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Nhà Tĩnh Tâm Đamianô, ngày 14 tháng 12 năm 2010
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Cùng với anh em đang cử hành Tu Nghị Tỉnh Dòng 2011 tại Nhà Tĩnh
Tâm Đamianô, tôi xin Chúa Kitô ban bình an cho anh chị em! Chúng tôi
đã bầu ra Ban Cố vấn mới cho nhiệm kỳ ba năm. Anh chị em đã hiệp
thông cầu nguyện cho chúng tôi, xin tiếp tục cầu nguyện cho Ban Lãnh
đạo của Tỉnh Dòng với các Tân Cố vấn, để anh em chúng tôi biết phục vụ
như những “tôi tớ trung thành” (Mt 25,21). Xin chân thành cám ơn anh chị
em.
Tu Nghị Tỉnh Dòng anh em có chủ đề “Sẵn sàng dâng trả quà tặng
Phúc Âm” như một cách đáp lại tiếng gọi của Tổng Tu Nghị Assisi 2009,
được diễn tả trong bản văn chung kết Những người mang quà tặng Phúc
Âm. Trong những ngày này, cùng chia sẻ những Thánh lễ và những giờ
cầu nguyện, những bữa ăn và những buổi giải trí, những lúc họp nhóm và
những giờ họp chung, chúng tôi ý thức mạnh mẽ rằng mình được Thiên
Chúa ban cho quà tặng Phúc Âm, và cùng với quà tặng Phúc Âm là “quà
tặng anh em” (Văn kiện chung kết TTN Assisi 2009, số 6), nên phải tìm
cách mà tận tình sống và dâng trả những quà tặng này sao cho anh chị em
xa gần thật sự được lợi ích về thiêng liêng.
Thật ra, không phải chỉ các anh em Dòng I, mà bất cứ anh chị em nào
thuộc Đại Gia Đình Phan sinh, đều xác tín khởi đầu hành trình Phan sinh
của mình là sự gặp gỡ và đón nhận “quà tặng Phúc Âm”, cũng là chính
Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là lối sống của Đức Giêsu Kitô; đây là
quà tặng Thiên Chúa ban cho toàn thể Giáo Hội (Vkck, số 6 và 25). Anh
chị em chúng ta đã nghiêm túc đón nhận Phúc Âm, hoán cải theo sự gợi
hứng của Phúc Âm, và ra đi trên mọi nẻo đường thế giới mà chia sẻ lối
sống Phúc Âm này. “Đi đến giữa thế gian như thế chính là dâng trả quà
tặng Tin Mừng đã lãnh nhận” (Vkck, số 7).
Chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh của Hội Thánh Việt Nam, nhằm kỷ
niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa và 50 năm thành lập
hàng giáo phẩm. Chúng ta cũng đã đến thời điểm cuối năm Canh Dần. Mỗi
người chúng ta có những cảm nhận khác nhau, nhưng thiết tưởng những
thời điểm đó là những cái mốc để chúng ta xem chúng ta đã sống nếp sống
người tín hữu công giáo Việt Nam như thế nào. Nếu Tin Mừng thật sự đã
thấm nhuần chúng ta, trong khi trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về Chúa,
chắc chắn chúng ta đã tỏ ra có tình huynh đệ hơn, bình an hơn, đơn giản
hơn, trong sáng hơn, sẵn sàng cộng tác và chung vui hơn. Nếu chúng ta
thật sự đã đón nhận quà tặng Tin Mừng và “khui” món quà đó ra để hưởng
dùng, dù là anh chị em Phan sinh tại thế, dù là các chị Dòng II ở trong
vòng đan viện, và dĩ nhiên anh em Dòng I, những người phải xem thế giới
“như là tu viện của mình” (Vkck, số 7), đều phải có mối thiện cảm đối với
thế giới qua việc sẵn sàng dâng trả lại quà tặng Tin Mừng. Bằng cách cầu
nguyện cho thế giới. Qua việc tái tạo sự bình an liên tục bị mất đi. Bằng
cách sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người túng nghèo và đối xử tốt với mọi
người đến với chị em. Hoặc qua việc đi đến với những con người bị đẩy ra
Chia Sẻ 01 - 2011 (308)
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bên lề xã hội, do bệnh tật, do quan điểm chính trị, do tôn giáo, do giống nòi, do kinh tế…
Một bản văn của Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI vừa được công bố, Tông huấn Verbum Domini
(Lời Chúa) cũng là ánh sáng giúp chúng ta xét mình: là những người đã đón nhận Lời Chúa, chúng
ta không thể nào không dấn thân vào thế giới. Đấy là nội dung của các số 100-108. Xin trích vài
đoạn:
“Chính Lời Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải dấn thân trong thế giới và
phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Kitô, Chúa tể của lịch sử. Khi loan báo Tin Mừng, chúng ta
hãy khích lệ lẫn nhau làm điều tốt và dấn thân cho công lý, hoà giải và hoà bình” (Lời Chúa, số
99), hoặc: “Lời Thiên Chúa thúc đẩy con người xây dựng những liên hệ được linh hoạt bởi sự ngay
thẳng và công lý; Lời chứng thực cho giá trị vĩ đại dưới mắt Thiên Chúa của mọi cố gắng nhằm
làm cho thế giới nên công bình hơn và đáng sống hơn” (Lời Chúa, số 100).
Mỗi năm trang web Beliefnet tổ chức bỏ phiếu chọn ra “những người gợi hứng nhất trong
năm”, không phân biệt tôn giáo, phái tính, để trao tặng một phần thưởng. Đây là những người, ở tại
vị trí của mình, đã chứng tỏ một sự can đảm, lòng trắc ẩn, khả năng tha thứ, sự hy sinh bản thân
đáng phục, khi đứng trước những hoàn cảnh đầy thách đố. Chẳng hạn em Joshua Williams, một cậu
bé 9 tuổi, đã thành một lập một ngân hàng lương thực và đã phân phát được một khối lượng lương
thực là khoảng 150 tấn; hay là 33 người sống sót vào tháng 8-2010 trong một tai nạn hầm mỏ bên
Chilê, họ đã giúp nhau sống một thời gian kỷ lục là 69 ngày dưới lòng đất; em Maddie Babineau,
em gái 12 tuổi đã lập được một quỹ gồm hàng ngàn đô-la để giúp trẻ em nghèo bên châu Phi, trước
khi chính em phải chịu thua chứng ung thư; hoặc anh Darius Nall, cầu thủ bóng rổ của Đại Học
Trung Florida, bị ung thư, đã đốc thúc các đồng bạn nhờ thái độ tích cực và sự nhiệt thành có tính
lây lan của anh…
Một vài tấm gương trên đây, tất cả những ánh sáng phát xuất từ tư cách chúng ta, không cho
phép chúng ta viện bất cứ cớ gì để tránh né nhiệm vụ dấn thân làm cho thế giới của chúng ta nên tốt
đẹp hơn, và phục vụ hạnh phúc của anh chị em mình. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta dám
nhìn thẳng vào sự thật của bản thân mình, và nghe ra được tiếng gọi của thế giới, để quảng đại dấn
bước lên đường.
Cầu chúc anh chị em sống những ngày Tết Tân Mão thật ấm cúng, trong gia đình thiêng liêng,
hay với gia đình ruột thịt, rồi sốt sắng đi vào Mùa Chay để được “làm mới lại”, hầu phục vụ quảng
đại và hữu hiệu hơn nữa.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Tin TU NGHỊ TỈNH DÒNG
Theo truyền thống, cứ 3 năm một lần, anh
em Phan Sinh Việt Nam lại tổ chức một kỳ Tu
nghị. Năm nay, Tu Nghị Tỉnh Dòng “giữa
nhiệm kỳ” Giám tỉnh đã diễn ra từ ngày 10 –
15.01.2011 tại Thủ Đức, dưới sự chủ tọa của
Anh FX. Vũ Phan Long, Giám tỉnh Tỉnh Dòng
Anh em Hèn mọn Việt Nam.
Với Chúa, trong Chúa và nhờ ơn Chúa, hơn
50 anh em đã hiện diện và cùng nhau cử hành
Tu Nghị Tỉnh Dòng, bao gồm các đại biểu do
chức vụ và được tòan thể anh em trong Tỉnh
Dòng bầu chọn, các anh em trong các tiểu ban
phục vụ cho Tu Nghị. Xin chân thành tạ ơn
Chúa. Xin hết lòng cảm ơn anh em, cảm ơn tất
cả anh chị em gần xa đã hiệp thông trong lời
cầu nguyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
cuộc cử hành Tu Nghị của chúng ta. Sau đây,
chúng tôi xin được chia sẻ với mọi người lá thư
của Tu Nghị Tỉnh Dòng.

Thư các anh em
tham dự Tu Nghị 2011- 2014
gửi các anh em trong Tỉnh Dòng
Chúng tôi, những anh em về tham dự Tu
Nghị Tỉnh Dòng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng
Giêng 2011, xin gửi đến anh em lời chào huynh
đệ.
Xin Chúa ban bình an và phước lành cho
anh em.
Thời gian họp Tu Nghị là thời gian cử hành
sự hiện diện của Chúa giữa anh em chúng tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện và cử hành
thánh lễ. Chúng tôi đã cùng nhau lắng nghe Lời
Chúa và để Lời Chúa soi dẫn công việc chúng
tôi làm.
Trong thời gian họp Tu Nghị, chúng tôi đã
được tay bắt mặt mừng các anh em đến từ mọi
miền đất nước và cả từ hải ngoại. Chúng tôi đã
có những ngày sống trong tình huynh đệ chan
hòa. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những
Chia Sẻ 01 - 2011 (308)

niềm vui, những nỗi buồn, những thành tựu,
những thất bại và ưu tư. Chúng tôi đã được
nghe những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho anh
em và qua anh em tại các nơi anh em sinh sống
và làm việc.
Theo đúng mục đích, thời gian Tu Nghị cũng
là thời gian chúng tôi “làm luật”, nghĩa là ấn
định những điều cần phải làm trong thời gian
tới để thăng tiến đời tu và phục vụ đắc lực hơn
cho xã hội, cho Giáo Hội và cho chính các cộng
đoàn chúng ta. Để làm điều này chúng tôi khởi
đi bằng việc xem xét những gì Tỉnh Dòng đã
làm được và những gì chưa làm được trọn vẹn
trong những điều đã quyết định tại Tu Nghị
Tỉnh Dòng 2008. Chúng tôi đã lượng định hiện
tình của Tỉnh Dòng, dựa trên báo cáo của anh
Giám Tỉnh, của các Văn Phòng, các Ban trong
Tỉnh Dòng và của các cộng đoàn. Chúng tôi đã
cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần
nói qua các dấu hiệu thời đại. Chúng tôi đã lắng
nghe tâm tư nguyện vọng của anh em được đúc
kết trong các bản góp ý hay qua các góp ý
riêng. Chúng tôi đã cùng nhau phân tích các
nguyên nhân chủ quan và khách quan của các
việc đã làm được và chưa làm được.
Khi duyệt xét lại những việc đã làm trong
thời gian ba năm qua, chúng tôi vui mừng trước
những thành quả Chúa đã ban cho anh em
chúng ta. Về mặt huấn luyện khởi đầu, số ứng
sinh gia nhập các giai đoạn Tìm Hiểu, Thỉnh
Sinh, và Tập Viện tiếp tục gia tăng. Về huấn
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luyện nâng cao, có sáu anh đã tốt nghiệp Đại
Học với các văn bằng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ hay Kỹ
Sư. Trong thời gian qua Chúa đã ban thêm cho
chúng ta 27 anh em khấn trọng và 10 anh em
thụ phong linh mục.
Chúng tôi vui mừng trước những thành quả
về mặt học vấn và văn hóa nghệ thuật, đặc biệt
là việc một người anh em chúng ta đạt Huy
chương Bạc Triển Lãm Nghệ Thuật Toàn Quốc
2010 về bộ môn Điêu khắc.
Về mặt truyền giáo, chúng tôi tạ ơn Chúa vì
Chúa tiếp tục khơi dậy sự tha thiết và nhiệt tình
dấn thân trong nhiều anh em chúng ta, đặc biệt
là các anh em trẻ. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa
vẫn cho được điều kiện để công tác phục vụ anh
chị em dân tộc thiểu số tại Diên Khánh và
Khánh Hòa được tiến triển thuận lợi. Riêng tại
Tây Nguyên, Chúa Thánh Thần đã mở rộng cửa
để anh em có thể vào những nơi trước nay vẫn
bị cấm đoán. Anh em đã có thể đi tới các buôn
làng ở vùng sâu vùng xa tại Tây và Đông
Trường Sơn, để Loan Báo Tin Mừng và phục
vụ những nghèo, những người phung cùi.
Tại Cambôđia, qua các ân nhân, Chúa đã
giúp cho anh em chúng ta hình thành được một
nhà tại làng Tua Khosang, cách thủ đô Phnom
Penh 15 km. Các anh em ở đó đã bắt đầu công
việc phục vụ người dân địa phương bằng việc
cộng tác mở trường làng.
Chúng tôi vui mừng khi biết được Chúa đã
dẫn đường chỉ lối cho anh em chúng ta ở Cần
Thơ gặp gỡ các bệnh nhân tâm thần và bệnh
nhận HIV/AIDS vô gia cư. Chúa đã tạo điều
kiện cho anh em chúng ta được sự giúp đỡ của
Đức Giám mục giáo phận, của các ân nhân và
anh em đang trên tiến trình thành lập một cơ sở
để tiếp đón các bệnh nhân vô gia cư này.
Chúa đã dẫn đưa các anh chị em công nhân
nhập cư ở vùng quanh Thủ Đức đến gặp anh em
chúng ta. Đối với các anh chị em công nhân có
đạo, chúng ta đã giúp đỡ họ sống đời sống Kitô
hữu bằng việc dạy giáo lý và ban các phép bí
tích. Đối với các anh chị em công nhân không
có đạo, chúng ta đã Loan Báo Tin Mừng cho
họ, và qua anh em chúng ta, Chúa đã ban ơn
đức tin cho nhiều người và họ đã được Rửa Tội.
Để giúp anh em chúng ta có phương tiện để
thực hiện các công tác huấn luyện, công tác xã
hội và truyền giáo, Chúa đã ban cho chúng ta
nhiều ân nhân rất quảng đại. Nơi các người ấy,
anh em như cảm nhận được Chúa đang đưa tay
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để ân cần nâng đỡ chúng ta trên từng bước đi.
Các vị ân nhân giúp đỡ anh em chúng ta cách
rất đa dạng. Có người giúp chúng ta bằng sự
quan tâm ưu ái, đặc biệt là các Đức Giám mục
tại các giáo phận chúng ta đang hoạt động. Có
người giúp chúng ta bằng lời cầu nguyện và
những hy sinh âm thầm. Có người giúp chúng
ta bằng thời giờ, công sức, bằng tài năng và
hiểu biết chuyên môn. Có người giúp chúng ta
bằng phương tiện vật chất, đặc biệt là các ân
nhân, các Cựu Phan Sinh ở trong nước và ở
nước ngoài đã liên tục đóng góp vào Quĩ Bảo
Trợ Ơn Gọi Phan Sinh. Trên con đường đi theo
vết chân Con Chúa là Đức Giêsu Kitô theo
gương thánh Phanxicô Átxidi, chúng ta cảm tạ
Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta những anh
chị em đồng hành là các chị em Clara, các chị
em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, các anh chị
Phan Sinh Tại Thế, Giới Trẻ Phan Sinh và các
anh Cựu Phan Sinh. Trong ba năm qua, chúng
ta tiếp tục nhận được tấm lòng quí mến và sự
giúp đỡ nhiệt tình từ phía các anh chị ấy.
Vui mừng trước những thành quả, chúng tôi
vẫn nhận ra còn nhiều điều đáng lẽ chúng ta đã
phải làm nhưng chưa làm, nhiều điều đáng lẽ
chúng ta có thể làm hơn nhưng đã dừng lại ở
mức vừa đủ, trong các lãnh vực đời sống thiêng
liêng, đời sống huynh đệ, trong các công tác
huấn luyện, công tác xã hội và truyền giáo.
Theo đánh giá của anh Giám Tỉnh, đã được Tu
Nghị biểu quyết đồng ý, thì, cám ơn Chúa,
không có nghị quyết nào của Tu Nghị 2008 mà
Tỉnh Dòng không thực hiện. Tuy nhiên, tiếp
theo anh Giám Tỉnh và anh Thư Ký Văn Phòng
Phúc Âm Hóa, chúng tôi, các anh em có chức
vụ trong Tỉnh Dòng, chúng tôi xin nhận khuyết
điểm về những gì chúng tôi không làm hoặc
chưa làm trọn vẹn trong công tác “rửa chân cho
anh em”, bởi vì thực hiện đủ theo luật định
không có nghĩa là đã thực hiện trọn vẹn. Có một
số việc anh em đã không được thông tin hay
góp ý đầy đủ khiến nhiều anh em phải thắc mắc
và bức xúc. Cụ thể xin kể ra việc ngưng chương
trình Đại Học và tập trung các em Tìm Hiểu tại
Thủ Đức, việc xây dựng trung tâm tiếp đón
bệnh nhân tâm thần và HIV/AIDS tại Cần Thơ,
việc chưa giải quyết được cách dứt khoát các
vấn đề của Cơ Sở Xi Mạ Phan Sinh tại Thủ
Đức.
Hướng về tương lai, để tăng cường phẩm
chất đời sống Phan Sinh của anh em, theo
hướng dẫn của anh Tổng Phục Vụ viết trong
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bức thư gửi Tu Nghị, chúng tôi đã lấy quyết
tâm đọc và suy gẫm Lời Chúa cách chuyên cần
hơn. Chúng tôi đã lấy quyết tâm củng cố tình
huynh đệ bằng những việc làm cụ thể như chu
cấp đầy đủ hơn nữa cho các nhu cầu của các
anh em lớn tuổi và các anh em bệnh tật. Chúng
tôi cũng sẽ nghiên cứu xây dựng Nhà Hưu
Dưỡng để chăm sóc các anh em ấy cách chu
đáo hơn. Chúng tôi đã lấy quyết tâm đáp lại
cách tích cực lời mời gọi của Chúa và của Hội
Thánh đi đến những cánh đồng truyền giáo
đang cần nhiều thợ gặt. Chúng tôi đã lấy quyết
tâm trở thành những người đáp trả “quà tặng
Tin Mừng”, qua việc tích cực Loan Báo Tin
Mừng cho anh chị em lương dân ở gần hay đi
đến với anh chị em ở nơi xa. Chúng tôi đã lấy
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quyết tâm đáp lại tiếng kêu than của Chúa nơi
các anh chị bệnh nhân tâm thần và HIV/AIDS.
Anh em thân mến, chúng tôi những người
tham dự Tu Nghị Tỉnh Dòng với tư cách là
người có chức vụ hay với tư cách là đại biểu
của anh em, xin chân thành cám ơn anh em đã
cầu nguyện cho chúng tôi, đã tin tưởng giao phó
trách nhiệm lượng định và đưa ra những định
hướng cho đời sống của Tỉnh Dòng trong giai
đoạn 2011-2014 sắp tới. Chúng tôi hy vọng đã
không phụ lòng tin tưởng của anh em, đã phản
ánh đúng hiện tình của Tỉnh Dòng, phản ánh
đúng tâm tư nguyện vọng, thao thức và bức xúc
của anh em.
Phần còn lại, “chúng ta hãy thực hiện những
gì chúng ta đã cam kết với Chúa”.
Thủ Đức ngày 15 tháng Giêng năm 2011.
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Cầu nguyện Hòa bình tại Thánh Địa
Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho Hòa bình tại
Thánh Địa lần thứ III, do Hội đồng Giáo hòang
về Công lý và Hòa Bình đỡ đầu, sẽ được cử
hành từ ngày 29-30.01.2011. Đây là một sáng
kiến phát sinh từ ý muốn dấn thân một cách
nghiêm túc vì hòa bình thông qua những ngày
cầu nguyện cao độ. Chương trình lần thứ ba
Ngày Quốc tế này tiếp sau Thượng Hội đồng
Giám mục về Trung Đông một đàng trùng hợp
với việc tất cả các Giáo Hội bắt đầu kỳ Cầu
nguyện Ngọai thường lần thứ V cho sự Hòa
giải, Hiệp nhất và Hòa bình, đàng khác, cũng
trùng hợp với Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu
được hiệp nhất.

Rôma – Khóa học về JPIC
tại Đại học Giáo hòang Antonianum
Khóa học về JPIC đầu tiên sẽ diễn ra tại Đại
học Antonianum từ ngày 03-14.05.2011. Dòng
Anh em Hèn mọn cảm thấy bị thúc bách bởi
một số thực tại lịch sử tiêu cực tiêu biểu của
thời đại chúng ta, một thời đại mang dấu ấn của
sự bất công.
Các buổi sáng trong 5 ngày đầu sẽ dựa trên
sáng kiến của các điều hành viên JPIC, các buổi
chiều sẽ được dành ra để đề cập tới những khía
cạnh lý thuyết nền tảng về JPIC. Như mọi khi,
khóa học được mở ra cho hết mọi anh em, cho
các tu sĩ và giáo dân muốn tham dự. Xin nhớ là
khóa học sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Ý, tiếng
Anh và tiếng Tây-ban-nha.

Braxin – Đại hội Hội đồng Quốc tế
về Truyền giáo & Phúc âm hóa
Đại hội Hội đồng Quốc tế về Truyền giáo lẫn
Phúc âm hóa của Hội Dòng (CIME) đã kết thúc
tại Petrópolis, Bra-xin ; Đại hội đã được Văn
phòng Tổng Thư ký về Truyền giáo và Phúc âm
hóa tổ chức. Từ ngày 22-30 tháng 10, tất cả các
Đại biểu thuộc các Hội đồng Giám tỉnh, các
Thành viên trong Ủy ban Điều hành và Văn
phòng Tổng Thư ký đã gặp mặt để trình bày các
bản báo cáo về sứ vụ phúc âm hóa của các Hội
đồng Giám tỉnh ; anh em cũng thảo luận về
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những Nghị quyết mà Tổng Tu nghị 2009 đã
đưa ra trong văn kiện chung kết Những Người
Mang Quà Tặng Phúc Âm, ngõ hầu tòan thể
huynh đệ đòan rút ra được những đường hướng
và các quyết định để khích lệ tòan Dòng.

