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TÂM TÌNH THÁNG GIÊNG 

Tháng Giêng -2023 

Tháng Giêng về…   

Ngàn hoa khoe sắc  

Váy áo xông xênh  

Trời xanh nắng ấm  

Đón xuân hồng tươi mát cánh đồng xa. 

Tháng Giêng ơi! 

Tinh khôi đất trời 

Gọi Xuân về trao duyên mới… 

Tháng Giêng về, chúng ta cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng: Cầu nguyện cho các nhà giáo dục để họ trở nên 

chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn 

là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai 

nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.  

Nhân ngày đầu năm mới 2023, Đức Thánh Cha cầu chúc 

tất cả những người nam nữ thiện chí, như là những nghệ 

nhân của hòa bình, hoạt động từng ngày, để biến năm nay 

thành một năm tốt đẹp! Xin Đức Maria Vô Nhiễm, Mẹ 

Chúa Giêsu và Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho chúng 

ta và cho toàn thế giới. (Sứ điệp Hòa Bình 2023). 

Tháng Giêng về, chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban tặng 

cho Nhà LBT những đóa hoa ân sủng, những trái thơm 

hồng phúc:  

- Tân linh mục, con anh Lê Đình Lý (lớp Phanxicô) 
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- Hồng ân 29 năm Linh mục Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ 

(01.01.1994).  

- Hồng ân 25 năm Linh mục Cha Giuse Trần Thế Thành 

(07.01.1998).  

Tạ ơn hồng ân Hôn phối: 

- Anh chị Bùi Quang Thành – Trần Thanh Loan 

(01.01.1989).  

- Anh chị Phan Thanh Long – Hường (03.01.1987).  

- Anh chị Nguyễn Thái Hùng – Đinh Thị Bích 

(04.01.1990).  

- Anh chị Hoàng Mạnh Cường – Phùng Thị Nguyệt 

(05.01.19?).  

- Anh chị Nguyễn Ngọc Ngữ - Lưu (16.01.1990).  

- Anh chị Nguyễn Chí Công – Minh Thu (27.01.1980). 

- Anh chị Mai Thành Trung – Nguyễn Thị Tho 

(27.01.1983). 

- Hai cháu Maria Têrêxa Nguyễn Hoàng Ngọc Thy - Giuse 
Nguyễn Đình Quân (03.01.2014),… 

Tháng Giêng về, xin nhớ đến và cầu nguyện cùng Anh 

FX. Nguyễn Văn Lương (+02.01.2015) và Cha Phêrô 

Trương Văn Khoa (+03.01.2017). 

Tháng Giêng về cùng với niềm vui ngày lễ bổn mạng. 

Mừng kính Thánh Gioan Bosco, Bổn mạng Lớp DON 

BOSCO (31.01). Và các anh nhận thánh Gioan Bosco 

làm quan thầy. 
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Tháng Giêng về mang theo nhiều kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm sinh 
nhật anh Bùi Quang Thành (01.01.1958), anh Vinh Sơn 
Nguyễn Văn Luyến (01.01.1961), anh Nguyễn Xuân Linh 
(04.01.195?), Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện (11.01.1962), 
anh Phêrô Phan Đình Thung (11.01.1960), anh Giuse Hoàng 
Minh Mẫn (13.01.1960), anh Dom. Phạm Trọng Đức 
(17.01.1956), anh Đậu Viết Hùng (19.01.195?), anh Phêrô 
Cao Vĩnh Phú (21.01.1962), anh Giuse Vũ Đình Bình 
(23.01.1959), anh Giuse Nguyễn Minh Hoàng (27.01.1959), 
Cha Giuse Trần Ngọc Cầu (29.01.1959),… 

Tháng Giêng năm nay cận kề ngày Tết cổ truyền, chúng con 

kính chúc Quý Cha giáo luôn an mạnh, tràn đầy hồng ân, 

nguyện xin Thiên Chúa cho Quý Cha được hưởng Mùa Xuân 

Quý Mão: Tươi Vui, Hạnh Phúc. Chúng con cũng không quên 

công ơn của các vị ân sư đã qua đời, xin Chúa ban thưởng 

cho các ngài trên thiên đàng. Cầu chúc Đại gia đình Lê Bảo 

Tịnh: Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng và dồi dào Ân Sủng. 

 

Tháng giêng mở cửa đón chào 

Vàng ươm sợi nắng ngọt ngào bên hiên 

Tháng giêng rộn rã chim chuyền 

Líu lo cành lá thêm duyên tuổi già 

 

Tháng giêng rót mật cho hoa 

Lung linh áo tím hoa cà mộng mơ 

Tháng giêng tựa cửa mong chờ 

Lời ru nồng thắm bên bờ yêu thương. 

