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Hiệp Sĩ Columbus là gì? 

Hiệp Sĩ Columbus (Knights of Columbus) là một đoàn thể 

Công giáo dành riêng cho quý ông lớn nhất thế giới, lấy 

mục tiêu gia đình, huynh đệ và phục vụ làm nền tảng của 

hoạt động. Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus được thành lập bởi 

Linh Mục Michael J. McGivney  tại New Haven, 

Connecticut vào năm 1882 (được 131 năm). Hiệp Sĩ 

Columbus còn là một tổ chức lấy gia đình Công Giáo làm 

nền tảng, hết lòng giúp phát huy sự sống và hết lòng yểm 

trợ cho giáo sứ trong việc phát triển tâm linh của từng cá 

nhân và gia đình. Hiện nay tổ chức này có gần 2 triệu 

(2,000,000) thành viên trong hơn mười lăm ngàn (15,000) 

chi đoàn hiện đang sinh hoạt tại Hoa Kỳ và nhiều nơi 

khác trên Thế Giới. Theo thống kê hàng năm của tổ chức 

này cho biết rằng các thành viên của Hiệp Sĩ Columbus 

đã báo cáo về gây quỹ và đóng góp với hơn $167 triệu 

đô-la (167,000,000) cho những công tác từ thiện mà họ 

đã chọn lựa và đã tự nguyện dành hơn 70 triệu giờ 

(70,000,000) để phục vụ cho giáo hội Công Giáo và 

những công tác có sự lợi ích chung cho xả hội. Ngoài ra, 

tổ chức này còn là một công ty bảo hiểm nhân thọ, chỉ dành riêng cho các đoàn viên và gia đình, với 

số vốn đầu tư trên 90 tỉ Mỹ-Kim (90,000,000,000) và với số tài sản hơn 19.8 tỉ Mỹ-Kim 

(19,800,000,000), là một công ty bảo hiểm đứng hàng thứ 3 trên Thế Giới. Mọi sinh hoạt của Hiệp Sĩ 

Columbus đều dựa trên 4 nguyên lý là: Bác ái, Hiệp nhất, Huynh đệ và Ái quốc. 

ĐTC khuyến khích Các Hiệp Sĩ Kha Luân Bố hoạt động bác ái. 

Bùi Hữu Thư 8/9/2013 

Trích trong VietCatholic News ngày 09 tháng 08 năm 2013. 

Tâm tình bầy tỏ trong Lá Thư Chào Mừng của Đức Thánh Cha gửi Đại Hội Quốc Tế các Hiệp Sĩ. 

(SAN ANTONIO, TEXAS) – Đức Thánh Cha Phanxicô ngợi khen các công trình bác ái của các Hiệp 

Sĩ Kha Luân Bố và khuyến khích tổ chức này bảo vệ sự lành thánh của hôn nhân, phẩm giá của đời 

sống, sự đẹp đẽ và sự thật của tính dục con người, và quyền lợi của các tín hữu. 



 

 

Tâm tình của Đức Thánh Cha được bầy tỏ trong một lá thư chào mừng các Hiệp Sĩ trong Đại Hội 

Thường Niên lần thứ 131, đang diễn tiến tại San Antonio. 

Lá thư, được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh State Tarcisio Cardinal Bertone gửi thay mặt Đức Thánh 

Cha Phanxicô, trình bầy sự trân quý của Đức Thánh Cha đối với các lý tưởng về đức tin và tình 

huynh đệ được đoàn Hiệp Sĩ ôm ấp, và sự cam kết của đoàn đối với sứ vụ của Giáo Hội, và rất 

nhiều công trình bác ái và chứng tá Phúc Âm đang được các hiệp sĩ trong các chi đoàn địa phương 

thực hiện tại các giáo xứ và cộng đồng.” 

Lá thư cũng khuyến khích các hiệp sĩ tiếp tục làm chứng tá, nói rằng, “Ý thức về trách nhiệm đặc biệt 

của giáo dân đối với sứ vụ của Giáo Hội, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi hiệp sĩ, và tất cả các 

chi đoàn, hãy làm nhân chứng cho bản chất đích thực của hôn nhân và gia đình, sự lành thánh và 

phẩm giá không thể xâm phạm của đời sống nhân loại, và vẻ đẹp cũng như sự thật của tính dục con 

người.” 

Lá thư tiếp, “Trong thời đại của những thay đổi nhanh chóng về xã hội và văn hóa này, việc bảo vệ 

các quà tặng của Thiên Chúa không thể không bao gồm việc khẳng định và bảo vệ cho di sản cao 

quý của những chân lý về luân lý được Phúc Âm giảng dậy, và được xác định bởi những lý luận 

chân chính, được dùng như nền tảng vững chắc cho một xã hội công chính và rất trật tự.” 

Về tự do tôn giáo, lá thư bầy tỏ “sự quý trọng của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với chứng tá rõ rệt 

và công khai của Hiệp Sĩ Đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi và bổn phận của các tín hữu, là được 

chia xẻ trách nhiệm, trên căn bản của những xác tín sâu xa nhất của họ, về đời sống xã hội.” 

