
FROM THE PASTOR’S DESK 
Sunday, August 14, 2022 

Dear parishioners and friends,  

August 4 is the feast of St. John Maria Vianney, the patron saint for parish priests. St. Vianney is 
best known as the Curé d’Ars, the little French town where he was pastor for 41 years. He was 
born on May 8, 1786 and passed away on August 4, 1859. He was beatified on January 8, 1905 
by St. Pius X and canonized on May 31, 1925 by Pope Pius XI. On this feast day, I’m asking you 
to pray for all parish priests, those who are serving that the local parishes across the world, and 
especially for Fr. Pedro, Fr. Eric, Fr. Dat and me – your crazy pastor. We wish to follow the 
example of St. John Vianney to serve you with God’s grace, zeal and vision. 

“Without me you can do nothing.” (John 15:5) Since 1929 the Church named St. Vianney as 
the patron saint of parish priests. That means he is the teacher and model of all parish priests. If 
we asked his seminary classmates or even the priests during his time, they wouldn’t believe that 
he would have done something great for the souls of the faithful. He encountered difficulty 
during his time in the seminary. Said to be of average intelligence, he struggled with most 
subjects. Then he was appointed the Curé (parish priest) of a small town called Ars. He got lost 
on the way there! When he arrived, he found that the townspeople had little faith and scorned 
God and, therefore, their priest. Eventually, thousands of people poured in the little parish to seek 
his spiritual help. They came in as sinners and left the place as saints. John 15:5 has the answer 
for this posibility. 

“The zeal for Your House consumes me.” (Psalm 69:9) As the Curé d’Ars, St. Vianney 
encountered people who were indifferent and quite comfortable with their style of living. That 
led him through severe fasts and short nights of sleep. He determined to convert them. The work 
as a confessor is his most remarkable accomplishment. In the winter months he was to spend 11 
to 12 hours daily reconciling people with God. In the summer months this time was increased to 
16 hours. Though he became a legendary preacher and confessor, he continually faced opposition 
in his ministry from the townspeople, other clerics and even the devil, who fought him while he 
lay in his bed at night. He followed the passion of the Blessed Mother. He said, “Only after the 
Last Judgment will Mary get any rest; from now until then, she is much too busy with her 
children.” 

“In my Father’s House there are many dwelling places.” (John 14:2) This is not simply 
Jesus’ promise for us but a mission for His priests. The priests are called, not just to be with the 
faithful but also lead them to heaven. There is a statue outside of the town of Ars of the famous 
meeting between the newly appointed pastor of Ars trying to find his way to his parish and a 
young child from Ars who showed him the way. At foot of this statue is inscribed the famous 
words of the Cure of Ars, “Show me the way to Ars and I will show you the way to heaven.” St. 



John Vianney pointed out a heavy responsibility of the priests for his flock, as he said, “A priest 
goes to heaven or a priest goes to hell with a thousand people behind.” 

St. John Vianney: Pray for us! 
Fr. Justin T. Le 
Pastor 

THƯ CHA CHÍNH XỨ  
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022 
  
Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
  
Ngày 4 tháng 8 là ngày lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở. Thánh 
Vianney là Cha sở họ đạo Ars, một làng nhỏ tại nước Pháp. Ngài làm cha sở ở đó suốt 41 năm. 
Thánh Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 và qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1859. Ngài được 
Thánh Giáo Hoàng Piô X tôn phong chân phước ngày 8 tháng 1 năm 1905 và Đức Giáo Hoàng 
Piô XI tôn phong hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1925. Trong ngày lễ kính này, tôi xin anh chị 
em hãy cầu nguyện cho tất cả các cha sở, đang phục vụ khắp các họ đạo trên thế giới, và đặc biệt 
là cầu cho cha Pedro, cha Eric, cha Đạt và cho chính tôi, vốn là một cha sở bất toàn. Anh em linh 
mục chúng tôi ước ao noi theo gương của Thánh Vianney để phục vụ anh chị em với ơn Chúa, 
lòng nhiệt thành và một định hướng hẳn hoi. 