Vũ Đình Bình 



6  Thánh lễ cầu nguyện – 03.01.2023  

 

Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

tháng Giêng -2023 

Một mùa xuân mới lại về, chúng con vui mừng kính chúc 

Quý Đức Cha, Quý Cha Giáo, Quý Cha một năm mới an 

mạnh, tràn đầy hồng ân, nguyện xin Thiên Chúa cho Quý 

Đấng Bậc được hưởng Mùa Xuân Quý Mão: Tươi Vui, 

Hạnh Phúc. Cầu chúc Đại gia đình Lê Bảo Tịnh Năm 

Mới An Khang, Thịnh Vượng và dồi dào Ân Sủng.  

Trong tâm tình đó, xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha 

và Anh Chị Em cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ tạ ơn 

cuối năm Nhâm Dần, xin Chúa thánh hóa Năm Mới và 

ban ơn bình an.  

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 

03.01.2023 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 

Trần Hưng Đạo, TP.BMT) do Cha Giuse Bùi Công 

Chính chủ sự.  

Trong Thánh lễ này, xin hiệp ý cầu nguyện cho Quý Ân 

Sư, Quý vị ân nhân và cho Gia đình Lê Bảo Tịnh, những 

người còn sống cũng như đã qua đời. 

Đặc biệt, tưởng nhớ và cầu nguyện cùng:  

- Anh FX. Nguyễn Văn Lương nhân ngày giỗ 8 năm 

(+02.01.2015)  

- Cha Phêrô Trương Văn Khoa nhân ngày giỗ 6 năm 

(+03.01.2017) 

Chúng ta hiệp ý với Đức Giáo hoàng, cầu nguyện cho các 

nhà giáo dục, cầu nguyện cho tất cả mọi người thiện chí 

cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.  
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Tạ ơn Hồng ân Tân Linh mục con anh Lê Đình Lý; Hồng 

ân Linh mục Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ (01.01.1994); Cha 

Giuse Trần Thế Thành (07.01.1998); 

Tạ ơn Hồng ân Hôn phối của anh chị Bùi Quang Thành – 

Trần Thanh Loan (01.01.1989); anh chị Phan Thanh 

Long – Hường (03.01.1987); anh chị Nguyễn Thái Hùng 

– Đinh Thị Bích (04.01.1990); anh chị Hoàng Mạnh 

Cường – Phùng Thị Nguyệt (05.01.19?); anh chị Nguyễn 

Ngọc Ngữ - Lưu (16.01.1990); Nguyễn Chí Công – Minh 

Thu (27.01.1980), Hai cháu Maria Têrêxa Nguyễn Hoàng 

Ngọc Thy - Giuse Nguyễn Đình Quân (03.01.2014),… 

Cầu nguyện, chia vui với Lớp DON BOSCO và các anh 

nhân ngày lễ bổn mạng thánh Gioan Bosco (31.01).  

Chia vui và chúc mừng sinh nhật Quý Cha, Quý Anh có 

kỷ niệm ngày sinh vào tháng Giêng. 

Sau Thánh lễ, xin Quý Cha và Anh Chị Em vui lòng nán 

lại chia sẻ tâm tình cuối năm... 

Trân trọng kính mời. 

Nhóm Admin 
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THÁNH LỄ 
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Ca nhập lễ: Pl 2,10-11 

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất 

và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn 

vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên 

xưng rằng: Ðức Giêsu Kitô là Chúa. 

 

Bài Ðọc I: Pl 2, 1-11  

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philíphê. 

Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô 

đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái 

khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong 

Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm 

thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của 

tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng 

một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng 

như nhau. 

Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy 

lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi 

người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm 

lợi ích cho người khác. 

Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình 

như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ 

là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn 

trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống 

phàm nhân sống như người trần thế. 
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Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng 

chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên 

Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt 

trên muôn ngàn danh hiệu.  

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời 

dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở 

miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

Đó là Lời Chúa. 

 

Ðáp Ca: Tv 8,4-5. 6-7. 8-9; 

Ðáp: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay 

danh Chúa trên khắp cả địa cầu! 

Xướng: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng 

sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần 

nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? 

Xướng: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh 

là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, 

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn 

loài muôn sự dưới chân. 