Các tham dự viên đã được hưởng nhờ
Chương trình Cao học về Phúc âm hóa được
cung cấp tại Petrópolis, chương trình bao gồm
việc cùng với người giáo dân tham gia vào
phụng vụ tại địa phương và thăm viếng các khu
ổ chuột tại Rochina và các anh em đang sống tại
khu vực đó. Anh Stefano Ottenbreit, một thành
viên trong Ban Chấp hành, đã trình bày một
tổng hợp về dự phóng phúc âm hóa tại vùng
thuộc Tỉnh Dòng Mẹ Vô Nhiễm là nơi diễn ra
Đại hội của CIME. Công việc đó đã giúp mỗi
thành viên nhận được kinh nghiệm phong phú
về sứ vụ phúc âm hóa này và đem về cho đất
nước của mình.

Một anh em Phan sinh
say mê động vật bọ có cánh
Henk van Mastrigt sinh tại Hà Lan năm
1946; anh gia nhập Dòng Anh em Hèn mọn tại
Weert năm 1966. Sau khi học xong ngành tài
chính, anh đã đến Papua, Inđônêxia, truyền giáo
tại miền đông New Guinea. Tại đó, cảnh rừng
rậm bao la đã thức tỉnh nơi anh lòng yêu mến
đối với thiên nhiên. Khởi đầu, được ông Giám
đốc WWF tại Papua khuyến khích, anh bắt đầu
sưu tầm lòai bướm ngày và bướm đêm. Không
bao lâu sau, công việc và kiến thức của anh,
được hậu thuẫn bởi việc xuất bản khỏang 20 bài
báo khoa học, đã trở thành điểm quy chiếu cho
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các sinh viên, các trường đại học, các tổ chức
phi chính phủ và nhiều người yêu mến thiên
nhiên. Tại Tu viện Thánh Phanxicô ở Jayapura
là nơi anh có một phòng nghiên cứu về nguyên
sinh, có một thư viện chất lượng cao lưu trữ một
sưu tập đầy đủ nhất về 65.000 chủng lọai bọ có
cánh trên thế giới.
Cộng thêm vốn hiểu biết và kinh nghiệm
khoa học của mình, Anh Henk cũng có sự nhạy
cảm của một người con của Thánh Phanxicô,
đấng đã dẫn đưa anh tới chỗ cư xử với vạn vật
như những người chị em mà mình phải yêu mến
và kính trọng, vì vạn vật phản ánh Chúa là
Đấng Tối Cao, Tòan năng, Nhân hậu. Do đó,
đối với Anh Henk, mọi thọ tạo đều phải được
bảo vệ vì tình yêu Thiên Chúa, bởi lẽ mọi thọ
tạo đều là qùa tặng Thiên Chúa ban cho chúng
ta.

đến niềm vui, ý nghĩa và những cảm nhận
phong phú xoay quanh dung mạo Thánh Clara.
Các ca khúc nằm trong CD được trình diễn dưới
quyền điều khiển của Giáo sư Franz Karl Prassl
do 11 nữ sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc
Giáo Hội (the Institute School of Ecclesiastical
Music) và Đại học Nghệ thuật tại Graz (Graz’s
University of Arts). Thêm vào đó, kèm theo CD
là một tập mỏng các ca khúc được chuyển ngữ
sang tiếng Đức và tiếng Ý trong chiều hướng để
mừng 800 năm ngày thành lập Dòng Thánh
Clara.

Thụy Sĩ, Näfels
Hội đồng các Giám tỉnh COTAF
COTAF đã tổ chức một Đại hội mùa thu tại
Näfels, Thụy Sĩ. Trong khóa họp COTAF năm
2012, sẽ có 2 cuộc gặp gỡ đặc biệt: một với Hội
Đồng Dòng vào mùa xuân và một lần kia với
các thành viên trong các thành viên thuộc các
Ban Cố vấn của Hội đồng Giám tỉnh
Transalpine vào mùa thu.
Trong Đại hội COTAF này, Anh Jan Van den
Eijnden, Giám tỉnh Hà Lan được tái bầu chọn
làm Chủ tịch, Anh Dominique Joly thuộc Tỉnh
Dòng Ba Người Bạn được bầu làm Phó Chủ tịch
và các Anh Markus Laibach và Georg
Andlinger, cả hai được tái bầu chọn làm Thư ký.
Tất cả các anh đều sẽ làm thêm một nhiệm kỳ 3
năm.

Albania – Scutari:
Năm 2011, anh sẽ tới tuổi hưu và sẽ phải rời
Giáo phận Jayapura. Khi đó anh sẽ có nhiều thời
gian hơn để nghiên cứu thế giới tự nhiên, tiếp
tục là một người hướng dẫn các sinh viên và
thực hiện những ước mơ của anh là trở nên một
“người canh giữ” vườn Eden tại Papua.

Graz, nước Áo
Phổ nhạc Phụng vụ Thánh Clara
Dịp cuộc hội thảo chuyên đề “Hình ảnh Sống
động về Ánh sáng: Clara Átxidi”, anh em Phan
sinh đã phát hành vào tháng 11.2010 một dĩa
CD nhan đề “ Clarae Claritas: Kinh nguyện và
Thánh lễ Lễ trọng kính Thánh Clara Átxidi”.
Dĩa CD này là một sự phối hợp Nhạc La-tinh
với Bình ca Grêgôriô được sử dụng trong Phụng
vụ Các Giờ kinh và Thánh lễ nhân ngày lễ kính
thánh Clara Átxidi. Được lưu giữ trong các ấn
phẩm cổ xưa nơi Tu viện Phan sinh tại Graz,
qua nhiều thế kỷ, các ca khúc này đã từng đem
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Hôm 08.12.2010, dân chúng tại Scutari,
Albania, đã biết được kết luận của giai đọan
cuối ở cấp giáo phận đối với cuộc điều tra
phong hiển thánh cho các Tôi tớ Thiên Chúa là
Đức cha Vinçenzo Prennushi OFM, Tổng Giám
mục Durazzo và 37 Bạn của hai Tôi tớ Thiên
Chúa là Anh Luigi Paliq OFM và Gjion Gazulli,
một linh mục triều thuộc giáo phận. Cuộc điều
tra đã kết thúc tại Nhà thờ chính tòa Scrutari,
với sự hiện diện của Đức Hồng y Claudio
Cardinal Hummes OFM, Chủ tịch Danh dự
Thánh bộ Giáo sĩ.

Giải thưởng Danh dự
Thánh Phanxicô lần thứ III:
Đại học Giáo hòang Antonianum đã lập ra
Giải thưởng Thánh Phanxicô dành cho các công
trình có chủ đề liên quan tới Thánh Kinh, Thần
học, Thánh Mẫu học, Luật, Triết học Phan sinh,
Lịch sử Tổ chức Dòng Anh em Hèn mọn, các
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Giá trị của Tin Mừng, Nền tảng Luật trong Pháp
chế (Hiến Chương và Nội Quy) các Tu hội Đời
sống Thánh hiến, Hôn nhân Gia đình và các
thách đố của hôn nhân gia đình trong ngàn năm
thứ III theo các văn kiện của Huấn quyền Hội
Thánh.
Những Tác giả có công trình khoa học được
xuất bản trong năm 2009-2010 viết trong viễn
cảnh mang tính Phê bình-Lịch sử có thể đạt
được giải thưởng này và phải được đệ trình lên
cho Viện Trưởng vào ngày 30.04.2011.

Tự do Tôn giáo:
Con đường dẫn tới Hòa bình
Đây là chủ đề ngày Thế Giới Hòa Bình lần
thứ 44 mà Đức Giáo hòang Bênêđíctô đã suy tư
nhằm cho thấy tình trạng của thế giới và những
xung đột trong thế giới. Đức Giáo hòang đã
chọn chủ đề này, vì như ngài nhận định: Hiện
nay, tại nhiều phần đất trên thế giới vẫn tồn tại
nhiều hình thức hạn chế hoặc chối bỏ tự do tôn
giáo, từ việc phân biệt đối xử và lọai trừ dựa
trên tôn giáo, cho tới những hành vi bạo lực
chống lại những nhóm tôn giáo thiểu số. Ở đây,
Đức Giáo hòang nhấn mạnh rằng quyền tự do
tôn giáo phải nằm trong các quyền của con
người như là một diễn tả chiều kích vừa mang
tính cá nhân lẫn cộng đồng; đây là một tầm nhìn
phản ánh con người tòan diện, trong lúc rõ ràng
lại có sự phân biệt giữa chiều kích người công
dân với chiều kích tín hữu.

Tổng Tu nghị Dòng PSTT lần thứ XIII

trước đây tại Sydney, mà cũng còn là để chia sẻ
niềm vui được trở nên Kitô hữu với tất cả các
bạn trẻ trên khắp thế giới.

Website mới của Thánh Địa
Hiện nay, Thánh Địa đã có một trang mạng
mới: www.terrasanctablog.org , có thể truy cập
bằng 8 thứ ngôn ngữ (Ý, Anh, Tây-ban-nha,
Pháp, Đức, Do-thái, Ả-rập và Bồ-đào-nha). Mục
đích của trang mạng là để thông tri các tin tức
về Đất Thánh, cho thấy vẻ đẹp và sự phong phú
của các Địa điểm Thánh nơi vùng đất này; trang
mạng là một tiếng nói cho các Kitô hữu tại đó
và làm cho người ta thấy được rõ hơn các Kitô
hữu này. Nội dung được Hạt Dòng Thánh Địa,
Trung tâm Truyền thông Phan sinh, Tổ chức
ATS pro Terra Sancta của Liên Hiệp Quốc
và Nhà Xuất bản tại Thánh Địa thiết kế.
Trang mạng sẽ là một dụng cụ cho phép thế giới
có thể tiếp xúc được với Thánh Địa, thông qua
các tin tức và các hình ảnh, cũng như khám phá
ra được hàng ngàn góc cạnh của một thế giới
vừa phức tạp lại vừa lôi cuốn.

Cuộc gặp gỡ cấp lục địa
về JPIC tại châu Phi
Cuộc họp cấp lục địa các linh họat viên JPIC
châu Phi đã diễn ra tại Trung ương Dòng từ
ngày 07-11.12.2010. Các linh họat viên hiện
diện gồm có: Anh Michael Daniels (Guinea
Bissau), Anh Jean Baptiste Makiro (Ma-rốc),
Anh Louis Bohte (Thánh Địa), Anh Xavier

Tổng Tu nghị Dòng PSTT lần thứ XIII sẽ mở
ra tại San Paolo, Bra-xin, từ ngày 2229.10.2011, tại Trung tâm Mục vụ Đức Tin.
Trong số các đề nghị cho đòan chủ tịch CIOFS
về một địa điểm để tổ chức Tổng Tu nghị, nước
Bra-xin đã được chọn, có lẽ vì đây là lần đầu
tiên một Tổng Tu nghị diễn ra tại Nam Mỹ, là
vùng có sự hiện diện của hơn 1/3 Phan Sinh Tại
Thế và Giới Trẻ Phan Sinh. Chủ đề Tổng Tu
nghị là: Được phúc âm hóa để đi phúc âm hóa.

Cuộc Gặp gỡ
Giới Trẻ Phan Sinh Quốc tế
Theo truyền thống Giới Trẻ Phan Sinh, Giới
Trẻ Phan Sinh sẽ họp lại trong những ngày
hướng tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD) từ
12-15.08.2011, nhằm cử hành Ngày Họp Mặt
Quốc Tế Giới Trẻ Phan Sinh, không những để
chia sẻ các kinh nghiệm kể từ cuộc họp mặt
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Mukupo (Zimbabwe), Anh Antonio Baza
(Angola), Anh Joe Ehrhardt (Kenya), Anh Ilidio
Maluleque (Mozambique) và Anh Gerry
O’Reilly (Nam Phi). Anh Joe Rozansky và Anh
Fabio L’Amour thuộc Văn phòng JPIC tại
Rôma cũng đến tham dự.
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Công việc chính trong cuộc họp là chuẩn bị
một kế họach JPIC rất cụ thể ở cấp địa phương
nhằm giúp cho công tác của mỗi linh họat viên
tại đơn vị của mình, cũng như một kế họach
cộng tác liên quan tới những lãnh vực chung
trong công việc ở cấp miền và cấp lục địa.
Nhóm cũng đã chọn ra tổ điều hợp viên mới cho
Hội đồng châu Phi và đã thảo luận về cách thức
phổ biến các nội dung trong cuộc họp.
Anh Vicent Zungu, Tổng Cố vấn miền châu
Phi, đã hiện diện trong suốt cuộc họp. Anh Jose
Rodriguez Carballo, Tổng Phục vụ, Anh
Michael Perry, Phó Tổng Phục vụ và Anh
Vicente Felipe, người nối kết giữa Văn phòng
JPIC với Văn phòng Tổng Cố vấn, đã đến thăm
các tham dự viên. Cả ba Anh đã có dịp may
được chia sẻ những kỳ vọng của các anh về
công việc JPIC tại châu Phi và được lắng nghe
những lời bình luận của các tham dự viên.

tiên của Tu nghị dành cho việc huấn luyện, với
các bài trình bày của hai Anh Doug và Ivan về
bản chất, căn tính và việc tuyên khấn trong
Dòng Phan Sinh Tại Thế cũng như về phúc âm
hóa – các chủ đề đã rất được quan tâm và đã
đưa đến một cuộc đối thọai rất hay với các
thuyết trình viên. Tòan bộ ngày thứ hai của Tu
nghị dành để nghe các bản báo cáo của các
Huynh đệ đòan Miền, các Huynh đệ đòan Giới
Trẻ Phan Sinh Quốc gia và cuối ngày, là báo
cáo của Hội đồng Quốc gia mãn nhiệm. Trọn
ngày thứ ba dành cho việc bầu cử, kết quả anh
Felix Mosha đã được bầu chọn làm Phục vụ
Quốc gia và Ủy viên Quốc tế. Chiều tối, nhóm
Giới Trẻ Phan Sinh Morogoro đã cống hiến cho
tòan thể các Đại biểu tham dự Tu nghị một buổi
trình diễn xinh đẹp với các ca khúc và vũ điệu.
Sau đó, Tu nghị đã bế mạc vào sáng ngày 11
tháng 12 bằng một Thánh lễ.

Tanzania – Tu nghị Bầu cử Quốc gia
Dòng Phan Sinh Tại Thế

Kenya – Tu nghị Bầu cử Quốc gia
Dòng Phan Sinh Tại Thế

Từ ngày 07-11.12, huynh đệ đòan Phan Sinh
Tại Thế đã cử hành Tu nghị Bầu cử Quốc gia tại
Morogoro, Tanzania. Huynh đệ đòan Quốc gia
được thiết lập gồm 21 huynh đệ đòan miền với
khỏang 2.100 thành viên. Giới Trẻ Phan Sinh
cũng hiện diện đông đảo với trên 2.000 thành
viên. Các đại biểu tham dự Tu nghị có mặt tất cả
là 33 người, cùng với Trợ úy Quốc gia là Anh
Eleuter Mrema OFMCap, Anh William
Muchunguzi OFMCap, Trợ úy Quốc gia Giới
Trẻ Phan Sinh, và Anh Festus Mghanga, OFM,
Trợ úy Quốc gia Phan Sinh Tại Thế - Giới Trẻ
Phan Sinh. Anh Doug Clorey, Phó Tổng Phục
vụ và Anh Ivan Matić OFM, Tổng Trợ úy Phan
Sinh Tại Thế - Giới Trẻ Phan Sinh đã hiện diện
nhân danh Đòan Chủ tịch Hội đồng Quốc tế
Dòng Phan Sinh Tại Thế (CIOFS). Ngày đầu
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Tu nghị Bầu cử Quốc gia Dòng Phan Sinh
Tại Thế Kenya đã mở ra tại Trung tâm Thánh
Brigid ở Naibori từ ngày 02-05.12.2010.
Khỏang 50 Đại biểu đã hiện diện đại diện cho
khỏang 500 thành viên hiện có mặt trong xứ sở
và được chia nhỏ ra thành 5 Huynh đệ đòan
Miền. Nhân danh Đòan Chủ tịch Hội đồng Quốc
tế Dòng Phan Sinh Tại Thế (CIOFS), hai Anh
Doug Clorey Phó Tổng Phục vụ và Anh Ivan
Matíc OFM, Tổng Trợ úy Phan Sinh Tại ThếGiới Trẻ Phan Sinh, đã hiện diện. Ngòai việc
lượng giá đời sống và sứ vụ Dòng Phan Sinh
Tại Thế tại Kenya, trong Tu nghị, cả hai anh
cũng đã hướng dẫn hai buổi huấn luyện về bản
chất, căn tính và việc tuyên khấn trong Dòng
Phan Sinh Tại Thế cũng như về phúc âm hóa.
Các bài trình bày này trong Hội nghị khóang đại
sau đó cũng được làm việc theo nhóm và có thời
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gian đối thọai với các thuyết trình viên. Trọng
tâm công việc là nhấn mạnh những ưu tiên đối
với các Huynh đệ đòan Quốc gia trong thời gian
tới. Trong buổi bầu cử, các thành viên Hội đồng
Quốc gia được bầu chọn là anh John Mungai
trong tư cách Phục vụ Quốc gia và anh Patrick
Macharia trong tư cách là Ủy viên Quốc tế đại
diện cho Kenya. Sau bầu cử, Anh Ivan đã chủ
sự một Thánh lễ trọng thể với nghi thức thiết lập
Tân Hội đồng. Rồi vào ngày Chúa Nhật 05.12,
sau khi kết thúc Tu nghị, cùng với một số thành
viên trong Tân Hội đồng Quốc gia và anh
Emmanuel Kamrata OFMCap, Trợ úy Quốc gia,
hai Anh Doug và Ivan đã viếng thăm các Nhà
Huấn luyện của OFM và OFMCap tại Langata,
cũng như một số cộng đòan Tu sĩ Phan sinh hiện
diện tại đó. Anh em cũng có dịp ghé thăm Nhà
Tỉnh dòng OFM, tại đây anh em đã gặp Anh
Sebastian Unsner, Giám tỉnh và các anh em
khác trong cộng đòan.

Anh John Abela đã ra đi
Hôm
19.12.2010,
vào lúc 9 giờ 30 sáng,
Anh John Abela đã đi
về nhà Cha. Anh đã ra
đi, sau 3 tuần kể từ khi
anh nhập Bệnh viện
Thánh Phêrô tại Rôma,
do cơn suy tim đã dẫn
tới việc suy thận, và các biến chứng khác liên
quan tới căn bệnh tiểu đường của anh, tràn dịch
phổi, cao huyết áp, v.v., cuối cùng đã dẫn anh
tới cái chết. Anh hưởng dương 56 tuổi.
Anh John Abela sinh năm 1954 tại Rabat,
Malta; khấn lần đầu năm 1972 trong Tỉnh Dòng
Thánh Phaolô Tông đồ tại Malta và chịu chức
linh mục năm 1978. Anh đã học Thần học tại
Giêrusalem và đã vất vả cộng tác vào nhiều
cuộc khai quật khảo cổ khác nhau tại vùng
Giođan với Anh Michael Picirillo OFM. Anh
cũng đã hướng dẫn các đòan tín hữu hành
hương tới những Địa điểm Thánh. Từ năm
1997, anh chuyên tâm làm việc trong tư cách là
Giám đốc Văn phòng Truyền thông thuộc Trung
ương Dòng Anh em hèn mọn tại Rôma. Anh là
một người ân cần phục vụ và luôn sẵn sàng đáp
ứng các nhu cầu của những anh em đến với anh.
Lễ an táng được cử hành tại Trung ương
Dòng Anh em hèn mọn tại Rôma vào ngày 20
tháng 12, lúc 17 giờ 30. Sau đó, linh cửu anh sẽ
được chuyển về Malta, nơi thân mẫu và người
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anh em của anh đang sống. Lạy Chúa, xin ban
cho anh được an nghỉ muôn đời, và xin cho ánh
sáng ngàn thu chiếu soi trên anh! Cầu chúc anh
được an nghỉ!

Cuộc Tiếp kiến riêng
Đức Thánh Cha với Tổng Phục vụ

Hôm 16.12.2010, lúc 11 giờ 45, Đức Thánh
Cha Bênêđíctô XVI đã tiếp Anh José Rodríguez
Carballo OFM, Tổng Phục vụ Dòng Anh em
Hèn mọn trong khỏang nửa giờ. Anh Tổng PV
đã trình bày vắn tắt cho Đức Thánh Cha biết về
tình trạng hiện nay của Hội Dòng và thảo luận
với ngài về những đề tài khác đáng đặc biệt
quan tâm. Qua cuộc trò chuyện, xem ra Đức
Giáo hòang rất quan tâm tới hành trình đã được
Hội Dòng thực hiện vào thời gian này, nhất là
liên hệ tới các dự phóng truyền giáo mới và các
nỗ lực nhằm làm sống lại đòan sủng của Hội
Dòng trong giai đọan 6 năm tới. Sau khi lắng
nghe Anh Tổng nói, Đức Thánh Cha đã xin
chúng ta làm việc chủ yếu trên 3 chiều kích, là:
1) vị trí tối thượng của Thiên Chúa trong đời
sống chúng ta, 2) tầm quan trọng của đời sống
huynh đệ và 3) sứ vụ truyền giáo. Rồi đến cuối
buổi tiếp kiến riêng, Đức Thánh Cha đã tiếp
tòan thể Ban Tổng Cố vấn cũng như thư ký
riêng của Anh Tổng. Như một món quà nhân
danh Hội Dòng, Anh Tổng đã kính biếu Đức

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

Giáo hòang tòan bộ các sách trong Ấn phẩm
Phê bình Các Tác phẩm của Chân phước John
Duns Scotus; một bức tranh khắc gỗ cảnh Chúa
Giáng sinh của Ecuador; và một khỏan tiền
dâng vào công việc bác ái của Đức Thánh Cha.
Sau đó, kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha
đã ban Phép lành Tòa Thánh cho Hội Đồng
Dòng và cho tòan thể Hội Dòng. Chắc chắn, đây
là một kinh nghiệm đánh động tất cả các anh em
có mặt.

Lễ kính Chúa Hiển Linh 2011
Sáng ngày 06.01.2011, Anh José Rodriguez
Carballo ofm, Tổng Phục vụ, đã chủ sự Thánh
lễ tại Nhà thờ Trung ương Dòng. Buổi chiều,
Anh đã chủ sự trong Thánh lễ trọng thể tại Đại
Thánh đường Aracoeli và cuộc rước kiệu Chúa
Giêsu Hài Nhi tại quảng trường Campidoglio
(Rôma). Trong Thánh lễ và trong cuộc rước,
đều có sự hiện diện của ông Thị trưởng thành
phố Rôma, cũng như đa số các anh trong Ban
Cố vấn và các anh em khác thuộc Huynh đệ
đòan Nhà Trung ương.

