
       CẢM TẠ THIÊN CHÚA VÀ TRI ÂN MỌI NGƯỜI 
 

Chúa Nhật Lễ Mình Thánh Chúa 25-6-2011 Cộng Đoàn Saint-Martin đã 

có 8 tân Linh Mục. Ngày hôm sau các tân Linh Mục đã dâng Thánh Lễ 

mở tay với tâm tình tràn đầy tri ân cảm tạ. Xin trích dịch một đoạn ngắn 

các bài giảng của mỗi tân Linh Mục. 

 

Cha Matthieu de Neuville. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui vì mọi ơn 

lành Chúa đã ban cho tôi từ bao năm qua. Lòng tôi dâng lên niềm cảm tạ 

vì những điều tốt lành THIÊN CHÚA làm cho tôi qua những người Ngài 

đặt trên đường tôi đi. Lòng tôi cũng dạt dào niềm tri ân về ơn gọi của 

Cộng Đoàn, về các Chủng Sinh hiện tại cũng như tương lai. Ước gì việc 

anh em dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ được mãi mãi 

sâu xa và mật thiết hầu mưu ích lợi cho các linh hồn sẽ được giao phó 

cho anh em. 

 

Cha Claude-Noel Desjoyaux. Suốt thời gian thụ huấn, đặc biệt trong thời ở chủng viện, THIÊN CHÚA làm cho tôi khám phá ra 

cái khốn khổ của tôi. Nhưng cùng với nỗi khốn khổ này tôi cũng khám phá ra lòng nhân hậu thương xót vô biên của THIÊN 

CHÚA. Chính lòng từ bi ngập tràn linh hồn tôi là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể truyền đạt cho những người tôi được gởi đến để 

phục vụ. Nguyện xin THIÊN CHÚA cho tôi được bước theo Ngài đến cùng, được thực thi thừa tác vụ thánh với lòng trung tín và 

dâng hiến mạng sống như Ngài. 

 

Cha Martin Panhard. Tôi có thể nói rằng thân thể tôi đã được giao nộp. Phụng vụ lễ truyền chức linh mục nêu bật ý nghĩa trong 

các nghi thức như: đáp lại tiếng gọi của Hội Thánh, thề hứa vâng lời khi đặt tay tôi vào tay Đức Giám Mục, nằm sấp mặt xuống 

đất, đặt tay trên đầu tôi, xức dầu thánh hiến trên tay tôi và nhận áo lễ để mặc .. Tất cả các cử điệu vừa nói có nghĩa rằng tôi thuộc 

quyền sở hữu THIÊN CHÚA Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng máu tôi chưa được đổ ra. Như thế ngầm hiểu rằng, nếu 

tôi là Linh Mục cho hiện tại và cho vĩnh cửu, tôi vẫn chưa phải là một Linh Mục thánh. 

 

Cha Dominique Malmezat. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi là Linh Mục với trách nhiệm thật lớn lao. Đức Chúa GIÊSU 

đã gọi và tôi đã đáp lời nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm. Tôi muốn tin rằng ơn thánh Chúa sẽ không uổng công. ”Ơn thánh Ta 

đủ cho con”. Làm Linh Mục chỉ có ý nghĩa khi hiểu được rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Qua chính 

hy lễ cuộc đời Ngài, Ngài hoàn thành tác động linh mục tối cao. Ngài vừa là Linh Mục vừa là Hy Tế. Ngài là Đấng vừa dâng của 

lễ vừa là của lễ. 

 

Cha David Gilbert. Không có Đức Tin, cuộc sống thật buồn tẻ. Đức Tin là quan hệ thân hữu và là sự tin tưởng, trong niềm vui 

cũng như trong nỗi buồn sầu, cùng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng chúng ta không thấy, mặc dầu chúng ta biết Ngài vừa rõ 

ràng vừa mờ tối. Thiên chức linh mục là mầu nhiệm Đức Tin và cũng là mầu nhiệm cuộc sống, cuộc sống thần linh. Đây chính là 

cuộc sống mà con người chờ đợi nơi vị Linh Mục. Vâng, đúng thế, THIÊN CHÚA thật tốt lành và thật gần gũi chúng ta. Chúng 

ta có thể vừa nhiệt thành vừa hãnh diện tung hô rằng: Vạn tuế Đức Chúa GIÊSU KITÔ! Vạn tuế Thánh Thể! Vạn tuế Giáo Hội 

Công Giáo! Vạn tuế thiên chức linh mục! 

 

Cha Ignace Duchatel. Xin cám ơn Ba Má yêu quý vì gương lành của Ba Má. Ba Má đã trao trọn con người Ba Má cho con cái 

Ba Má. Nhờ Ba Má mà con hiểu điều có thể xảy ra, đó là: một người trao hiến cho người khác. Nhờ vậy mà sau đó con khám phá 

ra rằng: THIÊN CHÚA là Đấng trao hiến. Ước gì đến lượt con, với tư cách là Linh Mục, con cũng trao hiến cho đoàn chiên như 

Ba Má đã từng làm và vẫn còn làm cho con cái Ba Má. 

 

Cha Pierre Doat. Ơn gọi linh mục không ngừng lại nơi Ngày Thứ Năm Tuần Thánh sau bữa Tiệc Ly. Trước khi hưởng nếm 

niềm vui Phục Sinh, các Linh Mục được kêu mời cách đặc biệt tháp tùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc Khổ Nạn của 

Người. Trong ngày thụ phong linh mục, khi tôi đặt đôi bàn tay trong tay vị Hồng Y chủ phong, cùng lúc, tôi cũng đặt trọn con 

người tôi trong bàn tay THIÊN CHÚA để thuộc trọn vẹn về Ngài. Ngày hôm nay tôi chỉ có duy nhất một ước mơ: Ở lại trong bàn 

tay Chúa, thuộc trọn về Ngài và trao cho Ngài đôi tay tôi để Ngài - là Bánh Hằng Sống, là lương thực đích thật - đến làm no thỏa 

linh hồn chúng ta và ban cho chúng ta được nếm hưởng trước niềm vui cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống mà tất cả chúng ta đều 

được gọi vào tận hưởng. 

 

Cha Montfort de Lassus Saint-Geniès. Anh chị em thân mến, mỗi người trong anh chị em, theo cách thức khác nhau, anh chị 

em đã giới thiệu cho tôi Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vị hôn phu duy nhất, một cách mạnh mẽ nhất, thực tiễn nhất và hiện hữu nhất! 

Xin cám ơn anh chị em vì cho phép tôi đáp lại tiếng Ngài và tiếp xúc thường xuyên với Ngài qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa, 

nguyện gẫm, sống đời huynh đệ thể theo nhịp đập của Con Tim Ngài, trong Phụng Vụ của Giáo Hội. Xin cám ơn anh chị em đã 

đưa tôi vào tĩnh mạch linh mục được nhận lãnh và truyền đạt từ tay Cha Sở Guérin. 

 

... ”Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức GIÊSU, Con THIÊN CHÚA. Vậy chúng 



ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi 

yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi vậy, ta hãy mạnh 

dạn tiến lại gần ngai THIÊN CHÚA là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần .. Phải, đó 

chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân 

và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức GIÊSU không phải như các vị Thượng Tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy 

sinh, trước là đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần 

là đủ. Vì Luật Môsê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt 

Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời” (Do Thái 4,14-16/7,26-28). 

 

(”Sub Signo Martini”, Sous la protection de Saint Martin, La revue de la Communauté Saint Martin, Trimestriel - N.32 - 

Septembre 2011, trang 4-5) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


