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I. 
YÙ CAÀU NGUYEÄN 
Thaùng 11 / 2014 

 

 

Nhaø Thôø Kontum Kôpông, Haït Kontum 
Xaây döïng naêm 2007 

Boån Maïng: Ñöùc Kitoâ Vua Vuõ Truï (23.11) 
 
 

- YÙ chung:  

Cầu cho những người sống cô đơn 

Xin cho những người đang chịu cảnh cô đơn cảm nghiệm được sự 

gần gũi của Thiên Chúa và sự nâng đỡ của anh chị em mình. 

 

- YÙ truyeàn giaùo:  

 Cầu cho các nhà đạo tạo chủng sinh và tu sinh 

Xin cho các người trẻ, chủng sinh và tu sinh nam nữ, có được các 

nhà đào tạo tài năng và khôn ngoan. 
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II. 
GIAÙO HOÄI HOAØN VUÕ 

2.1. 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô  
nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn (2015) 

 

 

Giáo Hội không biên giới, 
Mẹ của mọi người. 

 
Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu “là người rao giảng Tin Mừng tuyệt hảo và là 
hiện thân của Tin Mừng” (Tông Huấn Evangelii Gaudium, số 209). 
Trước lòng ân cần Người dành đặc biệt cho người dễ bị tổn 
thương nhất và người bị gạt ra ngoài lề xã hội hơn cả, chúng ta 
được mời gọi phải chăm sóc cho những người yếu ớt hơn mình và 
nhận ra diện mạo đau khổ của Người, nhất là nơi những nạn nhân 
của các hình thức nghèo khổ và nô lệ mới. Chúa nói: “Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là 
khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho 
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi 
đã đến thăm” (Mt 25, 35-36). Vì vậy, Giáo Hội lữ hành trên trần 
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gian và là Mẹ của mọi người có sứ mạng phải yêu mến Chúa 
Giêsu Kitô, tôn thờ và yêu mến Người đặc biệt nơi những người 
nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi hơn hết; chắc chắn trong số những 
người này có những người di dân và tị nạn, họ đang tìm cách quay 
lưng lại với những điều kiện sống khắc nghiệt và nguy hiểm tứ bề. 
Do đó, năm nay Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn có chủ đề: Giáo 
Hội không biên giới, Mẹ của mọi người. 

Quả thật, Giáo Hội giang tay chào đón mọi dân tộc, không 
phân biệt một ai và vượt qua mọi biên giới, để loan báo cho mọi 
người biết rằng “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8.16). Sau khi 
chịu chết và sống lại, Đức Giêsu trao lại cho các môn đệ sứ vụ làm 
chứng và loan báo Tin Mừng nhằm thông truyền niềm vui và lòng 
thương xót. Ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ ra khỏi Nhà Tiệc ly, 
lòng đầy can đảm và hân hoan; sức mạnh của Thánh Thần đã 
thắng mọi hồ nghi và khiến cho ai nấy đều hiểu được trong tiếng 
của mình những gì các môn đệ loan báo; như thế, ngay từ đầu, 
Giáo Hội là một người mẹ với tấm lòng mở ra cho cả thế giới, vượt 
qua mọi biên giới. Từ đó đến nay, nhiệm vụ này đã trải qua hai 
ngàn năm lịch sử, nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên, việc loan 
báo truyền giáo đã cho thấy rõ tính cách hiền mẫu của Giáo Hội 
đối với toàn thể nhân loại, sau đó, các Giáo phụ cũng đã khai triển 
và Công đồng Vaticanô II cũng đã nhắc lại vai trò này của Giáo 
Hội. Các nghị phụ đã nói đến“Ecclesia mater” (Giáo Hội là Mẹ) để 
giải thích bản chất của Giáo Hội. Thật vậy, Giáo Hội sinh ra những 
người con, cả nam lẫn nữ, mà Giáo Hội ôm vào lòng và “yêu 
thương săn sóc họ” (Hiến Chế Giáo Hội Lumen gentium, số 14). 

Giáo Hội không biên giới, Mẹ của mọi người, truyền bá trên 
thế giới văn hóa đón tiếp và liên đới, văn hóa này chủ trương 
không được xem ai là người vô ích, vướng víu, và không được loại 
trừ ai. Quả thật, khi sống vai trò làm mẹ, cộng đoàn Kitô hữu nuôi 
dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn đồng hành và tìm 
cách trở nên gần gũi trong cầu nguyện và các công việc thể hiện 
lòng thương xót. 
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Ngày nay, tất cả những điều này có một ý nghĩa đặc biệt. 
Thật vậy, trong thời đại có những cuộc di dân trên diện rộng, một 
số đông người rời bỏ quê nhà lòng tràn trề hy vọng, họ chấp nhận 
nguy hiểm để lên đường, với uớc muốn và sợ hãi làm hành trang, 
họ chỉ mong sao tìm được những điều kiện sống nhân đạo hơn. 
Tuy nhiên, những trào lưu di cư này thường hay gây ra ngờ vực 
và chống đối, ngay cả nơi các cộng đoàn của Giáo Hội, và ngay cả 
khi người ta cũng chưa biết những người trong cuộc đã phải sống, 
bị bách hại và chịu khốn khổ như thế nào. Trong trường hợp này, 
nghi ngờ và thành kiến đi ngược lại với điều răn trong Kinh Thánh 
dạy chúng ta đón tiếp khách lạ đang túng quẫn với lòng tôn trọng 
và trong tình liên đới. 

Một mặt, trong thánh điện của tâm thức vang lên lời kêu gọi 
phải sờ tay đến sự khốn cùng của nhân loại và thi hành mệnh lệnh 
yêu thương mà Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta khi Người đồng 
hóa mình với khách lạ, với người đau khổ, với tất cả các nạn nhân 
bị bạo hành và bóc lột. Tuy nhiên, mặt khác, vì bản chất chúng ta 
là yếu đuối, “chúng ta cảm thấy bị cám dỗ là những Kitô hữu trong 
khi vẫn giữ một khoảng cách an toàn với những vết thương của 
Chúa” (Tông huấn Evangelii Gaudium, số 270). 

Khoảng cách chúng ta giữ đối với những thảm cảnh của 
nhân loại sẽ rút ngắn lại nếu chúng ta có một đức tin, đức cậy, đức 
mến can trường. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi chúng ta nhận ra 
Người nơi những người di dân và tị nạn, những người phải di rời 
và lưu vong, và bằng cách đó, Người cũng kêu gọi chúng ta phải 
chia sẻ nguồn lực mình đang có, và đôi khi phải từ bỏ phần nào sự 
tiện nghi và sung túc mình đang hưởng. Trước đây, Đức Thánh 
Cha Phaolô VI vẫn nhắc nhở chúng ta điều đó, ngài nói: “những 
người được ưu đãi hơn cả phải từ bỏ một số quyền lợi của mình, 
để thanh thản hơn mà đem của cải ra phục vụ người khác” (Tông 
thư Octogesima Adveniens, 14 tháng 5 năm 1971, số 23). 

Vả lại, do các xã hội thời nay mang tính đa văn hóa, nên 
Giáo Hội phải cảm thấy mình cần dấn thân hơn nữa để xây dựng 
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tình liên đới, sự hiệp thông và loan báo Tin Mừng. Quả thật, các 
trào lưu di cư buộc chúng ta phải đào sâu và tăng cường những 
giá trị cần thiết để đảm bảo sao cho các cá nhân và các văn hóa 
sống chung với nhau cách hài hòa. Để đạt được yêu cầu này, sự 
dung nhận thôi chưa đủ, mặc dù hành động này mở đường cho 
việc tôn trọng sự khác biệt và đưa đến việc chia sẻ giữa những 
con người có nguồn gốc và văn hóa khác nhau. Còn phải lồng vào 
đây lời của Giáo Hội kêu gọi chúng ta vượt qua biên giới và tạo 
điều kiện nhằm “chuyển từ một thái độ tự vệ và sợ hãi, thờ ơ hoặc 
gạt qua bên lề... sang một thái độ lấy ‘văn hóa gặp gỡ’ làm nền 
tảng, vì chỉ có văn hóa này mới có thể xây dựng một thế giới công 
bằng và huynh đệ hơn” (Sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Di dân và Tị 
nạn năm 2014). 

Tuy nhiên các trào lưu di cư đã đạt đến những chiều kích 
quá lớn đến nỗi chỉ khi nào các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế 
cộng tác với nhau một cách có hệ thống và tích cực, mới điều tiết 
được cách hữu hiệu và quản lý được các trào lưu này. Quả thật, 
vấn đề di dân phải làm cho mọi người quan tâm, không phải chỉ vì 
hiện tượng này đạt đến tầm cỡ rộng lớn, nhưng còn là vì “nó nêu 
lên nhiều vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo 
và vì nó đặt ra cho các cộng đồng quốc gia và cho cộng động quốc 
tế những thách đố đầy kịch tính” (ĐTC Bênêđíctô XVI, Thông 
điệpCaritas in Veritate, 29 tháng 6 năm 2009, số 62). 

Trên bình diện quốc tế, vẫn thường diễn ra những cuộc bàn 
thảo về cơ hội, phương pháp và qui định để đối phó với hiện 
tượng di dân. Có những cơ quan và định chế, ở cấp độ quốc tế, 
quốc gia và địa phương, đang làm việc cật lực để giúp những 
người mong tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn qua việc di cư. 
Mặc dù những nỗ lực của họ thật quảng đại và đáng ca ngợi, 
nhưng cần phải có một hành động cương quyết và hữu hiệu hơn, 
nhờ vào sự cộng tác của mạng lưới thế giới, nhằm bảo vệ phẩm 
giá của mỗi người và tôn trọng con người như là mối quan tâm 
hàng đầu. Bằng cách này, sự đấu tranh chống lại nạn buôn người 
ô nhục và gây nhiều tội ác, chống lại sự xâm phạm các quyền cơ 
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bản, chống lại mọi hình thức bạo lực, áp bức và nô lệ, sẽ trở nên 
khốc liệt hơn. Tuy nhiên, làm việc chung với nhau đòi hỏi sự tương 
trợ và đồng bộ, cùng với sự cởi mở và tin tưởng nhau, vì “không 
một đất nước nào có thể một mình đương đầu với những khó 
khăn liên quan đến hiện tượng này, vì nó quá rộng lớn đến nỗi kể 
từ nay nó kéo theo tất cả các châu lục vào trong một trào lưu kép 
nhập cư và di cư” (Sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn 
năm 2014). 

Trước sự toàn cầu hóa của hiện tượng di dân, phải đáp lại 
bằng sự toàn cầu hóa của đức ái và hợp tác, hầu làm cho các điều 
kiện của những người di dân được nhân đạo hơn. Đồng thời, phải 
tăng cường nỗ lực để tạo những điều kiện có thể bảo đảm làm 
giảm dần những nguyên nhân thúc đẩy dân của cả một nước rời 
bỏ quê nhà, vì lý do chiến tranh và đói kém, thường nguyên nhân 
này lại gây ra nguyên nhân kia. 

Thêm vào tình liên đới đối với người di dân và tị nạn, phải 
có lòng can đảm và óc sáng tạo, rất cần thiết để phát triển ở quy 
mô quốc tế một trật tự kinh tế tài chánh công minh chính trực hơn, 
kết hợp với sự gia tăng dấn thân vì hòa bình, là điều kiện tối cần 
của mọi bước tiến triển đích thực. 

Các bạn di dân và tị nạn thân mến! Các bạn có một chỗ đặc 
biệt trong con tim của Giáo Hội, và các bạn giúp Giáo Hội mở rộng 
các chiều kích của lòng mình để biểu lộ tình hiền mẫu cho toàn thể 
gia đình nhân loại. Xin các bạn đừng đánh mất niềm tin và hy vọng 
của mình! Chúng ta hãy nhớ đến Thánh Gia phải lưu vong sang Ai 
Cập: trong trái tim từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và trái tim ân 
cần của Thánh Giuse luôn ấp ủ niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa 
không bao giờ bỏ rơi các ngài, vậy, nguyện xin cho niềm tin tưởng 
ấy cũng không thiếu nơi các bạn. Tôi xin trao phó các bạn vào bàn 
tay che chở của các ngài, và trong tình thương mến, tôi xin ban 
Phép lành Tòa thánh cho tất cả các bạn. 

 
Từ Vatican, ngày 3 tháng 9 năm 2014. 

Người dịch: Lưu Thuỳ Diệp - Tòa Tổng Giám Mục Tp.HCM hiệu đính 
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2.2. 

Quyền có lương thực & nạn đói ở Honduras 
 

"Nạn đói không phải do 
thiếu thực phẩm, nhưng do thiếu 
công lý": khi trình bày về chiến 
dịch cứu đói ở Honduras, các văn 
phòng Caritas địa phương đã gửi 
đến Cơ quan Fides các văn bản 
khởi đầu với những lời như thế. 
Văn bản nói tiếp: "Caritas là nhân 
chứng chính yếu, chứng kiến 
những hậu quả tai hại của sự thiếu công lý, thiếu bình đẳng trong 
việc tiếp cận thực phẩm và dinh dưỡng. Đây chính là một khủng 
hoảng về đạo đức và nhân đạo, bị trầm trọng thêm bởi chính sách 
thực hiện bất công, bởi thị trường méo mó do đầu cơ tài chính quá 
nhiều, bởi nguồn cung cấp thực phẩm để sản xuất năng lượng bị 
lệch hướng." 

Chiến dịch cứu đói của Caritas Honduras bắt đầu một tuần 
trước đây, tham gia vào chiến dịch toàn cầu mang tên "Thực 
Phẩm Cho Mọi Người". 

Báo cáo gửi đến Fides viết rằng: hơn 700.000 người 
Honduras không có nhu yếu phẩm cơ bản. Hậu quả là trẻ em 
không có đủ dinh dưỡng. Honduras là quốc gia lớn thứ hai ở 
Trung Mỹ có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất: khoảng 
240.000 em. Một phần bốn trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính, và 
các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những nơi nghèo 
nhất trong nước. 

Theo các chuyên gia, suy dinh dưỡng trong hai năm đầu 
đời có thể làm cho thể xác và tâm trí của các em bị tổn thương 
không thể phục hồi được. 

Mục vụ xã hội Caritas Honduras từ lâu đã dấn thân nhằm 
góp phần vào những nỗ lực loại bỏ nạn suy dinh dưỡng và “đảm 
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bảo có lương thực”. "Đối với việc đảm bảo có lương thực, chúng 
tôi không tiếp cận theo kiểu truyền thống nữa, nhưng chúng tôi nói 
đến “Quyền Có Lương Thực”, văn bản đã kết luận như thế, và giải 
thích rằng: khái niệm “Đảm Bảo Có Lương Thực” sẽ còn bị giới 
hạn tuỳ theo số thực phẩm cần thiết có sẵn hay không, trong khi 
khái niệm “Quyền Có Lương Thực” thì mạnh mẽ hơn thế nhiều: 
lương thực luôn phải có cho con người, phải tiếp cận được, dùng 
được và có luôn mãi". 

 
Chuy�n ng�:  Linh H�u - Nguồn: Fides 

 
2.3. 

ĐTC Phanxicô sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ  
vào cuối tháng Mười Một 2014 

Giám đốc Phòng Báo chí Toà 
Thánh, cha Federico 
Lombardi, đã xác nhận Đức 
Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng 
thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 
đến 30 tháng Mười Một sắp 
tới. Đây sẽ là chuyến tông du 
thứ sáu của ngài bên ngoài 
Italia, sau Brazil (năm 2013), 

Thánh Địa, Hàn Quốc, Albania mới đây, và cuối cùng là Nghị viện 
châu Âu và Hội đồng châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25 tháng 11, 
chỉ ba ngày trước chuyến tông du này. 

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Thổ Nhĩ 
Kỳ sắp tới là chuyến viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng đến 
quốc gia này, sau Chân phước giáo hoàng Phaolô VI vào năm 
1967, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1979 và Đức 
giáo hoàng Bênêđictô  XVI vào năm 2006. 

Chuyến viếng thăm được thực hiện theo lời mời chung của 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ 
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và Đức Thượng phụ Constantinopolis là Bartholomaios I. Chiều 
kích đại kết là nét chính của chuyến viếng thăm này, diễn ra sáu 
tháng sau cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa người lãnh đạo Giáo 
hội Công giáo và Đức Thượng phụ Constantinopolis. Kể từ khi bắt 
đầu sứ vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần bày 
tỏ mong muốn xích lại gần hơn với Chính thống giáo. 

Hoàn toàn khác với những chuyến tông du trước đây, 
thường bao gồm nhiều nghi lễ phụng vụ, nhiều cuộc gặp gỡ với 
nhiều nhóm khác nhau, chương trình chuyến tông du lần này của 
Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ rất đơn giản: chỉ có 2 bài diễn văn 
và một bài giảng trong Thánh Lễ vào ngày thứ hai. 

