
CỘNG ĐOÀN DCCT MANG YANG MỪNG BỔN MẠNG: 
 

Cộng đoàn DCCT Mang Yang chọn Chân Phúc Phêrô Donders, CSsR, mừng lễ ngày 14 tháng 
Giêng, làm Bổn Mạng. Donders là một chú thợ dệt tại Heibaut ngoại ô Tilbourg (Hòa Lan). Năm 1841, 
Ðức Cha Grott trao cho Donders cánh đồng truyền giáo rộng 140.000 cây số vuông, gấp 4 lần Hòa Lan. 
Thổ dân gồm 46,000 da đen nô lệ có khai báo, và vô số đang trốn trong rừng núi âm u. Cha được Ðức 
Giám mục dẫn đi thăm Batavia, nơi có rất nhiều người phung hủi. Ngài ghi: “Tôi không thể cầm nước 
mắt khi nhìn thấy những người hủi đang đi đến.” Cha Donders ở lại với người hủi 26 năm: 10 năm là linh 
mục triều và 16 năm linh mục DCCT. Ngài nói: “Vào tuổi tôi nay đã 58, được trở nên tu sĩ DCCT và tu 
sĩ ở Surinam, thật là vui sướng.” DCCT đã có những vị Thánh trong vườn nhà Chúa. Mỗi vị một tính 
cánh, một hoàn cảnh xuất thân, một địa vị xã hội hay gia cảnh khác nhau. Thế nhưng tất cả đều đi theo 
chí hướng của Đấng Sáng Lập Dòng là Cha Thánh Anphongsô. Tất cả các Thánh, chân phúc, đấng đáng 
kính trong Dòng cả đời sống vì người nghèo, sống với người nghèo và sống cho người nghèo. 
           

Cộng đoàn DCCT Mang Yang được thai nghén từ những bậc đàn anh đi trước lo cho sứ vụ Jrai 
khởi đi từ cộng đoàn Plei Chuet. Với lòng nhiệt huyết tông đồ, anh em đã đi xa hơn đến vùng ngoại biên 
Mang Yang để truyền giáo. Đến Mang Yang, anh em bắt gặp những người nghèo dân tộc Kinh và cả anh 
chị em sắc tộc Barna. Dính dáng đến người nghèo, không bỏ đi được và ở lại mãi với người nghèo như vị 
Chân Phúc cả đời sống với người phung hủi là Cha Donders. Tính từ ngày thành lập với biết bao nhiêu 
gian nan khốn khó, cộng đoàn Mang Yang với nhiều giáo xứ và họ lẻ chủ yếu lo cho anh chị em sắc tộc 
Bahnar được hình thành và phát triển. Xin Chúa qua lời chuyển cầu cũng như nhiệt huyết tông đồ của 
Phêrô Donders loan tỏa trên Anh Em đang phục vụ tại vùng Mang Yang này được nhiều ơn Chúa cũng 
như sự cộng tác của nhiều người để ngôi Nguyện Đường tại Mang Yang sớm được xây dựng để phục vụ 
cho khoảng 6000 nhân danh của vùng này. 
 


