ cho anh em 
chúng ta không chút dè dặt, Chúa yêu cầu chúng ta thực hiện một 
điều hoàn toàn quyết liệt, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn 
thánh để làm điều ấy. Xét theo nhãn giới con người, điều ấy 
dường như không thể thực hiện được, không thể theo đuổi và 
thậm chí hoàn toàn làm cho chúng ta kinh tởm, nhưng Chúa làm 
cho điều ấy có thể thực hiện được và có thành quả nhờ quyền 
năng vô biên thập giá của Ngài. Thập giá Chúa Kitô tỏ lộ quyền 
năng của Thiên Chúa có thể lấp đầy mọi chia rẽ, hàn gắn mọi vết 
thương va tái lập những liên hệ nguyên thủy của tình huynh đệ. 

Vì thế, đây là sứ điệp mà tôi để lại cho anh chị em vào cuối 
cuộc viếng thăm của tôi tại Hàn quốc này. Anh chị em hãy tín thác 
nơi quyền năng của thập giá Chúa Kitô! Hãy đón nhận ân hòa giải 
của Chúa trong tâm hồn anh chị em và chia sẻ ơn ấy với người 
khác! Tôi xin anh chị em hãy làm chứng tá một cách đầy thuyết 
phục về sứ điệp hòa giải của Chúa Kitô trong gia đình, cộng đoàn 
và trong mỗi lãnh vực của đời sống quốc gia. Tôi tín thác rằng 
trong tinh thần thân hữu và cộng tác với các tín hữu Kitô khác, với 
tín đồ các tôn giáo khác, với tất cả những người nam nữ thiện chí 
vốn quan tâm đến tương lai của xã hội Hàn quốc, anh chị em sẽ là 
men của Nước Chúa ở trần thế này. Khi ấy kinh nguyện của chúng 
ta cho hòa bình và hòa giải sẽ bay lên cùng Thiên Chúa từ các tâm 
hồn thanh khiết hơn, để nhờ ơn Chúa, đạt được thiện ích quí giá 
mà tất cả chúng ta đều khao khát. 

”Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để nảy sinh những cơ hội 
mới đối thoại, gặp gỡ và khắc phục những khác biệt, để có một sự 
quảng đại liên tục trong việc cung cấp trợ giúp nhân đạo cho 
những người túng thiếu, và để có sự nhìn nhận ngày càng rộng 
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lớn hơn đối với những thực tại này: mọi người dân Triều tiên đều 
là anh chị em với nhau, là thành phần của một gia đình duy nhất, 
một dân tộc duy nhất. 

Trong phần kết luận bài giảng, ĐTC nồng nhiệt cám ơn Bà 
Tổng Thống, chính quyền Hàn quốc cũng như tất cả những người, 
dưới bất kỳ hình thức nào, đã làm cho cuộc viếng thăm của ngài 
được thực hiện. Ngài nói: 

”Đặc biệt tôi muốn ngỏ lời đích thân cám ơn các linh mục 
Hàn quốc, hằng ngày hoạt động phục vụ Tin Mừng và xây dựng 
Dân Chúa trong niềm tin, cậy, mến. Tôi xin anh em, trong tư cách 
là Sứ giả của Chúa Kitô và là người phục vụ tình thương hòa giải 
của Chúa (Xc 2 Cr 5,18-20) tiếp tục kiến tạo những mối giây tôn 
trọng, tín nhiệm và cộng tác hòa hợp trong các giáo xứ chúng ta, 
giữa anh em và với các GM của anh em. Tấm gương yêu thương 
không chút dè dặt của anh em đối với Chúa, lòng trung thành và 
tận tụy của anh em đối với sứ vụ, cũng như sự dấn thân bác ái 
của anh em đối với những người túng thiếu, góp phần rất lớn vào 
công cuộc hòa giải và hòa bình tại đất nước này”. 

Cuối thánh lễ, ĐTC đã nhắc đến ĐHY Fernando Filoni Tổng 
trưởng Bộ truyền giáo, đặc sứ của ngài tại Irak. Ngài nói: ”Lẽ ra 
ĐHY cũng có mặt tại đây, nhưng ĐHY được gửi sang Irak để bày 
tỏ sự gần gũi của tôi và của Giáo Hội đối với các tín hữu Kitô và 
dân chúng Irak bị bách hại.. 

ĐHY Anrê Liêm Chu Chánh (Yeom Soo-jung), TGM giáo 
phận Hán Thành, đã đại diện mọi người cám ơn ĐTC vì cuộc 
viếng thăm tại Hàn Quốc trong 5 ngày qua và nhận xét rằng đặc 
biệt đối với các bạn trẻ Á châu, ĐTC đã tỏ ra một vị Mục Tử nhân 
lành tháp tùng và đồng hành với họ. Và tại Hán Thành ĐTC đã tôn 
phong chân phước cho các vị tử đạo của chúng con, Phaolô Duẫn 
Trì Trung và 123 bạn. Với biến cố này, Giáo Hội tại Hàn Quốc có 
thêm 124 vị chân phước tử đạo ngoài 103 vị hiển thánh. Vì thế, 
con cảm thấy càng có trách nhiệm nặng nề hơn đới với công cuộc 
loan báo Tin Mừng. Xin ĐTC cầu cho chúng con để chúng con dấn 
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thân thực hiện hòa bình trọn vẹn tại bán đảo của chúng con và 
trên thế giới. 

Sau lễ, tại nhà thánh của Nhà thờ chính tòa, ĐTC đã chào từ 
biệt tất cả 35 GM Hàn quốc và ngài làm phép bảng hiệu sẽ được 
gắn vào tòa GM mới xây tại đây, và xuống tầng hầm nhà thờ chính 
tòa Minh Đổng để cầu nguyện trước di hài của các vị tử đạo được 
an táng tại đây. 

Giã từ 

 
Liền đó ĐTC đi tới căn cứ không quân Hán Thành cách đó 20 

cây số để đáp máy bay trở về Roma. Tại sân bay, Tổng thống 
Phác Cận Huệ cùng với các quan chức chính quyền, giáo quyền 
và một nhóm tín hữu đã tiễn biệt ĐTC trong nghi thức đơn sơ, 
nhưng cũng có hàng quân danh dự. 

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc, 
cất cánh lúc 1 giờ trưa giờ địa phương về bay về Roma. 

Cũng như chuyến đi, khi máy bay vào không phận 11 nước, 
ĐTC đều cho gửi điện văn chào mừng vị quốc trưởng và nhân dân 
liên hệ. Đặc biệt điện văn gửi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung 
Quốc, ĐTC viết: 

”Trên đường trở về Roma sau chuyến viếng thăm của tôi tại 
Hàn Quốc, tôi muốn lập lại với Ông chủ tịch và đồng bào của ông 
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những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi, đồng thời tôi khẩn cầu 
phúc lành của Thiên Chúa trên đất nước của Ông”. 

Sau 12 giờ bay, vượt qua quãng đường dài 8.970 cây số, 
máy bay chở ĐTC, 30 người thuộc đoàn tùy tùng và 72 ký giả 
thuộc 11 nước, đã đáp xuống phi trường Ciampino của Roma lúc 
gần 6 giờ chiều. Liền đó ngài đã đáp trực thăng về Vatican, kết 
thúc chuyến viếng thăm thứ 3 tại nước ngoài. 

G. Tr�n Đ�c Anh OP - Ngu�n: Vatican Radio 

 

2.3. 

Tòa Thánh lên án việc tái lập Nhà Nước Hồi Giáo 
 

Hội đồng Tòa Thánh 
đối thoại liên tôn nghiêm 
khắc lên án việc tái lập Nhà 
Nước Hồi giáo với những 
hành vi man rợ và tàn ác đi 
kèm. 

Trong tuyên ngôn công 
bố hôm 12-8-2014, Hội đồng 
Tòa Thánh khẳng định rằng: 

”Toàn thế giới kinh hoàng chứng kiến cái gọi là ”sự tái lập 
Nhà Nước Hồi giáo (califat) vốn đã bị Kamal Ataturk, vị sáng lập 
nước Thổ nhĩ kỳ hiện đại, bãi bỏ ngày 29-10-1923. 

”Sự phản đối của đại đa số các tổ chức tôn giáo và chính trị 
Hồi giáo chống lại sự ”tái lập” này vẫn không ngăn cản những kẻ 
”thánh chiến của Nhà Nước Hồi giáo” phạm và tiếp tục phạm 
những hành vi tội ác khôn tả. Hội đồng Tòa Thánh này, tất cả 
những người dấn thân trong công cuộc đối thoại liên tôn, tín đồ 
của tất cả các tôn giáo cũng như những người nam nữ thiện chí 
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chỉ có thể tố giác và lên án quyết liệt những phương thức bất xứng 
với con người như: 

- tàn sát con người chỉ vì họ thuộc về một tôn giáo nào đó; 

- chặt đầu người, đóng đanh và treo thi thể trước công 
chúng; 

- bó buộc các tín hữu Kitô và người yézidi phải chọn lựa một 
là theo Hòi giáo, hay là trả tiền thuế (yizya) hay là phải di cư; 

- trục xuất hàng chục ngàn người, trong đó có các trẻ em, 
người già, phụ nữ đang mang thai và bệnh nhân. 

- bắt cóc các thiếu nữ và phụ nữ thuộc cộng đoàn yézidie và 
Kitô như chiến lợi phẩm (sabaya); 

- áp đặt biện pháp man rợ khâu kín cơ phận sinh dục phụ nữ; 

- phá hủy các nơi thờ phượng và lăng tẩm của Kitô giáo và 
Hồi giáo; 

- chiếm đóng hoặc xúc phạm đến các nhà thờ và tu viện; 

- tháo gỡ các thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác của 
Kitô giáo và các cộng đồng tôn giáo khác; 

- phá hủy gia sản văn hóa và tôn giáo Kitô có giá trị khôn 
lường; 

- bạo hành dã man với mục đích làm cho dân chúng phải kinh 
sợ để bó buộc họ đầu hàng hoặc phải chạy trốn. 

Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn khẳng định rằng: 
”Không chính nghĩa nào có thể biện minh cho những hành vi man 
rợ như vậy và chắc chắn không tôn giáo nào có thể làm như thế. 
Đó là một sự xúc phạm cực kỳ trầm trọng đối với nhân loại và đối 
với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, như ĐGH Phanxicô thường 
nhắc nhở. 

Nhưng ta cũng không thể quên rằng các tín hữu Kitô và Hồi 
giáo đã có thể sống chung với nhau, tuy có những lúc thăng trầm, 
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qua bao thế kỷ, kiến tạo một nền văn hóa sống chung và một nền 
văn minh mà họ hãnh diện. Đàng khác, chính trên căn bản đó mà 
trong những năm gần đây, cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và 
Hồi giáo đã được tiếp tục và đào sâu. 

”Tình trạng thê thảm của các tín hữu Kitô, của những người 
yézidis và các cộng đồng tôn giáo khác và chủng tộc thiểu số tại 
Irak đòi phải có một lập trường minh bạch và can đảm từ phía các 
vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là Hồi giáo, những người dấn thân trong 
cuộc đối thoại liên tôn và tất cả mọi người thiện chí. Tất cả phải 
đồng thanh liên án quyết liệt những tội ác vừa nói và tố giác việc 
lạm dụng tôn giáo để biện minh cho những việc làm ấy. Chẳng vậy 
các tôn giáo, các tín đồ và thủ lãnh của họ có gì đáng tin cậy? 
Cuộc đối thoại liên tôn đã được kiên nhẫn theo đuổi trong những 
năm qua còn uy tín nào nữa? 

”Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng được mời gọi dùng ảnh 
hưởng của mình nơi các chính quyền để chấm dứt những tội ác 
ấy, trừng phạt những kẻ phạm tội như thế và tái lập chế độ pháp 
quyền trên lãnh thổ của mình, đồng thời bảo đảm cho những 
người bị trục xuất được hồi hương. Khi nhắc nhớ sự cần thiết phải 
có luân lý đạo đức trong việc quản trị xã hội loài người, cũng các vị 
lãnh đạo tôn giáo ấy không được quên nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ, 
tài trợ và cung cấp võ khí cho khủng bố là điều bị lên án về luân 
lý”. 

Ngoài những điều trên đây, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại 
liên tôn cám ơn tất cả những người đã lên tiếng tố giác nạn khủng 
bố, nhất là thứ khủng bố lợi dụng tôn giáo để biện minh cho mình. 

Vậy chúng ta hãy hiệp tiếng với ĐGH Phanxicô: ”Xin Thiên 
Chúa hòa bình khơi lên nơi tất cả mọi người một ước muốn chân 
thành đối thoại và hòa giải. Không thể thắng bạo lực bằng bạo lực. 
Chỉ có thể thắng bạo lực được bằng hòa bình!” (SD 12-8-2014) 

G. Tr�n Đ�c Anh OP 
Ngu�n: Vatican Radio 
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2.4. 

Giáo Hội Nam Hàn sinh động  
và lôi cuốn nhiều người theo đạo 

 
Sức sinh động của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn khiến cho 

nhiều người muốn tìm hiểu và gia nhập đạo. 

Đức Tổng Giám Mục Mario Toso, Tổng thư ký Hội Đồng Tòa 
Thánh về Công Lý và Hòa Bình, đã cho biết như trên sau chuyến 
viếng thăm Nam Hàn trong các ngày 16 đến 21 tháng 6 vừa qua. 
Đức Cha Toso đến Nam Hàn để thuyết trình về Tông huấn “Niềm 
vui Phúc Âm” của Đức Thanh Cha Phanxicô trong ba tổng giáo 
phận Kwangju, Daegu và Seoul. Đức Cha cho biết ngài rất bị đánh 
động bởi gương của các linh mục Nam Hàn bệnh vực những 
người yếu đuối nhất, và chia sẻ các khổ đau của họ trong các bối 
cảnh xã hội khác nhau. Đây là bằng chứng cho thấy các Linh Mục 
Nam Hàn đang thực thi lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các 
linh mục phải “đi ra các vùng ngoại biên và có mùi của chiên”. 

Đức Cha Toso cho biết ngài thấy Giáo Hội Công Giáo Nam 
Hàn là gậy chống đỡ cho người nghèo và người thất nghiệp. 

Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn chiếm 12% tổng số dân. Tuy 
là một thiểu số nhưng Giáo Hội là một cộng đoàn mạnh mẽ có tới 
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30 dân biểu trong Quốc Hội. Báo chí đời cho Giáo Hội Nam Hàn là 
bảo thủ và đi với người giầuu. Nhưng Đức Cha thấy Giáo Hội rất 
dấn thân trong việc loan báo Chúa Giêsu và Tin Mừng trong nền 
văn hóa thống trị bởi chủ thuyết duy vật và chủ nghĩa tiêu thụ trong 
đó tôn thờ tiền bạc và quyền bính và coi những người yếu đuối là 
vô dụng. 

Trong nhiều thập niên qua Giáo Hội liên đới với dân nghèo 
trong các thời điểm xã hội khó khăn. Đức Cha Toso cũng có dịp 
dâng thánh lễ cho những người thất nghiệp và cũng có nhiều 
người vô thần tham dự. Ngài có cảm tưởng dân chúng tìm kiếm 
Giáo Hội vì Giáo Hội gần gũi người dân. Và đó là lý do giải thích 
tai sao trong các năm qua có nhiều người xin gia nhập đạo Công 
Giáo. Chuyến viếng thăm của Đức Cha Thư ký Hội Đồng Toà 
Thánh Công Lý và Hòa Bình cũng là một kiểu chuẩn bị cho chuyến 
công du Nam Hàn của Đức Thánh Cha trong các ngày 13 tới 18 
tháng 8 tới đây. 

Năm 1949 Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn chỉ chiếm 0,6% 
tổng số dân, nhưng năm 2010 đã tăng lên 10,9%. Và các Giám 
Mục Nam Hàn nhắm tới 20% trong năm 2020 

Linh Ti�n Kh�i - Ngu�n: vietcatholic.net 
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III. 

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 

3.1. 

 

Thông báo về việc cầu nguyện  
cho hoà bình tại đất nước Iraq 

 

 
 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp. HCM 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 08 năm 2014 
 

THÔNG BÁO 

V/v: Cầu nguyện cho Hòa bình tại đất nước Iraq 
 

Kính thưa quý Đức Tổng giám mục, quý Đức cha, 

Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân 
thuộc Dân Chúa tại Việt Nam, 
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Cuộc khủng hoảng ở Iraq đang leo thang mỗi lúc lên cao, đến 
nỗi Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định cử một đại diện đến 
đất nước này để làm an lòng người dân Kitô hữu và các dân thiểu 
số ở đây đang ở trong vòng kiềm tỏa đau thương của các chiến 
binh Nhà Nước Hồi giáo (IS). Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ 
trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc sẽ đại diện Đức Thánh Cha 
đến Iraq. Sự hiện diện này diễn tả tấm lòng của Đức Thánh Cha 
muốn gần gũi với những người dân đau khổ, và sự liên đới của 
Hội Thánh với họ trong tình cảnh gian truân này. 

