
Hai bố con làm linh mục 

(CNA - Christine Rousselle) 

 

Cha Phillip Ilg con và cha Edmond Ilg bố 
 

Cha Edmond Ilg, bố ban phước lành đầu tay cho con là linh mục Philip Ilg, 

bên ngoài Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Newark, NJ. 



 
Ông Edmond không bao giờ nghĩ rằng có một ngày ông sẽ trở thành linh 

mục. Ông Edmond sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin 
Lành hệ phái Lutheran. Năm lên 20, ông gặp cô Constance, một kỹ sư 

Hóa, người Công giáo tại một quán bar... Hai người hợp nhãn và yêu 
nhau… Tình yêu đã dẫn ông vào Giáo hội Công giáo để tiến tới hôn nhân 

với cô vào năm 1982. Hai người rất hạnh phúc và thành công trên đường 
đời. Năm 1986 ông bà sinh được một người con trai tên là Phillip. Cuộc 

sống đang êm đềm, thì vào năm 2011 vợ của ông mắc phải chứng ung 
thư và qua đời…  

 

Sau khi vợ ông qua đời, ông đã dấn thân vào việc tông đồ với nhóm Tín 

hữu Canh Tân (Neocatechumenate), nhưng chẳng bao giờ ông nghĩ tới có 

ngày mình sẽ trở thành một linh mục! 

Trong chuyến tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 ở Rio de Janeiro, Ba 
Tây, ông đã cầu nguyện và phân định về ơn gọi đời mình, và ông quyết 

định xin vào chủng viện học làm linh mục... 
 

Năm 2016 người con trai của ông là Phillip Ilg được chịu chức linh mục 
cho Tổng giáo phận Washington DC…  

 

Và ngày 24/6/2020 chính ông Edmond Ilg, 62 tuổi, được thụ phong linh 

mục cho Tổng Giáo phận Newark. 

Ôi ngày hạnh phúc, vì bố được người con linh mục mặc áo lễ cho trong 

ngày hồng ân linh mục và con phụ lễ cho bố dâng lễ mở tay đầu đời của 

tân linh mục…  

Cả hai cùng đùa vui nhí nhảnh: Từ nay con nói với bố là “Thank you 

Father!” (Vâng, cám ơn Cha); bố cũng phải nói với con là “Thank you 

Father!” (Vâng, cám ơn Cha), chứ không phải “Ừ cám ơn Con” đâu nhé… 

Tiếng Anh thì “You” cả, nhưng tiếng Việt thì hơi phức tạp đó nhỉ!?... 

 