Lá thư nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các giáo dân trong sứ vụ của Giáo Hội, đã được trực tiếp 

gửi đến trên 2.000 tham dự viên, gồm có các hiệp sĩ và gia đình đến từ mấy chục quốc gia và tụ tập 

tại San Antonio từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8, để cầu nguyện, thiết kế các công tác, để tuyên dương 

và giao hữu. Có trên 100 giới chức cao cấp trong Giáo Hội Công Giáo, kể cả 11 Hồng Y, cũng tham 

dự đại hội thường niên năm nay. 

Chủ đề của đại hội: “Xin hãy làm những người bảo vệ các quà tặng của Thiên Chúa,” được trích ra 

từ bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày lễ đăng quang vào tháng Ba. 

Đại Hiệp Tối Cao Carl Anderson nói: “Vào cuối năm chúng ta đã đạt được kỷ lục về những đóng góp 

về bác ái và hoạt động mật thiết với Giáo Hội, Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố tri ân sự hỗ trợ của Đức 

Thánh Cha. Và chúng ta mong được tiếp tục phục vụ cho Đức Thánh Cha, Giáo Hội và những ai 

thiếu thốn nhất". 

Theo tin tức từ website của Knights Columbus, ngày 06 tháng 08 năm 2013. 

Trong kỳ Đại hội thường niên thứ 131 năm nay được tổ chức tại San Antonio, Texas. Thượng Hội 

Đồng Hiệp Sĩ Columbus thông báo sự hoạt động bành trướng đến hai nước Ukraina và Lithuania. 

Đây là hai nước thuộc  Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết. Nâng tổng số các nước ngoài Hoa kỳ lên đến 

trên 10 quốc gia đã có sự hoạt động của Hiệp Sĩ Columbus. Quốc gia đầu tiên là nước Ba Lan đã 

hoạt động từ năm 2006. 

Chi Đoàn - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam # 14445. 



 

 

Vào năm 2007, khi Cha Mai Khải Hoàn là Giám Đốc của Trung Tâm Công Giáo, Ngài có cơ hội được 

giới thiệu về sinh hoạt của tổ chức Hiệp Sĩ Columbus và Đoàn Hiệp Sĩ Columbus người Việt Nam 

đang phục vụ cho giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, tiểu bang Virginia. Cha Mai 

Khải Hoàn nhận thấy đây là một đoàn thể sẽ rất ích lợi cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại quận 

Cam và cũng là tập thể nhân sự cần thiết để yểm trợ cho các sinh hoạt của Trung Tâm Công Giáo, 

nên Ngài quyết định xúc tiến việc thành lập một đơn vị Hiệp Sĩ Columbus người Việt Nam tại Trung 

Tâm Công Giáo. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại Trung Tâm Công Giáo ở quận Cam, qua sự giúp 

đở của anh Nguyễn Ngọc Lễ từ 

Virginia, anh Nguyễn Khanh và các 

Hiệp Sĩ người Hoa Kỳ tại địa 

phương, 30 người hiệp sĩ Việt 

Nam đầu tiên, gồm toàn các giáo 

dân người Việt Nam từ các cộng 

đoàn Công Giáo Việt Nam tại quận 

Cam, đã long trọng tuyên thệ tham 

gia vào tổ chức Hiệp Sĩ Columbus, 

và đoàn Hiệp Sĩ Columbus người 

Việt Nam đầu tiên tại miền Tây 

Nam Hoa Kỳ được thành lập dưới 

danh xưng là đoàn "Các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam" danh số 14445.  

Vào ngày 18 tháng 02 năm 2008 

một buổi họp đầu tiên của chi đoàn 

đã được thực hiện với tất cả nghi thức theo phong tục, tập quán và văn hoá của người Việt Nam, 

một Ban Điều hành được thành lập và anh Nguyễn Khanh được bầu làm Đại Hiệp đầu tiên đoàn này. 

Đến nay, đoàn Hiệp Sĩ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có 167 thành viên, trong số này có 01 Giám 

Mục, 09 Linh Mục, 01 Thầy Sáu, trong tổng số này thì có 109 người đã là Hiệp Sĩ Huân Tước (Đệ Tứ 

Đẳng - 4th Degree) và 47 người là Hiệp Sĩ Danh Dự (Color Guards). Dù rằng chỉ mới sinh hoạt có 5 

năm, nhưng đoàn này đã đạt được nhiều thành quả gồm có 2 lần đoạt giải thưởng Double-Stars, 1 

lần hạng nhất của tiểu bang về phát triển nhân sự và 1 hạng nhất về sinh hoạt và phục vụ cùng với 

nhiều khen thưởng khác từ Assembly và Chapter.  

Mọi người đều tin rằng đoàn thể này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và 

sẽ có những đóng góp và phục vụ đáng kể cho giáo hội Công Giáo, cho cộng đồng Công Giáo và 

cho xã hội. Mọi chi tiết xin Liên lạc: 

Phan Hữu Phùng 

E-Mail: ppnv1@yahoo.com 

Cha Linh Hướng cùng với Đội Dàn chào Hiệp Sĩ Danh Dự 

 


