
 

1. Là một ngày để [mọi thành phần trong Giáo Hội,] suy nghĩ 

và khẳng định về vai trò rất quan trọng của chức linh mục 

trong đời sống của Giáo Hội.   

2. Đồng thời đây cũng là một thông điệp gửi đến cho những 
người đang chống phá Giáo Hội, và cho những ai đang thất 

vọng, hoang mang, hay đang mất niềm tin vào hàng linh 

mục biết rằng một thiểu số linh mục hư hỏng bịnh hoạn, 

không thể đại diện cho đại đa số các linh mục tốt lành, 
những linh mục ở các giáo xứ được giáo dân yêu thương, 

kính trọng, và những linh mục khác đang âm thầm làm việc 

mục vụ trong các bịnh viện, trại tù, trường học… 
 

Và theo Đức Cha Kevin J. Farell, Giám Mục Giáo Phận Dallas, 

trong bài viết trên blog của ngài, thì CNLM hôm nay không 

phải chỉ là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với thừa tác 

vụ của các linh mục, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở để anh chị 
em giáo dân nhận biết sự cần thiết của việc động viên, khuyến 

khích và mời gọi những đứa con trai, cháu trai, anh em, và 

những thanh thiếu niên mà chúng ta quen biết một cách chân 

tình, để chúng suy nghĩ về cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu và 
về Giáo Hội của Ngài.  http://bishopkevinfarrell.org/ 
 

TẠI SAO TÔI PHẢI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC? 
 

Câu trả lời rất ư là đơn giản: “Là bởi vì chúng tôi cần sự cầu 

nguyện của anh chị em.  Anh em linh mục chúng tôi là những 

con người yếu đuối, mỏn giòn, tội lỗi, cũng có đầy những tham 
sân si trong con người của chúng tôi!”  Anh em linh mục chúng 

tôi là những con người bình thường lắm bà con ơi!  Thật đấy!   
 

 Chúng tôi cũng biết cười, biết vui và phấn khởi hồ hởi khi 
gặt hái được những thành công trong việc mục vụ, trong 
việc rao giảng, trong công tác điều hành giáo xứ, hay khi 

Vào năm 2003, sau những vụ tai tiếng và 

thưa kiện về những vụ lạm dụng tính dục của 

một số nhỏ giáo sĩ bùng nổ tại Hoa Kỳ, thì cơ 

quan the USA Council of Serra International 
đã xin với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dành 

riêng ngày Chúa Nhật cuối cùng của tháng 10 

để vinh danh và để giáo dân cầu nguyện cho 
các linh mục, cách riêng cho những linh mục 

đang phục vụ tại các giáo xứ, ngày này được 

gọi là Priesthood Sunday.  Thế nhưng, đáng 

tiếc thay, có nhiều người, nếu không muốn 
nói là rất nhiều bà con giáo dân Việt Nam ta 

đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chưa hề nghe hay 

chưa biết đến ý nghĩa và mục đích của ngày 

Priesthood Sunday này.  
 

Nhân ngày Chúa Nhật Linh Mục hôm nay, 
tạm gọi là như vậy, tôi xin chia sẻ với bạn ba 

vấn đề: (1) Ý nghĩa và mục đích của ngày lễ 

Chúa Nhật Linh Mục (CNLM); (2) Tại sao tôi 
phải cầu nguyện cho các linh mục? (3) Tôi 

cần phải làm gì hay nên làm gì trong ngày 

CNLM hôm nay? 
 

Ý NGHĨA & MỤC ĐÍCH CỦA NGÀY LỄ 

CHÚA NHẬT LINH MỤC (CNLM) 
 

Theo tổ chức the USA Council of Serra 

International, ngày CNLM mang hai ý nghĩa 

này: 

 

http://bishopkevinfarrell.org/


 

 

 

được bề trên hay Giám Mục hoặc anh chị em 

giáo dân khen ngợi, khuyến khích và tha thứ 

cảm thông .  

 Chúng tôi cũng nổi cơn tam bành, nóng nảy, 
bực bội, cũng buông ra những lời nói thiếu 

bác ái, thiếu tế nhị, thiếu lịch sự và có lắm 

khi cũng … văng tục, cũng đèo đủ thứ …khi 
bị người ta hiểu lầm, bị người khác vu oan 

cáo vạ, thoá mạ, hay khi bị lăng nhục đấy !  

 Chúng tôi cũng có những lúc bị khủng hoảng 
về mặt tâm sinh lý, cũng trải qua những đêm 

đen u tối trong đời sống tâm linh, cũng trải 
qua những lúc thất vọng, lo âu, phiền muộn, 

và cũng bị ma quỷ cám dỗ y như chúng cám 

dỗ thánh Augustine khi xưa vậy!   