Ngày Thế giới Cầu nguyện
cho tương lai Xu-đăng
Anh em trong Dòng thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho anh em!
Ngày 09.01.2011, người dân vùng Nam Xuđăng sẽ tham dự một cuộc trưng cầu dân ý để
định đoạt về tương lai của mình và tương lai của
đất nước Xu-đăng. Chúng ta liên kết với anh chị
em Phan sinh là những người dấn thân trực tiếp
trong sứ vụ đối với những người nghèo, bị xua
đuổi khỏi nơi cư trú tại Xu-đăng và mời gọi toàn
thể Hội Dòng dâng lời cầu nguyện cho dân tộc
Xu-đăng, nhất là những người dân đến từ miền
Nam, khi họ bỏ phiếu về tương lai đất nước của
họ, dù vẫn là thành phần thuộc quốc gia Xuđăng rộng lớn hoặc là trở thành một quốc gia
biệt lập. Chúng ta cầu xin cho quyền lợi và
phẩm giá của tất cả những người dân Xu-đăng,
bất kể thuộc sắc tộc nào, căn tính vùng miền
hoặc tôn giáo nào, cũng đều được tôn trọng một
cách trọn vẹn. Chúng ta cầu xin cho cuộc trưng
cầu dân ý được diễn ra một cách công bình,
trong sáng và tự do. Và chúng ta cầu xin cho tất
cả các bên sẽ chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu
dân ý đều tìm cách xây dựng những mối dây
hòa bình và hợp tác.
Tôi mời gọi anh em, những người anh em
của tôi, chia sẻ lời cầu nguyện này với những
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người khác đang sống và đang phục vụ tại nơi
anh em, và liên kết cùng với những người khác
nhân ngày quan trọng nhất này trong đời sống
của nhân dân Xu-đăng.
Xin gởi lời cầu chúc huynh đệ,
Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Tổng Phục vụ OFM

Lời cầu nguyện
cho hòa bình tại Xu-đăng
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với chúng con:
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban
bình an của Thầy cho anh em”.
Xin nhìn đến chúng con, là những anh chị em
tại Xu-đăng
Khi chúng con đối diện với giờ khắc cuộc
trưng cầu dân ý này.
Xin gởi Thần Khí của Người đến hướng dẫn
chúng con.
Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan cần
thiết để chúng con lựa chọn cho tương lai
nơi mà chúng con biết sẽ có được sự bình an
đích thực của Người.
Người gọi chúng con ra khỏi cảnh nô lệ, áp
bức và bách hại
Để chúng con được sống dồi dào.
Xin cho chúng con sống hòa bình được với
nhau.
Xin ban hòa bình giữa các nhóm sắc tộc.
Xin giúp chúng con cùng nhau làm việc vì
thiện ích của hết thảy mọi người.
Chúng con cầu xin điều đó nhân danh Người,
là Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Lạy Đức Maria, Nữ Vương Hòa bình, xin cầu
bàu cho chúng con.
(Hội đồng Giám mục Công giáo Xu-đăng)

Ban Tổng Cố vấn
họp Tempo Forte – Tháng 12
Cuộc họp Tempo Forte tháng 12.2010 đã bắt
đầu bằng việc ký kết một thỏa thuận liên quan
tới việc thay đổi quy chế Cơ sở “Notre Dame
d’Afrique” tại Congo-Brazzaville, giữa Tổng
Phục vụ với Hội đồng các Giám tỉnh Ý và
Albania (COMPI), do Anh Francesco Patton đại
diện. Nguyên thủy, sự hiện diện của Hội Dòng
đã được thiết lập như một Cơ sở trực thuộc
COMPI, đây là trường hợp đầu tiên một Cơ sở
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lại trực thuộc một Hội đồng. Hiện nay, Hội
Dòng đã cắm rễ một cách vững vàng tại CongoBrazzaville, với hy vọng có cơ sở vững chắc về
một sự phát triển mới, nên các anh em yêu cầu
phải có một sự thay đổi về quy chế. Vào ngày
13.12.2010, sự hiện diện của anh em tại quốc
gia này được thay đổi thành một Cơ sở trực
thuộc Tổng Phục vụ. Hậu quả tức thời của việc
thay đổi quy chế là sự tháp nhập vào Cơ sở của
anh em đó đòi buộc việc làm này phải phù hợp
với Điều khỏan 168 trong Tổng Hiến Chương.
COMPI sẽ tiếp tục hỗ trợ và cổ võ Cơ sở, tuân
theo Chứng thư thỏa thuận vào hôm 13 tháng
12.
Thời gian còn lại trong buổi sáng đầu tiên
cuộc họp Tempo Forte này được dành để cho
các thành viên trong Ban Tổng Cố vấn nghiên
cứu về căn tính chúng ta. Việc làm này là để trả
lời cho Nghị quyết số 2 của Tổng Tu nghị 2009.
Để giúp các thành viên trong Ban Tổng Cố vấn
suy tư, Anh Cesare Vaiani và Anh Fernando
Uribe đã chuẩn bị các bản văn liên quan tới căn
tính của chúng ta, trong tư cách là những Anh
em Hèn mọn được nhìn từ bên trong (dưới ánh
sáng của Luật và Tổng Hiến Chương) và cả từ
bên ngòai (dưới ánh sáng các thách đố đang trỗi
dậy từ xã hội đương thời). Các bài trình bày và
cuộc đối thọai tiếp sau đó về cả hai phương diện
bên trong và bên ngòai của các anh em rất là
hữu ích. Hiện nay, Ban Tổng Cố vấn xem đây là
đường lối tốt nhất để xúc tiến suy tư này, liên hệ
tới cả Văn phòng Tổng Thư ký Huấn luyện &
Học vấn lẫn Văn phòng Tổng Thư ký Truyền
giáo & Phúc âm hóa, để sao cho chủ đề căn tính
chúng ta có thể được hết mọi anh em trong
Dòng chia sẻ một cách rộng hơn.
Ngày Thứ năm 16 tháng 12, tất cả các thành
viên trong Ban Tổng Cố vấn được diễm phúc
tháp tùng Tổng Phục vụ, khi anh đến yết kiến
riêng với Đức Thánh Cha. Cuối buổi hội kiến,
Tổng Phục vụ đã giới thiệu với Đức Giáo hòang
từng anh một. Hình ảnh về cuộc gặp gỡ này hiện
nay đang có trong trang mạng của Hội Dòng.
Tất cả xấp 23 bộ hồ sơ (Plichi) do các Đơn vị
khác nhau trong Dòng gởi đến cũng đã được
xem xét trong dịp họp Tempo Forte. Các bộ hồ
sơ này phần lớn liên quan tới việc xác nhận các
cuộc bầu cử, chỉ định các ứng viên cho văn
phòng Giám tỉnh, thay đổi quy chế cho các nhà,
xin được miễn chuẩn, và một đan viện các Chị
em Clara Thanh bần xin được thuộc quyền tài
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phán của các Anh em Hèn mọn. Việc xét duyệt
lại một vài quy chế đặc biệt đã được chấp thuận
dưới ánh sáng ý kiến đã nhận được từ Ủy ban
Luật pháp của Hội Dòng.
Anh Tổng Quản lý đã đệ trình ngân sách cho
năm 2011 sắp tới, ngân sách trước đó đã được
Ủy ban Kinh tài của Ban Cố vấn (CED) nghiên
cứu và chấp thuận. Ngân sách này đã được phê
chuẩn, sau khi đã làm sáng tỏ một số vấn đề.
Nhìn về tương lai, Ban Cố vấn đã xem qua
tên tuổi của một vài anh em có khả năng làm
thành viên trong một số các Ủy ban sẽ yêu cầu,
nhằm chuẩn bị cho một lọat các cuộc gặp gỡ
mang tính quốc tế. Các cuộc gặp gỡ này bao
gồm: một Tu nghị Chiếu cho các anh em trẻ
(khấn trọng dưới 10 năm); một cuộc họp các
Chủ tịch của các Liên hiệp Chị em Clara Thanh
bần; một cuộc gặp gỡ các Tu sĩ Trợ úy thuộc
các Liên hiệp Chị em Clara Thanh bần. Xét
duyệt lại hai cuộc gặp gỡ mới đây: cuộc họp của
Ban Tổng Cố vấn với các Tổng Kinh lý được
chỉ định trong năm 2010, và Tu nghị Chiếu các
nhà trực thuộc Tổng Phục vụ đã diễn ra tại
Fraterna Domus từ ngày 26 – 28 tháng 11.
Tổng Phục vụ và một số Tổng Cố vấn đã đưa
ra một số suy tư về quy chế của một vài Đơn vị
đã được kinh lý từ cuối dịp họp Tempo Forte
hôm tháng 11. Rõ ràng là một số các Đơn vị này
đòi buộc về phía Ban Tổng Cố vấn phải có một
kiểu đồng hành đặc biệt nào đó, vì các Đơn vị
này đang đối mặt với những thách đố.
Cuộc họp của Ban Tổng Cố vấn bị bao phủ
bởi những tin tức về tình trạng sức khỏe xấu đi
của Anh John Abela, Giám đốc Văn phòng
Truyền thông. Đáng buồn là hôm Chúa Nhật 19
tháng 12, Chị Chết Phần Xác đã chào đón anh
John. Nguyện xin cho anh được nghỉ ngơi trong
chốn bình an.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum



TIN CẦU ÔNG LÃNH
Tết đến nhưng mai vàng chưa nở, vì là
Tết Dương lịch. Nhưng đây là khởi đầu một
năm mới cho toàn thế giới nói chung và cho mỗi
người trong chúng ta nói riêng. Mỗi người có
dịp nhìn lại những gi đã thực hiện trong 365
ngày qua và lại bắt đầu với những dự định mới
cho 365 ngày sắp tới. Anh em Cầu Ông Lãnh
kính chúc Anh Chị Em xa gần luôn được bình
an và hạnh phúc trong tình thương của Ba ngôi
Thiên Chúa.
Năm nào cũng chỉ có bấy nhiêu “sự”
diễn ra trong những tháng cuối năm. Chúng tôi
xin được chia sẻ một chút với anh chị em.

1. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, gần 200 Anh Chị
Em Phan Sinh Tại Thế Miền Sài Gòn Đông, đại
diện BTV/QG và của các BTV miền khác đã tề
tựu về tại cộng đoàn để kỷ niệm 10 năm thành
lập miền Sài Gòn Đông. Như chúng ta biết,
Dòng Phan Sinh Tại Thế được phổ biến tại miền
Nam Việt Nam từ năm 1932. Sau bao thăng
trầm, con số các huynh đệ đoàn và số Anh Chị
Em ngày một gia tăng theo thời gian. Đến năm
1999, Miền Sài Gòn đã chính thức chia làm 3
miền: Sài Gòn Đông, Sài Gòn Tây và Cửu
Long. Cho đến nay số ACE trong 13 đoàn trên
của miền Sài Gòn Đông là hơn 500 ACE. Một
con số cũng khá ấn tượng.

Chia Sẻ 01 - 2011 (308)

ACE Phan Sinh cùng nhau cảm tạ Thiên
Chúa vì những ơn lành đã nhận được trong suốt
10 năm qua. Nhất là luôn được Thiên Chúa
đồng hành từng giây, từng phút trong hành trình
sống ơn gọi Phan Sinh của mỗi ACE. Đây cũng
là dịp để mỗi người cùng cám ơn những người
bạn đồng hành mà Thiên Chúa đã gởi đến cho
mình như “quà tặng đặt biệt”. Tất cả cùng nhau
chia sẻ những thăng trầm mà ACE trong miền
đã trải qua trong suốt 10 năm thành lập. Là
người thuộc thế hệ sau, tôi luôn thầm phục sự
nhiệt thành và kiên nhẫn của ACE Dòng III
trong những buổi họp thường kéo dài cả hơn
một giờ. Với tuổi từ 70 đến trên 80 mà vẫn đều
đặn đi họp, vẫn phải ngồi suốt một khoảng thời
gian không phải là ngắn, cho chúng ta thấy lòng
yêu mến và ý thức thuộc về Dòng của các ACE
đối với Dòng nói chung và với huynh đệ đoàn
của mình nói riêng. Sau thánh lễ, anh em trong
cộng đoàn cùng với ACE Dòng III chia sẻ với
nhau bữa buffet được chuẩn bị cũng khá thịnh
soạn.
2. Giáng Sinh năm nay tại Cầu Ông Lãnh rất là
yên tĩnh từ trong cộng đoàn ra đến ngoài đường.
Một điều dưỡng viên sau khi hoàn tất những
năm học đã hồi hương, một điều dưỡng khác thì
“rút lui vào ẩn viện” tận Đà Lạt để “chiêm
ngắm” Chúa Hài Đồng cho đến gần tu nghị của
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Tỉnh Dòng. Một anh “sồn sồn” khác cũng thích
bầu khí của vùng quê nên đến cộng đoàn Sông
Bé để đón Chúa Hài Đồng ở đó. Thế là trong
nhà còn lại 5 anh em nhưng trong đó có ba anh
trên 80 tuổi rồi. Như vậy, sự yên tĩnh từ trong
cộng đoàn là hiển nhiên không có gì lạ. Nhưng
điều lạ ở đây lại nằm ở ngoài đường phố. Từng
đoàn người đi bộ lẫn đi xe đổ về trung tâm
thành phố rất đông. Khác với Giáng Sinh năm
trước, không khí năm nay rất yên tĩnh không có
tiếng gầm rú của xe, hay tiếng la hét huyên náo
của dòng người đi đường. bầu không khí yên
tĩnh ở ngoài đường phố đã góp phần làm cho
những người đi tham dự thánh lễ thêm sốt sắng
hơn, vì không bị lo ra chia trí. Số người đi lễ
năm nay lại đông hơn và hy vọng rằng trong
tương lai sẽ còn đông hơn. Điều này chứng tỏ
rằng người giáo dân ý thức hơn trong việc tham
dự thánh lễ. Một điều đáng trân trọng khác nữa
là có rất ít người ra về sau khi rước lễ. Một điều
hiếm thấy trong các nhà thờ của thành phố này.

Sự bình yên đã kéo dài qua những ngày
đầu năm mới. Cũng không có sự ồn ào náo nhiệt
của người hay của xe cộ vào đêm giao thừa Tết
Dương Lịch, mặc dù dòng người đổ về trung
tâm thành phố để đón chào giây phút chuyển
giao giữa năm cũ và mới khá đông. Hy vọng
rằng đây là khởi đầu cho những ngày tháng an
lành kế tiếp sẽ đến. Người viết cũng nhận: mình
đang sống giữa một môi trường thành phố thì ít
nhiều cũng bị chi phối bởi nhiều tác động từ bên
ngoài. Nếu không cậy dựa vào ơn Chúa, tâm
hồn con người cũng khó tìm được sự bình an.
Trên đây là một “tí tí” chia sẻ cùng tất cả
Anh Chị Em, nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều
ơn lành cho tất cả Anh Chị Em.
Người đưa tin.

TIN SÔNG BÉ
Nguyễn Văn Hảo
Anh em cộng đoàn Sông Bé kính chào toàn
thể anh chị em trong đại gia đình Phan sinh.
Nguyện xin Chúa Xuân ban bình an và thiện
hảo cho đại gia đình chúng ta. Sau đây, anh em
Sông Bé xin chia sẻ một số thông tin về đời
sống cộng đoàn trong thời gian qua.
Trước hết , tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho anh
em vẫn khỏe tuy không được mạnh.
Về công việc: Công việc chính vẫn là thu mủ
cao su. Anh Duy Hiền nói: năm nay cao su
mạnh giỏi chăng là thu đến giáp tết. Quả thật,
sau một năm mệt mỏi bám cành, nay lá cao su
đang đua nhau rời cây trở về đất mẹ. Vườn điều
cũng đã và đang đâm chồi phát hoa, nhưng phải
vật lộn cách tội nghiệp với các anh chị cỏ dại để
dành giật lại từng khoảng trống.
Sinh hoạt cộng đoàn: Sông Bé, “miền đất
hứa”, vừa mới vui mừng được tổ phụ Duy Lam
ghé thăm và ở lại 3 ngày, như cha già đã lâu rồi
mới về lại với đứa con thừa tự vào dịp lễ Giáng
sinh. Sông Bé còn có một biệt danh khác là
chốn tàng đời, vì ở đây đất rộng rào thưa nhưng
số người thì lại rất mỏng, cứ thể mà trốn-tìm
nhau.
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Về nhân sự: Tính lui tính tới, kể cả 2 tân binh
và 1 anh thực tập năm thì cộng đoàn cũng chỉ có
8 người.
Thứ nhất là anh Huỳnh Liên Ban, Phụ trách,
bệnh giãn tĩnh mạch và bao tử mãn tính như
biến anh thành kẻ chân què bụng rỗng. Thứ hai
là anh Phó Phụ trách Duy Hiền, tâm tính đi liền
với danh tánh. Anh rất hiền và điềm đạm. Có lẽ
nhờ vậy mà anh đã được Tỉnh Dòng ưu ái chọn
làm Tổ phụ kế tiếp của miền đất hứa này. Ngày
ngày, tháng tháng, anh đã và đang gắng hết sức
chiến đấu để bảo vệ miền đất màu mỡ này, đến
nỗi nay lưng của anh sắp tới hồi biến dạng (cụp
lưng và bao tử); nhưng anh vẫn vui tươi hăng
hái xả thân vì tương lai của Tỉnh Dòng. Thứ ba
là anh quản lý Nguyễn Xuân Trình. Tuy là nhân
vật xếp thứ ba, nhưng thành tích của anh thì
không kém anh Phụ trách và anh Phó Phụ trách.
Theo kết quả xét nghiệm mới nhất ngày 5 tháng
1 thì anh quản lý khớp cứng, gan đơ, bụng lộn
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xộn (bệnh thoái hóa khớp, đau dạ dày và gan).
Thứ tư là anh hậu cần Hoàng Minh Hùng. Nhìn
bề ngoài, trông anh thật khỏe mạnh nhưng kỳ
thực thì chị “gút” viếng thăm anh đều đặn. Dẫu
vậy, nhờ tinh thần hăng say phục vụ nên anh xin
anh Phụ trách đi giúp mục vụ tại Vinh. Chúa
nhật tuần 2 mùa Vọng, anh đã khăn gói lên
đường và đã trở về lại cộng đòan vào sau lễ
Giáng sinh … và kế tiếp là anh lại phải đi thăm
bác sĩ.
Thứ năm là tân binh Văn Hảo. Anh còn có
biệt danh là Hảo rô bốt, vì anh có cánh tay phải
khi làm việc nặng mà trái thế thì khớp vai của
anh bị sệ; nhưng không sao, chỉ cần có sự trợ
giúp của một vài anh em, khớp vai nhanh chóng
vào chỗ cũ và tiếp tục vận hành. Thứ sáu là anh
Văn Hậu. Hiện tại, anh rất
khỏe mạnh và đang kiêm
nhiệm chăm sóc đàn thỏ,
bầy vịt và lũ gà; ngoài ra,
anh còn trồng rau để
những lúc ăn mì gói, anh
em lại có thêm rau xanh ăn
kèm. Anh tâm sự: “Mình
xung phong tiếp tục ở lại
chiến đấu bảo vệ miền đất
hứa”. Thứ bảy là tân binh
Trần Hữu Từ. Quả thật, vì
tên là anh là Hữu Từ, nên anh không từ một việc
gì cả từ việc quét sân, cắt cỏ, phun thuốc, nổ
máy bơm nước, lái xe cải tiến, lượm mủ đất, bốc
mủ bèo, thu mủ nước, lột mủ dây đến cả việc
giảng lễ ngày Chúa nhật. Nhưng bất ngờ nhất,
đó là nghề lính đặc công. Khi tác nghiệp, anh ra

đòn rất thành thạo, chính xác và hiệu quả. Cứ
nhìn vào thành tích dưới đây thì mọi người sẽ
biết. Suốt 4 tháng vừa qua, vừa đi làm việc vừa
lên phương án; và trong chuyến ra quân đợt 1
khi bắt đầu năm mới 2011 cho tới ngày 7 tháng
1, anh đã tóm được 6 mủ tặc. Thứ tám là lính
thực tập Trung Chính. Theo đánh giá của anh
hậu cần (Minh Hùng), thầy Chính còn “được
chán”. Suốt tuần làm việc: sáng đi lô chiều cũng
đi lô; thế mà Chúa Nhật, anh vẫn còn đi giúp
các em giới trẻ Phan sinh ở xứ Lai Uyên. Tạ ơn
Chúa đã ban cho anh sức khỏe và niềm hăng say
phục vụ.
Trong thời gian qua, anh Giám tỉnh đã đến
thăm viếng miền đất hứa và kinh lý cộng đoàn.
Anh Phó Giám tỉnh cũng lên thăm anh em, đồng
thời ngắm nghía, chọn lựa
phương hướng cũng như
phác thảo một cơ ngơi
cho miềm đất lắm danh
xưng này.
Ngày 6 tháng 1 năm
2011, dịp tĩnh tâm đầu
năm và cũng là cuối năm,
nhất là cuối nhiệm kỳ của
anh Phụ Trách, anh đã nói
lời cám ơn, cũng như ban
những lời dặn dò nhắc
nhở thật chân thành. Sau cùng, anh nói lên lời
xin lỗi tất cả anh em trong cộng đoàn và xin anh
em tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho nhau,
cho cộng đoàn, cho Tỉnh Dòng và cho Hội
Dòng.

