
02
2011(309)

Bonum



 Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 2

 
 
 

Tháng Cộng đoàn – Điểm Ban Ngành GĐ. PS 

03- 2011 Suối dầu, Đakao, Xuân Sơn,  
Cù Lao Giêng, Bình Giả, Vinh Thường Huấn CLARA – FMM

04 - 2011 Thanh Hải, Cư Thịnh, Cầu Ông Lãnh,  
Sông Bé, Pleiku, Du Sinh Phúc Âm Hóa PSTT 

05 - 2011 Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài,  
Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội Huấn Luyện CPS 

 
 
 

  
 
 

Thư Anh Giám Tỉnh  03
Tin Tỉnh Dòng 

 Tin Từ Úc 05
Fraternitas 

 Xin góp các tài liệu về các cử hành Phụng vụ 06
 Ba-lan – “Sống Phúc âm”:  

Một quyển sách mới bằng tiếng Ba-lan 06
 Công bố các Nghị định 07
 Mexico – Gặp gỡ các Chuyên viên Văn khố 

trong các Tỉnh Dòng 07
 Gặp gỡ  anh em đang làm việc tại TW Dòng 07
 Cao học về Huấn luyện –  

Một Viễn cảnh Phan sinh 08
 Ủy Ban Các Hình thức mới 08
 Gặp gỡ các tân Giám tỉnh & Giám hạt 

Trung ương Dòng 08
 Lễ Chưởng Ấn và Đại học Giáo hòang 

Antonianum tại Rôma 10
 Hành hương về Thung lũng Rieti 11
 Kết thúc cuộc gặp gỡ các Giám tỉnh và các 

Giám hạt năm 2011 11
 Bản Thập điều của Giám tỉnh và Giám hạt 11
 Tu nghị Cơ sở Russia/Kazakhstan 15
 VP. Huấn luyện & Học vấn 

thăm Tỉnh Dòng Ukraine 15
 

Tin Nhà 
 Tin Thủ Đức 17 
 Tin Đồng Dài 19 
 Tin Đất Sét 20 
 Tin Hoà Hội 20 
 Tin Du Sinh 23 

Trang Clara 24 
Trang CPS 
Chia sẻ trong Chia-sẻ 31 

 Kitô giáo trong thế giới hôm nay 33 
 Dòng PSTT, nhà và trường dạy Hiệp thông 35 
 Học bạ Giêsu 41 
 Nghịch lý nhưng không phi lý 42 
 15 ngày 

 cùng thánh Phanxicô cầu nguyện (phần cuối) 44 
Những ngày ghi nhớ  49 

 

 

 



Chia Sẻ 02 - 2011 (309)  3

 
Đakao, ngày 14 tháng 2 năm 2011 

 
 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 
 
 

Anh chị em thân mến, 
 
 
Chúng ta vừa ăn Tết xong, hôm nay lại đến Ngày Tình Yêu! Quả là 

niềm vui nối tiếp niềm vui!  

Có khá nhiều huyền thoại được đưa ra để giải thích vì sao lại có một 
ngày gọi là “Ngày Tình Yêu” và vì sao gọi ngày này là “Ngày Valentine”. 
Ở đây chúng ta không cần tìm hiểu vấn đề nguồn cội của ngày này, nhưng 
chúng ta có thể cám ơn những người đã tạo ra ngày này để khẳng định giá 
trị của yếu tố cốt yếu trong đời sống chúng ta, đó là Tình Yêu. Ngày hôm 
nay là ngày ưu tiên cho tình yêu nam nữ nhưng không chỉ dành cho tình 
yêu nam nữ, nên cũng là ngày của mọi người, vì có ai mà không yêu 
thương và không được yêu thương? Riêng chúng ta, là tín hữu, chúng ta 
biết chúng ta được sinh ra đời do Thiên Chúa là Tình Yêu đã muốn như 
thế. Cũng chính Thiên Chúa đã dùng hai biến cố vĩ đại là cuộc giáng sinh 
và tử nạn của Đức Giêsu để trở thành “Valentine” cho chúng ta, để chúng 
ta được sống. Do đó, nếu ngày 14-2 hàng năm để nhớ đến các dạng tình 
yêu, được gọi là “Valentine Day”, thì hẳn phải gọi ngày lễ Đức Giêsu 
giáng sinh và ngày Người chịu chết là “Super Valentine Day”, vì vào 
những ngày đó, chúng ta được trải nghiệm chính tình yêu bao la và thẳm 
sâu của Thiên Chúa. Thật đáng tiếc nếu chúng ta cảm thấy trái tim mình 
rúng động khi nghĩ đến những tình yêu giới hạn đang đồng hành với chúng 
ta, mà lại không cảm thấy gì khi được Tình-Yêu-viết-hoa bao bọc, Tình 
Yêu này đang bố trí tất cả những tình-yêu-viết-thường kia để làm cho 
chúng ta sống và sống dồi dào.  

Trong thời gian sau Tu Nghị Tỉnh Dòng, không những anh em Dòng 
I, mà cả các thành phần khác của Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam đều 
trông mong một điều: Bảng Gia Đình, trong đó sẽ xác định các chức vụ, 
các nhiệm vụ và nơi cư trú của anh em cho nhiệm kỳ ba năm tới. Người thì 
hy vọng điều này, người thì mong mỏi điều kia. Nghe ngóng. Kháo 
nhau. Băn khoăn. Hy vọng... Ít ra nhờ đó anh em chúng ta có cơ hội để 
sống tính lữ hành của đời mình: sẵn sàng ra đi đến một nơi khác, sẵn sàng 
phục vụ trong vị trí khác, sẵn sàng hòa mình vào một mạng lưới tương 
quan khác, có thể phức tạp hơn, có thể có những khó khăn không nhỏ, 
nhưng chắc chắn cũng hứa hẹn nhiều phong phú bất ngờ. Nếu không sống 
được điều này, rất có thể chúng ta đã bỏ phí một cơ hội để sống một cái 
“hơn”.  

Thế rồi Bảng Gia Đình sẽ được công bố. Ban Lãnh Đạo Tỉnh Dòng 
đã làm việc nhiều ngày để sắp xếp lại bàn cờ Tỉnh Dòng, với mong ước là 
làm cho cả Tỉnh Dòng nên mạnh mẽ hơn, anh em sống ơn gọi tận tình, và 
nhờ đó việc phục vụ của Tỉnh Dòng được quảng đại và hữu hiệu. Dù sao, 
chỉ khi hiểu rằng qua sự bố trí của Ban Lãnh Đạo, Thiên Chúa lại kêu gọi 
mỗi anh em dấn thân với nghị lực mới, với tầm nhìn mới, để phục vụ  
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chương trình tình yêu của Người, thì chúng ta mới cảm thấy bình an và hạnh phúc. Chỉ khi với đức 
tin, chúng ta biến được đời sống tu trì và đời tín hữu của mình thành tình yêu, khi đó hẳn là chúng 
ta mới thấy đời mình có ý nghĩa. Chúng ta nhớ lại kinh nghiệm của thánh Phaolô trên đường đi 
Đamát. Dưới mắt người khác, ngài đã bỏ mất những lợi thế quá quý báu, để chọn một cuộc sống có 
nhiều bế tắc, thậm chí nhiều nguy hiểm. Thế nhưng hiểu ý nghĩa và giá trị của việc Thiên Chúa 
chọn ngài, càng gặp gian khó, hiểm nguy, thánh nhân càng lao tới. Bởi vì chính những lúc ấy, ngài 
gặp được Tình-Yêu-viết-hoa đang đưa lại trọn vẹn ý nghĩa cho đời ngài, và đang dùng ngài mà đưa 
lại ý nghĩa cho đời người khác. “Tôi chỉ chú ý một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao 
mình về phía trước” (Pl 3,13). 

Rất mong là các anh em lại sống thời gian ba năm tới như một cuộc dấn bước lên đường nữa. 
Rất mong là anh chị em trong Đại Gia Đình Phan Sinh lại cộng tác với những “người mới đến” với 
tất cả sự tin tưởng, quảng đại và tình huynh đệ. Phải như thế, bởi vì mỗi người chúng ta, đều có 
phần trách nhiệm trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúng ta phải ra đi như người tín hữu và 
như người Phan sinh, để loan báo Lời Chúa.  

Khi đó, “việc loan báo Lời tạo ra sự hiệp thông và mang đến niềm vui. Đây là một niềm vui 
sâu xa trào vọt ra từ chính trung tâm đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa và được thông truyền cho 
chúng ta trong Chúa Con. Đây là niềm vui, như ân huệ khôn tả, mà thế gian không thể ban tặng. Ta 
có thể tổ chức những lễ mừng, nhưng không phải là niềm vui. Theo Kinh Thánh, niềm vui là một 
hoa quả của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta đi sâu vào trong Lời và làm cho Lời Chúa đi vào 
trong chúng ta mà mang hoa quả cho sự sống vĩnh cửu. Khi loan báo Lời Thiên Chúa trong sức 
mạnh Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng ước muốn thông truyền nguồn suối cung cấp niềm vui chân 
thật, không phải là một niềm vui hời hợt và phù phiếm nhưng là niềm vui trào dâng từ ý thức rằng 
chỉ mình Chúa Giêsu có những lời ban sự sống đời đời” (Verbum Domini, số 123). 

 
Thân ái chào tất cả anh chị em. 

 
 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh 
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TIN TỈNH DÒNG 
 

Tin từ Úc 

From: Nguyen dinh Tri <trihalanc@yahoo.com> 
Subject: Con - Giuse Nguyễn Đình Trí 
To: fxvpl@yahoo.com 
Date: Thursday, February 10, 2011, 5:50 PM 

 Kính thăm Cha Giám Tỉnh, 
 Những ngày đầu Năm Mới, con kính chúc Cha, Quý Cha Quý Thầy cùng tất cả Anh Em trong Tỉnh 
Dòng dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui của Chúa. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Cha 
Thánh Phanxicô và mẹ Thánh Clara chúc lành cho đời sống của Tỉnh Dòng chúng ta và cho từng 
Anh Em tất cả. 
 Sau 7 tháng học ngôn ngữ, Anh Phú Nhuận và con đã chuyển sang mục vụ giáo xứ cách đây 2 
tuần. Hai Anh Em chúng con được Hội Đồng Tỉnh Dòng chỉ định tham gia công tác mục vụ giáo xứ 
cho người Úc trong thời gian 3 năm (2011-1014). Anh Nhuận tham gia vào một giáo xứ tại vùng 
Box Hill, Melbourne, gần bên Tu Viện chúng con đã sống 7 tháng nay. Còn Con tham gia vào một 
giáo xứ tại vùng Brisbane, Queensland, cách xa nhau khoảng 1200 km. 
 Chúng Con thấy mình còn nhiều giới hạn về ngôn ngữ và những kỹ năng liên quan đến công tác 
mục vụ giáo xứ, nhưng cũng đã đến lúc phải nói lên sự sẵn sàng dấn thân khi Tỉnh Dòng cần. Chắc 
chắn, chúng con sẽ phải đối diện với nhiều thách đố mới trong thời gian tới, nhưng đồng thời, đây 
cũng là cơ hội tốt để chúng con học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như khám phá những nét đẹp nơi 
nền văn hóa mới. Xin Cha, Quý Cha Quý Thầy cùng Anh Em cùng hiệp ý với chúng con trong thời 
gian tới. 
 Vài lời vắn tắt làm tin con gửi đến Cha và tất cả Anh Em. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn 
xác trên Cha và từng Anh Em. Kính chào Cha. 
 Kính mến 
 Con: Giuse Nguyễn Đình Trí 
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Xin góp các tài liệu  
về các Cử hành Phụng vụ 

Các anh Phục vụ thân mến, xin Chúa ban 
Bình an cho anh em! 

Hội Đồng Dòng đã quyết định thiết lập một 
Ủy ban Phụng vụ OFM bên trong Ủy ban Đời 
sống Chiêm ngưỡng của Hội Dòng. Mục đích là 
để giao phó cho Ủy ban này công tác biên soạn 
một Sách lễ và Sách các bài đọc cho việc cử 
hành toàn thể các Thánh trong Dòng và trong 
Dòng Chị em Clara bằng nhiều thứ ngôn ngữ 
khác nhau. Thêm vào đó, Ủy ban cũng được Hội 
Đồng Dòng yêu cầu cung cấp một phụ bản cho 
Các Giờ Kinh Phụng vụ và một cuốn Nghi thức 
cho các cuộc cử hành khác nhau và những thời 
khắc cầu nguyện chính trong Tỉnh Dòng và 
Huynh đệ đoàn. 

Chúng tôi tin rằng nhờ sử dụng các bản văn 
phụng vụ chung trong toàn thể Hội Dòng, các 
bản văn đó có thể góp phần một cách ý nghĩa và 
hữu hiệu, giúp chúng ta nên một lòng một ý khi 
cử hành Phụng vụ tôn kính các Thánh và các 
Chân phước là những cử hành rất tiêu biểu trong 
truyền thống phong phú và lâu đời của Hội 
Dòng. Đây sẽ là một dụng cụ để đánh giá một 
cách thích hợp và đồng hành với những thời 
khắc quan trọng trong đời sống của Huynh đệ 
đòan và của anh em. Do đó, chúng tôi xin anh 
em nhất thiết cộng tác thu thập những tài liệu 
hiện có trong các Tỉnh Dòng và cả trong các 
Hội đồng, nếu có thể được, những tài liệu đã 
được giới thẩm quyền phê chuẩn, nghĩa là được 
Thánh bộ Phượng Tự và Kỷ luật Bí tích chấp 
thuận. Sau đây là các tài liệu mà chúng tôi đang 
tìm: 

− Công thức trong Lễ các Thánh và các 
Chân phước thuộc Dòng Nhất, Dòng Nhì, 
Dòng Ba tại viện và tại thế, thuộc Tỉnh 
Dòng của anh em, bằng tiếng La-tinh hoặc 
bằng ngôn ngữ quốc gia. 

− Các bản văn dùng riêng cho Phụng vụ các 
Giờ kinh lễ các Thánh và các Chân phước 
thuộc Tỉnh Dòng của anh em (các Thánh 

thi, các Điệp ca, các Xướng đáp, các Bài 
đọc …vv). 

− Các cử hành và những nghi thức tùy hoàn 
cảnh thuộc sách Nghi lễ của Tỉnh Dòng 
hoặc của Hội đồng. 

Tất cả các tài liệu này xin gởi về Anh Julio 
Bunader, Tổng Cố vấn và Chủ tịch Ủy ban 
Phụng vụ tại Nhà Trung ương Dòng vào ngày 
31.05.2011. Địa chỉ email của anh Julio 
Bunader là jbunader@ofm.org. 

Cảm ơn sự cộng tác của anh em và trong khi 
chờ đợi anh em tìm kiếm các tài liệu này để gởi 
tới Trung ương Dòng, nhân tiện tôi xin gởi tới 
anh em những lời cầu chúc Bình an và Thiện 
hảo! 

José Rodríguez Carballo, 
Tổng Phục vụ OFM 

Ba-lan – “Sống Phúc âm”:  
Một quyển sách mới bằng tiếng Ba-lan 

Nhớ lại hôm 01.11.2010, đã có một Ngày 
Nghiên cứu mang tựa đề “Đây là Đời sống theo 
Thánh Phúc âm của Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta”. Ngày đó được dành ra để nghiên cứu 
các phương diện huấn luyện và mục vụ trong 
Luật Phan sinh kể từ 800 năm ngày phê chuẩn 
Bản luật Tiên khởi. Ba Trung tâm Phan sinh tại 
Ba-lan đã cổ võ Ngày nghiên cứu đó là: Trung 
tâm Phan sinh Anh em hèn mọn vùng Đông Âu 
và Bắc Á; Học viện Phan sinh OFM nhánh Viện 
tu tại Łódź và Trung tâm Linh đạo 
“Honoratianum” Phan sinh nhánh Lúp dài. 
Ngày Nghiên cứu cũng đã được Hội đồng các 
Giám tỉnh Phan sinh tại Ba-lan hỗ trợ. Cũng các 
Trung tâm này đã giúp xuất bản các Biên bản 
thành một tập sách, với nhan đề “Những suy tư 
về các Bản luật Phan sinh”. Tập sách này còn 
chứa đựng các chất liệu khác nữa, chẳng hạn 
như các bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II 
và của Đức Bênêđíctô XVI; các Cuộc Hội thảo 
trước Ngày Nghiên cứu hôm 01/11 về Đoàn 
sủng và Luật Dòng Phan sinh; các Bản luật của 
Thánh Phanxicô, Thánh Clara, Dòng Ba tại viện 
và Dòng Phan Sinh tại thế tại Ba-lan. Cùng với 
tập sách này, các nhà xuất bản muốn bắt đầu 
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một sưu tập mới, “Sống Phúc âm”, nhằm mục 
đích đưa ra một dụng cụ để suy tư và nghiên 
cứu xa hơn nữa cho ngày hôm nay, “các kho 
tàng” được ẩn giấu trong các Bản Luật hoặc 
Đoàn sủng Phan sinh. 

