
THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI: 
 

Vào lúc 15:30, Chúa Nhật XXI TN (22.08.2021), tại nhà nguyện của Học viện thánh 
Anphongsô. Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chủ sự Thánh Lễ tuyên khấn trọn đời 
cho 11 thầy Học viện. Đây quả thật là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Tỉnh Dòng 
trong bối cảnh đại dịch Covid đang bùng phát tại Sài Gòn. Cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh có 
quý Cha trong Ban Giám đốc, quý Cha, quý Thầy trong cộng đoàn Dự tập Mai Thôn.  

 
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giám Đốc Giuse Đỗ Đình Tư đã có đôi lời chào mừng Cha Giám 

Tỉnh cùng quý Cha, quý Thầy đã đến hiệp dâng thánh lễ. Mặc dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo bởi 
đại dịch, Cha Giám Tỉnh vẫn cố gắng thu xếp để Thánh Lễ Khấn Dòng được diễn ra một cách tốt 
đẹp.  
 

Trong Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ: Thánh Lễ khấn Dòng hôm nay được diễn ra 
trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt: không hoành tráng, không bạn bè, không người thân, không 
tiệc mừng. Dưới cái nhìn của thế gian, có thể đây là một sự thiệt thòi cho anh em, nhưng bằng con 
mắt của đức tin, con mắt của những người môn đệ Chúa Kitô, thì đây là một cơ hội thuận tiện để 
anh em có thể đắm mình trong mầu nhiệm khấn dòng một cách trọn vẹn và toàn hảo nhất. Cuối 
Thánh Lễ, một thầy đại diện đã nói lên tâm tình tri ân Cha Giám Tỉnh, quý Cha, quý Thầy trong 
Tỉnh Dòng cùng quý thân nhân, ân nhân của từng khấn sinh. Xin Thiên Chúa ban cho quý thầy 
được đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, và lòng mến sắt son, để ngọn lửa nhiệt thành tông đồ 
hằng cháy sáng trong cuộc đời tu sĩ thừa sai của quý thầy. 
 


