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Sau ba hồi chiêng trống, tiếng nhạc của bản thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng trỗi lên, 

trong khi đoàn kiệu Phong trào Thiếu nhi Thánh thể rước Thiên tòa có thánh tích các 

Thánh Tử đạo Việt Nam Nam tiến vào nguyện đường Giáo xứ, theo sau là các linh 

mục và phó tế, sau cùng là cha Giám đốc Nguyễn Kim Sang và Đức Cha Philippe 

Marsset, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris. 

 

Sau khi tiến lên cung thánh, Đức Cha Marsset đã cử hành nghi thức xông hương trước 

xương thánh. Trong làn khói hương thơm ngát, cha Vũ Minh Sinh đã rước xương 

thánh đi khắp cộng đoàn, thay cho nghi thức hôn xương thánh.  

 

Trong nghi thức chào mừng, cha giám đốc Nguyễn Kim Sang bày tỏ niềm vinh dự của 

cộng đoàn được nghênh tiếp Đức Cha Marsset. Sau đó, ngài chào mừng cộng đoàn đã 

tập họp đông đảo trong chiều kích phổ quát của đức tin, nhằm tưởng nhớ 117 tiền nhân 

tử đạo. 

 



Trong phần đáp từ, Đức Cha Marsset nói lên tình yêu làm chứng cho đức tin. Chứng từ 

của các thánh đã nói lên mầu nhiệm phổ quát. 

 

Bài đọc 1 là lời người mẹ nói với các con trước giờ hành quyết : ‘‘Mẹ không rõ các 

con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và 

sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con.23 

Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc 

muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự 

sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.’’ (2Mcb 

7,22-23) 

 

Bài đọc 2 là bản tụng ca về tình yêu Thiên Chúa : ‘‘Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình 

yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, 

gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như 

bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã 

yêu mến chúng ta.’’ 

 

Thầy Phó tế Cao Trọng Nghĩa đã tuyên đọc lời Chúa : ‘‘Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 

chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 

mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  



 

Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào 

có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, 

khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên 

thần.’’ 

 

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Marsset tán tụng các thánh tử đạo Việt Nam về 

tấm lòng ái quốc (unité patriotique). Tuy sử sách ghi 117 thánh tử đạo, con số thật còn 

cao hơn nhiều. Ngài nói đến thời gian thông thường (Chronos) khác với thời gian của 

Thiên Chúa (Kairos). Các thánh tử đạo yêu mến Thiên Chúa hoàn toàn tự do, phát xuất 

từ thâm tâm mỗi người. 

 

Sau đó, bốn phụ huynh đã dâng lên Chúa lời nguyện giáo dân cầu cho Đức Thánh Cha, 

cầu cho các bệnh nhân, cầu cho giới trẻ và sau cùng là cầu cho Giáo xứ. 

Trong phần kết lễ, sau khi Đức Cha Marsset ban phép lành trọng thể, cha Giám đốc 

Nguyễn Kim Sang đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha, các cha các thầy, toàn thể cộng đoàn, 

ca đoàn Giáo xứ, các em thiếu nhi. Ngài nguyện xin các thánh tử đạo chúc phúc cho 

mỗi người trong cộng đoàn. 
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