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 Gia đình Giáo phận Xuân Lộc đang còn hưng khí niềm hân hoan- Tạ ơn Thánh Ân 

khi có thêm 23 Tân Linh Mục[1]... 

Riêng Giáo xứ Kim Lâm, niềm vui Tạ Ơn Tân Linh mục còn có nét độc đáo, Giáo xứ cùng 

lúc có hai Tân Linh Mục là những Hoa Quả đầu tiên của gia đình Giáo xứ... 

Trong Bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn Tân Linh mục tại Giáo xứ quê nhà, cha Đaminh tiền 

nhiệm gọi Hồng Phúc 'Song Sinh', sau hơn 10 năm cưu mang... 

Quả thế, Thành quả đầu mùa của Gia đình Giáo xứ hôm nay không chỉ cưu mang hơn 10 

năm, xa hơn còn là ước mong- cưu mang ngay từ đầu hình thành Giáo xứ, từ Cha Gioan 

Limchon tiên khởi đáng kính, quy tụ những gia đình Nam Miên di dân phiêu dạt đang bơ vơ 

do thời cuộc (người miền Nam, từ Campuchia về)... 

Và biết bao thế hệ Tiền Nhân, cụ thể quý Cha Tiền nhiệm nhiệt tình, Thánh thiện, có vị 

(như Cha Giuse, Cha nghĩa Phụ của một Cha mới) cống hiến hết cả tuổi Thanh xuân tươi đẹp 

nhất cho Gia đình Giáo xứ, gần 1/4 thế kỷ... đã vun chăm, ươm mầm...  

(Đến mùa gặt thành quả, tớ được... hưởng trọn, ngon ghê!)  

 Làm Linh mục, lại làm Chánh xứ tốn bao nhiêu tiền vậy? 

Bài chia sẻ Thánh Lễ Tạ ơn của hai Cha mới tại quê Nhà, khởi đầu Cha Đaminh nêu thắc 

mắc của một Bạn Lương dân khi tham dự nghi thức nhận Chánh xứ của người Bạn Linh 

mục... Thắc mắc Bạn Lương dân chẳng khó hiểu gì khi mà xã hội duy vật- vô thần đang quá 

phổ biến việc chạy- mua chức, chạy- mua ghế, tiền thành tiên thành Phật... 



Làm sao có thể quy ra tiền, quy ra vật chất được khi cả một quá trình dài gần nửa thế kỷ 

hình thành Giáo xứ, hơn 10 năm cưu mang với biết bao hy sinh thầm lặng có khi trả giá bằng 

mồ hôi, nước mắt, kể cả giá máu của bao thế hệ, trực tiếp của Ông Bà Cố, quý Cha tiền 

nhiệm... 

Nhất là những hy sinh ấy ướp đẫm trong Cầu nguyện- Yêu thương! 

Tớ ấn tượng Bài giảng của Cha Đaminh không chỉ toát sáng quà tặng Hồng ân Linh Mục 

cao quý không gì mua và so sánh được mà còn hướng đến sự Thiêng Thánh của Linh mục 

không chỉ sống để 'Làm Linh mục' mà quan trọng hơn sống để 'Là Linh mục'. 

Bài giảng của Cha Đaminh làm tớ gợi nhớ chia sẻ trong lần đi Mục vụ, cũng trong bầu khí 

Tạ ơn Tân Linh mục của Đức Cha Giuse- nguyên Giám mục Chính Tòa Giáo phận Xuân 

Lộc. 

Đại ý, Đức Cha chia sẻ và có chút buồn, khi gặp Tân Linh mục, người thân quen thay vì xin 

Cha mới Chúc Lành lại toàn thấy xin chụp hình[2]... 

(Tớ cũng buồn, cho thấy sự Thiêng Thánh của Linh Mục, nhất là của Tân Linh mục đang bị 

tục hóa... 

Đáng trách hơn, đôi khi tớ lại 'hùa' theo ủng hộ kiểu tục hóa này...) 

Để chuộc lỗi... 

Trong ngày Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân truyền chức 23 Linh mục, hôm 23.01.2022. 

Thánh Lễ Truyền chức vừa xong, tớ liền 'xin gặp' môt Tân Linh quê nhà Giáo xứ tớ đang 

Mục vụ để xin ngài giơ tay Ban phúc lành... (ngài hơi bất ngờ, và hơi ngại.... Có lẽ đây là ban 

'chúc lành' đầu tiên trong đời Linh mục của ngài). 

Còn vị Cha mới thứ hai, sau Thánh Lễ Tạ ơn do Ngài Chủ tế tại Giáo xứ quê nhà, xong lễ tớ 

cũng tranh thủ xin Ngài chúc lành (ngài ngại quá, không dám giơ tay ban phép lành cho cha 

xứ nên chỉ hai tay bá vai, cúi đầu đọc lời chúc Bình an) 

Thế là tớ...trúng mắn! 

Không chỉ được hưởng Hoa trái Đầu mùa mà hầu như tớ chẳng có hy sinh gieo vãi- vun 

chăm nào... 

Lại còn được hưởng Ban phúc bình an- những hoa trái đầu tay của Hai Tân Linh mục tiên 

khởi của Gia đình Giáo xứ. 

Tạ Ơn Chúa ... 

Cảm ơn Gia đình Dân Thánh... 

Cách riêng hai Cha mới. 

 


