
ĐÔI DÒNG VỀ THẦY GIUSE LÊ TRUNG HẬU 

(Nhân ngày thụ phong linh mục 26/5/2018 tại Giáo phận Port Pirie) 

 

Thầy Giuse Lê Trung Hậu sinh tại thành phố Adelaide trong một gia đình mà cha mẹ là người tỵ 

nạn Việt Nam đến Nam Úc định cư từ trại tỵ nạn Sekiew Thailand năm 1984. Thầy là người con 

trai duy nhất trong gia đình ông Lê Văn Hiền và bà Nguyễn thị Nho gồm 3 người con gái và duy 

nhất cậu út Hậu là con trai. 

Thầy phó tế (deacon) Giuse Lê Trung Hậu, trong 

thời niên thiếu theo học tại trường tiểu học công 

giáo Saint Patrick. Sau tiếp nối vào bậc trung học, 

theo học tại trường công giáo CBC tại Adelaide . 

Bước vào đại học, sau những năm miệt mài theo 

học ngành dược thầy Hậu đã lấy bằng dược sĩ 

vào năm 2007. Với văn bằng dược sĩ thầy đã 

hành nghề trong thời gian khoảng 6 năm với một 

tương lai tốt đẹp, hứa hẹn một cuộc sống vật chất 

huy hoàng chờ đón trước mặt, dành cho người dược sĩ trẻ tuổi năng động và nhiệt thành . 

Nhưng tiếng gọi nhiệm mầu của đấng toàn năng đã đánh động tâm tư và thay đổi hẳn cuộc đời 

của chàng thanh niên tài hoa vừa tròn 28 tuổi khi chàng quyết định thưa tiếng xin vâng: “này 

con xin đến để thực thi ý Chúa” và Chúa đã chọn và trao phó cho Thầy sứ vụ mục tử trong 

vườn nho của Chúa. 

Nhìn lại những năm tháng đã qua, vào ngày 12/2/2013, cánh cửa chủng viện thánh Gioan 

Vianney (Saint Vianney) đã mở ra đón nhận chàng thanh niên với 1 hành trang mang nặng lý 

tưởng tận hiến, chập chững bước đời tu trì  tại giáo phận Wagga Wagga thuộc tiểu bang NSW. 

Sau hơn 1 năm theo đuổi ơn gọi và lắng nghe tiếng Chúa, đến tháng 7 năm 2014 do nhu cầu 

cấp bách của ơn gọi linh mục tại giáo phận Port Pirie, thầy đã xin phép bề trên thuyên chuyển 

và được đức giám mục giáo phận Port Pirie đón nhận và gởi về theo học tại đại chủng viện 

Corpus Christi  tại Melbourne tiếp tục theo học chương trình đào tạo linh mục.  

Ơn gọi tu trì tựa như một hạt giống được nảy mầm từ ngay trong gia đình. Lý tưởng tận hiến 

của Thầy Hậu cũng đã ảnh hưởng rất nhiều ngay từ thủa thiếu thời khi được vun trồng trong 

một gia đình VN đạo hạnh, tuy không giầu có về vật chất những lại phong phú về đạo đức, tính 

khiêm nhường và hiền hậu… song hành với 2 người chị trong gia đình là những bước gieo 

mầm tin yêu trong ơn gọi tận hiến của Thầy Hậu. Trong gia đình có 3 người chị gái thì đã có 2 

người chị của Thầy Giuse Hậu, hiện cũng là nữ tu hiến dâng trọn cuộc đời trong dòng kín Cát 

Minh. 

- Chị Anna Lê thị Mai Anh đã từng là dược sĩ, sau 3 năm hành nghề, chị đã quyết định chọn 

cuộc đời tận hiến dâng mình vào ngày 26/11/2005 lúc 25 tuổi. Hiện là nữ tu đã khấn dâng trọn 



đời trong dòng kín Carmelite (Cát Minh) thuộc giáo phận Launceston - tại Tasmania, với tên 

dòng là nữ tu Elijah Mary of Mount Carmel. 

- Chị Maria Lê thị Minh Triết tốt nghiệp văn văn bằng bác sĩ (Bachelor Medical) sau 3 năm làm 

việc trong ngành, chị đã từ bỏ mọi sự dâng mình trọn đời trong dòng kín Carmelite (Cát Minh) 

ngày 29/11/2008 lúc 26 tuổi, cũng thuộc giáo phận Launceston - tại Tasmania. Với tên gọi sister 

Anna Maria of the Passion. 

 

Trải qua bao gian nan thử thách, hy sinh trong đời sống tu trì Thầy Giuse Hậu đã vượt qua tất 

cả, với ý chí kiên vững Thầy đã quyết định chọn hướng đi phục vụ Chúa trong thiên chức Linh 

mục đời đời .  

Ơn Chúa đã tuôn đổ dồi dào trên người thanh niên đầy hăng say và nhiệt thành trong lý tưởng 

tận hiến. Vào ngày 27/5/2017 Thầy Lê Trung Hậu đã được nhận lãnh chức phó tế (Deacon) với 

thánh lễ thật cảm động do đức giám mục Port Pirie chủ phong khi được Đức cha ưu ái Ngài 

đích thân đến tận dòng kín Carmelite tại Tasmania chủ tế thánh lễ truyền chức, vì nơi đó hiện 

đang có 2 người chị của thầy Hậu đã dâng hiến trọn đời tại đây mà theo luật dòng kín 2 chị 

không thể ra ngoài để cùng với gia đình hiện diện trong ngày vui mừng này. 

Và ngày 26/5/2018 Thầy phó tế Giuse Lê Trung Hậu đã về đến đích điểm của cuộc đua trong 

ơn gọi, Thầy bước lên bàn thánh trong niềm hân hoan của cả cộng đoàn dân Chúa. Từ nay 

người thanh niên thủa trước đã biến đổi để trở thành máng chuyển muôn ơn lành của Chúa 

đến cho mọi người.   

 

Một mẫu gương rất thực vừa cảm động vừa cao 

quý trong một  gia đình VN đang sống bên chúng 

ta, đang sống trong cộng đồng chúng ta hỏi sao 

không hãnh diện và vui lây và mỗi người công 

giáo VN chúng ta cùng dâng lời cảm tạ hồng ân 

Thiên Chúa trong dịp vui mừng này, cùng với 

Tân Linh mục Giuse và gia đình.     

Truyền thông Vietcatholic / Adelaide  

 

 