Xướng: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, 

nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng 

dương. 
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Alleluia 

Alleluia, Alleluia – Ông phải đặt tên cho con trẻ là 

Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi 

của họ. – Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 2, 21-24 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. 

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải 

làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó 

là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người 

được thụ thai trong lòng mẹ.  

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-

sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-

lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật 

Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của 

thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo 

Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ 

câu non.  

Đó là Lời Chúa. 

Ca hiệp lễ: Cl 3, 17 

Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân 

danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa 

Cha. 
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LBT- Những sự kiện năm 2022 

Cuộc chiến tại Ukraina và World cup 2022 là sự kiện nổi bật 

trên Thế giới trong năm qua. Ở Việt Nam, sau đại dịch covid-

19, cả nước đang dần khôi phục lại cuộc sống.  

Năm 2022, Gia đình Lê Bảo Tịnh có những sự kiện được ghi 

nhận sau đây: 

Tháng Giêng -2022 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Giêng -2022 

 

 

Thứ Tư - 05/01/2022  

Thánh lễ (trực tuyến) cầu nguyện tháng Giêng -2022 của Gia 

đình Lê Bảo Tịnh do Cha Giuse Bùi Công Chính cử hành vào 

lúc 5g00 sáng ngày 05.01.2022. Trong Thánh lễ này Cha chủ 

tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa qua một năm và xin Chúa 

ban ơn bình an trong Năm Mới 2022. 
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Tháng Hai -2022 

Thánh lễ Minh Niên trong mùa Covid 

Thứ Ba - 01/02/2022  

Những giây phút linh thiêng ngày đầu năm mới, người tín hữu 

Công giáo có truyền thống đến Nhà thờ, như một gia đình 

sum họp quây quần bên nhau, dâng lên Chúa tâm tình yêu 

mến, biết ơn về những ân huệ đã lãnh nhận trong năm qua, và 

xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, hộ trì trong năm mới. 

Năm nay, do dịch bệnh Covid còn dai dẳng, nên Tết ở Ban 

Mê Thuột thật đặc biệt. Đặc biệt vì chỉ những ai có giấy mời 

mới được đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ, ai không có “vé” thì 

ở nhà xem lễ online. 

 

THÔNG BÁO của TGM Ban Mê Thuột 

Thứ Năm - 10/02/2022  

Văn phòng Tòa giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột ra Thông 

báo sẽ tạm dừng cử hành các Thánh lễ trực tuyến hằng ngày 

trên trang Web. 

Chính quyền địa phương của nhiều tỉnh trong đó có Đăk Lăk 

đã bắt đầu thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ 

ban hành quy Quy định tạm thời: “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Do đó, tại Giáo phận Ban Mê Thuột, sau khi Đức Cha cử 

hành Thánh lễ I Chúa Nhật VI Thường Niên trực tuyến như 

thường lệ vào ngày 13 tháng 02 năm 2022, Giáo phận Ban 

Mê Thuột sẽ tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến hằng 

ngày trên trang Web. 
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THÔNG BÁO của TGM Ban Mê Thuột 

Thứ Sáu - 25/02/2022  

Do dịch bệnh tiếp tục hoành hành, Đức Cha Giáo phận quyết 

định mở lại Thánh Lễ trực tuyến cho bà con giáo dân trong 

Giáo phận, bắt đầu từ Chúa Nhật 8 thường niên. 

 

Tháng Ba -2022 

Kỷ niệm 16 năm Website lebaotinhbmt.com 

Thứ Hai - 14/03/2022  

Hôm nay Trang Nhà vui mừng kỷ niệm 16 năm thành lập và 2 

năm trong giao diện mới.  

Lớp Giuse tạm hoãn Họp Mặt 

Thứ Sáu - 18/03/2022  

Lớp Giuse tạm hoãn Họp Mặt Mừng Bổn Mạng do covid-19. 

Nguyện xin thánh cả luôn gìn giữ và bảo trợ cho mọi việc làm 

của quý Cha và các bạn. 

Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự 

Thứ Sáu - 25/03/2022  

Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự được cử 

hành vào lúc 15g00 ngày 25.3.2022 tại Nhà nguyện Tòa Giám 

mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 

Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -

Giám mục Giáo phận- chủ tế.  

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Thánh lễ bị hạn chế, chỉ 

có một số ít linh mục đồng tế, một số ít tu sĩ và thân nhân, 

linh tông, huyết tộc của Cha Cố tham dự trực tiếp. 
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Giáo phận Ban Mê Thuột “Trống Tòa” 

Chủ nhật - 27/03/2022  

Ngày 19 tháng 03 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek 

Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện 

Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo: 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh Sơn 

Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm 

Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm 

Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và 

theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).  