TIN CỘNG ĐOÀN PLEIKU
Xin kính chúc tất cả anh chị
em trong đại gia đình Phan Sinh
mùa Giáng Sinh an lành và năm
mới 2011 hạnh phúc trong
Thiên Chúa Tình Yêu. Trong
những tháng này, thân thể
Pleiku như có sự biến đổi vì
thời tiết bỗng trở nn giá lạnh.
Trên những nẻo đường vào các
buôn làng, thiếu vắng bóng
người qua lại, nhưng vẫn không
thiếu bóng dáng anh em hối hả
ra đi đến với những buôn làng
Chia Sẻ 01 - 2011 (308)

còn nghèo khổ
vì thiếu thốn vật
chất và cả vì cái
nghèo
chưa
được biết Chúa.
Càng về cuối
năm, cộng đoàn
càng lãnh nhận
nhiều ơn lành
của Thiên Chúa.
Những sự kiện
đó là những quà tặng của tình
ghi dấu không thể nào quên yêu Thiên Chúa.
được. Không thể quên được vì
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Cộng đoàn Pleiku có thêm
một tân linh mục. Cộng đoàn
đón nhận tân linh mục như một
quà tặng của Thiên Chúa cho
cộng đoàn, cho dân Chúa và đặc
biệt là cho những anh em dân
tộc Jrai mà tân linh mục đã từng
phục vụ. Từ nay, anh em có
thêm một Ama (cha) và cánh
đồng truyền giáo Tây Nguyên
lại có thêm một thợ gặt lành
nghề. Vì vậy, Thánh lễ tạ ơn
của tân linh mục mang nhiều
nét đặc biệt. Thánh lễ diễn ra
trang nghiêm, sốt sắng, đậm đà
và đa dạng nét văn hoá. Anh em
Jrai đánh cồng chiêng, hát bộ lễ
và múa. Anh em Seđăng và
cộng đoàn người Kinh tổ chức
thánh lễ và hát lễ . Anh em
Bahnar góp tiếng trong lời cầu
nguyện cho tân linh mục. Trong
thánh lễ, anh Hải Minh giảng;
lời giảng nhiều lần làm cho dân
Chúa phải rơi lệ trước sự cao
quý của Thiên chức linh mục.
Sau thánh lễ, tất cả mọi người
chung vui với nhau trong một
bữa tiệc nho nhỏ đầm ấm tình
huynh đệ Phan Sinh.
Cộng đoàn còn được đón
nhận thêm một người anh em
mới, đó là anh Hoài. Sau khi
anh Chi, Anh Yathu chuyển
sang cánh đồng truyền giáo mới
cho anh em Bahnar, thì cánh
đồng truyền giáo cũ lại thiếu
người hỗ trợ cho anh Hải và anh
Long. Anh Hoài lên là một sự
hỗ trợ kịp thời cho anh em.
Hiện nay, anh Hoài giúp tại
cộng đoàn Iayok, một cộng
đoàn người Kinh và đảm trách
giám đốc nhà tình thương nuôi
dạy các em thiếu nữ dân tộc mù
chữ của cha Đông. Anh ở tại
cộng đoàn Vườn Mít.
Trong những tháng vừa qua,
anh em trong cộng đoàn đã đón
tiếp nhiều anh em lên viếng
thăm, chia sẻ, giúp đỡ. Trong
chuyến kinh lý ngắn ngủi, Anh
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Giám Tỉnh đã có cơ hội lắng
nghe những lời tâm sự của tất
cả anh em, đã đi thăm nhiều nơi
và cũng thấy được những thành
quả cũng như những điều chưa
làm được, chưa làm tốt của anh
em. Anh đã chia sẻ, góp ý và
định hướng cho cộng đoàn
trong nhiều lãnh vực phục vụ.
Anh Phó Giám Tỉnh lên chia sẻ
với anh em và tu sĩ giáo phận về
việc hội nhập văn hoá. Những
lời chia sẻ của anh giúp cho
cộng đoàn có thêm kinh nghiệm
trong việc hội nhập văn hoá. Đó
là một vấn đề hết sức quan
trọng trong cánh đồng truyền
giáo cho nhiều dân tộc ở Tây
Nguyên này. Anh cũng đã thăm
viếng nhiều nơi, nhất là nhà tìm
hiểu của các em dân tộc. Với
nhiều năm kinh nghiệm trong
việc huấn luyện cho Tỉnh dòng,
anh đã có những chia sẻ thực tế
giúp cho việc đào tạo ơn gọi
cho người dân tộc. Nhân dịp
này, anh Phó Giám Tỉnh đã làm
phép nhà mới cho cộng đoàn.
Nhận thấy nhiều anh em và
khách viếng thăm cộng đoàn
không có chỗ ở hay chỗ ở
không xứng đáng, cộng đoàn đã
làm một ngôi nhà sàn dành
riêng cho việc đón tiếp khách
viếng thăm cộng đoàn. Và còn
rất nhiều cuộc viếng thăm của
các anh em khác : Anh Giang,
Anh “văn hoá” Xuân Dinh, anh
Vũ, anh Du ... Sự diện diện của
anh em mang đến niềm vui và
động lực khích lệ cộng đoàn
trong sứ vụ truyền giáo ở vùng
cao nguyên này.
ANH EM DÂN TỘC
Noel năm nay trong các bản
làng vui hơn và có nhiều điều
mới. Nhiều nơi lần đầu tiên có
Thánh lễ. Đối với anh em dân
tộc, Lễ Giáng Sinh là lễ hội.
Niềm vui Chúa Giáng Sinh là
một niềm vui lớn nhất đối với
họ. Vào Đêm Giáng Sinh, mỗi

làng làm hoạt cảnh, múa, hát và
đánh chiêng suốt đêm. Tất cả
mọi người lương giáo trong
làng đều có thể tham gia không
ngại ngùng. Bởi vì ca múa,
đánh chiêng là văn hoá của họ
và ai ai cũng đều có thể tham
gia không phân biệt. Đời sống
của anh em dân tộc có những
nét rất đặc biệt khác với truyền
thống người Kinh. Trong một
gia đình, có thể bố, mẹ không
có đạo hoặc đạo Tin Lành
nhưng con cái lại có đạo Công
Giáo và gia đình vẫn sống
chung với nhau hạnh phúc.
Người dân tộc có tính cộng
đồng và sự bình đẳng rất cao.Vì
vậy, việc sống chung với nhau
tương đối là dễ dàng. Niềm vui
của họ mang tính chia sẻ. Trong
đêm Noel và ngày 25, mọi
người nhất là những người có
đạo tập trung tại nhà nguyện
chia sẻ với nhau những gì mình
có. Họ cùng nhau ăn uống, nói
chuyện, uống rượu, nhảy múa
trong suốt ngày hôm đó. Tất cả
dành cho việc sống chung với
nhau nên trong những ngày đó,
gia đình của họ chẳng có cái gì
cả và cũng chẳng có ai ở nhà.
Tính cộng đồng mạnh hơn tính
cách gia đình rất nhiều. Đây là
một nét văn hoá rất hay nhưng
cũng có nhiều chuyện cần phải
được soi sáng thêm. Đối với gia
đình người Kinh thì tính cách
gia đình mạnh hơn. Thánh lễ
xong là tất cả mọi người ai về
nhà nấy. Gia đình qui tụ ăn
uống, vui chơi trong gia đình.
Đêm Giáng Sinh cũng là một
sân chơi cho những trẻ em và
thanh niên. Trong tất cả các
làng, hang đá là trung tâm quy
tụ thiếu nhi, thanh niên để ca
hát, nhảy múa, đánh chiêng.
Hầu như trong các làng hiện
nay, thiếu nhi dân tộc không có
sân chơi. Ngày xưa còn nhiều lễ
hội nhưng nay càng ngày càng
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mất đi, nên người dân tộc càng
đánh mất nét văn hoá nơi bản
thân. Một khi không còn sân
chơi nữa, thì tự nhiên xuất hiện
những môi trường xấu như:
uống rượu, karaoke..... Đây là
điều đặc biệt nguy hiểm, nhất là
đối với con em người dân tộc,
vì nhiều em không còn đi học
nữa.
Để khôi phục lại truyền
thống văn hoá, tạo một sân chơi
lành mạnh cho con em dân tộc
cũng như gây ý thức cho những
bậc làm cha làm mẹ về truyền
thống văn hoá, anh em trong
cộng đoàn tổ chức một festival
cồng chiêng nho nhỏ cho các
em trong các vùng anh em trong
coi sóc vào ngày 26/12, Lễ
Thánh Gia Thất. Cộng đoàn
cũng ấn định ngày lễ Thánh Gia
Thất là ngày festival cồng
chiêng cho thiếu nhi hằng năm.
Trong lần tổ chức đầu tiên này,
anh em bất ngờ vì sự tham gia
tích cực, đơn sơ , tài giỏi của
những trẻ em dân tộc. Số lượng
tham gia rất đông đảo. Đây là
một động lực cho anh em để
tiếp tục khôi phục lại những nét
văn hoá đặc sắc của anh em dân
tộc.
Trong sự thành công đó, có
sự góp sức rất lớn của những
em tìm hiểu người dân tộc. Các
em thông thạo về ngôn ngữ
cũng như có sự hiểu biết về văn
hoá dân tộc mình, nên các em

làm một cách dễ dàng hơn anh
em chúng ta nhiều. Trong công
việc truyền giáo, các em tìm
hiểu cũng đóng một vai trò hết
sức năng động. Các em tham
gia công việc truyền giáo vào
ngày thứ bảy và Chúa Nhật
trong các làng. Còn những ngày

động làm vườn cafê. Tuy bước
đầu có nhiều thành quả, nhưng
với sự tư vấn của anh Hải Minh,
anh Vịnh, anh em đang còn phải
trăn trở tìm kiếm hướng đi cho
nhà tìm hiểu này. Xin mọi
người cầu nguyện và góp ý.
Cánh đồng truyền giáo là nơi

khác các em được học hành.
Đây là một thành phần mới nổi
lên của làng : các thầy Phanxicô
dân tộc. Qua một số phản ánh
thì các em được anh em của
mình đón nhận và tôn trọng.
Theo Anh Phụ trách và Anh
Phó Giám Tỉnh, việc huấn luyện
các em là huấn luyện các em
ngay chính trong môi trường
truyền giáo mà các em đang
sống và thuộc về. Ngoài việc
học hành, tham gia truyền giáo,
các em còn được tham gia lao

luôn luôn có sự mới mẻ mỗi
ngày. Cái mới có tính cách lâu
dài đó là Tin Mừng được gánh
trên những đôi vai yếu hèn và
trên những cột sống vôi hoá.
Băng qua những yếu hèn của
con người, Thiên Chúa đến với
con người. Hồng ân Thiên Chúa
vẫn đổ đầy trên cộng đoàn
Pleiku. Đó là lời anh phụ trách
thường nhắc nhở cho anh em.
Người đưa tin

TIN CƯ THỊNH:

AN BÌNH !
Đó là chủ đề của Đêm Hoạt
Cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh
năm nay của Giáo xứ Cư
Thịnh: “Giáng Sinh An Bình”
và cũng là lời cầu chúc của anh
em trong cộng đoàn Cư thịnh
gửi đến toàn thể anh chị em
Phan Sinh xa gần, nhân Mùa
Chia Sẻ 01 - 2011 (308)

Giáng Sinh
sắp cạn và
Xuân
Tân
Mão
đang
cận kề.
Giáo xứ
Cư Thịnh tuy
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khá nhỏ bé (chỉ hơn 800 nhân
khẩu); nhưng như thường lệ,
Giáng Sinh năm nào cũng tổ
chức rộn ràng và hoành tráng.
Năm nay, theo cảm nhận của
một số bà con thì còn hoành
tráng, vui tươi hơn mọi năm và
đối với kẻ đưa tin, thì còn chan
hòa bầu khí an bình.
An bình trong cuộc sống
thường ngày. Đội ơn Chúa đã
gìn giữ cộng đoàn và giáo xứ
một năm qua được an bình. Dù
cách đây không lâu, chị nước
cũng đã dồn dập ghé thăm
vùng đất thân yêu này. Nhưng
rất may, chị nước không để lại
hậu quả nào đáng tiếc, trái lại
còn mang rất nhiều cá thả vào
các ao hồ để kích thích lũ trẻ
thả câu suốt ngày. Nhất là chị
còn hào phóng rải phù sa khắp
đồng ruộng, nên bà con cảm
thấy hồ hởi và hy vọng sẽ có
một vụ mùa bội thu. Cũng đội
ơn Chúa vì sự bình an ngự trị
nơi mỗi gia đình của giáo xứ,
cách riêng nơi cộng đoàn anh
em chúng tôi: một “tổ ấm” be
bé với bốn thành viên tượng
trưng cho “tứ trụ”. Tuyệt vời!
Không biết sau Tu Nghị Tỉnh
Dòng, “trụ” nào còn trụ lại và
“trụ” nào sẽ được đem đi?
An bình qua trao tặng. Có
thể nói trong năm qua, anh em
đã tích cực sống tình thần trao
ban bình an cho rất nhiều
người. Anh Phụ Trách hằng
tháng hay hàng quý vẫn
đều đặn trao niềm vui vật
chất và tinh thần cho đồng
bào dân tộc tận ở vùng
Cam Ranh. Dịp này,
không chỉ có nhu yếu
phẩm, anh còn mời được
một y bác sĩ thiện chí vào
tận buôn làng để khám
bệnh và phát thuốc cho
đồng bào. Việc làm này
không bị “ngăn cản” từ
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phía chính quyền địa phương,
trái lại họ còn ủng hộ và
khuyến khích thêm nữa. Công
tác mục vụ của anh Phó phụ
trách, kiêm linh mục quản xứ
trong năm qua cũng khởi sắc ở
nhiều mặt, từ chiên nhí đến
chiên già, chiên khỏe chiên
ốm, đều được anh quan tâm
chu đáo bằng nhiều hình thức
khác nhau. Hiện tại, các bức
tượng trong và ngoài nhà thờ
vốn độc một màu trắng lạnh
lẽo, nay đang được phủ màu
cho thêm sống động, gần gũi
với dân chúng. Riêng bần tăng,
người được bề trên tạo cơ hội
để chăm sóc cho hơn 100 linh
hồn là các PSTT và GTPS của
3 HĐĐ lân cận, trong năm qua
cũng có được những thành
công to nhỏ. Thành viên lớn
tuổi nhất là thầy Tôma, tuy
tuổi cao sức yếu, vẫn luôn
sống như chiếc cầu nối bình an
trong cộng đoàn và giáo xứ,
cách riêng lũ trẻ, cứ chuông
chiều đổ là chúng tranh nhau
dìu thầy lên nhà thờ dự lễ.
An bình bằng hiện diện.
Nhằm giúp các em GTPS thấy,
hiểu biết và cảm thông hơn với
người cùi, nhất là cảm thấu
được kinh nghiệm gặp gỡ
người cùi của thánh Phanxicô
xưa kia, ngày 2.1.2011, bần
tăng đã tổ chức cho 3 đoàn
GTPS đi thăm trại cùi Cam
Tân (Cam Lâm- Khánh Hòa).

Tôma và anh em OFM thành
lập, nay đang được các Chị
Dòng MTG Nha Trang quản
lý. Tại đây, các em có dịp thăm
viếng một số gia đình các bệnh
nhân, gặp gỡ và giao lưu với
những bệnh nhân lớn tuổi, vui
chơi Noel và Tết Dương Lịch
với các bạn trẻ là con cháu
trong trại.
Nhìn chung, chuyến đi đã
thành công mỹ mãn. Với sự
hiểu biết và sức năng động của
tuổi trẻ, các bạn đã làm cho
bầu khí trại cùi trở nên rộn
ràng và náo nhiệt khác thường.
Các bệnh nhân hân hoan và
cảm động về sự hiện diện thân
thương, trẻ trung của các bạn
GTPS. Đối với họ, đó là điều
quý hơn cả những quà tặng vật
chất. Chính tinh thần đơn sơ,
gần gũi của các em đã tạo nên
một sự khác biệt và độc đáo so
với các đoàn từ thiện khác. Về
phần mình, các bạn GTPS lại
cảm thấy sung sướng, cảm
động và cảm phục trước những
tâm tình chia sẻ đơn sơ nhưng
sâu sắc của quý lão ông lão bà.
Bệnh tật và cuộc đời lam lũ
không cướp mất khỏi tâm hồn
họ niềm lạc quan vui sống.
Niềm tin mãnh liệt, tinh thần
phó thác và đặc biệt là tâm tình
cảm tạ Thiên Chúa nơi họ quả
thực để lại nhiều dấu ấn trong
tâm hồn bần tăng.
Trên đây là đôi tâm tình mà
AE Cư Thịnh muốn gửi
đến tất cả ACE xa gần.
Trong tình thương mến và
sự hiệp thông huynh đệ,
kính chúc tất cả mọi người
một năm Tân Mão đang
cận kề, luôn chan chứa bình
an, dư tràn ơn phúc và “lúc
nhúc” thành công.
Vy Vy Em, Ofm.

Đây là trại cùi xưa kia do thầy
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TẬP SINH
NHẬP ĐOÀN VỚI XỨ DU SINH
HÀNH HƯƠNG NHÀ THỜ LANG BIANG
Như chương trình đã định
trước, rằng trong Năm Thánh,
điểm nổi bật nhất bên ngoài là
hành hương tập thể, nên giáo xứ
Du Sinh đã cùng với 16 thầy tập
sinh áo dòng chỉnh tề “đi” hành
hương điểm cuối trong Năm Thánh
này là Nhà thờ Lang Biang. Hai
lần hành hương kia là đi bộ đến
Nhà thờ Chính toà Đalat (thứ hai
21-6-10 với 9 tập sinh khoá trước),
và đi xe đường trường đến các
trung tâm hành hương miền Trung
như La Vang, Trà Kiệu, Anrê Phú
Yên… (16 đến 20-8-10). Lần này
là nhà thờ miền xa của hạt Đalat,
cách Du Sinh mười mấy cây số
ngàn. Vì “xa” vượt khỏi tầm đi bộ,
nên lữ khách hành hương phải nhờ
tới 3 chiếc xe Phương Trang cõng
tới. Điểm chung của cả ba lần hành
hương là con số người đồng hành
xoay quanh 140, dẫu đi bộ, đi xe,
hay đi xa.
Đúng 3 giờ chiều thứ sáu 1012-10, ba chiếc xe lớn lăn bánh
trực chỉ điểm hành hương. Xe vửa
rời thành phố Đalat đi vào ranh
giới huyện Lạc Dương thì 2 đỉnh
núi cao (núi ông núi bà như người
ta thường gọi) của dãy Lang Biang
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lộ mặt. Và nhà thờ Lang Biang nằm vùng chân núi.
Tất cả vào nhà thờ và được cha xứ Grêgôriô Nguyễn Quý
Trung giới thiệu về vùng truyền giáo anh chị em dân tộc rộng
lớn này và sự hình thành của giáo xứ và nhà thờ Lang Biang.
Cha đã gần 63 tuổi nhưng vẫn hằng tuần lên xe hai bánh băng
núi vượt ngàn 67 km đường rừng để đến giáo họ Dơng
Kơnơh xa xôi, nơi đó có 1.200 người dân tộc có Đạo.
Sau phần giới thiệu của cha xứ Lang Biang, anh chị em
Du Sinh gồm cả các thầy tập sinh Phan Sinh đã vào ngay
phần “hành hương lên đền” với các kinh đọc liên hệ và giờ
kinh chiều phụng vụ của ngày “lên đền thờ.”
Giờ tham quan, giải lao sau đó cũng đồng thời là giờ giải
tội cho những ai cần Chúa cho giải lao (giải khỏi lao tù của
tội lỗi !).
Cuối cùng là thánh lễ chung với anh chị em dân tộc Làc
(Lạch) (một vùng miền của tộc Kơhoh), hát tiếng dân tộc,
đọc tiếng Việt, do cha xứ Lang Biang chủ tế và cha xứ Du
Sinh đồng tế phụ giảng. Thánh lễ chiều tối mùa
đông xứ lạnh mà ấm áp lạ thường khiến cha xứ
Lang Biang phải lên công tắc cho chiếc quạt
chân bàn thờ khởi động !
Anh chị em Du Sinh và các thầy tập sinh lên
xe ra về sau thánh lễ, trên đường về “gẫm” (sic)
nhấm ổ bánh mì thịt vừa kịp đưa từ nội thành
Đalat tới. Về đến Du Sinh kim ngắn đồng hồ chỉ
số 7 hơn một tí. Tạ ơn Chúa, Mẹ, thánh cả Giuse
và thánh Phanxicô vì một chuyến hành hương
bình an.
Dân Du Sinh
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PHAN SINH TẠI THẾ
sống năm Thánh 2010
Bước theo vết chân Đức
Kitô trên những nẻo đường
trần thế, Phan Sinh Tại Thế
cùng đồng hành với Gia
đình Phan Sinh sống Năm
Thánh Giáo Hội 2010,
chúng em xin có đôi dòng
chia sẻ nhân dịp mùa xuân
mới.
1. Học tập - Huấn luyện
Từ đầu Năm Thánh 2010,
HĐĐ PSTT VN định hướng
sống Năm Thánh: Tất cả anh
chị em Phan sinh Việt Nam đều
cử hành Năm Thánh chung của
Giáo Hội Việt Nam, nhân kỷ
niệm 350 năm thành lập hai
Giáo phận Đàng Trong và
Đàng Ngòai và 50 Năm thành
lập Hàng Giáo Phẩm Việt
Nam. ACE Phan Sinh đồng
hành với Giáo Hội Việt Nam,
với tư cách những người trong
cuộc.
Mục tiêu của Năm Thánh:
tinh thần sám hối, hóan cải đời
sống, lòng tri ân, sự dấn thân,

sự tham gia tích cực của mỗi
người vào sứ vụ của Giáo
Hội... Làm thế nào để sau mỗi
Năm Thánh, ACE được thêm
đổi mới, hiểu biết hơn về Giáo
Hội, về lịch sử Giáo Hội, về
mầu nhiệm Giáo Hội, về sự
hiệp thông trong Giáo Hội, về
sứ vụ nặng nề mà Giáo Hội
phải chu tòan, về nhu cầu của
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Giáo Hội cần sự tham gia của
mọi thành phần dân Chúa...
Một khi đã hiểu, ACE không
thể không có những quyết tâm
mạnh mẽ và can đảm góp phần
riêng vào sứ mạng chung.
Tri Ân: các nhà truyền giáo
nước ngòai, tri ân các Thánh
Tử đạo tại Việt Nam là tổ tiên
cha ông chúng ta đã hy sinh
mạng sống mình để cho chúng
ta nhìn thấy chứng tá hùng hồn
và quyết liệt của lòng tin nơi
các ngài. Các ngài là gương
can đảm cho chúng ta. Lòng
can đảm ấy đang thách thức
chúng ta.
Từ hướng dẫn của Ban
Thường vụ và Ban Huấn luyện
QG PSTT VN, anh chị em
PSTT khắp nơi đã vận dụng
sáng tạo trong hoàn cảnh thực
tế tại môi trường sống để làm
chứng và loan báo Tin Mừng
Chúa Kitô theo phong cách
Phan Sinh Tại Thế.
Chủ đề huấn luyện chính
của Dòng PSTT trong Năm
Thánh 2010 là: "Tuyên Khấn
và Cảm Nhận Thuộc Về
Dòng ".
* Mục thứ nhất, tóm tắt hai
tiêu đề đã được trình bày ở
Tổng Tu nghị về: “Tuyên
khấn trong Dòng Phan Sinh
Tại Thế: Quà tặng và lời cam
kết” của Fr.Felice Cangelosi’s
OFM Cap, và “Cảm thức thuộc
về Dòng Phan Sinh Tại
Thế”, của
Emanuela
De
Nunzio, OFS.
Mỗi tiêu đề được học trong
sáu tháng.
* Mục thứ hai, liên kết chủ
đề hằng tháng với bối cảnh của