Chương trình chi tiết của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ như sau: 
Thứ Sáu 28-11 
9g00: Khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma 
13g00: Đến sân bay Esemboğa ở Ankara – Lễ đón chính thức 
Viếng Lăng Atatürk 
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp tại Dinh Tổng thống 
Gặp giới chức chính quyền 
Hội kiến với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ 
Thăm Chủ tịch Hội đồng tôn giáo vụ [Diyanet, thẩm quyền cao 
nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ] 
Thứ Bảy 29-11 
09g30: Khởi hành từ sân bay Esemboğa ở Ankara 
10g30: Đến sân bay quốc tế Atatürk ở Istanbul 
Thăm Bảo tàng Hagia Sophia 
Thăm Đền thờ Hồi giáo Sultanahmet (Đền thờ Xanh) 
Cử hành Thánh lễ tại Nt chính toà Công giáo Chúa Thánh Thần 
Cầu nguyện đại kết tại Nhà thờ Chính thống giáo Thánh George 
Hội kiến riêng với Đức Thượng phụ Bartholomaios I tại Toà 
Thượng phụ 
Chúa nhật 30-11 
Cử hành Thánh lễ riêng với Phái đoàn Tòa Thánh 
Cử hành Phụng vụ Giờ kinh tại Nt Chính thống giáo Thánh George 
Ban phép lành đại kết và ký Tuyên bố chung 
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Dùng bữa trưa với với Đức Thượng phụ Bartholomaios I tại Toà 
Thượng phụ 
16g45: Nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Atatürk ở Istanbul 
17g00: Máy bay cất cánh 
18g40: Về đến sân bay Ciampino ở Roma. 

Minh Đ�c - Ngu�n: WHĐ 
 
 

2.4. 

Lễ phong chân phước cho Đức Phaolô 6  
và bế mạc Thượng HĐGM thế giới 

 
Sáng chúa nhật 19-10-2014, ĐTC Phanxicô đã chủ sự 

thánh lễ trước sự hiện diện của 80 ngàn tín hữu tại Quảng trường 
Thánh Phêrô để tôn phong ĐGH Phaolô 6 lên bậc chân phước 
đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt thứ 3 
sau 2 tuần tiến hành với chủ đề ”Những thách đố về việc mục vụ 
gia đình trong bối cảnh loan báo Tin Mừng”. 

Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ tại Quảng trường Thánh 
Phêrô dưới bầu trời nắng thu thật đẹp, có gần 200 nghị phụ, hàng 

trăm Hồng Y và GM Italia và các nước 
khác về dự lễ phong chân phước, và 
gần 1 ngàn linh mục ngồi trong khu 
vực riêng trước thềm Đền thờ. Đặc 
biệt lúc 10 giờ sáng, Đức nguyên 
Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong phẩm 
phục đồng tế, tiến ra lễ đài và ngồi nơi 
hàng ghế cạnh các Hồng y đồng tế. 
Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào 
đón ngài. 

Khi tiến ra bàn thờ, ĐTC Phanxicô đã đến chào vị Giáo 
Hoàng tiền nhiệm của ngài. 
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Đứng cạnh ĐTC trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng 
HĐGM và có thêm 4 vị GM, Hồng Y có liên hệ đặc biệt với vị tân 
chân phước, đó là ĐGM giáo phận Brescia nguyên quán của Đức 
Phaolô 6, ĐHY Scola kế nhiệm Người trong chức vụ TGM Milano, 
ĐHY Re cùng thuộc giáo phận Brescia và sau đùng là ĐHY Vallini 
giám quản Roma. 

Áo lễ ĐTC Phanxicô mặc cũng là áo lễ ĐGH Phaolô 6 nhận 
được trong dịp ngài mừng sinh nhật thứ 80 và chén lễ cũng là 
chén mà Đức Phaolô 6 đã dùng. 

Trong số các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3 
ngàn tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo 
phận Brescia của Đức chân phước Giáo Hoàng, trong khi các 
chủng sinh của hai giáo phận này đảm nhận việc giúp lễ. 

Đầu thánh lễ, sau kinh thương xót, Đức Cha Monari, GM giáo 
phận Brescia, cùng với Cha Antonio Marrazzo, dòng Chúa Cứu 
Thế là thỉnh nguyện viên án phong, đã tiến lên trước ĐTC xin ngài 
tiến hành việc phong chân phước cho Vị Tôi Tớ Chúa Phaolô 6, 
Giáo Hoàng. Trong dịp này, tiểu sử của Đức Phaolô 6 cũng được 
trình bày. 

Tóm lược tiểu sử vị tân chân phước 

Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 tên là Giovanni Battista Montini, 
sinh cách đây 117 năm (26-9 năm 1897) tại làng concesio, giáo 
phận Brescia, bắc Italia. Thân phụ ngài vốn là một luật sư, làm chủ 
báo ”Công dân Brescia” (Il Cittadino di Brescia) và sau này làm đại 
biểu của 3 khóa quốc hội thuộc đảng nhân dân Italia. 

Thầy Montini thụ phong linh mục năm 1920, lúc mới 23 tuổi, 
tốt nghiệp triết học và dân luật ở Roma, và giáo luật ở Milano. Gia 
nhập trường ngoại giao Tòa Thánh rồi năm 1923 được gửi đi làm 
tùy viên ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Varsava, thủ đô Ba Lan. 
Nhưng chẳng bao lâu vì sức khỏe yếu, cha trở về Roma và phục 
vụ tại Phủ quốc vụ khanh và dần dần được giao phó nhiều trách 
nhiệm hơn. Đồng thời cha cũng làm tuyên úy cho liên hiệp các 
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sinh viên đại học Công Giáo Italia. Cha cố gắng giúp các sinh viên 
Công Giáo thấm nhuần các giá trị để có thể kháng cự lại ảnh 
hưởng của phong trào sinh viên phát xít. Cha cũng dạy về lịch sử 
ngành ngoại giao Tòa Thánh tại Giáo Hoàng đại học Laterano ở 
Roma. 

Sau 28 năm phục vụ tại Vatican, cuối tháng 11 năm 1952, 
cha Montini được Đức Giáo Hoàng Piô 12 bổ làm Quyền Quốc vụ 
khanh Tòa Thánh đặc trách thường vụ, và 2 năm sau ngài được 
bổ nhiệm làm TGM giáo phận Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu 
Châu. 

Đức TGM Montini dành trọn 8 năm để tái thiết và tổ chức lại 
giáo phận Milano bấy giờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn và 
bấp bênh về kinh tế cũng như do hiện tượng di cư từ miền nam 
Italia, sự lan tràn chủ nghĩa vô thần và mác xít nơi giới lao động. 
Đức Montini tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải với mọi lực lượng xã 
hội và khởi sự công trình Kitô hóa thực sự nơi giới công nhân, 
nhất là qua hiệp hội công nhân Công giáo Italia, gọi tắt là Acli. 

Sau khi ĐGH Gioan 23 qua đời hồi tháng 6 năm 1963, ĐHY 
Montini được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài là vị giáo hoàng cuối 
cùng đội triều thiên 3 tầng; và 5 tháng sau, ngài long trọng đặt triều 
thiên này trên bàn thờ ở Đền thờ Thánh Phêrô như một dấu chỉ từ 
bỏ ”vinh quang và quyền lực phàm nhân”. 

Đứng trước một thực tại xã hội ngày càng có xu hướng tách 
rời khỏi linh đạo, và bị tục hóa, đứng trước một quan hệ khó khăn 
giữa Giáo Hội và thế giới, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã luôn biết 
chứng tỏ đâu là những con đường đức tin và nhân đạo, qua đó có 
thể tiến tới một sự cộng tác liên đới với nhau để mưu công ích. 

Ngài cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo, trước 
sự kiện một đàng phe siêu bảo thủ tố giác ngài là cởi mở thái quá, 
nếu không muốn nói là theo phe duy tân, và đàng khác có những 
phe giáo sĩ gần gũi với các chủ trương xã hội chủ nghĩa, thì phê 
bình ĐGH là bất động. 
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Đức Phaolô 6 đã mở đầu thói quen viếng thăm mục vụ tại 
các đại lục từ Thánh Địa với cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính 
Thống Athenagoras, cho tới Ấn độ, LHQ, Fatima, Thổ nhĩ kỳ, 
Colombia, Genève và Uganda, Viễn Đông, Australia và Đại dương 
châu, và rất nhiều cuộc viếng thăm khác ở Italia. 

Ngài công bố 7 thông điệp, bắt đầu là thông điệp Ecclesiam 
Suam cách đây đúng 50 năm, và sau cùng là thông điệp Humanae 
vitae, Sự sống con người, về hôn nhân và điều hòa sinh sản. 

Đức Phaolô 6 đã áp dụng các giáo huấn của Công đồng và 
tiếp tục công trình canh tân Giáo Hội, thiết lập Ngày Hòa Bình thế 
giới. Ngài cũng chịu đau khổ nhiều vì cuộc khủng hoảng nơi các 
chi thể của thân mình Giáo hội và đáp lại bằng sự can đảm thông 
truyền đức tin, bảo đảm đạo lý chắc chắn trong một thời kỳ có 
nhiều đảo lộn ý thức hệ. 

Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 qua đời ngày 6-8-1978 tại Castel 
Gandolfo, sau một cơn bệnh ngắn, hưởng thọ 81 tuổi. 

Sau khi ĐTC đọc công thức phong chân phước, thánh tích 
của Đức Phaolô 6 được nữ tu Giacomina Padrini, cùng với nước 
người cầm hoa nến tháp tùng rước lên bàn thờ. Thánh tích này là 
một mảnh áo của Đức Phaolô 6 bị thấm máu vì ngài bị mưu sát 
ngày 28-11 năm 1970 trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Manila, 
Philippines. 

Chân phước Phaolô 6 

Trong ngày phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng 
Phaolô 6 hôm nay, tôi nhớ đến những lời của Người, khi thành lập 
Thượng HĐGM: ”Khi chú ý xem xét những dấu chỉ thời đại, chúng 
ta tìm cách thích ứng cuộc sống và các phương pháp .. với những 
nhu cầu gia tăng ngày nay và với những hoàn cảnh biến đổi của 
xã hội” (Tông thư Tự Sắc Apostolica sollicitudo). 

Đối với vị Đại Giáo Hoàng, là Kitô hữu can đảm và là tông 
đồ không biết mệt mỏi này, trước Thiên Chúa ngày hôm nay, 
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chúng ta chỉ có thể nói một lời rất đơn sơ cũng như lời chân thành 
và quan trọng này: cám ơn Người! Xin cám ơn Đức Giáo Hoàng 
Phaolô 6 yêu quí và được yêu mến của chúng con! Cám ơn vì 
chứng tá khiêm tốn và ngôn sứ của Người về lòng yêu mến Chúa 
Kitô và Giáo Hội! 

Trong nhật ký riêng, Vị Đại Hoa Tiêu của Công đồng này, 
sau khi bế mạc Công đồng đã ghi chú: ”Có lẽ Chúa đã gọi tôi và ủy 
cho tôi công tác phục vụ này không phải vì tôi có tài năng nào đó, 
hoặc để tôi cai quản và cứu vãn Giáo Hội khỏi những khó khăn 
hiện nay, nhưng để tôi chịu đau khổ cách nào đó vì Giáo Hội, và 
để rõ ràng là Chúa, chứ không ai khác, là vị đang hướng dẫn và 
cứu vãn Giáo Hội” (P. Macchi, Paolo VI nella sua Parola, Brescia 
2001, pp.. 120-121). Trong sự khiêm tốn sáng ngời này, sự cao cả 
của Chân Phước Phaolô 6 đã biết hướng dẫn một cách khôn 
ngoan và sáng suốt tay lái con thuyền Phêrô mà không bao giờ 
đánh mất niềm vui và tín thác nơi Chúa, giữa lúc một xã hội tục 
hóa và thù nghịch đang xuất hiện ở chân trời. 

Đức Phaolô 6 thực sự đã biết trả lại cho Thiên Chúa những 
gì là của Thiên Chúa khi dành trọn cuộc đời của Người cho ”sự 
dấn thân thánh thiêng, trọng đại và rất quan trọng: đó là tiếp tục 
trong thời gian và mở rộng sứ mạng của Chúa Kitô trên trái đất” 
(Bài Giảng lễ đăng quang: Insegnamenti I, 1963, p.26), bằng cách 
yêu mến Giáo Hội và hướng dẫn Giáo Hội để ”Giáo Hội đồng thời 
là người mẹ yêu thương của tất cả mọi người và là ngừơi ban phát 
ơn cứu độ” (Thông điệp Ecclesiam Suam, Lời Tựa). 

ĐTC không quên đề cao lòng sùng kính sâu xa của Đức 
Chân Phước Phaolô 6 đối với Đức Mẹ. Dân Kitô giáo luôn biết ơn 
vị Giáo Hoàng này vì Tông Huấn Marialis cultus về lòng tôn sùng 
Đức Mẹ và vì đã tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Giáo Hội nhân dịp 
bế mạc khóa III của Công đồng chung Vatican 2. 

 
G. Tr�n Đ�c Anh OP - Ngu�n: Vatican Radio 
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2.5. 

Tóm lược tham luận phiên họp khoáng đại thứ 11 
của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới về gia đình 
 

Văn phòng Tổng thư ký 
THĐGM đã công bố bản tóm 
lược ý kiến của 41 nghị phụ phản 
ứng trong phiên khoáng đại thứ 
11 sáng thứ hai 13-10-2014, sau 
khi nghe ĐHY Peter Erdoe, Tổng 
tường trình viên, đúc kết các bài 
phát biểu của 180 nghị phụ trong 
tuần lễ đầu tiên của Công nghị Giám mục thế giới. 

Bản tóm lược nói rằng: 

”Nói chung, bản tường trình đúc kết được đánh giá cao vì 
diễn đạt tốt các bài phát biểu. Qua tường trình này, người ta thấy 
phản ánh lòng yêu mến của Giáo Hội đối với các gia đình trung 
thành với Chúa Kitô, và cả khả năng của Giáo Hội gần gũi con 
người trong mọi lúc của cuộc sống, khả năng hiểu rằng đằng sau 
những thách đố mục vụ, có bao nhiêu người đang chịu đau khổ. 
Cái nhìn của Thượng HĐGM phải là cái nhìn của vị mục tử hiến 
mạng sống mình vì đoàn chiên, chứ không phải thái độ tiên thiên 
xét đoán đoàn chiên. 

Ngoài ra, vì Bản tường trình của ĐHY Erdoe thu thập nhiều 
quan điểm khác nhau để cung cấp căn bản làm việc cho các nghị 
phụ trong các nhóm nhỏ, trong phần góp ý và phản ứng, các nghị 
phụ đã đề nghị thêm một số suy tư: ví dụ, tuy Giáo Hội phải đón 
tiếp những người gặp khó khăn, nhưng cũng nên nói nhiều hơn về 
những gia đình trung thành với giáo huấn của Tin Mừng, cám ơn 
và khích lệ họ vì chứng tá của họ. Từ Thượng HĐGM này người ta 
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phải thấy rõ hôn phối là bất khả phân ly, hạnh phúc và chung thủy, 
đẹp đẽ, là có thể, và hiện diện trong xã hội, vì thế tránh tình trạng 
chỉ chú ý đến những hoàn cảnh gia đình bất toàn. 

- Một số nghị phụ khác đề nghị nhấn mạnh nhiều hơn về đề 
tài phụ nữ, việc bảo vệ phụ nữ và tầm quan trọng của phụ nữ 
trong việc thông truyền sự sống và đức tin; ghi thập vài nhận xét 
về vai trò của các ông bà giữa lòng gia đình; nhắc đến rõ rằng gia 
đình như ”Giáo Hội tại gia” và giáo xứ như ”gia đình của các gia 
đình”, cũng vậy, nên đề cao Thánh Gia như mẫu gương cần tham 
chiếu chắc chắn. Trong viễn tượng đó, có nghị phụ đề nghị đề cao 
viễn tượng truyền giáo của gia đình, gia đình loan báo Tin Mừng 
trong thế giới hiện nay. 

- ”Cần đào sâu và làm sáng tỏ sự tiệm tiến, vì điều này có 
thể là nguồn gây ra một loạt những hỗn độn. Ví dụ, về việc cho 
những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, có nghị phụ 
nói thật là khó chấp nhận những luật trừ mà không làm cho nó trở 
thành một qui luật chung. 

- Có nghị phụ cũng nhận xét rằng từ ”tội lỗi” hầu như vắng 
bóng trong bản tường trình đúc kết. Cũng vậy giọng văn ngôn sứ 
của những lời Chúa Giêsu, cần phải được nhắc nhớ để tránh nguy 
cơ rập theo não trạng của thế giới ngày nay. 

- Về những người đồng tính luyến ái, các nghị phụ đồng ý 
về sự cần tiếp phải đón tiếp, nhưng với sự thận trọng đúng đắn, để 
không tạo nên cảm tưởng là Giáo Hội đánh giá tích cực xu hướng 
đồng tính luyến ái. Cũng cần chú ý như thế đối với những cặp 
sống chung không kết hôn. 

- Một số phản ứng khác của các nghị phụ nhấn mạnh sự 
cần thiết phải tái khẳng định tầm quan trọng của bí tích rửa tội, là 
điều thiết yếu để hiểu tường tận đặc tính bí tích của hôn phối và 
bản chất của nó là ”một thừa tác vụ” trong việc loan báo Tin Mừng. 
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- Về việc tiến hành mau lẹ thủ tục giải hôn phối, một vài nghị phụ 
bày tỏ sự ngỡ ngàng về đề nghị ủy thác nhiều thẩm quyền hơn 
cho GM giáo phận, đè nặng thái quá trên vai các vị. 

- Một số nghị phụ khác đề nghị suy tư sâu xa và chi tiết hơn 
về những vụ đa thê, nhất là những người trở lại đạo và muốn lãnh 
nhận các bí tích. Cũng vậy cần suy tư thêm sự lan tràn nạn dâm ô, 
nhất là qua Internet, là nguy cơ thực sự đối với đời sống vợ chồng. 

