
TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM CÓ THÊM 14 TU SĨ TÂN 

KHẤN VÀ 12 TÂN LINH MỤC:  

 Sáng ngày 01/7/2016, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 14 khấn sinh đã 

tuyên khấn lần đầu và 9 khấn sinh tuyên khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế. 

Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chủ 

sự thánh lễ, đồng thời, ngài cũng thay mặt Nhà Dòng nhận lời khấn của các khấn 

sinh. Có khoảng 150 linh mục cùng đồng tế, gồm các linh mục Dòng Chúa Cứu thế 

khắp ba miền qui tụ về và các linh mục là cha xứ, hoặc nghĩa phụ của các tân khấn 

sinh. 

 

 

                                         
 

Cũng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng sáng ngày 02/7/2016 Đức Giám 

mục Phêrô Nguyễn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ 

truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế Dòng Chúa Cứu Thế tỉnh Dòng Việt 

Nam. Đức Giám Mục Chủ Tế đã nói: “Tạ ơn Chúa đã cho Dòng Chúa Cứu Thế 

những người trẻ đã đáp lại tiếng Chúa kêu gọi để dâng hiến đời mình cho Nước 

Chúa, cho công cuộc loan báo Tin mừng, trên quê hương đất nước chúng ta”. 

Thánh lễ đồng tế, với hơn 100 linh mục, rất đông các tu sĩ của các Dòng tu và hàng 

ngàn giáo dân là thân nhân, ân nhân, bạn hữu của các tiến chức đã tham dự thánh 

lễ nầy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các ngài, bởi vì, với nghi thức đặt tay của 

Đức Giám mục, các  tân linh mục đã thưa ‘vâng’ với lời kêu gọi trao đi cuộc sống 

mình để hiệp nhất với Chúa Giêsu – hiện thân của Lòng Thương Xót, và cũng 

chính hôm nay, khi nhận lãnh sứ vụ linh mục, họ đã sẵn sàng nói những lời thưa 

vâng khác nữa trong cuộc sống hằng ngày theo linh đạo, Hiến chương và Qui luật 

Dòng Chúa Cứu Thế. 
 