lịch Phụng vụ hoặc sự kiện
liên quan đến từng chủ đề.
* Mục thứ ba, liên kết chủ
đề hằng tháng với Giáo huấn
về xã hội của Hội Thánh.
Đây là tài liệu được trình
bày một cách mới mẻ và phong
phú. Tuy nhiên, mỗi bài học từ
nay sẽ dài hơn ; do đó, cần phải
chịu khó nỗ lực hơn để học hỏi
và tiếp thu, bằng cách : (1) mỗi
người phải tự đọc và nghiên
cứu tài liệu trước tại nhà, (2)
PTHL chọn những câu hỏi
thích hợp để chia sẻ chung ở
Huynh đệ đoàn, (3) quý Trợ úy
và những anh chị Hữu trách có
khả năng cần giải thích thêm
những điều cần thiết. Xin chân
thành cám ơn Linh mục Gioan
Baotixita Nguyễn Gia Thịnh,
OFM giúp đỡ trong việc
chuyển ngữ.
Kết hợp với chủ đề chính,
việc thường huấn còn thấm
nhuần các tri thức nguồn Phan
Sinh. ACE còn có cuốn Tác
phẩm của thánh Phanxicô
Assisi, do Tỉnh Dòng Anh Em
Hèn Mọn Việt Nam, xuất bản
năm 2008,…
Quốc gia mở khóa Huấn
luyện tập trung ngày 1719.11.2010 tại Đakao, có 72
ACE các Miền tham dự, với ba
chủ đề chính: Linh đạo Phan
Sinh, Khấn Dòng, Thuộc về
Dòng PSTT (cha GB Nguyễn
Gia Thịnh OFM trình bày).
ACE trong Ban Thường vụ và
Ban Huấn luyện QG đã đi thăm
viếng, kinh lý, tu nghị, huấn
luyện và giúp đỡ đời sống
PSTT nhiều nơi: Cửu Long,
Long Xuyên, Xuân Lộc, Phú
Cường, Phan Thiết, Bà Rịa
Vũng Tàu, Nha Trang, Vinh,
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Hà Nội…In ấn và phổ biến một
số tài liệu học tập, huấn luyện.
Trong năm Thánh 2010, các
Miền đều có tổ chức huấn
luyện cho ACE, chủ đề có ba
nội dung kết hợp Nhân bản
học, Kitô học và Phan Sinh
học, theo nhu cầu thực tế của
Miền, nguồn tài liệu từ ban
Huấn luyện Quốc gia. Ngòai ra,
ác Miền đều có một hoặc hai
ngày tĩnh tâm chung vào Mùa
Chay hay Mùa Vọng, dịp này
có phần học tập giao lưu một
chủ đề, nhằm nâng cao đời
sống PSTT, và các Miền có tổ
chức chuyến hành hương, dã
ngoại để tình huynh đệ càng
thêm thắm thiết.
2. Làm Chứng và loan báo
Người PSTT được Hiến
Chương dạy về việc làm chứng

và loan báo Đức Kitô bằng
cách thể hiện qua đời sống,
việc làm bác ái thiết thực và
sau cùng mới nói khi cần phải
nói. Trong Năm Thánh 2010,
ACE PSTT đã cùng với nhiều
Tín hữu về dự Thánh Lễ
Khai Mạc Năm Thánh (lúc
17g30 tại nhà thờ Sở Kiện,
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà
Nam), hiệp thông cầu nguyện,
tại nhiều nơi. Anh chị em
PSTT cũng hòa chung với Hội
Thánh Canh thức diễn nguyện
với chủ đề: “Hạt giống mục
nát và nẩy mầm”
Lắng nghe và thấm nhuần ý
nghĩa sâu sắc của Năm Thánh,
ACE PSTT âm thầm cầu
nguyện và tăng triển lòng mến
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yêu Hội Thánh, viết lại chuyện
tình yêu Chúa bằng chính cuộc
sống PSTT của mình.
Phan Sinh Tại Thế Miền Hà
Nội và các nơi về dự rất đông
và đóng góp phục vụ trong
ngày Lễ Khai Mạc Năm Thánh
nhiều việc, đặc biệt cộng tác lo
phần vệ sinh môi trường, sau
ngày Lễ tất cả đều sạch sẽ an
toàn. Ban Tổ chức chân thành
cảm ơn tất cả ACE, Nguyện xin
Chúa thương xót, gìn giữ ACE
bền đỗ mãi mãi trong Ơn gọi
yêu thương phục vụ. (Miền Hà
Nội T1/2010))
Anh Chị Em PSTT Hạt Thái
Hòa (Gioan B. Tân Chí Linh,
Phaolô Tân Sa Châu, Louis
Thái Hòa, Thánh Gẫm Mẫu
Tâm, Giuse Lộc Hưng, Gioan
TĐ. Nam Hòa), sáng 28.11.09
tham dự cầu nguyện và
phục vụ: Rước Kiệu Các
Thánh Tử Đạo Giáo Phận
Tp HCM, trong dịp Lễ Khai
Mạc Năm Thánh, tại Giáo
xứ Chí Hòa.
PSTT mở rộng tấm lòng
Bác ái, dấn thân phục vụ
yêu thương trong mọi ngả
ngách cuộc đời. Tại Bảo
Lộc, một số ACE PSTT tình
nguyện tham gia chôn cất hàng
ngàn thai nhi bị nạo bỏ. PSTT
khắp nơi đã thao thức cầu
nguyện và sẵn lòng chia sẻ cơm
áo. Đa số ACE PSTT đều tha
thiết nuôi trồng ơn goi Phan
Sinh, hằng tháng dành dụm góp
vào quỹ chung, trong Giáo xứ
ACE PSTT đều tình nguyện
nhận làm bất cứ việc gì theo
chỉ dẫn của cha Sở, như vệ sinh
môi trường, trật tự, giữ xe,
thăm viếng bệnh nhân, giúp lễ,
ca đoàn, hướng dẫn giáo lý...
Vào dịp Đại Hội Dân Chúa
(21-25/11/2010) tại Trung tâm
mục vụ Giáo phận Tp HCM, có
các đại diện PSTT đi tham dự.

Rất đông ACE PSTT Miền Huế
và các nơi, tham dự Nghi thức
Diễn nguyện và Đại Lễ Bế Mạc
Năm Thánh tại La Vang (0406/01/2011) và các nơi… trong
tâm tình tạ ơn, cầu ngyện và
dấn thân làm chứng. Trong các
dịp Lễ Hội Thánh, nhiều ACE
PSTT trẻ tình nguyện vào các
ban trật tự, vệ sinh làm sạch
đẹp môi trường, phụ giúp
những việc tầm thường... do
vậy mà nhiều người nói: PSTT
được ba Ơn lành trong mỗi dịp
Lễ: cầu nguyện âm thầm, học
hiểu nhiều điều, yêu thương
phục vụ.
3. Phát triển bền vững đời
sống PSTT
Trong năm Thánh 2010
PSTT VN có vài biến cố đáng
nhớ,
-Tu nghị (lần thứ 07) Dòng
PSTT VN từ ngày 17 đến 20
tháng 05/2010, dưới sự hướng
dẫn và chủ tọa của Hội Đồng
Quốc tế, và sự quan tâm giúp
đỡ của Dòng Anh Em Hèn Mọn
VN. Chủ đề Tu nghị là ‘Tình
huynh đệ chân thành’.
- Nhiều chuyến viếng
thăm,đồng hành, giúp đỡ, tu
nghị, huấn luyện, bác ái,...của
QG về Miền, từ Miền về địa
phương, từ trái tim đến trái tim.
-Khóa huấn luyện Quốc gia
tập trung hằng năm ngày 1719/11/2010. Dịp này có giờ họp
Hội Đồng QG PSTT VN (sáng
19/11/2010) xem lại số việc
vừa qua và bàn việc sắp tới.
-Cha Trợ úy QG Phaolô
Đinh Huỳnh Hoa đột ngột về
Nhà Cha, ngày 06.11.2010, thọ
63 tuổi. Anh Tôma Phạm Đình
Quế (Cựu PV QG PSTT VN)
về Nhà Cha ngày 12.09.2010,
tại USA, thọ 97 tuổi. Anh
Phêrô Maria Lê Tùng Thư (PV
Miền Bà Rịa VT, thành viên
HĐ QG) vể Nhà Cha ngày
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01.05.2010, thọ 83 tuổi. Năm
qua có 54 ACE PSTT về Nhà
Cha, khi tắt thở mà tay vẫn còn
ôm giữ bên tim cây Thánh Giá
ngày Khấn Dòng.

- Năm 2010 có trên 10 HĐĐ
địa phương nhận Quyết Định
thành lập chính thức do Dòng
Nhất xác nhận, và các Miền
đang trên đà mở ra thêm nhiều
HĐĐ mới, nhiều ACE xin gia
nhập và Khấn Dòng PSTT, số
lượng tăng hơn so với năm
trước. Sau nhiều năm chuẩn bị
về tổ chức, huấn luyện và đời
sống đến Năm Thánh 2010,
PSTT VN đã phát triển thêm
bốn Miền mới: Long Xuyên
(ngày 26.06.2010), Nha Trang
Nam (11.09.2010), Vinh Trung
(01.12.2010 ), Phú Cường
(19.12.2010). Hiện nay tại Việt
Nam có 16 Miền PSTT (trong
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đó 05 Miền đang phát triển),
Khoảng sáu ngàn ACE PSTT
sinh hoạt trong một trăm tám
mươi HĐĐ địa phương.
-Quan tâm nhiều đến việc
thấm nhuần tinh thần và
linh đạo Phan Sinh cho
PSTT, Dòng Nhất đã cử
thêm quý cha và thầy đến
trợ giúp cho Dòng PSTT tại
các HĐĐ: Thầy Phêrô Trần
Ngọc Phú OFM đã được
cha Giám Tỉnh Dòng Nhất
bổ nhiệm làm Phụ tá Trợ úy
Quốc gia PSTT và GTPS qua
Chứng Thư Bổ Nhiệm ngày 04
tháng 02 năm 2010. Cha Gioan
Maria Hoàng Gia Bình OFM
Trợ úy Miền Long Xuyên.
Ngày 27 tháng 05 năm 2010
Cha Giám tỉnh FX Vũ Phan
Long OFM đã có chứng thư bổ
nhiệm cha Gioan Thiên Chúa
Nguyễn Phước vào trách vụ
Trợ úy PSTT và GTPS Miền
Hà Nội, đồng thời cũng bổ
nhiệm cha GB Nguyễn Anh
Tuấn vào trách vụ Phụ tá Trợ
úy PSTT và đặc trách Trợ úy
GTPS Miền Hà Nội. Ngày
04.10.2010. Đức cha Giuse
Châu Ngọc Tri Giám Mục Đà

Nẵng bổ nhiệm cha Martinô
Trần Văn Đoàn làm Trợ úy cho
PSTT Miền Đà Nẵng.
- Trong năm 2010, Hội
Đồng Quốc gia hướng dẫn và
chủ tọa: Tu nghị các Miền
PSTT Cửu Long và Long
Xuyên (26.06.2010), Phan
Thiết (30.07.2010) Hà Nội
(22.10.2010),
Vinh(01/12/2010); Các buổi
Hội nghị đặc biệt của các
Miền; Đại Hội GTPS VN
(25.07.2010).
4. Vết chân bước vào
năm mới 2011 với chủ đề
Truyền Giáo
*Kỷ niệm 790 năm thành
lập Dòng PSTT.
*kỷ niệm 75 năm PSTT VN
phát triển
*kỷ niệm 20 năm (19912011) Tu nghị lần thứ nhất của
HĐĐ PSTT VN theo Luật
Dòng mới, tu nghị sơ kết việc
hồi sinh và gây dựng các HĐĐ
mới từ khi luật Dòng ban hành
ngày 24.06.1978, đồng thời mở
ra giai đoạn phát triển mới cho
PSTT VN.
*kỷ niệm 15 năm PSTT VN
là HĐĐ Quốc gia chính thức
do Hội Đồng Quốc tế PSTT
công nhận (1996).
Qua một năm sống Năm
Thánh Giáo Hội, thật nhiều
điều đáng ghi nhớ và tri ân,
Ước gì trong năm mới PSTT
cùng đồng hành với Gia đình
Phan Sinh gieo trồng hạt giống
Yêu Thương khắp bốn phương.
Nguyện xin Thiên Chúa
luôn thương xót chúng con.
Nguyễn Hoa ofs
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GIA ĐÌNH PHAN SINH MIỀN LÂM ĐỒNG
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
Theo gương đàn anh đàn chị1 là gia đình
Đaminh đã tổ chức hành hương long trọng trong
Năm Thánh về Nhà Thờ Chính Toà Đalat ngày
lễ thánh Đaminh 8-8-2010, gia đình Phan Sinh
miền Lâm Đồng cũng nối gót bằng một ngày

hành hương về Nhà Thờ Tân Thanh, Bảo Lộc
vào một ngày không thể muộn hơn, thứ bảy 1812-2010 ! Muộn hơn sẽ gặp đại lễ Noel, và sau
đó là luột khỏi năm thánh, vì ngày bế mạc Năm
Thánh cấp giáo phận 2-1-2011 gần kề và cấp
toàn quốc 6-1-2011 tại La Vang cũng theo ngay
sau đó.
Gia đình Phan Sinh chọn Bảo Lộc vì anh chị
em Phan Sinh Tại Thế chiếm đa số tại đây, đến
mấy trăm người. Chọn nhà thờ Tân Thanh (tại
Hạt Bảo Lộc) vì là nhà thờ này được giáo phận
chỉ định là nhà thờ có ơn toàn xá khi kính viếng.
Gia đình Phan Sinh miền Lâm Đồng gồm tu
sĩ “dòng nhất” thuộc tu viện Du Sinh Đalat, năm
nay đông đảo hơn nhờ 16 “thầy” tập sinh trong
áo dòng phan-sinh xúng
xính; các sœurs và muội
tử dòng Phan Sinh Thừa
Sai Đức Mẹ (FMM), hệ
dòng Phan Sinh Tại Viện,
thuộc 3 nhà trong miền :
Cô Giang, Thạnh Mỹ,
Suối Thông ; và anh chị
em giáo dân dòng Ba, tên
chính thức là Phan Sinh Tại Thế (OFS) cùng
giới trẻ của họ. Lại còn có thành viên hội Bảo
Trợ Ơn Gọi Phan Sinh và một số anh (chị) em
Cựu Phan Sinh.
1

Xưa thánh Đaminh và thánh Phansinh kết nghĩa anh em,
Đaminh là anh vì tuổi lớn hơn, Phanxicô là em vì ra đời
muộn. Bởi thế dòng dõi Phan Sinh là con chú, gia đình
Đaminh là con bác.
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Khởi đầu ngày hành hương là lắng nghe cha
dòng nhắc lại “năm bước hành hương của
Phanxicô trên con đường hoán cải.” Tiếp đến là
chầu Thánh Thể với phần suy niệm “hoán cải là
gì” và “làm gì để hoán cải.” Trong giờ chầu,
mọi người cũng hoàn tất luôn “thủ tục” lĩnh ơn
toàn xá như kinh Lạy Cha và Tin Kính kèm với
việc viếng Nhà thờ, kinh Năm Thánh, kinh cầu
theo ý ĐGH…
Sau chầu là giải lao và giải tội. Thánh lễ tiếp
sau đó đưa mọi người vào mừng lễ Noel, dẫu
ngày 25-12 chưa đến, vì đối với thánh Phanxicô,
mỗi thánh lễ là mỗi “lễ giáng sinh,” bởi lẽ
Phanxicô nói : “Này đây hằng ngày Người hạ

mình xuống (x. Pl 2,8) như xưa Người rời
ngai vàng (x. Kn 18,15) mà đến trong lòng
Đức Trinh Nữ. Hằng ngày Người đến với
chúng ta một cách khiêm nhường. Hằng
ngày Người rời cung lòng Chúa Cha (x. Ga
1.18) để ngự xuống trên bàn thờ, trong tay
linh mục” (Huấn Ngôn 1, 16-18).
Bữa ăn mặn sau đó với trên 40 mâm gói lại
ngày hành hương (tức trên 400 thực khách, vì có
những bàn ngồi đến 12 !). Đến lúc này mới
chính thức chào cha xứ Tân Thanh được, vì
trước đó cha đi “làm việc” với CQ. Trong khi
ăn, các nhóm lên sân khấu “giúp vui” để đưa
thực khách đẩy thức ăn vào nhanh hơn.
Ngày hành hương của gia đình Phan Sinh
miền Lâm Đồng chấm dứt vào lúc 1g hơn. Mọi
người chia tay và hẹn gặp
lại. Riêng chiếc xe lớn chở
OFM và FMM trên đường
về lại Đalat đã tạt qua
“Nam Thiên Đệ Nhất
Thác” Ponguar để ngắm
con thác đệ nhất này đã bị
cản dòng vì đập Đại Ninh
chặn mất nguồn nước. Khi
bóng “áo nâu” và “áo lam”
tiến vào cổng chào của thác “người phu quét
đường dừng chổi đứng trông”2 vì họ chưa bao
giờ gặp như thế !
Xe về đến tu viện Du Sinh Đalat lúc 5g chiều
đúng. Tạ ơn Chúa. P.V.
2

nhại lời bài hát “Đại bác ru đêm” của TCS
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MỘT KINH NGHIỆM DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ
TỪ CAMEROON TỚI ETHIOPIA

Caroline Banlanjo và Irene
Tangwa là hai chị Phan Sinh
Tại Thế đã khấn, thành viên
thuộc Huynh đệ đoàn Phan Sinh
Tại Thế Thánh Antôn Pađôva
tại Shisong, Cameroon, đã đến
Ethiopia theo lời mời của Anh
Angelo Pagano, Phó Giám tỉnh
Tỉnh Dòng Phan sinh Capuchin
Đức Maria Kidane Meheret tại
Ethiopia. Lời mời thăm đó
nhắm hai mục đích: 1) để các
chị chia sẻ kinh nghiệm của
mình với hai phụ nữ trẻ là Anna
và Francesca. Dưới sự hướng
dẫn của Anh Angelo Antolini,
cha xứ Embecho, hai phụ nữ trẻ
này tìm cách sống đời khấn
dòng; 2) để khơi lên kinh
nghiệm Dòng Phan Sinh Tại
Thế ở những nơi khác nữa tại
quốc gia.
Sau đây là tóm lược những
gì Caroline và Irene kể cho
chúng ta nghe về chuyến đi lạ
lùng mà hai chị đã trải nghiệm.
Việc tham dự phụng vụ lễ
Giáng Sinh đã để lại ấn tượng
ban đầu về ngôi làng Embecho,
khi đó hai chị đã có được những
khám phá đầu tiên và hết sức
thú vị, tuy nhiên việc thực sự
gắn bó và dấn thân với người
dân Ethiopia chỉ bắt đầu, khi hai
26

chị gặp những người nghèo
trong làng ngay tại nhà của họ.
Dân chúng tiếp đón hai chị theo
truyền thống hiếu khách của
người Ethiopia; nhưng khó
khăn thì nhiều, chẳng hạn như
phải tập làm quen với đồ ăn
thức uống tại địa phương, với
một số cung cách ứng xử và các
giá trị truyền thống, mà đối với
Caroline và Irênê, vừa mới mẻ
lại vừa xa lạ. Hai chị được gợi
hứng phải Chầu Thánh Thể mỗi
ngày để tìm lại được sức mạnh
cần thiết cho tinh thần của mình
trong mọi ngày. Khi các Kitô
hữu người địa phương thấy
cách thức hai chị Chầu Thánh
Thể mỗi ngày tại ngôi nhà
nguyện mới do Anh Angelo chỉ
định, đặc biệt dành cho việc
Thờ phượng Thánh Thể, thì dân
chúng thốt lên: “Bây giờ chúng
tôi hiểu điều Anh Angelo đã nói
với chúng tôi!”. Do đó, chứng
từ khiêm tốn này đã làm cho
dân chúng lại cảm thấy thích
thú với việc Chầu Thánh Thể,
đặc biệt trong năm đã được Đức
Giáo hoàng Gioan Phaolô II
dành riêng về Bí tích Thánh
Thể!
Thực ra, đối với Caroline và
Irene, có một số những chuyện

