
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI BÔNG, KOMTUM: 
 

Thánh  Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà thờ Plei Bông, thuộc  Giáo phận Kontum 
được diễn ra lúc 10:00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chủ sự thánh lễ là Đức Cha 
Aloisiô  Nguyễn  Hùng Vị,  Giám  mục Giáo  Phận Kontum.  Cùng đồng tế với ngài có Cha 
Giám Tỉnh Giu-se Nguyễn Ngọc Bích, Tỉnh DCCT Việt Nam và hơn 30 linh mục, tu sĩ nam nữ. 
Các anh chị em người Kinh và các làng Bahnar đã về tham dự. Thánh lễ được sử dụng nhạc cụ 
Cồng Chiêng và cử hành song ngữ: Kinh và Bahnar. Hiện nay Cha Vinhsơn Liêm Nguyễn 
Trường Chính, DCCT, làm cha quản xứ. Giáo họ Plei Bông hiện có 2,000 tín hữu nằm trên 
địa bàn 2 xã, chiếm 25% dân số (8,000 người) Bahnar theo Đạo Công Giáo tại vùng này. Giáo 
họ Plei Bông được Cha Phaolô Nguyễn Văn Công và Cha Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước, 
thuộc DCCT, chăm sóc từ năm 2005.  

 
Năm 2007, Cộng Đoàn DCCT Mang Yang được thành lập lo cho người Bahnar. Giáo 

phận đã giao hẳn cho Cộng Đoàn DCCT phụ trách toàn huyện Mang Yang, thuộc tỉnh Gia Lai. 
Cộng đoàn DCCT Mang Yang hiện nay có 8 thành viên, đang lo cho gần 10,000 tín hữu 
Bahnar ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh em DCCT đang 
phục vụ nơi vùng truyền giáo Tây nguyên này. Cách đặc biệt là cầu nguyện cho đời sống đức tin 
của anh chị em Bahnar trong giai đoạn hội nhập với xã hội mới, với môi trường đủ các tiến bộ 
phương tiện kỹ thuật, nhất là truyền thông. Nó đã ảnh hưởng không ít tới đời sống văn hóa 
Bahnar, và nhất là đời sống đức tin Công Giáo còn non trẻ của người Bahnar nơi đây. 
 


