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NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA XỨ ĐẠO & CỘNG ĐOÀN 
 

Kính gửi 
Gia đình Giáo Phận Kontum. 
 
 

Anh chị em thân mến, 

Ngày 10.12.2014, Giáo Phận sẽ tổ chức trọng thể lễ bế mạc Năm Tân phúc âm hoá gia đình 
và khai mạc Năm Tân phúc âm hoá xứ đạo và cộng đoàn tại linh địa Đức Mẹ Măng Đen. Nhân 
dịp này chúng tôi xin chia sẻ với gia đình giáo phận đôi điều. 

• Đức Mẹ Măng Đen qua dòng lịch sử. 

Ngày 09.12.2006, sau khi hay tin có người mới phát hiện ra Tượng Đức Mẹ tại Đồi Măng 
Đen (Plateau Gi) thuộc huyện Kon Plông ( tức Quận Chương Nghĩa trước 1975), chúng tôi đã đến 
kính viếng và tìm hiểu lai lịch. Được biết Anh Chị H. & B. – những di dân từ Bắc vào làm ăn tại 
thị trấn Đăk Long – đã phát hiện ra Tượng Đức Mẹ từ 2004. Khi đó Tượng Đức Mẹ mất đầu và 
mất cả hai bàn tay. Anh B. và các bạn đã âm thầm nắn ráp cho Đức Mẹ một khuôn mặt có nét dân 
tộc và 2 bàn tay. Tuy nhiên, hai bàn tay lại rớt. Hiện chúng tôi đã tìm thấy và đang lưu giữ tại Toà 
Giám Mục. Từ đó ngày ngày vẫn có những anh chị em lương giáo âm thầm đến kính viếng Mẹ. 
Sau đó chúng tôi đã đi hỏi mới biết Tượng Mẹ được đặt đầu năm 1974.  

Từ 2012, Chính quyền đã cho phép chính thức tổ chức các ngày lễ mừng kính trọng thể. Như 
năm 2013, dầu mưa gió và chưa có các cơ sở tối thiểu, số người tham dự cũng vượt trên 30.000. 
Chúng tôi đề nghị chính quyền giao cho 20 hecta để xây dựng một trung tâm hành hương kính 
Đức Mẹ theo hướng qui hoạch của Nhà Nước. Nhà Nước có chương trình xây dựng Măng Đen 
thành một thành phố du lịch có tầm cỡ quốc tế. 

Chiều ngày 03.11.2014 vừa qua, từ 14g00 đến 15g30, Toà Giám Mục đã đón tiếp phái đoàn 
của Chính quyền tỉnh Kontum do Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh, Thành 
viên của UBND Tỉnh hướng dẫn đã đến thăm và cho biết thiện ý và thiện chí của Chính quyền 
Tỉnh muốn phía Giáo Hội bước đầu xây dựng một nhà thờ, một nhà xứ làm nơi sinh hoạt cho linh 
mục coi sóc, trong khi chờ đợi có quyết định theo Văn Thư số 175/VT/’14/tgmkt gửi Thủ Tướng 
Chính Phủ ngày 22.09.2014. Trong văn thư này, Toà Giám Mục đã chính thức xin Thủ Tướng 
Chính Phủ giao tối thiểu 20 hecta để xây dựng các hạng mục cần thiết. Chúng tôi sẽ nộp bản vẽ 
sớm nhất có thể. Hy vọng chúng tôi cũng sớm nhận được quyết định của chính quyền giao đất. 
Chúng tôi sẽ thực hiện trung tâm mang sắc thái : tâm linh, tây nguyên và hoà hợp thiên nhiên núi 
rừng tại khu vực Tượng đài này. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu tôn giáo mà còn góp phần 
phát triển Thành phố Măng Đen ngang tầm một Thành phố Đàlạt thứ hai của Việt Nam. 

 

 



• Về bên Mẹ Măng Đen ngày 10.12.2014 : Ngày Đại Lễ của Gia đình Giáo Phận  
                 Khai mạc Năm Tân Phúc Âm Hoá Xứ đạo và Cộng Đoàn. 

