
GIÁO XỨ PARIS CỬ HÀNH THÁNH LỄ

MỪNG KÍNH 75 NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN

Sau một hồi chiêng trống, giữa tiếng hát ‘‘Hò reo lên’’ của ca đoàn Giáo xứ dưới sự

điều khiển của nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy, thánh lễ mừng kính 75 năm thành lập cộng

đoàn được long trọng cử hành.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Georges Pontier đã cử hành nghi thức niệm hương, dâng

lên Thiên Chúa lời tạ ơn của cộng đoàn giáo xứ Paris, trải qua 75 năm tiếp nối, với

nhiều thế hệ gầy dựng.

Sau đó, linh mục giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang ngỏ lời chào mừng Đức TGM

Georges Pontier, giám quản tông tòa tổng giám phận Paris, cha Benoît Aubert, thư ký

tòa giám mục, cha Zdzislaw Stanula, bề trên tỉnh dòng các cha Dòng Chúa Cứu Thế

Paris, cha Yvan Ponsonnet, quản lý Mission Étrangère de Paris, cha Alain-Christian

Leraître, quản hạt khu vực Batignolles, cha André Mai Thanh Toàn, đại diện các cha

sinh viên, cha Phanxicô-Xavier Hồng Kim Linh và các cha sinh viên hiện tu học tại

Đại Học Công giáo Paris. Mặc dù công việc mục vụ đa đoan chuẩn bị ngày nhậm chức



của Đức tân TGM Paris Laurent Ulrich (23/05), ngài vẫn đến cử hành thánh lễ kỷ niệm

ba phần tư thế kỷ Giáo xứ hiện diện giữa kinh thành Paris.

Cha giám đốc Nguyễm Kim Sang đã giới thiệu LS Lê Đình Thông, trưởng ban mục

vụ, lược trình về lịch sử giáo xứ Paris từ khi thành lập đến nay.

‘‘Son Excellence Mgr Pontier, administrateur apostolique de l’archevêché de Paris,

Excellences Messeigneurs les Prêtres,

Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous pour célébrer le 75ème

anniversaire de la création de la Mission Catholique Vietnamienne.

Tout d’abord, permettez-moi de vous relater les faits principaux marquant ces 75

années écoulées.

Après un demi-siècle de création, en 1998, notre communauté a déménagé du 14ème

arrondissement au 17ème. Elle a élargi après l’approbation de son règlement intérieur le

1er octobre 1947 par Mgr Chappoulie, secrétaire général de l’Épiscopat de France. Le

premier recteur de la Mission Catholique Vietnamienne est Mgr Trần Văn Hiến Minh,

succédé par les pères Trần Thanh Giản et Nguyễn Quang Lãm.

En 1952, l’archevêque de Paris a nommé le père franciscain Nguyễn Bình An recteur

de la Mission Catholique Vietnamienne, qui est succédé en 1977 par le père Trương

Đình Hoè qui est nommé par Mgr Daniel Pérézil, et le père Lương Tấn Hoằng, nommé

par Mgr Georges Gilson. En 1980, le cardinal Marty a nommé Mgr Mai Đức Vinh

recteur de la Mission. Dès lors, le conseil pastoral, plusieurs associations pastorales et

des lieux de culte ont successivement créés. Le 10 septembre 2017, le cardinal André

Vingt-Trois a nommé le père Gilbert Nguyễn Kim Sang recteur de la Mission. Il a fait

progresser verticalement les aspects structurels avec le diocèse de Paris ; et

horizontalement les structures pastorales dans la Mission, notamment en créant le



nouveau conseil pastoral et le conseil des affaires économiques très bien adaptés et

rénovés.

La Mission Catholique Vietnamienne a allumé, en 1947, le premier cierge pascal, et

les 75 cierges successivement allumés. Ils concrétisent le motu proprio ‘‘Vos Estis Lux

Mundi’’ du souverain pontife François : ‘‘Vous êtes la lumière du monde’’. Pour la fête

solennelle d’aujourd’hui, chacun entre nous allume la lumière pascale dans son cœur

pour que notre Mission demeure toujours une lueur exotique au sein du diocèse de

Paris.

Merci Monseigneur Pontier de votre présence qui nous donne le sel de la terre,

symbole de vie qui peut resurgir et de nous confirmer dans la foi. C’est un signe

d’unité et de paternité que nous apprécions. Et nous chers prêtres, diacres, religieuses,

prions pour notre archevêque ancien président des évêques de France ainsi que pour

notre Eglise diocésaine. Merci.’’

Thầy Phó tế Cao Trọng Nghĩa đã tuyên đọc Tin Mừng song ngữ Việt Pháp. Sau đó,

trong phẩn chia sẻ lời Chúa, Đức TGM Pontier đã nhắc lại những khó khăn trong việc



thành lập cộng đoàn đầu tiên trong lưu vực Địa Trung Hải, được nói đến trong sách

Công vụ các Tông đồ. Từ cái nôi đầu tiên này đã hình thành Hội thánh ngày nay, lớn

rộng khắp hoàn cầu. 75 năm về trước, cộng đoàn giáo xứ đã được thành lập từ các di

dân người Việt : sinh viên, công nhân… với văn hóa và ngôn ngữ riêng, hòa nhập vào

văn hóa nước Pháp. Họ có niềm vui và chịu đựng nhiều vất vả, khổ cực và được hun

đúc bằng đức tin công giáo trung kiên. Sau 75 năm, giáo xứ tiếp nối sứ mạng đón tiếp

người Việt, nhất là các bạn trẻ, luôn sống trung thành với đức tin. Nguyện xin Đức

Trinh Nữ Maria dịu hiền ban ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ trong sứ mạng nuôi

dưỡng đức tin, nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Hiện xuống, và lời cầu

bầu của đức tân TGM Ulrich, đem lại cho Giáo xứ một sức sống mới.

Kết lễ, cộng đoàn giáo xứ dâng lên Đức TGM chủ lễ và các cha tặng vật lưu niệm. Sau

đó là vũ khúc kính dâng lên Mẹ, trong tháng hoa tươi thắm.

14 giờ cùng ngày, KS Nguyễn Công Huy đã giới thiệu các cộng đoàn hiện diện, chắp

nối thành bức tranh giáo xứ tuyệt đẹp, tiếp nối bằng phần diễn nguyện nguyên thánh ca

do các ca đoàn trình diễn.

Lê Đình Thông


