
BẢO TOÀN ĐỨC TIN TRONG MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH! 
 
... Chúa Nhật 25-9-2011 Đức Cha François Kalist Giám Mục giáo phận Limoges ở 

miền Trung nước Pháp đã phong chức phó tế vĩnh viễn cho ba thầy: Louis-Marie 

Cailleau, Vincent Damar và Michel Marliangeas. Thánh Lễ truyền chức được cử hành 

tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne. Xin giới thiệu gia đình ba phó tế vĩnh viễn. 

 

Thầy Louis-Marie Cailleau (54 tuổi) lập gia đình với Cô Marie từ năm 1984 và có ba 

người con: Sarah, Théophane và Vianney. 

 

Xuất thân từ một gia đình nông dân, Thầy Louis-Marie qua bậc trung học nơi trường 

do Cha Bruno Lemarchand (1930-1996) điều khiển. Cha Bruno là một trong 7 vị đan 

sĩ Xitô của đan viện Tibhirine bên nước Algérie bị sát hại hồi năm 1996. Ngay từ xuân 

trẻ Thầy Louis-Marie đã tích cực tham gia đời sống giáo xứ cũng như dấn thân vào các sinh hoạt của Giáo Hội. Thầy qua bậc cao 

đẳng chuyên về nông nghiệp. Cả Thầy lẫn Cô đều biết rõ lục địa Phi Châu vì từng hợp tác với Phi Châu. Thầy Louis-Marie trở 

thành kỹ sư nông nghiệp vào năm 1993. Cùng với hiền thê, Thầy dấn thân trong Giáo Hội với nhiều lãnh vực khác nhau: Phụng 

Vụ và Giáo Lý. Thầy đã theo các khóa huấn luyện nơi Trung Tâm Thần Học Poitiers trong tiến trình lãnh chức Phó Tế vĩnh viễn. 

 

Thầy Vincent Damar, độc thân 46 tuổi, sinh trưởng bên vương quốc Bỉ. Thầy là con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. 

Thầy cũng tốt nghiệp trường nông nghiệp và thường tự xưng là ”dân quê” trong nghĩa là có nhiều liên hệ gắn bó với đất đai 

ruộng vườn. An cư tại giáo phận Limoges từ năm 1991, Thầy Vincent chuyên về nghề nuôi bò. Thầy là cố vấn thành phố và là 

thành viên của ủy ban hành chánh của một hiệp hội chăn nuôi quy tụ 1700 nông dân. Nơi phường, Thầy Vincent được biết đến 

với tư cách là một người luôn luôn lắng nghe và trợ giúp các vị cao niên cũng như những người sống lẻ loi. Thầy mang Mình 

Thánh Chúa cho người bị bệnh. Thầy cũng thường xuyên viếng thăm bệnh nhân nơi nhà thương Bellac và là thành viên của ủy 

ban mục vụ. Thầy dâng hiến nếp sống độc thân để phục vụ mọi người, đặc biệt người đau ốm già cả và cô đơn. 

 

Thầy Michel Marliangeas đúng thật là một người con của địa phương. Thầy năm nay 56 tuổi lập gia đình với Cô Colette từ năm 

1981 và có 4 người con. Thầy hành nghề dược sĩ và có tiệm thuốc tây. Ngay từ thơ trẻ Thầy Michel đã đặt trọn niềm tin nơi 

THIÊN CHÚA và luôn luôn chú ý đến anh chị em đồng loại. Với tâm tình này, Thầy dấn thân phục vụ Giáo Hội và toàn thể gia 

đình cùng sát cánh hợp tác với Thầy. Đặc biệt Thầy Michel và Cô Colette hoạt động tích cực bên cạnh những người đau khổ và 

nghèo nàn túng thiếu. Trên bình diện giáo phận, Thầy Michel thuộc về Huynh Đoàn chăm sóc những người bệnh và người 

khuyết tật. 

 

Cả ba vị phó tế vĩnh viễn đều được Đức Cha giáo phận Limoges kêu gọi vào năm 2006. Các vị khởi hành công cuộc huấn luyện 

từ năm 2007 và được đề cử vào chức vụ phó tế vĩnh viễn ngày 24-10-2009. Qua một tiến trình huấn luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng, 

giờ đây cả ba phó tế vĩnh viễn dấn thân phụng thờ THIÊN CHÚA và nhiệt thành phục vụ cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt những 

anh chị em nghèo khổ và cần được trợ giúp cách riêng. 

 

... ”Giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có 

khả năng giảng dạy; người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, 

không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh, vì ai không biết điều 

khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho Hội Thánh của THIÊN CHÚA được? .. Các trợ tá cũng vậy, phải là người 

đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức 

tin trong một lương tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị 

ai khiếu nại” (Thư thứ I thánh Phaolô gởi ông Timôthê 3,2-10). 

 

(”Église de Limoges”, Bulletin Diocésain Officiel Bimensuel, No 15, Septembre 2011, trang 188-190) 
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