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Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo về Kinh Lý và Ban Bí Tính Thêm sức 

Vào lúc khoảng 8g20 

sáng ngày 09 tháng 07 năm 

2013. Chị Bề trên cộng đoàn 

Maria Chu Thị Tiên và tất cả chị 

em trong cộng đoàn đã đến 

Thánh Đường Giáo xứ Liên Kim 

Sơn trong trang phục chỉnh tề, 

để chuẩn bị cho Thánh lễ Thêm 

Sức của các em Thiếu Nhi. 

Riêng Giáo xứ Liên Kim 

Sơn, theo thường lệ, khoảng 4 

năm sẽ mời Đức Cha về kinh lý 

và ban bí tích Thêm sức cho các 

em một lần, vì các em còn quá ít, 

nên gom tất cả mới được 84 em 

Lãnh nhận Bí tích Thêm sức lần 

này. 

Buổi lễ hôm nay được 

diễn ra trong bầu khí thật trang 

nghiêm và sốt sắng. Tất cả mọi 

thành phần trong Giáo xứ đều 

quan tâm, lo lắng cho các em. 

Từ Cha Xứ, Ban Hành Giáo và 

đặc biệt là Thầy Xứ và Quý Dì 

đã thương đồng hành và dạy dỗ 

các em từ lâu, nên các em mới 

có được như ngày hôm nay. Qua 

đó, mọi người cũng mong nơi 

các em lãnh nhận được ân sủng thiêng liêng là chính Chúa Thánh Thần vì chính 

Ngài sẽ làm chủ và hướng dẫn cuộc đời các em, để các em ra đi làm chứng tá 

cho Thiên Chúa.  



 Trong lời huấn từ, Đức 

Cha đã nhắn nhủ: Thế nào là việc 

sống đạo, khi lãnh nhận và giữ 

gìn ơn Chúa Thánh Thần trong 

tâm hồn của mình được bền lâu, 

và chính Thần Khí của Ngài làm 

cho các em trở nên những tông đồ 

nhiệt huyết làm chứng cho Chúa 

Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. 

Việc các em lãnh nhận Bí tích 

Thêm sức là phần quan trọng 

giúp các em ý thức vai trò làm 

Ngôn Sứ, hầu xây dựng đời sống 

hữu ích cho chính bản thân, 

những người thân trong gia đình 

và những bạn bè lối xóm. Được 

kết quả tốt đẹp đó, các em phải 

biết ý thức giữ gìn 7 ơn Chúa 

Thánh Thần, làm sinh ích lợi 

ngay từ trong tâm hồn các em, hầu biết trao ban cho người khác…  

Sau lời cám ơn của Cha xứ Phaolô Nguyễn Đức Thành, ông trưởng Ban 

Hành Giáo cũng thay mặt Giáo xứ dâng lời tri ân lên Đức Cha. Sau đó, Đức Cha 

lại gửi trao những tâm tình tha thiết cho các em: Khi các em đã có sức mạnh vạn 

năng của Chúa Thánh Thần, các em phải hứa với Đức Cha ba câu hỏi và 3 câu 

hứa: 

 Một là: các em chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng thành một 

Giáo xứ đoàn kết yêu thương. Siêng năng đến tham dự Thánh lễ.  

Hai là: các em phải trở nên một người con ngoan trong gia đình và xã 

hội.  

Ba là: các em trở nên chứng nhân sống động nơi môi trường học đường, 

biết thể hiện mình là người con Chúa. 

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chúng em được Cha mời vào trong nhà Xứ 

cùng với Đức Cha và các Cha trong Giáo Hạt Long Thành, dùng bữa cơm trưa 

thanh đạm thật vui trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, đã ban cho các em 

những ân sủng thật dồi dào và phong phú.  



Chúng con nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các em và 

luôn tìm gặp được Chúa trong ngay trong tâm hồn của mình. Xin Chúa trở nên 

niềm vui cho tâm hồn các em, trong mọi môi trường các em hiện diện. Chúng 

con xin tạ ơn Chúa đã cho chị em chúng con có sức khỏe để phục vụ Giáo xứ, 

đặc biệt là các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong tinh thần yêu thương. 

CỘNG ĐOÀN 

THAY ĐỔI SỐ NHÀ MỚI 

Năm 2013, Cộng đoàn chúng em đã gặp khá nhiều thuận lợi. Từ việc 

thực hành nề nếp văn minh cho từng gia đình, từng tổ, từng khu dân cư Phước 

Thuận. Đặc biệt, việc làm đầu tiên là mỗi gia đình, mỗi cá nhân biết ý thức về 

hành vi văn minh phân rác xanh – sạch để tránh môi trường uế tạp lây nhiễm 

bệnh. Phong trào thực hiện đó đã và đang thực hiện mấy tháng nay.  

Kế đó, vào ngày 28 tháng 07 năm 2013. Toàn bộ Thị Trấn Long Thành 

đã có kế hoạch thay toàn bộ số nhà cũ. Địa chỉ số nhà cũ của Tu xá Mân Côi 2 

Long Thành là: 244/22 tổ 11, Đường Tạ Uyên, Khu Phước Thuận, TT. Long 

Thành, Long Thành - Đồng Nai.  

Địa chỉ Số nhà mới là: 10 Tổ 11, Đường Tạ Uyên, Khu Phước Thuận, 

TT. Long Thành, Long Thành - Đồng Nai. 

Thế là từ nay cộng đoàn chúng em có một số nhà mang tên mới thật tròn 

đầy. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng em đang từng bước tiến triển. 

Mừng Tân Linh Mục 

Trưa ngày 19 tháng 07 năm 2013. Chị Madalena Phạm Thị Tuyết Lan 

đã lên Thành Phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chuyến bay ra Miền Bắc vào sáng 

ngày 20 tháng 07, để kịp tham dự Lễ truyền chức cho Thầy Phêrô Trịnh Văn 

Dương là người em họ của Chị, thuộc Giáo Phận Phát Diệm. Xin Chúa gìn giữ 

Tân Linh Mục trong ân sủng của Chúa để Tân Linh Mục phục vụ Chúa và Giáo 

Hội cũng như các linh hồn cách đắc lực trong tinh thần hăng say quên mình. 