Vì thế, qua Đức hồng y Quốc vụ khanh Parolin, tôi xin chuyển 
ý của Đức Thánh Cha đến toàn thể anh chị em trong Dân Chúa: 
xin hiệp ý cầu nguyện với ngài cho hoà bình mau trở lại trên mảnh 
đất quê hương tổ phụ Abraham này. 

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình an chúc lành cho 
quý Đức Tổng giám mục, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ 
và toàn thể anh chị em. 

+ Phaolô Bùi Văn Đọc 
Tổng giám mục TGP. Tp. HCM 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam 
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3.2. 

Thánh lễ an táng  
Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 

 

“Tin Mừng cho người nghèo” 

Với khẩu hiệu Giám mục trên đây của Đức cố Giám mục 
Nguyễn Thanh Hoan - Nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết - 
ngài đã xác tín luôn quan tâm đến người nghèo, người bệnh tật 
ốm đau, người kém may mắn, coi như ơn gọi của ngài, và ngài đã 
thanh thản về với Chúa lúc 0g00 ngày 18/8/2014, tại Tu Đoàn Bác 
Ái Xã Hội.  

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phaolô được cử hành 
vào lúc 09g00 ngày 21/8/2014 tại nguyện đường Bát Phúc Tu 
Đoàn Bác Ái Xã Hội, thuộc Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình 
Thuận, do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám mục GP Phan 
Thiết - chủ tế. 

Đồng tế với ngài có 15 Giám mục: Đức TGM Hà nội, Đức 
TGM Huế, ĐGM Lạng sơn, ĐGM Bùi chu, ĐGM Vinh, ĐGM Đà 
nẵng, ĐGM Kontum, ĐGM Ban mê thuộc, ĐGM Đà lạt, ĐGM Xuân 
lộc, ĐGM Bà rịa, ĐGM Mỹ tho, ĐGM Cần thơ, ĐGM Phụ tá Long 
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xuyên, Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và hơn 200 linh 
mục trong và ngoài Giáo phận Phan Thiết. 

Khoảng 2.500 người đến tham dự Thánh lễ, bao gồm quý tu 
sĩ Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, quý tu sĩ nam nữ các hội Dòng, quý linh 
tông huyết tộc, những người đã được Đức cha nuôi nấng tại Cô 
nhi viện Đông Hà, bà con giáo dân giáo hạt Hàm Tân và các vùng 
lân cận, đã đến tham dự Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục 
Phaolô. 

Trước Thánh lễ,  cha Antôn Nguyễn Minh Tuấn - Hạt trưởng 
giáo hạt Hàm Tân - đọc tiểu sử Đức cha Phaolô, cha Niên trưởng 
Phanxicô Xaviê Phạm Quyền đã đọc di chúc của Đức cha Phaolô, 
cha GB Trần Văn Thuyết - Hạt trưởng hạt Đức Tánh - đọc các điện 
văn chia buồn của Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Bộ 
Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, Đức TGM TGP TPHCM, 
TGP Hà Nội, TGP Huế và các Giám mục (mời nghe audio). 

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn sốt 
sắng hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng với Đức cố Giám mục Phaolô, 
sau khi ngài đã hoàn tất hành trình 82 năm làm con Chúa, 36 năm 
sống đời linh mục và 13 năm trong sứ vụ Giám mục với châm 
ngôn Giám mục: “Tin Mừng cho người nghèo khó”. 
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Trong phần chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Mt 5, 1-12a, Đức 
cha chủ tế đã ôn lại những công việc Đức cố Giám mục Phaolô đã 
sống “Tin Mừng cho người nghèo” với những dấu ấn khó quên: 

- Từ một xác tín “Phúc cho người nghèo”: Đức cha Phaolô đã 
sống Phúc Thật thứ nhất: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì 
Nước Trời là của họ”. Vì thế, ngài đã lạc quan trong cuộc sống và 
thanh thoát về với Chúa khi ngài không còn vương mắc của cải 
trần thế như Di chúc ngài để lại. 

- Đến mối bận tâm mục vụ cho người nghèo: Đức cha Phaolô 
đã luôn chăm sóc những người nghèo, những người bệnh tật ốm 
đau, những người kém may mắn... để nâng đỡ họ về tinh thần, 
giúp đỡ họ về vật chất và bênh đỡ họ về quyền lợi nhân sinh. 

- Nhiệt huyết của Đức cha Phaolô đã kết tinh khi ngài Sáng 
lập Tu Đoàn Bác Ái Xã hội tại Việt Nam để phục vụ người nghèo, 
để mỗi thành viên của Tu đoàn khắc ghi và tận tâm sống đời hiến 
dâng và chuyên chăm phục vụ anh chị em mình.    

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt GP Phan Thiết, cha Niên 
trưởng Phanxicô Xaviê Phạm Quyền đã có lời từ biệt Đức cố Giám 
mục Phaolô, và cha Giuse Đặng Văn Tiếp, đại diện Tu Đoàn Bác 
Ái Xã Hội cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý Dòng tu nam nữ 
cùng toàn thể cộng đoàn đã đến chia buồn và hiệp dâng Thánh lễ 
cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phaolô. 

Kế tiếp, cha Niên trưởng GP Phan Thiết đã cử hành nghi 
thức phó dâng và tiễn biệt Đức cố Giám mục Phaolô. 

Sau khi linh cữu Đức cố Giám mục Phaolô đã được di 
chuyển ra khuôn viên trước nguyện đường, Đức cha Phanxicô 
Xaviê Lê Văn Hồng - TGP TGP Huế - đã cử hành nghi thức hạ 
huyệt. 

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45. Thân xác Đức cha Phaolô đã 
được yên nghỉ tại khuôn viên củaTu Đoàn Bác Ái Xã Hội, một “hạt 
giống” được chôn vùi vào lòng đất, “chịu thối rữa đi”, để “cây lúa” 
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của Tu Đoàn sẽ lớn lên, trổ sinh “những bông lúa” trĩu hạt “Tin 
Mừng cho người nghèo” trong thời đại hôm nay. 

WGPSG - Ngu�n: TGM SAIGON 
 

3.3. 

Thánh Lễ trọng thể 
kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 

và Bế mạc Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 30 

 
Đúng 07g00 ngày 15.8.2014, trong khi đoàn đồng tế mặc lễ 

phục, Cha Micae Hy Lê Ngọc Bửu nêu ý tưởng dẫn cộng đoàn sốt 
sắng đi vào Thánh Lễ: Hãy hân hoan kính mừng tôn vinh Mẹ! Hãy 
cùng Mẹ cất cao lời ca Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Ngày 
01.11.1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã ra tín điều Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên trời. 

Thánh Lễ sáng hôm nay do Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn 
Hồng - Tổng Giám Mục Huế - Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam chủ tế, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh 
Cha tại Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám 
Mục Hà Nội, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - Giám mục Bắc 
Ninh - Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô 
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Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Mỹ Tho - Phó Tổng thư ký Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - 
Giám mục Phú Cường - Ủy Ban Truyền thông Xã hội, Đức Cha 
Lôrensô Chu Văn Minh - Giám Mục Phụ Tá Hà Nội, Đức Cha 
Giuse Đặng Đức Ngân - Giám mục Lạng Sơn, Đức Cha Matthêu 
Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Qui Nhơn - Ủy Ban Nghệ thuật 
thánh, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Cần Thơ, 
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ Tá Hưng 
Hóa - Ủy Ban Loan báo Tin mừng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri 
- Giám mục Đà Nẵng - Ủy Ban Mục vụ Gia đình, Đức Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Thái Bình - Ủy Ban Tu sĩ, Đức Cha 
Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Thanh Hóa - Ủy Ban Mục vụ di 
dân, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám mục Bà Rịa, và 
hơn 300 Linh mục trong và ngoài Giáo Phận, đồng tế. 

Ca đoàn cất lên bài ca nhập lễ Kính Mừng Nữ Vương Hòa 
Bình. Khoảng 150.000 con cái Mẹ hướng lòng lên Mẹ, với Mẹ, nhờ 
Mẹ để nhận lãnh nguồn Ân Sủng thánh thiêng cao cả từ Thánh Lễ 
mà mỗi người đang hân hoan tham dự. 

Kính chào Mẹ Maria! Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, không 
nhiễm tội tổ tông! Thiên Chúa yêu thương Mẹ đến cùng, nên đã 
tránh cho Mẹ sự hư nát thân xác sau khi chết.... Xin kính chào Mẹ 
người nữ trong vầng sáng trên đầu đội mười hai ngôi sao!... Kính 
chào Mẹ tác sinh Đấng Chiến Thắng tử thần và mở đường vào cõi 
vinh quang cho chúng con...Ca đoàn tiếp tục ca nhập lễ với bài hát 
Một điềm vĩ đại. 

Lời đầu lễ, Đức TGM Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn 
cùng hiệp với tâm tình của Ngài: 

Hôm nay chúng ta về với Linh Địa La Vang trong dịp Đại Hội 
hành hương ba năm một lần, lần thứ 30. 

Về với Mẹ trong những ngày hè oi bức, khí hậu nghiệt ngã, 
thiếu mọi tiện nghi, ăn chay nằm đất, nhưng chúng ta muốn thưa 
lên với Mẹ rằng không gì có thể cản trở con cái Mẹ trở về La Vang, 
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mặc dầu phải chấp nhận hy sinh, gian khó vì tình Mẹ yêu con và 
tình con mến Mẹ. 

Về với Mẹ trong những ngày này, khi công trình Vương Cung 
Thánh Đường dâng kính Mẹ còn đang xây dựng, chúng con biết 
Mẹ vui khi thấy nhiều con cái Mẹ rộng lòng quảng đại đóng góp, để 
công trình nhà Mẹ sớm hoàn thành tốt đẹp, như Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam đã kêu gọi. 

Về với Mẹ la Vang hôm nay, trong năm mục vụ Phúc Âm hóa 
gia đình, chúng con khẩn cầu Mẹ cho tất cả mỗi gia đình chúng 
con biết lắng nghe lời Chúa, để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong 
cuộc sống hằng ngày và biết ra đi chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho 
mọi người anh chị em chúng con. 

Về với Mẹ la Vang hôm nay, khi nhiều vùng đất trên thế giới 
đang còn chiến tranh hận thù, nhiều người vô tội đang bị tàn sát, 
chúng con nài xin Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình thương ban cho thế 
giới được bình an, xóa bỏ hận thù và biết yêu thương nhau. 

Về với Mẹ trong đại lễ mừng Mẹ được Chúa trọng thưởng 
hồn xác lên trời, chúng con khẩn khoản cầu xin Mẹ giúp chúng con 
luôn sống trong vui mừng và hy vọng sẽ được Mẹ đồng hành, 
nâng đỡ, phù trì, giữa bao thử thách gian nan của cuộc đời, để 
sau này chúng con sẽ được lên trời với Mẹ. 

Chúng con chiêm ngắm hình ảnh trong sách Khải Huyền của 
thánh Gioan, một người nữ “mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, 
đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”, chính là hình ảnh vinh 
quang của Mẹ và cũng là hình bóng của Hội Thánh khải hoàn mai 
ngày trên trời, bên Mẹ.” 

Sau bài Tin Mừng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám 
mục Thái Bình - Ủy Ban Tu sĩ, chia sẻ Lời Chúa: 

- “Kính mừng Mẹ Đầy ơn phúc... Mẹ có phúc hơn mọi phụ 
nữ. 
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Chúa có một chương trình kỳ diệu đối với Đức Mẹ và vì Mẹ 
đã tin, nên được chúc phúc. Khi Đức Giêsu rao giảng thì có người 
lên tiếng nói: Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy muốn gặp Thầy. 
Nhưng Đức Giêsu trả lời: Ai là Mẹ tôi, ai là anh em tôi. Đây chính 
là Mẹ và anh em tôi, đó là những ai tin và thi hành ý Cha tôi, Đấng 
ngự trên trời, đó là Mẹ tôi, anh chị em tôi. 

Mỗi gia đình chúng ta được Chúa tiên liệu trong một chương 
trình kỳ diệu, đó là bảo vệ sự sống. Chúa tuyên bố ai tin và thi 
hành chương trình kỳ kiệu đó, là Mẹ và anh chị em với Ngài. Ai tin 
và đón nhận sự sống như là quyền năng của Thiên Chúa, người 
đó là mẹ và anh chị em với Chúa. 

Nhiều Cha mẹ và nhiều bạn trẻ hiện nay đã không còn tin, 
không đón nhận và bảo vệ sự sống nữa. Họ dễ dàng giết con trẻ, 
thậm chí coi thường không bảo vệ sức khỏe thai nhi... có bác sĩ 
chia sẻ sự bối rối của mình trong mấy mươi năm trực tiếp hay gián 
tiếp phá thai, mỗi năm hơn 250 ngàn trẻ em bị giết. 

Ý định của chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa là trao ban 
sự sống cho các gia đình. Đức Mẹ được ơn phúc như thế vì Mẹ đã 
tin và thực hành chương trình Thánh Ý Thiên Chúa. Gia đình 
chúng ta cần thi hành chương trình kỳ diệu Chúa đang ban cho 
mình. 

Chương trình kỳ diệu thứ hai của Thiên Chúa là trao ban 
Đấng Cứu Độ, ơn cứu rỗi cho quý cha mẹ. Cha mẹ không chỉ sinh 
những người con, nhưng là cộng tác viên để trao ban Đấng Cứu 
Độ cho con cái, cho mọi người. Chính cha mẹ lãnh nhận trong đức 
tin hồng ân cứu độ, phải ý thức chu toàn sứ mạng của mình. Xin 
Chúa Thánh Thần đến tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trần gian này 
qua Giáo Hội. Cha mẹ là những người đầu tiên thánh hóa, giáo 
dục con cái của mình. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã ý thức dâng lại 
con mình cho Thiên Chúa. Những người con, không còn là của 
riêng của cha mẹ, mà còn là của Chúa, nên cha mẹ có nhiệm vụ 
phải giáo dục, thánh hóa con mình, dâng lại cho Chúa. Từ khi sinh 
con, cha mẹ đã phải thi hành nhiệm vụ cao cả đó. Tất cả mọi sinh 
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hoạt tâm linh của cha mẹ đều mang tính giáo dục, thánh hóa cao 
cả, mình phải là người đầu tiên mang ân sủng, mang Chúa đến 
cho con cái của mình. Từ nhỏ đến lớn, giúp con cái chịu đầy đủ 
các bí tích. Tất cả những gì con cái nghe được từ cha mẹ, đều 
phải mang tính giáo dục. 

Ai tin và thực hành chương trình yêu thương của Thiên 
Chúa, đó mới thật là mẹ và anh chị em của Chúa. Mỗi gia đình là 
một Giáo Hội thu nhỏ, trụ cột của Giáo Hội hôm nay là mỗi người 
làm cha mẹ. Cha mẹ phải ý thức vai trò quan trọng của mình trong 
Giáo Hội, từ đó, mới giúp các chương trình khác hoàn thành như 
chương trình thánh hiến tu trì. 

Ngày nay, Giáo Hội thiếu vắng ơn gọi truyền giáo. Ơn gọi tại 
các chủng viện, dòng tu... chỉ nhờ từ gia đình. Gia đình là thiên 
đàng, là Nước Trời. Cha mẹ là yếu tố xây dựng kiến tạo Nước Trời 
này. Những người con được mời gọi dâng mình để phục vụ 
chương trình Thiên Chúa qua nhu cầu của Giáo Hội, phục vụ bác 
ái... chính là phúc cho các gia đình có con cái đó. Phúc cho gia 
đình nào các cha mẹ đã tin và thực hành ý Cha trên trời.” 

Sau bài chia sẻ Lời Chúa của Đức Cha Phêrô, cộng đoàn 
phụng vụ hiệp tâm tình dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha 
thiết nhân ngày mừng Mẹ Maria được Thiên Chúa tôn vinh trên 
trời. Cầu cho mọi Kitô có niềm tin vững mạnh để thi hành Thánh ý 
Chúa trong cuộc đời mình. Cầu cho các quốc gia, các dân tộc trên 
thế giới khi vui hưởng thành quả của trí tuệ, của lao động.. biết 
hướng về Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa là nguồn mạch mọi 
sự. Cầu cho những người đang đau khổ, luôn cảm nhận tình mẫu 
tử nâng đỡ và đầy thương yêu của Mẹ. Cầu cho cộng đoàn hành 
hương về La Vang trong dịp Đại Hội lần thứ 30 này biết chiêm 
ngưỡng những hồng ân của Mẹ, noi gương Mẹ và được ban tràn 
muôn ơn phúc để mai ngày cũng được vui hưởng hạnh phúc trên 
thiên quốc cùng với Mẹ. 

