
TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM CÓ THÊM 11 TU SĨ MỚI: 
 

Sáng Thứ Tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021, mười một Tập Sinh đã tuyên khấn trong Dòng 
Chúa Cứu Thế tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Theo dự định ban đầu, các Tập Sinh sau 
khi làm Nhà Tập tại Tu viện DCCT Huế sẽ tuyên khấn trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp Huế. Nhưng do tình hình dịch bệnh, các Tập Sinh được di chuyển vào Sài Gòn.  
 

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam chủ sự thánh lễ và nhận 
lời khấn của các Tập Sinh. Thánh lễ khấn dòng được tổ chức đơn sơ trong tu viện, không có thân 
nhân và khách mời. Cha Giám Tỉnh nói trong lời mở đầu thánh lễ “Đây là điều không mới lạ” –, 
“vì nhiều linh mục – tu sĩ trong Tỉnh Dòng cũng đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, có khi còn 
thiếu thốn và nghèo nàn hơn, thậm chí còn có cả những sự trốn tránh nữa.” “Tuy nhiên, chính 
trong lúc phải đón nhận những cái tưởng chừng như thua thiệt thì lại là lúc chúng ta có cơ hội đi 
vào chiều sâu thiêng liêng hơn. Không phải bận rộn vì những cái bên ngoài, chúng ta lại có được 
sự chú tâm vào những điều huyền nhiệm bên trong của ơn gọi thánh hiến.” Sau Thánh lễ tuyên 
khấn Dòng, quý thầy sẽ thuộc Cộng đoàn Học viện Dòng Chúa Cứu Thế (Học viện Thánh 
Anphongsô) tại Bình Quới, Thanh Đa, Bình Thạnh.  
 

Với số 11 thầy tân khấn, Tỉnh DCCT Việt Nam hiện nay gồm 345 tu sĩ, trong đó có 235 
linh mục. 
 