(Koinonia 10.2006, No. 2 – vptd)
xem ra vừa xót xa vừa kỳ quặc,
mà hai chị phải can đảm hết sức
để chịu đựng, đó là:
• Đi thăm những nơi ăn ở tồi
tàn, người và súc vật sống
chung với nhau, sâu bọ và đủ
mọi thứ nhớp nhúa hỗn độn;
lại ngồi ở đó mà uống trà
hoặc cà phê, được dọn ra
ngay giữa đám ruồi nhặng,
và ăn những miếng bánh mì
đen trong lúc những con bò
sáp lại gần, rồi lại còn cố
gắng vui vẻ mà ăn miếng
bánh tự tay họ đưa cho.
• Quan sát bọn trẻ 17 hoặc 18
tuổi, đứng trần truồng, chúng
đau đớn vì bị cắt bì và còn
được nghe nói tới những
kinh nghiệm thực sự gây sốc
về chuyện những em gái
cũng phải chịu đựng bị họan
như vậy, theo truyền thống
ngay trước hoặc sau khi cử
hành đám cưới;
• Quan sát những đám đông
nơi các khu chợ tại địa
phương, với đủ mọi thứ hàng
hóa được bày ra trên đất đầy
bụi bặm, không khí bốc lên
đủ các thứ mùi và những mùi
nồng nặc, trong khi bên này
bên nọ những người buôn
bán cãi nhau;
• Tội nghiệp mà nhìn theo
những đứa con trai chưa bị
cắt bì đang đánh trần, 10 tuổi
hoặc trẻ hơn, chồm lên xụp
xuống, tò mò quan sát hai bà
chị người nước ngòai, rất vui
vẻ và đơn sơ, có lẽ vì chúng
vẫn ngây ngô và chẳng lấy
làm xấu hổ, khi đứng trần
trụi trước mặt những người
khác.
Khi trở về lại Addis Ababa,
là nơi công việc truyền giáo của
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Dòng Phan Sinh Tại Thế
Ethopia còn sót lại, họ đã
nghiêm túc gắn bó với công
việc nhận nuôi trẻ mồ côi của
Anh Maurizio Golino. Không ai
có thể tưởng tượng được con số
lớn lao các trẻ mồ côi tăng lên
như thế nào, cha mẹ các em bị
giết vì chiến tranh, chết vì đói
khát và thiếu thốn, và nhất là
lúc này do bệnh Aids. Điều
ngạc nhiên là khi được nghe
những câu chuyện của một số
trẻ mồ côi kể lại về cái chết của
cha mẹ chúng, thế mà một số
đứa trong bọn trẻ lại thoát được
số phận khủng khiếp đó. Một số
các bà mẹ đã chết khi sinh nở vì
những khó khăn do việc bị họan
trước đó gây ra. Một số trẻ sơ
sinh thì bị vứt ra ngoài đường,
được gói lại, còn sống, đã được
các cha xứ lụm đưa về Trung
tâm tiếp nhận.
Tất cả những kinh nghiệm
được đề cập trên đây đã khiến
Caroline và Irene thậm chí càng
trở nên gắn bó với đời sống
thực thường ngày của dân
chúng qua các hoạt động đa
dạng khác nữa được tổ chức tại
một vài địa điểm; những kinh
nghiệm đó đã giúp họ hiểu được
não trạng dân chúng và học biết
cách truyền đạt xứng hợp các
giá trị của Dòng Phan Sinh Tại
Thế cho các anh chị em mới
khác, là những người thấy mình
đang sống trong bối cảnh phúc
âm hóa sơ đẳng như thế.
Nhiều lời bình luận đến từ
những người tham gia vào các
cuộc họp của Dòng Phan Sinh
Tại Thế và một cách nào đó
được chia sẻ những
kinh nghiệm này, tỏ
cho thấy rằng hai
chủng sinh Caroline
Banlanjo và Irene
Tangawa đã đến đúng
thời điểm, thời điểm
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đòi hỏi phải gieo hạt. Sở dĩ như
thế vì Ethiopia là một khu vực
phúc âm hóa sơ khởi và não
trạng người dân nghĩ rằng “nhà
thờ là dành cho các linh mục và
tu sĩ”: khi những người Phan
Sinh Tại Thế trong tương lai
được huấn luyện, họ có thể thực
hiện vai trò của người giáo dân
tại một trong các nhà thờ tại địa
phương và làm chứng Phúc âm
theo lối sống của họ, với những
chiều kích Kitô giáo và Phan
sinh. Nơi nào dân chúng vẫn
còn một cảm giác trống rỗng
nào đó, có thể là do thiếu cơ hội
được nâng cao phẩm giá con
người và đời sống Kitô hữu của
họ, điều đó có thể được lấp đầy,
nếu như họ ân cần tiếp nhận sự
khởi đầu nền linh đạo Phan
Sinh Tại Thế dành cho người
giáo dân Kitô hữu, với lòng yêu
mến và niềm vui.
Một số nhận xét liên quan tới
phẩm giá con người như sau:
• Một điểm quan trọng, đó là
thói quen con cái đã lập gia
đình mà vẫn sống chung với
cha mẹ. Thói tục này được
hiểu và được xem như là một
cách diễn tả tình yêu; nhưng
nhìn từ một quan điểm khác,
điều đó tạo nên một sự thiếu
quan tâm và lười biếng trong
việc tìm cách thay đổi đời
sống và tình trạng ăn ở của
họ. Lối sống của họ, trong
cách thể hiện như thế, có thể
cải thiện nếu như mỗi cặp vợ
chồng và con cái của họ có
nhà riêng. Điều này cũng cổ
võ cho phẩm giá và sự hiệp

nhất trong gia đình.
• Điểm thứ hai là việc giới nữ
bị họan. Hành động đau đớn
khủng khiếp này gây chấn
thương rất lớn đối với các
người nữ. Hơn nữa, việc làm
đó còn gây ra những hậu quả
tâm lý đối với các bà mẹ và
con cái của họ.
• Điểm thứ ba là sinh hoạt
nông nghiệp tại vùng Nam
Ethiopia là công việc độc
quyền dành cho những người
đàn ông, các ông nuôi sống
gia đình mình nhờ việc sản
xuất trên đất đai màu mỡ,
trong khi các phụ nữ chỉ tập
trung vào những công việc
nội trợ tại nhà, lương thực lệ
thuộc vào ông chồng. Nếu
như ông chồng qua đời, mối
nguy là phải đối mặt với
những thời điểm vô cùng
thiếu thốn.
Hạt giống đã nẩy mầm,
nghĩa là linh đạo Phan Sinh Tại
Thế đã bắt đầu. Giờ đây, mầm
cây đó cần tới không khí, ánh
sáng, mặt trời và phân bón. Đây
là công tác của các trợ úy Phan
Sinh Tại Thế tại nhiều khu vực
khác nhau, các trợ úy có thể
giúp đỡ và hướng dẫn trên bình
diện tinh thần, vì bước đầu con
đường vẫn bấp bênh và khó
khăn, nếu như không được
hướng dẫn cho tốt. Cũng có thể
khởi sự những khóa huấn luyện
và tiến hành các lọai công việc
dành cho những thành viên
trong Dòng Phan Sinh Tại Thế,
mời gọi những người giáo dân
có tinh thần trách nhiệm và các
thành viên trong các
huynh đệ đoàn thuộc
những quốc gia khác,
làm sao để họ có thể
đóng góp vào sự phát
triển toàn diện của
anh chị em tại vùng
Nam Ethiopia.
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Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)
LTS. Giữa lúc chúng con ước ao có một chút quà mọn để gởi tặng những anh chị em
không thể đến tham dự Lễ Bế Mạc Năm Thánh GHVN 2010 tạị Huế, (đặc biệt những vùng
sâu, vùng xa hoặc những người đang đau khổ vì muôn vàn lý do khác nhau), chúng con đã rất
may mắn nhận được bài viết dưới đây, và xin được sử dụng như lòng mong đợi. Cũng xin nói
thêm, dịch giả Thiên Phong có gởi kèm riêng cho BBT một lời ghi chú như sau: "Xin chia sẻ
vài trang trong quyển sách của Cha CP Varkey. Đề tài có vẻ 'nhạy cảm', nhưng sách có
imprimi potest va imprimatur đuờng hoàng. CHUC MUNG NAM MOI QUI THAN
HUU!". BBT xin chân thành cam ơn dịch giả, một linh mục luôn hết lòng với GHVN.
BBT CGVN

KHỬ THIÊNG QUYỀN BÍNH
“Sử dụng và lạm dụng quyền bính” (Authority:
its use and abuse) là tựa đề quyển sách của Cha C.P.
Varkey (nhà xuất bản The Bombay Saint Paul
Society, 1999). Quyển sách nói về nguồn gốc, bản
chất và định hướng của quyền bính trong Giáo Hội.
Đặc biệt, phần lớn các trang sách, tác giả trình bày
những kỹ năng ứng xử thực tiễn của những người
lãnh đạo trong các cộng đoàn Giáo Hội, qua vô số
các ví dụ cụ thể về người thật việc thật tại các Giáo
Hội địa phương ở Ấn Độ. Dưới đây là vài ví dụ như
vậy, về Tổng giám mục D’Souza và về Giám mục
Irumpen.
(Người dịch)
Các vị bề trên cần một số tiện nghi nào đó để
làm công việc của mình. Điều này thì đã hẳn. Nhưng
khử thiêng quyền bính có thể ích lợi cho cả các bề
trên lẫn các thuộc cấp. Cả hai sẽ hấp thụ tốt hơn tinh
thần của Đức Kitô. Cha Arrupe hồi còn
là Tổng Quyền Dòng Tên đã viết cho
các vị bề trên của Dòng này như sau:
“Việc cố gắng xây dựng mối dây huynh
đệ và sự bình đẳng tốt hơn bằng cách
khước từ những đặc quyền, những lối
xưng hô trọng vọng, vv. – tiến trình đôi
khi được gọi là khử thiêng – được thấy
là rất hữu ích.” Ngài viết thêm: “Bề trên
nên tránh mọi thứ đặc quyền trong cộng
đoàn.”
Sự kiện Đức Gioan Phaolô II công
khai xin lỗi về những tội ác của Giáo
Hội trong quá khứ cũng chính là một
hành động khử thiêng. Trong lá thư mục
vụ cuối cùng của mình trước khi nghỉ
hưu hồi năm 1998, Tổng Giám Mục Eugene
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D’Souza của Tổng giáo phận Bhopal nói: “Tôi vui
mừng cách riêng vì đã yêu cầu anh chị em gọi tôi là
‘bishop bhai’ hay ‘bishop brother’ (người anh em
giám mục) – kiểu gọi đúng với sự thật về tôi, là một
người anh em sánh vai làm việc cùng anh chị em,
trong hành trình của anh chị em, hành trình của mỗi
người và hành trình cùng với nhau.” Thật là một sự
khác biệt lớn lao so với những “His Eminence, His
Lordship, His Excellency, Most Reverend, Very
Reverend, vv.” (mà từ Việt ngữ tương đương là
“Đức Cha, Đức Tổng, vv.”) Chúa Kitô sẽ nghĩ gì
trước những kiểu xưng hô bóng lộn ấy?
Tổng Giám Mục D’Souza nói tiếp: “Nếu được
phép làm lại tất cả, hẳn tôi sẽ có một số điều chỉnh.
Tôi sẽ dành nhiều thời giờ hơn để gặp gỡ anh chị em
nơi chính môi trường sứ mạng của anh chị em.
Trong các chuyến viếng thăm, tôi sẽ gặp gỡ các linh
mục và giáo dân để cùng giúp nhau biết cách làm
cho triều đại Thiên Chúa trở thành
một thực tại giữa chúng ta.” Nghĩa
là ngài sẽ không mất quá nhiều thời
giờ cho các cuộc hội họp hay các lễ
kỷ niệm khấn dòng, ngân khánh,
kim khánh này nọ...
Có lẽ tôi không mạnh dạn nói ra
những điều này nếu như một vị
giám mục đã không nói ra trước
tôi. Vẫn trong thư mục vụ ấy, Tổng
Giám Mục D’Souza viết: “Giám
mục Saupin thường hỏi: ‘Người ta
cần một giám mục hay là cần một
con gấu làm trò?’ Ngài ghi nhận
rằng trong thực tế công việc của
các giám mục dường như chủ yếu
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là đọc diễn văn, dự tiệc liên hoan, cắt băng khánh
thành...”
Đối với tôi, Giám mục Irumpen (đã quá cố) của
Giáo Phận Palakkad là một vị bề trên kiểu mẫu trong
nhiều phương diện. Tôi ghi lại dưới đây một số điều
nghe được từ một nhóm linh mục của ngài mà tôi có
lần gặp.
- Ngài không bao giờ vận đai lưng trừ trường hợp
Thánh Lễ đại triều.
- Mỗi ngày Chúa Nhật, ngài đến một giáo xứ nào
đó mà không báo trước, ngồi tòa giải tội khoảng 1520 phút, dâng Thánh Lễ, giảng lễ, dạy giáo lý, và
chuyện trò với dân chúng cũng như với linh mục
quản xứ.
- Ngài không bao giờ cho phép người ta tổ chức
tiếp tân chào mừng ngài tại các giáo xứ. Tại tòa
giám mục hay ở bất cứ nơi đâu mà ngài ghé thăm,
ngài không nhận bất cứ sự biệt đãi nào dành cho
mình.
- Ngài thường nói rằng sự hào nhoáng bên ngoài
– kiểu như đoàn xe đưa rước đông đảo sang trọng
trong những dịp đặc biệt – đó không phải là chứng tá
cho Tin Mừng mà là chứng tá cho nền văn hóa thế
tục của thời đại chúng ta.
- Ngày nào ngài cũng dành thời gian từ 9 giờ đến
12 giờ để tiếp bất cứ ai đến gặp. Không cần phải xin
hẹn trước.
- Ngài không bao giờ nghỉ trưa.
- Ngài chỉ dự những lễ kỷ niệm chịu chức hay
khấn dòng nếu những lễ ấy tổ chức ở nhà thờ chính
tòa.
- Ngài không tổ chức mừng ngày kỷ niệm thụ
phong giám mục của mình. Lễ bổn mạng ngài thì
năm nào cũng mừng, vào dịp các linh mục tĩnh tâm
tháng, ngày 19 tháng 3. Các linh mục hiện diện cùng
nâng cốc chúc mừng và nhâm nhi chút bánh ngọt.
Chỉ thế thôi.
- Ngài không đưa lên bản thông tin giáo phận các
tin về hoạt động hay đi lại của ngài trong giáo phận.
Chỉ thông tin cho mọi người biết trước về những
trường hợp ngài phải ra ngoài giáo phận quá một
ngày, chẳng hạn khi ngài sắp đi dự họp Hội Đồng
Giám Mục...
- Ngài không bao giờ đi nước ngoài, trừ phi đó là
bổn phận bắt buộc, như về Rôma dịp ‘Ad limina’.
Ngài không bao giờ đi nước ngoài để quyên tiền.
Ngài nói rằng các nhu cầu căn bản của giáo phận cần
phải được gánh vác bởi chính bà con trong giáo
phận.
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- Ngài yêu cầu mỗi gia đình, dù giàu hay nghèo,
đóng góp mỗi tháng 5 rupi cho giáo phận.
- Ngài gửi cho mỗi gia đình trong giáo phận một
phong bì để đóng góp. Việc này được làm hằng năm
vào dịp kỷ niệm ngày thành lập giáo phận.
- Không bao giờ có chuyện phạt treo – chẳng hạn
không cấp giấy chứng chỉ hôn phối cho người ta –
chỉ vì người ta chưa đóng góp quĩ.
- Cho tới khi ngài qua đời, chẳng ai thấy hình ảnh
của ngài trên báo chí.
- Ngài rời tòa giám mục vào đúng ngày 75 tuổi,
sau khi đã dàn xếp chu đáo cho việc quản trị giáo
phận được tiếp tục tốt đẹp.
- Ngài về hưu tại nhà hưu của các linh mục cao
niên. Cuộc dời nhà thật đơn giản: tất cả đồ đạc của
ngài xếp gọn trong một chuyến xe nhỏ.
- Giáo phận tặng ngài một ô tô dịp ngài về hưu,
nhưng ngài không nhận.
- Ngài nói rằng ngài
muốn được trợ cấp hưu
bổng đúng theo mức của
các linh mục hưu dưỡng
khác trong giáo phận.
- Ngài luôn ăn mặc
giản dị.
- Ngài ăn chay trường.
- Ngài không muốn xin
viện trợ từ bên ngoài để
xây các nhà thờ to lớn.
Tuy nhiên, nếu có ai dâng hiến đất nền nhà, ngài sẽ
xây một nhà thờ vừa phải, bằng sự hỗ trợ của chính
tín hữu tại địa phương.
- Văn phòng của ngài là một gian phòng nhỏ,
trong một ngôi nhà cũ kỹ. Trong văn phòng không
có bất cứ món trang trí nào.
- Đời sống của ngài là đời sống của một chứng
nhân Tin Mừng. Ngài sống điều ngài rao giảng; cách
sống của ngài cho thấy rõ rằng quyền bính là để
phục vụ.
Dường như Giám mục Saupin không nói về một
cái gì đó phi thường khi mô tả chân dung giám mục
mà ngài mong muốn. Một lối sống giản dị theo Tin
Mừng chính là chứng tá cho Nước của Thiên Chúa.
THIÊN PHONG
Dịch từ “Authority: Its Use and Abuse,” của C.P.
Varkey
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Thánh Lễ Kính Chúa Thánh Thần, 11-1-2011
Cv 1,14-16; Mt 28,16-20
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy mình có mặt
trong “Nhóm Mười Một” đi gặp Đức Giêsu trên
núi cao, cũng như quây quần cùng Đức Maria
mà cầu nguyện, không phải nhờ chuyển dịch tư
tưởng, suy rộng ra mà tưởng tượng, mà thật sự
là như thế. Như các môn đệ của Đức Giêsu, đã
là Nhóm Mười Hai, bây giờ là Nhóm Mười
Một: họ mang trong mình một sự suy yếu, một
sự phản bội, vết thương không bao giờ lành. Dù
sau này Mátthia được chọn để bổ sung cho
Giuđa, các môn đệ Đức Giêsu biết cái tên
“Nhóm Mười Hai” bây giờ là một điểm nhắm,
còn thực tế, các ông là “Nhóm Mười Một”! Bài
Tin Mừng cung cấp thêm một thông tin: “Các
ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi”
(Mt 28,17).
Chúng ta và anh em chúng ta cũng thế. Đã có
những lần chúng ta suy yếu đi, thậm chí đã có
những lần phản bội. Chúng ta mang trong mình
vết thương không bao giờ lành, làm chúng ta
không bao giờ hoàn toàn khỏe mạnh. Thế mà
chúng ta được giao phó sứ mạng đi đến với
muốn dân, sứ mạng của chính Đức Giêsu. Làm
sao chúng ta có thể chu toàn sứ mạng, nếu
không thấy điểm tựa của chúng ta là chính Đức
Giêsu Phục sinh, Đấng “đã được Thiên Chúa
Cha giao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt
28,18), sức mạnh dẫn dắt chúng ta là Chúa
Thánh Thần, đấng nâng đỡ chúng ta là Mẹ
Maria? Không phải chúng ta chỉ suy ra rằng vì
Đức Maria là Mẹ Đức Giêsu thì cũng có thể coi
là Mẹ chúng ta. Mẹ là Mẹ chúng ta thật do một
quyết định của Đức Giêsu trong kế hoạch cứu
chuộc, khi Người phán với Mẹ: “Thưa Bà, đây
là con của Bà” (Ga 19,26), và nói với người
môn đệ Người yêu thương: “Đây là mẹ của anh”
(Ga 19,27). Kể từ khi đó, Đức Maria trở thành
Mẹ của mọi thế hệ môn đệ của Đức Giêsu.
Xưa kia, khi Nhóm Mười Một quây quần bên
Mẹ, chắc chắn các vị không phải chỉ cầu
nguyện; Mẹ đã chia sẻ những kinh nghiệm,
những hiểu biết, những khám phá về Đức Giêsu,
do suy gẫm và cầu nguyện nhiều. Hôm nay chắc
chắn Mẹ cũng làm như thế cho chúng ta. Mẹ
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làm như thế trong sự gần gũi thân tình với
chúng ta, Chúa Thánh Thần làm như thế cách
nhiệm mầu trong tâm hồn chúng ta.
Thánh Thần xuống trên các môn đệ; các ông
lại lên đường, mang quà tặng Phúc Âm đến cho
bất cứ người nào các ông gặp gỡ. Sau những
ngày này, chúng ta lại lên đường cho một hành
trình ba năm, để mang quà tặng Phúc Âm đến
cho người khác, tức cũng là đáp lại quà tặng
Phúc Âm chúng ta vẫn có trong lòng. Công việc
“đáp lại quà tặng Phúc Âm” cũng chính là việc
mà bài Tin Mừng Mt nói: “đi làm cho muôn dân
trở thành môn đệ” (Mt 28,19), không phải là
môn đệ của ta, nhưng môn đệ của Đức Giêsu, y
như chúng ta đã, đang và sẽ là môn đệ Đức
Giêsu mỗi ngày một hơn. Vất vả ngược xuôi,
dựa vào kinh nghiệm của mình, không phải để
tìm cho mình một hai môn đệ, mà là làm cho
Đức Giêsu có thêm môn đệ! để rồi cùng sống
bình đẳng với họ trước mặt Đức Giêsu! Bằng
hai công việc: “mục vụ bí tích”, tức là “làm
phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 18,19), điều này
đòi hỏi chúng ta phải sống kết hợp với Ba Ngôi
để phục vụ người khác; “mục vụ Lời Chúa”, tức
là “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền
cho anh em” (Mt 28,20), điều này đòi hỏi chúng
ta phải để cho Chúa Thánh Thần liên tục đưa
chúng ta vào sự thật của giáo huấn của Đức
Giêsu hầu có thể dạy dỗ người khác.
Suy nghĩ đến đây, tôi nghe ra hai câu hỏi về
trách nhiệm của chúng ta: 1) Chúng ta đã dùng
các giờ cầu nguyện, suy gẫm thế nào, để có
tương quan ngày một thân tình hơn với Thiên
Chúa Ba Ngôi? 2) Chúng ta đã dùng Luật Dòng,
Hiến Chương, các văn kiện của Huấn Quyền
Hội Thánh thế nào, để cứ đi sâu được mãi vào ý
nghĩa các giáo huấn của Đức Giêsu hầu có thể
truyền đạt đúng đắn giáo huấn của Đức Giêsu
cho anh chị em chúng ta?
FX. Vũ Phan Long
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15 Ngày cùng với thánh Phanxicô