“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Jn. 15:5) Từ năm 1929, Giáo Hội đã đặt thánh 
Gioan Vianney làm bổn mạng các cha sở. Có nghĩa rằng thánh nhân là bậc thầy và là khuôn mẫu 
cho các cha sở. Nếu khi xưa mà hỏi các chủng sinh cùng thời với ngài trong chủng viện, hoặc hỏi 
các linh mục cùng thời với ngài trong giáo phận, có lẽ họ sẽ không thể nào đoán nổi sau này ngài 
sẽ làm điều gì sinh ích cho các phần hồn của các bổn đạo. Vì khi còn trong chủng viện ngài học 
hành rất vất vả. Học lực của ngài ở mức kém. Rồi khi được bổ nhiệm về làm cha sở họ đạo Ars 
thì ngài còn đi lạc nữa. Khi về nhận họ đạo, ngài thấy thật chán nản, vì các bổn đạo đã mất đức 
tin và thậm chí còn làm những điều phỉ báng Chúa và xúc phạm cha sở của họ. Vậy mà những 
năm sau đó, hàng ngàn người đổ xô đến họ đạo hẻo lánh để xin ngài giúp đỡ đời sống tâm linh. 
Họ đến họ đạo Ars như là những người tội lỗi và rời nơi đó như là những bậc thánh nhân. Phúc 
Âm Gioan 15:5 đã cho câu trả lời cho những hoa trái mà thánh Vianney đã làm. Ơn Chúa đấy 
thôi! 

“Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân.” (Tv. 69:9) Về làm Cha sở họ 
Ars, Thánh Vianney gặp toàn là những bổn đạo vô cảm và sống quen với những tệ nạn trong xã 
hội và gia đình. Những điều đó khiến ngài trăn trở và mất ngủ.  Ngài quyết tâm giúp họ hoán cải. 
Thành quả lớn nhất mà ngài làm được là chịu khó ngồi toà giải tội suốt ngày. Những tháng mùa 
đông ngài ngồi toà cả 12 tiếng. Còn những tháng hè thì ngài ngồi toà đến 16 tiếng. Dù là một 
linh mục giảng thuyết rất hùng biện và là mà cha sở nhiệt tâm lo cho các bổn đạo, thế nhưng 
công việc mục vụ của thánh Vianney cũng cứ gặp phải những chống đối từ những người trong 



vùng, từ các linh mục khác, và cả ma quỷ cũng quấy phá ngài mỗi đêm. Thế nhưng ngài vẫn cứ 
nhiệt tâm dù phải thiệt thân. Ngài noi theo gương Đức Mẹ. Ngài nói, “Chỉ sau Ngày Phát Xét thì 
Đức Mẹ mới nghỉ ngơi. Còn bây giờ cho đến lúc đó thì Đức Mẹ sẽ luôn bận bịu với con cái trần 
gian.” 

“Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở.” (Jn. 14:2) Đây không chỉ là điều Chúa Giêsu hứa với 
chúng ta trong tương lai mà còn là sứ mạng của các linh mục nhắm đến cho giáo dân trong hiện 
tại. Các linh mục được gọi, không phải chỉ đồng hành với giáo dân, nhưng còn phải dẫn dắt giáo 
dân lên thiên đàng. Có một tượng đài bên ngoài làng Ars, một tượng là Thánh Vianney giơ ngón 
tay chỉ lên trời và một tượng là một bé trai đang ngước nhìn lên cha thánh. Tương truyền đó là 
nơi gặp gỡ của Cha sở họ Ars với một em bé trai trên đường ngài đi nhận họ đạo, em trai là 
người chỉ đường cho Cha Vianney đến nhà thờ. Dưới chân bệ tượng có khắc dòng chữ của Cha: 
“Con chỉ cho cha đường đến nhà thờ. Còn cha sẽ chỉ cho con đường lên thiên đàng.” Thánh 
Gioan Vianney đã nêu ra một trọng trách nặng nề của các linh mục đối với đàn chiên, khi ngài 
nói: “Một linh mục sẽ lên thiên đàng hay một linh mục sẽ xuống hoả ngục với một ngàn người 
theo sau.”  