 

Tiễn Đức Cha Vinh Sơn đi nhận sứ vụ mới 

Thứ Ba - 29/03/2022  

Sáng ngày 29.3.2022, có khá đông cộng đoàn dân Chúa Giáo 

phận Ban Mê Thuột đã đến Tòa giám mục tiễn chào Đức Cha 

Vinh Sơn lên đường nhận sứ vụ mới. 
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Trong Thư mục vụ ngày 25.3.2022, Đức Cha Vinh Sơn thông 

báo: “Ngày 19/03/2022, Tòa Thánh đã bổ nhiệm tôi làm Giám 

Mục Chánh Tòa giáo phận Hải Phòng, và Giám Quản Tông 

Tòa giáo phận Ban Mê thuột. Tôi sẽ nhận chức vụ tại nhà thờ 

chánh tòa Hải Phòng vào lúc 09g00 ngày thứ năm 

31/03/2022”. 

 

 

Sáng ngày 29.3.2022, mặc dù không báo trước, nhưng có khá 

đông cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột đã đến 

Tòa giám mục tiễn chào Đức Cha Vinh Sơn lên đường nhận 

sứ vụ mới. Buổi chia ly nào cũng buồn và ngấn lệ, dẫu biết 

rằng Đức Cha vẫn chăm sóc mục vụ cho giáo phận Ban Mê 

Thuột cho đến khi giáo phận có Tân Giám Mục. Nhưng, bao 

nhiêu tình cảm yêu thương dâng trào khiến kẻ ở, người đi bùi 

ngùi xúc động… 

Đức Cha đã ra sân bay Buôn Ma Thuột lên đường đi Hải 

Phòng trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN 1512, 

khởi hành vào lúc 8g10 và dự kiến sẽ đến Hải phòng vào lúc 

9g50 cùng ngày. Phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột cùng đi 
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với ngài gồm 16 vị: Cha TĐD –Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, 

Cha Quản lý – Giuse Trần Văn Phúc, Cha Chưởng ấn –Giuse 

Nguyễn Quang Diệu, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý tu sĩ 

và 2 vị đại diện giáo dân. 

  

Tháng Tư -2022 

Thánh Lễ Làm Phép Dầu 

Thứ Hai - 11/04/2022  

Thánh Lễ Làm Phép Dầu mang ý nghĩa tưởng niệm việc Chúa 

Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh, tái diễn hy lễ của Chúa 

Kitô trên Thánh giá, tha tội cho muôn dân, v.v... 

Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay đang “Trống Tòa”, vì thế, 

theo chương trình của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản –

Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, Thánh Lễ 

Làm Phép Dầu năm nay sẽ được tổ chức tại Tòa Giám Mục, 

vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (11/04/2022). 

Do dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nên Thánh lễ chỉ có một 

số Cha và một số Tu sĩ đại diện trong Giáo phận đến tham dự 

với các thành phần cụ thể như sau: quý Cha quản Hạt, quý 

Cha trong Ban tư vấn, quý Cha Chủng viện Phao-lô Lê Bảo 

Tịnh, quý Cha trong Tòa Giám mục, quý Cha trưởng ban các 

Ban mục vụ, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 2 

Soeurs đại diện Dòng Phao-lô, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Tử 

Bác Ái và 2 Sư huynh đại diện Dòng La-san. 

 

THÔNG BÁO ngưng Thánh lễ trực tuyến 

Thứ Năm - 21/04/2022  

THÔNG BÁO V/v tạm ngưng Thánh lễ trực tuyến trên trang 

web Giáo phận 
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Ngày 22.4.2022, Văn phòng Tòa Giám mục ra thông báo tạm 

ngưng Thánh lễ trực tuyến trên trang web Giáo phận từ ngày 

24.4.2022, Chúa nhật II Phục Sinh.  

Anh chị em tín hữu có thể đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ trực 

tiếp tùy theo tình hình địa phương. 

 

Hình ảnh Họp Mặt Lớp Truyền Tin -2022 

Thứ Năm - 28/04/2022  

Do tình hình dịch bệnh, mãi đến hôm nay 27.4.2022, anh em 

Lớp Truyền Tin mới tổ chức được buổi Họp Mặt tại Nhà xứ 

Thuận Hiếu. 

Do tình hình dịch bệnh, mãi đến hôm nay 27.4.2022, anh em 

Lớp Truyền Tin mới tổ chức được buổi Họp Mặt tại Nhà xứ 

Thuận Hiếu. 