- Sau cùng cần đề cập một cách sâu rộng và quyết liệt hơn 
không những vấn đề phá thai, nhưng cả vấn đề mang thai mướn. 

Họp báo minh định 

Trọn ngày 14-10-2014, cả sáng lẫn chiều, các nghị phụ 
Thượng HĐGM đã nhóm họp trong các nhóm nhỏ, tùy theo sinh 
ngữ, để đào sâu các vấn đề. 

Ban trưa, Cha Lombardi cùng với hai vị trưởng nhóm đã mở 
cuộc họp báo. Cha Lombardi đã thông báo một tuyên ngôn của 
Văn phòng Tổng thư ký Thượng HĐGM về những phản ứng báo 
chí đối với Bản tường trình của ĐHY Peter Erdoe. Theo Văn 
phòng, người ta không hiểu bản chất của bản tường trình này. Đó 
chỉ là một văn kiện làm việc, tóm tắt những bài phát biểu và thảo 
luận trong tuần làm việc đầu tiên và giờ đây các điều đó được đề 
nghị cho cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ, như qui luật của 
Thượng HĐGM qui định. Kết quả các cuộc thảo luận nhóm sẽ 
được công bố vào sáng thứ năm tới đây, 16-10. Mỗi bản tóm lược 
của mỗi nhóm được trình bày khoảng 10 phút. 

Trưởng của một nhóm tiếng Ý, ĐHY Filoni, Tổng trưởng Bộ 
truyền giáo, nhận xét rằng nhiều báo chí đã phản ứng về Bản 
tường trình của ĐHY Erdoe và nhiều người khác cảm thấy ngỡ 
ngàng như thể ĐTC đã nói hoặc đó là quyết định của Thượng 
HĐGM, trong khi văn bản đó chỉ là một văn kiện làm việc, để thảo 
luận. 
 

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

GIAÙO HOÄI VIEÄT NAM 

3.1. 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 
TÂN PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG CÁC GIÁO XỨ 
VÀ CÁC CỘNG ĐOÀN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN 

 
Anh chị em thân mến, 

Chúng tôi, các Giám Mục từ 26 giáo phận Việt Nam, quy tụ tại Tòa Giám 
Mục Giáo phận Nha Trang tham dự Hội nghị thường niên kỳ II/2014 của 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện nhiều 
để Hội nghị diễn ra tốt đẹp và bình an. Nay Hội nghị đã kết thúc, qua Thư 
Mục Vụ này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em về chương trình 
mục vụ của Giáo Hội Việt Nam trong năm 2015 sắp tới. 

1. Trong năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau thực hiện chương trình 
“Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình”. Qua các báo cáo mục vụ nhận được 
từ các giáo phận, chúng tôi vui mừng khi thấy đã có rất nhiều nỗ lực và 
sáng kiến của các giáo phận, giáo xứ, cũng như đoàn thể tông đồ, để 
đồng hành với các gia đình trong việc xây dựng gia đình Công giáo 
thành ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà của tình yêu thương, ngôi nhà mở 
ra cho tình liên đới và chia sẻ. 

Xin anh chị em hãy tiếp tục hướng đi tốt đẹp này, nhất là trong khung 
cảnh Giáo Hội toàn cầu đang hết sức quan tâm đến ơn gọi và sứ vụ gia 
đình, được cụ thể hóa qua Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới bàn về 
“Những thách đố mục vụ cho gia đình trong bối cảnh Tân Phúc-Âm-hóa”. 
Đồng thời, trong năm 2015 sắp tới, kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh Truyền 
Giáo (Ad Gentes), chúng tôi mời anh chị em hướng đến một gia đình 
rộng lớn hơn, là giáo xứ. Thật vậy, giáo xứ là gia đình của những 
người con cái Thiên Chúa, trong đó tất cả là anh chị em với nhau. Gia 
đình giáo xứ cần được Phúc-Âm-hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần Phúc 
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Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh, đến với muôn 
dân. 

Để thực hiện công việc này, chúng ta cùng chiêm ngắm cộng đoàn Kitô 
hữu đầu tiên như được mô tả trong sách Công Vụ: “Các tín hữu chuyên 
cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng 
năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). 

2. Theo mô hình lý tưởng này, trước hết, giáo xứ phải là cộng đoàn 
“siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”, 
nghĩa là tham dự Thánh Lễ và cử hành phụng vụ. Tại Việt Nam, cho đến 
nay, phần đông các tín hữu vẫn trung thành với việc tham dự Thánh Lễ 
Chúa nhật và các cử hành phụng vụ. Ước gì chúng ta ngày càng tham 
dự những cử hành này cách ý thức và sống động hơn, không những để 
chu toàn lề luật mà còn để gặp gỡ Chúa và để Chúa biến đổi đời sống 
chúng ta. Như thế, Phụng vụ sẽ trở thành nguồn lực thánh hóa bản thân, 
đồng thời đem tinh thần Phúc Âm vào môi trường sống trong Giáo Hội 
cũng như ngoài xã hội. 

3. Kế đến, giáo xứ phải là cộng đoàn “chuyên cần nghe các Tông Đồ 
giảng dạy”. Các Tông Đồ giảng dạy Lời Chúa cho cộng đoàn và hướng 
dẫn họ đem Lời Chúa vào thực tế đời sống. Ngày nay các linh mục trong 
các giáo xứ, những cộng sự viên của hàng giám mục, đang tiếp nối công 
việc của các Tông Đồ. Chúng tôi tha thiết xin anh em linh mục cố gắng 
chu toàn thừa tác vụ cao quý này cách tốt nhất, bằng việc lắng nghe 
tiếng Chúa qua cầu nguyện, chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, nội tâm hóa 
Lời Chúa, đồng thời biết lắng nghe tâm tư nỗi niềm của người dân trong 
đời sống thường ngày của họ. Nhờ đó lời giảng của chúng ta sẽ là lời 
phát xuất từ trái tim và có hi vọng chạm đến trái tim người nghe (x. Niềm 
Vui Tin Mừng, số 142-154). 

Liên quan đến lãnh vực này, chúng ta cũng cần quan tâm đến việc dạy 
giáo lý cho mọi tín hữu, cách riêng cho thiếu nhi và giới trẻ. Hơn bao giờ 
hết, người tín hữu ngày nay cần có căn bản về giáo lý, để vững vàng và 
sâu sắc trong đức tin, hơn thế nữa, còn để làm chứng cho đức tin và 
niềm hi vọng Kitô giáo. Chúng tôi vui mừng khi thấy nhiều giáo lý viên 
giáo dân coi trọng việc giáo dục đức tin và tích cực tham gia dạy giáo lý 
với tinh thần trách nhiệm cao. Ước mong anh chị em cộng tác tích cực 
hơn nữa với các linh mục, đồng thời các linh mục nên tạo điều kiện học 
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hỏi thêm cho giáo lý viên, để tất cả chúng ta thi hành sứ vụ cách mới mẻ, 
bằng nhiệt tình mới, năng lực mới và phương pháp mới. 

4. Ngoài ra, giáo xứ còn là cộng đoàn “luôn luôn hiệp thông với 
nhau”, giữa linh mục và giáo dân cũng như giữa giáo dân với nhau. Sự 
hiệp thông trong cộng đoàn được thể hiện qua sự tôn trọng, cộng tác và 
chia sẻ. Thật vậy, trên nền tảng bí tích Rửa Tội, mọi tín hữu đều bình 
đẳng với nhau về phẩm giá, cho nên phải tôn trọng lẫn nhau, tránh mọi 
hình thức phân biệt đối xử. Đồng thời phải cộng tác và chia sẻ với nhau 
để cùng xây dựng ngôi nhà chung là giáo xứ và thi hành sứ mạng chung 
là loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ 
là những cộng sự viên gần gũi của các linh mục trong việc điều hành 
giáo xứ, vì thế các vị cần hiểu biết về trách nhiệm và quyền hạn của 
mình, và cộng tác với các linh mục trong tinh thần phục vụ để mang lại 
kết quả tốt đẹp nhất cho giáo xứ. 

Tình hiệp thông đó còn được mở rộng ra bên ngoài qua việc cộng tác 
với mọi người thiện chí để thực hiện những việc đem lại phúc lợi chung, 
như thăm viếng nhau trong cộng đồng, cùng xây một cây cầu, cùng đào 
một giếng nước, dựng một mái nhà tình thương. Những việc tưởng 
chừng nhỏ bé này chính là những hạt giống âm thầm của Tin Mừng vĩ 
đại (x. Mc 4,30). 

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến anh 
chị em di dân. Từ hai thập niên qua, rất đông anh chị em, cách riêng 
các bạn trẻ Công giáo phải rời xa gia đình và làng quê để đi học và đi 
làm tại các thành phố lớn. Thực tế này không những tác động trên đời 
sống kinh tế và xã hội, nhưng cả trên đời sống và sinh hoạt đức tin. 
Nhiều giáo xứ tại nông thôn không còn đủ nhân lực cho những sinh hoạt 
của cộng đoàn. Ngược lại, nhiều giáo xứ nơi thành thị lại quá tải trong 
công tác mục vụ. Nhiều anh chị em di dân cảm thấy lạc lõng ngay trong 
đời sống đức tin. Vì thế xin anh chị em, cách riêng các linh mục, mở rộng 
vòng tay đón tiếp anh chị em di dân, tạo điều kiện cho họ tham gia vào 
các sinh hoạt của giáo xứ, để họ cảm nhận được mình là thành viên của 
gia đình giáo xứ. Như thế không những đời sống đức tin của họ được 
nâng đỡ, mà họ còn trở nên những nhân tố tích cực trong việc Phúc-Âm-
hóa. 

5. Anh chị em thân mến, sau khi mô tả đời sống của cộng đoàn Kitô hữu 
đầu tiên, sách Công Vụ viết tiếp : “Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn 
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dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những 
người được cứu độ” (Cv 2,47). Chính đời sống chung của cộng đoàn đã 
làm bừng sáng vẻ đẹp của Phúc Âm và thu hút nhiều người đến với Hội 
Thánh. Cũng vậy, chúng tôi tin rằng nếu các giáo xứ thật sự trở thành 
những cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất và yêu thương nhau, thì  
vẻ đẹp và niềm vui Phúc Âm sẽ được lan tỏa rộng rãi và thu hút nhiều 
người đến với Chúa.Giờ đây, chúng tôi muốn ngỏ lời riêng với anh em 
linh mục và anh chị em sống đời thánh hiến. 

6. Anh em linh mục rất thân mến, 

Chúng tôi xác tín rằng việc Phúc-Âm-hóa giáo xứ phải được bắt đầu 
từ chính hàng linh mục. Chúng tôi cảm ơn anh em đã tận tụy và trung 
kiên với công việc phục vụ cộng đoàn được trao phó cho anh em. Tuy 
nhiên chúng ta không được quyền tự mãn với những gì đã làm, nhưng 
phải không ngừng canh tân đời sống bản thân cũng như cung cách thi 
hành tác vụ linh mục. Vì thế, xin anh em nghe lại lời nhắn nhủ của Đức 
Thánh Cha Phanxicô, và hãy xem đó như kim chỉ nam cho tác vụ linh 
mục tại giáo xứ: Cùng với hàng giám mục, các linh mục “phải luôn luôn 
nuôi dưỡng sự hiệp thông truyền giáo trong giáo xứ của mình, theo lý 
tưởng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Để thực hiện điều này, có khi 
ngài sẽ đứng trước dân, chỉ đường cho họ và giữ cho niềm hi vọng của 
họ luôn sống động. Khi khác, ngài chỉ cần ở giữa họ bằng một sự hiện 
diện khiêm tốn và nhân từ. Khi khác nữa, ngài sẽ phải đi theo họ, giúp 
đỡ những ai bị bỏ lại ở đằng sau, và trên hết, để cho đoàn chiên tự mình 
mở ra những lối đi mới” (Niềm Vui Tin Mừng, số 31). 

7. Với anh chị em sống đời thánh hiến, xin chia sẻ niềm vui với anh chị 
em vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chọn năm 2015 là Năm 
của Đời sống thánh hiến. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội thuận lợi 
để anh chị em đào sâu căn tính của mình, để sống “trải nghiệm không 
ngừng được đổi mới về sự nếm cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô” 
(Niềm Vui Tin Mừng, số 264). Chính trải nghiệm này thúc giục chúng ta 
ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người 
khác, nghĩa là dấn thân cho sứ vụ Phúc-Âm-hóa cách mạnh mẽ hơn, 
trong sự hợp tác chặt chẽ với Giáo Hội địa phương. Chúng tôi tạ ơn 
Chúa vì sự phong phú ơn gọi tu sĩ trong Giáo Hội Việt Nam, và hi vọng 
sự phong phú đó sẽ mang lại dồi dào hoa trái cho cánh đồng truyền giáo 
còn mênh mông trên quê hương chúng ta. 
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8. Kết thúc Thư Mục Vụ này, chúng ta hãy hướng nhìn lên Đức Mẹ La 
Vang, Người Mẹ gần gũi và nhân hậu của Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ 
giúp các giáo xứ và cộng đoàn chúng con nên chứng nhân cho tình hiệp 
thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và 
hòa bình, để niềm vui Tin Mừng chạm đến cõi lòng của muôn người. 
Amen. 

Làm tại Nha Trang, Lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2014 
 
+Cosma Hoàng Văn Đạt                                           +Phaolô Bùi Văn Đọc 
Giám mục Bắc Ninh                                        TGM TGP. Tp. Hồ Chí Minh 
Tổng thư ký HĐGMVN                                                  Chủ tịch HĐGMVN 
 

3.2 

Hội nghị Thường niên kỳ II-2014  
Hội đồng Giám mục Việt Nam (27–30/10/2014) 

 

 

Năm nay Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám 
mục Việt Nam diễn ra bình thường từ chiều ngày 27 tháng 10 cho 
đến hết ngày 30 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Tòa nhà mới rất 
đẹp hướng ra biển khơi xanh thẳm vừa mới khánh thành đầu mùa 
hè vừa rồi đón tiếp các Đức giám mục, giám quản giáo phận, các 
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linh mục thư ký thuộc 26 giáo phận, và Đức Tổng Giám mục 
Leopoldo Girrelli Đại diện Đức Thánh Cha. 

Cũng như thường lệ, sau giờ chầu Thánh Thể đầu tiên xin 
ơn Chúa Thánh Thần là nghi thức khai mạc chính thức nhưng đơn 
giản. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi 
Văn Đọc ôn tồn mở lời kính chào và nói lên tâm tình hiệp nhất của 
các Đức giám mục: muốn thực hiện tính tông đồ đoàn, cũng là 
ước muốn của Chúa. Chắc chắc có nhiều điều để trao đổi với 
nhau, và ước mong trong bầu khí huynh đệ các Đức cha sẽ trao 
đổi thẳng thắn, rõ ràng, và khiêm nhường, tôn trọng, lắng nghe, 
như trong Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma vừa qua. Sau lời 
tuyên bố khai mạc của Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức 
cha Tổng Thư Ký thông qua chương trình nghị sự cách chung. 

Khởi đầu ngày hội nghị đầu tiên, cũng như thường lệ, Đức 
Tổng Leopoldo, Đại diện Đức Thánh Cha, chia sẻ suy tư dựa theo 
Lời Chúa ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa. Như 
Đức Giêsu, con người của cầu nguyện và sứ vụ, chúng ta cũng 
được mời gọi cầu nguyện và để Chúa sai đi “ra ngoài” đến với 
muôn dân, nhất là những người nghèo, những người đau khổ. 
Đức Tổng chuyển đạt lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, 
dịp ngài gặp gỡ các giám mục Á châu ở Hàn Quốc vừa qua. Giáo 
hội tại châu Á, cách riêng tại Việt Nam, loan báo Tin Mừng chính 
yếu qua đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo, và với người 
nghèo. Trong khi đi ra đối thoại, căn tính Kitô hữu được ý thức 
mạnh mẽ: chúng ta thuộc về Ai; chúng ta ra đi từ đâu, Ai sai chúng 
ta đi, và làm gì, với phương cách nào. Giám mục là người có khả 
năng thiết lập và tái thiết sự hiệp nhất. 

Sau đó, một buổi sáng và một buổi chiều thảo luận, các 
Đức cha thảo luận các đề tài như: hướng mục vụ cho thời gian tới, 
chuẩn bị đón tiếp Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và tiến 
trình thiết lập Học viện thần học cao cấp ở Việt Nam. Buổi tối, các 
Đức cha họp theo giáo tỉnh. 

WHÐ 
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3.3 

Hội thảo “Tôn kính Tổ tiên” 
Kỷ niệm 50 năm áp dụng Huấn thị  

“Plane compertum est” về tôn kính ông bà tổ tiên 

Cuộc xung đột “Những nghi thức Trung Hoa” và những nghi 
thức về lòng tôn kính ông bà tổ tiên tại Trung Hoa, Việt Nam, Đại 
Hàn, Nhật Bản đã bế tắc mấy trăm năm dài. Bế tắc ngay giữa các 
nhà truyền giáo với nhau, giữa chính quyền với giáo quyền và 
giữa Toà Thánh với địa phương, đặc biệt cuộc bế tắc bùng nổ 
ngay trong cõi tâm của các Kitô hữu thuở ban đầu. Nhưng sau cơn 
mưa trời lại sáng. Ngày Huấn thị Plane compertum est ra đời, 
niềm vui oà vỡ ra khắp vùng Á Đông. 