Công bố các Nghị định 
Trong những tuần qua, Đức Thánh Cha 

Bênêđíctô XVI đã tiếp đón Đức Hồng Y Angelo 
Amato, SDB, Tổng Trưởng Bộ Phong thánh, và 
cho phép Thánh Bộ công bố hai Nghị định liên 
quan tới Án phong thánh do Văn phòng Cáo 
thỉnh chúng ta đệ trình lên. 

Nghị định thứ nhất đã được phép công bố 
hôm 10.12.2010, liên quan tới việc công nhận 
cuộc tử đạo của các Tôi tớ Chúa là anh Antonio 
(Miguel Faundez Lopez), một linh mục người 
Tây-ban-nha đã khấn trọng trong Dòng Anh em 
hèn mọn (1907-1936), sinh tại Hiniesta, Tây-
ban-nha; anh Bonaventura (Baltasar Mariano 
Munoz Martinez), một giáo sĩ Tây-ban-nha 
thuộc Dòng Anh em Hèn mọn (1912-1936), 
sinh tại quận Santa Cruz, Tây-ban-nha; anh 
Pedro Sanchez Barba (1895-1936) sinh tại 
Llano de Brujas, Tây-ban-nha; và anh 
Fulgencio Martinez Garcia (1911-1936) sinh 
tại Ribera thuộc Molina. Hai anh Pedro Sanchez 
Barba và Fulgencio Martinez Garcia đều là 
những linh mục và cha xứ người Tây-ban-nha 
thuộc Dòng Ba Thánh Phanxicô Átxidi, đã bị 
giết chết do sự căm thù đối với đức tin trong 
thời gian bách hại tôn giáo tại Tây-ban-nha vào 
năm 1936. 

Nghị định thứ hai được công bố hôm 
14.01.2011, do đã có một phép lạ được gán cho 
là nhờ sự can thiệp của Tôi tớ Chúa là Chị 
Antonia Maria Verna, người sáng lập Dòng 
Các Chị Em Bác Ái Đức Mẹ Vô Nhiễm tại 
Ivrea. Chị sinh tại Pasquaro di Rivarolo, Ý, 
ngày 12.06.1773 và qua đời cũng tại thành phố 
này vào ngày 25.12.1828. Xin dâng lời ngợi 
khen Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Mexico – Gặp gỡ các Chuyên viên Văn 
khố trong các Tỉnh Dòng 

Thư viện Phan sinh thuộc Đại học châu Mỹ 
đã cử hành một Cuộc Hội thảo chuyên đề Quốc 
tế từ ngày 02-05 tháng 12 tại Puebla, Mecico; 
Hội thảo với chủ đề “Khoa học và Văn hóa giữa 
hai Thế giới. Các nguồn Tài liệu và Các Giải 
thích khác biệt”. Trong số thuyết trình viên có 
các chuyên viên văn khố Rocio Cazares Aguilar 

và Francisco Mejia, người trình bày một bản 
báo cáo với nhan đề “Thư viện Phan sinh Thánh 
Gabriel Cholula”; chị Celina Lertora Mendoza 
có bài trình bày về Văn khố và Các Bản thảo; 
Các Tác phẩm Phan sinh và Quỹ dự trữ của 
Thư viện Quốc gia Mexico. Bài trình bày của chị 
Ana Maria Ruiz Martin là Lịch sử Văn khố của 
Tỉnh Dòng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại 
Michoacan; anh Pedro Gil Munoz trình bày 
Lịch sử Văn khố của Trung ương Dòng OFM: 
lịch sử, Nội dung, các Dụng cụ, các Dự phóng. 
Anh Abel Pacheco trình bày Tình trạng và Đề 
án thuộc Văn khố Thánh Phanxicô tại Lima; anh 
Luis Carlo Mantilla trình bày Các Bản thảo 
Phan sinh trong Lịch sử Colombia; anh Marco 
Antonio Ballesteros trình bày Các Bản thảo của 
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô và Santiago Jalisco 
và Zacatecas; các anh Francisco Morales và 
Rosario G. Paez Flores trình bày Các Bản thảo 
Phan sinh của B.N. Mexico và Học viện Quốc 
gia về Nhân chủng học và Lịch sử; anh Lorenzo 
Calzavarini dù không thể tới tham dự, đã gởi bài 
trình bày của anh về Đại học Propaganda Fide 
tại Tarijia trong Tiến trình nền Độc lập của Rio 
de la Plata. 

Chúng tôi đã có thể thảo luận trong giờ nghỉ 
về cuộc họp tới đây của tất cả các chuyên viên 
văn khố vào năm 2014. Chúng tôi thấy là phải 
cấp bách tải lên trang mạng Hội Dòng hồ sơ lưu 
trữ mang tính lịch sử của OFM với lịch sử, nội 
dung, các dụng cụ và các dự phóng của hồ sơ 
đó. Việc nối mạng hết thảy những hồ sơ lưu trữ 
của các Tỉnh Dòng với đường dây kết nối vào 
Lịch sử các Văn khố của Hội Dòng cũng đã 
được tính đến. Chúng tôi đã thảo luận về việc 
đưa những số hồ sơ thuộc một số Văn khố của 
các Tỉnh Dòng lên cả trang mạng của Hội Dòng 
lẫn đường kết nối vào các Văn khố lịch sử. 

Gặp gỡ các anh em đang làm việc tại 
Trung ương Dòng ở Rôma 

Hôm 16.12.2010, Tổng Phục vụ đã mời các 
anh em đang làm việc tại Tòa Thánh đến Nhà 
Trung ương Dòng. Sau cuộc họp mặt đầy ý 
nghĩa và trong tình huynh đệ để làm quen và 
chia sẻ với Tổng Phục vụ và Ban Tổng Cố vấn, 
các anh em đã cùng cử hành Giờ Kinh chiều, 
tiếp theo là dùng cơm chiều và một buổi tối giải 
trí chung với nhau. 

Anh em trong Dòng đang làm việc tại Tòa 
Thánh Rôma gồm 8 anh: 1 tại Tòa Án Tối Cao; 
1 tại Tòa Thượng Thẩm Rôma; 1 tại Bộ Giáo lý 
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Đức tin; 1 tại Bộ Phúc âm hóa các dân tộc; 1 tại 
Phủ Quốc vụ khanh; 1 tại Bộ các Giám mục; 1 
tại Bộ Các Hội Đời sống Thánh hiến và các 
Hiệp hội Đời sống Tông đồ; và 1 tại Tòa Ân 
giải. Còn có 14 anh em khác, kể cả Tổng Phục 
vụ, đang cộng tác với các văn phòng tại Tòa 
Thánh Rôma. Trong lá thư mời anh gởi tới anh 
em, Tổng Phục vụ đã nói: Công việc của anh em 
tại Tòa Thánh tạo nên một cách thức đặc biệt để 
quỳ gối dưới chân của Hội Thánh, như được yêu 
cầu bởi Bản Luật mà tất cả chúng ta đã tuyên 
khấn. 

Cao học về Huấn luyện –  
Một Viễn cảnh Phan sinh 

Mỗi năm, Học viện Linh đạo Phan sinh thuộc 
Đại học Giáo hoàng Antonianum tổ chức một 
chương trình Cao học về Huấn luyện Phan sinh 
bằng tiếng Ý. Mục đích của việc huấn luyện các 
Nhà huấn luyện thuộc Gia đình Phan sinh này là 
cung cấp cho họ sự hiểu biết mang tính lý thuyết 
và thực tiễn về các nguyên tắc và các năng động 
trong hành trình huấn luyện với quy chiếu đặc 
biệt về Nhân chủng học Phan sinh. Từ năm 
2007 tới nay, đã có 19 anh em hèn mọn tham dự 
chương trình học lấy bằng Cao học và hầu hết 
các anh vẫn đang còn công tác trong giai đọan 
huấn luyện khởi đầu.  

Ủy Ban Các Hình thức mới 

Ủy ban các Hình thức Phúc âm hóa mới tại 
châu Âu đã gặp nhau từ ngày 15-16 tháng 
Giêng, với mục đích chuẩn bị cho cuộc nghiên 
cứu chuyên đề sẽ được cử hành tại Sassone, 
Rôma, từ ngày 02-06.05.2011. Ủy ban này vừa 
mới được Hội Đồng Dòng thiết lập và gồm có: 
Anh Nestor Schwerz, Tổng Cố vấn, hai Anh 
Massimo Tedoldi và Arturo Rios thuộc Văn 
phòng Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc âm 

hóa, Anh Jacopo Pozzerle đến từ Huynh đệ 
đoàn Palestrina, Anh Mario Vaccari, Ủy viên 
Hội đồng Giám tỉnh COMPI, Anh Filemon 
Tadeusz Janka, Ủy viên Hội đồng Giám tỉnh 
UFME, Anh Francisco Castro thuộc Tây-ban-
nha và Anh Mercatbide thuộc Pháp. Anh 
Filemon và Anh Battite không thể hiện diện. 
Tổng Phục vụ đã gặp gỡ Ủy ban và cho biết anh 
đánh giá cao chương trình cuộc hội thảo sắp tới; 
Tổng Phục vụ nhắc tất cả các anh em hiện có 
mặt nhớ lại điều mà văn kiện Tổng Tu nghị 
2009 nói về những Hình thức Phúc âm hóa mới, 
đó là cho dù không bỏ qua các họat động phúc 
âm hóa thông thường, thì vẫn phải dành ưu tiên 
cho các sáng kiến mới (Nghị quyết 20), trong 
bối cảnh tục hóa mạnh mẽ là đặc điểm tại châu 
Âu. Việc làm này sẽ mang tính quốc tế và tính 
liên Tỉnh dòng, với mục đích đem lại sức sống 
cho những hình thức phúc âm hóa mới (Nghị 
quyết 26). 

Gặp gỡ các tân Giám tỉnh & Giám hạt 
Trung ương Dòng – 17.01.2011 

Bài giảng lễ của TPV 
Thưa Anh Em,  

những người Phục vụ và Tôi tớ 
Là những người được Chúa yêu thương: 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa 
Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an 
(Rm 1, 7). 

Chúa đến gặp gỡ chúng ta qua Lời Ngài, nơi 
Lời Ngài, chúng ta tìm gặp được lương thực 
dưỡng nuôi chúng ta; sức mạnh lay chuyển 
chúng ta; ánh sáng chiếu soi chúng ta trong cuộc 
sống của mình và việc phục vụ mà chúng ta 
được kêu gọi tới, đặc biệt là việc phục vụ của 
quyền bính, đó là chủ đề chúng ta suy tư trong 
những ngày này. Vì lẽ đây là một việc phục vụ 
tế nhị và quan trọng, nên chúng ta cần phải để 
cho suy tư của chúng ta được Lời của Thiên 
Chúa soi sáng. Việc tiếp xúc với Lời huấn luyện 
chúng ta khám phá ra con đường sự sống và 
cung cách để chúng ta sống cuộc sống của 
mình. Mọi ngày và mọi lúc, chúng ta được kêu 
gọi lắng nghe Lời, giữ lấy Lời trong tâm hồn 
như một kho tàng, và làm cho Lời trở thành cội 
rễ cho mọi hành động và trở nên tiêu chuẩn cho 
mọi quyết định của chúng ta (x. Phục Vụ của 
Quyền Bính và Vâng Phục [SAO], 7). Chỉ bằng 
cách đó, việc chúng ta phục vụ quyền bính mới 
đáp trả lại được cho những đòi hỏi trong ơn gọi 
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chúng ta, trong tư cách là những người đi theo 
Đức Giêsu, hợp với thể thức Đời sống Phan 
sinh, mà chúng ta đã đảm nhận lấy qua lời tuyên 
khấn. 

Chúng ta hãy để cho Lời đã được công bố 
chiếu sáng việc phục vụ của quyền bính mà 
chúng ta đã được kêu gọi tới; đây là việc phục 
vụ nhằm trở nên một dấu chỉ hiệp nhất và một 
sự hướng dẫn cộng đồng, cá nhân và cộng đoàn 
tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa (SAO, 1). Nếu 
chúng ta xem trong thư gởi tín hữu Do-thái, thì 
khi nói tới, lá thư quy chiếu về vị Thượng Tế, lá 
thư khẳng định rằng: vị Thượng Tế là kẻ được 
chọn trong số người phàm và được đặt lên phục 
vụ dân chúng trong những gì liên quan tới Thiên 
Chúa (Dt 5, 1). Sau đó, lá thư còn nói thêm: 
không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, trừ ra khi 
được Thiên Chúa gọi. Tôi nghĩ rằng: khỏi cần 
dừng lại quá lâu nơi đoạn thư này, chúng ta vẫn 
có thể áp dụng tốt những lời này vào hoàn cảnh 
chúng ta, trong tư cách là những người Phục vụ, 
và do đó có thể áp dụng cho việc phục vụ của 
quyền bính đã được giao phó cho chúng ta. 

Hơn nữa, tương tự 
vị thượng tế, chúng ta 
được kêu gọi để thực 
thi công việc phục vụ. 
Lúc bắt đầu sứ vụ của 
mình, chúng ta thấy 
mình không có được 
những khả năng, 
những ơn ban hoặc tài 
cán gì. Thay vào đó, 
điều chúng ta thấy 
được, đó là một lời của 
Chúa đích thân kêu gọi chúng ta, thông qua 
những người anh em đã bầu chọn chúng ta, vì 
thế mà chúng ta vâng phục, biết ơn và nhất là 
phục vụ, đó là chìa khóa trong việc sử dụng 
quyền bính. Đây là sự vâng lời đối với Đấng là 
cội nguồn việc chúng ta phục vụ, tức là Chúa, 
Đấng mà hết thảy chúng ta, kẻ trên người dưới, 
đều phải luôn vâng phục mọi nơi và mọi lúc. Sự 
vâng phục không hệ tại ở chỗ bởi vì là có quyền 
bính; nhưng đúng hơn, quyền bính có đó là bởi 
vì có sự vâng phục. Đây là nói tới một thái độ 
liên tục lắng nghe, rồi sau đó là vâng lời, như là 
một sự đáp trả tự do và thong dong, được sống 
với lô-gích của tình yêu, của sự thân mật với 
Thiên Chúa và cảm thức vững chắc thuộc về 
Ngài, Đấng cuối cùng làm cho chúng ta được tự 
do. Một người bề trên tốt là một người biết vâng 

phục và không chỉ là vâng phục kẻ ra lệnh và 
yêu cầu mình, ngay cả nếu như đôi lúc, chính vị 
bề trên ấy lại phải ra lệnh hoặc yêu cầu kẻ khác. 

Lòng biết ơn. Nếu nhiệm vụ chúng ta đã lãnh 
nhận chỉ là vì một tiếng gọi, thì nhiệm vụ đó 
không thể nào thi hành được nếu như không 
thông qua lòng biết ơn, sao cho điều chúng ta đã 
nhận được một cách nhưng không, thì cũng phải 
cho đi cách nhưng không (Mt 10, 8). Nếu chúng 
ta hết thảy được kêu gọi sống cuộc sống tiềm 
tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa (Cl 3, 3) 
dưới cờ hiệu lòng biết ơn, bằng cách hiến mình 
cho các mục đích mà ít có người am hiểu và lưu 
tâm (ĐSTH 90). Quyền bính được thực thi với 
tình yêu, vì tình yêu và trong tình yêu, vượt trên 
bất kỳ một suy nghĩ võ đoán và một sự đánh giá 
giả tạo nào khác về bản chất chức vụ, sẽ là một 
dấu chỉ về sự tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu 
mến. Một đời sống, nhất là đời sống vị bề trên, 
sống yêu thương và phục vụ anh em – vì người 
ấy được chọn giữa anh em là để phục vụ anh em 
– một đời sống “chan hòa” rộng mở nhân danh 
anh em, sẽ giống như việc xức dầu của Maria, 

một khi dầu đã chảy 
trên chân Chúa Giêsu, 
thì dầu đó cũng làm 
cho cả nhà tỏa ngát 
hương thơm (x. Ga 12, 
3). Một quyền bính 
“ích kỷ” hoặc “chỉ 
quan tâm tới bản thân” 
sẽ mất đi hương vị của 
nó và sẽ không bao giờ 
mang tính Tin Mừng 
và Phan sinh. 

