
THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ THÁNH ANPHONGSÔ GIÁO HỌ 
TRÀ BỒNG: 

  
Vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy ngày 01/05/2021, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi giám 

mục giáo phận Quy Nhơn đã chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Anphongsô giáo họ Trà Bồng. 
Cùng đồng tế với ngài có cha Tổng Đại Diện, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT-
VN, quý cha trong Hạt Quảng Ngãi, cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, Bề trên Tu viện và Chánh xứ 
Giáo xứ Châu Ổ, quý cha trong giáo phận cùng với quý cha, quý thầy DCCT thuộc nhiều cộng 
đoàn khác nhau.  
 

Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh: Lễ cung hiến nhà thờ không chỉ dừng lại ở việc 
cung hiến ngôi nhà vật chất, nhưng còn là cung hiến đền thờ tâm hồn con người. Từ hình ảnh cây 
quế, một thời từng làm cho Trà Bồng ngát hương, Đức Cha cũng mong mỗi người hãy làm cho lan 
tỏa hương thơm Kitô hữu của chính mình qua đời sống hằng ngày, để từ đó trở nên những chứng 
nhân của Chúa  trên vùng đất truyền giáo còn đầy khó khăn. 
 

Sau thánh lễ Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, Bề Trên Chánh Xứ Châu Ổ, quản nhiệm giáo 
họ Trà Bồng đã nói lên lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và quý vị ân nhân xa gần. Cuối cùng như 
một nốt lặng, ngài nhắc lại bài thơ “Mắc nợ” để thấy những gì cộng đoàn giáo họ Trà Bồng nhận 
được là không thể nào trả nỗi, nên phải chạy đến Chúa xin Ngài trả giúp vì chính Chúa Giêsu đã 
hứa: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn 
đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10, 42) Nhà 
thờ thánh Anphongsô giáo họ Trà Bồng thuộc Giáo xứ Châu Ổ, Giáo phận Quy Nhơn; hiện do quý 
cha Dòng Chúa Cứu Thế quản nhiệm. Giáo họ có khoảng 300 giáo dân. 
 