Khi những lời nguyện tín hữu kết thúc, Linh mục Giuse 
Nguyễn Tiến Lộc giới thiệu Gia đình ”tứ đại đồng đường” kính 
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dâng lên Chúa Bánh rượu hoa nến, tượng trưng cho thành quả lao 
động của con người, dâng lên Chúa những vui buồn của cuộc 
sống hôn nhân gia đình, dâng cả gia tài cha ông để lại... Với Mẹ, 
nhờ Mẹ và qua tay Từ Mẫu của Mẹ, xin Chúa thương nhận của lễ 
chúng con dâng và ban muôn vàn hồng ân cần thiết cho mỗi 

người, mỗi gia đình chúng 
con trong năm Tân Phúc Âm 
hóa này. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, 
Đức Tổng Giám Mục 
Leopoldo Girelli, Đại Diện 
Đức Thánh Cha tại Việt Nam 
có vài lời với cộng đoàn 
hành hương: 

- “Tôi xin Đại diện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, mang đến 
phép lành và lời chúc phúc của ngài cho anh chị em hành hương 
Đại Hội lần thứ 30 này. Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là 
Giám Mục của Rôma, của Châu Âu, mà của cả toàn cầu và của cả 
Châu Á nữa. Hôm nay Ngài đang ở tại Hàn Quốc và chắc chắn 
chúng ta không quên cầu nguyện cho Ngài. Xin cộng đoàn lặp lại 
với tôi. Xin Đức Mẹ La vang cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La 
Vang, xin cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Ở nước Mỹ, có một đền thờ có tất cả hình ảnh các Đức Mẹ 
trên thế giới. Ở Vatican, cũng có một đền thờ trong đó có dành 
riêng một chỗ cho Đức Mẹ Việt Nam, ở đó, còn có ảnh tượng của 
các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ở đó, người ta yêu mến Đức Mẹ La 
Vang và yêu mến đất nước mình. Vì yêu mến Mẹ, chúng ta hãy trở 
nên những gia đình mạnh mẽ, đầy sức sống và hăng say loan báo 
Tin Mừng. 

Hôm qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Trưởng ban tài 
chánh của công trình kiến thiết La Vang, đã kêu gọi anh chị em 
rộng tay đóng góp xây dựng công trình này. Ngài không chỉ kêu 
gọi những người giàu có, mà hết tất cả con dân Việt Nam khắp 
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muôn phương. Chúng ta đã có tất cả một mô hình rất đẹp, nhưng 
không có tiền, vậy lấy đâu ra, thưa ở trong những con heo đất của 
anh chị em. Vậy anh chị em hãy đầu tư để đạt phần thưởng lâu dài 
đời đời. Cạnh tranh với Chúa trong việc chia sẻ với công trình của 
Ngài. Xin cám ơn anh chị em. Tôi yêu mến anh chị em.” 

Sau đó, Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền - Quản nhiệm La Vang, thay 
mặt toàn thể cộng đoàn hành hương, dâng lời cảm tạ: 

- “Trọng kính Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh 
Cha Phanxicô tại Việt Nam, 

Trọng kính Đức TGM Phanxicô Xaviê - Tổng Giám Mục Huế - 
Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 

Trọng kính quý Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Giám Mục, 
Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Bề 
trên Dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Đại Chủng viện, và toàn 
thể Cộng Đồng Dân Chúa. 

Trải qua Ba Ngày Đại Hội, chắc hẳn mỗi một người chúng ta 
đã thấm nhuần ân sủng của Mẹ La Vang. Đây là những giây phút 
hạnh phúc vì được mừng kính Mẹ cách trọng thể, không chỉ nơi 
Linh Địa La Vang linh thiêng này, mà còn nơi chính cung lòng của 
mỗi người. Một cung lòng chứa chan mơ ước bấy lâu nay, là làm 
sao có cơ hội để tìm về và cảm nghiệm sự hiện diện của Mẹ trong 
hành trình đời sống của mình. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và 
Mẹ La Vang đã ban muôn vàn hồng ân, từ thời tiết, bầu trời trong 
xanh đẹp đẽ, những cuộc rước kiệu long trọng, sâu lắng, nhất là 
ơn giao hòa trong bí tích Hòa Giải. Hồng ân từ những lời chia sẻ 
trong những ngày qua... 

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, và biết ơn nhau, con 
xin đại diện toàn thể cộng đoàn hành hương, cám ơn Đức TGM 
Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám Mục Sài Gòn, dù bận nhiều công 
việc, nhưng đã đến cử hành Thánh Lễ Khai mạc Đại Hội Hành 
Hương La Vang lần thứ 30. Chúng con khắc ghi công ơn của Đức 
TGM Phanxicô Xaviê đã hướng dẫn và tổ chức tốt đẹp Đại Hội 
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Hành Hương kính Đức Mẹ, mang lại nhiều ơn thiêng cho cộng 
đoàn chúng con. Chúng con kính cám ơn Đức TGM Phêrô Nguyễn 
Văn Nhơn, cám ơn Đức TGM Leopoldo Girelli, cám ơn ĐứcCcha 
Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Mỹ Tho, cám ơn Đức Cha 
Giuse Châu Ngọc Tri, cám ơn Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu 
Long, cám ơn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, cám ơn Quý Đức 
Cha... 

Xin kính cám ơn quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội Dòng, 
quý Hội Đoàn, Ca đoàn Tổng hợp Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Cám ơn 
quý y Bác sĩ, cám ơn Chính quyền, các Ban ngành... Cám ơn quý 
Thân nhân, Ân nhân trong và ngoài nước đã giúp đỡ, góp phần 
cho cuộc Đại hội. Nguyện xin ân sủng Chúa, nhờ lời cầu bầu của 
Đức Mẹ La Vang, ban tràn ơn phúc cho mọi người.” 

Sau đó, Đức TGM Phanxicô Xaviê long trọng ban phép lành 
cho toàn thể cộng đoàn hành hương. 

Trước khi cộng đoàn hành hương ra về, Đức TGM Phanxicô 
Xaviê có đôi lời nhắn gởi cộng đoàn: 

- “Chúng ta có Ba Ngày Đại Hội tốt đẹp, là nhờ ơn Chúa và 
Mẹ La vang ban cho chúng ta. Trong tâm tình đó, tôi xin gởi lời 
cám ơn đến quý Đức Cha, đặc biệt Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại 
Diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và 
tất cả mọi người. Tôi xin tuyên bố Bế mạc Đại Hội Hành Hương La 
Vang lần thứ 30 và hẹn gặp lại trong dịp Đại Hội lần sau lớn hơn 
nữa. Chúc Anh Chị em ra về bình an! Xin Chúa và Mẹ tiếp tục 
đồng hành với Anh Chị em!” 

 
Ban Truyền Thông TGP Huế 

Ngu�n: http://tonggiaophanhue.net/ 
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3.4. 

Khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận 2014 
tại Toà Giám Mục Nha Trang 

 
Từ ngày 4 đến 7 tháng Tám 2014, 200 linh mục từ 10 giáo 

phận: Bùi Chu, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kontum, Ban Mê Thuột, 
Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa đã quy tụ về Toà giám 
mục Nha Trang để tham dự Khóa thường huấn dành cho các linh 
mục trẻ năm 2014 với chủ đề “Linh mục, người trao tặng ‘Niềm vui 
của Tin Mừng’”. 

Việc đào tạo linh mục là mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội 
không chỉ trong thời gian theo học tại Đại chủng viện, mà cần 
được nối dài luôn mãi trong suốt cuộc đời linh mục. Sau giai đoạn 
đào tạo căn bản tại chủng viện, người chủng sinh xem như đã đủ 
hành trang cần thiết để được sai đi, nhưng họ vẫn cần được tiếp 
tục đào tạo; công việc này gọi là thường huấn hằng năm, nhằm 
giúp các linh mục học hỏi, đào sâu và cập nhật những kiến thức 
qua những những tài liệu của Giáo hội cũng như những vấn đề mà 
Giáo hội đối diện trong xã hội hôm nay. Tông huấn Pastores Dabo 
Vobis (PDV) đã trình bày rõ nét về vấn đề này: “Việc đào tạo 
trường kỳ dành cho các linh mục chẳng những là một điều kiện 
cần thiết, nhưng còn là phương thế tất yếu thường xuyên khơi lại 
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cảm xúc về sứ vụ truyền giáo và để bảo đảm cho sứ vụ truyền 
giáo được thực hiện một cách trung thành và quảng đại” (PDV 70). 
Ngoài ra, Tông huấn còn ghi rõ: “Chỉ nhờ vào việc đào tạo trường 
kỷ thỏa đáng, linh mục mới được nâng đỡ trong sự trung thành 
thiết yếu và dứt khoát đối với thừa tác vụ của mình”. 

Trong ý hướng đó, năm nay giáo phận Nha Trang đón tiếp 
200 linh mục từ 10 giáo phận tham dự Khoá thường huấn. Trong 
buổi khai mạc tối thứ Hai 4/8/2014, Đức cha Giuse, Giám mục giáo 
phận Nha Trang chia sẻ: đây là thời gian để quý cha cập nhật 
thêm những kiến thức và hâm nóng lại tình anh em trong thiên 
chức linh mục. Ngày chúng ta rời mái trường Chủng viện để dấn 
thân trong môi trường mục vụ, những công việc, kế hoạch chồng 
chất lên đôi vai chúng ta… nên đây là thời gian quý báu để các 
cha gặp gỡ, chia sẻ và sống tình huynh đệ với nhau. Đức cha 
Giuse mời gọi quý cha tham dự xem đây như là nhà của mình: 
nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, học hỏi và chia sẻ cho nhau những 
khó khăn trong công việc mục vụ; đặc biệt Đức cha Giuse nhắn 
nhủ quý cha đừng bận tâm về việc đóng góp chi phí, nhưng xin 
quý cha cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho hàng giám mục, 
linh mục, cộng đoàn dân Chúa và giáo phận Nha Trang… 

Chủ đề của Khoá thường huấn “Linh mục, người trao tặng 
‘Niềm vui của Tin Mừng’” được khai triển qua 4 đề tài: (1) Hành 
trình theo chân Chúa Giêsu; (2) Linh mục đồng hành với Dân 
Chúa; (3) Luân lý đạo đức truyền thông; và (4) Tư vấn mục vụ. 
Ngoài Đức cha Giuse, còn có các cha các thuyết trình viên: Phêrô 
Trần Huy Hoàng, Phêrô Nguyễn Xuân Phong và Phaolô Nguyễn 
Đình Vịnh. 

Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận là sáng kiến của 
Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, 
nhằm bồi dưỡng về đời sống và sứ vụ linh mục cho các linh mục 
trẻ. Khoá Thường huấn lần đầu tiên được tổ chức tại Toà giám 
mục Nha Trang vào tháng Tám 2011 với 210 linh mục thuộc 9 giáo 
phận (Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha 



       Giaùo phaän Kontum                                                              08&09/2014   

33 

Trang, Phan Thiết, Đà Lạt và Bà Rịa). Khoá thường huấn lần thứ 
hai tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng Tư 2012 tại Toà giám 
mục Phan Thiết với 116 linh mục thuộc 4 giáo phận (Đà Lạt, Nha 
Trang, Phan Thiết và Bà Rịa). Khoá Thường huấn lần thứ ba tổ 
chức từ ngày 5 đến 8 tháng Tám 2013 tại Đại chủng viện Sao 
Biển, Nha Trang, quy tụ gần 200 linh mục của 8 giáo phận (Huế, 
Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Kontum, Đà Lạt, Phan Thiết và 
Bà Rịa). 

Ban Truyền Thông giáo phận Nha Trang 
(Theo http://giaophannhatrang.org) 

 
 

3.5. 

Khóa tu nghiệp Toà án hôn phối  
tại Toà Giám mục Nha Trang 

 
Từ ngày 21 đến 25/7/2014, Toà Giám mục Nha Trang đã hân 

hạnh đón tiếp 70 linh mục từ 19 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh của 
Giáo hội Việt Nam về tham dự Khóa tu nghiệp Toà án hôn phối với 
chủ đề: Hôn nhân vô hiệu: Thủ tục và án lý. 

Thánh lễ khai mạc Khoá tu nghiệp được cử hành lúc 5g00 
sáng thứ Ba do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận 
Nha Trang và cũng là chủ trì Khoá tu nghiệp, chủ sự. Trong phần 
chia sẻ nhân ngày lễ kính thánh Maria Mađalêna, Đức cha Giuse 
đề cập đến hồng ân đức tin mà Maria đã lãnh nhận. Maria 
Mađalêna đã lần đi trong đêm tối của đức tin nhưng đã được Chúa 
soi đường mở lối và Maria đã đổi đời, từ một con người tội lỗi trở 
thành vị thánh. Chúa đã đến với Maria hơn là Maria đã đến với 
Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin hơn là tự thân Maria tin vào Chúa… 
Chúa cũng yêu thương chúng ta, đã đi bước trước đến với chúng 
ta mặc dù chúng ta tội lỗi, có nhiều bất xứng… 
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Thánh lễ ngày khai mạc cũng như các ngày khác trong Khoá 
tu nghiệp Toà án hôn phối có sự tham dự của các nữ tu đang theo 
học Khoá bồi dưỡng Thần học năm 2014 tại Toà Giám Mục Nha 
Trang từ ngày 1 đến 31/7/2014. 

Khởi đầu những ngày 
chia sẻ và học hỏi, Đức cha 
Giuse đã hiện diện và nói 
lên một vài tâm tình khai 
mạc, trong đó ngài đề cập 
đến bí tích Hôn phối là bí 
tích cao quý mà chính Chúa 
Giêsu đã thiết lập và khi 
thiết lập bí tích này chính 
Ngài đã nói: “Sự gì Thiên 

Chúa đã liên kết loài người không được phân ly”. Qua đó, Đức cha 
Giuse nhắn nhủ các tham dự viên: việc quy tụ nơi đây không phải 
là tìm cách tháo gỡ những gì Thiên Chúa đã liên kết, nhưng tìm 
cách giúp cho đời sống hôn nhân thêm phong phú và trong sáng, 
theo đúng ý định của Thiên Chúa, ngõ hầu mang lại hạnh phúc 
cho con người, nhất là những người nghèo, những người cô thân 
cô thế, những người bị thiệt thòi trong đời sống gia đình. 

Ngài gọi các linh mục làm việc tại các toà án hôn phối là 
“những mục tử làm công việc mục vụ đặc biệt”. Công việc của anh 
em làm là công việc mục vụ mà từ trước đến nay ít người làm. Một 
phần do thiếu những điều kiện hay thậm chí thiếu khả năng. Vì vậy 
người ta nhìn công việc đại diện tư pháp hay toà án hôn phối như 
một cái gì quá chuyên biệt, quá lý thuyết, không được liệt kê vào 
lãnh vực mục vụ; nhưng đó lại là một công việc mục vụ vô cùng 
cao cả. Công việc của anh em về toà án hôn phối là một công việc 
mục vụ rất cao cả, một công việc mục vụ thay mặt cho Giáo hội, 
thay mặt cho giám mục, thay mặt cho linh mục đoàn của mình để 
phục vụ. Chính vì vậy tôi ước mong anh em hãy trân trọng những 
giá trị của hôn nhân gia đình theo thánh ý của Thiên Chúa, còn 
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những gì mà chúng ta gọi là tháo gỡ là bởi vì nó không phải là hôn 
nhân. 

Giữ nhiệm vụ điều phối và thuyết trình chính cho Khoá tu 
nghiệp này là cha Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng của giáo phận 
Nha Trang, với sự cộng tác của hai cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ và 
Đôminicô Nguyễn Văn Mạnh. Chủ đề của khoá tu nghiệp được 
khai triển qua các đề tài: (1) Tổng quát về tòa án hôn phối; (2) Thủ 
tục tòa án hôn phối; (3) Tố tụng dựa trên tài liệu; (4) Kết hôn do sợ 
hãi; (5) Thiếu khả năng kết hôn; (6) Vô tri khi kết hôn; (7) Lầm lẫn 
do lường gạt; (8) Kết hôn với điều kiện; (9) Kết hôn gian ý. 

Ngoài phần lý thuyết, các tham dự viên còn thực tập nghị án 
vào các buổi chiều. Họ chia thành 12 tổ với 12 toà án để cùng 
tranh luận, phản biện và cuối cùng đúc kết. 