CẦU NGUYỆN (tiếp theo)
Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm

Ngày thứ mười hai

THẤY CHÚA CHA VÀ CHÚA KITÔ
TRONG THẦN KHÍ
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chính
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không
ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha
của Thầy; ngay từ bây giờ anh em biết Người và
đã thấy Người. Ông Philipphê mới nói với
Người: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy
Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện
rồi”. Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em
bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư? Anh
Philipphê, ai xem thấy Thầy là xem thấy Cha
Thầy”. (Hn 1)
Huấn ngôn thứ nhất này được trình bày như
một tiểu luận về sự hiểu biết Thiên Chúa và
Chúa Giêsu, trong lịch sử và trong Bí tích
Thánh Thể. Bản văn súc tích về ý nghĩa Thần
học, mang dấu ấn sâu đậm của Phúc Âm thánh
Gioan, cho thấy những nguồn gốc sâu xa của sự
hiểu biết thật.
Nó bắt đầu bằng một đọan Phúc Âm thánh
Gioan, được trích dẫn nguyên vẹn. Để biết Chúa
Cha, để thấy Người, chỉ có một con đường: Chúa
Giêsu, đường, sự thật và sự sống. Bốn đọan tập
trung vào Chúa Cha và Chúa Con. Phải mượn
con đường Chúa Con, chính Chúa Con là Đấng
chúng ta phải biết và thấy. Nhưng Chúa Con chỉ
dẫn đến Chúa Cha thôi: khuôn mặt của Người
không phải là của Người, đó là khuôn mặt của
Chúa Cha: Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa
Cha. Chúa Con không thay thế Chúa Cha, Người
không thế chỗ của Chúa Cha; qua những gì
Người là, Người mặc khải Chúa Cha.
Chúa Cha ngự trong ánh sáng siêu phàm, và
Thiên Chúa là Thần Khí, và không ai đã thấy
Thiên chúa bao giờ. Vì thế người ta chỉ có thể
thấy Người trong Thần Khí, vì Thần Khí mới
ban sự sống, chứ con người tự nhiên chẳng làm
được gì.
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Phần Chúa Con, vì Người ngang hàng với
Chúa Cha, nên người ta chỉ có thể nhìn thấy
Người như nhìn thấy Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần.
Chỉ có thể đến với Chúa Cha qua con đường
là Đức Chúa Con: biết Người và thấy Người là
thấy Chúa Cha. Dường như dễ dàng biết và thấy
Chúa Con và có thể đạt được, nhưng không phải
thế đâu. “Nếu anh em biết Thầy”, “Anh em
chưa biết Thầy”, đó là lời Đức Giêsu trách móc
thánh Philipphê và các bạn đồng hành của ông.
Phần tiếp theo của bản văn đề cập đến khó
khăn này và, thay vì giải quyết, nó lại như nhận
chúng ta chìm sâu trong đó. Kết hợp những
đọan văn của thánh Phaolô (1Tm 6, 16) và của
thánh Gioan (Ga 4, 24; 1, 18), chúng ta nhận
được xác quyết là không thể đến được với Chúa
Cha Đấng ngự trong ánh sáng siêu phàm;
không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, vì Người
là Thần Khí, mọi giác quan và mọi lý trí đều
không thể nắm bắt được. Trong đọan trước đây,
những chữ: Cha, biết, thấy được nhấn mạnh thế
nào, thì ở đây, chữ Thần Khí được nhấn mạnh
thế ấy. Chúa Cha là Thần Khí nên chỉ có thể
thấy được trong Thần Khí, Đấng duy nhất mang
sự sống, đó không phải là trường hợp của xác
thịt (Ga 6, 64). Nói cách khác, sự tiếp cận hòan
toàn theo lòai người (xác thịt) bằng giác quan
không đưa đến được với mầu nhiệm Chúa Cha.
Phải có sự can thiệp của một tác nhân khôn tả:
hơi thở, gió, sự sống mà chúng ta gọi là thần khí
và câu cuối của đọan văn đồng hóa với Ngôi Vị
Thần Khí.
Cũng thế, hòan toàn không thể đến được với
bản thân Chúa Con, Đấng mặc khải Chúa Cha
và Đấng làm trung gian để nhận biết Chúa Cha,
giống như trường hợp đến với Chúa Cha: vì
Người ngang hàng với Chúa Cha (nơi bản thể
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thần linh của Người), người ta chỉ có thể nhìn
thấy Người như nhìn thấy Chúa Cha. Vậy là
chúng ta bị cầm giữ trên một con đường không
có lối thóat. Không thể thấy Chúa Cha, chỉ Chúa
Con mới có thể mặc khải cho. Nhưng chính
Chúa Con mà chúng ta nghĩ là nắm bắt được
theo kiểu lòai người, lại vượt khỏi tầm tay
chúng ta giống như Chúa Cha. Thần Khí Đấng
ban cho chúng ta khả năng thấy, chính Người
cũng là Đấng vô hình.
Làm sao ra khỏi ngã rẽ này, nó như lọai trừ
mọi nhận biết chân thật về mầu nhiệm, ở đây
được nhìn trong chiều kích Ba Ngôi ấy? Thánh
Phanxicô không cho câu trả lời trực tiếp, nhưng
ngài mô tả những con đường qua đó chúng ta đi
đến chỗ thấy Chúa Giêsu cách trọn vẹn, hoặc
trong thân phận người thế, hoặc trong tình trạng
bí tích của Người.
Do đó, tất cả những ai chỉ nhìn thấy Chúa
Giêsu như một con người, chứ không theo Thần
Khí mà nhìn và tin rằng Người có Thần tính,
nghĩa là Người là Con thật của Thiên Chúa, đều
bị luận phạt.
Cũng vậy, tất cả những ai nhìn bí tích do Lời
Chúa thánh hóa trên bàn thờ, bởi tay linh mục,
dưới hình bánh và hình rượu, mà không theo
Thần Khí để nhìn và tin rằng đó là Thiên Chúa,
là đích thực Mình và Máu cực thánh của Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đều bị luận phạt.
Chính Đấng tối cao đã chứng thực khi nói rằng:
“Đây là Mình Ta và Máu giao ước mới của Ta,
sẽ đổ ra vì mọi người”. Và “Ai ăn Thịt Ta và
uống Máu Ta, sẽ được sống muôn đời”. Bởi thế,
chính Thần Khí, Đấng ngự trong các tín hữu,
tiếp rước Mình và Máu cực thánh Chúa. Còn tất
cả những ai không hiệp thông với Thần Khí ấy
mà dám rước Chúa, là ăn và uống lấy án phạt
cho mình.
Trong cuộc đời trần thế lịch sử của Chúa
Giêsu, những người đồng thời với Người đã có
thể thấy con người cụ thể của Người, nhưng
những ai dừng ở đó, không theo sự soi sáng của
Thần Khí mà nhìn thấy những bí ẩn sâu thẳm
của Thần tính Người, họ đã không thấy được
mầu nhiệm của Chúa Con. Cái biết thuần túy
lịch sử chẳng giúp ích gì cho họ.
Ngày nay, chúng ta không còn biết Chúa
Giêsu theo xác thịt nữa (2Cr 5, 16), trong thân
phận con người thế gian của Người, một điều
tương tự như thế được trình bày với chúng ta: Bí
tích Mình và Máu Thánh Chúa. Giống như thân
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xác của Người, con người lịch sử của Người
xưa kia, đây là một thực tại thực nghiệm thật
bình thường trước mắt chúng ta: bánh và rượu,
những lời và sự hiện diện của linh mục cử hành.
Những người chứng kiến lúc ấy được mời
gọi thấy và tin (thấy và tin theo ngôn ngữ của
thánh Gioan có nghĩa là đến với Chúa Giêsu, bắt
gặp Người bằng đức tin) theo Thần Khí và theo
Thần tính. Cũng thế, các tín hữu ngày nay phải
nhìn xa hơn những yếu tố vật chất và nghi thức.
Những lời của chính Đấng tối cao chứng nhận
thực tại sâu xa của Thánh Thể; sự hiện diện: đây
là Mình Ta và Máu giao ước của Ta (Mc 14, 22.
24); hiệp lễ: Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta sẽ
được sống muôn đời (Ga 6, 54).
Và đây là câu chìa khóa của Huấn ngôn, nó
đáp ứng một cách nào đó tất cả những câu hỏi
đã được đặt ra cho tới bây giờ khi chiếu lên
chúng một ánh sáng siêu vời: Bởi thế, chính
Thần Khí, Đấng ngự trong các tín hữu, tiếp
rước Mình và Máu cực thánh Chúa.
Kể từ đấy ngõ bí đã có lối thóat. Quả thế,
Chúa Cha luôn ngự trong ánh sáng siêu phàm và
không ai có thể thấy. Chúa Con Đấng duy nhất
mặc khải Chúa Cha chúng ta lại không thể nhận
biết theo xác thịt được, dù trong thân phận trần
thế của Người, con người trần thế ấy đã qua đi
vĩnh viễn rồi, dù trong tình trạng bí tích, tình
trạng duy nhất chúng ta biết được. Thần Khí,
Đấng cũng như thế nữa, người ta chỉ có thể nhìn
thấy Người như nhìn thấy Chúa Cha và Chúa
Con, và vì thế, Người vượt trên mọi sự hiểu
biết, nhưng lại ngự trong các tín hữu. Là Đấng
vô hình và không thể đạt thấu, thật lạ lùng,
chính Người là Đấng làm cho chúng ta theo
Thần khí và theo Thần tính thấy thực tại bí ẩn
của Thánh Thể: Đức Chúa chịu đóng đinh và đã
phục sinh. Người ngự trong chúng ta, đậu xuống
trên chúng ta như đã đậu xuống trên Đấng
Mêsia (Is 11, 2) và trên Đức Trinh nữ Maria (Lc
1, 35), Người tiếp rước, qua chúng ta, Mình và
Máu cực thánh Chúa, tức là làm cho chúng ta
phân biệt được (1Cr 11, 29) và nhận biết sự hiện
diện sống động của Chúa Chịu đóng đinh và
Phục sinh qua các yếu tố và các nghi thức.
Bây giờ thánh Phanxicô từ đỉnh cao ấy đi qua
một lời khuyên đơn sơ hơn, nhưng luôn dựa trên
một cái nhìn thần học sâu sắc.
Vậy hỡi con cái lòai người, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá? Tại sao không nhìn nhận
sự thật và tin vào Con Thiên Chúa? Này đây
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hằng ngày Người hạ mình xuống như xưa Người
rời ngai vàng mà đến trong lòng Đức Trinh Nữ.
Hằng ngày Người đến với chúng ta một cách
khiêm nhường.
Hằng ngày Người rời cung lòng Chúa Cha
để ngự xuống trên bàn thờ, trong tay linh mục.
Con Thiên Chúa ở với chúng ta, dù không
còn như “khi sống kiếp phàm nhân” nữa (Dt
5,7). Nếu thay vì trong sạch và nhẹ nhàng, tâm
hồn chúng ta lại nặng trĩu vì các bận tâm và lo
lắng, chúng ta có cơ nguy bỏ qua sự thật, và
không nhìn nhận Con Thiên Chúa. Hơn nữa,
Chúa Con vinh hiển ấy, “Đấng hằng ở nơi cung
lòng Chúa Cha” (Ga 1, 18) và Đấng ngự trên
“ngai vàng” (Kn 18, 15), không đến với chúng
ta trong sự uy nghi sáng láng của Người, nhưng
Người đến một cách khiêm nhường, như một
lương thực tầm thường hằng ngày vậy. Người
“hạ mình xuống” như xưa “Người nhập thể
trong lòng một Trinh Nữ”, và Người rời cung
lòng Chúa Cha, đặt mình trong tay người phàm.
Thánh Phanxicô nhìn Thánh Thể như sự nối dài
sự tự hủy của Người Tôi Tớ. Những gì giác
quan thấy nơi Người cũng không phải là một
thân xác lòai người, dù thật là khiêm tốn và ẩn
mình đi nữa; đó là một thứ rất đơn giản, hầu như
chẳng nghĩa lý gì. Một vinh quang như thế lại ở
trong một sự ẩn mình đi như thế!
Xưa kia Người tỏ mình ra cho các thánh
Tông Đồ trong một thân xác đích thực thế nào,

thì ngày nay, Người cũng tỏ mình ra cho chúng
ta trong Bánh thánh như thế. Và như xưa, con
mắt xác thịt của các thánh Tông Đồ chỉ trông
thấy thân xác của Người, nhưng các ngài tin
rằng Người là Thiên Chúa, vì các ngài chiêm
ngắm Người với con mắt được Thần Khí soi
dẫn. Ngày nay cũng thế, khi con mắt xác thịt
của chúng ta trông thấy bánh và rượu, chúng ta
hãy biết nhìn ra và tin vững đó là Mình và Máu
cực thánh, hằng sống và chân thật của Người.
Khi đã nắm vững hành trình thiêng liêng
thánh Phanxicô mô tả, trong phần đầu bản văn
của ngài, những dòng cuối xem ra thật sáng sủa.
Chúng tóm lược hai hiện trạng của Đức Kitô
trong một câu: đời sống trần thế của Người và
định chế bí tích hiện nay.
Đó là phương thế Chúa dùng để ở mãi với
các tín hữu như chính Người đã nói: “Này đây,
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Chúng ta đã đi xong một vòng. “Đường, sự
thật và sự sống” luôn ở với chúng ta, qua đó
chúng ta đến với Chúa Cha (Mt 28, 20). Khi
Thần Khí dẫn chúng ta tới đó, mặc khải cho
chúng ta “những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa”
(1Cr 2, 10), chúng ta dấn bước đi tới với tâm
hồn thanh thản, và chiêm ngắm xa xa khuôn mặt
Chúa Con, chúng ta khám phá ra khuôn mặt
Chúa Cha. “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Ngày thứ mười ba

KINH NGỢI KHEN THUẦN TUÝ NHẤT
Ngài là Thiên Chúa thánh thiện,
Duy mình Ngài làm nên những kỳ công.
Ngài mạnh mẽ,
Ngài vĩ đại,
Ngài cao cả,
Ngài là Vua toàn năng,
Lạy Cha chí thánh,
Ngài là Vua thống trị trời đất.
Ngài là Ba Ngôi và là một Thiên Chúa,
Là Thần trên mọi chư thần.
Ngài là sự thiện,
Làm phát sinh mọi sự thiện,
Là sự thiện tuyệt đỉnh, là Thiên Chúa hằng
sống và chân thật.
Kinh ngợi khen Thiên Chúa tối cao
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Chúng ta còn lưu giữ trong Vương cung thánh
đường Assisi một mảnh giấy trên đó thánh
Phanxicô đã tự tay viết ra lời kinh ngợi khen
thuần tuý này, một lối viết vụng về. Khi ấy là
tháng chín năm 1224; trên ngọn núi La Verna nơi
ngài sống nhiều tuần lễ trong cô tịch, một biến cố
phi thường đã chụp xuống trên ngài. Ngài mới
được in Năm Dấu Thánh của Chúa Kitô chịu
đóng đinh, Đấng ngài nhìn thấy trong một thị
kiến huyền nhiệm, Chịu đóng đinh và Vinh
quang. Bạn đồng hành thân tín của ngài, Anh
Lêô, buồn vì phải trải qua một cơn thử thách
thiêng liêng, mong được cái gì đó từ thánh
Phanxicô để được an ủi và lấy lại sự bình an. Thế
là thánh Phanxicô đã ghi lại những lời ngợi khen
chất chứa trong lòng. Anh Lêô đã nhận bản văn
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này như một lá bùa hộ mệnh và anh mang theo
mình suốt cả cuộc đời.
Điều lạ lùng đầu tiên trong bản văn này, đó là
không có một ám chỉ nào về biến cố Năm Dấu
Thánh, dấu tuyệt hảo về Đức Kitô. Bản văn đi
theo hướng Ba Ngôi, với sự hiện diện của Cha
chí thánh ở trung tâm, như vẫn luôn là thế nơi
thánh Phanxicô. Cả ở đây nữa, không có một lời
cầu xin nào, không có lời tạ ơn nào, tóm lại,
không hề có chuyện quay về với bản thân mình,
nhưng chỉ có một cái nhìn đầy kinh ngạc trước
vẻ huy hoàng của Đấng ngài lấy làm nền tảng.
Đó là một sự tuôn trào bộc phát, những từ đơn
sơ dồn dập nối tiếp nhau; thế nhưng, chúng tóat
ra từ một kinh nghiệm sâu xa và một sự nghiền
ngẫm lâu dài.
Sự thánh thiện, khác biệt và tách biệt, là từ
đầu tiên: sự cao cả của Thiên Chúa, Đấng duy
nhất, tỏ mình ra trong đó. Sự khơi gợi đến
Thánh vịnh 85, 10, Ngài làm nên những kỳ
công, nhắm đến tất cả mọi sự can thiệp đầy lòng
thương xót và lạ lùng của Thiên Chúa trên thế
giới. Biết đâu thánh Phanxicô cũng hàm ý đưa
vào đó bí mật kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện
nơi ngài, khi làm cho ngài nên đồng hình dạng
với Đức Kitô chịu đóng đinh.
Những phẩm tính tiếp sau: mạnh mẽ, vĩ đại,
cao cả, Vua toàn năng, Vua thống trị trời đất,
tất cả đều nêu bật khuôn mặt uy hùng của mầu
nhiệm Thiên Chúa: sức mạnh của Người, sự cao
cả của Người, vương quyền vinh hiển của
Người trên hòan vũ. Người Cha thánh thiện dịu
hiền và kính cẩn mượn từ lời nguyện hiến tế của
Đức Giêsu (Ga 17, 11) và thánh Phanxicô yêu
thích đặc biệt – ngài dùng đến 10 lần trong các
tác phẩm của ngài – nói với chúng ta rằng Thiên
Chúa mạnh mẽ ấy cũng là Cha của Đức Giêsu
Kitô và của chúng ta.
Sau khi đã kêu cầu lên Chúa Cha, thánh
Phanxicô nhìn Người trong tương quan hiệp
thông với Chúa Con và Chúa Thánh Thần;
Thiên Chúa, như đã được nói tới rồi, là Ba Ngôi
và Một Thiên Chúa; sự riêng biệt và sự khác
nhau đã được tôn trọng và đã được xác quyết,
nhưng quy về nhất thể, không tách biệt, không
phân rẽ nhau. Thiên Chúa là Thần trên mọi chư
thần (Tv 135, 2); tất cả mọi giá trị khác với
Người, dù cao vời đến mấy và được con người
coi là thần đi nữa, đều lệ thuộc Người vì “Ngài
trổi vượt chư thần hết thảy” (Tv 96, 9). Bởi vì
duy mình Thiên Chúa là Sự Thiện: điều lấp đầy,
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làm vui thỏa, làm mãn nguyện; điều nhờ đó mà
lòai người được dựng nên; niềm hạnh phúc mà
kẻ có sự thiện được đón nhận. Người cũng là
mọi sự thiện; vì mọi sự nơi Người đều là tốt
lành. Và những gì là tốt lành trong trời đất chỉ là
dấu vết, sự phản ánh của Đấng là sự thiện tuyệt
đỉnh. Có lẽ phản ứng lại những từ ngữ trừu
tượng trên đây mà ngài phải dùng tới, thánh
Phanxicô xác định lại đặc tính biệt vị, ấm áp của
Thiên Chúa: Ngài là Thiên Chúa hằng sống và
chân thật.
Ngài là tình yêu, là bác ái;
Ngài là hiện thân của sự khôn ngoan,
của đức khiêm nhường
và của lòng nhẫn nại.
Ngài tuyệt đẹp,
Ngài nhân từ,
Ngài là nơi nương tựa an toàn,
Ngài là chốn nghỉ ngơi,
Ngài là niềm vui,
Ngài là niềm hy vọng và hân hoan,
Ngài là sự công chính và tiết độ.
Ngài là tất cả kho tàng sung mãn của
chúng con.
Ngài tuyệt đẹp,
Ngài nhân từ
Ngài là Đấng che chở, gìn giữ và bảo vệ
chúng con,
Ngài là sức mạnh,
Ngài là sự mát mẻ.
Chúng con trông cậy Ngài,
Chúng con tin tưởng Ngài,
Chúng con yêu mến Ngài.
Ngài là tất cả sự dịu ngọt và là sự sống
đời đời của chúng con.
Đây là một tràng những danh xưng của
Thiên Chúa: 24 lần chúng ta nghe chỉ có hai chữ
này: Ngài là (bản dịch tiếng Việt thu gọn lại nên
con số ít hơn). Thánh Phanxicô đã ra khỏi chính
mình, ngài không còn ở trong mình nữa, ngài
chỉ thấy Đấng kia, Ngài ấy, thánh nhân cố gắng
để gợi lên, với sự ấp úng lặp đi lặp lại, một hữu
thể và sự sống viên mãn không hề cạn được. Có
sự liên tục không, có lô gích không trong 27
danh xưng khác nhau ngài gán cho Thiên Chúa?
Một cách khiêm tốn, với sự tôn trọng bài ca đức
mến này, chúng ta theo dòng những kết hợp,
mỗi một biểu từ ngài dùng, tùy theo vị trí của
chúng trong bản văn.
Ngài là tình yêu, là bác ái: đó là danh xưng
đầu tiên của Thiên Chúa, có thể nói được đây là
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định nghĩa duy nhất Kinh Thánh cung cấp cho
ngài (1Ga, 4, 16). Cùng với biểu từ bác ái của
Kinh Thánh, thánh Phanxicô thêm cho thành đôi
chữ thông dụng hơn, tình yêu. Cả hai biểu từ
công bố Thiên Chúa ra khỏi mình, xuất thần, cả
trong sự kết hiệp nội tại (giữa Ba Ngôi), cả
trong tình yêu của Người đối với thế gian, mà
Người kêu gọi làm đồng bạn với Người, nơi con
người. Từ khôn ngoan có một nghĩa phức tạp
hơn. Vừa là kinh nghiệm sống và phán đóan, cái
nhìn vượt trên mọi sự, sự khôn ngoan, như từ
ngữ gợi lên, cũng là hương vị, sự nếm cảm ta
gặp được trong sự gặp gỡ Chúa. Phải chăng
thánh Phanxicô là người đầu tiên gọi Thiên
Chúa là đức khiêm nhường? Người vinh quang
và cao cả đến đâu đi nữa, Người vẫn tỏ ra là
Đấng ẩn mình, xóa mình đi, yếu đuối; và Người
không thị uy, nhưng hiến mình cách kín đáo, âm
thầm. Người là lòng nhẫn nại (Tv 70, 5): Đấng
đứng vững, trụ lại, và Người giúp ta đứng vững
và trụ lại trong cơn đau khổ.
Đẹp đẽ và nhân từ đi đôi với nhau. Do sơ ý
(?), hay đúng hơn, do muốn nhấn mạnh mà
thánh Phanxicô lấy lại cùng một đôi ấy sau đó.
Vẻ đẹp của Thiên Chúa là vẻ huy hoàng và sức
quyến rũ phát xuất từ Người và lôi cuốn về
Người mọi cái nhìn chiêm ngắm. Vẻ đẹp này
không gây sợ hãi, vì lòng nhân từ đi theo nó
(hay theo các bản dịch khác: lòng khoan dung).
Thiên Chúa cách nào đó đã trở nên gần gũi:
Người làm quen với con người và đặt mình
ngang hàng với con người.
Nơi nương tựa an toàn và chốn nghỉ ngơi là
hai ý niệm gần nhau. Duy mình Thiên Chúa là
nơi ẩn náu an toàn tại đó con người có thể tránh
được mọi nguy hiểm, mọi đe dọa và gặp được
sự bình an và sự nghỉ ngơi với sự thư giãn của
toàn thể con người mình. Kết quả từ đó là
những thuộc tính sau đây: niềm vui, niềm hân
hoan, niềm hy vọng. Niềm vui là sự biểu lộ sinh
động của hạnh phúc gặp thấy; khi nó tóat ra
ngòai thành lời ca và sự mừng rỡ, nó trở thành
niềm hân hoan hay niềm hoan lạc. Cùng với
chữ hy vọng, sự chờ đợi niềm hạnh phúc đã hứa
và nó đang đến, thánh Phanxicô thêm đại từ sở
hữu ở số nhiều (bản dịch tiếng Việt không rõ),
của chúng ta, sau đó được lặp lại như để nhấn
mạnh rằng Thiên Chúa không phải chỉ cho ngài
mà thôi: cho tôi, nhưng cho mọi người, cho
chúng ta. Sự công chính và tiết độ gợi đến hai
nhân đức chủ yếu, kèm theo đó có sức mạnh
tiếp sau. Thiên Chúa là sự công chính: Người
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đánh giá mọi sự đúng giá trị của chúng; biết con
người là gì, Người biểu lộ với nó trước tiên
không phải là tính nghiêm khắc của Người,
nhưng là ý muốn yêu thương và cứu độ của
Người. Người ban các ân huệ của Người và
những thử thách cho từng người vừa chừng, tùy
theo mức độ phù hợp, tùy theo sự tiết độ của
Người. Sự tiết độ này, chỉ có tình yêu không
biết tiết độ mới đổ tràn mà thôi! Cuối cùng,
Thiên Chúa là tất cả kho tàng sung mãn. Thánh
Phanxicô nghèo khó, người ca hát đức nghèo,
biết rằng thiếu thốn đến mức nào thì sự nghèo
khó này biến đi để nhường chỗ cho sự phong
phú vô hạn của Thiên Chúa.
Sau khi lặp lại đôi tuyệt đẹp và nhân từ, cách
nào đi nữa, dù do sơ suất hay do cố ý lặp lại,
chúng vẫn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của
các giá trị này đối với thánh Phanxicô, bốn từ
diễn tả sự che chở dựa trên sức mạnh: Đấng che
chở, gìn giữ, bảo vệ, sức mạnh. Giống như một
người khỏe mạnh, Thiên Chúa che chở (cử chỉ
của người mẹ) và gìn giữ (thái độ của người lính
chiến); Người còn giống như người mục tử gìn
giữ đàn chiên của mình. Chúng ta có thể tin cậy
vào Người bởi vì Người không thiếu sự hùng
tráng và sức mạnh.
Giống như ở trên kia, nơi nương tựa an toàn
và sự nghỉ ngơi làm phát sinh niềm vui, ở đây,
sự an toàn do Đấng che chở mang lại làm phát
sinh sự mát mẻ; chữ có nghĩa là sự mát mẻ,
đồng thời cũng có nghĩa là bữa tiệc vui giữa bạn
hữu.
Năm từ cuối cùng đều có chữ đại từ sở hữu
chúng con kèm theo (Bản dịch Việt Nam đã đổi
ngược lại: Thay vì Ngài là niềm trông cậy của
chúng con, thì dịch: Chúng con trông cậy Ngài);
người cầu nguyện nói dứt khóat nhân danh một
cộng đòan. Ngài áp dụng cho Thiên Chúa tên
của ba nhân đức đối thần: chúng con trông cậy
Ngài, chúng con tin tưởng Ngài, chúng con yêu
mến Ngài. Trông cậy đi đầu trái với thứ tự thông
thường. Chính Thiên Chúa là niềm hạnh phúc
tuyệt diệu mà toàn thể con người chờ đợi và kêu
xin. Chúng con tin tưởng Ngài; ánh sáng của
Người chiếu vào bóng tối của chúng ta và giúp
chúng ta thấy đúng sự thật, vượt trên những vẻ
bên ngòai và những bề mặt. Và lần thứ hai, từ
tình yêu được nhắc lại (Chúng con yêu mến
Ngài): tận đáy lòng ngài, chẳng có gì khác ngòai
Tình Yêu; chỉ có tình yêu này mới giúp chúng ta
yêu đáp trả lại.
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Việc đã là như thế, để tóm tắt mọi sự bằng
những từ càng lúc càng mở rộng hơn, đây là
những lời kêu cầu cuối cùng: Ngài là tất cả sự
dịu ngọt và là sự sống đời đời của chúng con.
Chữ dịu ngọt này có lẽ là chữ diễn tả tốt nhất
kinh nghiệm riêng tư (chủ quan) của thánh
Phanxicô, sự cảm nếm của ngài về Thiên Chúa,
ngài luôn dè dặt về điểm này.
Ngài là Đức Chúa lớn lao và kỳ diệu
là Thiên Chúa toàn năng
là Đấng Cứu tinh nhân hậu.
Đọan cuối cùng lấy lại một số tính từ đã
được sử dụng: lớn lao, toàn năng, và thêm vào
đó hai tính từ khác: kỳ diệu, nhân hậu. Thiên
Chúa toàn năng và lớn lao tất nhiên là khơi lên
nơi kẻ khám phá ra Người một động thái khâm