Đây là buổi gặp gỡ ghi dấu Lớp Truyền Tin tròn 52 tuổi – 

Một chặng đường khá dài với biết bao hồng ân vô cùng lớn 

lao mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. 
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Tháng Năm -2022 

LBT- Thánh lễ tháng Năm 

Thứ Ba – 03/05/2022  

Sau gần một năm giãn cách xã hội, hôm nay (thứ Ba 

03.5.2022), anh em LBT lại có dịp gặp gỡ nhau dâng Thánh 

lễ tại Nhà Nguyện TTMV. 

 

 

Hình ảnh Lớp Giuse Họp Mặt -2022 

Thứ Bảy – 07/05/2022  

Nay, tình hình Covid-19 tương đối ổn định, anh em tổ chức 

họp mặt vào sáng thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại nhà xứ 

Thánh Linh, nơi cha Lương đương kim quản xứ. 
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Lớp Giuse Mừng lễ muộn 

Thứ Năm - 05/05/2022  

Theo truyền thống hằng năm, lớp Giuse mừng lễ Bổn mạng 

vào 19/3, nhưng năm nay, do dịch bệnh nên dời vào ngày này. 

Thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm 2022, lịch âm là ngày 5 tháng 4 

Nhâm Dần, ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Tỵ, tiết Lập hạ, có lẽ là 

một ngày đẹp theo tử vi nên các sàn thương mại điện tử như 

Shopee, Nguyễn Kim, Lazada… đều có chương trình khuyến 

mãi, nào là giảm giá 50%, nào là tặng voucher, v.v… 

Không biết có ảnh hưởng tử vi ngày đẹp hay không mà 

trưởng lớp Giuse cũng chọn ngày này để mừng lễ Bổn mạng 

và họp lớp tại Giáo xứ Thánh Linh, khiến ngày này thành 

ngày dễ nhớ đối với anh em lớp Giuse CV Lê Bảo Tịnh.  

 

Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha giáo Giuse 
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Thứ Tư - 18/05/2022  

Hôm nay, Ban Đại Diện và các Trưởng lớp, thay mặt anh em 

Gia đình Lê Bảo Tịnh, đến chúc mừng Cha giáo nhân dịp kỷ 

niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục của ngài. 

Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân thụ phong linh mục ngày 

20.5.1972, sau đó được Bề trên cử về làm Giáo sư TCV Lê 

Bảo Tịnh Ban Mê Thuột. 

Năm 1975, chiến sự xảy ra ác liệt. Chủng viện bị trúng đạn 

làm xập phòng Cha giáo Stêphanô Nguyễn Văn Đậu khiến 

ngài và một vài anh em bị thương nặng. Trong tình thế cấp 

bách ấy, Cha giáo Hân lao ra giữa 2 lằn đạn, đứng chặn đầu 

xe tăng quân Giải phóng hô to: Đừng bắn! chúng tôi là học 

sinh. 

Thế mà đã 47 năm trôi qua. Hình ảnh hào hùng ấy không thể 

xóa nhòa khỏi tâm trí các học trò. 

Hôm nay, Ban Đại Diện và các Trưởng lớp, thay mặt anh em 

Gia đình Lê Bảo Tịnh, đến chúc mừng Cha giáo nhân dịp kỷ 

niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục của ngài. Thầy – trò gặp gỡ 

nhau ấm áp nghĩa tình. 

 

Kim Khánh Linh Mục -Cha Giuse Trịnh Văn Hân 

Thứ Sáu - 20/05/2022  

Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm hồng ân Kim Khánh Linh mục 

của cha Giuse Trịnh Văn Hân tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê 

Thuột. 

9g00 sáng ngày 20.05.2022, Nhà thờ Chính tòa giáo phận Ban 

Mê Thuột với bầu khí trong lành mát dịu, sau một cơn mưa 

đầu mùa trong đêm, xua tan không khí oi bức của miền Tây 

nguyên nắng gió những ngày cuối mùa khô. Khuôn viên 

thánh đường hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ hoành tráng 
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để tiếp đón quý cha, quý tu sĩ và quý khách về hội tụ với niềm 

tri ân cảm mến, với tâm tình tạ ơn, bởi thiên chức Linh mục là 

hồng ân được Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. 