Hơn nữa, lòng biết ơn làm cho quyền bính 
trở nên gần gũi với việc phục vụ. Đối với 
Phanxicô, tương tự như đối với Phúc âm, quyền 
bính là một sự phục vụ đích thực (diakonia), 
chăm lo cho anh em bằng cách dưỡng nuôi và 
yêu thương anh em, như một người mẹ nuôi 
dưỡng và yêu thương con cái mình (x. L 6, 8). 
Đó là một sự khiêm tốn phục vụ (doulos), hệ tại 
việc thực thi cộng tác rửa chân anh em (Hn 4, 
2). Đây là lý do mà thánh nhân muốn rằng trong 
Hội Dòng, chúng ta được gọi tên và phải trở nên 
những “Người Phục vụ và Tôi tớ” (T tD 42). 
Đối với hết thảy mọi Kitô hữu, nhất là đối với 
bất cứ ai được đặt để trên người khác, quy luật 
phải theo là luật của Chúa Giêsu, khi Người nói, 
Tôi không đến để được phục vụ nhưng là để 
phục vụ (Mt 20, 28). Thái độ này, như vị thượng 
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tế trong bài đọc thứ nhất, sẽ dẫn đưa vị Phục vụ 
tới chỗ ý thức rõ rằng: chính người ấy cũng mặc 
lấy sự yếu đuối giống như các anh em khác, và 
do đó người ấy phải tỏ lòng thương cảm, đặc 
biệt đối với anh em được giao phó cho mình, là 
những người sống trong sự ngu muội và lầm lạc 
(cf. Dt 5, 2-3). Người ấy phải sống không chiếm 
hữu điều gì cho riêng mình và không hề bị dao 
động trước tội lỗi của anh em (x. Hn 11). Lòng 
thương cảm là phận sự trong việc phục vụ của 
vị Phục vụ (x. T Pv), tương tự như thế việc sửa 
sai người anh em phạm tội cũng là phận sự của 
việc phục vụ (Lksc 4, 2.6). Vì thế, người Phục 
vụ không được quên rằng mình cũng là một kẻ 
tội lỗi. Người ấy phải cư xử với anh em lỗi 
phạm theo cách người ấy muốn họ cư xử với 
mình khi mình cũng rơi vào hòan cảnh tương tự 
(x. Mt 7, 12). Đồng thời, người ấy phải ý thức 
sứ vụ ngôn sứ của mình là nhắc nhớ và phục vụ 
kế hoạch Thiên Chúa, nhằm sửa dạy và cảnh 
giác từng anh em và huynh đệ đoàn. 

Bản văn Phúc âm cung cấp cho chúng ta một 
yếu tố khác nữa trong việc thực thi quyền bính. 
Không ai vá một miếng vải mới vào áo cũ … và 
không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Rượu mới 
trong bầu da cũ (x. Mc 2, 21-22). Dụ ngôn nói 
với chúng ta: cơn cám dỗ của các môn đệ là 
sống sự mới mẻ của Tin Mừng theo những 
phong cách cũ. Thọat đầu, các môn đệ ý thức sự 
mới mẻ tuyệt đối mà Đức Kitô đã mang tới, 
Đấng nói với họ rằng không thể nào sống sự 
mới mẻ của Tin Mừng theo những phong cách 
cũ được. Chúng ta cần phải mặc lấy tất cả hệ 
quả của sự mới mẻ này, là sự mới mẻ dẫu không 
bãi bỏ một điều gì, song là một sự kiện toàn cái 
cũ (x. Mt 5, 17). Chúng ta bị cám dỗ bám víu 
vào một ký ức lịch sử vinh quang trong quá khứ, 
mà lại không thực hiện điều cần thiết là phải 
tiếp tục viết nên một lịch sử vĩ đại trong cả hiện 
tại lẫn tương lai (x. ĐSTH 110). Nguy cơ chúng 
ta đang mắc phải là không ý thức rằng: chúng ta 
đang sống trong những hoàn cảnh mới đòi phải 
có những câu trả lời mới với đức tin sáng tạo (x. 
ĐSTH 37), những lối diễn 
tả mới về đoàn sủng vẫn 
luôn trước sau như một, 
những cách thức hiện diện 
mới và những hành động 
phúc âm hóa mới. Vì lý do 
này, Vị Phục vụ phải là 
một con người liên tục biện 
phân các dấu chỉ thời đại, 

ngõ hầu biết được điều gì đến và điều gì không 
đến từ Thiên Chúa, cũng như đem lại được 
những câu trả lời mới cho các vấn đề mới của 
thế giới hôm nay. Một Vị Phục vụ tốt là một 
người đi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong 
mọi sự và can đảm lấy những chọn lựa vừa bám 
chặt vào đoàn sủng nguồn cội, vừa bám chặt vào 
những đòi hỏi của hoàn cảnh lịch sử cụ thể nơi 
mình đang sống (x. ĐSTH 73). 

Thưa quý anh Phục vụ, quý anh hãy nhìn vào 
nhiệm vụ trong sứ vụ chúng ta, ấy là trở nên 
những người anh em, ngõ hầu phục vụ anh em, 
hãy vâng lời Chúa là Đấng đã gọi chúng ta thi 
hành tác vụ này, và liên tục tìm kiếm kế hoạch 
của Người vì các anh em của Người và vì các 
Đơn vị chúng ta. Nguyện xin Chúa là Đấng làm 
cho chúng ta biết cần phải làm gì, cũng ban cho 
chúng ta có được sức mạnh để hoàn thành công 
việc đó! Xin Thánh Phanxicô là mẫu mực đời 
Hèn mọn, trở nên một tấm gương để chúng ta 
noi theo trong tác vụ thực thi quyền bính! 

Jose Rodriguez Carballo, ofm 
Tổng Phục vụ 

Lễ Chưởng Ấn và Đại học Giáo hòang 
Antonianum tại Rôma 

Lễ Chưởng Ấn và Đại học Giáo hoàng 
Antonianum (Rôma) đã được cử hành vào ngày 
18 tháng Giêng. Năm nay, nghi lễ cử hành mang 
hình thức một cuộc Hội thảo kéo dài 2 ngày (17 
và 18/01) về “Tinh thần Đại kết như nền tảng 

của hòa bình”. Bên trong 
đề mục bao quát này, ngày 
18 tháng Giêng được dành 
cho chủ đề “Vai trò Tôn 
giáo trong việc dựng xây 
nền hòa bình”. Cuộc Hội 
thảo diễn ra tại Đại thính 
phòng của Đại học 
Antonianum ở Rôma. 
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Tham dự cuộc Hội thảo hôm 18/01 có: Anh 
Tổng Phục vụ José Rodríguez Carballo ofm, 
Chưởng Ấn của Đại học Giáo hoàng 
Antonianum, Anh Phó Tổng Phục vụ Michael 
Perry, Phó Chưởng Ấn, tất cả các thành viên 
Ban Tổng Cố vấn, các thành viên Văn phòng 
Tổng Thư ký Huấn luyện & Học vấn, các Giám 
tỉnh và Giám hạt đang dự cuộc họp của các tân 
Giám tỉnh và tân Giám hạt tại Trung ương 
Dòng. 

Các thuyết trình viên trong ngày gồm có: 
Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ 
tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa 
bình; Anh Francisco Ó Conaire ofm, đến từ văn 
phòng Công lý và Hòa bình thuộc Liên Hiệp các 
Bề trên tổng quyền; các vị đại sứ tại Tòa Thánh, 
Ông Miguel Humberto Díaz của Hoa Kỳ, Ông 
Mordechai Lewy của Israel, Ông Noel Fahey 
của Ái-len; Bà Anne Leahy của Canađa và Anh 
José Rodríguez Carballo ofm, Tổng Phục vụ. 

Hành hương về Thung lũng Rieti 
Hôm thứ bảy, ngày 22 tháng Giêng, tận dụng 

dịp nghỉ giải lao sau một tuần làm việc bận rộn 
trước đó, các Giám tỉnh và Giám hạt đã thực 
hiện một chuyến hành hương tới các Địa điểm 
Phan sinh tại Thung lũng Rieti. Được Anh José 
Rordíguez Carballo, Tổng Phục vụ và các Tổng 
Cố vấn của Anh tháp tùng, trước hết các anh đã 
ghé thăm Fonte Colombo, là nơi thánh Phanxicô 
viết ra Bản Luật đã được Đức Giáo hoàng phê 
chuẩn. Tại đây, các anh đã dành ra trọn buổi 
sáng để cầu nguyện, suy gẫm, tham quan những 
vết tích lịch sử nối kết với con người thánh 
Phanxicô. Sau giờ Thờ phượng Thánh Thể, 
Tổng Phục vụ tặng cho mỗi Giám tỉnh và Giám 
hạt một bản sao Luật dòng đã được chuyển dịch 
thành 8 thứ ngôn ngữ. 

Điểm dừng kế tiếp là Greccio, nơi thánh 
Phanxicô, trong tư cách Phó tế, đã cử hành việc 
tái hiện lần đầu tiên cảnh giáng sinh nhằm tôn 
vinh mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Tương tự 
như nơi Fonte Colombo, anh em tại Greccio đã 
được một người anh em thuộc huynh đệ đoàn 
địa phương giúp đưa đi một vòng tham quan đặc 
biệt những dấu tích lịch sử các Cộng đoàn, 
chẳng hạn như hang đá là nơi thánh Phanxicô đã 
cử hành Lễ Chúa Giáng sinh vào năm 1223, nơi 
trú ngụ đầu tiên của anh em, tu viện đã được 
thánh Bécnađinô cơi nới và địa điểm nơi anh 
Gioan Parma, nguyên Tổng Phục vụ, đã sống. 
Sau đó, kết thúc ngày hành hương là Phụng vụ 

Thánh lễ do Anh Michael Perry ofm, Phó Tổng 
Phục vụ, chủ sự, tại Nhà thờ lớn hơn ở vị trí 
đúng tầm một hòn đá được ném đi từ hang đá. 

Kết thúc cuộc gặp gỡ các Giám tỉnh và 
các Giám hạt năm 2011 

Cuộc gặp gỡ các Giám tỉnh và Giám hạt kéo 
dài 2 tuần đã kết thúc ngày hôm nay 
28.01.2011; đây là một cuộc gặp gỡ vừa mang 
tính huấn luyện vừa để thông tin. Trong suốt 
cuộc gặp gỡ, các chủ đề khác nhau đã được xử 
lý, chẳng hạn như việc phục vụ quyền bính, 
huấn luyện truyền giáo, đồng hành với các anh 
em đang gặp khó khăn, việc ra khỏi Dòng, về 
Giám tỉnh và Ban Cố vấn, về văn kiện và những 
nghị quyết của Tổng Tu nghị 2009 và vấn đề tài 
chánh. Hết thảy các tham dự viên đều có thể 
đích thân gặp gỡ Tổng Phục vụ và đều có thể 
viếng thăm các văn phòng tại Nhà Trung ương. 
Anh em tìm gặp được dưới đây những ghi nhận 
chung kết trong bảng Thập điều, cũng như trong 
bài giảng Thánh lễ bế mạc của Tổng Phục vụ. 

BẢNG THẬP ĐIỀU  
CỦA GIÁM TỈNH VÀ GIÁM HẠT 

Các Giám tỉnh và Giám hạt thân mến, quý 
anh hãy ghi nhớ một số điều đã được thảo luận 
trong kỳ đại hội này, hãy cho phép tôi đưa ra 

cho quý anh “Bảng Thập điều” sau đây: 
1. Anh em hãy trở nên những người của 

Thiên Chúa, hãy dành nhiều thời gian để 
cầu nguyện, để liên tục xin Thiên Chúa 
ban cho quà tặng là trí khôn ngoan, ngõ 
hầu biện phân được ý Chúa trong mọi lúc. 
Điều đó có thể giúp anh em bảo đảm được 
chất lượng của giờ giấc, việc cầu nguyện 
và sự biện phân cho các huynh đệ đoàn 
của anh em. Hãy nhớ rằng: anh em không 
chỉ đơn giản là những nhà quản trị, mà 
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còn là những người lãnh đạo các anh em 
đã được Chúa trao phó cho anh em. Tất cả 
những việc này đòi hỏi phải dành nhiều 
thời gian cho việc cầu nguyện. 

2. Anh em hãy nhận ra mình trong cuộc 
hành trình như những người đang đi tìm 
kiếm ý nghĩa, như những bạn đường trong 
cuộc hành trình của các anh em mà Chúa 
đã trao phó cho anh em. Hãy gần gũi với 
anh em trong mọi lúc, thách thức họ đi từ 
cái tốt đến cái tốt hơn, như Chúa Giêsu đã 
làm điều đó với các môn đệ trên đường 
Em-mau (x. Lc 24, 13tt). Anh em đừng 
thích nghi với việc chỉ nguyên là một “vị 
bề trên” theo nghĩa thông thường (nguyên 
trạng). Các thời điểm mới đòi phải có 
những câu trả lời mới. Sự trung thành 
không phải là quanh quẩn ở một chỗ, 
nhưng là ở chỗ chúng ta phải trở nên như 
những Anh em Hèn mọn. Hôm nay, điều 
mà Giáo hội yêu cầu chúng ta, đó là “sự 
trung thành sáng tạo”. 

3. Anh em hãy sống thong dong, phục vụ 
hết thảy mọi người mà đừng để cho mình 
bị bất cứ một phe nhóm nào lôi kéo. Hãy 
ghi nhớ Phúc âm, Luật Dòng và việc thiện 
của Anh em làm như là một “quy luật” 
trong cách ứng xử của anh em, sao cho 
như thánh Phaolô, anh em có thể trở nên 
“tất cả mọi sự cho hết thảy mọi người”. 
Luôn luôn bắc những nhịp cầu giữa anh 
em, nhất là trong những tình huống một ai 
đó nói mình thuộc về Apôlô còn kẻ khác 
nói mình thuộc về Kêpha. Hãy làm việc 
không mệt mỏi để hết thảy mọi người có 
thể đạt tới chỗ cảm thấy họ như là những 
thành viên trong một gia đình, “được hợp 
nhất trong Chúa Kitô”. 

4. Anh em hãy trở nên những người biết 
lắng nghe và biết đối thoại, vì như từ ngữ 
“quyền bính” chỉ cho thấy, anh em được 
kêu gọi để giúp làm phát triển và giữ vững 
phẩm giá con người. Việc lắng nghe là 
một trong những tác vụ quan trọng và có 
tác dụng chữa lành nhất mà anh em có thể 
và phải thực hiện trong tư cách là những 
người Phục vụ. Hầu hết mọi việc khác đều 
có thể được ủy quyền, đặc biệt khi việc đó 
xuất phát từ công tác quản trị, nhưng việc 
lắng nghe và gần gũi với anh em thì không 
thể ủy quyền được. Không một ai có thể 
làm thay anh em loại tác vụ này được, một 

tác vụ cùng một trật vừa rất thánh thiêng 
lại vừa rất con người. 

5. Anh em hãy tỏ ra khoan dung như Thánh 
Phanxicô yêu cầu chúng ta trong Lá thư 
ngài gởi cho các anh Phục vụ (T Pv 7-10), 
tuy nhiên không chối bỏ việc anh em phải 
phục vụ quyền bính (x. ĐSTH 43). Hãy 
nhắc lại những đòi hỏi của Phúc âm và 
của lối sống chúng ta, nhất là qua tấm 
gương đời sống của chính các anh. Ba câu 
trong lời Thánh Phanxicô khuyên dạy phải 
hướng dẫn các anh:  

 . “Người ấy hãy tỏ lòng thương xót và đối 
xử nhân hậu với mỗi một anh em như chính 
mình muốn được đối xử như thế trong trường 
hợp tương tự” (2T Th 43);  

a. “Đó là không một anh em nào trên đời 
đã phạm mọi thứ tội có thể phạm được, 
mà sau khi đã gặp mặt anh để xin thương 
xót, lại ra đi mà không được anh tha thứ 
… Và nếu sau này người ấy có phạm tội 
trước mặt anh ngàn lần đi nữa … xin anh 
hãy luôn luôn thương xót những người 
như thế” (T Pv 9-11).  

b. “Còn đối với những người bỏ Dòng mà 
đi, anh không được khép lòng thương xót, 
vì họ giống như những con chiên lạc 
đường, và biết rằng những chước cám dỗ 
nào đủ sức gây nên sa ngã như vậy tất 
phải dữ dội lắm” (2 Xêl 185). 

6. Anh em hãy say mê đời sống và sứ vụ 
Phan sinh. Hãy đặt để các Đơn vị của các 
anh trong tư thế thường xuyên biện phân 
và khuyến khích các Đơn vị lấy những 
quyết định đưa tới sự nối kết chặt chẽ trên 
bình diện cơ cấu. Lòng say mê được phát 
sinh từ việc ở lại trong tình yêu với Đức 
Kitô và với lối sống mà chúng ta đã được 
kêu gọi tới và một lần chúng ta đã ôm ấp 
qua lời chúng ta tuyên khấn. Với lòng say 
mê đối với Chúa Kitô và đời sống Phan 
sinh đó, anh em hãy liên tục chiến đấu 
chống trả lại sự tầm thường. 

