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Bangladesh thương tiếc vị linh mục thâm niên của giáo phận

Cha Philip D'Rozario luôn được gọi cách trìu mến là 'người cha', 'người thầy' và là người
tiên phong cổ võ cho đối thoại liên tôn giáo

Ngày 11 tháng 5 năm 2018
Bangladesh thương tiếc vị linh mục thâm niên của giáo phận

Hàng giáo sĩ Bangladesh ca ngợi thành tựu của cha Philip D'Rozario, vị linh mục thâm
niên nhất trong các giáo phận của nước này sau khi ngài qua đời tuần này ở tuổi 82.

Ngài qua đời tại nhà an dưỡng của các giám mục ở miền nam giáo phận Barisal vào tối 10-5
sau khi phải chịu những cơn đau đớn hàng năm trời và vài lần đột quỵ nhẹ.

"Cha Philip không chỉ là tu sĩ, ngài còn là người cha và là người dẫn đường", cha Michael Milon
Dewri, vị tổng đại diện của giáo phận Barisal nói và thêm rằng, sự ra đi của ngài là một mất
mát lớn đối với Giáo hội Bangladesh.

"Ngài là người tiên phong trong việc đối thoại liên tôn giáo, một vị thừa sai vĩ đại của địa
phương đã dâng trọn cuộc đời để phục vụ Giáo hội. Sự qua đời của ngài làm chúng tôi vô
cùng đau buồn", cha Michael Milon Dewri nói với ucanews.com.

Sinh năm 1935, cha D'Rozario được Đức Thánh cha Phaolô VI phong chức linh mục ở Rôma
năm 1966.

Ngài từng phục vụ ở nhiều giáo xứ khác nhau, cố vấn về tâm linh, cổ võ cho ơn gọi linh mục,
giám sát trung tâm tĩnh tâm mục vụ và có hơn 15 năm làm tổng đại diện giáo phận Chittagong.
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Ngài là thành viên sáng lập Đoàn anh em linh mục các giáo phận ở Bangladesh, một diễn
đàn cấp quốc gia, và hai lần làm chủ tịch đoàn.

Tháng 12-2016, cha D'Rozario được mời tham dự Lễ mừng 50 cuộc đời tận hiến 5 ngày ở
Rôma cùng với 9 giáo sĩ khác.

Giáo phận của ngài tôn vinh ngài là cột mốc đáng ngưỡng mộ.

Tang lễ của ngài được tổ chức vào 11-5 và ngài sẽ được mai táng sau đó tại Thánh đường
Đức Mẹ Soi Sáng, thành phố Padrishibpur ở Barisal.
UCAN Vietnam
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