Lớp Truyền Tin LBT -Hành Hương 2022 

Thứ Bảy - 28/05/2022  

Trong tâm tình tháng Hoa kính Đức Mẹ, Hiệp Hành cùng Hội 

Thánh hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023, Lớp 

Truyền Tin LBT tổ chức cuộc Hành Hương 2022 mang chủ 

đề: “Người bảo gì, thì cứ làm theo” (Ga 2, 5). 

Trên hành trình về Quê Trời đầy cam go thử thách, các tín 

hữu cần nương nhờ bóng Mẹ, xin Mẹ phù trợ chở che, xin Mẹ 

giúp sức để vượt thắng gian nan. Trong tâm tình tháng Hoa 

kính Đức Mẹ, Hiệp Hành cùng Hội Thánh hướng về Thượng 

Hội Đồng Giám Mục 2023, Lớp Truyền Tin LBT tổ chức 

cuộc Hành Hương 2022 mang chủ đề: “Người bảo gì, thì cứ 

làm theo” (Ga 2,5). 

 

Tháng Sáu -2022  

Lớp Phanxicô họp mặt 2022 

Thứ Năm - 02/06/2022  

Ngày họp lớp năm nay được tổ chức sớm hơn bình thường 

với một vài lý do: thỏa lòng nhung nhớ vì quá lâu không có 

điều kiện gặp gỡ, để chia tay với hai người bạn là Hoàng 

Công Huấn và Nguyễn Tân Lập sẽ lên đường đi Mỹ hồi tụ gia 

đình. Do vậy, anh em đã lên chương trình họp lớp vào ngày 

30.5.2022 tại Gx Giang Sơn, sau đó đoàn sẽ lên đường đi du 

lịch Dalat trong 2 ngày kế tiếp. 
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Thánh lễ cầu nguyện tháng 6-2022 

Thứ Ba - 07/06/2022  

Thánh lễ sáng nay (07.6.2022), Cha Giuse Bùi Công Chính, 

chủ tế. 

Đến hẹn lại lên! Cứ vào sáng thứ Ba đầu tháng, anh em LBT 

lại họp nhau nơi Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (01 Trần 

Hưng Đạo TP.BMT) dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu 

nguyện cho nhau vào lúc 5g30 sáng. 
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Giáo phận Ban Mê Thuột 55 năm nhìn lại 

Thứ Tư - 15/06/2022  

Nhìn lại Giáo phận Ban Mê Thuột nhân dịp kỷ niệm 55 năm 

Thành lập (22.6.1967 - 22.6.2022), chúng con cảm tạ ơn Chúa 

vì muôn vàn Hồng Ân. 

Ngày 22.6.1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Giáo 

Phận Ban Mê Thuột với Sắc chỉ “Qui Dei Benignitate”. Đồng 

thời, bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám 

mục tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột với Sắc chỉ “Qui 

Omnium Catholicae”. Lễ Tấn phong Giám mục được cử hành 

tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn ngày 15.8.1967 và Lễ 

nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột ngày 

22.8.1967. 

 

Ca đoàn LBT: Hành Hương hè 2022 

Thứ Năm - 30/06/2022  

Ca đoàn Lê Bảo Tịnh thường tổ chức hành hương vào mỗi dịp 

hè về để được sống những giây phút thanh thỏa tâm hồn bên 

nhau và bên Chúa. 

Hành hương không chỉ là một chuyến đi. Hành hương là dịp 

để người tín hữu bước ra khỏi nếp sống hằng ngày, qua đó tìm 

thấy được sự tĩnh dưỡng và đổi mới trong hành trình đức tin 

của mình. Ca đoàn Lê Bảo Tịnh thường tổ chức hành hương 

vào mỗi dịp hè về để được sống những giây phút thanh thỏa 

tâm hồn bên nhau và bên Chúa. 

Chuyến hành hương năm nay, khởi hành từ Nhà thờ Chính 

Tòa vào lúc 4g00 sáng ngày 27.6 hướng về Nhà thờ Tắc Sậy 

thuộc Giáo phận Cần Thơ (Trung Tâm Hành Hương Cha 

Phanxicô Trương Bửu Diệp), trên chiếc xe giường nằm biển 

số 47B-020.72 của nhà xe Hùng Kim Châu.  
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Đoàn hành hương gồm 36 thành viên, do anh Tuấn làm 

trưởng đoàn, có Cha GB. Hà Văn Ánh đồng hành. Đặc biệt, 

anh chị Đức – Thu từ Mỹ về lo đám cưới cho con cũng hiện 

diện tham gia và là nhà tài trợ chính cho Chuyến hành hương 

này. 

