
Chàng thanh niên Công giáo đại diện chào mừng Đức Giáo hoàng 
Bênêđictô XVI tông du Anh quốc 10 năm trước đây,                                          

đã được thụ phong trở thành linh mục. 
 

 
 
Thông tấn xã CNA, ngày 18 tháng 9 năm 2020 cho hay sáng sớm ngày 

18/9/2010 anh Paschal Uche đã thức dậy thật sớm, và ngày ấy đã thay 
đổi cuộc đời anh. Ngày ấy, anh cần phải rời nhà sớm, để vượt qua tất cả 

các chặng an ninh để đến tham dự cuộc tiếp đón ĐTC Benedictô ở trung 
tâm thành phố London. 

 
Chàng trai 21 tuổi đã đi tàu điện ngầm gần nhà ở Stratford, miền đông 

London đi về hướng Westminster. Trên đường đến đó, anh thấy càng lúc 
càng gặp nhiều người trẻ đi về cùng hướng: tới địa điểm hành lễ và gặp 

gỡ với Đức Bênêđictô XVI tại quảng trường Nhà thờ Westminster. 

 
Anh Uche chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của đài “Vaticano” và EWTN sắp 

xếp để ghi nhớ kỷ niệm 10 năm chuyến tông du của một vị Giáo hoàng, 
người Đức tới Anh quốc, anh nói: “Tôi được hân hạnh có mặt ở đó trong 

Thánh lễ và thực sự ngỡ ngàng bởi phụng vụ, và tất cả những gì đã diễn 
ra!” 

  
“Và đang khi tôi tạ ơn sau Rước Lễ, có người vỗ vào vai tôi và bảo: 'Đã 

đến lúc phải ra chuẩn bị đón Đức Thánh Cha thay mặt cho những người 
trẻ.” 

 
Hôm ấy Uche, mặc một chiếc áo len màu xanh da trời với tên giáo phận ở 

sau lưng, dưới ánh nắng rực rỡ trên bậc thềm nhà thờ, Đức Thánh cha chỉ 
đứng cách anh có vài bước. Trong một quảng trường đông nghẹt 2.500 

bạn trẻ. 

 



Một nhà bình luận của Sky News cho biết: “Các bạn trẻ nồng nhiệt hô 
vang lời chào đón ĐTC”. 

 

 
 

Anh Uche đại diện cho những người trẻ Anh quốc, xứ Wales và Scotland, 
chào đón Đức Giáo Hoàng, anh nhắc lại lời: “Thánh Giáo hoàng John Paul 

II đã nói đức tin của chúng ta là một cuộc hành trình cao quý và đích 
thực”. Và chúng con thực sự mong muốn những người trẻ khác cũng được 

trải nghiệm điều này. Lời cầu nguyện của chúng con là chuyến tông du 
của ĐTC sẽ truyền cảm hứng để thúc giục chúng con nên thánh, những vị 

thánh của thiên niên kỷ năm ba ngàn”. 
 

Đám đông đã reo hò và vỗ tay vang dội cả một vùng trời. Đức Benedictô 
mỉm cười… và Uche thì ngây ngất mừng vui… trước một đám đông các 

bạn trẻ đang reo hò…  

 
Anh Uche đã thưa với ĐTC: “Thưa Đức Thánh Cha, đối với chúng con hầu 

hết chỉ được diện kiến ĐTC trên truyền hình, hoặc qua các bức tranh, bức 
ảnh treo trong nhà thờ, nhưng hôm nay chúng con được trực diện với 

ĐTC, con xin thay mặt cho giới trẻ Công giáo của vương quốc gia vĩ đại 
này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành về chuyến tông du này 

của ĐTC. Cảm ơn ĐTC, và cầu xin Chúa luôn phù trì cho ĐTC”. 
 

Sau đó, Uche được dẫn đến chỗ Đức Giáo Hoàng, người đã ôm lấy anh và  
nắm chặt tay anh, nói mấy lời riêng tư với anh. 

 
Tháng trước, sau gần 10 năm kể từ ngày đáng ghi nhớ đó, thầy Uche 

được truyền chức linh mục. Đó là kết quả của một cuộc hành trình 10 
năm dài của một người thanh niên được may mắn gặp gỡ ĐTC. 

 

Thầy Uche (phát âm là “oo-chay”) được Đức Giám mục Alan Williams 
truyền chức linh mục vào ngày 1/8/2020 tại Nhà thờ Brentwood ở Essex. 



Thánh lễ do dàn hợp xướng Tansi của Chân phước Cyprian, hát nhiều bài 
thánh ca có nét Nigeria, quê hương của tân linh mục Uche. 