Khoá tu nghiệp đã trang bị nhiều hành trang quý báu cho anh 
em linh mục đang làm mục vụ tại các toà án hôn phối ở các giáo 
phận. Các thuyết trình viên vừa là giáo sư chủng viện vừa là đại 
diện tư pháp tại giáo phận nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và 
nhiều ví dụ cụ thể chia sẻ thật bổ ích. 

Luật pháp bảo vệ kết ước hôn nhân. Khi hôn nhân diễn ra 
cách bình thường theo đúng luật quy định thì hôn nhân đó thành 
sự. Cách nói “giải gỡ hôn nhân” hay cho “tiêu hôn” có thể làm 
nhiều người hiểu cách đơn giản rằng nhiệm vụ của toà án hôn 
phối Giáo hội là phân xử đúng/sai như toà án dân sự hoặc hiểu 
lầm là Giáo hội cũng cho phép ly dị như toà đời. Công việc chính 
của toà án hôn phối Giáo hội là xác định những yếu tố để có thể 
phán quyết hôn nhân thành sự hay vô hiệu. Toà án hôn phối Giáo 
hội sau khi tìm hiểu kỹ càng đã tuyên bố hủy bỏ những kết ước 
hôn nhân nào đó mà thực chất là vô hiệu, là nhằm đem lại hạnh 
phúc cho con người và tạo điều kiện cho con người có được một 
giao ước hôn nhân đúng theo ý định của Thiên Chúa và Giáo hội. 

 
Lm Giuse Nguyễn Hữu An 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1.  
 

Thư Mục Vụ của ĐGM Giáo Phận  
gửi cho Ban Chức Việc 2014 

 
           TÒA GIÁM MỤC  KONTUM 
         146 Trần Hưng Đạo - Kontum 

 
      Số 129/VT/’14/tgmkt 
 

Kontum ngày 07.07.2014 
 

Anh chị em chức việc thân mến, 

Xin mừng Ngày Truyền Thống của anh chị em chức việc. Rất tiếc tôi 
bận công tác tại nước ngoài nên không tham dự được với anh chị em. 
Xin Thánh Anrê Năm Thuông bổn mạng đồng hành và bầu cử cho anh 
chị em trước Tôn Nhan Thiên Chúa, để anh chị em chu toàn chức vụ 
người chức việc trong một giáo phận truyền giáo hôm nay. Tôi xin chia 
sẻ với anh chị em đôi điều. 

Ngày truyền thống, ngày nhắc cho nhau niềm tin căn bản cần 
được chuyển đạt. 

Anh chị em chức việc thân mến, 

Có ai đã tra vấn niềm tin của anh chị em chưa? Nhưng chắc một 
điều anh chị em có nhiệm vụ chuyển đạt niềm tin cho con cháu cũng như 
mọi người anh chị em gặp trên đường đời. Nhất là trong một xã hội luôn 
tìm cách “loại trừ” Thiên Chúa ra khỏi xã hội và tâm hồn con người. “Mối 
nguy hiểm 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, 
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và một lương tâm chai lỳ” (ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng số 2). 
Kinh Lạy Cha là nội dung chính của niềm tin chúng ta sống và chuyển 
đạt. Đây là kinh duy nhất Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Mẹ Hội Thánh 
trân trọng đặt kinh này lên chóp đỉnh của mỗi Thánh Lễ với ba điều dạo 
trước : (1) Phải vâng lệnh Chúa Cứu Thế; (2) Rồi phải theo thể thức 
Người dạy; (3) Có như thế chúng ta mới dám nguyện rằng : Lạy Cha! 
Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha là một lần chúng ta tuyên xưng niềm tin căn 
bản và thề hứa chuyển đạt niềm tin này tới mọi người: “Chỉ có một Thiên 
Chúa độc nhất và chân thật là Cha và mọi người đều là anh chị em, con 
của Cha. Biết được thế là nhờ Đức Giêsu Kitô!” (x. Ga 17,3). 

Ngày truyền thống, ngày nhắc nhớ cho nhau chức năng người 
chức việc hôm nay.  

Anh chị em chức việc thân mến, 

Đây là một dịp tốt để anh chị em chức việc chúng ta đọc lại Thư Mục 
Vụ gửi cho Chức Việc ký ngày 26.01.1986 của vị tiền nhiệm đáng kính, 
Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung. Ngài nhắc nhở chúng ta luôn nhớ: 
“Vai trò chủ yếu của người chức việc là điều hành cùng với linh mục. 
Điều hành chứ không làm thay, làm thế mọi người. Đó chính là vinh dự 
của người chức việc” (Bàn về Ban Chức Việc, số 1) 

Như vậy, người chức việc không phải là người để sai vặt hay lấp 
vào chỗ trống, mà là những cánh tay đắc lực của các linh mục tại các xứ 
họ! Không chỉ để phục vụ trong xứ họ mà còn cùng các linh mục vận 
động và đào tạo mọi thành viên trong xứ họ hăng say “lên đường” 
chuyển đạt đức tin cho người khác, trước tiên qua cuộc sống thường 
ngày. Cũng đã đến lúc thúc đẩy một số cá nhân cũng như gia đình “ra đi” 
khỏi xứ họ đến với lương dân như những nhà thừa sai của Tin Mừng 
cứu độ.  

Cụ thể tham dự Ngày Truyền Thống Chức Việc năm nay, tôi xin mời 
gọi anh chị em cùng nhau coi xem một vài việc làm cụ thể như (1) Gia 
đình riêng cũng như các gia đình trong xứ họ đã sống Năm Tân Phúc 
Âm Hóa Gia Đình như thế nào? (2) Con số Kitô hữu tích cực sống đạo 
được bao nhiêu, trong khi số gia đình anh chị em nguội lạnh hay tan vỡ 
là bao nhiêu? (3) Còn năm nay, dịp đêm Vọng Phục Sinh, số anh chị em 
tân tòng trong xứ họ được bao nhiêu mỗi năm? Tiến hay lùi? Ơn gọi 
chọn đời tận hiến được có bao nhiêu anh chị em tân tòng? (4) Hiện trong 
xứ họ có bao nhiêu người hay gia đình dành một phần hay trọn thời gian 
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“lên đường truyền giáo cho lương dân”? Anh chị em chức việc chính là 
những người giúp các linh mục nắm bắt và trả lời được những câu hỏi 
như thế! Chỉ dưới ánh sáng niềm tin vào một Thiên Chúa là Cha và mọi 
người là anh chị em con Cha cũng như với ý thức sâu xa về một lệnh 
truyền“hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân” cùng với một tình yêu 
của chính Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu thế là nào là sống đạo,  thế 
nào là nghĩa vụ và vinh dự của người Kitô hữu, hơn nữa của người chức 
việc trong xứ họ hôm nay. 

Anh chị em chức việc thân mến, 

Tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông Điệp 
Truyền Giáo Ngài vừa gửi cho toàn thể Giáo Hội, như lời kết của lá thư 
mục vụ, với ước mong nhấn tới 2 nhiệm vụ hàng đầu người chức việc 
được mời gọi tham dự tích cực trong giáo phận hôm nay. 

“Ngày nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu 
Kitô. Thế nên, sứ mạng ad gentes  - đến với muôn dân - 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” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Sứ Điệp Ngày Truyền Giáo năm 
2014). Và “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 tỏa trong các cộng đoàn không có niềm phấn khởi khiến các cộng 
đoàn này không thể có sức hấp dẫn” (số 4.2). 

Lạy Thánh Anrê Năm Thuông, xin cầu cho anh chị em chức việc 
chúng con có hồn tông đồ hăng say làm chứng nhân cho Chúa Giêsu 
Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. 

Hiệp thông trong tâm tình cảm tạ tôn vinh Cha là Thiên Chúa độc 
nhất và chân thật và Đấng Cha đã sai, Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). 

 

 

 

 

+ Micae HOÀNG ĐỨC OANH 
   Giám Mục Giáo Phận Kontum 
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4.2. 

THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 
DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX,  

TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN 
 
Ban mục vụ  Truyền thông Giáo phận Kontum xin vui mừng với Hội Dòng CHÚA 

QUAN PHÒNG PORTIEUX, TỈNH DÒNG TÂY NGUYÊN và gởi đến quý gia 
đình trong Giáo phận bài ghi nhanh THÁNH LỄ TẠ ƠN TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 

của Hội Dòng tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hương Giáo phận Kontum, 
vào ngày 22/08/2014 . 

  
          Ơn gọi là một huyền nhiệm bắt nguồn từ sáng kiến và tình 
yêu như không của Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu đã nói: 
“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn 
các con” (Ga 15,16). 

          Hôm nay ngày 22/08/2014, trong tiết trời đẹp và trong xanh, 
Nhà thờ giáo xứ Tân Hương, hạt Kontum như đông vui, nhộn nhịp 
hẳn lên vì mọi thành phần dân Chúa qui tụ về đây, để cùng dâng 
thánh lễ tạ ơn với 9 chị Tập sinh tiên khấn và 13 Khấn sinh lập lại 
Lời Khấn Dòng, thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh dòng Tây 
Nguyên. 
          9 Tập sinh tuyên khấn lần đầu: 

1. Marie-Danièle Phạm Thị Kiều Anh 
2. Marie-Donatien Y Lấu 
3. Marie-Dominique Đinh Thị Nhiên 
4. Marie-Damienne Lê Thị Mỹ Nhung 
5. Marie-Damase Y Nga 
6. Marie-Denise Sam 
7. Marie-Delphine Hoàng Thị Thảo 
8. Marie-Désiré Nguyễn Thị Thanh Tân 
9. Marie-Didier Trần Thị Hồng Vàng 

          Cộng đoàn giáo xứ và Hội Dòng Chúa Quan Phòng hân 
hoan chào đón Đức Cha Micae, giám mục giáo phận Kontum và 
26 linh mục trong và ngoài giáo phận đến đồng tế trong thánh lễ. 
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Khuôn viên thánh đường rợp bóng những tà áo dài xanh của các 
nữ tu và áo dài trắng của các tập sinh Dòng Chúa Quan Phòng. 

          Đúng 5 giờ, đoàn rước Đức Cha và quý Linh mục tiến vào 
cung thánh. 

Cộng đoàn dân Chúa được mời gọi cùng với các Khấn sinh 
dâng lời tri ân cảm tạ lên Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng, 
đã kêu gọi, đã chọn lựa và không ngừng quan phòng chăm sóc, 
cũng như thánh hóa đời sống của các chị, từ ngày chào đời cho 
đến hôm nay bằng Thánh Thần của Ngài. Tạ ơn Chúa đã khơi dậy 
trong các chị lòng quảng đại và ước muốn đáp trả lại lời mời gọi 
tình yêu của Chúa, để dâng hiến trọn vẹn đời sống mình cho Thiên 
Chúa, qua việc các chị sẽ tuyên khấn lần đầu. Chúng ta vui mừng 
tạ ơn Chúa vì ơn gọi thánh hiến Chúa dành cho các chị và với 
Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh Dòng Tây Nguyên vì có 
thêm những thành viên mới. 

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Micae đã kêu gọi cộng đoàn tạ 
ơn Thiên Chúa và phó thác cho Ngài trọn cuộc sống của mỗi 
người. Đức Cha nhắc lại Hội Dòng Chúa Quan Phòng lúc khởi đầu 
đến phục vụ tại Tây Nguyên chỉ với hai bàn tay trắng, không cơ sở 
vật chất, không nhà nguyện, thiếu thốn mọi thứ…nhưng các chị đã 
âm thầm và can trường tiến bước theo Chúa, phục vụ anh chị em 
nghèo khổ. 

Phần Phụng vụ Lời Chúa, Bài đọc I được đọc bằng tiếng 
Kinh, trích từ sách ngôn sứ Hôsê 2,16.21-22: “…Đức Chúa sẽ lập 
với ngươi một hôn ước vĩnh cửu…trong công minh và chính trực, 
trong ân tình và xót thương”; Bài đọc II được đọc bằng tiếng 
Bahnar, trích trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ 1Pr 1,3-
9: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để 
nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi 
chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể 
vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là 
những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn 
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giữ…”. Bài Tin Mừng theo thánh Luca 9,57-62 thuật lại lời dạy và 
cũng là đỏi hỏi gắt gao của Chúa Giêsu:  Theo Người thì phải dứt 
khoát từ bỏ tất cả mọi ràng buộc và chấp nhận đón lấy Thập 
giá: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không 
có chỗ tựa đầu”. 

Sau công bố Tin Mừng, Nghi lễ Tuyên khấn được bắt đầu 
bằng việc xướng danh. Chị Tập Sư xướng danh từng người và 
các Tập sinh lần lượt tiến lên trước mặt Bề trên Giám tỉnh để xin 
được tuyên khấn trong gia đình nữ tu Chúa Quan Phòng. 

Kế đến là huấn từ của Đức Cha. Đức Cha đã chia sẻ cùng 
cộng đoàn và với các chị Thỉnh khấn qua 2 gợi ý suy nghĩ: -Chúng 
ta tin và theo Chúa, nhưng chúng ta tự hỏi chúng ta đang tin và 
theo ai? –Khi tin và theo Chúa, người tín hữu được mời gọi ra đi 
truyền giáo, đi ra khỏi cộng đoàn của mình để đến với anh em 
lương dân và những người đang thiếu đói Lời Chúa là Lời Hằng 
Sống. Phần chia sẻ của Đức Cha hết sức phong phú và sống 
động, được Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu chuyển ý sang tiếng 
Bahnar cho anh em dân tộc đang tham dự Thánh lễ. 

Tiếp theo sau bài giảng là phần thẩm vấn các chị Thỉnh 
khấn. Chủ tế, với tư cách là nhân chứng của Giáo Hội, hỏi xem 
các chị có sẵn sàng tự hiến cho Thiên Chúa bằng việc tuân giữ 
các lời khuyên Phúc Âm và Hiến Pháp của Dòng Chúa Quan 
Phòng không? 

ĐGM đọc lời nguyện và làm phép tu phục của Dòng Chúa 
Quan Phòng, gồm Áo Dài và Lúp. Lúp đội lên đầu tượng trưng cho 
sự chết cho trần thế và những sự thuộc về trần thế, để thuộc trọn 
vẹn về Đức Kitô. 

Bước vào Nghi thức Tuyên khấn, các Tập sinh tiến lên 
trước mặt Bề trên Giám tỉnh đọc lời tuyên khấn. các chị công khai 
tuyên bố ý muốn dấn thân vào đời sống tu trì trong Dòng Chúa 
Quan Phòng để phục vụ Chúa qua tha nhân. Ba lời khấn: VÂNG 
PHỤC – THANH BẦN – KHIẾT TỊNH là phương tiện giúp các chị 
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sống sự dâng hiến này. Tuyên khấn xong, các chị trao lời tuyên 
khấn trong tay Bề trên Giám tỉnh, vì các chị khấn hứa với Chúa 
trong Hội Dòng, mà Bề trên là người đại diện. Sau đó, Bề trên trao 
cho Khấn sinh tu phục của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng. 

Trong thánh lễ hôm nay còn có 13 Khấn sinh khác lặp lại lời 
khấn dòng. Trong suốt một năm qua, với những thăng trầm của 
đời dâng hiến qua đời sống cộng đoàn và thực thi sứ vụ, các chị 
đã nếm cảm được tình yêu thương ngọt ngào của Chúa và hôm 
nay, trước nhan thánh Chúa, các chị lại can đảm bước lên bàn 
thánh để làm lại lời tuyên khấn. Xin cho các chị được thêm lòng 
yêu mến, nhiệt tình và mãi trung thành với đặc sủng của Đấng 
Sáng Lập Dòng trong ơn gọi của mình. Các chị đọc lại lời khấn và 
trao cho Bề trên Giám tỉnh và trở về chỗ ngồi. 

9 Tân Khấn Sinh trở lên cung thánh trong tu phục mới, cùng 
nhau quỳ trước cung thánh hát bài tận hiến “Con muốn…”: Chúa là 
tất cả đời con, Chúa là lẽ sống đời con. Con muốn con chẳng còn 
gì để đời con được thuộc trọn về Chúa – Đấng con luôn đợi chờ để 
yêu mến và tôn thờ riêng Ngài mà thôi. 

Nghi thức Tuyên khấn đến đây kết thúc. Thánh lễ được tiếp 
tục sốt sắng với phần Lời Nguyện Giáo Dân và Phụng Vụ Thánh 
Thể. 

