GIÁO HỌ VÙNG TRUYỀN GIÁO CHÂU Ổ ĐƯỢC NÂNG LÊN HÀNG
BIỆT LẬP:
Chúa Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2108, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục
Giáo Phận Qui Nhơn, và Cha Tổng đại diện đã về cử hành thánh lễ nâng giáo họ Bình Thạnh lên
hàng biệt lập. Đúng 17 giờ 00, bài ca nhập lễ bắt đầu là đoàn đồng tế tiến ra lễ đài. Ở đây không
thấy cảnh lộng lẫy sang trọng như nhiều nơi tổ chức lễ khi có Đức Giám Mục về; nhưng có vẻ
hoang sơ như một nơi mới lập dù tuổi của giáo họ Bình Thạnh đến nay cũng gần đạt tới mức “lễ
vàng” (50 năm). Cha Tổng Đại Diện đọc văn thư của Đức Giám Mục giáo phận Qui Nhơn. Giáo
họ Bình Thạnh từ nay là giáo họ biệt lập, chọn Mẹ Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng, lễ mừng vào
ngày 27 tháng 6. Cha Hạt trưởng đọc văn thư của Đức Cha bổ nhiệm cha Antôn Phạm Văn Tịnh
thuộc DCCT Châu Ổ phụ trách giáo họ biệt lập Bình Thạnh.
Lễ kết, sáng hôm sau bà con đến dọn, thoáng một cái là xong. Hôm qua cờ hoa bây giờ
trơ nền đất bụi mới thấy gánh nặng trên vai của người phụ trách. Không nhà thờ, nhà xứ, chỗ ở.
Nơi thờ phượng chỉ là dãy phòng học của trường cũ thời xưa. Cha Tịnh thấy sợ những rất vui, vì
ngài có một “gia tài” lớn là tinh thần dấn thân trong tín thác. Đó là quý cha: Gioan Baotixita
Nguyễn Thế Thiệp, Phaolô Nguyễn Thọ, Micae Trương Văn Hành: những bậc tiền bối đã bước
sang tuổi “Bát thập đắc hi hỉ” với hơn nữa đời người đã gắn bó với miền truyền giáo nầy.