Hôm nay kỷ niệm 50 năm 
thông cáo của Hội đồng 
Giám mục miền Nam Việt 
Nam áp dụng Huấn thị 
Plane compertum est, 
thừa ủy nhiệm Hội đồng 
Giám mục Việt Nam, Uỷ 
ban Văn hoá trực thuộc 
Hội đồng Giám mục Việt 
Nam tổ chức cuộc hội 
thảo về Lòng tôn kính 
Ông bà Tổ tiên tại Trung 

tâm Mục vụ Sài Gòn, vào hai ngày đầu thu 2014 với ban thuyết 
trình gồm linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, giáo sư Giáo Sử, 
giáo sư Trần Văn Đoàn, giáo sư Đại học Phụ Nhân (Đài Loan), 
Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, linh mục giáo sư Giuse 
Vũ Kim Chính S.J. giáo sư Đại học Phụ Nhân, đồng nghiệp của 
giáo sư Đoàn. 

Hàng ghế đầu dành cho hội thảo viên có Đức giám mục 
Antôn Vũ Huy Chương - giáo phận Đà Lạt, Đức giám mục Micae 
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Hoàng Đức Oanh - giáo phận Kontum, Đức giám mục Phêrô 
Nguyễn Văn Khảm - giáo phận Mỹ Tho, Đức ông Phanxicô B. Trần 
Văn Khả, Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và khoảng 330 
linh mục tu sĩ và một số nhỏ giáo dân dàn trải trong hội trường. 

Sáng ngày 25-09-2014, lúc 8g45 Đức cha Giuse Vũ Duy 
Thống tươi cười bước lên khai mạc cuộc hội thảo với niềm xác tín, 
Huấn thị Plane compertum est là cột mốc làm bừng lên niềm vui 
của tín hữu Việt Nam và Đức cha đã hình dung cuộc hội thảo như 
là tâm tình chân thành chia sẻ trong mối giao thoa giữa văn hoá và 
đức tin, giữa tôn kính ông bà tổ tiên với những xác tín “Chúa Kitô 
là Đấng Cứu Độ duy nhất” và “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu 
độ”. Khi vào cuộc, Đức cha còn cảm nhận những thao thức khôn 
nguôi ngay giữa lòng Giáo hội, Giáo hội Việt Nam và Giáo hội toàn 
cầu đang đứng trước công trình truyền giáo mới không kém gian 
truân hơn thuở ban đầu ấy. Trong niềm xác tín, với những cảm 
nhận và tâm tình ấy Đức cha long trọng tuyên bố khai mạc cuộc 
HỘI THẢO KỶ NIỆM 50 NĂM ÁP DỤNG HUẤN THỊ PLANE 
COMPERTUM EST VỀ TÔN KÍNH ÔNG BÀ TỔ TIÊN. 

DIỄN TIẾN VỀ LÒNG TÔN KÍNH TỔ TIÊN  
THEO DÒNG LỊCH SỬ 

Tiếp lời khai mạc của Đức cha Giuse, trong tín hiệu nóng 
hổi nhiệt tình chào đón, cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu bước lên 
diễn đàn trình bày đề tài HÀNH TRÌNH HỘI NHẬP GIAN TRUÂN, 
NGHI LỄ THỜ KÍNH TỔ TIÊN. Cùng nhau ngược dòng lịch sử mấy 
trăm năm, người nói và người nghe có lúc như nói và nghe trong 
khói hương ngào ngạt của bàn thờ gia tiên, có lúc thoang thoảng 
những cơn gió mát của bầu trời thanh bình, nhưng nhiều khi văng 
vẳng lệnh cấm nghiêm nhặt của giáo quyền. Đặc biệt qua giới 
thiệu của thuyết trình viên mọi người đều hình dung khuôn dáng 
nhiệt tình của các nhà truyền giáo nước ngoài, thời nào, nơi nào, 
dù đăm chiêu lo lắng hay thư thái mừng vui, vị nào cũng để lộ lòng 
tin vào Tin Mừng các ngài rao giảng, “ra đi trong nước mắt sẽ về 
trong hân hoan”. 
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Thuở ấy nhiều vị truyền giáo có thể chẳng vui trước những 
hiểu lầm hay lệnh cấm của bề trên về những nghi thức tôn kính 
ông bà nhưng không để lộ những bất mãn, không hình thành 
những “bè rối” trong lòng Giáo hội. Và các tân tòng tại Trung Hoa, 
Việt Nam có thể phải ngậm đắng nuốt cay, bị kỳ thị như người 
ngoại quốc, mang tiếng bất hiếu nhưng hầu hết vẫn vui lòng, “chịu 
khó vì Chúa”. Cuối cùng thuyết trình viên khẳng định đã có một nề 
nếp về đạo hiếu nơi đây với những thánh lễ ngày giỗ ông bà, đã 
sẵn những lời kinh cầu cho ông bà cùng với những di ảnh tổ tiên 
dưới bàn thờ Chúa như bàn thờ gia tiên nho nhỏ. Cha còn nêu rõ 
việc tưởng nhớ tổ tiên nơi các gia đình và nghi thức cáo gia tiên 
trong ngày hôn lễ cũng như bài học về lòng hiếu thảo giảng dạy 
trong các lớp giáo lý hôn nhân và tân tòng đã khá phổ biến trong 
các gia đình Công giáo. 

Cám ơn bước chân lịch sử đưa đạo hiếu Kitô giáo hội nhập 
vào nền văn hoá tam giáo, ban đầu chỉ là những lối mòn chẳng 
mấy ai đi nhưng dần dà lối mòn đã thành con đường thênh thang 
Kitô hữu cùng đi, nhất là sau Plane compertum est. Theo con 
đường đã rộng mở, hy vọng cuộc Tin Mừng hoá ngày càng nở hoa 
bên trời đông. 

Sau ba mươi phút thư giãn, giáo sư Trần Văn Đoàn thuộc 
Hàn Lâm Viện Công Giáo Á Châu trình bày đề tài, ĐẠO THỜ KÍNH 
TỔ TIÊN, BÀI HỌC CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TRUNG HOA. Giáo 
sư Đoàn thuyết trình bên ngoài bản văn viết cho hội thảo, với lối 
nói dí dỏm sống động, giáo sư xác nhận, lối chuyển dịch sai ý 
nghĩa những từ ngữ như “tổ tiên, thánh nhân, tôn, thờ, vái lạy” là 
một trong những nguyên nhân dẫn tới hiểu lầm đạo hiếu Trung 
Hoa và thái độ cấm đoán những nghi thức tôn kính tổ tiên và nhấn 
mạnh, tổ là người sinh ra. Vị tổ cao nhất là Thiên, Đấng vĩnh hằng 
đã sinh ra mọi loài, tiếp tới là cha mẹ sinh ra con cái, cha mẹ sinh 
ra sự sống nhỏ, còn thánh nhân là những người bảo vệ sự sống 
lớn của dân tộc. 
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Từ tôn là hành vi như cúi đầu, bái, quỳ, lạy diễn tả mối 
tương quan với bề trên. Tôn không chỉ dành riêng cho Đấng Tối 
Cao (Thiên). Hoà vào lối hiểu đó, con người có đạo, đạo là mục 
đích, phương thế, là đường đi, là nguyên tắc ứng xử trong cuộc 
sống. Đạo uyển chuyển trong dòng đời nên có đạo hiếu, đạo sống 
và đạo bị khuôn ép sẽ không còn là đạo. Đạo sống của Việt Nam 
đến từ văn hoá Trung Hoa nhưng đã biến đổi thành đạo sống Việt 
Nam với nhiều điểm khác với đạo sống Trung Hoa. Chẳng hạn 
Ông Trời (Việt Nam) khác với Thiên Chúa (Thiên của Trung Hoa). 
Ông Trời Việt Nam nhiều nhân cách hơn, và bài vị được sử dụng 
tại Việt Nam ít hơn Trung Hoa. Trong phần kết luận, giáo sư Trần 
văn Đoàn mong muốn những áp dụng thực tế về lòng tôn kính tổ 
tiên được một nền thần học thức thời soi sáng. 

ĐỊNH HƯỚNG LÒNG TÔN KÍNH TỔ TIÊN  
THEO LỐI NHÌN THẦN HỌC 

Sáng ngày thứ nhì 26-09, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái 
Hợp mở đầu bài thuyết trình với lời mở: “Câu chuyện MC vừa kể 
rất hợp với bài trình bày của tôi”. Các hội thảo viên nhớ ngay câu 
chuyện ở phần dẫn vào đề tài. Nghe kể một buổi chiều mùa hè, 
Chúa Giêsu tới dự một trận bóng đá giữa một đội tuyển Tin Lành 
và đội tuyển Công giáo. Hôm ấy các cổ động viên Tin Lành và cổ 
động viên Công giáo ngồi chật cả khán đài. Ngài say sưa theo dõi 
từng đường banh, từng cú sút ngoạn mục. Bất chợt Công giáo sút 
thủng lưới Tin Lành. Chúa Giêsu đứng bật dậy, vỗ tay, huýt sáo 
reo mừng làm các cổ động viên Công giáo vui như mở hội, họ 
chắc mẩm, “Thày đứng về phe mình, còn ai thắng nổi!” Nhưng 
ngay sau 5 phút, đội Tin Lành phục thù với cú sút như trời giáng. 
“Một đều”. Người ta chú ý ngay, trên khán đài danh dự, người 
khách danh dự nhất, Chúa Giêsu đang vừa vẫy nón vừa nhảy điệu 
chiến thắng còn các cổ động viên Tin Lành hò la vang trời, “Thày 
ủng hộ chúng ta!” Riêng phe Công giáo sững sờ, “Sao lạ vậy, 
chẳng lẽ Chúa đi hàng hai! Công giáo thắng Chúa cũng vỗ tay, Tin 
Lành thắng cũng hoan hô!”. 
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Ai chẳng biết giai thoại vẫn là giai thoại, nhưng giai thoại 
này có thật, thật ở tâm lý bên này bên kia. Mỗi bên đều muốn nhốt 
kín Chúa trong vòng tròn phe mình! Đức cha Phaolô nối nhịp, 
Chúa Giêsu không chỉ đi hàng hai nhưng còn đi hàng ba, hàng 
năm, hàng bảy là thường! Và biết mình sắp bước vào một “siêu đề 
tài nói với các siêu nhân”, ngài nói vui, “Tôi sắp nói những chuyện 
trên trời, ai ngủ thì cứ ngủ” nhưng ý là “ngủ cũng không được với 
tôi!” Với đề tài VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO KHÁC TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ, tuy trình bày những chuyện trên trời, 
thuyết trình viên đã đưa người nghe tiếp cận với dòng chảy đầy 
biến động của tư tưởng thần học đan xen nhau trong lịch sử Giáo 
hội về Đức Kitô Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát, ngoài Giáo 
hội không có ơn cứu độ. Rõ ràng đây là những tiền đề thần học 
sát sườn với những ai đang tha thiết đi tìm những áp dụng thực 
hành lòng tôn kính tổ tiên. 

Đức cha men theo Thánh Kinh và huấn quyền Giáo hội mở 
ra hướng nhìn của Thần Khí học, “Công đồng đã nhìn nhận các 
tôn giáo như những con đường cứu độ” (Hiến chế Lumen Gentium 
16-17, Tuyên ngôn Nostra Aetate số 2 và Sắc lệnh Ad Gentes 
3,9,11). Và chấp nhận sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong 
cũng như bên ngoài, Đức Gioan Phaolô nhìn thấy nơi các tôn giáo 
khác “những phản ảnh của chân lý duy nhất, các hạt giống của 
Ngôi Lời (Thông điệp Redemptor Hominis, 11) đang dẫn dắt nhân 
loại về một hướng duy nhất, bất chấp những con đường chọn lựa 
có khác biệt nhau đến đâu chăng nữa...” 

Sau một giờ mướt mồ hôi đánh vật với đề tài gai góc, Đức 
cha nở nụ cười rạng rỡ mãn nguyện có vẻ cũng là nụ cười “lấy 
lòng” các hội thảo viên cũng đang mướt mồ hôi sau một giờ bám 
theo thuyết trình viên. Cuối cùng vị thuyết trình viên giám mục đi 
vào kết luận, “Chương trình cứu độ của Thiên Chúa chỉ là một và 
bao trọn tất cả lịch sử nhân loại. Biến cố Nhập Thể của Ngôi Lời 
trong Đức Giêsu Kitô là cao điểm của tiến trình tiệm tiến qua đó 
Thiên Chúa đã tự mạc khải cho con người. Hành động ‘làm 
người’, cuộc sống nhân loại, giáo huấn, cái chết và sự phục sinh 
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vinh hiển của Ngài nói lên ý nghĩa sâu thẳm và tuyệt vời nhất tình 
yêu Thiên Chúa đối với nhân loại”. 

Bài thuyết trình thứ hai sáng ngày 26-09 được gửi gắm cho 
linh mục Giuse Vũ Kim Chính, Dòng Tên, mới trở về từ Đài Loan. 
Cha Chính là giáo sư trường Đại học Phụ Nhân, Đài Loan. Vừa 
vào đề cha hứa hẹn ngay, “Sáng sớm nay Đức cha Phaolô đã nói 
những chuyện trên trời, còn tôi, tôi sẽ kéo chuyện trên trời xuống 
đất”. Và với tiếng lời, cử chỉ bình thản cha vào đề TRONG BỐI 
CẢNH TAM GIÁO, THỬ TÌM MỘT NỀN THẦN HỌC VỀ TÔN GIÁO 
(ĐẠO HIẾU). Trước hết cha đưa hội thảo viên về với những vấn đề 
lớn của tôn giáo như tôn giáo là gì, đâu là căn tính của tôn giáo, 
tam giáo có phải tôn giáo? Cha xác định, Tôn giáo biểu lộ ý nghĩa 
của cuộc sống và cũng xác định tam giáo là tôn giáo, từ đó mở đề 
tài sang đạo hiếu và đi tìm căn nguyên việc tôn kính ông bà: “Thiên 
tử tế thiên địa, tế tứ phương, tế sơn xuyên, tế ngữ tự, chư hầu 
phương tự, tế ngũ tự (tức là tế thần cửa, ngõ, giếng, bếp và giữa 
nhà), chư hầu tế phương mình ở, tế ngũ tự, quan đại phu tế ngũ 
tự, kẻ sĩ tế tổ tiên” (Sách Lễ ký). 

Ở Việt Nam, dù được trực tiếp tế tự “Trời” hay chỉ gián tiếp 
qua Thần Thánh, tổ tiên, người Việt đều tin tưởng vào sự liên đới 
“Thiên nhân tương dữ”. Theo đó con người được phú cho nhân 
tính để nhận ra thiên lý, để mô phạm Thiên tính, để trong cuộc 
sống họ thực thi nhân đạo hợp với Thiên đạo. Theo cha, Đạo Hiếu 
ở văn hoá bình dân là yếu tố quan trọng liên đới giữa Tam Giáo, 
đạo hiếu thường bắt nguồn từ những huyền thoại, nhất là từ giai 
thoại các bậc anh hùng dân tộc hay thần thoại của các vị vĩ nhân. 
Như đền thờ Thánh Gióng, Phù Đổng Thiên Vương, Hai Bà Trưng 
hay Quan Vân Trường, Quan Âm Thị Kính... họ chấp nhận mọi 
chư thần, như là các bậc thần linh, phần lớn với một thái độ là 
“kính nhi viễn chi”, nếu họ cảm thấy các thần linh đó không có 
quan hệ gì với họ và không nằm trong phạm vi đạo hiếu của họ. 

Vừa sang phần thảo luận, giáo sư Trần Văn Đoàn thở phào 
ngỏ ngay với đồng nghiệp, “vậy là hết một buổi sáng, cả Đức cha 
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Phaolô và cha Chính đều nói chuyện trên trời!” Nhưng ai chẳng 
biết, cả hai thuyết trình viên đều thiết tha góp những suy tư thần 
học định hướng cho những áp dụng thực tế biểu tỏ lòng tôn kính 
ông bà tổ tiên. 

HƯỚNG TỚI NHỮNG SÁNG KIẾN THỰC HÀNH  
VỀ LÒNG TÔN KÍNH TỔ TIÊN 

Hai buổi chiều ngày 25 và 26-09 dành để thảo luận tìm 
những sáng kiến thực hành lòng tôn kính ông bà tổ tiên theo huấn 
thị Plane compertum Est và thông cáo của Hội đồng Giám mục 
miền Nam Việt Nam, do linh mục Tổng thư ký Uỷ ban Văn hoá 
Giuse Trịnh Tín Ý điều hợp. Thêm vào những góp ý tại chỗ, còn 
những đóng góp từ khắp nơi, do các linh mục tu sĩ và các thành 
phần Dân Chúa nhận được lời mời góp suy tư và sáng kiến từ trên 
mạng Hội đồng Giám mục, mạng các giáo phận và nhiều trang 
mạng khác. Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, hình thành bản góp ý 
của hội thảo sẽ được trình lên Hội đồng Giám mục. 

Trước khi chia tay, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch 
Uỷ ban Văn hoá trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tha thiết 
ngỏ lời cùng các hội thảo viên: Thứ nhất, ghi nhận về những ngày 
gian truân của quá khứ hướng tới tương lai trong tình thân và hiệp 
thông của hội thảo viên; thứ hai, cám ơn các hội thảo viên đã góp 
mặt, góp ý và các thuyết trình viên góp suy tư định hướng; ngài 
cũng cám ơn tất cả những bàn tay khối óc đóng góp vật chất và 
tinh thần cho cuộc hội thảo diễn tiến tốt đẹp; và thứ ba, ước hẹn 
gặp lại mọi người trong lần hội thảo kế tiếp. 