7. Anh em hãy trở nên những người canh 
giữ niềm hy vọng và những người canh 
thức ban mai. Anh em hãy hướng đôi mắt 
về tương lai. Vì lý do đó, hãy đối diện với 
việc tái cấu trúc các Đơn vị dưới ánh sáng 
của sứ vụ và như là một đòi hỏi nhằm 
canh tân đời sống và sứ vụ. 



 

Chia Sẻ 02 - 2011 (309)  13

8. Anh em hãy trở nên những người linh 
họat và canh giữ niềm hy vọng mà vẫn 
không xao lãng việc quản trị; hãy gợi 
hứng niềm phấn khích và hy vọng trong 
con tim của các anh em, đặc biệt trong 
những thời khắc bị thử thách. Nhất là hãy 
bước đi kề cận bên những anh em ốm đau 
và đang trải qua một thời điểm khó khăn. 

9. Anh em hãy bước đi gần bên những Anh 
em đang trong giai đoạn huấn luyện 
khởi đầu cũng như thường huấn. Ngày 
nay, công việc này tỏ cho thấy là một 
trong những công tác cấp bách nhất cả 
trong đời sống lẫn trong sứ vụ chúng ta. 
Không có việc thường huấn, đời sống 
chúng ta lao đầu tới một sự bần cùng thảm 
hại. Đặc biệt quý anh hãy đồng hành 
những anh em khấn trọng “dưới 10 năm”. 
Hãy trông nom cẩn thận việc huấn luyện 
khởi đầu, việc huấn luyện các Nhà Huấn 
luyện, việc đồng hành ơn gọi và thiêng 
liêng đối với các người trẻ của anh em và 
việc biện phân ơn gọi. 

10. Anh em hãy làm việc không mệt mỏi 
cho tương quan liên Tỉnh dòng, vì đó là 
tương lai huynh đệ đòan phổ quát của 
chúng ta. 

Anh em hãy nhớ: 
Trước bất cứ một điều gì khác, quyền bính là 

một quyền thiêng liêng nhằm phục vụ một 
chương trình sống theo Phúc âm, mà anh em 
phải trau dồi, khởi đi đầu tiên từ các anh phục 
vụ. Không phải vì có quyền bính nên không 
vâng lời, nhưng đúng hơn vâng lời là bởi vì có 
quyền bính là vậy. Anh em là những người phục 
vụ 24 giờ mỗi ngày. Việc lãnh đạo thiêng liêng 
đòi hỏi “một sự hiện diện liên tục có khả năng 
lãnh đạo và đề nghị, trong lúc trên hết phải ghi 
nhớ lý lẽ của đời sống thánh hiến, ấy là giúp cho 
những người đã được giao phó cho chúng ta 
sống xứng hợp với tiếng kêu của Thần Khí với 
lòng trung tín mới mẻ hơn nữa” (Đức Bênêđíctô 
XVI, ngày 22.05.2006). 

José Rodríguez Carballo, ofm 
Tổng Phục vụ 

Bài giảng Cuộc gặp gỡ  
các tân Giám tỉnh và Giám hạt 

HÃY NHỚ LẠI  
NHỮNG NGÀY TIÊN KHỞI 
(Dt 10, 32- 39; Tv 36; Mc 4, 26-34) 
Anh em thân mến,  
Xin Chúa ban bình an cho anh em! 
Với Thánh lễ này, chúng ta kết thúc cuộc gặp 

gỡ các Giám tỉnh và các Giám hạt mới được bầu 
chọn với Tổng Phục vụ và Ban Cố vấn của anh. 

Cuộc cử hành này phải là đỉnh điểm của việc 
chúng ta tạ ơn Cha đầy lòng thương xót, vì đã 
kêu gọi chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa 
trong Người Con; vì đã kêu gọi chúng ta thuộc 
về gia đình Dòng Anh em Hèn mọn này; vì đã 
trao phó cho chúng ta việc phục vụ quyền bính, 
là dấu chỉ cho thấy hơn nữa sự tin tưởng Ngài 
đặt để nơi chúng ta, bất kể nhiều giới hạn mà 
chúng ta đang nghiệm thấy trong việc quản trị 
thường ngày của chúng ta và trong tư cách là 
những kẻ lãnh đạo các anh em được giao phó 
cho chúng ta. 

Trong suốt hai tuần qua và kể từ khởi đầu 
Chu kỳ năm A mùa “Thường Niên”, Giáo hội 
đề nghị như bài đọc thứ nhất một bản văn được 
gọi là “Thư gởi cho các tín hữu Do-thái”. Dựa 
trên bản văn này, chúng ta có thể nói rằng độc 
giả của bài thuyết giáo này đang trải qua một 
thời điểm khó khăn (trước tiên, thư gởi các tín 
hữu Do-thái có lẽ là một bài thuyết giáo, nhưng 
sau đó đã được mặc lấy hình thức một lá thư). 
Với lòng can đảm mà nhờ đó các tín hữu Do-
thái đã vượt qua được những thử thách để chịu 
phép rửa, nay đang gặp những triệu chứng mỏi 
mệt, thất chí và có lẽ cả sự tầm thường và thậm 
chí những đào thoát. Điều đó thực dễ dàng suy 
diễn ra được bởi vì là nhờ việc đọc cẩn thận bản 
văn, khi tác giả bài thuyết giáo nói với các Kitô 
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hữu: Anh em hãy nhớ lại những ngày đầu sau 
khi anh em đã lãnh nhận được ánh sáng bằng 
cách nào để anh em chịu đựng được một cuộc 
xung đột lớn lao đầy đau khổ (Dt 10, 32tt). 

Tình cảnh này đang lặp lại không chỉ nơi 
những anh em chúng ta là những người ôm ấp 
niềm tin trong các cộng đồng Kitô hữu, mà cũng 
còn nơi những anh em trong các huynh đệ đoàn 
là những người đã ủ ấp một lối sống đã được 
tặng ban. Việc hiến thân vô điều kiện, niềm say 
mê và lòng hăng hái của mối tình môn đệ Chúa 
Kitô trong những ngày đầu dễ dàng đi kèm theo 
sau là những thời khắc mỏi mệt, sự đơn điệu, sự 
buông xuôi, sự thất chí, đôi khi những suy yếu 
và thậm chí tệ hơn nữa, một lối sống tầm 
thường, là căn bệnh ung thư thực sự của đời 
sống Kitô hữu, thánh hiến và Phan sinh. Điều 
này không chỉ đúng nơi người anh em bình 
thường, nhưng cũng đúng nơi người anh em 
đang thi hành việc phục vụ bằng quyền bính. 

Đôi lúc, sự mỏi mệt và thất chí có thể nảy 
sinh do những kết quả bé nhỏ từ các nỗ lực của 
chúng ta hoặc do ý nghĩa bé nhỏ về mặt xã hội 
mà chúng ta đang nắm giữ trong xã hội chúng 
ta, dù trong tư cách là những Kitô hữu hoặc là 
các tâm hồn được thánh 
hiến. Thật vậy, đây là lý 
do đưa tới sự mỏi mệt và 
đào thoát của những môn 
đệ và các cộng đồng Kitô 
hữu tiên khởi. Hơn nữa, 
chính là trong bối cảnh 
này mà Chúa đã miêu tả 
về họ qua dụ ngôn hạt 
giống trong Phúc âm 
chúng ta vừa công bố (x. 
Mc 4, 26tt), nơi ấy Phúc âm nói: Anh em đừng 
quá lo lắng về chuyện hạt giống mọc lên như thế 
nào. Việc ấy thuộc quyền Cha trên trời của anh 
em, là Đấng có thể làm cho hạt giống tăng 
trưởng cho tới khi mang lại dồi dào hoa trái. Tất 
cả những gì anh em phải làm đơn giản chỉ là 
gieo giống. Dụ ngôn khác về hạt cải (x. Mc 4, 
30-32) – làm nên dụ ngôn về sự tương phản – 
lại đặt cái khởi đầu đối nghịch lại với cái kết 
quả chung cục. Chúa Giêsu cảnh giác các môn 
đệ là đừng có xét đóan theo dáng vẻ bên ngòai 
và những kết quả ban đầu. Cái khởi đầu thực vô 
nghĩa, nhưng với thời gian hạt giống lại có thể 
trở thành một trong những cây cao lớn nhất (x. 
Mc 4, 32). 

Không khó để nhận ra trong dụ ngôn này 
hoàn cảnh tương tự của nhiều người trong 
chúng ta đang trải qua. Chúng ta muốn nhìn 
thấy được những kết quả ngay tức khắc và khi 
chúng ta không trông thấy được những kết quả 
đó, chúng ta nói rằng mọi nỗ lực và việc làm 
đều là vô ích. Đã qua nhiều năm tháng kể từ khi 
chúng ta chiến đấu để thay đổi đời sống chúng 
ta và đời sống anh em chúng ta, nhưng xem ra 
chẳng có gì đổi thay hết. Thật vậy, họ là những 
kẻ nói: “Đừng có mà cố gắng; đừng phung phí 
thời gian; đã quá trễ; không còn ai có thể thay 
đổi được hoàn cảnh … Sau khi đã chiến đấu 
nhiều năm tháng nhằm triệt hạ các ngẫu tượng 
khác nhau để làm chủ đời sống chúng ta và đời 
sống anh em chúng ta, hãy cùng với Êlia mà 
nói: “Đủ rồi! Xin hãy để con chết đi” (1V 19, 
4). Trong ánh sáng điều này, tôi xin anh em đọc 
lại những dụ ngôn về hạt giống và hạt cải đó, để 
xem những dụ ngôn đó có phải là được nói trực 
tiếp cho mỗi một người trong chúng ta không. 
Tôi mời gọi anh em cùng với tôi nhìn lại những 
dụ ngôn đó trong trái tim chúng ta và làm cho 
những dụ ngôn đó trở thành những dụ ngôn 
riêng cho chúng ta, trong những lúc bị cám dỗ, 

khi mà sự mệt mỏi, buông 
xuôi, hoặc nếp sống tầm 
thường xâm chiếm đời 
sống chúng ta; nhìn lại các 
dụ ngôn đó trong trái tim 
chúng ta, làm sao để 
chuyển tải các dụ ngôn đó 
một cách say mê vào thời 
thuận tiện cũng như không 
thuận tiện (2 Tm 4, 2) cho 
anh em chúng ta là những 

người đau khổ, vì đang trải qua một số hòan 
cảnh như được mô tả trên đây.  

Vâng, thưa anh em, đúng như Chúa đã nói 
qua vị ngôn sứ cho dân tộc Israel, một dân tộc 
đã lãng quên Thiên Chúa và chạy theo các ngẫu 
tượng, là quay về lại với Thiên Chúa, với mối 
tình đầu của họ qua việc say mê gắn bó với 
Ngài (x. Hs 2, 9), thì hôm nay cũng thế, Thiên 
Chúa cũng lên tiếng kêu gọi chúng ta. Thiên 
Chúa cũng đang nói với chúng ta qua tác giả bài 
giảng thuyết mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 
thứ nhất, cứ cho như là nói với chúng ta, là 
đừng có rút lại cuộc hành trình đã thực hiện, 
vượt thắng nhiều nổi khó khăn với mối tình mà 
chúng ta đã khấn hứa. Đúng hơn, anh em hãy 
can đảm bằng cách nhớ lại nhiều năm tháng 
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chiến đấu, kiên trì và trung thành mà anh em đã 
kinh qua (x. Dt 10, 32). Anh em hãy sống mạnh 
mẽ cùng can đảm, và hy vọng vào Chúa (x. Tv 
36). 

Thưa anh em, chúng ta phải nhìn nhận rằng 
chúng ta thiếu kiên trì và ngay cả thiếu trung tín. 
Ngay lúc khởi đầu gặp khó khăn, cám dỗ, chúng 
ta cảm thấy muốn buông xuôi cuộc chiến đấu và 
ngóai nhìn lại đàng sau, khi chúng ta đã tra tay 
vào lưỡi cày (x. Lc 9, 62). Vì vậy, chúng ta cần 
giáo dục và cần được giáo dục cho biết kiên 
nhẫn. Việc tỏ bày một thiện chí vào lúc ban đầu 
là không đủ. Chúng ta phải cùng với Đức Maria 
nói lên rằng: Lạy Chúa, xin nhìn đến con đây (x. 
Lc 1, 38); chúng ta phải biết cách sống và ở lại 
trong những thời khắc vui tươi tại Cana (x. Ga 
2, 1), những thời khắc u sầu của Thập giá (x. Ga 
19, 25) và bất kỳ lúc nào chúng ta thấy là cần 
thiết trong mọi trường hợp (x. Cv 1, 14). 

Có thể nói rằng tất cả việc này quả là khó 
khăn trong một xã hội giống như xã hội chúng 
ta đây, là nơi mà chủ nghĩa tương đối và các 
chọn lựa tự bản chất mang tính tạm thời lại trở 
nên rõ nét ở khắp mọi nơi. Sự thực là thế! Vậy, 
nếu đời sống chúng ta là một bí tích về sự trung 
thành của Chúa đối với chúng ta, thì chúng ta 
không thể cứu vãn mà là phải cố gắng hết sức 
chú tâm ở lại trong đời sống mà chúng ta đã ôm 
ấp. Thật vậy, phải ở lại trong công thức tuyên 
khấn mà chúng ta đã nói lên, với đức tin và ý 
chí kiên cường (x. HC 5, 2). Đức tin là một yếu 
tố cốt thiết đối với bất cứ ai muốn sống trung 
tín. Hơn nữa, đức tin phải liều lĩnh, từ bỏ và sẵn 
sàng cho kế họach của Thiên Chúa đối với 
chúng ta. Nếu đức tin không nhuần thấm toàn 
thể con người chúng ta, thì đời sống chúng ta sẽ 
thiếu mất đi ý nghĩa. Đàng khác, một ý chí kiên 
cường đòi buộc phải sử dụng hết mọi phương 
thế để sống trung tín. Trong khi mọi sự không 
tùy thuộc chúng ta, thì cũng sẽ không có gì được 
thực hiện nếu như không có sự cộng tác về phía 
chúng ta. 

Lạy Chúa, hôm nay qua việc cầu nguyện, 
chúng con quay về lại với Chúa như Chúa đã 
dạy chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước 
cám dỗ. Xin chớ để chúng con sa vào chước 
cám dỗ từ bỏ, mệt mỏi, đào thoát, tầm thường 
và phản bội. Xin gìn giữ cho đức tin chúng con 
được sống động và ý chí chúng con được kiên 
vững, để trong những thời điểm khó khăn chúng 
con có thể trở nên can đảm và không bao giờ 
ngó lại đàng sau. Lạy Mẹ Maria, Đức Nữ Trinh 

trung tín nhất, xin tìm lại cho chúng con nơi 
Con của Mẹ là Thiên Chúa, có được một tinh 
thần sẵn sàng và lòng tín trung. 

José Rodríguez Carballo, ofm 
Tổng Phục vụ OFM 

Tu nghị Cơ sở Russia/Kazakhstan 
Hôm mồng 07 tháng 02, Anh General Br. 

José Rodríguez Carballo ofm, Tổng Phục vụ, đã 
chính thức khai mạc Tu nghị của Cơ sở Russia 
và Kazakhstan qua một thánh lễ. Có 21 anh em 
đến từ Cơ sở tham dự Tu nghị, cùng với Tổng 
Phục vụ và Ban Tổng Cố vấn của anh. 

Hiện nay, cả Russia và Kazakhstan có 5 
huynh đệ đòan, gồm: Saint Petersburg, 
Novosibirsk, Ussuryjsk, Almaty, and 
Taldykorgan. Anh em chúng ta cũng điều hành 
01 trường học tại Novosibirsk và giúp mục vụ 
cho 7 giáo xứ tại Saint Petersburg (Tỉnh Dòng 
Thánh Tâm), Novosibirsk, Bierdsk, Ussuryjsk, 
Arseniewie, Almaty và Taldykorgan. Sau hết, 
anh em chúng ta cũng phục vụ tại 5 Trung tâm 
Xã hội: 1 ở Trung tâm Thế giới Huynh đệ trẻ 
em tại Saint Petersburg; Trung tâm Bác ái TAU 
tại Ussuryjsk và Trung tâm Bác ái Ark tại 
Almaty; 1 Bệnh viện Châm cứu Sức Khỏe Quốc 
gia và 1 Bếp ăn, cả hai đều tại Almaty. Số anh 
em tại Cơ sở đại diện cho 9 quốc tịch với độ 
tuổi trung bình là 48. 