Lạy cha thánh Vianney: Xin cầu cho chúng con! 
Lm. Giuse Lê Trung Tướng 
Chính xứ 

MENSAJE DE NUESTRO PARROCO 

Domingo 14 de agosto de 2022 
  
Estimados feligreses y amigos: 

El 4 de agosto es la fiesta de San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes. San 
Juan Vianney es mejor conocido como el santo Cura de Ars, una pequeña aldea, cerca de Belley, 
en Francia, donde fue Cura durante 41 años. Nació el 8 de mayo de 1786 y falleció el 4 de agosto 
de 1859. Fue beatificado el 8 de enero de 1905 por San Pío X y canonizado el 31 de mayo de 
1925 por el Papa Pío XI. En este día de fiesta, les pido que oren por todos los sacerdotes, 
aquellos que están sirviendo en las parroquias locales de todo el mundo, especialmente por el 
Padre Pedro, el Padre Eric, el Padre Dat y por un servidor, su alocado párroco. Todos nosotros, 
sacerdotes, deseamos seguir el ejemplo de San Juan Vianney para servirles con la gracia, el celo 
y la visión de Dios. 

“Pero sin mí no pueden hacer nada” (Juan 15,5). Desde 1929 la Iglesia nombró a San Juan 
Vianney como el santo patrono de los sacerdotes. Eso quiere decir que es el maestro y modelo de 
todos los sacerdotes. Si le preguntáramos a sus compañeros de seminario o incluso a los 
sacerdotes de su tiempo, no creerían que hubiera hecho algo grande por las almas de los fieles. 
Encontró dificultades durante su tiempo en el seminario. Se dice que tenía un coeficiente 
intelectual promedio teniendo problemas con la mayoría de las materias. Luego fue nombrado 



Cura de un pequeño pueblo en Francia llamado Ars. ¡En el camino se perdió! Cuando llegó, 
descubrió que la gente del pueblo tenía poca fe y despreciaba a Dios y, por lo tanto, a su 
sacerdote. Después de tiempo, miles de personas llegaban a la pequeña parroquia para buscar su 
ayuda espiritual. Llegaban como pecadores y se iban del lugar como santos. Juan 15,5 tiene la 
respuesta para esta posibilidad. 

“Porque el celo de Tu casa me ha consumido” (Salmo 69,9). Como Cura de Ars, San Juan 
Vianney se encontró con personas indiferentes y bastante cómodas con su estilo de vida. En su 
decisión de convertirlos, se propuso a métodos para cambiar a las gentes con ayunos severos y 
noches cortas de sueño. La labor como confesor fue su logro más notable. En los meses de 
invierno pasaba de 11 a 12 horas diarias reconciliando a la gente con Dios; en los meses de 
verano pasaba hasta 16 horas. Aunque se convirtió en un predicador y confesor legendario, 
continuamente entabló luchas tan tremendas en su ministerio por parte de la gente del pueblo, 
otros clérigos e incluso con el demonio, que luchaba contra él mientras yacía en su cama por la 
noche. Siguió la pasión de la Santísima Madre. Él dijo: “Solo después del Juicio Final María 
descansará; desde ahora hasta entonces, Ella está demasiado ocupada con sus hijos”. 

“En la Casa de mi Padre hay muchas moradas” (Juan 14,2). Esta no es simplemente la 
promesa de Jesús para nosotros, sino una misión para sus sacerdotes. Los sacerdotes están 
llamados, no sólo a estar con los fieles, sino también a conducirlos al cielo. Hay una estatua en 
las afueras de la ciudad de Ars del famoso encuentro entre el recién nombrado Cura de Ars que 
intentaba encontrar el camino a su parroquia y un niño de Ars que le mostró el camino. Al pie de 
esta estatua están inscritas las famosas palabras del Cura de Ars: “Muéstrame el camino a Ars y 
yo te mostraré el camino al cielo”. San Juan Vianney señaló una gran responsabilidad de los 
sacerdotes por su rebaño, cuando dijo: “Un sacerdote va al cielo o un sacerdote va al infierno con 
mil personas detrás”. 

San Juan María Vianney: ¡Ruega por nosotros! 
Rev. Justin T. Le 
Párroco 


