
Dịp truyền chức Giám mục gốc Việt thứ 3 tại Mỹ, Sứ thần 

Tòa Thánh tại Hoa Kỳ nói với các LMVN: “You should be 

ordained bishop from time to time.” 

ATLANTA, GEORGIA (5/2/2023) - Lễ tấn phong Giám mục phụ tá Tổng Giáo 

phận Atlanta cho Cha Gioan Trần Văn Nhàn đã được diễn ra tại Nhà thờ St. Peter 

Chanel, Roswell, Georgia vào ngày 23 tháng 1 năm 2023 vào lúc 2 giờ chiều; do 

Đức Tổng Giám mục Gregory John Hartmayer, OFM Conv., chủ phong cùng với 2 

Giám mục phụ phong là Tổng giám mục Gregory Michael Aymond, Tổng giáo phận 

(TGP) New Orleans, và Tổng Giám mục Alfred Clifton Hughes, nguyên Tổng Giám 

mục TGP New Orleans. 

Cùng tham dự, có Đức Hồng Y Wilton Daniel Gregory, Tổng Giám mục TGP 

Washington, DC, cựu Tổng Giám mục TGP Atlanta, 15 Giám mục, hơn 150 Linh 

mục, trong đó có 25 vị người Việt. 

 

Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn với 2 Đức TGM New Orleans 
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Tông sắc Bổ nhiệm Giám mục 

Khi đọc Tông sắc Bổ nhiệm Giám mục của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng 

Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, nêu lên vài dấu ấn về 

“câu chuyện cá nhân khá cảm động” của Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn: 

Chào đời năm 1966 tại Việt Nam, cha Gioan Trần cùng gia đình rời quê hương năm 

1975 giữa sự tàn phá của chiến tranh và nhận được quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. 

Mẹ của Đức cha mất khi ngài mới 2 tuổi, cha ngài bị bắn và bị bỏ tù, và một người 

anh chết vì dẫm phải mìn. 

Tông sắc ghi nhận: “Giám mục tân cử Gioan Trần đã nổi bật trong Tổng Giáo phận 

New Orleans, đặc biệt với tư cách là một cha xứ”.  Gần đây nhất ngài đã phục vụ 

tại Giáo xứ Mary Our Queen ở Mandeville, Louisiana. 

“Trong suốt cuộc đời và phận vụ của mình, cha đã thể hiện sự kiên nhẫn và kiên trì 

đáng kể, đồng thời giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa.  Kinh nghiệm sống của cha 

đã chuẩn bị cho cha tới thời điểm này, và Thần Linh Chúa đã định hình biến đổi cha 

thành một kiệt tác ngay cả khi trải qua đau khổ”. 

Đức Sứ thần Christophe Pierre nhấn mạnh việc truyền chức Giám mục Gioan Trần 

“cũng là một dấu hiệu cho thấy sự đa dạng lớn lao trong Tổng Giáo phận Atlanta 

và sự đóng góp phong phú của các tín hữu Việt Nam tại đây.”... 

Hướng về phía các Linh mục Việt-Mỹ hiện diện, Đức Tổng Pierre nói câu bộc phát 

dường như một ‘lời tiên tri’ đáng khích lệ(!) đầy hy vọng đối với người Công giáo 

Việt Nam tại Hoa Kỳ: “You should be ordained bishop from time to time” - “Thỉnh 

thoảng các Cha nên được tấn phong giám mục”. 

Hiện nay có Đức cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá Giáo phận 

Orange, California (2017).  Năm 2003, có Giám mục gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ, 

Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương. 

“Chúa Quan Phòng” 

“God Will Provide” là khẩu hiệu Giám mục của Đức cha Gioan Trần Văn Nhàn;  

một đời tín thác “đi đâu về đâu” luôn đặt dưới sự quan phòng của Thiên Chúa Tình 

Yêu. 



 

Trong bài giảng, Đức TGM Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., bày tỏ lòng biết ơn 

về hồng ân có tân Giám mục phụ tá, phản ảnh tinh thần hân hoan mừng vui tại 

Atlanta, New Orleans và trên đất Việt.  Đức Tổng Giám mục ghi nhận rằng việc 

truyền chức diễn ra đúng vào dịp Tết, Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. 

Đức Tổng Hartmayer cho biết, giống như Chúa đã ban cho ngôn sứ Giêrêmia sức 

mạnh để nói lên sự thật, ngài cũng sẽ hết sức hỗ trợ Đức cha Gioan Trần. 