 

 
 

Cuối thánh lễ truyền chức, Đức cha Williams đã đọc lá thư của Đức 
Nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI. Trong đó, Đức Giáo hoàng Danh dự 

bày tỏ niềm vui mừng về lễ truyền chức của tân linh mục và Đức nguyên 
Giáo hoàng cầu xin Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô chúc lành gìn giữ cha 

Uche. 
 

Trong trang web của Giáo phận Brentwood đã viết: Thánh lễ Truyền chức 
linh mục của cha Uche vượt qúa ranh giới của Giáo phận, biến cố này 

được vươn ra khắp Hoàn vũ. Biến cố này có một mối liên hệ mật thiết với 
chuyến tông du của Đức Giáo hoàng và lá thư của Đức Bênêđictô là một 

điều đáng ghi nhớ”. 

 
Cha Uche nói: “Lúc tôi chào đón ĐTC mười năm trước đây, tôi đã thưa với 

ngài “con đang nghĩ về ơn gọi làm linh mục”, và ĐTC nói ngài sẽ cầu 
nguyện cho tôi. Tôi đã viết thư cho Ngài hai lần về việc tôi sẽ chịu chức 

linh mục, nhưng tôi không nhận được thơ trả lời... Thế mà khi mẹ tôi viết 
cho ĐTC, thì ngài liền hồi âm… Thật giống như phép lạ ở tiệc cưới Cana 

vậy!” 
 



Trong cuộc phỏng vấn với EWTN GB, cha Uche nhớ lại, ngài đã cảm 
nghiệm được một mối liên hệ cá nhân với Đức Benedictô XVI ngay cả 

trước khi anh bắt đầu phát biểu… 
 

“Vì vậy, tôi nhớ, tôi liếc nhìn ĐTC và cố đọc những gì mình đã soạn! 
Nhưng khi tôi hướng nhìn ĐTC, thấy ngài chăm chú vào tôi… Phút giây ấy 

đã thay đổi toàn bộ tác động, tư tưởng của bài phát biểu, bởi vì tôi cảm 
thấy, tôi thực sự đang nói chuyện với ĐTC và ĐTC thực sự nhận ra được 

điều đó!” cha ấy nói. 
 

Anh Uche còn để ý rằng Đức Benedict cúi chào anh, tạo cho Uche một 
cảm nghiệm tuyệt vời về “sự dịu dàng thân thương của vị Cha chung”. 

 
Và anh tiếp: “ĐTC còn hỏi tôi một chút về bản thân tôi - và một lần nữa 

cho tôi cái cảm tưởng ĐTC quan tâm đến tôi... Dù ĐTC không biết tôi từ 

đâu, là ai, nhưng tôi thực sự cảm thấy một sự ấm áp, dịu dàng toát ra từ 
thái độ trìu mến của ĐTC.” 

 
Trong những ngày tiếp theo đó, anh Uche nhận được nhiều lời mời kết 

bạn trên Facebook và tin nhắn từ nhiều người nói, họ cảm động như thế 
nào trước sự kiện này. 

 

 
 



Anh mô tả đây là “một khoảnh khắc của Chúa Thánh Thần,” và anh đã 
may mắn trở thành “công cụ” mà những người trẻ Công giáo bày tỏ ý 

thức của họ trước mối liên hệ với Đức Giáo hoàng. 
 

Anh cho hay: “Bạn bè và gia đình tôi vô cùng tự hào. Và thậm chí cho đến 
ngày nay, nếu bạn bước vào nhà tôi, bạn sẽ thấy ngay tấm hình phóng 

lớn của tôi và Đức Thánh Cha, khi bạn bước lên cầu thang”. 
 

Sau khi được thụ phong, cha Uche đã được bổ nhiệm về giáo xứ Thánh 
Giacôbê và Thánh Helen ở Colchester, sau ít ngày nghỉ tại Giáo xứ Đức Mẹ 

Lộ Đức ở Wanstead. 
 

Cha ấy nói với Thông tấn xã EWTN rằng ngay cho đến lúc này, bất cứ nơi 
nào cha ấy đến, cha ấy luôn được giới thiệu là “người đã gặp Đức giáo 

hoàng”. 

 
“Và để bông đùa,” cha ấy thường nói, “Đức Thánh Cha đã đến gặp tôi!” 

Đài EWTN và “Đài Vaticano” sẽ trình chiếu một chương trình đặc biệt kỷ 
niệm 10 năm ngày Đức Benedictô XVI đến thăm Vương Quốc Anh. 

 
Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/news/young-catholic-who-

greeted-benedict-xvi-in-britain-becomes-a-priest-35830 
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