
CÁO PHÓ CỦA TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM: 

Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, linh mục thừa sai DCCT, truyền giáo tại Tây Nguyên, đã an nghỉ trong 

Chúa vào lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2017, sau 48 năm làm con Chúa trên dương thế, 21 năm 

sống lời khấn Dòng và 12 năm thi hành sứ vụ linh mục. Vào hồi 15g30 cùng ngày tại Tu viện DCCT Sài gòn, đã 

diễn nghi thức tẫn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Đaminh. Theo ước nguyện của Cha Đaminh, Cộng đoàn 

Truyền giáo vùng Tây nguyên, và anh chị em dân tộc J’rai, linh cữu của ngài đã được gửi trong lòng vùng Truyền 

giáo, nơi mà cha Đaminh miệt mài bao năm tháng gieo hạt giống Tin mừng. Cùng với ước nguyện ấy, vào lúc 15g00 

Thứ Hai, ngày 19/06/2017, hiệp với Đức Cha Aloisio – Giám mục Giáo phận Kon-Tum, mọi người đã dâng Thánh 

Lễ an táng cho cha Đaminh tại nhà thờ Giáo xứ Plei Chuet. Sau đó an táng tại nghĩa trang Giáo xứ.  

Thầy Phó tế Phêrô Hồ Văn Quân, đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 30 Thứ Tư, ngày 26.07.2017 tại Nhà 

Hưu Tỉnh Dòng, với 80 năm làm con Chúa trên trần gian, 58 năm khấn Dòng và 24 năm thi hành sứ vụ phó tế. Cuộc 

đời thầy Phêrô là chuỗi dài hành trình theo Chúa Cứu Thế đến với anh chị em K’ho, Gia Rai. Thầy Phêrô chia sẻ: 

“Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã gọi tôi vào Dòng Chúa Cứu Thế. Với đời sống Tu huynh, tôi không làm được gì nhiều cho 

Nhà dòng cũng như Giáo hội, nhưng tôi cảm nhận sự dấn thân theo sát Chúa Giêsu Cứu Thế. Ngay từ khi vào Dòng, 

tôi đã có diệu cảm với việc truyền giáo cho anh chị em vùng Tây nguyên. Khi ở với họ tôi cảm thấy mình được gần 

gũi Chúa hơn. Suốt bao năm tháng ở cùng họ, làm cùng họ, ăn cùng họ, tôi đã học được nơi họ nhiều điều về tình 

bác ái, phó thác… Tôi coi đây là vùng đất hứa mà Chúa đã ban cho tôi”.  

Theo ước nguyện của nhà thừa sai đã xác tín rằng: ở giữa vùng Truyền Giáo Tây nguyên là Đất hứa Chúa dành cho 

mình, Thầy Phêrô Hồ Văn Quân được Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và anh em J’rai tiễn đưa trở về nơi Thầy đã phục vụ 

để an giấc đợi chờ ngày phục sinh. Lúc 23:15 thứ Năm ngày 27.07.2017, linh cữu thầy Phêrô Hồ Văn Quân đã về 

đến Trung tâm truyền giáo Pleikly. Thầy đã ở với anh chị em vùng truyền giáo Tây Nguyên hơn một ngày trước khi 

được an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ vào sáng thứ Bảy, ngày 29.07.2017.  

 

 


