
HỒNG ÂN THIÊN CHỨC LINH MỤC 

 

Ngày 19-12-1991, Cha René Meunier - Linh Mục 

Hội Thừa Sai Paris (MEP) - truyền giáo tại Thái Lan, 

hân hoan kỷ niệm 60 năm thụ phong Linh Mục. 

Năm ấy Cha là Linh Mục cao niên nhất của Hội 

Thừa Sai Paris tại Thái Lan. 

Buổi cử hành tạ ơn diễn ra trong bầu khí đơn sơ 

giản dị. Có khoảng 20 Linh Mục Hội Thừa Sai Paris 

làm việc tại Thái Lan đến chung vui với Cha. Ngoài ra 

có vài giáo dân Thái, đặc biệt là hai giáo dân Pháp 

làm việc tại Bangkok. Cha Meunier chủ tế Thánh Lễ. 

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha mời mọi người hướng lòng về THIÊN CHÚA, dâng lời cảm tạ vì những 

hồng ân Ngài tuôn đổ trên Cha suốt trong 60 năm phục vụ Giáo Hội Công Giáo. Cha cũng mời mọi người 

cùng dâng lời tri ân THIÊN CHÚA về ơn lành Ngài ban cho tất cả các Linh Mục, trong chức vụ thánh cũng 

như trong công tác truyền giáo. 

Về phía Cha Jacquemin, Bề Trên phụ trách miền của Hội Thừa Sai Paris tại Thái Lan, trong bài giảng 

Thánh Lễ nhấn mạnh rằng: 

- Nền tảng cuộc đời Linh Mục và của mọi công tác truyền giáo, chỉ có thể xây trên sự cầu nguyện và trên 

mối quan hệ thân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại. 

Vào cuối buổi cử hành Phụng Vụ, Cha René Meunier không thể không chia sẻ với anh em Linh Mục hiện 

diện về tâm tình tạ ơn và về niềm xác tín đang đầy ứ trong lòng của một Linh Mục truyền giáo cao niên. 

Cha nói: 

- Việc chuẩn bị ơn gọi của một Linh Mục bắt đầu với ngày hiền mẫu của Linh Mục đó chào đời. Điều này 

có nghĩa là ơn gọi thường chỉ nẩy sinh nơi các gia đình Công Giáo đâm rễ sâu trong Đức Tin của Kitô 

Giáo. Có như thế, Đức Tin của Linh Mục mới vững chắc và đến phiên mình, Linh Mục có nhiệm vụ gieo 

trồng Đức Tin trong lòng các tín hữu Công Giáo và chăm sóc Đức Tin lớn mạnh mãi mãi. 

Kết thúc bài ngỏ lời ngắn Cha xin mọi người hiện diện hiệp ý cầu nguyện cho nhau và cách riêng cho Cha. 

Xin THIÊN CHÚA tha thứ lỗi lầm và tiếp tục ban ân sủng dồi dào trên Cha. 

Sau Thánh Lễ tạ ơn là bữa tiệc chia sẻ niềm vui. Đầu bữa tiệc, Cha Bề Trên Phụ Trách Miền trao cho Cha 

René Meunier tờ Phép Lành Tòa Thánh nhân dịp Cha mừng 60 năm thụ phong Linh Mục và bộ sách Các 

Giờ Kinh Phụng Vụ gồm 4 cuốn, đúng như ý Cha ước nguyện. Cha Bề Trên nói: 

- Thưa Cha Meunier kính mến. Xin ghi ơn Cha về quảng đường 60 năm Linh Mục hiện diện trong Hội 

Thừa Sai Paris. Xin ghi ơn Cha về công việc truyền giáo phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan. Xin cho 

chúng tôi tiếp nối công việc của Cha trong lòng trung tín với THIÊN CHÚA. Và nguyện xin THIÊN CHÚA 



Nhân Lành gìn giữ Cha còn sống lâu năm bên chúng tôi nơi 

vùng đất truyền giáo này. Xin THIÊN CHÚA ban cho Cha đầy 

tràn niềm vui và lòng tin cậy phó thác nơi Tình Yêu của Ngài 

suốt trong cuộc đời Linh Mục của Cha. 

 

... Chúa đã phán cùng tôi rằng: ”Trước khi tạo dựng con trong 

lòng mẹ, Ta đã biết con. Trước khi con sinh ra, Ta đã thánh 

hiến con, Ta đã chỉ định con làm tiên tri cho các dân nước”. 

Tôi thưa rằng: ”Lạy Chúa là THIÊN CHÚA, con không biết nói, 

vì con chỉ là một trẻ nhỏ”. Nhưng Chúa lại phán: ”Đừng nói: 

con chỉ là một trẻ nhỏ; vì con sẽ đến gặp hết thảy những ai 

mà Ta sai con đến, và con sẽ nói với họ những lời Ta truyền 

cho con. Con đừng sợ, vì Ta sẽ ở với con để che chở con”. Rồi 

Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi. Chúa phán: ”Đây, Ta đặt lời nói của Ta vào miệng con. Hãy xem, 

hôm nay Ta cho con có quyền đối với các dân tộc và các vương quốc, để dỡ bỏ và phá hủy, đạp đổ và 

tiêu diệt, xây dựng và vun trồng” (Sách tiên tri Giêrêmia 1,4-10). 

(”ECHOS DE LA RUE DU BAC”, Avril/1992, trang 115-116) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