 Linh mục như tôi đây (không dám nói chúng 
tôi) cũng có những lúc dại dột, ngu muội và 
lầm đường lạc lối, cũng bị rơi vào trong 

những mê lộ của ma quỷ bày ra dưới những 

cái tên như kiêu căng, tự mãn, đam mê, 

nghiện ngập, tham lam danh lợi, tiền bạc, 
ham hố dục vọng …  

 

Vì thế cho nên, các linh mục rất cần lời cầu 

nguyện của quý cụ, quý ông bà và anh chị em.  
Rất đơn giản!   
 

 

Theo lời đề nghị của Đức Cha Joseph Gossman, 

Giám Mục Giáo Phận Raleigh, North Carolina, 

và theo lời đề nghị của The USA Council of 
Serra International, trong ngày CNLM hôm nay, 

các giáo xứ nên làm những việc sau đây: 

 
 
Cras a nisl Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod. 
 

cho các linh mục của Chúa trong ngày Chúa Nhật 
Linh Mục hôm nay (hôm nay vẫn còn kịp chán!)     
 

 

 

 

Thay cho lời kết, tôi xin bạn đừng bao giờ quên 

ba điểm sau đây: 
 

 Thứ nhất, các linh mục là những người 
được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng chúng 

tôi cũng là  những người tội lỗi, yếu hèn, vì 

thế mỗi ngày [chúng tôi] phải dâng lễ tế 

hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau 
là để đền thay cho dân…” (Dt. 7:27).   

TÔI CẦN LÀM GÌ HAY NÊN LÀM GÌ TRONG NGÀY 

CHÚA NHẬT LINH MỤC?   
 

Theo lời đề nghị của Đức Cha Joseph Gossman, Giám Mục 

Giáo Phận Raleigh, North Carolina, và theo lời đề nghị của 

The USA Council of Serra International, trong ngày CNLM 

hôm nay, các giáo xứ nên làm những việc sau đây: 
 

1. Làm một tấm biểu ngữ treo trước cửa nhà thờ để chúc 

mừng các linh mục trong giáo xứ nhân ngày CNLM 

(năm nay chắc là quá trễ rồi, sang năm nhớ làm sớm 

cho cha sở của bạn vui nha!). 
2. Đăng lời chúc mừng cha sở và cha phó trong tờ Thông 

Tin của giáo xứ. 

3. Tổ chức các buổi thi viết văn, làm thơ, vẽ hình, chuyện 
ngắn về kỷ niệm với vị linh mục mà mình quý trọng. 

4. Động viên các em trong các lớp Giáo Lý dâng lên Chúa 

và Đức Mẹ những bó hoa thiêng và những tràng chuỗi 

Mân Côi, viết thiệp… để cầu nguyện và chúc mừng quý 
cha trong giáo xứ. 

5. Tổ chức một bữa ăn (potluck) để giáo xứ cùng có dịp 

quy tụ và chúc mừng cha sở và cha phó nhân ngày 

CNLM. 
6. Tham dự thánh lễ Chúa Nhật Linh Mục để sốt sắng cầu 

nguyện cho các linh mục, và ca tụng ngợi khen Thiên 

Chúa vì sự can đảm và sự quảng đại dấn thân phục vụ 

của các linh mục trong giáo xứ của bạn.  
7. Tỏ lòng biết ơn, chúc mừng và đánh giá cao về tầm 

quan trọng cũng như về sự hiện diện của ngài (các ngài) 

trong cuộc đời của bạn và trong giáo xứ của bạn qua 
những cú phone, qua emails, qua những tấm thiệp …  
  

Riêng tôi, ngoài những việc trên, tôi xin đề nghị bạn hãy dâng 

lên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, một hy sinh, 

hay một việc bác ái nào đó, dù rất nhỏ nhặt, để cầu nguyện 
cho các linh mục của Chúa trong ngày Chúa Nhật Linh Mục 

hôm nay (hôm nay vẫn còn kịp chán!)     

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.  
 

Duis eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

vel eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. 
 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

 Thứ hai, anh em linh mục chúng tôi là những con người yếu đuối và mỏng manh lắm 
cho nên thánh Phaolô mới ví chúng tôi giống như những chiếc bình sành rất dễ vỡ (2 

Cr 4:7).  Vì thế chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của anh chị em giáo dân. 

 Và thứ ba, thánh Gia-cô-bê khẳng định rằng: “Lời cầu nguyện của người công chính 
rất hiệu nghiệm” (5:16), vì thế chưa chắc là lời cầu nguyện của các linh mục mới có 

hiệu nghiệm, mà có khi lại là lời cầu nguyện của một người trong anh chị em!  Xin 
cầu nguyện nhiều cho anh em linh mục của chúng tôi sống khiêm nhường và trung 

tín trong ơn gọi làm linh mục của Chúa Giêsu. 
 

Xin chân thành cám ơn và xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình hôm nay và mãi mãi, 
Amen! 

dignissim qui blandit praesent duis dolore te feugait nulla facilisi. delenit 
augue Duis autem et iusto odio dignissim qui blandit praesent duis 