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Sơ Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa 
Quan Phòng Marie-Philippe Đinh Thị Nhung, đại diện Hội Dòng có 
đôi lời cám ơn Đức Cha, quý Cha và Cộng đoàn. Xin Chúa tuôn đổ 
muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ 
nam nữ, quý cha mẹ, quý thầy cô giáo, cùng quý ân nhân, thân 
nhân, bạn bè xa gần đã luôn nâng đỡ và đồng hành với các chị 
trong hành trình theo Chúa trong ơn gọi làm người, làm con Chúa 
và cách riêng là trên bước đường dâng hiến của các chị. 

Sau Phép lành kết thúc thánh lễ của ĐGM giáo phận, NGHI 
THỨC SAI ĐI  gồm Lời Nguyện Sai Đi của ĐGM, tiếp đến Bề trên 
Giám tỉnh gọi tên từng Khấn sinh trao Bài Sai và nói lời sai đi. Từ 
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đây, các Sơ mới sẽ đón nhận sứ vụ của mình tại những cộng đoàn 
được sai đến, từ miền Tây Nguyên: Kontum, Gialai, Ban Mê Thuột, 
Đà Lạt…hay tận Miền Nam: Sài Gòn, Vũng Tàu,  Sóc Trăng.v.v. 

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha, Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế, Sơ 
Giám tỉnh và Sơ Giáo tập chụp hình lưu niệm với các Tân Khấn 
sinh. Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Sơ, quý thân nhân-gia 
đình và quý khách đã dự bữa tiệc liên hoan thân mật chia vui với 
Tỉnh Dòng. 

Xin chúc mừng và xin cầu nguyện cho Hội Dòng Chúa 
Quan Phòng, cách riêng các chị tuyên khấn lần đầu hôm nay. Xin 
Chúa cho các chị ngày càng bén rễ sâu đời mình trong Đức Kitô, 
để các chị trở nên cánh tay nối dài thể hiện tình thương của Chúa 
cho mọi người, và mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với 
Đức Kitô. 

Xin cho Giáo phận chúng ta có thêm nhiều tâm hồn quảng 
đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, để 
cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, thánh 
thiện mở mang Nước Chúa. 

 

4.3.  

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Tân Hương sinh hoạt  
MỪNG LỄ THÁNH NỮ MÔNICA 

        Mừng lễ thánh nữ Mônica, bổn mạng Giới Hiền Mẫu, và cũng 
để hướng đến Ngày Các Bà Mẹ Công Giáo Gp. Kontum, vào Chúa 
nhật ngày 24/08/2014, các bà mẹ công giáo giáo xứ Tân Hương 
đã tổ chức buổi sinh hoạt từ 9g sáng đến 15g chiều tại khuôn viên 
nhà xứ. 

Chương trình bắt đầu với buổi họp mặt hơn 120 chị em từ 9 
Xóm giáo, có sự hiện diện của cha sở Giuse Đỗ Hiệu. Chị Trưởng 



       Giaùo phaän Kontum                                                              08&09/2014   

44 

Hội Bà Mẹ Maria Phan Thị Mỹ Hạnh đã tổng kết và báo cáo những 
hoạt động của giới Bà Mẹ giáo xứ trong thời gian qua, đồng thời 
đề nghị một số công việc trong thời gian tới. 

          Trong lời huấn từ, cha sở đã cám ơn các bà mẹ, các chị em 
đã tích cực sống đạo, tham gia các hoạt động trong giáo xứ, trở 
nên gương mẫu cho chồng con. Cha đồng ý với chương trình đã 
được đề ra, và nhắc nhở các bà mẹ lưu tâm chú ý đến đời sống 
cầu nguyện: cầu nguyện trong gia đình, tĩnh tâm theo hội 
đoàn…để gia tăng đạo đức hầu hướng dẫn các con, các cháu đến 
với Chúa. 

          Tiếp theo, nội dung sinh hoạt theo chủ đề “Tân Phúc Âm 
hóa gia đình”, bao gồm: 1/ Thi nấu ăn qua hình thức “Chợ Ẩm 
Thực Quê Hương” – 2/ Một số trò chơi nhỏ và -3/ Chương trình 
Văn nghệ “bỏ túi”. 

          Các chị em trong mỗi Xóm giáo đều tự lo món ăn và tiết mục 
cho Xóm giáo của mình. Khách mời là quý ông Câu, đại diện các 
hội đoàn trong giáo xứ như Ban Chức việc, Hội Người Cha CG, 
Ban Giáo lý, Ca đoàn, Lễ sinh, Legio Maria, Hội Lòng TX Chúa.v.v. 

          Những tiết mục các chị em 9 Xóm giáo đóng góp cho buổi 
sinh hoạt: 

Xóm giáo Ẩm thực Tiết mục văn nghệ 

 Mân Côi Xôi gà Theo Đức Kitô 
(Sao anh nỡ đi tu?) 

 Giuse Bánh bèo Cho con 

 Vô Nhiễm Chè Xoang Tây Nguyên 

 Mông Triệu Thịt bò khoai lang tây Song tấu ghi-ta.Tam ca:  
Ca dao mẹ 

 La Vang Chả ram-Củ mì, củ lang Đường về quê Mẹ 

 Antôn Gỏi ngũ sắc (nộm) Bức họa đồng quê 

 Truyền tin Bánh bột lọc Gia đình con là muối là men 

 Bình An Súp cua Đồng diễn: Tình yêu gia đình 

 Lộ Đức Bánh xèo Múa: Kính thánh nữ Mônica 
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           Ngoài ra, xen kẽ còn có các bài hát sinh hoạt và trò chơi 
mini như: “Bịt mắt thẩm định mùi của các loại rau, cỏ”; “Chạy ngậm 
nước bỏ vào chai”.v.v. 

Tất cả các tham dự viên đều tham gia tích cực, từ các bà 
mẹ lớn tuổi, các bà mẹ trẻ đến các vị khách mời, ban giám 

khảo.v.v. Các món ăn 
bình thường, dân dã các 
mẹ các chị vẫn thường 
phục vụ nơi gia đình 
hàng ngày, hôm nay 
được chuẩn bị chu đáo, 
trau chuốt hơn…Một bữa 
ăn trưa dành cho mọi 
người thật ngon miệng 
và tràn ngập niềm vui. 

       9 tiết mục văn nghệ 
từ 9 Xóm giáo đơn sơ, mộc mạc nhưng không kém phong phú, thể 
hiện quanh chủ đề Gia Đình và mừng Lễ Bổn Mạng. Ban Điều 
Hành Hội Bà Mẹ giáo xứ đã chọn ra được một tiết mục xuất sắc 
nhất tham gia trong Ngày Hiền Mẫu Miền Kontum ngày 27/08 sắp 
tới tại Nhà thờ Chính tòa. 

          Cuối buổi sinh hoạt, trước khi ra về, mọi người vây quanh 
Tượng kỷ niệm Bok Do trước nhà xứ, lắng đọng trong phút cầu 
nguyện tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, thánh quan thầy Mônica, 
trong ý hướng nguyện xin cho công việc truyền giáo được tiến 
triển trong Giáo phận, nơi mỗi gia đình công giáo, đặc biệt cho các 
Bà Mẹ được sống theo đúng ơn gọi của mình, để góp phần xây 
dựng gia đình và giáo xứ ngày một thăng tiến hơn. 

 
L.M.S - Gx. Tân Hương 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 

CHA BỀ TRÊN JULES VIALLETON (TRUYỀN) 
(1848 – 1909) 

 
Vài nét ti�u s�:  

Ngài sinh: 14/03/1848 tại St-Didier-La-Séauve (Haute-Loire), 
Pháp, Giáo phận: Le Puy; 

Linh mục: 25/05/1872; Lên đường truyền giáo GP. Đông Đàng 
Trong: ngày 19/06/1872. 

Lên Kontum: 1875 
Tên Việt: Cha (Cố) Truyền 
Tên Thượng: Bok Kơdră Truyền 
Địa sở phục vụ/ chức vụ/ Năm phục vụ: 
Địa sở Kontum: 1882 - 1909. 
Bề Trên Miền truyền giáo Kontum (1885 – 1909) 
Qua đời: 11.11.1909, tại Kontum. 

 
“Đã từ 2 năm (từ năm 1907), sứ vụ truyền giáo cho những người 

thượng Bahnar trải qua một loạt thử thách và cực kỳ khó khăn mà chủ 
yếu do sự gian trá của con người gây nên. Lần này, Chính Thiên Chúa 
đã làm giao động chúng ta khi gọi về với Ngài cha Jules Vialleton thân 
yêu và đáng kính, Bề Trên Tổng Đại Diện Vùng Truyền Giáo người 
Thượng; ngài qua đời cách thánh thiện ngày 11.11.1909 ở tuổi 62”. 

Cha Bề Trên Jules Vialleton đã qua đời an bình tại giáo xứ 
Kontum của Ngài, được các linh mục trong Vùng Truyền Giáo Kontum 
quây quần tiếc thương và mọi tín hữu kinh cũng như người dân tộc 
thương nhớ.   

Đúng 105 năm  (1909 – 2014) ngày qua đ�i. 
Hai mươi bốn năm (1885-1909), với chức vụ Bề Trên Vùng 

Truyền giáo Miền Thượng, Cha Bề Trên Jules Vialleton đã  dày công xây 
dựng Đạo Đời trên quê hương Tây Nguyên thân yêu.  
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ĐẠO LÀM NGƯỜI Á ĐÔNG : “ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY”, 
ĐÒI BUỘC TÔN VINH CUỘC ĐỜI LAO NHỌC CỦA NGÀI. ĐÓ LÀ MỘT 
NGHĨA VỤ LƯƠNG TRI CỦA MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ NGƯỜI CÔNG 
GIÁO ĐANG SỐNG TẠI KONTUM NGÀY NAY.  

Là người tín hữu, chúng tôi xin minh định và đặt lại đúng giá trị 
đích thực cho người đã nằm xuống, mà người đó là ĐẠI ÂN NHÂN, Cha 
Bề Trên Jules Vialleton Truyền của chúng tôi đã qua đời cách đây đúng 
105 năm (1909 - 2014).  

Với nghĩa vụ tự đặt ra cho mình, chúng tôi xin trình bày qua 2 
khía cạnh :   PHẦN  I – VỀ CÁI CHẾT (11.11.1909). 

PHẦN II – SỰ NGHIỆP CỦA NGÀI . 
 

PHẦN I 

VỀ CÁI CHẾT (11.11.1909) 
Trong Phần I, chúng tôi đặt ngay vấn đề: Cuối đời của Bề Trên 

Jules Vialleton, riêng cái chết của Ngài như thế nào vào ngày 
11.11.1909? Chúng tôi đặt vấn đề này vì có một số người cầm bút gọi là 
viết lịch sử đã gán cho Ngài chết  vào  ngày “11 tháng 11 năm 1909, 
nghĩa quân Xê Đăng đánh chiếm hai đồn Đăk Sút và Đăk Tô, linh mục 
Jules Viallenton bị giết”. Đây là một khẳng định vô căn cứ !. 

Để làm sáng tỏ về cái chết của cha Bề Trên Jules Vialleton, 
chúng tôi xin phân tích lời khẳng định trên “Jules Vialleton bị giết chết 
vào ngày 11.11.2909” (Theo tài liệu Trưởng giáo phận Kon Tum, Giám 
mục Guerlach - Miền truyền giáo Kon Tum, mã 1912/285 - 307 ) có giá trị 
như thế nào, theo Phương thức “phê bình sử liệu”. 

Để tiến hành phân tích lời khẳng định trên một cách khách quan 
và tổng thể theo phương thức “phê bình sử liệu”, chúng tôi tìm hiểu các 
tài liệu giai đoạn sau năm 1975 có đối chiếu những tài liệu trước năm 
1975:  

 
CÁC TÁC PHẨM XUẤT BẢN SAU NĂM 1975 

I- Theo quyển sách có tựa đề “CÁC DÂN TỘC TỈNH  GIALAI – 
CÔNGTUM,  NXB KHOA HỌC XÃ HỘI – 1981, trang 29, có ghi: 

“Trong vùng  Xơ đăng nổi tiếng có trận phối hợp với nghĩa quân 
Lào  ở Ba Sắc, vụ giết tên đồng  trưởng Rôbe (1901), giết tên Hăngri 
(1902), tên Vialisông (1909), tên Peranh và Maxna (1911). 
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Khẳng định trên của nhóm tác giả quá đơn giản.  

1- Ghi danh tánh của “tên Vialisông (1909)”  không đúng với cách 
thức ghi tên nhân vật nước ngoài, ở đây không rõ ràng, không chỉ định 
nhân vật cụ thể, thiếu yếu tố cá nhân trong gia đình Vialisông. Nhưng 
“tên Vialisông” là ai? 

2-  Về cái chết của “tên Vialisông (1909)”  ở đâu?  
Theo tư liệu nào để khẳng dịnh như thế? 
Chắc hẳn nhóm tác giả cần minh định rõ ràng nhân vật lịch sử và 

chết trong trận đánh nào? Và xin trưng tư liệu có giá trị khách quan để lời 
khẳng định có tính lịch sử, tránh được chủ quan, mà nhiều người dù có 
tước vị khoa bảng nào cũng cần tuân thủ khi viết lịch sử. 

II-  Trong tập tài liệu nghiên cứu của ông Nguyễn văn Huy, có tựa đề: 
“Cộng đồng người thượng trên Cao nguyên Miền Trung’’, được 

phổ biến trên Trang Mạng, có đề cập vấn đề chúng tôi đang quan tâm: 
về cái chết của Jules Vialleton. 

1- Chúng tôi thấy tác giả đã ghi lại thư tịch đồ sộ, chia ra nhiều 
phần, trong mỗi phần phân ra nhiều chuyên mục, liệt kê rất nhiều tác 
phẩm, tên tác giả, năm xuất bản… đúng qui cách người thủ thư trong 
thư viện, nhờ đó người đi sau cũng khỏi tìm đâu xa các tác phẩm để 
chuyên sâu một đề tài mình muốn.  

2-  Tập tài liệu nghiên cứu này có ghi: 
“Trên vùng đất giữa Attopeu và Kontum, từ 1900 đến 1910,  

người Sedang chống phá dữ dội sự xâm nhập của quân Pháp vào xây 
dựng đường sá. Năm 1900, lãnh tụ Thăng Mậu dẫn quân Sedang tấn 
công các làng công giáo dọc hai bờ sông Psi và Poko tại Kontum, gây  
thương tích cho nhiều binh lính Pháp. Từ tháng 5 đến tháng 6-1901, 
người Sedang tấn công đồn Psi, bắn trọng thương đồn trưởng Robert. 
Những làng công giáo khác trong khu vực (Dak Drei, Dakto và Krong 
Kno) cũng bị đánh phá thường xuyên và chỉ tạm yên năm 1902 khi Pháp 
đem quân chủ lực lên đánh dẹp. Năm 1904, họ tấn công nhiều đồn bót 
và làng xã dưới sự bảo trợ của quân đội Pháp trong vùng. Tháng 2- 
1907, phong trào nổi dậy của người Sédang tại Plei Beer bị dập tắt. Năm 
1909, hai đồn Dak Sut và Dak To bị chiếm đóng, linh mục Jules Vialleton 
quản hạt Kontum bị giết (…)” 
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3- Khi xem lại đâu là tư liệu lịch sử trong bài viết của ông Nguyễn 
Văn Huy – đúng hơn trong vấn đề cụ thể, chúng tôi thấy bị choáng ngợp, 
quá cao xa khi đọc thư tịch. Giá trị của bài tựa như một bài thuyết minh, 
không rõ ông có đi đúng Phương pháp viết sử hay không, vì ông không 
đưa ra tư liệu lịch sử cụ thể để tựa vào đó làm cho câu khẳng định của 
ông có giá trị khách quan. 

4- Cuối cùng chúng tôi tự xem thử một vấn đề cụ thể ở đây về cái 
chết của linh mục Jules Vialleton quản hạt Kontum bị giết. 

Trong thư mục đồ sộ của ông, chúng tôi tìm thử đâu là chứng lý có 
tính cách cụ thể về cái chết của linh mục Jules Vialleton quản hạt Kontum 
bị giết, tuyệt nhiên không có. 

Rất tiếc ông ghi vài tư liệu của linh mục thừa sai không ăn nhập gì 
về đời sống, chưa nói đến cái chết của linh mục Jules Vialleton quản hạt 
Kontum bị giết. 

5-  Chúng tôi thiết nghĩ văn khố của MEP, hoặc của các nhà viết 
sử Âu châu liên quan đến thời gian chiến tranh tại Tây Nguyên, trong đó 
có cái chết của Robert không phải ít như  “L’Oeuvre néfaste” của J.B. 
Guerlach, Saigon, Imprimerie commerciale, 1906; hoặc  MAÎTRE Henri: 

• Les Régions Moï du Sud Indochinois - Le plateau du Darlac, 
Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1909, 335 p. 