Với Đức cha, cuộc hội thảo được thấy như là cuộc hội thảo 
của Ký Ức và Thao Thức. Phải, hội thảo đã có nhiều ghi niệm đẹp 
để nhớ và cũng còn bao nhiêu gút mắc trăn trở và biết mấy tâm 
tình cho thao thức trước cánh đồng truyền giáo mênh mông Việt 
Nam và cả vùng Á Đông. 

 

U� ban Văn hoá / HĐGMVN 
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IV. 
GIAÙO PHAÄN KONTUM 

 

4.1.  
Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 

15 – 16. 9. 2014 
 

 

Ngày 15. 09 vừa qua khoảng 11h30,  chúng tôi có mặt tại Măng 
Đen thuộc tỉnh Kon Tum,  nơi sẽ cử hành thánh lễ khai mạc để 
mừng kính Đức Mẹ Măng Đen với chủ đề:  Đến bên Mẹ cầu xin 
cho anh chị em đang bị bách hại nhiều nơi trên thế giới như ở Bắc 
Irak, ở một số nước Hồi Giáo Châu Phi, ở Bắc Hàn… 

Tượng Đức Mẹ Măng Đen thuộc Giáo phận Kontum, cách Tp. 
Kontum khoảng 55 km về hướng Đông Bắc thuộc thôn Măng Đen, 
xã Đắk Long, huyện Kon Plông, Tỉnh Kontum 

Bạn tổ chức và những anh chị thiện nguyện đã nỗ lực rất nhiều để 
lo công việc chuẩn bị cho khu vực dâng lễ và khu vực dành cho 
khách hành hương từ khắp nơi trong và ngoài Giáo phận. Việc 
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phát quang cây cỏ, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị lều, dù, bạt… nhà 
vòm che mưa, âm thanh, ánh sáng cho toàn khu vực ước lượng 
khoảng 04 ha. Mọi việc khá chu đáo. Khu vực bãi xe Honda, cũng 
như xe ôtô đã gọn gàng và còn nhiều công việc khác nữa. 

 
Mặc dù thông tin về ngày lễ không tới được nhiều người, nhưng 
lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn lôi kéo nhiều anh chị em từ xa đến với 
Mẹ: Chị Hồng sống tại Sài Gòn đến với Mẹ Măng Đen năm nay 
chia sẻ: “Năm nay chúng em không biết là có lễ tại đây như mọi 
năm,  nhưng chúng em vẫn đi. Chúng em không thấy có thông báo 
sớm như những năm trước, trước khi đi thì thấy có thông báo là 
ngày 17.10  lễ hành hương kính Mẹ nhưng vì đã xếp lịch trình và 
hợp đồng xe rồi nên chúng em không tham dự lễ ngày mai được. 
Rất nhiều người không biết để đi. Nếu như Giáo Phận thông báo 
sớm thì hay biết mấy và có nhiều đoàn đi hơn.” 

 Chị Mai ở Tam hiệp Đồng Nai nói: Năm nay ở dưới đó không ai tổ 
chức đi lễ Mẹ Măng Đen, vì người ta không biết có lễ hay không.  
Không thấy thông báo, đến khi thấy thông báo thì không kịp tổ 
chức vì thời gian có 4 hay 5 ngày thì không thể nào kịp được phải 
để cho người ta có thời gian chuẩn bị và còn thuê xe nữa. 

 Sau 12h trưa chúng tôi nhận thấy có một vài đoàn ở các nơi và bà 
con dân tộc bắt đầu đến nhưng lác đác chứ không đông và náo 
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nhiệt như năm 2013. Đến khoảng 15h30 gần đến giờ lễ khai mạc 
thì có khoảng 3000 người tại khu vực linh đài Mẹ dù năm nay trời 
không mưa như năm 2013. Khoảng 15h45, chúng tôi thấy Đức 
Cha Micae, Giáo phận Kontum và Đức Cha Phaolô,  Giám  mục 
Giáo phận Vinh cùng tiến lên linh đài Mẹ chuẩn bị cho lễ khai mạc. 

Thánh lễ khai mạc lúc 16h do Đức Cha Phaolô chủ tế cùng Đức 
Cha Micae và 22 linh mục đồng tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, 
Đức Cha Phaolô nói rằng: “Tôi thú thật với anh chị em, hôm nay 
lần đầu tiên tôi đến đây và lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy bức 
tượng Đức Mẹ sầu bi Măng Đen với thân mình là Mẹ Mân côi 
nhưng không có tay và gương mặt. Không giống như các tượng 
Đức Mẹ ở các nơi khác, ai đến đây đều không khỏi xúc động và 
chắc chắn cũng đang cố gắng khám phá một sứ điệp, một chân lý 
nào đó mà bức tượng Đức Mẹ sầu bi Măng Đen muốn diễn tả mà 
khi đứng dưới chân thập giá Đức Mẹ đành bó tay. Hôm nay tại 
Măng Đen này, Đức Mẹ sầu bi đã diễn tả một cách biểu tượng 
hơn rõ rệt hơn là hai bàn tay Mẹ cũng không còn nữa. Không 
những bó tay mà hai bàn tay Mẹ cũng không còn nữa. Phải chăng 
Đức Mẹ đang mời gọi chúng ta là trước những hoàn cảnh khổ đau 
của anh chị em chúng ta, trước những hoàn cảnh chiến tranh và 
đe dọa mất chủ quyền của đất nước, chúng ta đã kéo dài bao 
ngàn năm lịch sử và hôm nay vẩn còn đó đe dọa đến từ phương 
Bắc, đến từ Trung Quốc, đe dọa mất biển Đông và có thể mất cả 
rừng và đất liền nữa thì Đức Mẹ hầu như cũng bó tay nếu con cái 
của Đức mẹ không tiếp tục làm những gì mà Đức Mẹ đang mong 
chờ và đang kêu gọi. Nói đến đây, tôi nhớ lại sứ điệp Fatima mà ta 
đã mừng 13/9 vừa rồi. Đó là kỷ niệm lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra 
năm 1917 với ba trẻ và lặp lại sứ điệp đặc biệt của ngài là: hãy 
thống hối ăn chay, cầu nguyện, siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu 
nguyện cho Hòa Bình Thế giới và cho nước Nga trở lại suốt những 
năm dài từ 1917 cho đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.  Rất 
nhiều người vẫn đọc kinh mà vẫn bán tín bán nghi vì nghĩ rằng, 
làm sao sứ điệp đó có thể thực hiện. Nhưng cuối cùng vào cuối 
thập niên 80 và đầu thập niên 90 thì không hẹn mà hò vì lời hứa 
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của Đức Mẹ đã được thực hiện và bức tường Bá Linh sụp đổ kéo 
theo tất cả những nước ở Đông Âu biến đổi. Nước Nga cũng biến 
đổi. Hòa Bình Thế giới trở lại. Những người con của Việt Nam hôm 
nay, chúng ta đang hiện diện ở đây trước một hoàn cảnh rất đặc 
biệt của Tổ quốc của Đất nước. Chúng ta cũng được mời gọi để 
tiếp tục cầu nguyện để Hòa Bình Thế giới được thiết lập và Hòa 
Bình cho Đất nước thân yêu của chúng ta trải qua bao nhiêu chiến 
tranh, trải qua loạn lạc nhưng rồi quê hương chúng ta vẫn còn 
những đe dọa, vẫn còn nghèo đói, vẫn còn chậm tiến lạc hậu. 
Chúng ta tin rằng, người Mẹ từ bi, người Mẹ quyền năng sẽ nhận 
lời những người con khốn khổ của đất nước này. Nhưng có lẽ Đức 
Mẹ nói với chúng ta, nếu các con không tiếp tục thi hành các điều 
Mẹ đã nói trong sứ điệp Fatima, thì Mẹ cũng bó tay thôi. Ước 
mong rằng trong tháng 10 sắp đến, chúng ta, tất cả được mời gọi 
đặc biệt trong tháng 10 đó khởi đầu một chương trình cầu nguyện 
cho Hòa Bình Thế giới và đặc biệt Hòa Bình cho Đất nước và Quê 
hương chúng ta …”. 

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, 
Chủ tịch UB Công Lý và Hòa Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam, chủ tế và chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ khai mạc. 

Kết thúc thánh lễ hai Đức Cha, linh mục đồng tế và mọi người 
cùng nhau đọc Kinh Mẹ Sầu Bi Măng Đen. Chúng tôi xin trích một 
đoạn trong lời kinh này thay cho lời kết: 

Lạy Đức Mẹ Măng Đen trước tượng Mẹ, mọi người đau khổ, bệnh 
tật, tội lỗi; bao nạn nhân chiến tranh, kỳ thị, phân biệt đối xử, đều 
thấy mình được tôn trọng, cảm thông và yêu mến. Và Chúa đã 
nhận lời Mẹ cầu bầu cho biết bao người đến đây nương nhờ mẹ. 
Chúng con xin được cùng Mẹ tôn vinh Chúa 

Tác giả: VRNs tại Kon Tum 
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4.2.  
Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ 

Tại Giáo Xứ Kon Bơbăn, hạt Đăk Hà, Gp Kontum 
. 

Bản Đồ Giáo xứ Kon Bơbăn 
 

 
 
 

Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ mục vụ (09/10/2014) 

Trên con đường đèo từ Đăk Cấm vào Xã  Ngọk Réo sáng nay, 
người ta thấy có rất nhiều ôtô từ  xa đến… Và người ta cũng thấy 
các  anh chị em Giáo Dân  trong các làng vùng rất sâu đang hân 
hoan tuốn ra … tất cả đều tiến về nhà thờ Kon Bơbăn để tham dự 
Thánh Lễ  Bàn giao Sứ Vụ Mục Vụ của Cha  nguyên Chính xứ 
Phêrô Trần Công Minh CM và Cha tân Chính xứ Micae Nguyễn 
Tuấn Huy. 
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ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN 

Dân làng Kon  Bơbăn đã theo đạo vào năm 1896 (trích từ Hlabar 
Pơdơk, p.161). Địa bàn hành chính hiện nay gồm 3 xã, kéo dài  32 
Km: Ngọk Réo, Ngọc Wang và Đăk Kơdem thuộc  huyện Đắk Hà, 
tỉnh KonTum. 

Tổng cộng  cho đến thời điểm hôm nay, số Giáo Dân  đã có đến 
hơn 7.800 người thuộc 14 làng, phần đông là người Dân tộc  
Sơđăng và Rơngao . Riêng tại Kon Bơ Băn chỉ có một gia đình 
công giáo Người Kinh (Gia đình Anh Thụ). 

 Vào khoảng năm 1920, cha Thiệt  đã đến ở và làm nhà bằng gỗ 9 
gian. Đây là Ngôi Nhà thờ tương đối lớn, vì so với Nhà Thờ Chính 
Toà khi chưa sửa chữa còn nhỏ hơn. 

Qua bao năm tháng, ngôi nhà thờ ấy chỉ còn dấu vết là những 
viên  ngói bể, nằm cách nhà thờ mới hiện nay khoảng 1 km trên 
đường đi về Đăk Hà nằm phía tay phải. 

Mãi đến năm 1999, cha Phêrô Nguyễn Hoàng đứng ra xây dựng 
ngôi nhà thờ  mới tại trường PTTH Ngọk Réo, nhưng trong quá 
trình xây dựng, vì có tầng không đúng thiết kế, bị nhà nước bắt lấp 
và bắt ngừng không cho xây tiếp tục! Sau biến cố ấy, nhà nước 
trưng dụng và tiếp tục xây dựng làm trường PTTH Ngọk Réo. 

Với sự thương lượng của Đức Giám Mục Phêrô Trần Thanh 
Chung, nhà nước đã đồng ý cho xây dựng lại nhà thờ mới như 
hiện nay (đối diện với trường PTTH Ngọk Réo). Nhà thờ này cũng 
do Cha Phêrô Nguyễn Hoàng xây và được khánh thành vào năm 
2001. 

Giáo Xứ  có đã được mười ba đời linh mục. 

Chín vị đã đến và sinh hoạt tôn giáo cho dân làng  ngay tại chỗ,  từ 
năm 1918 – 1965. Đó là quý Cha:  Cha Siomon Nguyễn Thành 
Thiệt, Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, Cha Curien Kim, Cha Phêrô 
Nguyễn Đắc Cẩn, Cha Antôn Ngô Đình Thận, Cha Giuse  Châu, 
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Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, Cha Gioan B. Trần Khánh Lê, Cha 
Phêrô Nguyễn Trọng Ân và Cha René Thomann (Mẫn) 

Còn các linh mục về sau là quý Cha: Cha Dom. Trương Kim 
Hương (kiêm nhiệm), Phêrô Nguyễn Hoàng (kiêm nhiệm), Giuse 
Nguyễn Thanh Liên (kiêm nhiệm),  Phaolô Nguyễn Đức Hữu 
((kiêm nhiệm), và Phêrô Trần Công Minh thì coi xứ từ xa. Sau một 
thời gian đi đi về về, kể từ tháng 04 năm 2010, Linh mục Phêrô 
Trần Công Minh  đã ở lại Kon Bơbăn  luôn, và chính quyền sở tại 
cũng đã làm lơ cho. 

Hiện nay, tất cả những di tích 
lịch sử chỉ còn một Tượng Đức 
Mẹ Bồng Con  (được biết, 
tượng Đức Mẹ bồng con này 
khi xưa đã đặt tại nhà thờ cũ và 
đã được chuyển đến bằng máy 
bay) đáng quý mà Cha Minh 
không biết nên đã cho Cha 
Quản Miền Kontum (sau này 
chuộc lại). 

Giáo xứ lấy thánh Bổn Mạng là Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. 

 Sau hơn năm năm phục vụ tại Kon Bơbăn, là Thành Viên của Tu 
Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, với Tinh Thần và Đặc Sủng của Tu 
Hội, thêm vào lợi điểm là Linh Mục trẻ, nên Cha Phêrô Trần Công 
Minh đã ngày đêm không nề quản cống hiến sức lực và trí tuệ cho 
đoàn chiên… như trong lời cảm ơn, Chú Yao Phu đại diện đã 
nói: “Cha đã cùng sống,cùng làm,cùng chia sẻ mọi nỗi niềm với 
chúng con…”. 

Và hôm nay, Cha đã được Đức Giám Mục Giáo Phận thuyên 
chuyển về vùng Kon Rẫy, là vùng Ngài đã giao phó hoàn toàn cho 
quý Cha Vinh Sơn. 
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Kế tục công việc Mục Vụ tại Kon Bơbăn bây giờ là Cha Micae 
Nguyễn Tuấn Huy, Linh Mục Triều và đồng thời cũng là người Kon 
Tum. 

THÁNH LỄ BÀN GIAO SỨ VỤ MỤC VỤ 

Trong tình nghĩa anh em và trong tinh thần nâng đỡ nhau, quý Cha 
từ xa cũng đã về hiệp dâng Thánh Lễ. Mọi người đã đến đông đủ. 
Giáo Dân ngồi kín mọi dãy ghế trong Nhà Thờ và tràn cả ra bên 
ngoài. 

Vào lúc 8g30’, đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào thánh đường để cử 
hành Thánh lễ trong tiếng cồng chiêng và những điệu múa trầm 
lắng. 

Đức Giám Mục Giáo Phận đi vắng xa nên đã ủy quyền cho Cha 
Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ sự Thánh Lễ. Cùng 
với Cha Tổng, còn có Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, Hạt Trưởng 
Hạt Đăk Hà, là người đóng vai trò giới thiệu và dẫn dắt các chi tiết 
trong Thánh Lễ Bàn Giao. 

Cha Phêrô, nguyên chính xứ đã vui mừng chào đón sự hiện diện 
của Cha Tổng Đại Diện và quý Cha cùng quý khách, cùng toàn thể 
cộng đoàn trong ngày nhận xứ mới của Cha Micae . 

Bầu khí thật sinh động và gây nhiều cảm xúc khi Cha Tổng Đại 
Diện mở đầu Thánh Lễ với những lời dí dỏm tự bẩm sinh. Ngỏ lời 
với Cộng đoàn Dân Chúa, ngài cho biết việc bổ nhiệm, thuyên 
chuyển linh mục là một việc làm bình thường trong Giáo hội; và sự 
thuyên chuyển luôn nhắm vào lợi ích tốt nhất cho cộng đoàn dân 
Chúa hướng tới sự phát triển và bền vững của đời sống đức tin. 

Còn Cha Hạt Trưởng thì luôn thân ái dắt dìu và giới thiệu “ Cha Xứ 
Mới ” trong từng đường đi, nước bước. Lời Thánh Vịnh 132 đang 
được thể hiện nơi đây: 

“Kìa xem vui sướng thay, cảnh anh em vui sống chan hòa…” 

Trong bầu khí này, “Cha Xứ Mới” chắc sẽ rất an tâm và hăng hái 
trên đường Sứ Vụ! 
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Mở đầu phần nghi thức nhậm chức chính xứ, cha Hạt Trưởng Hạt 
Đăk Hà PhaoLô Nguyễn Đức Hữu đã công bố văn thư của Đức 
Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy làm 
chính xứ Kon Bơbăn. Cộng đoàn vỗ tay trong niềm hân hoan, tạ 
ơn Chúa. 