VP. Huấn luyện & Học vấn 
thăm Tỉnh Dòng Ukraine 

Hai Anh Vidal Rodríguez López và Anh 
Sergiusz Baldyga, Tổng Thư ký và Phó Tổng 
Thư ký VP Huấn luyện & Học vấn, đã viếng 
thăm Tỉnh Dòng Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên 
Thần tại Ukraine, nhân dịp buổi tĩnh tâm thường 
niên của Tỉnh Dòng, tại Nhà tĩnh tâm Caritas 
của Giáo phận ở Zarechany. Hầu như tất cả các 
anh em khấn trọng đều đã tham dự. 
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Buổi tĩnh tâm đã khởi sự bằng một suy tư của 
Anh Vidal Rodríguez, được xem như việc 
Thường huấn, nhằm Bắt đầu lại từ Phúc âm. 
Anh đã trình bày tổng quát tình trạng thường 
huấn trong đời sống thánh hiến chung chung 
hiện nay, đặc biệt  trong Hội Dòng. Anh đã mô 
tả việc thường huấn như là nghệ thuật học hỏi, 
tìm biết và yêu mến sự khôn ngoan, để mang 
quà tặng Phúc âm đến cho người khác – như đã 
được nói tới trong cả hai văn kiện của Tổng Tu 
nghị 2009 và tài liệu của Ban Tổng Cố vấn có 
nhan đề là Bắt Đầu Lại Từ Phúc Âm, Đường 
hướng Linh họat cho Nhiệm kỳ 6 năm 2010 
2015. Các nhóm nhỏ cũng đã có một bài tập 
thực tiễn về việc thường huấn, bằng cách sử 
dụng Phương pháp luận Em-mau. Tiếp theo sau 
bài tập này là một cuộc thảo luận khóang đại. 
Anh Sergiusz Baldyga tiếp tục hướng dẫn thời 
gian còn lại trong ngày tĩnh tâm. 

Cả hai Anh Vidal Rodriguez và Anh Sergiusz 
Baldyga đã nhân cơ hội viếng thăm Huynh đệ 
đòan Nhà Tỉnh Dòng tại Zhytomyr. Sau đó, hai 
anh đã thăm huynh đệ Nhà Tập, nơi các anh gặp 
gỡ các Tập sinh, Giám sư Tập viện và Giám 
tỉnh. Hai anh đã nói tới Tập viện như là một thời 
gian thuận lợi để mỗi người biện phân ơn gọi 
của bản thân mỗi ngày, qua việc cầu nguyện 
trong thinh lặng và việc đồng hành thiêng liêng, 

thế nào để đi theo Đức Kitô qua lối sống Phan 
sinh. 

Các anh cũng đến chào mừng Đức cha 
Giovanni Purrinskyj, Giám mục hiệu tòa Kiev-
Zhytomir và Đức cha Stanislav Shyrokoradiuk 
ofm, Giám mục phụ tá cũng tại Giáo phận Kiev. 
Thay cho Giáo hội Địa phương, các ngài bày tỏ 
lòng biết ơn đối với công tác phục vụ mục vụ 
của anh em và trước chứng từ Đời sống Tu trì 
của các Huynh đệ đòan Phan sinh trong Tỉnh 
Dòng này đối với dân chúng Công giáo, bất kể 
dân Công giáo chỉ là một nhóm thiểu số so với 
Giáo hội Chính thống chị em của mình. 

Thật vậy, Tỉnh Dòng Phan sinh Thánh Micae 
Tổng Lãnh Thiên Thần tại Ukraine là một Đơn 
vị trẻ trong Hội Dòng, bởi lẽ Tỉnh Dòng mới 
vừa được thiết lập và cũng do tuổi trung bình 
cùa các thành viên còn trẻ. Vì các ơn gọi vẫn 
đều đặn tuôn đến, nên Tỉnh Dòng đã có nhà 
Thỉnh và Tập viện riêng, đang khi việc huấn 
luyện các anh em khấn tạm được tiến hành tại 
hai Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ba-lan và 
Tỉnh Dòng Thánh Antôn ở Venetia ở Ý. Cũng 
có một Cơ sở Các Thánh Trong Dòng thuộc 
Nghi lễ Byzantine, trực thuộc Tỉnh Dòng Đức 
mẹ Lên Trời tại Katowice, Ba-lan. 
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SẮC MÀU MÙA XUÂN HỌC VIỆN 

Xuân Diệu-Quang Huyền 

Xuân Tân Mão đã về trên quê hương Việt 
Nam mang theo bao niềm vui, an bình và hy 
vọng vào một cuộc sống thiện lành hơn cho mọi 
người trong Năm Mới. Cộng đoàn và Học viện 
Thủ Đức cũng hòa chung trong bầu khí tươi trẻ 
và ấm áp của mùa Xuân muôn phương ấy. Sau 
đây anh em xin được chia sẻ với mọi người cảm 
nghiệm mùa Xuân của anh em học viện. 

1. Tết của Người về xa 
Hằng năm Tết dường như đến sớm dưới mái 

nhà Học viện, bởi trước Tết cả tuần lễ anh em 

đã chúc tuổi các Cha các Thầy trong Cộng đoàn. 
Những lời hát chúc Xuân như “Hân hoan chúng 
con dâng lời chúc Xuân, mừng cha năm mới 
muôn vàn thánh ân. Hân hoan chúng con dâng 
lời chúc thầy, cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc tràn 
dâng” đã được anh em cất lên trong bầu khí vui 
tươi kèm theo những lời chúc tuổi đầy ý nghĩa 
gởi đến quí Cha quí Thầy. Sở dĩ anh em chúc 
tuổi các Cha các Thầy sớm như thế là vì theo 
truyền thống hằng năm, anh em Học viện sẽ 
cùng đoàn tụ với người thân trong những ngày 
Tết Nguyên Đán, chỉ những Anh em Thần IV ở 
lại ăn Tết cùng với một số các Cha các Thầy đi 
nghĩ tết trễ hoặc ăn Tết tại Cộng đoàn. 

Trước khi về Tết, anh em đã được anh Giám 
sư dặn dò nhiều điều trong buổi huấn đức cuối 
năm. Về phần anh em, để mong có được một 
chuyến về Tết tốt đẹp cùng gia đình, anh em đã 
có những chuẩn bị từ xa như mua vé tàu - xe 
sớm, nhất là những anh em ở xa lại cần phải 
quan tâm hơn đến điều này. Sau bữa tiệc Tất 
niên của Cộng đoàn, một số anh em bắt đầu lên 
đường về quê. Và trước khi về, Anh em cũng 
không quên chào hỏi và chúc Tết từng quí Cha 
quí Thầy trong Cộng đoàn.  

Tại Học viện vào những ngày gần nghỉ Tết, 
các Anh em đều hớn hở tươi vui vì sắp có 
những ngày đoàn tụ với cha mẹ và người thân 
sau một thời gian không gặp mặt. Anh em lục 
tục lên đường, kẻ ra bắc, người lên miền cao, kẻ 
xuống miền xuôi... tất cả đều mang trong mình 
một nỗi vui mừng khôn kể xiết. Những anh em 
ở những vùng kề cận nhau còn hứa hẹn sẽ đi 
thăm và chúc tết các gia đình anh em. Không 
biết các anh em ở những vùng khác thì sao, 
riêng những anh em thuộc vùng Vũng Tàu, việc 
đi thăm và chúc tết các gia đình anh em đã trở 
thành truyền thống hằng năm vào ngày Mùng 
Hai Tết. Quả thật, khi anh em đến thăm nhà 
từng anh em và chúc tết, anh em đã mang đến 
bầu khí vui tươi cho gia đình các anh em với 
những lời chúc đầy ý nghĩa. Đáp lại lòng chân 
thành đó, anh em cũng nhận được những lời 
cảm ơn và chúc Tết từ phía những gia đình mà 
anh em viếng thăm kèm theo lộc Xuân là những 
bao thư đỏ. Tình anh em đón Tết tại quê nhà còn 
thắt chặt hơn khi anh em tập trung đến một số 
nhà để dùng bữa cơm thân mật với gia đình, nhờ 
đó giữa các anh em và gia đình của các anh em 
trở nên gần gũi hơn. Đối với những gia đình ở 
xa mà anh em không đến thăm viếng và chúc 
Tết được, anh em đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe 
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và chúc Tết cha mẹ và anh chị em trong gia đình 
của anh em. Chính nhờ những sự quan tâm của 
anh em đối với nhau trong những ngày Tết mà 
bầu khí Tết trở nên linh thiêng và đầy ý nghĩa. 

Anh em không chỉ quan tâm đến việc đi thăm 
hỏi và chúc Tết nhau nhưng còn quan tâm nhắc 
nhở nhau đi tham dự phụng vụ ở quê nhà. Anh 
em ý thức rằng dịp Tết là cơ hội để anh em giới 
thiệu tinh thần Phan Sinh cho người khác, nên 
anh em luôn chỉnh tề trong tu phục khi tham dự 
Thánh lễ ở quê nhà và tham gia tích cực vào các 
hoạt động của giáo xứ như cho rước lễ, tham dự 
những buổi họp mặt liên tu sĩ... 

Ngoài những niềm vui anh em cho và nhận 
từ những người mà anh em gặp gỡ vào những 
ngày Tết, anh em còn có dịp lắng nghe những 
tâm sự từ những gia đình đang ở trong tình trạng 
khó khăn và chứng kiến những cảnh thương tâm 
xảy ra đó đây, từ những câu chuyện kể về vợ 
chồng bất hòa, con cái hư hỏng đến những 
chuyện chém giết nhau vì rượu chè cờ bạc, cả 
những tai nạn giao thông thảm thương vào 
những ngày Tết. Những trường hợp như thế, 
mỗi lần gặp anh em họ thường xin anh em một 
điều: xin quí Thầy cầu nguyện cho gia đình 
chúng con. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp lẫn 
những cảnh thương đau mà anh em gặp thấy 
trong những ngày nghỉ Tết ở quê nhà sẽ có 
những tác động mạnh mẽ đến cảm nghĩ của anh 
em khi anh em về lại Nhà Dòng. Những ước 
mong về sự cảm nghiệm của anh em trong 
những ngày ấy sẽ trở nên chất liệu mới giúp anh 
em có nhiều quyết tâm mới trong nỗ lực sống 
thật tốt ý nghĩa đời tu. 

2. Xuân của Kẻ ở gần 

Anh em ở lại đã biết phận mình là làm việc 
“giữ Chùa” và duy trì sinh hoạt của cộng đòan 
và học viện, nên mọi việc diễn ra êm đẹp trong 
niềm vui. 

Một vài anh em vẫn nhớ nhà trong dịp Tết và 
nghêu ngao điệp khúc: “Nếu con không về chắc 
mẹ buồn lắm…nhưng nếu con về mẹ sẽ buồn 
hơn”. Ấy vậy kinh nghiệm Tết của anh em ở lại 
cũng rất phong phú. 

Chiều 30, anh em tranh thủ đi thăm và biếu 
quà Tết cho một số gia đình nghèo và bệnh tật 
xung quanh Nhà Dòng. Quà cáp không nhiều 
nhưng anh em muốn mang hơi ấm mùa Xuân 
đến với họ và không quên cầu chúc họ một Năm 
mới an lành và ấm êm hơn. 

Hòa chung niềm vui với mọi người trên đất 
nước, tối 30 Tết anh em họp nhau đón Giao 
thừa. Cuộc vui này có sự tham dự của cha Phụ 
trách và cha Giám học. Anh em chia sẻ với nhau 
“vài chum” sau khi đã hoàn thành công việc ở 
cộng đoàn và một số anh em thì hoàn thành 
“nhiệm vụ” giúp cha xứ Thánh Tâm. Bầu khí 
Giao Thừa ở Học viện hẳn không “hòanh tráng” 
như ờ quê nhà của anh em, nhưng cũng đủ làm 
ấm lòng những “chiến sĩ” đang canh giữ bầu 
trời của “tổ quốc”. 

Sáng Mùng Một, sau Thánh lễ Tân Niên, anh 
em tới từng phòng chúc tết các cha, các thầy lớn 
tuổi và nhận lì xì. Việc làm này nhắc nhở anh 
em về nét đẹp của văn hóa Việt Nam trong ngày 
Tết “Kính lão đắc thọ, thương già, già để đức 
cho”. Anh em gởi đến các bậc “tiền bối” những 
lời cầu chúc tốt lành đầu Xuân và xin các vị để 
lại kinh nghiệm và chúc lành cho đời sống tu 
trong Năm Mới. Hơn nữa, việc làm này cũng 
nói lên bầu khí ấm cúng của gia đình thiêng 
trong ngày đầu Xuân, con cháu sum vầy bên 
ông bà, cha mẹ và gia đình. Các cha các thầy 
lớn tuổi là những người cha, người mẹ đã có 
công sinh ra và dưỡng nuôi anh em trẻ trong đời 
sống thánh hiến. 

Buổi tối anh em được cha Giám Tỉnh mời 
qua nhà ăn Tết. Đây là cơ hội để anh em gặp gỡ, 
vui Xuân và chúc tết “Anh cả”, và chia sẻ niềm 
vui ngày đầu Xuân với những người thân yêu, 
nhất là được tận hưởng không khí Tết trong bầu 
khí vui tươi và ấm cúng của gia đình. 

Trong dịp tết này, có rất nhiều người thân và 
khách quý đã tới chúc Tết Cộng đoàn và anh 
em, càng làm cho bầu khí Mùa Xuân thêm vui 
nhộn và ấm tình người. Đặc biệt, ngày Mùng Ba 
có một số trẻ mồ côi đến ăn Tết với anh em. Các 
trẻ mồ côi này thuộc nhóm Bảo Vệ Sự Sống của 
anh em học viện. Các em không có được hạnh 
phúc sum vầy bên cha mẹ và gia đình: có nhà 
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nhưng không được về, có người thân nhưng 
không được đón nhận. Bù lại, các em được chỉa 
sẻ niềm vui Tết rất nhỏ bé và giản đơn ở Nhà 
Dòng, với các thầy, các cha. Điều này cũng làm 
cho các em hạnh phúc lắm rồi. Các em được các 
cha thầy thăm hỏi, lì xì và quan tâm rất đặc biệt. 
Hy vọng rằng Mùa Xuân an bình sẽ sớm nở trên 
cuộc đời đầy sóng gió của các em. 

Tối Mùng Ba Tết, anh em được các Chị 
Clara mời qua chia sẻ niềm vui đầu Xuân với 
các chị. Đây là dịp để anh em Dòng I và chị em 
Dòng II có cơ hội giao lưu và chia sẻ niềm vui 
ngày Tết. Các chị đã đón tiếp anh em rất chu 
đáo và nồng hậu. Tuy bữa cơm Tết của các “Bà 
nghèo” thì thanh đạm, “không bia không bọt”, 
không sơn hào hải vị, nhưng rất thấm đượm tình 
huynh - muội. Như Ngưu Lang, Chức Nữ chỉ 
một năm được gặp nhau một lần, thì Tết nay 
“Chị em ở trong song sắt” và “Anh em ở ngoài 
song sắt” lại được gặp nhau tương tự thế. Buổi 
gặp gỡ giao lưu này đã để lại nhiều ấn tượng tốt 
đẹp cho mỗi anh chị em con cùng một Cha, 
nhưng lại làm chứng cho Vương Quốc trong 
những cách thức và môi trường khác nhau. 

Kính thưa anh chị em, những ngày vui Tết đã 
qua, giờ đây mỗi người chúng ta lại bắt đầu trở 
lại với cuộc sống thường nhật. Thời gian đón 

Tết tuy ngắn ngủi nhưng chắc hẳn để lại trong 
lòng mỗi người chúng ta nhiều kinh nghiệm quý 
báu. Những gì chúng ta trao ban và nhận lãnh 
trong thời gian nghỉ Tết cùng anh chị em, bạn 
bè và người thân, chúng ta hãy dâng trả tất cả về 
cho Thiên Chúa và tạ ơn Người trong mọi sự, vì 
chỉ có Người là Chúa của Mùa Xuân.  

Một lần nữa, anh em Cộng đoàn Thủ Đức xin 
gửi lời chào thân thương đến anh chị em gần xa 
và cầu chúc mọi điều thiện hảo sẽ đến với anh 
chị em trong suốt thời gian tới, hầu mong mỗi 
ngày sống của anh chị em Phan sinh là mỗi 
ngày Xuân, với hoa thơm trái ngọt, dù rằng 
“Tết, tết, tết... hết rồi”.  

Tin Nhà Đồng Dài 
 
 Kính chào tất cả anh chị em. 

Vào mùa này, hình như anh em không còn 
nhớ gì nữa, ngoài những ngày về phép và chuẩn 
bị hành trang lên đường đến nơi mới. Anh em 
bàn ra tán vào … Anh sẽ về Đakao, nhưng làm 
sao về đó được nếu không có sự cố đặc biệt. 
Chưa về Đakao, thì cũng chưa đi Cù lao giêng 
được, đó là theo lô gích tự phát … và chưa ở Cù 
lao giêng làm sao mơ đến vùng trời xanh bao la 
bát ngát … 

Thôi thì cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Anh em 
Đồng Dài chia nhau đi “ăn tết” khởi đầu với 
người lớn tuổi nhất.  