• Les Jungles Moï - Exploration et histoire des hinterlands moï du 
Cambodge, de la Cochinchine, de l’Annam et du bas Laos, Emile Larose, 
Paris, 1912, 578 p. 

Ông cũng đã liệt kê 2 tác phẩm này trong bài nghiên cứu của 
ông, nhưng rất tiếc không có chỗ nào trong 2 tác phẩm này hỗ trợ cho lời 
khẳng định của ông. Những tác phẩm trước năm 1975, như tác phẩm “ 
CAO NGUYÊN MIỀN THƯỢNG” của  CỬU LONG GIANG – TOAN ÁNH 
năm 1974, trang 115- 118 cũng không có đoạn nào làm chứng cứ lịch sử 
cho khẳng định của ông rằng “Năm 1909, hai đồn Dak Sut và Dak To bị 
chiếm đóng, linh mục Jules Vialleton quản hạt Kontum bị giết”.  

Chúng tôi trong tinh thần tìm hiểu theo phương pháp phê bình sử 
liệu, chắc ông Nguyễn văn Huy cũng hiểu chúng tôi muốn nói gì để tránh 
những hậu quả không tốt khi lời khẳng định của một vị có thế giá như 
ông không có nền tảng lý chứng lịch sử nghiêm túc. 
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III- Tài liệu: KON TUM  100 NĂM  LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN, được phát 
tán trên phương tiện truyền thông đại chúng trong tỉnh như:  
     �Xin xem trang điện tử Tuyên giáo Kontum:  

http://www.tuyengiaokontum.org.vn/indexKT100.aspx 
 

Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển 

Để tổng kết lại cả quá trình 100 năm hình thành phát triển của Kon 
Tum, biên soạn cuốn sách Kon Tum - 100 năm lịch sử và phát triển. 
(http://www.tuyengiaokontum.org.vn/indexKT100.aspx 

 
� Về cái chết của linh mục Vialleton đã đem vào giáo trình nhà 

trường trung học năm 2010 i. Giáo 
trình này đã đưa vào làm tài liệu 
giảng dạy trong trường THCS,  cho 
học sinh học tập. 

1- Trong tài liệu “Kon Tum 
100 năm lịch sử và phát triển - Ban 
Tuyên giáo ...” này, trong phần thứ 
nhất, mục 4/ Về Quân Sự, có ghi: 

“Trên vùng đất giữa Kon Tum 
và Attapư (Lào), từ năm 1900 đến 
1910, liên tiếp nhiều cuộc đấu tranh 

của đồng bào Xê Đăng chống lại sự xâm nhập của quân Pháp vào xây 
dựng đường sá, bắn phá dân làng. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nghĩa 
quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy. Năm 1901, căm thù bọn quan lính 
trong đồn nhiều lần đi bắn phá quấy nhiễu các dân làng, nghĩa quân Xê 
Đăng do Thăng Mâu cầm đầu đã quyết tâm phá bỏ cái gai trong mắt. 
Vào buổi sáng tinh sương ngày 29-5-1901, nghĩa quân Xê Đăng tiến 
hành đồng loạt tập kích đồn Đăk Psi (Đăk Pxy), đâm trọng thương tên 
đồn trưởng Robert (09) , thiêu huỷ toàn bộ những gì còn lại trong đồn và 
lập tức rút vào rừng. Bọn lính trong đồn còn lại hoảng sợ rút về Kon Tum. 
Sau đó thực dân Pháp tiếp tục xây dựng lại đồn và giao cho một người 
Lào tên là Chanphome cai quản”. 

“Năm 1902, nghĩa quân Xê Đăng liên tiếp tấn công địch ở khu 
vực Đăk Glei, Đăk Tô,…trong đó có cuộc tấn công đồn Nong Pôi, giết 
Đồn trưởng Henri (Hăng-Ri) và phục kích giết viên đội Sicre ở Kapeu, 
nhưng đến cuối năm 1902 cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. Tháng 02-1907, 
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Công sứ Bình Định là Cuénot cùng tên đội Varnay, mang một đại đội đi 
chinh phục đồng bào Ba Na ở vùng Plei Pang (Plei Beer), dân làng ở đây 
kháng cự quyết liệt, địch đánh phá 2 buôn, giết gần 30 đồng bào rồi rút 
về Kon Tum. Tháng 11-1909, nghĩa quân Xê Đăng đánh chiếm hai đồn 
Đăk Sút và Đăk Tô, linh mục Jules Viallenton bị giết (10). Tháng 8-1910, 
nghĩa quân Xê Đăng tràn vào Tu Mơ Rông, Măng Bút, Măng Ri và vùng 
giáp ranh với huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam) và Lào. Nhiều cuộc giao 
chiến ác liệt xảy ra giữa nghĩa quân Xê Đăng với lính Pháp dọc ranh giới 
giữa Kon Tum với các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam và biên giới với Lào. 
Kết quả, nhiều tên lính Pháp bị trọng thương, dân làng ở vùng này bất 
hợp tác, không cho địch trú chân, lính pháp phải nhịn đói nhiều ngày và 
buộc phải rút về Kon Tum”. 

2-  Chúng tôi xin đề cập mốt số điểm mấu chốt:  
(1) Thật ra, nói chung tài liệu “Kon Tum 100 năm lịch sử và phát 

triển - Ban Tuyên giáo ...” này là một cố gắng của đội ngũ trí thức giáo 
sư nghiên cứu và biên soạn sao có tính lịch sử, qui chiếu tài liệu đáng tin 
cậy. Lẽ dĩ nhiên không phải chỗ nào cũng cần ghi chú thích sách đối 
chiếu. Người muốn tìm hiểu cũng có thể đánh giá biến cố lịch sử. Về 
năm tử trận của đồn trưởng Henri, tài liệu “Kon Tum 100 năm …”  có 
viết: “Năm 1902, nghĩa quân Xê Đăng liên tiếp tấn công địch ở khu vực 
Đăk Glei, Đăk Tô,…trong đó có cuộc tấn công đồn Nong Pôi, giết Đồn 
trưởng Henri (Hăng-Ri) và phục kích giết viên đội Sicre ở Kapeu,(…)” 

� Có một số tài liệu này ghi năm 1902, trong khi đó ông Henri 
Maitre, “Rừng người thượng”,  Nguyễn Đình Tuân dịch, Nguyên Ngọc 
hiệu chính, NXB Hà Nội, trang 332 lại ghi khác về năm. Tài liệu của 
Henri Maitre ghi: 

“Cần xây dựng một loạt các đội quân, lập các đồn; ngày 15 tháng 
8 năm 1901, trên cao nguyên Boloven, trong khi ứng cứu đồn Nong Poi, 
giám binh Henri đã bị một viên đạn giữa trán quật ngã; cuối mùa hè năm 
1902, giám binh Sicre bị giết trên sườn Bắc cao nguyên Boloven, tại 
Kapeu, cách Saraven một ngày rưỡi đường về phía Đông-Nam”. 

� Tài liệu “Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển - Ban Tuyên 
giáo ...” của Tỉnh ghi: “Tháng 02-1907,  Công sứ Bình Định là Cuénot 
cùng tên đội Varnay, mang một đại đội đi chinh phục đồng bào Ba Na ở 
vùng Plei Pang (Plei Beer) (…)” 
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Trong tài liệu của Henri Maitre vừa trích dẫn, trang 337 có ghi: 
“(…); để chấm dứt những cuộc đột nhập liên tục đó, viên quan cai 

trị Guénot đã tấn công họ và buộc họ phải chịu một loạt thất bại vang dội; 
nhiều người Jarai bị giết, Guénot thu được một lượng lớn chiến lợi phẩm 
quan trọng và một đồn binh được lập ở P. Ku để giám sát trong vùng 
(1909)”. 

Hai tài liệu ghi khác nhau, một bên ghi: “Công sứ Bình Định là 
Cuénot”, bên kia ghi: “ viên quan cai trị Guénot”. Các vị viết sử của tỉnh 
có khả năng tìm nguồn và đánh giá tư liệu. 

(2) Về 2 cái chết của đồn trưởng Robert và của linh mục Jules 
Viallenton. 

Trong 2 đoạn, tác giả dựa vào cùng một tài liệu có tính lịch sử - 
có chú thích nơi số (9) và (10) để minh chứng về  2 cuộc tấn công của 
nghĩa quân Xê Đăng, và theo đó gây ra 2 cái chết: của Robert đồn 
trưởng tại Đăk Psi và của linh mục Jules Viallenton tại 2 đồn Đăk Sút và 
Đăk Tô . 

(3) Nhận định đánh giá. 

Theo 2 đoạn được trích dẫn trên:  

� Đoạn đầu đề cập ngày 29.05.1901 cuộc tấn công đồn Đăk Psi, 
đâm trọng thương đồn trưởng Robert của nghĩa quân Xê Đăng: 

“Vào buổi sáng tinh sương ngày 29-5-1901, nghĩa quân Xê Đăng 
tiến hành đồng loạt tập kích đồn Đăk Psi (Đăk Pxy), đâm trọng thương 
tên đồn trưởng Robert (09) , thiêu huỷ toàn bộ những gì còn lại trong đồn 
và lập tức rút vào rừng. Bọn lính trong đồn còn lại hoảng sợ rút về Kon 
Tum”. 

Chúng tôi đánh giá ban biên tập tỉnh rất quan tâm trình bày sao 
cho có tính khoa học, xác minh theo họ bằng sử liệu về 2 cái chết: một là 
ông đồn trưởng, hai là ông linh mục, nên trưng dẫn sử liệu có ghi chú 
dưới mỗi đoạn số (09) và (10). Hai ghi chú này tựu trung cùng một tư 
liệu ii : M. Guerlach. Supérieur de la mission de Kon Tum, Pays: France, 
Année: 1912, Code : 1912/285-307, Page : 285-307. 

Về cái chết của ông đồn trưởng Robert được nhiều tài liệu nói đề 
cập đến, ví dụ của Henri Maitre,  hoặc của J. B. Guerlach, “L’ ŒUVRE  
NÉFASTE”, trang 116tt… và tài liệu của cha Guerlach đã được trưng 
dẫn trong tài liệu của Tỉnh Kontum. 
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Trước khi đi vào nội dung tài liệu, chúng tôi cũng lưu ý điểm nhỏ 
là tài liệu tỉnh dịch không đúng chức danh tôn giáo của linh mục 
Guerlach. Linh mục Guerlach không phải Giám mục. 

Tài liệu được tỉnh trưng dẫn liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp 
của Linh mục Guerlach trên vùng truyền giáo Kontum, có ghi lại những 
biến cố liên quan đến đời sống mục vụ của ngài. Chúng tôi xin trưng dẫn 
một đoạn bản văn tiếng Pháp theo tư liệu vừa đề cập có liên quan đến 
cái chết của đồn trưởng Robert và có nhắc đến tên cha P. Vialleton, sau 
đó bản lược dịch qua tiếng Việt để quí vị đánh giá nội dung bản văn: 

“Petit à petit, l'Administration française prenait pied dans le pays 
sauvage ; un poste de milice avait été fondé à l'embouchure de la rivière 
Pxi, dans le but de tenir en respect les farouches Sedangs ; un brave 
homme de garde principal, M. Robert, en avait le commandement. 
Comme ce poste gênait les brigands de la région dans leurs 
mouvements, ils résolurent de le détruire. Et de fait, un beau matin, ils y 
firent irruption, massacrant tout ce qu'ils y rencontrèrent. Le pauvre M. 
Robert fut littéralement haché de blessures et laissé pour mort. Le 
missionnaire le plus voisin, aussitôt averti, partit au secours, et réussit à 
faire transporter le malheureux blessé jusqu'à Kon Tum, chez le P. 
Vialleton. Prévenu aussi, le P. Guerlach s'était porté à sa rencontre, et fit 
les premiers pansements. Il se constitua ensuite son garde-malade, et 
jour et nuit le soigna avec une charité inlassable pendant le mois de 
souffrances atroces qui précédèrent sa mort vraiment chrétienne dans 
les bras de son cher infirmier. « Le pauvre blessé, raconte-t-il, ne pouvait 
se séparer de moi. Quand les devoirs du ministère me forçaient de 
m'éloigner, il m'attendait avec tristesse, et m'envoyait chercher pour 
hâter mon retour. Quand je vous vois près de mon lit, me disait-il, la 
douleur me paraît moins pénible. Vous me représentez la Patrie et la 
famille». 

Chúng tôi xin tạm dịch như sau: 

“Dần dần, Chính quyền Pháp đặt chân trên miền thượng; một đồn 
lính đã được xây dựng ở cửa sông Pxi, với mục đích bắt người Xê-đăng 
hung tợn phải nể sợ. Một người đàn ông dũng cảm phụ trách chính, ngài 
Robert chỉ huy đồn. Vì tiền đồn này làm cho các băng nhóm hoành hành 
trong vùng phải khiếp đảm, nên bọn chúng quyết định phá hủy nó. Và do 
đó, một buổi sáng tinh sương, chúng tấn công, phá hủy nó, tàn sát tất cả 
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những gì chúng gặp thấy. Ngài Robert tội nghiệp, đúng nghĩa đen bị 
chém nhiều nhát và bị bỏ cho chết. Vị thừa sai gần nhất, vừa được tin 
báo, đã đến cứu, và chuyển được nạn nhân bất hạnh về tới Kon tum, chỗ 
ở của cha Vialleton. Cũng được báo tin, cha Guerlach đi gặp ngài, và 
băng bó cấp cứu sơ khởi, và ngày đêm với tình bác ái không biết mỏi 
mệt trong suốt tháng đã chăm sóc ông ta đang phải đau đớn kinh khủng, 
trước cái chết thật sự của một tín hữu, trong vòng tay của vị y tá thân 
yêu. Cha kể “kẻ bị thương tội nghiệp, không thể xa rời tôi. Khi những bổn 
phận của chức vụ buộc tôi phải đi xa, ông chờ tôi với nỗi buồn, và cho đi 
tìm tôi để thúc tôi nhanh trở về. Ông có nói với tôi, “khi con thấy cha ở 
gần bên giường con, cơn đau ít khó chịu hơn. Cha cho con thấy được tổ 
quốc và gia đình”. 

� Và theo tài liệu của Tỉnh được trích dẫn có đoạn đề cập”linh 
mục Jules Viallenton bị giết ” như sau: 

“Tháng 11/1909, nghĩa quân Xê Đăng đánh chiếm hai đồn Đăk 
Sút và Đăk Tô, linh mục Jules Viallenton bị giết (10)”. 

Chúng tôi xin mạo muội trình bày mấy điểm liên quan đến linh 
mục Jules Vialleton được  tài liệu nghiên cứu của Tỉnh có nhắc đến: 

Thứ nhất: danh tánh của vị linh mục không phải Jules Viallenton 
mà là Jules Vialleton. Dù họ như thế nào, danh tánh của  họ cần được 
nêu đúng. Chúng tôi cũng lấy làm lạ chính trong tài liệu của tập thể Giáo 
sư trong sách  “CÁC DÂN TỘC  TỈNH GIAI LAI CÔNG TUM” được 
chúng tôi trích dẫn trên, trang 295 có ghi như sau: 

“Trong vùng Xơ đăng nổi tiếng có trận phối hợp với nghĩa quân 
Lào ở Ba Sắc, vụ giết  tên đồn trưởng Rôbe (1901), giết tên Hăngri 
(1902), tên Vialisông (1909) tên Peranh và Maxna  (1911) (…)” 

Tài liệu ghi :“tên Vialisông (1909)” có đúng đối tượng tác giả 
muốn nói hay ghi sai? Chúng tôi không hiểu nổi. 

Nói đi rồi cũng cần nói lại: hay chăng những người đánh máy, xếp 
chữ đù đờ sai lầm vì không biết tiếng ngoại quốc, nên gây ra tình trạng 
sai trái trên !? Mong là như vậy!. 

Thứ hai: Trong tài liệu “Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển - 
Ban Tuyên giáo ...” của Tỉnh có trưng dẫn tư liệu của vị linh mục 
Guerlach, để rồi khẳng định: 
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“Tháng 11-1909, nghĩa quân Xê Đăng đánh chiếm hai đồn Đăk 
Sút và Đăk Tô, linh mục Jules Viallenton bị giết (10)”. 

Trong tài liệu của cha Guerlach được Tỉnh trích dẫn không có đề 
cập như lời gán ép trên. Nếu những người nào thông hiểu một tí tiếng 
pháp và không ngụ ý chống tôn giáo, không thể nào  khẳng định như tài 
liệu của tỉnh Kontum cả.  