 

Sau đó, trước mặt Cha Tổng và toàn thể Cộng đoàn Phụng vụ, 
cha Micae Tân Chính Xứ  đã công khai đọc Bản Tuyên xưng Đức 
Tin thật dài với nội dung hứa trung thành với Hội Thánh và Sứ vụ 
mà mình được trao phó. 

Tiếp đến là các nghi thức diễn nghĩa về các nhiệm vụ mà linh mục 
chính xứ sẽ thực hiện nơi giáo xứ mà mình được uỷ thác coi sóc 
và hướng dẫn trong thi hành mục vụ. 

Vì  Nhà Thờ đông chật giáo dân, nên cha Tổng mời cha Micae tiến 
về phía “ Bình Nước Phép” tượng trưng cho Giếng Rửa Tội được 
đặt trước Bàn thờ, Cha tân Quản Xứ đã trịnh trọng đặt tay vào 
bình  nước phép như một lời đoan hứa sẽ hết sức làm cho Nước 
Chúa trị đến. 

Cha Micae cũng được đưa tới toà Giải Tội. Toà Giải Tội là nơi 
người mục tử thể hiện dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa với con 
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người, và qua vị mục tử ngồi tòa giải tội, con người được giao hòa 
với Thiên Chúa và lãnh nhận ơn phúc của Người. Cha Micae được 
mời gọi hãy trở nên “vị thẩm phán công minh và đồng thời là một 
thầy thuốc nhân lành” cho đoàn chiên của Chúa được trao phó cho 
mình. 

Sau đó là nghi thức trao ghế chủ toạ. Cha Micae được mời ngồi 
vào ghế chủ tọa ở chính giữa Cung Thánh. Ghế chủ toạ thể hiện 
tư cách của vị mục tử coi sóc đoàn chiên được trao phó. Với vai 
trò chủ toạ Cộng đoàn, cha chính xứ sẽ hướng dẫn Dân Chúa 
trong các cử hành phụng vụ. 

Rồi Ngài lại được mời tiến lên Giảng Đài, nơi đây, với sự hướng 
dẫn của ngài, đoàn chiên được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và 
những lời giảng dạy như lương thực thiêng liêng để giúp họ không 
ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng ngợi khen. 

Phần sau cùng của nghi thức nhậm chức là trao Nhà Tạm. Cha 
Micae nhận chìa khoá và mở cửa Nhà Tạm nơi đặt Mình Thánh 
Chúa. Đó là dấu chỉ của sự thi hành Thánh ý Chúa chăm sóc, nuôi 
dưỡng đoàn chiên của Ngài, và đó là trách nhiệm quan trọng hàng 
đầu của vị mục tử. Trong nghi thức này, Cha Tổng nhấn mạnh: 
Thánh Thể là trung tâm đời sống của Kitô hữu, là trái tim của giáo 
xứ. Xin cho nguồn mạch ơn lành không ngừng tuôn đổ trên Cha và 
giáo xứ qua Bí tích Thánh Thể luôn được mọi người đến lãnh 
nhận. Mọi người được mời quỳ để thờ lạy Thánh thể Chúa. 

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cha tân Chính Xứ Micae vì còn 
bối rối, sợ chưa diễn đạt rõ ràng Lời Chúa bằng tiếng Bahnar, nên 
đã mời Cha nguyên Chính Xứ Phêrô công bố Tin Mừng cho cộng 
đoàn Phụng vụ. 

Trong  bài chia sẻ, cha Tổng Đại Diện đã quảng diễn với cộng 
đoàn về bài Tin Mừng  Lc 11,5-13 về dụ ngôn người bạn quấy rầy 
bạn mình để mượn bánh vào lúc đêm khuya. Cha cũng nhấn 
mạnh như Chúa Giêsu: “ Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia 
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không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho 
người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 

“Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì 
sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm 
thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 

Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá 
lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy 
nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của 
tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần 
cho những kẻ kêu xin Người sao ?” 

Sau bài chia sẻ, một lần nữa Cha Tân Chính Xứ lại được mời gọi 
Tuyên Xưng Đức tin trước mặt Cộng Đoàn Dân Chúa. 

Thánh Lễ được tiếp tục với phần Dâng Lễ Vật do các em thiếu nhi 
thay mặt Cộng Đoàn tiến dâng. 

Điểm nổi bật của Giáo Xứ Kon Bơbăn mà người ta nhận ra trong 
Thánh Lễ này là sự trưởng thành của Giáo Dân.Từ Vị Đại Diện 
Giáo Xứ, từ Chú Yao Phu, từ người tuyên đọc Lời Chúa đến Ca 
đoàn… ai cũng vững vàng trong vai trò của mình. 

Tạ ơn Chúa, thật xứng đáng là một Giáo Xứ có một bề dày Lịch 
Sử! 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phêrô, nguyên Chính xứ, đã nói 
lên tâm tình của mình về thời gian phục vụ tại Giáo xứ bằng tiếng 
Bahnar. Ngài nói lời chào và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài 
và công việc mục vụ của Ngài sắp tới. 

Cha Tân Chính Xứ cũng đã ngỏ lời với Cộng đoàn hiện diện. 

Cha cảm ơn Đức Cha và Cha Tổng và Linh Mục Đoàn đã luôn yêu 
thương và tin tưởng để trao phó đoàn chiên nơi giáo xứ Kon 
Bơbăn cho ngài coi sóc và hướng dẫn. 

Cha cũng cảm ơn cách đặc biệt quý Cha, và quý tu sĩ nam nữ 
đang có mặt đã đến hiệp Dâng Thánh Lễ Nhận Xứ mới với Ngài. 
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Cha cám ơn Cha Phêrô về những đóng góp của ngài cho giáo xứ 
Kon Bơbăn trong hơn năm năm qua. 

Cha  cũng chào tất cả anh chị em Giáo Dân và xin mọi người cộng 
tác để xây dựng Giáo Xứ hầu Cha có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Thay mặt cho toàn thể giáo dân giáo xứ Kon Bơbăn, vị đại diện 
giáo xứ đã dâng những lời tri ân chân thành lên Cha Tổng Đại 
Diện, Cha Hạt Trưởng và quí Cha cùng quý khách đang hiện diện. 

Cách đặc biệt với những lời lẽ đầy cảm xúc và chân thành, vị đại 
diện đã nói lên tâm tình của đoàn chiên trong cả mười bốn làng 
dâng lên cha Nguyên Chính Xứ Phêrô. 

Cộng đoàn giáo xứ cũng trân trọng  kính chào Cha Tân Quản Xứ , 
bày tỏ niềm vui được đón Cha về để coi sóc và hướng dẫn giáo 
xứ. Vị đại diện cũng thay măỵ mọi người đoan hứa sẽ hết sức 
cộng tác với Cha để xây dựng Giáo xứ . 

Thánh Lễ kết thúc, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với một ngàn 
ổ bánh mì do Cha Tổng đã chu đáo chuẩn bị. 

Phần Cha nguyên Chính Xứ cũng đã hết lòng cùng với Giáo Dân 
nấu dọn  một bữa “ Cơm Canh Cua Cà Cá…” để mời quý Cha và 
quý khách từ xa đến với niềm vui và hy vọng trên đường đèo từ 
rừng sâu trở về, không ai bị đói lả. 

Ngày xưa Chúa Giêsu cũng đã làm như thế. 

Xin cảm ơn Cha Tổng và Cha Phêrô. 

Chúc Cha Tân Quản Xứ được tràn đầy Ơn Chúa, để luôn hăng 
say và thu gặt được những mùa phong nhiều trong cánh đồng 
mới! 

 

Ban Truyền Thông GP 
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V. 

TÖ LIEÄU 
 

PHẦN II 
 

SỰ NGHIỆP CỦA CHA BỀ TRÊN 
JULES VIALLETON TRUYỀN. 

 
TIỂU SỬ CHA BỀ TRÊN VIALLETON 
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1. Tầm ảnh hưởng của Cha Bề trên Vialleton trên Vùng 
Truyền giáo Kontum 

Cha Bề trên Vialleton truyền giáo trong giai đoạn cực kỳ khó khăn 
và giữ một vai trò trọng yếu chẳng những về mặt xã hội mà còn trong 
công tác mục vụ cả Vùng Truyền giáo Tây Nguyên. Ngoài ra, cuộc đời 
của ngài có tầm ảnh hưởng trong sứ vụ thời ngài đang sống mà có lẽ 
ngay cả hôm nay nữa. Khi viết lịch sử đạo cũng như đời vào giai đoạn 
cuối thế kỷ XIX, và đầu thế kỷ XX tại vùng Tây Nguyên, không thể không 
biết đến vai trò của Cha Bề trên Vialleton.  

Chúng tôi đã trình bày trong Phần I, có một số tác giả sau năm 
1975 viết về cái chết của Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền do bị giết 
mà không đưa ra chứng cứ lịch sử, chỉ khẳng định suông cho rằng 
“Phong trào nổi dậy của người Séđang 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 (...)” 

Ông  F . • . Camille Paris (thuộc bè Tam điểm) chống đối, vu 
khống, mạ lị, các vị thừa sai trên vùng Truyền giáo Kontum, nào là về tội 
vô luân, phản quốc …, Cha Guerlach, trong quyển sách “L’Oeuvre 
néfaste”, Saigon, Imprimerie commercial, 1906”,  đã vạch  trần những lời 
tố cáo sai trái, dã tâm đen tối của ông qua nhiều bài viết có tính cách 
trực diện. Cha kết luận và ghi lại lời cảm thương của cha Bề Trên Jules 
Vialleton đối với  ông F. Camille Paris trong bài “ASSASSINAT du Garde 
principal Robert” trang 117 như sau: 

“Quand le R.P Vialleton apprit  l’ignoble calomnie que vous (F. 
Camille Paris) publiez contre lui, il m’écrivit: “En voilà un qui aurait bien 
besoin de se faire soigner dans une maison de santé”. 

2. Tiểu sử  của Cha Bề trên M.J. VIALETON.  
Những tác giả trước năm 1975, có học giả nào ở Việt nam và ở 

Âu châu cho rằng Linh mục Jules Vialleton bị giết chết vào năm 1909 tại 
đồn Đak Sut hay Đak Tô hay không?. Vì hạn chế về thư tịch và kiến 
thức, chúng tôi xin quí vị nào hiểu rõ cho chúng tôi biết và giúp đánh giá 
chứng cứ sử liệu đó.  

Nhưng thực chất, Cha Bề Trên Jules Vialleton Truyền đã qua đời 
vì tuổi già, kiệt sức vì công việc mục vụ và bệnh tật nan y. Ngài được 
chôn cất tại nghĩa trang các cha (nay là cơ sở trường Mầm Non Thủy 
Tiên số 48 Nguyễn Huệ - Tp. Kontum). Năm 1984, Nhà Nước trưng dụng 
nghĩa trang các cha, và yêu cầu Tòa Giám Mục có  thân nhân nằm tại 
nghĩa trang này di dời về khu đồi 41, phía bắc phi trường.  
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Sau một thời gian, vào năm 2004, Nhà 
nước cũng không để yên các vị linh mục tu sĩ 
nằm yên tại vùng đất này, đã yêu cầu cải táng đi 
nơi khác, nhưng không dành một nơi nào thay 
thế. Trước tình thế đó, Tòa Giám mục tạm thời 
di dời hài cốt của các Ngài cải táng tại nhà 
nguyện Chủng Viện Thừa sai Kontum, số (56 
cũ) 146 đường Trần Hưng Đạo - TP. Kontum 
cho đến ngày nay. 

Cách tích cực, để hiểu về con người và 
sự nghiệp Cha Bề trên Vialleton, chúng tôi xin phỏng dịch tài liệu lưu trữ 
trong văn khố của MEPi về cuộc đời của Ngài sau đây. 

“M.J. VIALLETON 
Vị Tông đồ Thừa sai của Việt Nam 

Sinh ngày  : 15/03/1848. 
Lên đường ngày : 19/06/1872. 
Tạ thế ngày  : 11/11/1909.  
Đã từ 2 năm, 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 J. Vialleton thân yêu và đáng kính, Bề 
trên Tổng Đại diện Vùng Truyền giáo người thượng, ngài qua đời thánh 
thiện ngày11/11/1909 ở tuổi 62. 

Sinh ngày 15/03/1848 tại Saint-Didier-La-Seauve (Le Puy, Haute 
Loire), Cha J. Vialleton đã đón nhận ngay từ tuổi ấu thơ ở nơi cha mẹ 
lòng đạo đức đơn sơ với một nền giáo dục Kitô giáo căn bản. Ngài đã 
học từ trên gối mẹ những bài giáo lý đầu tiên và học tập nơi người cha 
một tấm gương sống động về đức tin. Những thiên hướng tốt đẹp có từ 
trong gia đình đã được phát triển trong thời gian cậu ở tiểu chủng viện 
Verrieres, nơi đó cậu tỏ ra là một học sinh thông minh, chăm chỉ và là 
một người bạn tốt, vui tính. Cậu chủng sinh M. Vialleton đã giữ kỷ niệm 
tuyệt vời trong những ngày ở Verrieres và thường nhắc đến những thầy 
giáo và bạn bè cũ bằng những lời thương mến chân thành. 

Sau những năm học chương trình cổ điển vững chắc tại 
Verrieres, năm 1866, Jules Vialleton vào Chủng viện Alix để trau dồi ơn 
gọi tông đồ mà ngài đã cảm nhận. Sau khi tốt nghiệp triết học, Cha Giám 
đốc nhận định thầy có ý hướng truyền giáo ở các miền lương dân. Và 
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như thế, thầy xin đăng ký vào Chủng viện Thừa sai Hải ngoại và đã 
được nhận vào tháng 8/1868. 

Cuộc chiến tranh Pháp - Đức đã làm gián đoạn việc học tập của 
các chủng sinh, họ trở về gia đình và chỉ sau hoà bình được vãn hồi, họ 
mới quay trở lại Paris. Cũng do sự kiện này, lễ Truyền chức và bài sai bị 
đình trệ và Jules Vialleton mới được thụ phong Linh mục vào năm 1872. 

Ngày 19/6 năm đó, ngài lên tàu cùng với 9 vị khác ra đi, được chỉ 
định truyền giáo ở Ấn Độ, Cambodge, và Trung Kỳ (Vietnam). Hành trình 
từ Marseille đến Sai Gòn chẳng có gì lạ thường, và nhóm thừa sai “Đông 
Dương” cập bến một cách may mắn tại thủ phủ Miền Đông Dương, 
thuộc địa Pháp. Từ đó, Cha Vialleton và Cha Perrot được gửi tới Đông 
Đàng Trong, lên một chiếc thuyền buồm bản xứ để tới Bình Định. 

Ngày 22/8/1872, những nhà viễn du của chúng ta cập bến Kim 
Bồng, một cảng nhỏ ở Bồng Sơn, vùng Bình Định. Họ được tiếp đón 
nồng hậu của một người phụ nữ Công giáo đạo đức và giàu có - chiếc 
thuyền buồm các cha đã đi là của bà. Ngôi nhà của người đàn bà phúc 
hậu này thường xuyên được các vị thừa sai và linh mục bản xứ qua lại. 
Họ tìm thấy nơi đây không chỉ lương thực và nơi trú ẩn, mà còn là nơi rất 
thích hợp để dâng thánh lễ. Cảng Kim Bồng gần Gia  Hựu, nơi đây 
người tín hữu sống đức tin Công giáo vững chắc, và cũng là nơi Đức 
cha Charbonnier đã thiết lập cơ sở cư trú của ngài. 

Chính ở Gia Hựu, các vị tân thừa sai đã đến chào vị Đại diện 
Tông toà Đông Đàng Trong, một chứng nhân đức tin anh hùng, vừa ra 
khỏi các nhà tù Huế. Vị Giám mục dang rộng đôi tay đón nhận những 
người thợ tin mừng mới mà một trong số họ, Cha Perrot, đã chết chưa 
đầy 4 năm sau đó tại Phú Yên. Sau vài ngày bên cạnh Đức cha 
Charbonnier, Cha Vialleton được gửi tới Bến Đá để học tiếng Việt. Ngài 
chuyên tâm học tiếng và liền sau đó thực thi thánh vụ vùng Đồng Quả và 
rồi tại Kim Châu và Kỳ Bương. 

Năn 1875, các vị thừa sai đang làm việc ở vùng người thượng 
Bahnar xin trợ giúp để thay thế những vị bị bệnh sốt rét rừng và kiết lỵ 
đánh gục. Đức cha Charbonnier đã ký quyết định cho Cha Vialleton  lên 
nhiệm sở vinh dự này. 

Được thành lập từ 25 năm trước, cùng với những cuộc bách hại 
dã man ở vùng Trung Châu, vùng truyền giáo cho người thượng, 1875, 
vẫn còn mang tiếng là “kẻ ăn thịt người khủng khiếp” - “những người lên 
nơi đó cũng sẽ không giữ được những bộ xương già”. Và họ có lý do để 
nói như thế. Thật ra, những vị thừa sai đến với người thượng trước Cha 
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Vialleton, họ đâu cả rồi? Những người thợ từ lúc khởi đầu cuộc truyền 
giáo chỉ còn một người đứng vững, Cha đáng kính Dourisboure; còn tất 
cả các vị khác đều đã nằm dưới nấm mộ: các Cha Combes và Fontaine, 
những người đầu tiên đến với người Bahnar, đã qua đời; Cha Desgouts 
tốt lành đã chết; và cả các Cha Arnoux,Verdier, Suchet cũng đã chết. 