Không hiểu vì sao, năm nay cộng đoàn được 
giáo dân yêu thương thật nhiều, quà vào như 
nước: bánh chưng, bánh tét, nước ngọt, bia, cá 
thịt … không hiểu có phải để bồi dưỡng cha xứ 
để ngài có sức “ ra đi” cho một sứ vụ mới ? 

Riêng đối với Đồng bào Dân Tộc Ít Người, 
tết Tân Mão có vẻ tết hơn mọi năm ! Mấy ngày 
ăn tết trên núi (ăn theo phong tục người Dân 

Tộc: ăn đút), mà 
tôi lên được 3 
cân. Vòng 3 thấy 
mà ghê, tìm đến 
thuốc lá với hy 
vọng con người 
cân đối hơn, 
nhưng vẫn chưa 
đạt ý nguyện. 

Trong khi đưa 
tin, tôi vẫn còn 
ngong ngóng đợi 
tin. Có lẽ thú vị 
hơn khi đọc tin 
của Tỉnh Dòng. 

Vài hàng làm 
tin. Mến chúc tất 
cả anh chị em trong Đại gia đình Phan sinh luôn 
an vui và hạnh phúc trong cuộc sống từng ngày. 
Kính mến.  

ts. Cube 
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TIN ĐẤT SÉT 
Anh em Đất Sét xin chào các anh chị em xa 

gần. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Xuân luôn 
ngự trị trong tâm hồn anh chị em. 

Nhà Đất Sét xin chia sẻ môt vài tin tức.  
Lễ Noel năm nay xem ra hoành tráng hơn 

mọi năm. Trước hết, một ân nhân đã biếu cho 
giáo xứ một cặp đèn chùm để treo trên cung 
thánh; thứ đến, trời không mưa, nắng ấm thuận 
lợi cho bà con giáo dân làm hang đá. Cha xứ 
kêu gọi giáo dân may cờ treo trong và ngoài nhà 
thờ, làm một bức phông hang đá treo phía dưới 
tượng Thánh Giá trên gian cung thánh. Phía 
trước và xung quanh nhà thờ được trang điểm 
với những đèn ngôi sao và đèn bánh ú. Sau 
cùng, các hang đá trong và ngoài nhà thờ được 
trang trí đẹp hơn. Giáo dân trong xứ đua nhau 
làm hang đá cho gia đình mình. Vì thế, bầu 
không khí Giáng Sinh tại nhà thờ cũng như tại 
các tư gia xem chừng vui nhộn hẳn lên.  

Hoạt cảnh và Thánh lễ đêm Vọng Giáng Sinh 
diễn ra trong bầu khí trang trọng và thánh thiện. 
Bà con ngòai đạo trong làng tuôn đến xem rất 
đông: già có, trẻ có, em bé cũng có, các bạn trẻ 
thì dẫn bạn mình đến xem. Kẻ đứng người ngồi 
chật kín cả nhà thờ. Do đó, Lễ đêm Giáng Sinh 
không chỉ là lễ của người công giáo mà còn là lễ 
hội cho mọi người không công giáo ở Đất Sét.  

Anh em đã mời 4 xơ Dòng Khiết Tâm Đức 
Mẹ (các Sơ hiện đang giúp tại giáo xứ Đất Sét) 
đến cộng đoàn để cùng chia sẻ niềm vui Chúa 

Giáng sinh. Kết thúc bữa tiệc, mỗi người ra về 
với một phần quà mọn hèn của mình. 

Năm nay anh Quang Hải và Ban Giáo lý viên 
đã tổ chức trò chơi rung chuông vàng cho các 
học viên khối Kinh Thánh vào ngày lễ Hiển 
Linh. 90 em học sinh giáo lý đã tham gia trò 
rung chuông vàng rất tích cực. Cha mẹ các em 
cũng như các em thiếu nhi giáo xứ đã đến cổ vũ 
rất đông, với hy vọng rung được chuông vàng. 
Anh Quang Hải và Ban Giáo lý phát quà Giáng 
sinh cho các em, ngay sau khi trò chơi rung 
chuông vàng kết thúc.  

Như mọi năm, sáng mồng một Tết, các em 
thiếu nhi múa một bài chào đón Năm Mới. 
Ngoài ra, anh Quang Hải cùng Ban Giáo lý viên 
đã tổ chức bán vé số và mồng 4 tết là kết quả xổ 
số.  

Người đưa tin 

 

MÙA XUÂN  
YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT 

Anh em điểm Hòa Hội xin 
kính chào tất cả anh chị em 
trong Đại Gia Đình Phan sinh, 
nhất là với anh em trong Tỉnh 
dòng. Nguyện xin Chúa Xuân ở 
lại với anh em, hầu mang đến 
cho anh em một tinh thần mới 
và một trái tim mới để sẵn sàng 
lên đường, đến những nơi đang 
cần sự hiện diện của anh em.  

Không khí nô nức và vui 
tươi của những ngày đón Tết 
Tân Mão đã đi qua. Anh em 

chúng tôi chắc hẳn cũng mang 
một tâm trạng chung với hết 
mọi anh em trong Tỉnh dòng, 
đó là chờ đợi sự ra đời của một 
bảng gia đình Phan Sinh Việt 
Nam mới. Tâm trạng đó cũng 
hòa chung với sự mong đợi của 
nhiều anh chị em, mà anh em 
chúng ta đang đồng hành và coi 
sóc. Mọi người đang chờ đợi 
một làn gió mới thổi vào đời 
sống Tỉnh dòng, cũng như đời 
sống của từng anh em. Hòa Hội 
- với đặc điểm là ‘cộng đoàn’ 

gắn liền với Giáo xứ, anh em 
chúng tôi cũng không tách rời 
với sự chờ mong của giáo dân. 
Do đó, dù ‘đi’ hay ‘ở’ anh em 
vẫn cố gắng chu toàn bổn phận, 
lo lắng cho giáo dân từng ngày 
sống của mình, đặc biệt là trong 
dịp Tết vừa qua. Và xin mượn 
tư tưởng của Cố Nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn để diễn tả tâm tình 
của anh em: “Dù đến dù đi, tôi 
cũng xin tạ ơn Người, tạ ơn đời, 
tạ ơn ai đã cho tôi hạnh phúc 
này”… 
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Đời sống ‘cộng đoàn’ 
Về nhân sự thì chỉ có hai anh 

em: một anh quản xứ và một 
em trong nhà. Ước mong sau 
khi có bảng gia đình mới, điểm 
Hòa Hội có thêm anh em, nhờ 
đó làm cho đời sống ‘cộng 
đoàn’ này thêm phong phú và 
đậm nét Phan sinh hơn. Hơn 
nữa, có anh em để chia sẻ với 
anh Quế trong việc mục vụ 
Giáo xứ, đặc biệt chăm sóc đời 
sống anh chị em giáo dân ở 
Giáo họ Giuse, nơi mà anh đã 
và đang bỏ nhiều công sức xây 
dựng cơ sở vật chất lẫn tinh 
thần, nhất là trong 3 năm trở lại 
đây. 

Ngày 23 tháng Chạp, anh 
Quế cùng với Ban Thường Vụ 
cùng với đại diện Gia Trưởng 
và Hiền Mẫu, về Sài Gòn chúc 
tết Cha Giám Tỉnh, cộng đoàn 
Đakao, Thủ Đức, một số Cha 
tiền nhiệm của Giáo xứ và các 
ân nhân của Giáo xứ. Những 
ngày cuối năm và dịp tết thì anh 
bận bịu suốt ngày: cử hành 
thánh lễ hai nơi, mỗi ngày 3 lễ 
(Nhà thờ xứ và Nhà nguyện 
Giáo họ Giuse), tiếp khách đến 
chúc tết, sắp xếp các ý lễ, … 
Hai anh em cũng bớt chút thời 
gian trước tết đến thăm các ông 
bà cố trong Giáo xứ.  

Trong dịp tết thì anh em 
cũng tranh thủ thăm gia đình 
các ông bà trong Ban Thường 
Vụ, các nguyên Ban Thường 
Vụ, ủy viên, các Thừa tác viên 
Ngoại thường và một số gia 
đình ân nhân của Giáo xứ. 
Riêng em Diệu cùng với các em 
trong nhóm Junior Hòa Hội 
dành trọn ngày mồng 3 Tết, đi 
chúc xuân từng gia đình hội 
viên. Ngày mồng 4 tết, sau bữa 
điểm tâm chung với các tu sĩ và 
sinh viên, em lên đường về 
thăm gia đình, ở Bình Định. 

Mục vụ Giáo  
xứ mừng Xuân Tân Mão 

Những ngày cuối năm, Nhà 
thờ và nhà xứ trở nên đông đúc 
hẳn. Người đến dọn dẹp và 
trang trí Nhà thờ, kẻ đến thăm 
‘cộng đoàn’ cuối năm. Mọi 
người chuẩn bị bên ngoài, 
nhưng cũng không quên chuẩn 
bị bên trong. Cha xứ dành 4 
ngày để ngồi tòa, tạo điều kiện 
thuận lợi cho anh chị em dọn 
mình chuẩn bị tâm hồn đón 
mừng Năm Mới. Tâm tình tạ ơn 
cuối năm được dâng lên Thiên 
Chúa trong giờ Chầu Thánh 
Thể vào tối thứ năm 
24/01/2011. Sau thánh lễ chiều 
Chúa Nhật IV TN, Ban Hành 
Giáo tổ chức lễ tất niên. Tham 
dự thánh lễ có Ban Thường Vụ 
xứ, các Ban Hành Giáo họ, các 
nguyên Ban Hành Giáo và các 
ân nhân của Giáo xứ. Mọi 
người chia sẻ tâm tình cuối năm 
với nhau qua bữa tiệc tất niên.  

Thánh lễ giao thừa được cử 
hành sốt sắng và trang trọng. 
Qua bài giảng, cha xứ đã chia 
sẻ và nhắn nhủ giáo dân cần có 
tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, 
không chỉ hôm nay 
mà cả mọi ngày 
sống. Sau thánh lễ, ai 
về nhà nấy để sum 
họp với gia đình 
trong phút đón chào 
năm Tân Mão. Anh 
em chúng tôi thì 
chào đón Năm Mới 
tới, bằng việc cử 
hành giờ Kinh sáng 
tại Nhà thờ. 

- Mồng 1 tết, thánh lễ được 
cử hành trọng thể cầu bình an 
cho mọi người. Rất đông giáo 
dân tham dự. Đây là cơ hội quý 
báu để mọi người xa gần quy 
tụ về, đặc biệt là cùng nhau 
chia sẻ với nhau bàn tiệc thánh 
và trao cho nhau những lời 
chúc tốt lành. Từng anh chị em 
được đón nhận lộc xuân với 
một quyết tâm sống tốt hơn 
trong Năm Mới. Sau thánh lễ, 
ông Trưởng Ban Thường Vụ 
đại diện mừng tuổi cha, quý 
thầy, quý Dì và toàn thể anh chị 
em giáo dân. Kết thúc lời mừng 
tuổi là màn trình diễn múa lân 
của các em Giới Trẻ Phan Sinh 
Kolbe Hòa Hội. Tiếp theo là 
các hội đoàn trong Giáo xứ lần 
lượt vào nhà xứ mừng tuổi cha, 
với các bài hát chúc mừng và 
tràn ngập màu đỏ của bao lì xì.  

- Mồng 2 tết, thánh lễ được 
cử hành để cầu cho tổ tiên, ông 
bà, cha mẹ Tất cả các cụ ông, 
cụ bà từ 65 tuổi trở lên được 
ngồi ở những hàng ghế đầu. 
Đây là truyền thống của Giáo 
xứ nhằm giúp con cháu tỏ lòng 
kính trọng và ghi nhớ công ơn 
ông bà, cha mẹ. Nét đẹp nhất 
nơi các cụ là lòng trung thành 
với đức tin và sự hy sinh lớn 
lao mà các cụ đã dành cho gia 
đình cũng như Giáo xứ. Cuối 
lễ, ông Trưởng Ban Thường 
Vụ, đại diện giáo dân mừng 
tuổi các cụ. Sau đó, các cụ quây 
quần bên nhau trong bữa điểm 
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tâm thân mật. Vẻ rạng rỡ của 
mùa xuân tỏ lộ rõ nét trên 
khuôn mặt của các cụ, nhất là 
giây phút chụp hình lưu niệm 
chung. Ước mong sự quan tâm 
của cha xứ sẽ đem lại cho các 
cụ niềm vui trong tuổi già. 

- Một nghĩa cử cao đẹp trong 
ngày mồng 3 tết được thể hiện, 
đó là chia sẻ quà xuân với anh 
chị em nghèo. Mỗi giáo dân 
trong khả năng của mình đã góp 
những phần quà nho nhỏ để 
giúp cho những người có hoàn 
cảnh khó khăn, trong phần dâng 
lễ vật. Sau thánh lễ, Giới Gia 
trưởng và Hiền mẫu đã trao số 
quà trên, đến tận tay các gia 
đình nghèo trong địa bàn xã 
Hòa Hội, không phân biệt tôn 
giáo. 

- Các thầy, các dì và các 
sinh viên có cơ hội quy tụ bên 
nhau trong thánh lễ sáng mồng 
4 tết. Thánh lễ được cử hành để 
cầu nguyện cho các thầy, các 
dì được kiên vững trong ơn gọi 
tu trì, cầu nguyện cho các sinh 
viên luôn nỗ lực học tập và 
sống tốt trong môi trường giảng 
đường đang có nhiều cạm bẫy, 
cầu cho các công nhân có việc 

làm ổn định cuộc 
sống và biết cống 
hiến cho xã hội thêm 
phát triển. Sau thánh 
lễ, anh chị em ở lại 
dùng điểm tâm thân 
mật với cha xứ và 
Ban Thường Vụ.  

- Bữa cơm tân niên 
Ban Hành Giáo được 
tổ chức vào mồng 7 

tết. Cả ông lẫn bà trong Ban 
Thường vụ và các Ủy viên 
được mời tham dự bữa cơm này 
với cha xứ. Đây là sáng kiến tốt 
của riêng ngài, cơ hội thuận tiện 
để cảm ơn các ông bà cách đặc 
biệt. Nhưng đồng thời cũng là 
cơ hội nhằm giúp cho vợ chồng 
của những người trong Ban 
Hành Giáo cảm thông với trách 
nhiệm mà ông hay bà đang 
gánh vác. 

Sau tết anh Quế lại tiếp tục 
công việc xây dựng  
Nhà nguyện Giáo họ Giuse: 
ngay sau tết, anh đã tiến hành 
mua số lượng lớn vật liệu để 
hoàn thiện ngôi nhà nguyện 

này. Vì tình hình vật giá leo 
thang, nếu không sẵn sàng thì 
khó mà ứng phó. Với phương 
châm “kiến tha lâu cũng đầy 
tổ” nên anh tin tưởng chắc chắn 

sẽ có một nơi thờ tự nghiêm 
trang và thoáng mát, hầu mang 
lại những ơn ích thiêng liêng 
cho bà con giáo dân ở đây. 

Nhà mục vụ Giáo xứ: 
Trong Thánh lễ Giao thừa và 
trong Thánh lễ Tân niên, anh đã 
ngỏ lời với giáo dân về ý định 
xây dựng nhà mục vụ của Giáo 
xứ. Điều mà mọi người đang 
quan tâm, là ngôi nhà đang có, 
đã xây dựng cách đây 10 năm 
nhưng chưa khánh thành, nay 
đành phải tháo giỡ, vì không 
thể sử dụng do tối tăm và nóng 
bức. Hiện nay, tất cả các lớp 
giáo lý đều học trong nhà thờ. 
Điều này làm cho kiến thức 
giáo lý của các em thiếu nhi 
đang dần đi xuống. 

Trên đây là một số tin tức 
của anh em nhà Hòa Hội. Từng 
nghĩa cử mà anh em chúng tôi 
cùng với giáo dân ở đây đang 
chung tay thể hiện, là muốn 
đem Chúa Xuân yêu thương 
đến với từng nhà, từng người 
trong Giáo xứ, để mọi người 
sống hiệp nhất với nhau. Đó 
cũng là chủ đề mà Giáo phận 
Bà rịa chọn để sống Năm thánh 
“Để họ nên một”.  

Một lần nữa, cầu chúc cho 
tất cả anh chị em trong Đại Gia 
Đình Phan sinh dạt dào ơn 
Chúa trong mùa chay thánh sắp 
đến, để mỗi người luôn quảng 
đại và không ngần ngại dấn 
bước lên đường phục thế giới 
và hạnh phúc của anh chị em 
mình cách hữu hiệu hơn.  