Chúng tôi xin trích đoạn sau đây trong nguyên bản văn bằng 
tiếng Pháp của Cha Guerlach nói đến cuối đời của Cha Bề Trên Jules 
Vialleton như sau: 

“Le 11 novembre 1909, celui qui depuis 28 ans tenait avec une 
habile et calme persévérance le gouvernail de la mission Sauvage, le P. 
Vialleton, mourait d'une sainte mort à Kon Tum, laissant vacante la 
charge de Supérieur. Mgr Grangeon ayant consulté les missionnaires 
des Sauvages pour lui désigner un successeur, le choix de tous se porta 
sur le P. Guerlach. Quelques semaines après, il recevait sa nomination 
et les pouvoirs de Provicaire Apostolique”. 

Xin tạm dịch : “Ngày 11 tháng 11 năm 1909, cha Vialleton từ 28 
năm điều khiển miền truyền giáo Thượng với sự kiên trì và bền bỉ khéo 
léo, đã qua đời cách thánh thiện tại Kon Tum, để lại sự khuyết vị đối với 
trách vụ Bề trên. Đức cha Grangeon tham khảo ý kiến các vị thừa sai 
vùng thượng để chỉ định người kế nhiệm, việc chọn lựa của mọi người 
hướng vào cha Guerlach. Vài tuần sau, ngài nhận việc bổ nhiệm và các 
quyền hành của Vị Quyền Đại Diện Tông Tòa”. 

Tư liệu gốc “M. Guerlach. Supérieur de la mission de Kon Tum, 
Pays: France, Année: 1912, Code : 1912/285-307, Page : 285-307” được 
tài liệu “Kon Tum 100 năm lịch sử và phát triển - Ban Tuyên giáo ...” trích 
dẫn nằm trong văn khố của Hội Thừa sai Paris, muốn nói  sao thì nói. Tư 
liệu này, cả thế giới đều trích dẫn, nên không thể pha tạp, bóp méo, 
thêm thắt gán ép sự việc không có thành có!. 

Vấn đề cuộc đời của Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền có tầm 
quan trọng trong đời sống tôn giáo địa phận Kontum gồm nhiều dân tộc, 
có ảnh hưởng đến vai trò quốc tế hiện nay. Một sự thật quan trọng về cái 
chết của Ngài, bị đánh tráo không dựa trên sử liệu “sự việc không mà nói 
có” chẳng phải là vu khống, gây chia rẽ tôn giáo, làm ảnh hưởng đến 
đoàn kết dân tộc hay sao?. Dân tộc phía bắc Kontum ngày nay là con 
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cháu của thế hệ cha ông trước kia, không có việc giết Cha Bề Trên Jules 
Vialleton mà họ gọi là Bok Kơdră Truyền, phải chăng họ quá bị ép uổng 
để rồi họ bị oan uổng trong tâm tư chân thật của họ! 

� Về cái chết của linh mục Vialleton đã đem vào giáo trình nhà 
trường Trung học Cơ sở năm 2010. Trong những năm học kế tiếp, giáo 
trình này đã đưa vào làm tài liệu giảng dạy trong trường THCS, cho học 
sinh học tập. Xin trích dẫn trong Phần III, bài 11 trang 28 có ghi: 

“Tháng 11.1909 đồng bào XêĐăng ở ĐăkTô nổi dậy tấn công 
địch giết chết tên cố đạo Jules Viloletton và nhiều lính địch”. 

Lại một lần nữa viết tên ông cố đạo Jules Viloletton như ông LÊ 
XUÂN SÁU là tác giả của tập tài liệu giảng dạy trong trường THCS, là 
bậc thầy viết sử cho học sinh học, chắc cũng đã chỉnh sửa những sai sót 
trong văn từ.  Mặt nội dung về giây phút cuối đời của linh mục thừa sai là 
Jules Vialleton, được ông khẳng định suông, không trưng dẫn bằng 
chứng có giá trị sử liệu. Trong một việc quan trọng, ngày nay người dân, 
nhất là giới trẻ, qua phương tiện truyền thông đại chúng, thường tìm hiểu 
hư thực như thế nào, có nền tảng lịch sử hay không?. Những hậu quả 
ngược lại: gây bất bình, ồn ào chống đối khi vô tình hay hữu ý chụp mũ 
những vị lãnh đạo tôn giáo, như về cái chết của  Cha Bề trên Jules 
Vialleton!. Hy vọng các vị hữu trách sẽ đính chính công khai những sai 
sót đó. 

Chắc chắc Chính quyền tỉnh cũng như Tỉnh Ủy không muốn 
những bất ổn xảy ra trong tỉnh sau này. Để ổn định lòng dân, thiết nghĩ 
cần sửa sai, nhận khuyết điểm công khai qua những phương thế đã gây 
ra. 

 
(còn tiếp) 

Kontum, ngày 25 tháng 05 năm 2014 

Lm. GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1. 

Phép lạ: 2 em bé tại Ai-cập bị chôn sống 15 ngày  
vẫn còn sống ! 

Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc 
Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang 
bú và một đã lên tám. 

Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta đến báo với 
cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày 
sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người 
chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát – VẪN 
CÒN SỐNG ! 

Toàn quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ việc xảy ra, 
và kẻ sát nhân đã bị hành hình vào cuối tháng Bảy. 

Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm cách nào để có thể sống sót 
được và em đã trả lời : "Một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, 
cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi 
sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu 
có thể cho em bú". Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi 
giáo mang mạng che mặt phụ trách kênh tin tức trên Đài Truyền 
Hình Ai-Cập . Người này đã nói công khai trên truyền hình, "Đó 
chính là Đức Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những 
việc như thế !" 

Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã 
thực hiện việc đó, các vết thương có nghĩa là Người thực sự đã 
chịu đóng đinh, và rõ ràng là Người đang sống ! Đằng khác, cũng 
hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện 
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như thế, và hai đứa trẻ không thể nào sống sót nếu không có một 
phép lạ thực sự. 

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang phải trải qua một thời khắc 
khó khăn chưa biết xử trí ra sao về việc này, và việc phổ biến các 
phim ảnh "Chết Vì Đạo" cũng chẳng giúp được gì ! Ai-cập là một 
quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông và giáo dục tại 
vùng Trung Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện này sẽ 
được phổ biến rộng rãi.  

Đức Kitô vẫn đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Hãy sẵn 
lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người.  

Chúa phán, “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa". (Gr. 17)  
 

CBS – Theo Internet 
 

6.2. 

HÃY ĐỂ TÂM YÊN TĨNH 

Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi 
theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ 
chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói 
chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư 
bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “ 

Đệ tử mau mắn xách vò, thoăn thoắt bước tới con suối. Đến 
nơi, anh tần ngần nhìn dòng nước, rồi nhìn sang bên bờ kia. Bắt 
gặp một đàn bò còn ướt lông, hiểu ra cớ sự, anh quay lại gặp sư 
phụ, bộc bạch : “Thưa thầy, người ta mới vừa dắt bò qua suối. 
Nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám…” 

Đạo sư ôn tồn : “ Được con. Vậy mình chờ một chút”. 

Khoảng mười lăm phút sau, đạo sư bảo : “Lấy nước đi con!” 

Đệ tử sốt sắng xách vò trở lại bờ suối. Anh thấy nước bớt 
đục hơn, nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lập tức quay về chỗ sư 
phụ, anh áy náy nói : 
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“Thưa thầy, cũng chưa uống được đâu ạ.” 

Đạo sư mỉm cười: “Không sao, con. Mình chờ thêm một chút 
nữa.” 

Rồi ngài xếp bằng, hai bàn tay để lên lòng, sửa dáng cho 
thẳng lưng, lim dim đôi mắt, yên lặng dưỡng thân dưới bóng râm 
của tàn cây. 

Khoảng nửa giờ sau, đệ tử ấy trở lại bờ suối. Bây giờ nước 
đã trong veo, có thể nhìn thấu lớp sỏi dưới đáy. Anh rón rén bước 
xuống để khỏi khấy động, và cố lựa chỗ tốt nhất để múc đầy vò 
nước mát mang về dâng thầy. 

Đạo sư đón lấy cái vò, nhìn vào rồi bảo “Con xem. Làm thế 
nào con có được chỗ nước trong trẻo, mát ngọt này. Thật ra con 
chẳng làm gì cả. Con chỉ cần kiên nhẫn đợi cho cặn cáu có đủ thời 
gian để nó tự lắng xuống. Tâm con cũng thế. Khi tâm con nổi 
sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp 
yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nên khi 
con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi 
hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác. Tốt nhất 
là con làm thinh, giả mù, giả điếc và kiếm một chỗ mà ngồi thở đều 
đặn, nhẹ nhàng. Con chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.” 

Đệ tử đáp: “Thưa thầy, nhưng thường đang lúc tâm trạng bất 
bình thì con lại không nhớ được cách để thoát ra !” 

Đạo sư gật đầu : “Phải đó con. Thế nên chỉ sau khi phạm sai 
lầm xong rồi thì mình mới biết là mình sai lầm. Nhưng như thế vẫn 
còn khá hơn là không nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải. Mỗi một 
trạng huống trong đời tu của con là một bài thi khảo sát trình độ 
tiến hóa tâm linh của con. Nhưng khi con ở vào trạng huống đó, thì 
con không hề nhớ là mình đang được thi, đang được thử thách. 
Đến khi kịp nhớ ra thì con đã thua mất rồi, thi rớt rồi !” 

 Dũ Lan Lê Anh Dũng – Từ Internet 
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VII. 

THOÂNG BAÙO 

Chương trình tổng quát  
lễ Đức Mẹ Măng Đen 

1. Thời gian: 
Từ 16 giờ Thứ Hai ngày 15.9.2014  
đến 14 giờ Thứ Ba, ngày 16.9.2014 

2. Địa điểm : 
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, thôn 

Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kontum. 
 

CÁC LƯU Ý. 

1. Về tâm tình. 
Ý thức cao “con Mẹ” trưởng thành, tự nguyện, tự giác. 

2. Cụ thể : 

2.1. Trật tự :  
* Trên đường,  
* Tại khu vực lễ đài và quanh tượng Mẹ. 
* Tại các khu vực ban bí tích hòa giải. 

NB.  
* Không vội vã, không chen lấn, không chiếm lối đi.  
* Luôn biết nhường chỗ cho người khác. 
* Mau mắn và vui vẻ nghe theo các trật tự viên. 

2.2. Môi trường :  
* Không vứt rác, nhưng vui vẻ nhặt rác  
* Nhắc người bên cạnh giữ môi trường sạch đẹp. 
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2.3. Xe cộ :  
* Để thẳng hàng.  
* Vào ra từ từ theo chỉ dẫn của Ban Tổ Chức. 

3. Âm thanh 
* Khu vực giải tội : âm thanh nhẹ, không cần lời. 
* Cả khu vực : có thánh ca về Đức Mẹ. 

4. Ban bí tích hòa giải.  
* Xin mời tất cả các cha. Đặc biệt giữa đêm khuya.   
* Tòa giải tội đặt nhiều nơi. Có nhạc thánh nhẹ.                     

5. Ban tiếp tân :  
Lưu ý có thể có các vị cao cấp tự nguyện tới. Cần có người 
phục vụ chăm sóc tốt. Phương tiện di chuyển, ăn nghỉ, 
phụng vụ… 

6. Thánh ca :  
* Chủ yếu hát cộng đồng.  
* Cần 2,3 người hát hướng dẫn 
* Bộ lễ Bahnar. 
* In sẵn phát cho giáo dân hoặc chiếu màn hình. 

 
Xin quý cha vui lòng nh�c nh và 
gi�i thích c�n k� trư�c cho anh ch� 
em trong x� ho. Xin cám ơn. 

 

 

VPTGM 
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VIII. 

SINH HOAÏT THAÙNG 7 
Ngày SINH HOẠT 
02 * 06g00 : Đc Micae đã truyền chức linh mục cho 9 phó tế của Dòng 

Chúa Cứu Thế tại Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sài Gòn. 
03 * Đc Micae dâng lễ mừng bổn mạng Cha Giám Đốc Chủng Viện Thừa 

Sai Kontum, Tôma Nguyễn Văn Thượng, tại Nhà thờ Đức An, Pleiku. 
* 09g00 : Đc Micae đã tới thăm và dâng lễ tại họ đạo mới Ia Dreng, 
thuộc Giáo Hạt Chư Sê. Một họ đạo mới với gần 3000 giáo dân dân 
tộc Jrai tham dự. Các vùng chung quanh anh chị em Jrai cũng muốn 
được nghe Lời Chúa, nhưng thiếu người rao giảng Lời. 

+ 06 * 07g30 : Đc Micae ban thêm sức cho 124 em tại Nhà thờ Thiên Ân, 
Giáo hạt Tân Phú, Tgp Saigon. 
* 16g00 : Đc Micae chủ sự lễ tiên khấn của nt Maria Josefa Nguyễn Thị 
Hồng Thủy, Dòng Thừa sai Peter Claver tại Nhà nguyện Naza Thủ đức 

08 * 09g00 : Linh mục Kontum tĩnh tâm tháng 7 tại TGM. 
12 * Đc Micae đáp chuyến bay BR 310 đi Taipei và chuyến bay BR 12 đi 

Los Angeles, Hoa Kỳ. 
+13 * 14g00 : Đc Micae dâng lễ tại Nhà thờ St Barbara, Gp Orrange 

County, Califorrnia, USA. 
+20 * Đc Micae dâng lễ tại Nhà thờ St Henry, Chicago. 
23 * Từ 21 đến 25.07.2014. Các linh mục phụ trách Tòa án hôn phối gp 

Kontum dự khóa bồi dưỡng về Tòa án hôn phối tại TGM Nha Trang.  
24 * Lm TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông dâng lễ cầu nguyện cho Lm 

Phaolô Lê Quang Trinh tại Nhà thờ Thanh Hải, Nha Trang. Sau đó đã 
rước hài cốt Ngài về an nghỉ tại Nn Chủng Viện Thừa Sai KT (CTK). 

25 * Anh em linh mục Kontum về dâng lễ giỗ 3 năm cho Cố Lm Giuse 
Nguyễn Thanh Liên, nguyên lm TĐD gpkt và cầu nguyện cho cố Lm 
Phaolô Lê Quang Trinh, tại Nhà nguyện CTK. 

+27 * 10g00 : Đc Micae dâng lễ cho cộng đoàn người Việt tại Nhà thờ St 
Paul, Gp Springfield, tiểu bang Massachusetts. 

31 14g00: Tại TGM: Phái đoàn Viện Nghiên Cứu Châu Phi và Trung Đông 
thuộc Viện Hàn Lâm KHVN, do ông TS Lê Đức Hạnh làm trưởng đoàn, 
đến thăm và làm việc với TGM. Có lm G. Đỗ Hiệu, lm Gk. Hoàng Sơn, 
lm A.M.Z Tự Cường OP và Lm Luy Quang Hoa tiếp phái đoàn. Nội 
dung: Tìm hiểu sinh hoạt của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn gp 
Kontum: gx Kon Rơbang, Phương Quý và Kon Xơm Luh (ngày 1&2.8) 
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SINH HOAÏT THAÙNG 8 
Ngày SINH HOẠT 

 02 * 06g00: Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung đã ban Thêm Sức 
cho 120 em tại Nhà thờ Kon Rơbang, Kontum. 
Trong khi đó, Đc Micae dâng lễ và thăm Đại chủng viện Tgp 
Galveston-Houston, Đcv St Mary. 

+03 * 06g00 : Đc Micae thăm và dâng thánh lễ tại Nhà thờ Gx 
Lavang, tại Thành Phố Houston. 
* 11g00 : Đc Micae thăm và dâng lễ tại Gx Mỹ St Maximillian 
Kolbe cũng tại Tgp Galveston-Houston. Gx có khoảng hơn 2400 
gia đình Công Giáo với khoảng 7000 giáo dân. 

 04 * TGM Nha Trang: Anh em linh mục trẻ mới chịu chức 5 năm trở 
lại của 10 Giáo Phận tham dự khóa thường huấn 2010-2014. Số 
linh mục trong giáo phận Kontum có 17/20 tổng số có mặt. Từ 
04 đến 07.08.2014. 

 05 * Tại Gx Lệ Cần, từ 05 đến 08.08.2014 có khóa thường huấn 
cho khoảng 60 thành viên Gia đình Phan Sinh (OFM) tổ chức. 
* 19g00 : Đc Micae đã đến dâng lễ và gặp gỡ anh chị em cựu 
học sinh Minh Đức Pleiku và cũng là những thành viên nhiệt 
thành của Gia đình FxF tại Orange County, Califfornia, USA. 