Như những vị tiền nhiệm, Cha Vialleton cũng bị những cơn sốt 
rét rừng dữ dội và nhiều khi tưởng chừng ngài nguy tử. Sau khi tới làng 
Kontum, ngài ở trong một túp nhà chật hẹp gần giống như nhà sàn dân 
tộc, vừa làm nhà nguyện vừa làm nơi ở cho những người giúp việc Việt 
nam. Một tấm phên đan mỏng ngăn phòng ngài với phòng Cha 
Dourisboure. Một ngày nọ, Cha Vialleton, như con mồi của những cơn 
sốt rét, đã ói mửa tới mật một cách không cưỡng lại nổi, ngài nghe cha 
già Dourisboure nói ở phòng bên cạnh: “Chà! một người mới tới sắp như 
những người khác rồi, tôi lại bị ép buộc đi chôn anh ta”. Người bệnh 
nghe rõ lời tiên tri đáng buồn ấy nhưng không một chút cảm xúc. Khi kể 
lại cho tôi câu chuyện này, Cha Vialleton cười và thêm vào: “Cha già tốt 
lành này tưởng tôi không nghe thấy và thật tình ngài nghĩ tôi sắp chết, 
nhưng ngài lại là một tiên tri tồi, chính tôi đã phải chôn ngài”. 

Từ đó, nhiều lần sốt rét hành hạ, nhiều lúc bị kiết lỵ tấn công, 
bệnh phổi và dạ dày, những cơn cúm đau đớn đã minh chứng cho sức 
chịu đựng đáng kính nể của Cha Vialleton và không bao giờ có ai nghe 
ngài rên rỉ. Ngài cảm thấy sự đau đớn như mọi người khác nhưng ý chí 
và sức chịu đựng của người Kitô hữu đã giúp ngài chịu đựng tất cả 
những đau khổ không một lời than van. Biết bao điều tôi có thể kể về ý 
chí kiên trì của người anh em đồng sự đáng kính của chúng ta. Chúng 
tôi đã thấy ngài bị đau nhức thấu tai dữ dội, nhưng dẫu đau đớn như thế, 
ngài cũng không nghỉ ngơi một giây phút nào, cả ngày lẫn đêm, với cả 
tấm lòng để nghe những người thượng chạy đến kêu cầu ngài xem xét 
vụ kiện tụng hay hoà giải các mâu thuẫn. 

Chúng tôi cũng đã thấy ngài bị thấp khớp phải lê những bước 
chân khó khăn và nặng nề, để đem cho những người dân bản địa thuốc 
men cần thiết. Ngài thăm viếng bệnh nhân mỗi khi sức khoẻ cho phép, 
và chỉ lúc cuối đời, khi đôi chân bị bệnh chứng khớp không cho ngài leo 
lên thân gỗ được người Thượng đẽo nhiều nấc dùng như cái bậc thang 
để lên nhà, lúc đó ngài mới nhờ người mang Mình Thánh Chúa đến cho 
người hấp hối. 

Ý chí là một trong những đặc tính chủ đạo mà Cha Vialleton yêu 
quí. Nó đã giúp ngài rất nhiều trong suốt cuộc đời nhưng nó cần hơn 
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nữa trong giai đoạn đầu đời truyền giáo tại Kontum, thành phần Công 
giáo bị dân ngoại lăng mạ và miếu thờ các ngẫu tượng được dựng lên 
bên cạnh ngôi nhà nguyện của người Công giáo, ở đó lời phỉ báng của 
họ châm chích lên từng phút giây đầy khiêu khích và thù địch. Một ngày 
nọ, Cha Vialleton nhắc nhở một số điều tuân giữ cho một già làng ở chỗ 
công cộng vì ông ta giúp dân lột da con vật tế thần, ông chủ làng trả lời 
vị thừa sai: “Sao lại xía vào việc của chúng tôi? Hãy để chúng tôi yên. 
Chúa của ông không có sức mạnh để chiến đấu với quỷ thần đâu!” Hơn 
nữa, một âm mưu chống lại ông Krui, một người dân tộc, trưởng cộng 
đoàn Kitô hữu còn nhỏ bé, làm Cha Vialleton phải cẩn thận, khôn ngoan, 
cương quyết hơn. Dần dần, ảnh hưởng của ngài được củng cố và ngài 
luôn biết tận dụng mọi cơ hội để tôn vinh công lý và sự thật. 

Gần 2 năm sau khi ngài tới ở đã có thêm một ngôi nhà rông, làm 
nhà nguyện của người Công giáo. Nhiều gia đình từ nơi khác đến xin 
theo đạo, và dân làng đã tháo dở hàng rào phòng vệ làng. Từ đó, dân số 
Kontum tăng lên nhiều. 

Làm việc vì sự thịnh vượng vật chất của cộng đoàn Kitô hữu ắt 
hẳn là cần thiết, nhưng mục đích chính của nhà truyền giáo là cứu rỗi 
các linh hồn khi biến đổi họ từ lương dân thành người Kitô hữu, công 
trình tuyệt diệu, gian khổ ở mọi miền nhưng việc đó làm gian khổ hơn và 
đầy dẫy bất ngờ nơi những người thượng. Trong nhiều năm đầu, cộng 
đồng cư dân Kontum không có lòng sùng đạo. Điều đó cho thấy: người 
ta không thể thay đổi trong ngày một ngày hai tâm tính những người vốn 
đã sống từ tuổi ấu thơ giữa dân ngoại mà dòng máu sùng bái vật linh 
vẫn còn chảy trong huyết quản. 

Cha Vialleton dấn thân vào việc đào tạo giáo dục thanh thiếu niên 
và để đạt được kết quả ngài cố gắng dạy cho những em thông minh đọc 
và viết. Người Thượng không có chữ viết. Chính những nhà thừa sai đã 
sử dụng mẫu tự Latinh, thêm vào những dấu đặc biệt để chỉ cách phát 
âm ngôn ngữ của họ. 

Ngôi trường học đầu tiên được hình thành dưới hiên nhà của 
Cha Vialleton; những lúc đầu thật thảm hại, nhiều em nhỏ mất kiên nhẫn 
đã vung tay ném bút, nhưng vị thừa sai là một người bền chí, nhẫn nại; 
cuối cùng thành công đã tôn vinh cho những cố gắng của ngài. Bây giờ, 
rất nhiều người trong địa hạt Kontum đã biết chữ. Giáo huấn tôn giáo trở 
nên vững vàng hơn, sự xét đoán của họ có lý luận hơn và cho dù việc 
truyền giáo có bị khủng hoảng, nhiệm sở của cha bề trên vẫn không suy 
yếu. 
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Vào tháng 7-1890, Cha Vialleton được đưa về Pháp để bồi 
dưỡng sức khoẻ bị suy nhược sau 18 năm làm việc chuyên cần, 15 năm 
trong môi trường sốt rét vùng rừng núi. Những ngày nghỉ ở Pháp phần 
nào hồi phục sức khoẻ cho người cha bệnh tật nhưng ngài không khỏi 
bệnh hẳn và khi ngài trở lại với chúng tôi vào tháng 2-1892 với quyền 
Tổng Đại diện, ngài vẫn không mập khoẻ. Trong khi đó, vị linh mục đáng 
kính dường như cần tất cả sức lực để vác Thánh giá như chất chồng 
thêm lên. Tháng 3-1893, một người Kinh ở Kontum về vùng Trung Châu 
đã dẫn một chàng thanh niên xin đi theo lên với những người Thượng. 
Vài ngày sau khi tới nơi, chàng thanh niên này mắc bệnh đậu mùa. Mầm 
truyền nhiễm đã lây lan nhanh chóng, và trong thời gian ngắn, người ta 
đã tính được 168 người mắc bệnh ở Kontum. Trong khi đau khổ nhìn 
thấy một số rất lớn giáo dân của mình bị chết, một nỗi lo buồn khác thêm 
vào làm cho vị thừa sai đáng kính càng đau khổ nhiều hơn. Khi đi chôn 
người chết vì bệnh đậu mùa, những người Thượng Kontum không bằng 
lòng với lời than khóc bình thường và cùng với những tiếng than vãn, 
rên xiết đó, họ nguyền rủa người Kinh, nhất là đối với người đã mang 
bệnh dịch đến. Khi tai hoạ đã chấm dứt, những thủ lĩnh của làng đã đòi 
Cha Vialleton phải bị vạ rất nặng bằng mấy con trâu vì ông người Kinh 
đó đã đem theo chàng thanh niên nhiễm bệnh. Ngài từ chối, những 
người Thượng thể hiện sự oán hận bằng một thái độ thù địch và sự lạnh 
lùng đáng sợ. Nhiều nỗi thương tâm làm tăng buồn thêm cho vị thừa sai 
và tinh thần tác động lên cơ thể, vị cha già đáng thương nhanh chóng 
kiệt sức. Bệnh ho dai dẳng đã xé buồng phổi của ngài, bao tử không tiêu 
hoá thức ăn nữa. Vì chúng tôi khẩn khoản nhiều lần, Cha Vialleton đồng 
ý đi Hong Kong chữa bệnh. Ngài đi điều dưỡng vào tháng 8-1894. Ngài 
trở về với chúng tôi vào tháng 7-1895, khoẻ hơn lần từ Pháp trở về 3 
năm trước. 

Ngài trở lại công việc với lòng nhiệt tình mới, phân phát cho 
những người bản xứ biết đọc cuốn “Cuộc đời Đức GIÊSU KITÔ, Chúa 
chúng ta” bằng tiếng Bahnar mà ngài đã in tại nhà xuất bản Nazareth 
trong lúc ngài ở Hong Kong. 

Thiên Chúa nhân lành thử thách tinh thần những kẻ phục vụ 
Người. Người cho phép một đau khổ mới tấn công người anh em đồng 
sự của chúng ta. Kontum có một ngôi nhà thờ rất đẹp mà công cuộc xây 
dựng mất 5 năm và đòi hỏi vị thừa sai dũng cảm rất nhiều lo lắng và chi 
phí lớn. Đáng tiếc, ngày 17-5-1897, một em trai người Kinh đã bất cẩn 
làm cháy nhà. Đám cháy lan sang nhà của cha và nhà thờ, và phá huỷ 
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tất cả. Ngôi nhà Rông, 18 căn nhà của dân làng, 5 hay 6 lẫm lúa cũng 
trở thành mồi cho ngọn lửa. Hầu hết dân làng đều ở ngoài đồng và ngọn 
lửa không dập tắt được. Khi thấy mái nhà thờ đang cháy, Cha Vialleton 
cung kính kiệu Mình Thánh từ Nhà Tạm sang Rơ-hai. Ngài chịu đựng 
một cách can đảm điều bất hạnh phá huỷ thành quả của những tháng 
năm dài tiết kiệm và lao động chỉ trong vài giờ. Các vị thừa sai chạy đến 
chia buồn sâu sắc với ngài lại có vẻ buồn rầu hơn ngài. Người con trai, 
tác nhân của tai hoạ, chạy trốn trong bụi cây. Cha bảo đi tìm em và khi 
em đến, bấn loạn, run rẩy, cha hỏi em: “Con ăn cơm chưa?” - “Chưa! 
Thưa cha!” -  “Ô! con đi ăn cơm đi!”. Đó là tất cả những lời quở mắng và 
trách phạt mà người có lỗi đã nhận. Vị Bề trên xây dựng lại nhà xứ rộng 
hơn và ngài tập kết vật liệu để xây dựng một ngôi nhà thờ đẹp thay thế 
nhà nguyện tạm thời đã dựng lên sau trận hoả hoạn. Thiếu thợ và nhiều 
nguyên nhân khác đã làm trễ việc thực hiện dự án của ngài; nhưng vào 
lúc lìa đời, ngài đã để lại những vốn liếng, vật tư cho người kế nhiệm. 

Tháng 12/1907, Cha Vialleton bị bệnh rất nặng và người ta sợ 
một chung cục cuộc đời cực kỳ đen tối, nhưng nghị lực và thể trạng tốt 
đã giúp ngài vượt qua. Cha Tổng Đại diện khoẻ lại dần khi ĐGM. 
Grangeon đến thăm những người Thượng vào tháng Giêng năm 1908 
để làm phép và long trọng khánh thành Trường CUÉNOT, ở đó các 
giảng viên giáo lý (Yao-Phu) các vùng khác nhau sẽ được đào tạo. Lễ 
này là một trong những niềm hạnh phúc cuối cùng của ngài; Thiên Chúa 
còn dành riêng cho ngài một thử thách nặng nề để thanh luyện tâm hồn 
và tăng thêm công nghiệp cho ngài. 

Từ năm 1888, vùng truyền giáo cho người Thượng đã tiến triển 
rộng lớn; thay vì 4 họ đạo, vào năm 1886 đã có 100 họ đạo; thay vì có 3 
vị thừa sai, lúc đó chúng tôi có 18 người. Nhiều lần Cha Vialleton đã nói: 
“Tuyệt vời quá! Ước gì cứ tiếp tục mãi như thế! Tất cả các công trình của 
Chúa trên thế gian này phải chịu những chống đối và thù ghét: Signum 
cui contradicetur”. 

Công trình phát triển Đức tin trong vùng Đồng bào Thượng đã có 
nhiều thử thách và đã trải qua một cơn khủng hoảng mà trong lúc đó đã 
làm người ta sợ như một tai hoạ thật sự. Tiếp theo sau những lăng nhục 
và đe doạ, nhiều làng đã dần dần bỏ đạo. Các vị thừa sai đã bị xúc động 
mạnh và lòng đau như bị dao cắt. 

Cha Vialleton, chính ngài không hề mất dũng khí, ngài bảo: “Hãy 
để cho bão tố qua đi! Gió bão làm lung lay cây cối và những cành xấu, 
trái thối sẽ rơi rụng đi, những gì còn lại sẽ là cành trái tốt. Đối với những 
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kẻ yếu đuối và người không kiên định bị lôi kéo, họ sẽ quay về khi an 
bình được lập lại. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều,Thiên Chúa là chủ của 
tâm hồn”. 

Vị đồng sự của chúng ta đã được hưởng một niềm vui trước lúc 
qua đời là nhìn thấy một số đông người bỏ đạo trở lại và việc trở lại luôn 
tiếp tục. Chúng ta hy vọng, nhờ lời nguyện cầu của người cha quá cố 
đáng kính, tất cả những người bỏ đạo sẽ trở lại và mọi tín hữu được 
thánh hoá. 

Vào tháng 6, một cơn sốt triền miên mà thuốc quinine không tài 
nào cứu chữa được đã làm cho Cha Tổng Đại diện yếu đi nhiều nhưng 
không làm mất vẻ vui tươi của ngài. Tháng 9, sốt rét thêm rắc rối với 
bệnh tiêu chảy. Và từ lễ Các Thánh, Cha Vialleton không thể dâng thánh 
lễ được nữa. Ngày 3-11, hầu hết tất cả chúng tôi hội tụ về Kontum để 
dâng thánh lễ cầu nguyện cho những vị linh mục “đàn anh” đã qua đời, 
ngài không thể tham dự nghi lễ và vừa cười vừa nói với chúng tôi: “Lần 
tới tôi sẽ cùng đến với các cha, nhưng mà người ta sẽ khiêng tôi đi”, rồi 
nghiêng về bên tôi, ngài thêm: “Tôi đã đi hết quãng đường đời tôi, và 
mong mỗi người cũng vậy, điều đó thật tốt đẹp biết bao!” 

Người bệnh yếu dần thấy rõ. Chính ngài đã xin lãnh các bí tích 
cuối cùng. Khi mang Mình Thánh Chúa đến cho ngài, mặc dù rất yếu, 
ngài không muốn nằm để rước Mình Thánh Chúa, 2 người bạn đỡ ngài 
ngồi dậy trên giường. Rồi ngài nhìn tất cả chúng tôi với một sắc mặt khó 
tả. Chúng tôi bắt đầu những lời kinh hấp hối. 5 phút sau, Cha Vialleton 
trút hơi thở cuối cùng. Đó là ngày 11-11. 

Người ta mặc phẩm phục cho ngài và đặt trong nhà, sau đó 
chuyển tới Nhà Nguyện. Các tín hữu kinh thượng đọc kinh liên tục cầu 
nguyện cho ngài. Ngày 13-11, tang lễ được cử hành, có sự tham dự của 
ông Dereymez, chỉ huy trưởng bảo an Kontum, muốn lần cuối tỏ lòng 
quý mến người quá cố đáng kính. 

Linh cửu của Cha được đặt cạnh Thánh giá tại nghĩa trang, đối 
diện với phần mộ Cha Combes, Tổng Đại diện đầu tiên vùng Thượng. 
Ngài ngủ giấc cuối đời dưới bóng Thánh giá chờ trỗi dậy ngày phục sinh. 
Người thợ truyền giáo đã làm việc 37 năm trong vùng truyền giáo, trong 
đó 34 năm trên vùng hoang dã miền Thượng. Đôi mắt khép lại với ánh 
sáng trần gian, nhưng ngài đang chiêm ngưỡng hào quang Thiên Quốc: 
“Tôi đã tin, tôi được thấy” - “Fiant novissima mea, ejus similia”. 
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KẾT LUẬN 

 
Để kết luận, chúng tôi xin hiệp lời và tâm tình cùng với Thánh 

Phê-rô (1 Pr 2,11-25)  để sống theo lối sống của những con người tự do, 
cương quyết đi theo Chúa Kitô trong xã hội hôm nay.  