 

 

Tháng Bảy -2022 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Bảy 2022 

Thứ Ba - 05/07/2022  

Đến hẹn lại lên! Cứ đến ngày thứ Ba đầu tháng anh em LBT 

lại họp nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện vào lúc 5g30 sáng tại 

Nhà nguyện TTMV. 

Đến hẹn lại lên! Cứ đến ngày thứ Ba đầu tháng anh em LBT 

lại họp nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện vào lúc 5g30 sáng tại 

Nhà nguyện TTMV. Hôm nay (5.7.2022) có sự hiện diện của 

Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện và 25 thành viên tham dự. 
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Đặc biệt nhất là anh chị Nghiêm Đình Đức và cháu ngoại đến 

từ Giáo xứ Đông Sơn (cách TTMV hơn 30km). 

 

Tân LM Phêrô Vũ Đức La San -Thánh lễ tạ ơn 

Thứ Năm - 14/07/2022  

Tân linh mục Phêrô Vũ Đức La San cùng với 13 Thầy phó tế 

Khóa XIV (2013-2021) đã được Đức cha Vinh Sơn Nguyễn 

Văn Bản -Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột đặt 

tay truyền chức vào ngày 22.6.2022 tại Nhà thờ Chính tòa 

Ban Mê Thuột.  

 

Tân linh mục Phêrô Vũ Đức La San dâng Thánh lễ tạ ơn 

Trong tâm tình cảm tạ tri ân, hôm nay (14.7.2022), Tân linh 

mục Phêrô Vũ Đức La San dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa 

tại nhà thờ Giáo xứ Thuận Hiếu cùng với Linh mục nghĩa phụ 

Giuse Nguyễn Quốc Loan –Quản xứ Thuận Hiếu, Quý Cha 

trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ, 
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chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, quý khách xa gần và 

cộng đoàn tín hữu trong giáo xứ. 

Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 trong niềm vui và lời chúc 

mừng của ông Chủ tịch HĐGX Thuận Hiếu. Tân linh mục 

Phêrô chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, cầu 

nguyện cho ngài và cho Giáo xứ Thuận Hiếu. 

 

Về thăm Long Điền -2022 

Thứ Ba - 26/07/2022  

 

Long Điền cách TP. Buôn Ma Thuột hơn 200 cây số, nhưng 

anh em LBT cảm thấy rất gần gũi và thân thương. Ở Long 

Điền có anh Trung, anh Nhu (lớp Phanxicô). Gần đó, ở Phước 

Bình có anh Tú (lớp Giuse), anh Tuấn (lớp Têrêxa). Phước 

Quả có cha Cầu (lớp Truyền Tin), anh Đương (lớp Giuse). Ở 

Phước Vĩnh còn có gia đình anh Khôi (lớp Vỗ Nhiễm), anh 

Hùng (lớp Têrêxa),…  
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Ngày 24.7.2022, anh em ở Ban Mê Thuột lại về Long Điền. 

Lần này là để dự lễ tang Ông Cố anh Nhu. Gia đình anh Nhu 

định cư bên Mỹ xa xôi. Nghe tin ông cố lâm bệnh, anh vội vã 

về thăm nom và vừa trở lại nước Mỹ mới vài hôm. Khi Ông 

Cố qua đời, anh không thể có mặt để tiễn biệt. Thật buồn! 

Hy vọng sự hiện diện của anh em LBT có thể khỏa lấp phần 

nào sự trống vắng và nỗi buồn trong lòng anh. Xin thành kính 

phân ưu cùng bà cố, Cha Phúc và đại tang quyến. 

Sáng ngày 25.7.2022, anh em LBT cùng với cộng đoàn hiệp 

dâng Thánh lễ an táng và tiễn đưa Ông Cố đến nơi an nghỉ tại 

nghĩa trang Giáo xứ Long Điền. Ông Cố đã hoàn tất hành 

trình nơi dương thế để về bên Chúa, xin cầu nguyện cho 

chúng con. 

 

Tháng Tám -2022 

Lớp Don Bosco họp mặt thường niên 2022 

Thứ Ba - 02/08/2022  

Năm nay, anh em tuyến QL.27 đăng cai tổ chức tại Nhà xứ 

Tân Hòa, nhiệm sở Cha GB. Lưu Thọ. 
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Giáo hội mừng kính Thánh Gioan Bosco vào ngày 31 tháng 

Giêng. Tuy vậy, Lớp Don Bosco lại chọn ngày 31 tháng Bảy 

hằng năm là ngày họp mặt truyền thống. Năm nay, anh em 

tuyến QL.27 đăng cai tổ chức tại Nhà xứ Tân Hòa, nhiệm sở 

Cha Phêrô Lưu Thọ. 

