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Như bao chiều thứ bảy khác, thời tiết đã vào hè rồi sao vẫn còn 

se lạnh như trời thu,tôi được thông báo là có Đức Cha ghé thăm 

dâng lễ tại cộng đoàn, nên vội thu xếp vài việc đễ có dịp gặp gỡ 

Đức Cha trước giờ lễ với vài ba câu hỏi phỏng vấn chuẩn bị nếu 

Đức Cha cho phép vì anh trưởng ban giao phó.  Tôi tới nhà thờ 

sớm hơn dự định chờ mong có dịp gặp lại Ngài, vì sau lần Ngài 

hiện diện trong Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần 2 được tổ chức tại Trung Tâm Hoan Thiện, tôi chưa có 

dịp nào được gặp Ngài, và đây là lần thứ 2 Ngài đến với cộng đoàn công giáo Hoan Thiện. Ngài tới vừa 

đúng giờ Lễ sau khi hỏi thăm thì biết được hôm nay máy bay bị đình hoãn, nên Ngài phải chờ tại phi 

trường hơn bốn  tiếng đồng hồ mới có chuyến bay, nên tất 

cả mọi việc đều thay đổi cho phù hợp. dĩ nhiên tôi đành phải 

mong chờ có dịp khác vậy.  

Hôm nay cộng đoàn Hoan Thiện chào đón một vị chủ chăn 

khả ái, Ngài luôn sẳn sàng lên tiếng những áp bức bất công 

cho dù phải hy sinh, vị giám mục rất thân thiện bình dân là 

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Nguyên Giám Mục 

Komtum.  Bắt đầu thánh lễ bằng một lời cảm tạ hồng ân 

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phúc được làm con người, 

phúc làm con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Trong bài chia sẻ Ngài nói, là người Ki tô hữu chúng ta xác tín một niềm tin yêu vào một Thiên Chúa duy 

nhất. Nhưng yêu Chúa cũng đồng nghĩa với yêu mến tha nhân, vui với niềm vui của anh em và đồng cảm 

với đau khổ của mọi người.  Ngược lại càng yêu mến tha nhân, 

chúng ta lại càng được trở nên một với Ngài.  

Người Ki-tô hữu chúng ta cũng thường bị quy kết bất hiếu với 

những bậc sinh thành. Trái lại, theo Chúa không có nghĩa là ta 

phải quay mặt với ông bà tổ tiên. Chúa luôn đòi hỏi mỗi chúng 

ta phải hết mực yêu thương và kính trọng ông bà cha mẹ mình.  

Còn đối với những người Ki-tô hữu sống ở hải ngoại Ngài nói 

chúng ta thường bị cho là những người phản quốc,  mà ngược 

lại chúng ta có thể tự hào hiên ngang vì mình là người Việt Nam, 

luôn làm chứng về tin mừng trong bất cứ hoàn cảnh nào, và 

luôn sống trong tâm tình biết ơn tổ tiên, quê hương dân tộc 

Việt Nam. Chúng ta đã ra đi trong hoàn cảnh bị bức ép, nhưng 

tâm hồn luôn hướng về quê hương và theo cách riêng của 

người Ki-tô hữu, chúng ta không ngừng cầu nguyện cho một 

dân tộc Việt Nam còn đang lầm than khốn khổ.  



Anh chị em hảy cảm tạ Chúa vì người đã ban cho Việt Nam một mảnh đất phì nhiêu, một cánh đồng 

truyền giáo bất tận đã đang và tiếp tục lớn mạnh. Biết bao người Việt Nam đã mang trong mình dòng 

máu Ki-Tô giáo, dòng máu các Thánh Tử Đạo là các ngài đã dám sống, và dám chết cho niềm tin Ki-Tô 

giáo. Nguyện xin cho mỗi người trong chúng ta đều là những nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết để dấn 

thân ra đi rao giảng tin mừng cho nước Chúa mỗi ngày một lan rộng trên khắp thế gian này.  Sau cùng 

Ngài nhắn chúc quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn vui tươi và bình an trong Chúa Cứu Thế.   
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