Người thực tập, đưa tin 
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ANH EM DU-SINH  
DỰ NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

 
Năm 1997 ĐGH 

Gioan Phaolô II thiết 
lập Ngày Quốc Tế 
Đời Sống Thánh Hiến 
vào ngày lễ Dâng 
Chúa vào Đền Thờ 2-
2 hằng năm. Năm 
2011 này, Ngày Quốc 
Tế Đời Sống Thánh 
Hiến lần thứ 15 (ngày 
2-2-2011) rơi vào 
đúng ngày 30 Tết, nên 
các tu sĩ nam nữ, 
những người sống “đời sống thánh hiến” tại giáo 
hạt Đalat đã dời việc cử hành ngày này sớm hơn 
mươi ngày để các tu sĩ có thể tham dự đông đảo 
hơn trước khi họ lục tục đi nghỉ Tết. 

Ngày được chọn để dời về là “Ngày của 
Chúa,” Chúa nhật 23-1-2011. Vào lúc 2 giờ 
chiều, hơn 130 tu sĩ nam nữ từ nhiều ơn gọi 
khác nhau (trong đó tập sinh Phanxicô “ta” đã là 
16 cộng với 5 anh em Phan sinh khác: 3 linh 
mục, 1 phó tế, 1 khấn trọng) đã tụ họp tại Toà 
Giám Mục Đalạt để dự buổi chiều “3 in 1” (3 
trong 1) này.  

1. Trước hết là chúc Tết cha Giám Quản 
giáo phận Phaolô Lê Đức Huân. Triều đại 
“giám quản” cho giáo phận Đalat đã bước 
qua tháng thứ 9 mà vẫn có vẻ như còn 
bước bước nữa. Thánh “Phaolô trở lại” là 
bổn mạng của Cha, kính ngày 25-1 sau đó, 
nên một công đôi việc, chị nữ tu dòng 
thánh Phaolô được phân công chúc tuổi, 
tuy đã U90 nhưng vẫn không quên “in-
sợt” lời mừng lễ này vào với lời chúc Tết. 
Cha giám quản đã đáp lời và nhắn nhủ các 
tu sĩ về đời sống thánh hiến, trước khi lên 
đường đi đến các Hạt khác để chúc Tết 
dân Chúa tại chỗ. Còn việc chúc Tết các 
đấng bậc khác trong giới tu sĩ, và chúc Tết 
nhau diễn ra vào buổi tối, trước bữa ăn.  

2. Phần chính là cử hành Ngày Thánh Hiến. 
Các tu sĩ dự giờ chầu cuối năm, trong đó 
tâm tình tạ ơn xuyên suốt giờ thánh. Tạ ơn 
vì hồng ân sự sống, tạ ơn vì những hoa trái 
Chúa ban cho giáo phận. Thật không ngờ 
số tín hữu của giáo phận đã lên tới 350 
ngàn, trong đó có hơn 120 ngàn anh chị 

em các dân tộc 
(121.385 người). 
Tạ ơn vì giáo 
phận Đalat là 
nơi đất lành 
chim đậu nên có 
tới 139 cộng 
đoàn tu trì thuộc 
hơn 45 “dòng” 
khác nhau, gồm 
719 khấn trọn và 
239 khấn tạm 
(tổng kết cuối 

năm 2010). Có lẽ chỉ xếp hạng nhì sau 
tổng giáo phận Saigon về số lượng ! Trong 
số đông đảo các Dòng, các cộng đoàn, thì 
Dòng Phanxicô ta tại giáo phận Đalat 
“trước sau như một”: 1 Dòng (OFM) và 1 
cộng đoàn mà thôi (Du Sinh) ! Dẫu sao 
cũng cứ tạ ơn ! 
Tạ ơn và theo sau là tạ tội. Sáu toà giải tội 
mở sẵn cho mấy tấn tội cũng vừa. Phút 
giải lao sau giờ tạ tội và tạ ơn được lợi 
dụng để ghi hình chung trước công viên 
mới tân trang 100% của toà giám mục 
Đalat. Một anh linh mục dòng CCT tỏ ra 
tiếc nuối lớn vì đã không mang theo áo 
dòng để quảng bá ơn gọi “tuần đại phúc” 
mà chỉ mặc được có chiếc alba mà cha nào 
cũng có.  
Thánh lễ đồng tế là đỉnh cao của ngày cử 
hành. Linh mục đặc trách tu sĩ của Hạt là 
một anh em Phan Sinh ta đã chủ tế dâng lễ 
“cầu cho các tu sĩ.” Bài đọc vẫn lấy Chúa 
nhật IIIA thường niên vì cũng rất phù hợp 
với lớp người sống ơn gọi. Dựa vào bài 
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Tin Mừng Chúa khởi sự ra đi rao giảng và 
chọn các môn đệ đầu tiên là người thuyền 
chài, anh đã phân tích 3 yếu tố “thiên thời, 
địa lợi, nhân hoà” khi Chúa khởi sự hoạt 
động công khai và đặt câu hỏi về “nhân 
hoà”: vì sao Chúa Giêsu lại chọn đa số là 
dân chài, và anh trả lời luôn vì họ có 4 chữ 
này: chữ Hoà, chữ Thời, chữ Nhẫn, chữ 
Dũng, là những “chữ” mà người tu sĩ nào 
cũng cần có.  

3. Sau Tiệc Thánh là “tiệc” tất niên. Anh chị 
em quây quần trong phòng ăn của toà 

giám mục để chúc Tết nhau, để rút quà 
“may mắn,” để hát cho nhau nghe, và dĩ 
nhiên, để thưởng thức 3 món ăn “không no 
không về.” Loon 333 cùng xuất hiện trên 
bàn ăn sánh vai với các chai nước ngọt rực 
một màu vàng của không khí Tết.  

Anh chị em tu sĩ chia tay nhau trong màn 
đêm cộng với cái lạnh Đalat của những ngày gần 
Tết giá rét nhưng vẫn có một chút ấm lòng vì đã 
được gặp gỡ nhau đông đủ.  

Gió Nhẹ

 
 

Vào ngày 17.04.2011, Chúa Nhật Lễ Lá năm nay, sẽ 
đánh dấu Bát Bách chu niên ngày Thánh nữ Clara được dâng 
hiến cuộc đời tại Pócxiuncula và một cách nào đó, cũng đánh 
dấu Bát Bách chu niên ngày thành lập Dòng Nhì Phan sinh 
các Chị em Clara. Vì lý do đó, các Tổng Phục vụ của cả 
Dòng Nhất lẫn Dòng Ba đã viết một lá thư. Dưới đây, chúng 
tôi cho công bố lá thư đó nhân dịp cử hành lần thứ 15 Ngày 
Thế Giới Đời Sống Thánh Hiến và như một cách nhằm chuẩn 
bị cho cuộc cử hành bách chu niên nói trên. 
 

HỘI ĐỒNG CÁC TỔNG PHỤC VỤ 
DÒNG NHẤT VÀ DÒNG BA  

 
THƯ MỪNG BÁT BÁCH CHU NIÊN 

NGÀY THÀNH LẬP DÒNG THÁNH CLARA 
 

Kính thưa quý Chị em Dòng Thánh Clara,  
Xin Chúa ban bình an của Người cho toàn 

thể Chị em! 
Dư âm cuộc cử hành ngày thành lập Dòng 

Nhất Phan sinh vẫn còn đang vang vọng, thì giờ 
đây chúng ta lại bắt đầu tập trung vào năm 
2012, để tạ ơn Chúa về 800 năm ngày thánh 
Clara dâng hiến cuộc đời tại Pócxiuncula. Lễ kỷ 
niệm không phải là một việc tưởng nhớ một quá 
khứ quang vinh, nhưng là một biến cố chúng ta 
nhớ lại, ngõ hầu “rút ra từ lịch sử của biến cố 
này một sức thôi thúc mạnh mẽ hơn nữa nhằm 
canh tân ước muốn phục vụ Giáo hội”.1  

Được Thánh Thần kêu gọi bước theo Đức 
Kitô nghèo khó, chịu đóng đinh và đã sống lại – 
và sống Phúc âm trong vâng phục, không có của 
riêng và trong đức khiết tịnh – chị em là những 

                                                 
1 Đức Bênêđíctô XVI, Đại hội Liên hiệp Quốc tế các Đại 
học Công giáo lần thứ 23 (FIIUC), ngày 19.11.2009. 

người gìn giữ đoàn sủng của Thánh nữ Clara và 
là những phụ nữ được thánh hiến, những người 
đang tác động vào thế giới đang khi chiêm 
ngưỡng các dấu chỉ mà Thánh Thần tuôn đổ vào 
trong lịch sử. Ngày hôm nay, qua việc lắng nghe 
Thiên Chúa, chị em tiếp tục nói với con tim của 
những người nam người nữ thời đại chúng ta 
với thứ ngôn ngữ của tình yêu, một ngôn ngữ có 
những lời được cắm rễ trong một thực tại là nơi 
Thiên Chúa cư ngụ. 

Hãy bám chắc vào  
Điểm xuất phát của Chị em 

Nhớ lại ơn gọi của mình là một dịp để thăm 
dò lại những động lực đã khiến chị em thưa “xin 
vâng” với Thiên Chúa. Khi chị em đọc lại lịch 
sử ơn gọi của chị em, chị em hãy quay trở lại 
với cuộc gặp gỡ với Chúa qua Lời, hoặc qua 
một con người, hoặc một biến cố, hoặc một kinh 
nghiệm. Sau những khó khăn ban đầu, chị em 
đã quyết định bước theo Đức Giêsu Kitô, bỏ 



 

Chia Sẻ 02 - 2011 (309)  25

mặc các khó khăn đó lại cho Đức Kitô và Tin 
Mừng của Người giải quyết. Kinh nghiệm của 
thánh Phanxicô và thánh Clara đã lôi cuốn chị 
em và hôm nay lời “xin vâng” của các ngài với 
Đức Kitô được trải dài ra trong thời gian qua chị 
em. Biết rằng nhiều nỗi thăng trầm đã làm ảnh 
hưởng hoặc làm cho đặc tính ban sơ nơi Thế 
Thức Sống của chị em đã bị ảnh hưởng, và biết 
rằng đôi khi những ảnh hưởng mang tính trần 
tục khác nhau đó đã làm thay đổi trực giác 
nguyên thủy của chị em, chúng tôi vẫn xác tín 
rằng: lễ mừng kỷ niệm Dòng chị em, tự nó 
không thể chỉ đơn giản giới hạn vào một sự tái 
diễn chuyện xưa. 

Điều chúng ta muốn cùng cử hành với nhau 
phải chăng là nhớ lại một bản luật hay là hoài 
niệm về câu chuyện giữa Thiên Chúa với chị em 
xuyên qua thời gian, mà hôm nay câu chuyện đó 
vẫn còn đem lại cho chị em niềm say mê “tuân 
giữ Thánh Phúc âm Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, bằng cách sống vâng phục, không có 
của riêng và khiết tịnh”? 2 Chúng ta làm thế nào 
có thể đưa ra ánh sáng là Thế Thức Sống đang 
chứng tỏ rõ ràng là đáng tin đối với hết thảy mọi 
người điều này: “vì chúng ta, Con Thiên Chúa 
đã trở nên Con đường cho chúng ta và Cha 
thánh Phanxicô chúng ta, người đã thực sự yêu 
mến và bắt chước Người, đã dùng lời nói và 
gương sáng chỉ dạy cho chúng ta biết con đường 
ấy”? 3 Làm thế nào để vào ngày hôm nay nữa, 
chị em vẫn có thể là một lời nhắc nhở sống động 
trong Giáo hội và cho toàn thể gia đình Phan 
sinh về điều mà hết thảy chúng ta đã được kêu 
gọi sống, trong tư cách là những Kitô hữu đã 
chịu phép rửa? 

Chúng tôi biết rằng: chị em đang nỗ lực tối 
đa để sống trung thành với điều chị em đã chọn 
lựa và đã khấn hứa; vì thế, chúng tôi cảm thấy 
cấp bách phải cùng với chị em duyệt xét lại vào 
thời khắc lịch sử này những điểm quy chiếu 
trong đời sống chị em, trong tư cách là các chị 
em Clara, đã được Thiên Chúa đặt để trong 
Giáo hội, trong gia đình Phan sinh và trong thế 
giới. 

Sống Phúc âm … 
Trong một xã hội bị đánh phá bởi những hình 

ảnh, trong đó cá nhân bị dẫn dắt liên tục tìm 
kiếm phô trương mình ra, Thánh Thần đã kêu 

                                                 
2 L Cl 1 – 2. 
3 DC Cl 5.  

gọi chị em trở nên một dấu chỉ đơn sơ cho sự 
hiện diện của Thiên Chúa. Chúng tôi biết rằng: 
chuyện này không phải bao giờ cũng dễ, nhất là 
khi việc đó lại đòi hỏi phải liên tục có một cuộc 
hoán cải trí óc, con tim, những thái độ ứng xử 
và ngay cả các cá tính của chị em theo tinh thần 
Tin Mừng, ngõ hầu mang lại ý nghĩa cho đời 
sống chị em và không rơi vào sự ganh đua trần 
tục, và không làm phương hại đến các giá trị cốt 
yếu trong đời sống của chị em.  

Trong lúc sứ điệp phát xuất từ chứng tá của 
chị em được diễn tả ra thành những cơ cấu, các 
dấu chỉ và các biểu tượng, thì Luật được Clara 
viết ra lại đòi hỏi con cái mẹ phải sống một đời 
sống Phúc âm không một lời giải thích (sine 
glossa) như những phụ nữ nghèo khó. Chúng ta 
biết rằng: Thánh Thần Thiên Chúa làm cho 
chúng ta chuyển động bên trong các cộng đoàn 
của mình để tìm kiếm và biện phân nhờ Phúc 
âm, ngõ hầu cảnh báo nhanh nhẹn xem xét cẩn 
thận các cơ cấu không trực tiếp phản ánh sự 
hiện diện của Thiên Chúa. Như thế, chị em được 
kêu gọi thăm dò lại các dấu chỉ và các biểu 
tượng giúp minh họa đời sống chị em, sao cho 
các dấu chỉ và các biểu tượng đó có thể thực sự 
trở nên dễ hiểu trong thời đại này, là thời đại 
trong đó mọi sự được nhìn xem như là một vấn 
đề quan niệm riêng – một thời đại trong đó thậm 
chí điều thánh thiêng, nhất thiết không quy 
chiếu vào điều gì khác ngoài Thiên Chúa, cũng 
có nguy cơ bị xét đoán theo lô-gích sử dụng của 
kẻ tiêu thụ rồi bị vứt bỏ. 

Những con người được thánh hiến phải diễn 
tả Thiên Chúa như là tuyệt đối. Một cách đặc 
biệt, chị em được kêu gọi sống một đời sống 
được xây dựng trên các dấu chỉ và các biểu 
tượng không quy chiếu về một sự trống rỗng 
cằn cỗi của việc tuyên truyền, của thói câu nệ 
nghi thức hoặc chủ nghĩa hiếu động, mà là trên 
các dấu chỉ và các biểu tượng có khả năng nối 
kết nguồn cội quá khứ với tương lai mang tính 
ngôn sứ trong thời hiện tại: các cơ cấu, các dấu 
chỉ và các biểu tượng có thể giúp chúng ta đơn 
sơ gặp được Thiên Chúa. 

Bằng cách nào chị em có thể trở nên những 
chứng nhân cho sự hiện diện của Thiên Chúa, 
thông qua Thế Thức Sống mà một lần nào đó 
Thánh Thần đã trao phó cho thánh Clara, và 
đang tiếp tục trao phó cho chị em trong thời đại 
này, là thời đại trong đó thậm chí những điểm 
quy chiếu sơ đẳng nhất cho cuộc sống dường 
như vẫn đang thiếu? 
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Trong lúc thế giới quay cuồng hỗn loạn, thì 
chị em, bằng sự kiên định của mình, chứng tỏ 
rằng: Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi từ muôn đời 
để yêu thương những người nam người nữ trong 
thời đại chúng ta. 

Nuôi dưỡng mình bằng Lời Thiên Chúa, chị 
em làm cho Lời nên người phàm trong đời sống 
thường ngày của chị em nhờ việc vâng phục 
trong đức tin. 4 Niềm tin vào Đức Kitô không 
phải đạt được một lần là xong và cho mọi biến 
cố. Đức tin là một quà tặng của Thánh Thần. 
Đức tin đòi hỏi phải liên tục học tập và như thế 
được cử hành, được tuyên xưng và được sống. 
Nhờ quan tâm tới phụng vụ, chị em làm chứng 
rằng: Thiên Chúa là Cha, Đấng gần gũi với mọi 
thọ tạo, kêu gọi nhân loại sống trong lịch sử 
trong sự Hiện diện của Ngài. Trong cuộc sống 
thường ngày, chị em hãy tỏ ra là những người 
tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa theo cung cách 
những khách hành hương trong thế giới và 
những kẻ đi hành khất ý nghĩa. 