Chương trình Họp Mặt bắt đầu từ 16g00 chiều ngày 

31.7.2022 kéo dài đến chiều ngày 01.8.2022 để anh em có đủ 

thời gian gặp gỡ, chia sẻ tâm tình sau nhiều ngày xa vắng. 

Cao điểm là Thánh lễ vào lúc 10g00, cùng nhau dâng lời tạ ơn 

Thiên Chúa và cầu nguyện cho nhau, xin cho những anh em 

đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa, xin cho những 

người còn sống được an vui thái hòa. 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Tám -2022 

Thứ Ba - 02/08/2022  

“Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm 

lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả 

hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. (Mt 14, 22-36). 
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Tháng Chín -2022 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Chín -2022 

Thứ Ba - 06/09/2022  

Sáng nay 06.9.2022, thứ Ba đầu tháng, anh em LBT lại quy tụ 

về Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ GP.BMT hiệp dâng Thánh 

lễ cầu nguyện do Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế. 

 

Sáng nay 06.9.2022, thứ Ba đầu tháng, anh em LBT lại quy tụ 

về Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ GP.BMT hiệp dâng Thánh 

lễ cầu nguyện do Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương chủ tế. 

 

Lớp Vô Nhiễm mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ  

Mừng Sinh Nhật Mẹ đón muôn ơn  

Con về mừng lễ, xứ Châu Sơn  

Sương giá mùa Thu vương lảng bảng  

Trở giấc mơ đời, trông cậy hơn. 
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Tháng Mười -2022 

Tê-rê-xa, năm mươi năm nhìn lại... 

Thứ Sáu - 30/09/2022  

Ngày 01-10 năm nay, lớp Tê-rê-xa của Lê Bảo Tịnh Ban Mê 

Thuột, họp nhau mừng lễ Bổn Mạng và kỷ niệm NĂM MƯƠI 

NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỚP. 

Một chặng dài với những câu chuyện, những kỷ niệm và 

những con người không thể quên.  

 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười 

Thứ Ba - 04/10/2022  

Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 ngày 04.10.2022 (thứ Ba đầu 

tháng), tại Nhà nguyện TTMV, do cha Giacôbê Phạm Xuân 

Lương chủ tế. 

Thánh lễ cử hành vào lúc 5g30 ngày 04.10.2022 (thứ Ba đầu 

tháng), tại Nhà nguyện TTMV, do cha Giacôbê Phạm Xuân 

Lương chủ tế. Về hiệp dâng Thánh lễ, ngoài anh chị em tại 
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Tp.BMT, còn có anh Nghiêm Đình Đức ở Đông Sơn, anh chị 

Thành (gồ) ở Phúc Bình, chị Minh (vợ anh Lương) ở Vinh 

Hương; đặc biệt có anh La Vâng dù đau bệnh cũng cố gắng 

đến tham dự. 

 

 

Tháng Mười Một -2022 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Một 

Thứ Ba - 01/11/2022  

Thánh lễ bắt đầu lúc 5g30, Cha Giuse Bùi Công Chính, chủ 

tế, mời gọi cộng đoàn Nên Thánh. 

 

CÁO PHÓ: Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 

Thứ tư - 09/11/2022  

Thánh lễ an táng: 15g00 Thứ Bảy, ngày 12/11/2022 tại Thánh 

đường Giáo xứ Phùng Khoang do Đức Cha Vinh Sơn, Giám 

quản Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự. 
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Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khẩu  

Hưu dưỡng tại nhà hưu Hà Nội 

Đã an nghỉ trong Chúa 

Lúc 7 giờ 47 phút Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2022 tại Hà 

Nội 

Hưởng thọ 82 tuổi, với 51 năm Linh mục. 

 

Tháng Mười Hai -2022 

Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười Hai 

Thứ Ba - 06/12/2022  

Trời vào Đông lất phất mưa bay. Tuy vậy, sáng hôm nay, thứ 

Ba đầu tháng (06.12.2022), anh em LBT vẫn họp nhau khá 

đông. Vất vả nhất, có lẽ là vợ chồng anh Thành (gồ) và anh 

Lượng (lớp Don Bosco). Đường xa ướt mưa. Gió lạnh đầu 

Đông… Tinh thần LBT vượt qua tất cả! 
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Thánh lễ giỗ giáp năm Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm 

Thứ Hai ngày 19.12.2022 tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 

17g30. 

 

Vũ Đình Bình tổng hợp 


