
TẠ ƠN 50 NĂM SỨ VỤ J’RAI: 
 

50 năm là cột mốc thời gian để dừng lại, để nhìn lại một chặng đường đã qua để tạ ơn Chúa và sống 
tương quan làm người với nhau. Trong thời Cựu Ước, dân Israel thường mừng 50 năm một lần họ gọi 
là Năm Thánh, Năm Hồng Ân. Năm mà Thiên Chúa xá giải cho dân Ngài, dân Israel xóa nợ cho nhau gọi 
là năm đại xá.   
 

Nhân kỷ niệm mừng 50 năm 4 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đầu tiên đặt chân lên vùng truyền 
giáo Tây Nguyên, Việt Nam. Anh em DCCT tại đây xin Tòa Thánh cho mở Năm Thánh từ ngày 
16.10.2019- 16.10.2020 để mừng sự kiện này. 

 
Tình DCCT-VN đã tổ chức   mừng Lễ thánh Anphongsô và hội thảo tại Giáo xứ Pleichuet vào ngày 

31.7 và 1.8.2019.Trong hai ngày này, có hơn 1,000 tín hữu Jrai đại diện từ khắp 4 Trung Tâm Truyền Giáo 
của Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Giáo phận Truyền Giáo Kontum về tham dự. Từ rất sớm ngày 
31.7, Pleichuet đón mừng sự hiện diện của anh chị em dân tộc Jrai đến từ Cheo Reo, Krôngpa, Phú Túc, 
Phú Thiện (100-140km, hướng Tây Nam), Ia Blư, Pleikly (60-80km, hướng Đông Nam), Mang Yang, Ia 
Tiem, Pleichut (50-70 km hướng Tây Bắc)… Mưa thì mặc mưa, lòng người vẫn vượt qua những khó khăn 
của thời tiết để đến tham dự. Ngoài gần 30 linh mục tu sĩ DCCT trong vùng về tham dự, còn có sự hiện 
diện cách đặc biệt của Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Cha Giám Tỉnh DCCTVN. 
 

Ngày 31.7, Cộng Đoàn tham dự đã ôn lại hình ảnh các vị tiên khởi DCCT đã đến đây, đặc biệt là 
Cha An-tôn Vương Đình Tài, ngài hiện diện và phục vụ tại vùng Pleichuet này cho đến lúc qua đời từ năm 
1971-2003. Ngày 1.8, chương trình mừng Lễ Thánh Tổ Phụ Anphongsô được bắt đầu một cách chu đáo, 
trang nghiêm, sốt sắng và sâu lắng để nhìn lại cuộc đời của Cha Thánh Anphongsô và các vị thừa sai 
DCCT, nhất là cầu nguyện cho các Cha Tài, Cha Niệm, Thầy Đàn, Thầy Quân đã nằm xuống trên đất Jrai 
này. 
 

Tại Trung tâm Loan Báo Tin Mừng Pleichuet hiện nay có 4 giáo xứ, có 47 làng, với 11 linh mục tu 
sĩ DCCT coi sóc gần 15,000 tín hữu Jrai. Tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban cho DCCT trong suốt 50 
năm qua với nhiều hoa trái thần khí trên đất Jrai. Và xin tiếp tục cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo 
Jrai được tiếp tục nở rộ những bông hạt đức tin của con cái Chúa. 
 
 