Thật vậy, chính quyền là để phục vụ công ích và chân thiện mỹ. 
Trong cương vực đó, họ mới là người đại diện đích thực của Thiên Chúa  
nhằm phục vụ hạnh phúc cho nhân dân. 

         Ki-tô hữu là người tự do  

Đối diện với những người ngoại đạo, với những người nắm giữ 
quyền bính, với hết thảy mọi người, Ki-tô hữu là người cương quyết đi 
theo Chúa Ki-tô. 

Sau đây trích một đoạn trong Thánh thư của thánh Phê-rô tông 
đồ (1 Phê-rô, 2,11-17). 

“11Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên 
anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 
12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu 
khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em 
làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. 

13 Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt 
ra : dù là vua, người nắm quyền tối cao, 14 dù là quan, sứ giả của nhà 
vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện, 15 
vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng 
những kẻ ngu xuẩn vô tri. 16 Anh em hãy hành động như những người tự 
do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, 
nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. 17 Hãy tôn trọng mọi người, hãy 
yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua”. 

 

Kontum, ngày 25 tháng 05 năm 2014 

Lm. GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN 
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VI. 

CHIA SEÛ 

6.1 
 

Chia hai! 
 

Chú bé Lula, sinh ra vào 
tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình 
nông dân ở Ba Tây ( Brazil ). Vì 
nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, 
thằng nhỏ đã phải đi bán đậu 
phụng ngoài đường, quần áo tả 
tơi và thiếu ăn. Sau khi được lên 
tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô 
Rio de Janeiro, sau buổi học chú 
bé thường hay cùng với 2 người 
bạn đồng lứa đi đánh giầy ở đầu 
đường, hôm nào không có khách 

thì coi như là nhịn đói.  

Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều có 1 người khách là chủ 1 
tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại 
chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản 
đó không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói : 
“Đứa nào cần tiền nhất thì tôi cho nó đánh giầy và sẽ trả công 2 
đồng “ 

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món 
tiền rất lớn. Cả 3 cặp mắt đều sáng lên.  

Một đứa nhỏ nói : “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì 
cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói !” 
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Đứa khác nói: ” Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu 
lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu 
không thì lại bị ăn đòn…”  

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ 
ngợi 1 lúc, rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này thì 
cháu sẽ chia cho 2 đứa đó mỗi đứa 1 đồng !!” 

Câu nói của Lula làm Ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là 
ngạc nhiên. 

Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã 
nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa có ăn được ít đậu 
phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh 
đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng”  

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã 
trả cho hắn 2 đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. 
Thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 
1 đồng. 

Vài ngày sau, Ông chủ tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, 
nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt 
nhuộm của ông ta và bao cả bữa cơm tối. 

Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh 
giầy thì khá hơn rất nhiều. 

Thằng bé hiểu rằng : Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ 
những người khốn đốn nên mới đem đến cho mình cơ hội làm 
thay đổi cuộc đời. 

Từ đó chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người 
sống khốn khổ hơn mình… 

Chú bé đó là Luiz Inácio Lula da Silva : tổng thống Brazil 
nhiệm kỳ 2002 – 2010 

Theo Internet 
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6.2 

Cái lưỡi 

Một bầy ếch đi dạo trong rừng, khi đi ngang qua một hố 
sâu, có hai con bị rơi xuống. Những con ếch còn lại đứng quanh 
miệng hố tìm cách đem chúng lên. Nhưng vì hố quá sâu, bầy ếch 
đành chịu thua. Chúng nói với hai con ếch xấu số rằng: "Chúng tôi 
chịu thua, không giúp được gì hai 
anh, tốt nhất là hai anh nằm đó chờ 
chết nhé!" Một trong hai con ếch ở 
dưới hố nghe vậy, nên bỏ cuộc và 
ngã lăn ra chờ chết trong tuyệt vọng. 
Còn con ếch kia cứ tiếp tục cố gắng 
nhảy, nhảy càng lúc càng cao và cuối 
cùng nhảy lên được miệng hố.  

Cả bầy vây quanh và hỏi nó: 
"Anh không nghe chúng tôi nói gì hay 
sao?" Con ếch ngớ ngẩn: “Hả, mấy anh nói gì? Có phải mấy anh 
khen tôi khỏe? Nhờ tiếng hò la khuyến khích, cho nên tôi mới có 
đủ nghị lực và đủ kiên nhẫn để nhảy lên khỏi miệng hố đó mà!” Thì 
ra con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng bạn trên miệng hố đã nói lên 
những lời cổ vũ khích lệ, làm nó tăng sức mạnh thoát được hố 
thẳm tử thần ấy!  

 
Bạn thân mến, qua câu chuyện ngụ ngôn trên, chúng ta 

thấy rõ cái lưỡi vô cùng lợi hại. Nếu đừng nói ra những lời bi quan, 
nhụt chí, tuyệt vọng… thì ếch kia vẫn còn sống! 

 
Theo Internet 



       Giaùo phaän Kontum                                                              10&11/2014   

58 

 

VII. 

CAÙO PHOÙ 

CÁO PHÓ 1 

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

Giáo Phận Kontum 
và Gia đình Yă Catarina Yêm 
Thuộc Hội dòng Ảnh Phép Lạ 

(Hiện đang phục vụ tại Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Giáo Phận Kontum) 

 

Trân trọng báo tin 

 

BÀ CỐ BRIGITA Y TANG 
Sinh Năm 1930 

Tại Làng Kon Pia, Xã Đak Hà, Huyện Tu Mrông, Kontum 

  

Đã từ trần lúc 04giờ 15 phút ngày 13 tháng 09 năm 2014 

Hưởng thọ 85 tuổi 

  

Thánh Lễ An Táng  
Vào lúc: 13g00 ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại nhà nguyện làng Kon Pia. 

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện  

cho linh hồn BÀ CỐ BRIGITA mau được hưởng tôn nhan Chúa. 

 

VPTGM Kính Báo 
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CÁO PHÓ 2 
 

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

 

Giáo Phận Kontum 
và Gia đình Yă Têrêxa Y Lan 
Thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ 

(Hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Trại Phong Đăk Kiă, GP Kontum) 

 

Trân trọng báo tin 

 

ÔNG CỐ PÔLÊ A HE 
Sinh Năm 1954 

Tại Làng Kon Drei, Xã Đak Bla, thành phố Kontum 

Thuộc Giáo Xứ Kon Jơdreh, hạt Kontum. 

  

Đã từ trần lúc 13giờ30 ngày 05 tháng 10 năm 2014 

Hưởng thọ 60 tuổi 

  

Thánh Lễ An Táng  
Vào lúc: 10g00 Thứ Ba, ngày 07 tháng 10 năm 2014  
tại nhà nguyện làng Kon Drei, Giáo Xứ Kon Jơdreh. 

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện  

cho linh hồn ÔNG CỐ PÔLÊ mau được hưởng tôn nhan Chúa. 

 

VPTGM Kính Báo 
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CÁO PHÓ 3 
 

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

Giáo Phận Kontum 
và Gia đình Linh mục Phêrô Hoàng Văn Số (SDB) 

Hiện là Cha Sở Giáo  Xứ Thanh Hà, hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum 

Trân trọng báo tin 

LINH MỤC PHÊRÔ HOÀNG VĂN THIÊN (OP) 
Sinh Năm 1945, tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương 

Đã từ trần lúc 03giờ55 pm ngày 18 tháng 10 năm 2014 

Tại Arlington, VA, USA. 

Hưởng thọ 69 tuổi 

 Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện  

cho linh hồn CHA CỐ PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa. 

 
TIỂU SỬ 

Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, OP 
Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1945 tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương 
Khấn dòng 16/8/1965 tại Vũng Tầu Việt Nam 
Chịu chức Linh Mục: do Đức Giám Mục Đa Minh Hoàng Văn Đoàn, 
OP, ngày 8/8/1972 tại Nhà Thờ Đa Minh, Phú Nhuận, Saigon. 
Phương Châm: “Tôi Khát” (Ga 19,28) 
Công Dân Hoa Kỳ 

 
Phục Vụ 

1972-1974: Quản thủ thư viện Học Viện Đa minh Thủ Đức, Việt Nam  
1974-1975: Tuyên Úy Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa 
1975-1979: Cải Tạo trong lao tù Cộng Sản 
1980-1990: Cha Phó Giáo Xứ Vườn Xoài, Saigon, Việt Nam 
1990-1996: Cha Phó Giáo Xứ Ba Chuông, Saigon, Việt Nam 
1993-1996: Bề Trên Tu Viện Thánh Alberto Cả, Tỉnh Dòng Nữ Vương Việt Nam  
1996-1997: Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas 
1997-1998: Giám quản Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas 
1998-2003: Cha Phó Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas 
2001-2005: Bề Trên Tu Xá Thánh Đa Minh, Houston, Texas 
2003-2012: Cha Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, Texas 
2012-2014: Cha Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia 
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VIII. 

SINH HOAÏT THAÙNG 10 
Ngày SINH HOẠT 
01 * 09g00 : Đc Micae chủ tế lễ đại trào Mừng lễ Thánh Têrêxa HĐ 

Giêsu tại Nhà Kín Cát Minh Sàigòn.  
02 * 08g30-16g00: Linh mục Miền Kontum tĩnh tâm tháng tại TGM.  
03 * 08g-15g30: Linh Mục Miền Pleiku tĩnh tâm tại nt Thăng Thiên 
04 * 10g00 : Đc Micae dâng lễ tại Cđ Cát Minh Hòa Phú, Chư Păh. 
09 * 20g15 : Đc Micae đáp máy bay đi Sydney, Australia. 
11 SYDNEY : L	 KHAI M
C Đ
I H�I Thánh M�u Lavang 

ti Trung tâm Bringelly, Sydney, Australia. 
* 17g00 : Đc Micae chủ sự lễ khai mạc.  
Đức Sứ Thần Toà Thánh Brian Gallaher chủ sự lễ bế mạc. 

+19 * Gx Thanh Bình: Nhân dịp lễ giỗ lần 2 Lm Giuse Phan Thành 
Thuyết, Gx đã khai móng xây dựng nhà thờ mới. Đc Phêrô ban 
thêm sức cho 20 con em. Có 22 em rước lễ lần đầu. 

22 * Đc Micae rời Sydney về lại Saigon. 
+26 * 17g30: Đc Micae dâng lễ, làm phép hang đá Nt Công Lý Sàigòn 
27 * HĐGMVN họp kỳ 2 tại TGM Nha Trang, từ 27 đến 30.10.2014. 
29 * 11g00-12g40: Phái đoàn Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ 

gồm có: Bà TLS Hoa Kỳ Rena Bitter, Giám đốc Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam Joakim Parker, Viên chức 
Charles Sellers và  Chuyên viên Kinh tế TLS Hoa Kỳ Nguyễn Thị 
Nhã Trang, đến thăm Tòa Giám Mục và Phòng Truyền Thống. 
Có Cha TĐD Phêrô, Cha Gk Sơn, cha A.M. Cường OP, cha 
Phêrô Phục SJ, cha Luy Hoa và thầy Hậu đón tiếp phái đoàn. 
Phái đoàn: - Tìm hiểu cuộc sống và sinh hoạt tôn giáo của người 
dân có đạo tại Gp – Việc đào tạo linh mục bản xứ - Cuộc sống 
và việc học hành của các em dân tộc vùng sâu – Các Nhà Nội 
Trú, các Trường Mẫu Giáo và các Nhà Trẻ mồ côi của Giáo Hội. 

30 * 07g00: Phái đoàn Tòa TLS Hoa Kỳ thăm Nt Chính Tòa, Vinh 
Sơn 1, Nhà May, Nhà Nội Trú. Do cha GB Truyền hướng dẫn. 

31 * 09g00: Làm phép và khánh thành Nhà Thờ Ealuh Xêđăng, hạt 
Chư Păh, miền Pleiku (Cha Luy Nguyễn Quang Hoa phụ trách). 
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Cha TĐD Phêrô thay mặt ĐGM đến chủ sự Thánh Lễ cùng 22 
linh mục đồng tế, đông đảo các tu sĩ và giáo dân các giáo xứ 
đến tham dự. Công trình đã hoàn thành với các hạng mục: Nhà 
Thờ, Đài Đức Mẹ, Tháp Chuông, Nhà Xứ, Nhà Giáo Lý và tu bổ 
làm mới nhà giữ trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhaø Thôø cuõ vaø môùi Ea Luh – Xeâ Ñaêng 

Haït Chö Paêh, Giaùo Phaän Kontum 
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X.  

HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

****    04.1004.1004.1004.10. . . . Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh Phanxicoâ Assisi.Phanxicoâ Assisi.Phanxicoâ Assisi.Phanxicoâ Assisi. 

Boån maïng Cha Phaïm Ngoïc Quang   

* 18* 18* 18* 18....10101010. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 12121212    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2020202002020202)))) 
Cha Maùccoâ Buøi Duy Chieán CSsR 

****    18.1018.1018.1018.10. . . . Thaùnh Luca, taùc giaû SaThaùnh Luca, taùc giaû SaThaùnh Luca, taùc giaû SaThaùnh Luca, taùc giaû Saùch Tin Möøng.ùch Tin Möøng.ùch Tin Möøng.ùch Tin Möøng. 

Boån maïng Cha Nguyeãn Vaên Maïnh OP   

****    28.1028.1028.1028.10. . . . Thaùnh Simon vaø thaùnh Giuña, toâng ñoà.Thaùnh Simon vaø thaùnh Giuña, toâng ñoà.Thaùnh Simon vaø thaùnh Giuña, toâng ñoà.Thaùnh Simon vaø thaùnh Giuña, toâng ñoà. 

Boån maïng cha Simon Phan Vaên Bình,  
cha Tañeâoâ Nguyeãn AÙi Quoác,  
cha Tañeâoâ Voõ Xuaân Sôn. 

* 01* 01* 01* 01....11111111. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 19191919    naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1991991991995)5)5)5) 
Cha A.M.Z Phan Töï Cöôøng OP 

****    03.1103.1103.1103.11. . . . Thaùnh Martinoâ PoretThaùnh Martinoâ PoretThaùnh Martinoâ PoretThaùnh Martinoâ Poret    

Boån maïng Thaày Phoù Teá Leâ Hoaøi Nhaân. 

* 06* 06* 06* 06....11111111. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 23 23 23 23 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (1991199119911991)))) 
Cha Luy Gonzaga Nguyeãn Quang Vinh 

****    07.1107.1107.1107.11. . . . Thaùnh Vinhsôn Phaïm Hieáu Lieâm, lm OPThaùnh Vinhsôn Phaïm Hieáu Lieâm, lm OPThaùnh Vinhsôn Phaïm Hieáu Lieâm, lm OPThaùnh Vinhsôn Phaïm Hieáu Lieâm, lm OP    

Boån maïng Cha Nguyeãn Tröôøng Chính CSsR 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 
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HIEÄP THOÂNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

    

* 09* 09* 09* 09....11111111. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 1 1 1 1 naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (naêm Linh Muïc (2013)2013)2013)2013) 
Cha Gioakim Löông Ñoâng Vyõ     

* 14* 14* 14* 14....11111111. 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) 
Caùc Cha : Pheâroâ Traàn Quoác Haûi, Pheâroâ Nguyeãn 
Vaên Hieàn, Giuse Haø Vaên Höôøng, Micae Nguyeãn 
Tuaán Huy, GB Hoà Quang Huyeân, Antoân Vuõ Ñình 
Long, Giuse Nguyeãn Höõu Phuù OP, Tañeâoâ 
Nguyeãn Aùi Quoác, Giuse Nguyeãn Duy Taøi, Pheâroâ 
Ngoâ Ñöùc Trinh, Gioan Nguyeãn Quoác Vuõ, Ñaminh 
Traàn Vaên Vuõ.  

****    15.1115.1115.1115.11. . . . Thaùnh Thaùnh Thaùnh Thaùnh AlAlAlAlbertoâ Caû, giaùm muïcbertoâ Caû, giaùm muïcbertoâ Caû, giaùm muïcbertoâ Caû, giaùm muïc    

Boån maïng Cha Nguyeãn Vaên Ñaùp 

* * * * 22.1122.1122.1122.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 33 33 33 33 naêm naêm naêm naêm Giaùm MGiaùm MGiaùm MGiaùm Muïcuïcuïcuïc    ((((1981198119811981))))    

Ñöùc Cha Pheâroâ Traàn Thanh Chung 

* * * * 22224.114.114.114.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 11110000    naêm naêm naêm naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2002002002004444))))    

Cha Giuse Traàn Vaên Baûy 

* * * * 24.1124.1124.1124.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 09090909    naêm naêm naêm naêm Linh Linh Linh Linh MuïcMuïcMuïcMuïc    ((((2002002002005555))))    

Cha Bart. Nguyeãn Ñình Phöôùc CSsR  
vaø cha Ñaminh Phaïm Maïnh Nieäm CSsR 

* * * * 24.1124.1124.1124.11. Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm . Möøng Kyû Nieäm 02 naêm 02 naêm 02 naêm 02 naêm Linh MuïcLinh MuïcLinh MuïcLinh Muïc    ((((2012201220122012))))    

Cha GB. Ñaøo Huy Hoaøng CM 

TAÏ ÔN - CHUÙC MÖØNG - CAÀU NGUYEÄN 