phục ngưỡng mộ (kỳ diệu). Chữ cuối cùng êm
dịu hơn: mọi sự đều kết thúc và hợp về trong
lòng nhân hậu của Đấng đến không phải để kết
án nhưng để cứu vớt: Đấng Cứu tinh nhân hậu
(ám chỉ duy nhất có lẽ dành cho Chúa Giêsu).
Đạo đức Hồi giáo có một tràng 99 danh xưng
của Thiên Chúa rút ra từ kinh Coran và đề ra
cho tín đồ nghiền ngẫm. Kinh ngợi khen Thiên
Chúa của thánh Phanxicô cung cấp cho chúng
ta 43 trong số đó, và tính cả những danh xưng
được lặp lại tổng cộng là 60. Những danh xưng
này mời gọi chúng ta thóat ra khỏi những thứ
rắc rối của cái tôi nơi chúng ta và hướng mắt
nhìn với lòng thanh trí sạch lên Đấng là:
Thiên Chúa toàn năng
là Đấng Cứu tinh nhân hậu.

Một vài hình ảnh TNTD 2011
“Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
Vì Người đã thực hiện bao kỳ công”

Xin chúc mừng quý Anh trong Ban Tân Cố vấn.
“Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
Gây kinh hòang cho vua chúa trần gian”
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“Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực”
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Chuyện bên lề
Tháng Giêng ...
Kẻ khóc, người khóc
Cuộc bầu cử diễn ra vô cùng
căng thẳng. Đã hơn một tiếng
đồng hồ và hai vòng đầu phiếu
trôi qua, nhưng kết quả cuối
cùng vẫn là một phiếu trắng,
còn số phiếu ủng hộ của anh
BA và anh SÁU vẫn là 40/81
ngang bằng nhau. Các đại biểu
được phép dừng lại nghỉ giải
lao tại chỗ trong giây lát và
cũng là thời gian lắng đọng để
mỗi người có thể suy nghĩ một
cách thông suốt hơn, trước khi
tiếp tục lao vào vòng đầu phiếu
thứ ba và cũng là vòng quyết
định. Không ai muốn áp dụng
những khoản luật đặc biệt nào
khác, như kết quả lần cuối cùng
này lại ngang bằng nhau, thì
người có số tuổi lớn hơn, hoặc
ngày khấn thâm niên hơn, hoặc
râu tóc rậm hơn ...vv sẽ kể như
đắc cử.
Thế rồi, cuộc đầu phiếu vòng
ba đã diễn ra; và kết quả là anh
BA được 41/81 phiếu, hơn anh
SÁU chỉ vỏn vẹn có một phiếu.
Cuộc bầu cử kết thúc và anh
BA đắc cử vào vai trò người
phục vụ anh em. Các đại diện
hân hoan bước ra khỏi phòng
họp, thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng anh BA khóc lớn tiếng
khiến mọi người phải một phen
thảng thốt. Vị chủ tọa nhẹ
nhàng bước lại gần bên, cúi
xuống và hỏi anh BA:
- Này anh, có chuyện gì
không ổn?
Vội vàng đưa tay chùi nước
mắt, anh BA trả lời:
- Dẫu rất muốn vác thập
giá phục vụ anh em, tôi
cũng phải nén lòng cố
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gắng tỏ ra lịch sự theo
phong cách hiệp sĩ, tôi bỏ
phiếu trắng và quyết định
rút ra khỏi vòng tranh cử.
Nhưng buồn thay …
Không một ai hiểu cho
mình. Thế là cuối cùng,
tôi đành phải khiêm
nhường và lấy hết can
đảm để bỏ phiếu cho
chính tôi. Và như anh
thấy đó, đúng là hai ứng
cử viên chỉ hơn kém nhau
có một phiếu!
Vị chủ tọa nói đôi lời thánh
thiện an ủi người anh em:
- “Thôi nín đi anh, lệ đẫm
vai rồi ...”. Dù sao, biết
đâu đó lại chẳng phải là ý
Chúa muốn. Bàn tay của
Chúa cũng rất nhiệm
màu!
Vị chủ tọa và anh BA đứng
lên, cùng nhau bước ra khỏi
phòng họp. Nhưng thật bất ngờ,
phía hành lang cuối phòng họp,
một đám đông khác lại nhốn
nháo. Vị chủ tọa tiến lại gần và
cũng nhìn thấy một tu sĩ khác
đang nức nở. Lần này, anh đến
bên và ngồi xuống sát cạnh

người anh em là anh SÁU và
hỏi:
- Tại sao anh lại khóc?
Anh SÁU mếu máo trong
nước mắt:
- Từ khi bước vào đây, tôi
đã nhất quyết mong muốn
được vác gánh nặng thay
cho anh em; nên ngay từ
vòng phiếu đầu cho tới
vòng phiếu cuối, tôi vẫn
kiên trì tự mình theo đuổi
lá phiếu của mình. Thế
mà rồi tới vòng cuối
cùng, như anh thấy đó,
không biết một đại biểu
nào đã để cho bản thân bị
lung lạc, nỡ lòng cướp đi
mất niềm mong ước lớn
lao của tôi. Nếu biết
trước chuyện đời có lúc
đổi trắng thay đen như
thế, có lẽ tôi đã xin được
phát biểu ý kiến ngay từ
đầu, khỏi để mọi người
tốn thời gian và bút giấy.
Đúng là vừa khổ cho
mình, vừa làm khổ anh
em!
Một lần nữa, vị chủ tọa lại
phải ban phát những lời khuyên
giải:
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- Muốn hy sinh vác thập
giá thay cho người khác
là một điều tốt. Chắc
chắn Chúa chúc lành cho
thiện chí của anh. Nhưng
dù sao đôi lúc người ta
cũng phải nghỉ ngơi vài
ba năm để dưỡng sức,
như là thời gian hưu lễ,
để một mai lại đủ sức mà
vác thập giá nặng nề hơn,
hoặc để có thêm kinh
nghiệm ngõ hầu lần sau
có cách biến thập giá trở
nên nhẹ nhàng hơn.
Anh SÁU quẹt vội hai hàng
nước mắt; ngước nhìn vị chủ
tọa và thỏ thẻ:
- “Đau khổ quả là điều hữu
ích, để giúp con học biết
thánh chỉ Ngài”(Tv 118,
71).
Đám đông giải tán.Vị chủ
tọa khoác tay lên vai người anh
em tiến ra tiền sảnh phòng họp,
trong lòng vui sướng vì cảm
nhận rằng: dẫu sống trong cái
xã hội hưởng thụ này, vẫn còn
có nhiều người yêu mến thập
giá và sẵn sàng mang vác gánh
nặng cho nhau.

Tân Hội đồng
Sau khi Điều hành viên A
công bố kết quả danh sách các
vị đã được bầu chọn vào tân
Hội đồng, vẻ mặt của Điều
hành viên B bỗng tỏ ra vô cùng
phấn khởi. Ngay tức khắc, thay
vì xướng tên từng người đã
được đắc cử, anh đã long trọng
giới thiệu một cách tổng quát
với cử tọa như sau:
- Thưa anh em, Tân Hội
đồng của chúng ta trong
nhiệm kỳ ba năm tới đây
sẽ có tất cả là 7 người,
trong đó gồm: 2 mỹ nhân,
2 phi nhân, 1 pháp nhân,
1 ý nhân và 1 quý nhân.
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Cả phòng họp vẫn ngồi im
lặng, không một tiếng vỗ tay.
Dường như mọi người chưa
hiểu và có lẽ ngay cả tân Hội
đồng cũng không thể ngộ ra lý
do tại sao Điều hành viên B lại
có cách ửng xử lạ thường như
thế. Hoàn toàn bất ngờ và khác
hẳn cách xướng danh bình
thường như các lần đại hội từ
trước tới nay trong lịch sử cộng
đồng.
Những tiếng xầm xì … kẻ
quay ngang, người ngó lui ngó
tới …; thậm chí còn có thể lắng
nghe được cả những lời giải
thích ngược xuôi của một anh
nào đó, giọng ồm ồm như
người nghiện thuốc lào:
- Mỹ nhân là người đẹp,
ngôn từ đặc biệt chỉ dùng
cho phái nữ. Phi nhân có
lẽ một là kẻ chạy nhanh
như ngựa, hai là kẻ có thể
làm những chuyện phi
thường như thánh Gióng.
Pháp nhân vừa có thể
nghĩa là một thầy pháp,
mà cũng vừa có thể là
một con người phốp
pháp, ú ù. Ý nhân, theo tự
điển tra ngược, dường
như là lối nói ngắn gọn
của chữ “ý trung nhân”;
còn nếu không, thì chỉ có
thể là một nghệ sĩ hát
chèo, hát quan họ, vì lối
hát này thường nổi tiếng
với âm đệm “ý ỳ y ...”.
Một cú hắt hơi thật to và tiếp
sau là câu hỏi:
- Thế còn một người là quý
nhân thì sao?
- Quý nhân thì tốt, quới
nhân thì tạm được, mà
quái nhân thì phải mua
nhang mua chuối mà
cúng để khấn trời cầu đất
cho tai qua nạn khỏi.
Thế rồi sau đó, một cách
chậm rãi, Điều hành viên B mới

lần lượt giới thiệu rõ về từng
nhân vật một.
- 2 mỹ nhân, đó là anh ...
và anh ..., hai người đã
từng du học tại Mỹ.
− 2 phi nhân, đó là
anh ... và anh ..., hai
người đã từng tốt
nghiệp trường lớn tại
Philippines.
- 1 pháp nhân, đó là anh ...,
đã từng có những năm
tháng dài dùi mài kinh sử
tại thành phố tráng lệ
Paris.
- 1 anh là ý nhân, vì đã
từng du học và đi lang
thang nghiên cứu khắp ba
miền Nam Trung Bắc
nước Ý; và đặc biệt thành
phố Átxidi, quê hương
của vị thánh nghèo và có
tên khác là “người hát
rong của Thiên Chúa” ,
không có gì xa lạ đối với
anh.
- Và cuối cùng, đẹp nhất và
cũng là quà tặng giá trị,
đó là 1 quý nhân, vì tên
anh luôn đi kèm với mùa
xuân ấp áp.
Đến lúc này, mọi người mới
vỡ lẽ ... Cả Hội trường vang dội
những tràng vỗ tay. Cứ tưởng
tượng như thể tinh anh của cả
năm châu bốn biển bỗng hội tụ
về đây.

Phần thưởng
Giống như tâm trạng các
công nhân vừa vui mừng vừa
hồi hộp đợi chờ phần thưởng
cuối năm của công ty, năm nay,
để khuyến khích tòan thể mọi
người nâng cao tinh thần trách
nhiệm, cộng đồng đã bày ra
một giải thưởng và muốn trao
tặng cho ai chu tòan xuất sắc
đúng vai trò chức năng của
mình trong tập thể.
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Mọi người nao nức trong
lòng và dường như ai cũng
muốn thắng giải. Đây là lần đầu
tiên được nghe nói tới một phần
thưởng cao quý như thế; và biết
đâu đó chẳng phải cũng là lần
cuối cùng? Tất cả những ai đã
học luật đều biết rằng: có mỏi
mắt tìm trong đống văn khố tư
liệu lịch sử, cũng sẽ không bao
giờ thấy chỗ nào đề cập tới cái
khỏan lạ lùng này. Đi tu là hy
sinh, phục vụ và cống hiến, chứ
có phải là vào nhà dòng để
thăng quan tiến chức, hoặc để
tìm kiếm lợi lộc vật chất đâu
mà mong mà đợi!
Thậm chí có người lại còn
hòai nghi về chuyện này và
nghĩ thầm: hẳn là người có sáng
kiến cũng chính là người đọat
giải, tương tự trong xã hội hiện
nay thiếu gì những người vừa
đánh trống vừa thổi còi, kẻ cầm
cân cũng chính là người nẩy
mực, kẻ bày ra luật cũng chính
là người xét xử …vv.
Bỗng, vị chủ tọa đứng lên
trịnh trọng nói với cử tọa:
- Thưa quý vị đại biểu,
trong năm qua xét bản
thân còn rất nhiều thiếu
sót, tôi xin thành thực cáo
lỗi cùng tất cả mọi người.
Một người khác thuộc hàng
tai to mặt lớn tiếp lời:
- Bản thân tôi cũng thế.
Thời gian qua cũng không
vuông tròn bổn phận như
trọng trách được giao.
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Tôi xin được tự kiểm điểm
phê bình trước tập thể.
Lần lượt nhiều người tưởng
chừng là những ứng viên có
triển vọng nhất đều khiêm tốn
tự nguyện xin rút lui khỏi cuộc
chạy đua có một không hai
này. Những người còn lại chợt
áy náy: Không lẽ mình lại tự
nhận mình là … Các bậc vị
vọng luân phiên nhau rút tên
mình ra khỏi danh sách.
Mọi ánh mắt đều hướng về
anh quản lý, một người mà ai
cũng biết anh là người làm
nhiều nhưng ít nói … Đột
nhiên, vị chủ tọa quyết định
mọi người bình bầu bằng phiếu
kín. Kết quả thực bất ngờ,
người có nhiều phiếu nhất lại là
anh thư ký.
Cả phòng họp nhao nhao, ra
chiều không mấy thuyết phục.
Bấy giờ, vị chủ tọa mới thong
thả lên tiếng:
- Trong năm qua, tuy anh
thư ký có thể chưa thực
sự làm tròn một cách
hòan hảo trách nhiệm của
anh; nhưng có một điều
là anh đã làm rất đúng
vai trò của anh. Anh xứng
đáng là người được trao
quà tặng này.
Một người bên dưới giơ cao
tay xin được phát biểu ý kiến.
Anh nói:
- Nhân danh tinh thần
JPIC, tôi xin anh chủ tọa
soi sáng thêm cho rõ.
Vị chủ tọa hít một hơi dài và
từ tốn giải thích:
- Dẫu việc làm thư ký chỉ là
một công việc rất bình
thường, bất cứ ai biết đọc
biết viết thông thường đều
có thể đảm nhận. Nhưng
vấn đề quan trọng không
phải là viết nhanh hay

chậm, viết sạch hay dơ,
viết đúng hay sai cũng là
chuyện khó tránh khỏi;
mà quan trọng là thi hành
cho đúng chức năng của
mình. Thư ký là người
mỗi ngày tận tụy nhận và
đem thư ra bỏ vào thùng
bưu điện, dù trời mưa hay
nắng. Thư ký còn là
người, dù nắng hay mưa,
mỗi ngày luôn trung
thành mang các thứ hồ sơ
đơn thư đến trình lên cấp
thẩm quyền để xin chữ ký.
Người trên chỉ cần biết ký
nhận; người quản lý chỉ
cần biết nhận bao thư và
rồi sau đó cẩn thận cất
tiền vào két sắt; còn thư
ký là người phải biết và
phải chuyên môn trong
lãnh vực đi xin chữ ký và
đi bỏ thư. Trong năm qua,
tôi nghĩ anh thư ký đã
đóng xuất sắc vai trò của
mình.
Tòan thể cộng đồng tỏ vẻ
đắc ý. Lời giải thích quả thực là
thuyết phục. Anh thư ký bước
ra khỏi hàng ghế và mạnh dạn
tiến lên hai tay ôm lấy giải
thưởng. Những tiếng vỗ tay
tưởng chừng không bao giờ dứt
…
Khi mọi sự đã trở lại bình
thường. Ngồi xuống ghế và mở
thùng giải thưởng ra, mắt anh
như rướm lệ … Phần thưởng
chỉ vỏn vẹn: một gram giấy
trắng khổ A4 ! Cái thứ chết tiệt
mà thường ngày anh vẫn nhìn
thấy đầy dẫy trong văn phòng.
Dù sao, anh phụ tá ngồi bên
cạnh cũng cười mỉm, đưa tay
gãi cái đầu trọc lóc và chia vui
với anh: “Có còn hơn không, có
còn hơn không … Có còn hơn
không, có còn hơn không …”
Chiều Giêricô
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MỪNG NĂM MỚI 2011
10 KHỎE
1. Ít thịt, Nhiều rau.
2. Chua Nhiều, Ít mặn,
3. Ít Đường, Nhiều trái.
4. Nhai Nhiều, Ít miếng,
5. Tắm nhiều, Ít Áo
6. Ít Nói, Nhiều Làm,
7. Ít Ham, Nhiều Cho.
8. Ít Lo, Nhiều nghỉ.
9. Bộ Nhiều, Ít Xe,
10. Nhiều Cười, Ít Giận,

THÁNH CHỨC LINH MỤC
Làm linh mục ở nơi bàn giấy,
Hỏi làm sao hiểu, thấy giáo dân.
Anh cần phải sống cận thân,
Với bao tín hữu chung quanh hằng ngày.
Đời linh mục chỉ hay và đẹp,
Chính khi anh chẳng hẹp con tim.
Bởi nhờ sống trọn chữ tình,
Tận tâm phục vụ, quên mình vì yêu.
Người linh mục phong nhiêu tình ái,
Suốt ngày đêm gieo vãi bình an.
Qua anh Thiên Chúa đổ tràn,
Thánh ân cứu độ cho ngàn thọ sinh.
Cuối đời được quang vinh thiên quốc,
Chính đây là cõi phúc vô biên.
Sau khi anh sống trung kiên,
Chu toàn thánh chức suốt trên đường đời.
Tặng hai anh:
Giacôbê Hồ Viết Thể
Giuse Nguyễn Khánh Thông
Nhân dịp hai anh được lãnh thánh chức linh mục
8/12/2010.

Hai Tê Miệt Vườn
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 02
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Ngày
06/02

Tên Thánh
Antôn

Họ Tên
Nguyễn Văn Chúc

Cộng Đoàn
Du Sinh

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI

Ngày Qua Đời
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Họ Tên

01/02/1992

Marie Francois Aubry

01/02/2004

Angiêlô Nguyễn Sĩ Thư

02/02/1954

Jean Bernard Ramon

20/02/1981

Joel Cotty

26/02/1970

Léonard Ramon

28/02/1997

Anphong Trần Phước Đức

01/02/1992

Marie Francois Aubry
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