 06 * 10g00 : Đc Micae đã đi thăm anh chị em huynh trưởng Phong 
Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đang dự khóa 
huấn luyện tại Riverside, California. Được biết nhiều linh mục tu 
sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ xuất thân từ môi trường Thiếu Nhi Thánh 
Thể tại các giáo xứ. Các anh chị TNTT cũng giữ vai trò quan 
trọng trong việc phát huy việc học tiếng Việt cũng như truyền đạt 
văn hóa Việt tại các xứ đạo Việt tại Hoa Kỳ. 

 07 * 24g00 : Đc Micae đã rời Hoa Kỳ về Việt Nam từ phi trường Los 
Angeles. Qua ngã Taipei, Taiwan. Trên 2 chuyến bay BR 0015 
và BR 391 của hãng hàng không EVA AIR. 

+ 10 * 06g00 : Đc Phêrô Trần Thanh Chung đã ban thêm sức cho 39 
con em tại Gx Thăng Thiên, Pleiku. 
* 10g00 : Đc Phêrô Trần Thanh Chung đã ban thêm sức cho 63 
con em tại Nhà Thờ Thanh Hà, Hạt Chư Prông, Miền Pleiku. 

 11 * 10g00 : Linh mục Giáo Phận về tĩnh tâm tháng tại Tòa Giám 
Mục. Đc Micae đã nói chuyện với anh em linh mục. Buổi tĩnh 
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tâm kết thúc lúc 16g00 cùng ngày, vì 18 anh em linh mục và 
Đức Giám Mục Giáo Phận đi Hàn Quốc. 

 12 * Phái đoàn anh em linh mục và tu sĩ gồm 22 người lên đường 
đi Hàn Quốc tham dự lễ phong 124 chân phước tử đạo. 

 13 * 24g00 : Đc Micae và Lm Ngô Phan Đình Phục sj lên đường đi 
Seoul tham dự Đại Hội giới trẻ Á Châu lần thứ 6 tại Daejeon và 
lễ phong chân phước 124 vị tử đạo tại Seoul.  

 14 * Các hồng y và giám mục ăn nghỉ tại Khách Sạn LOTTE, 
Seoul, trong suốt thời gian ở Hàn Quốc. 

 15 * ĐTC Phanxico khai mạc Đại Hội giới trẻ tại SVĐ Daejeon. 
 16 * 06g00 : Đc Phêrô ban thêm sức cho con em Jrai. 

* 10g00, tại Seoul: ĐTC Phanxico chủ sự lễ phong chân phước 
cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc. Có 1 triệu người tham dự tại 
Quảng trường Gwanghwamun. 

+17 * 10g00 : ĐTC Phanxicô nói chuyện và dùng cơm với gần 100 
hồng y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Á Châu tại Đền thánh  Hải 
My (Haemi) thuộc giáo phận Đại Điền (Deajeon), Hàn Quốc. 
* 16g00 : ĐTC chủ sự lễ bế mạc đại hội giới trẻ Á Châu tại  
Haemi Castle. Có hơn 100.000 người trẻ tham dự. Năm 2016, 
đại hội giới trẻ Á Châu sẽ được tổ chức tại Indonesia. 

 18 * 11g00 : ĐTC đã chủ sự lễ cầu cho hòa bình và hòa giải Nước 
Triều Tiên tại nt Chính Tòa Myeon Dong, Seoul. Có Bà Tổng 
Thống HQ dự lễ và đông đảo đại diện các tôn giáo tại Seoul. 
* 12g00 : Các giám mục rời Seoul về nước. 
* Phái đoàn Kontum đi Hàn Quốc về tới Việt Nam lúc 1g30 sáng. 

 19 * 11g30 : Đc Micae và c. Phục sj về tới phi trường Tân Sơn Nhất 
 21 * 09g00 : Đc Micae tham dự lễ an táng Đc Phaolô Nguyễn 

Thanh Hoan, nguyên giám mục Gp Phan Thiết, Vị sáng lập Tu 
Đoàn Bác Ái xã hội, tại Nhà nguyện Tu Đoàn thuộc Gx Thánh 
Linh, Lagi, Gp Phan Thiết. 

 22 * 05g00: Đc Micae chủ sự lễ khấn đầu cho 9 chị em Dòng Chúa 
Quan Phòng Tỉnh Dòng Tây Nguyên tại Nhà thờ Tân Hương,Kt 
* Hôm nay, tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn cũng có 6 con em từ 
hoặc đã từng phục vụ tại Gp Kontum khấn theo linh đạo Mến 
Thánh Giá Qui Nhơn. Xin tạ ơn Chúa và chúc mừng. “Nơi nào 
có nhiệt tình truyền giáo, nơi đó phát sinh nhiều ơn gọi”. 
* 09g00 : ĐGM Kontum đã tiếp phái đoàn chính quyền Huyện 
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Đăk Glei tới thăm và trao đổi về vụ Nhà thờ tạm Gx Đăk Jâk. 
Phía Chính quyền có Ông Nguyễn Phúc Phận, Bí thư Huyện Ủy 
và Bà Y Thị Bích Thọ, chủ tịch UBND Huyên dẫn đầu và 4 thành 
viên huyện. Phía TGM, còn có Lm G. Đỗ Hiệu, Lm Gk. Nguyễn 
Hoàng Sơn, Lm P. Nguyễn Đức Hữu, Lm Luy Nguyễn Quang 
Hoa, Lm Dom. Trần Văn Vũ và 2 chức việc gx Đăk Jâk. 
Vụ nhà thờ tạm Đăk Jâk đã kéo dài cả hơn năm nay. Phía CQ 
bắt phải rỡ, vì xây dựng trái phép. Đã không có giấy phép mà lại 
còn xây dụng trên đất nông nghiệp của 3 gia đình giáo dân cũng 
như lấn chiếm đất sân bóng của làng. Rất tiếc, xin phép bao 
năm tháng không cho. Nay nhu cầu của hơn 5000 giáo dân ngồi 
ngoài mưa nắng cả hơn 30 năm, hết chịu nổi. Nhất là Nhà Thờ 
đã được làm phép dâng cho Chúa rồi, không ai dám rỡ, nếu 
không có gì “xứng đáng hơn, hợp pháp hơn” ngôi nhà tạm này. 
Sau những trao đổi thẳng thắn và chân tình, hai bên đã đi tới kết 
quả theo 2 bước: 
1- Bước 1 : TGM xin xây dựng Nhà Thờ chính thức Gx Đăk Jâk 
với diện tích 1.100 m2 trên thửa đất 5.138 m2 do Nữ tu 
M.Nguyễn Thị Nhiệm đứng tên. 
2- Bước 2 : Trong khi hoàn tất các thủ tục xây dựng nhà thờ 
chính thức, UBND Huyện Đăk Glei sẽ cấp cho Gx Đăk Jâk phép 
xây dựng một nhà thờ tạm bằng tôn sắt trên 200m2 thổ cư. 
* Gx La Sơn, Giáo Hạt Mang Yang vừa có thêm một người con 
thụ phong linh mục thuộc dòng Don Bosco, Cha GB Nguyễn 
Chung. Tạ ơn Chúa. Xin chúc mừng. 

 23 * “Hội trại sinh viên lần I” với chủ đề “Hành trình theo dấu chân 
Ngài” tại TGM Kontum. Qui tụ hơn 340 sinh viên từ Saigon, 
BMT, Đà Lạt, Nha Trang, Qui nhơn và Kontum. 2 ngày 23&24. 

+ 24 * 05g30 : Đc Micae đã ban Thêm Sức cho 131 con em thuộc Gx 
Phú Bổn tại nhà thờ Phú Bổn. 
* 09g30 : Đc Miace đến thăm và ban Thêm Sức cho 57 con em 
Bahnar và Kinh tại Giáo họ Pờ Tó, huyện Ia Pa, hạt Phú Bổn. 
* Sau đó, Đc Micae đã đi thăm Cđ Nữ Tu Đaminh Tam Hiệp tại 
Kon Chro, thăm các cha và các xứ họ An Khê, Chợ Đồn, An 
Sơn, Đồng Sơn & các cộng đoàn nữ tu ở đây. Trên đường về 
Đức Cha đã ghé thăm nhà thờ, nhà xứ Hra-Phú Yên, Châu Khê. 

 25 * 05g15 : Tại Nhà thờ Đức An, mừng Đức Cha Phêrô Trần 
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Thanh Chung 59 năm thụ phong linh mục. Có Đức Cha Micae 
cùng đồng tế và chia sẻ Tin Mừng. Hôm nay cũng là 16 năm  
thụ phong linh mục của Cha Giuse Trần Ngọc Tín, cha sở Gx 
Phương Quý. Xin chúc mừng Cha. 

 27 * Ngày Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận. 
* 05g00 : Đc Micae ban thêm sức cho 219 con em Bahnar tại 
Nhà thờ Mang La, Miền Kontum (Gồm 94 em thuộc Gx Mang 
La; 123 em thuộc Gx Kon Trang và 2 em thuộc Gx Đăk Jâk). 
* 08g30 : Đc Micae thăm và ban Thêm Sức cho 120 con em 
thuộc Giáo họ Plei Kroong, Miền Kontum. Giáo Họ nay hiện có 
1600 anh chị em Bahnar và 200 tín hữu người Kinh từ các nơi 
về sinh sống!  Theo Cha xứ cho biết còn cả 1000 anh chị em tín 
hữu vì thiếu linh mục nên vẫn còn xa nhà thờ, xa cộng đoàn. 
Cần cha xứ , các nữ tu và anh chị em chức việc năng đi thăm 
viếng! Vắng linh mục lâu nay, kết quả rất thảm khốc vậy! 
* 10g30 : Đc Micae dâng lễ mừng Thánh Monica, bổn mạng các 
bà mẹ Công Giáo Miền Kontum tại Nhà thờ Chính Tòa. Có 
2000 bà mẹ Bahnar, Seđăng và Kinh cùng về tham dự. Miền 
Kontum còn tổ chức trên Vùng Đăk Jâk với 700 bà mẹ tham dự. 
* Đc Micae tiếp Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Nhóm GKPV tới 
thăm Đức Giám Mục Giáo Phận. 
* 15g00 : Đc Micaee thăm và dâng lễ mừng các Bà Mẹ Công 
Giáo Miền Pleiku tại Nhà thờ Thăng Thiên, Pleiku. Ngoài địa 
điểm ở Thăng Thiên với 1400 chị em về tham dự còn có các 
điểm qui tụ khác dành cho các bà mẹ dân tộc Jrai với 2 ngày 
tĩnh tâm, học hỏi và sinh hoạt : một tại Pleichuet có 1000 bà 
mẹ, tại Chư Dang Ya có 700 bà mẹ. và một số nơi khác. Như 
vậy năm nay có trên dưới 5000 các bà về về tham dự ngày hiền 
mẫu (Miền Kontum 2700; Miền Pleiku 3100) 

 28 * Ghi nhớ năm thứ 11, Đc Micae được tấn phong Giám Mục tại 
nhà thờ Chính Tòa Kontum. Đc Micae đi thăm các cha và các 
cộng đoàn thuộc Giáo hạt Chư Prông. 

+31 * 06g00 : Đc Micae ban Thêm Sức tại Nhà thờ Đồng Sơn, Giáo 
hạt An Khê. Có 62 em thuộc Gx Đồng Sơn và Vùng h.Kon Chro. 
* 09g00 : Đc Micae ban thêm sức cho 54 con em tại nt Chợ Đồn. 
Các em thuộc Gx Chợ Đồn và địa bàn H. K’Bang, hạt An Khê. 
16g30 : Đc Micae ban thêm sức cho 55 con em Gx An Khê. 
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X.  
HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 0* 0* 0* 04444....00008888. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 14141414    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2000200020002000)))) 
Cha Ñaminh Nguyeãn Tieán Trung 

****    08080808.0.0.0.08888. . . . Thaùnh Ñaminh, linh muïcThaùnh Ñaminh, linh muïcThaùnh Ñaminh, linh muïcThaùnh Ñaminh, linh muïc 

Boån maïng Cha Lôïi, cha Taâm, cha Trung,  
cha Vinh, cha Vaên Vuõ, cha Thaät  CSsR,  
cha Nieäm CSsR, cha Xuaân Huøng.   

* 11* 11* 11* 11....00008888. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 3333    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2012012012011111)))) 
Caùc cha OP: Luca Nguyeãn Vaên Maïnh,  
Giuse Haø Ñaêng Hoäi, Antoân Phaïm Minh Chaâu 

* 1* 1* 1* 19999....00008888. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 9999    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2005200520052005)))) 
Cha Giuse Traàn Minh Chính, CSsR 

* 23* 23* 23* 23....08080808. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 6 6 6 6 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2008)2008)2008)2008) 
Cha Giuse Vuõ Quoác Höng, CM 

* 23* 23* 23* 23....08080808. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 2 2 2 2 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2012)2012)2012)2012) 
Cha Giuse Ñoã Quang Thaùi Haø, SDB  
vaø Cha Giuse Laïi Vaên Vinh, SDB. 

****    24242424.0.0.0.08888. . . . Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Barthoâloâmeâoâ, toâng ñoøBarthoâloâmeâoâ, toâng ñoøBarthoâloâmeâoâ, toâng ñoøBarthoâloâmeâoâ, toâng ñoø....    

Boån maïng Cha Thònh CSsR,ø Cha Phöôùc CSsR. 
* 25* 25* 25* 25....08080808. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 59 59 59 59 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1955)1955)1955)1955) 

Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung 
* 25* 25* 25* 25....08080808. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 16161616    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1998)1998)1998)1998) 

Cha Giuse Traàn Ngoïc Tín 
* 28* 28* 28* 28....08080808. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 11 11 11 11 naêm naêm naêm naêm GiaùmGiaùmGiaùmGiaùm    Muïc (Muïc (Muïc (Muïc (2003)2003)2003)2003) 

Ñöùc Cha Micae Hoaøng Ñöùc Oanh 
****    22228888.0.0.0.08888. . . . Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh AugustinoâAugustinoâAugustinoâAugustinoâ    

Boån maïng Cha Nguyeãn Vieát Chung, CM 
 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 



       Giaùo phaän Kontum                                                              08&09/2014   

68 

 

HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

 

 

    

* * * * 10101010.0.0.0.09999. Möøng Kyû. Möøng Kyû. Möøng Kyû. Möøng Kyû    Nieäm Nieäm Nieäm Nieäm 11111111    naêm naêm naêm naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2002002002003333))))    

Cha Antoân Nguyeãn Vaên Binh 

* * * * 17171717.0.0.0.09999. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 5555    naêm naêm naêm naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2002002002009999))))    

Cha Gioakim Ñoã Syõ Huøng, SVD 

****    22221111.0.0.0.09999. . . . Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Toâma Traàn Vaên ThieänToâma Traàn Vaên ThieänToâma Traàn Vaên ThieänToâma Traàn Vaên Thieän    

Boån maïng Cha Leâ Coâng Huy Khanh 

* * * * 24.0924.0924.0924.09. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 57 naêm 57 naêm 57 naêm 57 naêm Linh MuLinh MuLinh MuLinh Muïcïcïcïc    ((((1951951951957777))))    

Cha Ñaminh Mai Ngoïc Lôïi 

* * * * 25.0925.0925.0925.09. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 13 naêm 13 naêm 13 naêm 13 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2001200120012001))))    

Cha Bartoâloâmeâoâ Nguyeãn Ñöùc Thònh, CSsR 

****    27.0927.0927.0927.09. . . . Thaùnh Vinh Sôn PhaoloâThaùnh Vinh Sôn PhaoloâThaùnh Vinh Sôn PhaoloâThaùnh Vinh Sôn Phaoloâ    

Boån maïng Cha Nguyeãn Thaønh Trung, OFM 

****    29.0929.0929.0929.09. . . . Toång Laõnh caùc Thieân Thaàn Toång Laõnh caùc Thieân Thaàn Toång Laõnh caùc Thieân Thaàn Toång Laõnh caùc Thieân Thaàn     

Micaen, GaprMicaen, GaprMicaen, GaprMicaen, Gaprien vaø Raphaen.ien vaø Raphaen.ien vaø Raphaen.ien vaø Raphaen.    

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

****    30303030.09.09.09.09. . . . Thaùnh Gieâroânimoâ, linh muïc.Thaùnh Gieâroânimoâ, linh muïc.Thaùnh Gieâroânimoâ, linh muïc.Thaùnh Gieâroânimoâ, linh muïc.    

Boån maïng cha Leâ Ñình Huøng, cha Traàn Vaên 
Traïch, cha Nguyeãn Ñình Thuaät CSsR. 
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