Đức Tổng nói: “Chúa đã kêu gọi cha chăn dắt dân Ngài.  Điều an ủi là Thiên Chúa 

gọi chúng ta, Người cũng trang bị cho chúng ta.  Ngài ban cho chúng ta mọi thứ 

chúng ta cần để thành công trong sứ mệnh phụng sự Ngài.  Với bất cứ ai, bất cứ nơi 

đâu tôi gửi bạn tới, bạn sẽ đi – thậm chí đến Atlanta,” mọi người cười vui. 

Đức Tổng nhấn mạnh: “Căn tính sâu xa nhất của Giám mục là trở thành bạn đồng 

hành của Chúa Giêsu Kitô.” 

Với sự chân tình của một mục tử, Đức Tổng chỉ ra rằng cầu nguyện là điều cần thiết 

trong việc định hình cuộc sống hàng ngày của một Giám mục: “Nếu không cầu 

nguyện, chúng ta sẽ mất tập trung và ý thức thực sự về mục đích của mình.  Anh 

John thân mến của tôi, anh là một người cầu nguyện.  Sức mạnh của bạn nằm ở đó.” 



Sau bài giảng, Đức cha tân cử Gioan Trần Văn Nhàn hứa sẽ trung thành thi hành 

nhiệm vụ Giám mục, được xức dầu thánh, và được trao các dấu hiệu của chức vụ - 

nhẫn, mũ và gậy. 

 

Nghi lễ tấn chức Giám mục gồm có 4 phần như sau: 

1. Thứ nhất: "Laying On of Hands", Nghi thức xức dầu thánh trên tay là dấu hiệu 

chia sẻ cao nhất của người mục tử và nhận lãnh xức dầu tâm linh. 

2. Thứ hai: "Presentation of The Book of The Gospel", là Ðức cha Nhàn nhận lãnh 

sách Phúc Âm là dấu hiệu và trách nhiệm của người mục tử tức là rao giảng Tin 

Mừng và tín lý. 

3. Thứ ba: "Investinure with Ring, Miter and Gozier", Ðức Giám mục Nhàn nhận 

lãnh chức vụ Giám mục, 

- Nhẫn tượng trưng cho sự kết hợp hôn thê với Chúa và Giáo Hội của Giám mục 

đoàn thể hiện. 

- Mũ đỏ Giám mục nói lên sự thánh thiện được đổ tràn đầy ánh sáng hồng ân trên 

Giám mục. 

- Gậy: là dấu hiệu của mục tử hướng dẫn đoàn chiên. 

4. Và cuối cùng là "Episcopal Kiss of Peace" là dấu hiệu nói lên sự hiệp nhất của 

Giám mục đoàn, chia sẻ bình an cùng với nhau. 



(Nghi lễ tấn chức Giám mục trên đây, do Cha Giuse Phạm Minh Tân tóm lược). 

Ngay sau khi được truyền chức Giám mục, Đức cha mới đã đi một vòng ban phép 

lành cho cộng đoàn phụng vụ. 

Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân đến cho Ðức cha Gioan trong sứ vụ mới tại Tổng 

Giáo phận Atlanta. 

Kết thúc Thánh lễ, Đức tân Giám mục ngỏ lời tri ân Đức Hồng y, qúy Giám mục 

hiện diện, các cựu tín hữu giáo dân từ New Orleans, gia đình, thân hữu, những 

người tổ chức mọi việc liên hệ, và những ai tham dự Thánh lễ online:  

“Tôi cảm thấy khiêm nhường trước sự hiện diện của các bạn và trái tim tôi ngập 

tràn lòng biết ơn sâu sắc.  Nguyện xin Chúa ban phước lành cho mỗi người các 

bạn như các bạn đã chúc phúc lành cho tôi ngày hôm nay.” 

 

Khởi đầu sứ vụ 

Sáng nay, Chúa nhật 5/2/2023, Đức tân Giám mục đã đến thăm và dâng Thánh lễ tại 

Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Riverdale, GA, do Cha Sở Phêrô Vũ Ngọc Đức thỉnh 

mời.  Thoáng gặp Đức cha, chúng tôi tò mò hỏi thăm: xin Đức cha có thể cho chúng 

con được biết việc đầu tiên khởi đầu sứ vụ Đức cha đã thực hiện như thế nào không?  

Đức cha Gioan Nhàn nói ngay: “Tạ ơn Chúa! Atlanta có 4 Giám mục cùng họp nhau 

để bàn thảo và nghe Đức Tổng phân chia các công việc mục vụ chung...”.  