Anh chị em thân mến, 

Như đã ghi trong Lịch của Giáo Phận, hai ngày 09 và 10.12.2014 sắp tới, Giáo Phận sẽ tổ 
chức đại lễ Bế mạc Năm tân Phúc Âm Hoá Gia đình và Khai mạc Năm tân phúc âm hoá xứ đạo và 
các buôn làng cũng như các cộng đoàn trước sự chứng giám của Mẹ Măng Đen.  

Tại mỗi xứ hay cộng đoàn, anh chị em có thể chuẩn bị tham dự ngày đại lễ sắp tới bằng 
những giờ cầu nguyện và thẩm định lại một năm qua đã dùng ánh sáng Tin Mừng canh tân đời 
sống gia đình như thế nào? Đặc biệt xét theo các quyết tâm đã đề ra (1) Mỗi gia đình kết nghĩa với 
một gia đình lương dân; (2) Hãy phát triển giờ kinh gia đình; và (3) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho 
chúng ta tiến bước.  

Còn năm 2015, chúng ta tiếp tục dùng ánh sáng Tin Mừng để canh tân cộng đoàn – xứ họ, 
buôn làng, dòng tu. Nhưng “Mọi canh tân của Hội Thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để 
tránh rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh quy vào chính mình” (NvTm số 27). Mỗi cộng đoàn hay 
“giáo xứ phải  hoàn toàn hướng về truyền giáo” (x. NvTm số 28). Truyền giáo vừa là liều thuốc 
bổ tăng thêm lòng tin mến, vừa là liều thuốc chữa trị các khiếm khuyết hay tiêu cực trong cộng 
đoàn cũng như xứ đạo (x. NvTm số 121). Vì thế, chúng ta phải “thường xuyên trong trạng thái 

truyền giáo” (NvTm số 25). 

Theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu trên, chúng tôi xin gửi tới gia đình giáo 
phận một số việc làm cụ thể như những gợi ý “theo phương pháp của người môn đệ thừa sai, một 
phương pháp “được nuôi dưỡng bởi ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần” (NvTm 50). 

1- Đào sâu tinh thần Tông huấn Niềm vui Tin Mừng được trích in trong Lịch giáo phận năm 
2015. Xin quý cha vui lòng dành chút thì giờ đọc và giải thích trước giờ lễ mỗi Chúa nhật. Đức 
Thánh Cha Phanxicô tha thiết kêu mời “Mọi kitô hữu đều là những nhà truyền giáo theo mức độ 
họ đã gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa trong Đức Kitô….. Chúng ta luôn luôn là những 

“người môn đệ truyền giáo” (NvTm 120). Xứ đạo, cộng đoàn “phải hoàn toàn hướng về truyền 

giáo” (NvTm số 27). 

2- Mỗi giáo xứ hay cộng đoàn kết nghĩa với một xứ họ ở xa hay mới thành lập. Nhiệt tình 
truyền giáo sẽ khơi dậy nhiều sáng kiến bổ ích, đặc biệt vào các dịp lễ như Ngày chầu lượt, lễ bổn 
mạng, lễ Giáng Sinh v.v… Xin đẩy mạnh chương trình “Người người Tân ước, nhà nhà Thánh 
Kinh”. 

3- Đẩy mạnh việc giáo dục và đào tạo ơn gọi thừa sai tại các xứ họ và các cộng đoàn. 

Anh chị em thân mến, 

Ngày 10.12.2014 sắp tới là ngày đại lễ của gia đình giáo phận. Xin anh chị em sắp xếp công 
việc để có thể về tham dự đông đủ để được nghe Mẹ Măng Đen dạy bảo cùng dẫn chúng ta đến 
gặp Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và cùng Mẹ đến với tha nhân, đặc biệt những anh chị 
em nghèo khổ. Đời sống của cộng đoàn tín hữu thời sơ khai luôn luôn là mẫu gương sống đạo cho 
các xứ họ và cộng đoàn chúng ta học tập noi theo trong Năm tân phúc âm hoá này.  

Hiệp thông trong tâm tình tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa là CHA duy nhất và chân thật cùng 
với Mẹ Măng Đen. 

 

 

 

 
 
 


