
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH DÒNG VIỆT NAM CÓ THÊM 13 TU SĨ:  
Sáng ngày 01.07 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam diễn ra thánh lễ tuyên khấn lần đầu và 

vĩnh viễn. Với việc tuyên khấn lần đầu, 13 tập sinh sau một năm thử thách chính thức trở nên tu 

sĩ thừa sai DCCT. 

 

Điều đặc biệt trong lời tuyên khấn làm nên căn tính tu sĩ DCCT là: “Con cũng tự buộc mình sống 

trung tín với đời sống huynh đệ, đầy tình bác ái tông đồ trong chính Dòng này, đã được thánh 

Anphong thành lập, cách riêng để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.” Chính việc rao 

giảng Tin Mừng cho người nghèo là lý do để DCCT hiện diện trong Hội Thánh. Thánh Anphong 

đã dạy con cái của mình là phải nhiệt tâm tìm kiếm khuôn mặt người nghèo của thời đại mình 

sống. Thánh nhân đã cảm thương những con người bị bỏ rơi này nên Ngài đã quyết tâm lập nên 

DCCT là để chuyên lo cho họ. 

 

Trong bài giảng lễ, cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông nói về khuôn mặt chung 

chung của một tu sĩ. Bài Tin Mừng được chọn nói về việc anh thanh niên đến gặp Chúa Giêsu và 

xin đi theo Ngài (Mt 19, 16-22). Theo ý cha giảng đây là bài Tin Mừng khuôn mẫu nói về đời 

sống thánh hiến, đồng thời cha cũng đặt câu hỏi khi mở đầu bài giảng như sau: “rất nhiều người 

vẫn không biết tu sĩ là ai”.  

 

Và để trả lời cho câu hỏi này, sau khi diễn giải cha Đaminh kết luận: “tu sĩ là người trăn trở đi 

tìm kiếm sự sống đời đời. Tu sĩ là người tận dụng mọi khả năng mình có để phục vụ Chúa 

Giêsu…”Ước mong 13 anh em tân khấn hôm nay hãy mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi 

trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu trong lòng nhiệt thành để ra đi rao giảng 

Tin Mừng cho người nghèo khó như chính căn tính làm nên Nhà Dòng trong Hội Thánh. 
 