Hai tuần lễ đầu tiên của một tân Giám mục, tin chắc Đức cha có nhiều việc cần thời 

giờ sắp xếp cho giai đoạn phục vụ nơi miền đất mới.  Tuy nhiên, ai cũng nhìn thấy 

một trong các việc hàng đầu Đức cha Nhàn đã làm là đến gặp gỡ bà con đồng hương 

cùng quê nhà đất Việt, cụ thể hôm Chúa nhật 29/1/2023 đã đến thăm viếng dâng 

Thánh lễ tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Norcross, GA. (Cha Sở Phanxicô 

Xaviê Trần Quốc Tuấn vắng nhà, vì là Tổng Linh Nguyền Chương Trình Thăng Tiến 

Hôn Nhân Gia Đình Hải Ngoại, nên phải có mặt tại Trung Trung Thánh Mẫu La 

Vang, Huế, tham dự Đại hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ VI, ngày 31/1-2/2/2023). 



 

 

Được biết hôm 31/1/2023, Đức cha xuất hiện khích lệ cuộc thi đua “Spelling Bee” 

ngay Tòa Tổng Giám mục của các em học sinh đứng nhất được tuyển chọn đại diện 

19 trường Công giáo, từ lớp 6 tới lớp 8; có 2 học sinh Việt-Mỹ xuất sắc đó là Thomas 

Lưu thuộc St. Joseph Middle School ở Athens và Francois Đặng thuộc St. Mary’s 

Academy ở Fayetteville. 

Ngày 8/2/2023 này Đức cha Gioan Nhàn dâng Thánh lễ và chủ sự Ngày Đa Văn Hóa 

Thường Niên (Annual Multicultural Mass and Celebration) của trường trung tiểu 

học St. Mary’s Academy, Fayetteville, nơi có nhiều học sinh Việt-Mỹ.  

Sự hiện diện của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 

Nhân đây, xin được phép ghi lại câu chuyện chưa kể:  Sau khi Đức cha Đaminh Mai 

Thanh Lương từ nhiệm cuối năm 2015 vì lý do tuổi tác theo Giáo luật, Đức ông 

Francis Phạm Văn Phương, cựu Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa 

Kỳ, viết thư gửi Đức Sứ thần Tòa Thánh trình bày về sự hiện diện của người CGVN 

tại Hoa Kỳ, và nêu lên ý kiến là nên có thêm các Giám mục gốc người Việt phục vụ 



Hội Thánh Hoa Kỳ.  Vài tuần lễ sau đó, Đức Sứ thần Christopher Pierre đã trân trọng 

đáp lời ghi nhận và chân thành cám ơn Đức ông Phương về những thông tin liên hệ 

qúy báu. 

Theo tư liệu sưu khảo riêng của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện 

nay ở nhiều tiểu bang có khoảng hơn 700 ngàn tín hữu gốc Việt sinh hoạt sống đạo 

trực thuộc các Giáo phận Hoa Kỳ: 

• 1,025 Linh mục (đa số thuộc các Giáo phận và nhiều vị thuộc nhiều Dòng tu 

khác nhau; có trên 100 cha đang nghỉ hưu dưỡng), 

• 165 Phó tế Vĩnh viễn, 

• khoảng 650 Nữ tu thuộc 28 Hội Dòng, 

• 75 Giáo xứ Việt Nam (hầu hết mang danh Thánh Mẫu La Vang hoặc Các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam), 

• và trên 200 Cộng đoàn CGVN trong các Giáo xứ đa văn hóa thuộc các Giáo 

phận khác nhau; 

• ngoài ra, một số nhà thờ ‘ngoại ô’ xa thành phố còn có Thánh Lễ tiếng Việt 

cuối tuần tuy không thành lập cộng đoàn vì dân số thưa thớt. 

• Đặc biệt: Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường 

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia tại Washington, DC, như một biểu 

tượng của Giáo Hội và Dân Nước Việt Nam nơi đây. 

Cầu mong sẽ có thêm các Giám mục Việt-Mỹ phục vụ cánh đồng Giáo hội khắp nơi, 

để ‘lời tiên báo’ của Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ ‘ứng nghiệm’: “You should 

be ordained bishop from time to time” - “Thỉnh thoảng các Cha nên được tấn phong 

giám mục”. 

Giuse Đặng Văn Kiếm 

 