Nếu phụng vụ làm cho đức tin chúng ta nên 
hình nên dạng, bù lại đức tin phải được kiểm 
chứng trong đời sống thường ngày, trên bình 
diện cá nhân cũng như cộng đoàn, để trở thành 
khả tín. Thật thế, tin ở tầm mức khái niệm 
không mà thôi thì không đủ. Mầu nhiệm được 
cử hành thiết yếu phải mặc lấy nơi mỗi một 
người trong chúng ta dung nhan của Đức Kitô. 
Hôm nay đây vẫn còn đó một lỗ hổng rộng lớn 
giữa đức tin và cuộc sống. 

Hãy giúp chúng tôi xem xét lại các cuộc cử 
hành của chúng tôi: mối quan tâm tới Phụng vụ 
các Giờ kinh và Thánh lễ, trong lúc liên tục 
được truyền dạy phải cử hành nhằm ca ngợi 
Thiên Chúa, phải cho phép mỗi tham dự viên 
trải nghiệm được hồng ân sự hiện diện của Chúa 
Phục sinh, nhờ tính đơn sơ mang phong cách 
Clara. 

Nhờ Thánh Thần mà từ bỏ mình và nhờ Phúc 
âm uốn nắn, chị em là những phụ nữ được hiến 
thánh đang dâng mình cho Thiên Chúa. Dựa vào 
gương sáng của thánh Phanxicô và thánh Clara, 
chị em, những Chị em thanh bần, giống như 
Đức Nữ Trinh cưu mang Đấng đã mang lấy hết 
mọi sự, 5 chị em hãy làm chứng trong thinh lặng 
về “việc chiêm ngưỡng Đức Kitô theo Phúc âm, 
hãy yêu mến Người một cách nồng nàn và hãy 

                                                 
4 X. Phục vụ Quyền bính và Vâng lời 7. 
5 X. 3T Ag 26. 

bắt chước các nhân đức của Người”. 6 
Do đó, qua cuộc sống mình, chị em hãy 

tường thuật lại điều chị em nghe, điều chị em 
tận mắt nhìn thấy, điều chị em chiêm ngưỡng và 
tay chị em chạm tới, đó là Lời sự sống. 7 Qua 
cuộc hiện hữu để sống chiều kích đời sống 
huyền nhiệm của mình, chị em hãy tiếp tục loan 
báo rằng: Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa là 
tình yêu. 8 

Trong thế giới này, một thế giới xem ra dửng 
dưng với Thiên Chúa, chị em được kêu gọi quay 
về lại với sự hiện diện của Mầu nhiệm mang 
dung nhan của Cha. Chỉ nhờ việc say mê tìm 
kiếm Đức Kitô và Triều đại Người, chị em mới 
có thể đứng bên cạnh những người nam người 
nữ thuộc thời đại chúng ta với niềm hy vọng 
trong trái tim chị em – ý thức rằng chị em được 
liên kết mật thiết với cộng đồng nhân loại rộng 
lớn này. Hãy làm cho chúng tôi thấy được nét 
đẹp của cảm giác là mình giống như một dân tộc 
đang hành trình, mỗi ngày đặt cược cuộc sống 
mình vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong 
lịch sử. 

Kinh nghiệm chiêm ngưỡng của Clara đặt ra 
cho chúng tôi một câu hỏi. Nếu như thánh Clara 
đã mời gọi Agnes đặt toàn bộ con người chị ấy 
vào hình ảnh Đức Giêsu Kitô (x. 3T Ag 12-17), 
thì hôm nay chị tiếp tục yêu cầu chị em hãy để 
cho chị em được biến hình nhờ việc chiêm 
ngưỡng, hãy tận hiến trọn cuộc sống của chị em 
cho việc không ngừng dõi bước theo Thiên 
Chúa, như thế là để chị em được giải thoát khỏi 
bất cứ điều gì ngăn cản Thiên Chúa trở thành 
trung tâm đời sống chị em, và để yêu cho đến 
cùng. 

Nếu hôm nay Thiên Chúa đòi hỏi các Kitô 
hữu phải trở nên những người trưởng thành 
trong đức tin, thì đối với chị em, những người 
nữ được thánh hiến, còn có một lý do lớn lao 
hơn nữa, khiến chị em được yêu cầu phải có 
một đức tin trưởng thành – nghĩa là một con 
người biết diễn tả kinh nghiệm riêng tư được 
gặp gỡ Thiên Chúa, ngõ hầu bất kỳ ở đâu, chị 
em cũng đáp trả lại được với niềm hy vọng cho 
các vấn đề sâu xa của con người thời đại chúng 
ta. Chỉ những ai liên tục bước đi dưới cái nhìn 
của Thiên Chúa mới có thể thực sự lắng nghe 
những người đang đi tìm ý nghĩa. 

                                                 
6 Bênêđíctô XVI, Buổi tiếp kiến chung, ngày 27.01.2010. 
7 X. 1Ga 1, 1. 
8 X. 1Ga 4, 8. 
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Xin cảm ơn chị em đã không mệt mỏi tìm 
kiếm Thiên Chúa: sự tự do được sống trong 
Thiên Chúa là một lời mời gọi ngụp lặn mọi 
ngày vào trong Mầu nhiệm, mời gọi tin rằng 
Thiên Chúa hiện hữu, bởi vì chị em đã gặp được 
Ngài. 

Đi từ đức khó nghèo … 
Trong những ngày này, khi mà một ít người 

trên thế giới đang sống trong dư thừa, còn nhiều 
dân tộc lại không đủ sống, đối với chị em, 
những Chị em Clara, thánh Phanxicô tiếp tục 
gởi gắm Nguyện ước Cuối cùng của ngài: 

“Tôi, tu sĩ Phanxicô hèn mọn, tôi muốn bước 
theo Đức Giêsu Kitô là Chúa chí tôn, và Thánh 
mẫu Người bằng cách sống nghèo khó và muốn 
bền vững trong lối sống ấy cho đến cùng. Tôi 
xin chị em là các bà chúa của tôi và khuyên chị 
em hãy luôn luôn giữ lấy lối sống nghèo khó rất 
thánh thiện ấy. Chị em hãy coi chừng, đừng để 
ai dạy bảo hay khuyến khích chị em vĩnh viễn 
xa rời lối sống ấy bằng cách này hay cách 
khác”. 9 

Thưa quý Chị em Clara, chị em đã được 
Thiên Chúa đặt để trong một vị trí đặc biệt để 
trở thành một dấu chỉ gây chống đối, không phải 
vì chị em phải bảo vệ bất cứ một cơ cấu đặc biệt 
nào, nhưng là để khởi đi từ đức khó nghèo, chị 
em chọn lựa sống triệt để Phúc âm mọi ngày. 

Mỗi cộng đoàn trở nên một dấu chỉ phải chọn 
lựa lại cho những nơi đang sống trong giàu sang 
và một dấu chỉ về niềm trông cậy cho những ai 
đang sống trong tình trạng bấp bênh tạm bợ. 
Chứng tá của chị em là việc chị em từ bỏ mình 
và tín thác vào Cha là Đấng đã được Đức Giêsu 
Kitô mạc khải. Đây không phải là một sự nghèo 
khó trên bình diện ý thức hệ hoặc trí thức, 
nhưng là một lối sống làm chứng cho một niềm 
tin tưởng hoàn toàn ở nơi Cha và làm cho niềm 
tin tưởng đó được thành hình trong cuộc sống 
thường ngày. Thật vậy, có một số cộng đoàn 
chọn lựa “làm chứng cho một đời sống cực kỳ 
khắc khổ, ngõ hầu để sống liên đới với người 
nghèo và để chỉ tin tưởng vào Đấng Quan 
phòng, sống mọi ngày trong Sự Quan phòng, và 
để mình được trọn vẹn tín thác vào bàn tay 
Thiên Chúa”.10 

Đừng để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì thuyết 

                                                 
9 Ng Cl 1 – 3. 
10 Đức Bênêđíctô XVI, Buổi tiếp kiến chung, ngày 
13.01.2010. 

phục chị em xa rời xác tín đó. Hãy kiểm điểm 
xem phải chăng nếp suy nghĩ đa dạng trong 
Dòng chị em được xây dựng trên việc cùng 
nhau tìm cách sống trung thành với Đức Giêsu 
Kitô và Phúc âm, hoặc đó là một sự bảo vệ 
những kiểu sống nào đó không còn tập trung 
vào Đấng Tối Cao nữa. Thiên Chúa tiếp tục kêu 
gọi một số người trở nên những ngôn sứ, không 
phải để nâng mình lên, nhưng là để trở thành 
những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và để 
gần gũi với nhân loại. Chúa đã nói: “Ta biết 
những thống khổ của dân Ta tại Ai-cập và đã 
nghe tiếng kêu than của chúng … Ta biết những 
đau khổ của chúng”. 11 

Hãy kể lại cho chúng tôi nghe niềm tin của 
chị em vào sự Quan phòng của Thiên Chúa, 
bằng một lối sống nghèo khó, thanh đạm và 
khiêm tốn: “Sự nghèo khó là một dấu chỉ cho 
thấy người ta thuộc về Đức Kitô; đây là bảo 
chứng cho thấy có thể tin được là Nước Thiên 
Chúa đã hiện diện ở giữa chúng ta. Đây là một 
dấu chỉ còn thuyết phục hơn nữa vào ngày hôm 
nay, khi nó lại phát xuất từ một sự nghèo khó 
được sống trong cộng đoàn, theo cách giản dị 
mà cốt yếu, một cách diễn tả sự hiệp thông và từ 
bỏ mình vì thánh ý Thiên Chúa”.12 

Hãy làm cho chúng tôi nếm cảm được niềm 
vui có tự do, vì nhờ chiêm ngưỡng, chị em thấy 
được Thiên Chúa trong mọi mảnh nhỏ của cuộc 
đời. Hãy tỏ cho chúng tôi thấy rằng: chị em 
không chạy theo những cái nhạt nhẽo của thời 
đại; rằng chị em không bị quét vào trong thế 
giới trần tục, nơi mà vẻ hào nhoáng bên ngoài, 
sự đề cao bản thân, chủ nghĩa cá nhân và việc 
quy chiếu về mình xem chừng che phủ mất kiệt 
tác của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. 
Hãy nói cho chúng tôi nghe kinh nghiệm của chị 
em với Thiên Chúa, kinh nghiệm được nuôi 
dưỡng nhờ sự thinh lặng, việc lắng nghe và một 
đời sống thiêng liêng sâu sắc. 

Sống trong sự kiên định, xin chị em hãy chỉ 
cho chúng tôi thấy đâu mới thực sự là điều cốt 
yếu, tươi đẹp và chân thực. Chúng tôi biết rằng 
Thiên Chúa là kho tàng đích thực của trái tim 
nhân loại 13 và sự nghèo khó mới giải phóng 
chúng ta khỏi nô lệ những sự vật và các nhu cầu 
giả tạo đang dẫn dắt xã hội tiêu thụ: hãy giúp 

                                                 
11 Cf. Xh 3, 7. 
12 Giacomo Bini OFM, TPV, L’Osservatore Romano, 
ngày 01.02.2003, trg 6. 
13 Cf. Th. Đời sống Thánh hiến 90. 
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chúng tôi tái khám phá Đức Kitô là kho tàng 
duy nhất, cuộc sống nào nhắm tới kho tàng đó 
mới thực sự là đáng sống. 14 Đối với thánh Clara 
và thánh Phanxicô, “đức nghèo khó rất thánh” 
không chỉ là một nhân đức, không chỉ là một sự 
từ bỏ vật chất, nhưng trên hết, đó là một tên gọi 
và một khuôn mặt: khuôn mặt của Đức Giêsu 
Kitô, nghèo khó và chịu đóng đinh (x. 2T Ag 
19). Đối với cả hai đấng, việc chiêm ngưỡng 
Đức Kitô nghèo khó không thể bị giản lược vào 
một thứ lý thuyết huyền bí diễm ảo về sự từ bỏ. 
Đúng hơn, việc chiêm ngưỡng Đức Kitô đó nên 
hình nên dạng nơi một sự nghèo khó thật sự, 
mang tính cụ thể và cốt yếu. 15 Chúng tôi nhìn 
đến chứng từ của các ngài: cả hai đều yêu mến 
đức nghèo khó ngõ hầu được trọn vẹn hiến mình 
và được tự do đi theo Đức Kitô và cho tới hôm 
nay, các ngài vẫn tiếp tục là một lời mời gọi 
chúng ta trau dồi sự nghèo khó nội tâm, ngõ hầu 
được lớn lên trong niềm tín thác vào Thiên 
Chúa, và trong việc liên kết được một lối sống 
thanh đạm với việc gỡ mình ra khỏi những tài 
sản vật chất. 16 

Chị em được kêu gọi đi theo Đức Kitô nghèo 
khó qua thể thức sống của chị em và như thế ẵm 
nhận lấy đức nghèo khó. Nếu cần thiết, chị em 
phải tìm cho ra những đường lối mới để diễn tả 
đức nghèo khó ấy 17 với một tinh thần ngôn sứ, 
nhờ một “chứng tá về sự nghèo khó trên bình 
diện cá nhân và tập thể rõ ràng hơn” 18 đúng như 
thánh Phanxicô và thánh Clara đã thực hiện. Đôi 
khi việc một số cộng đoàn hội nhập văn hóa 
nhằm sống phù hợp với những người nghèo 
đang sống tại khu vực các cộng đoàn của họ 
thực là đáng kinh ngạc. Khi chị em chia sẻ với 
những người nghèo chẳng có gì, khi chị em 
chọn lựa chỉ sống với những gì là cần thiết, khi 
chị em không tích trữ những gì không cần thiết, 
khi chị em trao phó mình hoàn toàn cho cộng 
đoàn, thì chị em đang làm cho việc chọn lựa 
sống nghèo của chị em trở thành khả tín, vì chị 
em đang sống niềm tin của mình nơi Thiên 
Chúa – là Cha, Đấng chăm sóc toàn thể nhân 
loại. 

                                                 
14 Cf. Tđ. Phát xuất lại từ Đức Kitô 22. 
15 Cf. Chiara d’Assisi e di oggi, Jose Carballo OFM, TPV, 
trg 15 – 16. 
16 Cf. Bênêđíctô XVI, Buổi tiếp kiến chung, ngày 
27.01.2010. 
17 Cfr. Sl. Canh tân Thích nghi Dòng tu 13. 
18 THĐGM IX, ĐSTH và Vai trò ĐSTH trong Giáo hội và 
trong Thế giới: Tài liệu làm việc (26.06.1994) 53. 

Trong sự hợp nhất thánh thiêng … 
Trong ngôi làng toàn cầu, thế giới hôm nay 

đang rơi vào nguy hiểm trở thành một vũ đài, 
trên đó mọi người đi tới đi lui, nhưng trong tình 
trạng cô lập. Thật vậy, đám đông có nguy cơ 
vướng mắc vào một mạng lưới của tình trạng vô 
danh – những cá nhân đánh mất cảm thức họ 
thuộc về một gia đình, một nhóm, hoặc thuộc về 
một lịch sử và dường như tiến về phía trước mà 
không có một danh tính riêng, không biết tới 
một ai là người thân cận. 

Cho dù chị em sống trong một đan viện, chị 
em cũng đang sống trong xã hội này, nơi mà 
những người “mất gốc” tiếp tục gia tăng về số 
lượng, một xã hội bị tiêm nhiễm một kiểu sống 
thực lỏng lẻo hoặc rời rạc và là nơi mà mọi thứ 
hội tụ lại với nhau để tổ chức một cuộc sống bị 
tách lìa và vô nghĩa. Do vậy, những cá nhân 
thường chạy loanh quanh mà không ý thức được 
căn tính riêng của mình, họ trở nên nghèo nàn 
trong việc liên lạc với “Đấng Khác”, với Ngài, 
họ thiết lập các tương quan thấm đẫm sự tầm 
thường. 

Trong sự kiên định của mình, chị em phản 
ánh sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, 
sự hiện diện này giúp mang lại ý nghĩa cho cuộc 
sống mọi ngày. Chị em là một dấu chỉ quan 
trọng trong Giáo hội, trong Gia đình Phan sinh 
và trong thế giới, bởi vì trong thời đại này, trong 
đó mọi người đòi hỏi các quyền lợi của riêng 
mình hoặc sống một cuộc sống ích kỷ, chị em 
tiếp tục kể cho chúng tôi rằng, nhờ những mối 
tương quan của chị em, vẫn còn có thể đặt cược 
đời sống chị em vào tình yêu. 

Trước một thế giới đang cố gắng giảm thiểu 
cá nhân thành một kẻ tiêu thụ bị nhấn chìm vào 
những “quy luật của thị trường”, chị em cậy dựa 
vào những mối tương quan đích thực được nuôi 
dưỡng bằng sự thinh lặng, lắng nghe, chờ đợi, 
tha thứ, quảng đại, quà tặng là sự phó thác mình 
trong đức tin, tôn trọng tình trạng đa dạng về 
các vai trò và trong các mối tương quan nhằm 
nuôi dưỡng kẻ khác lớn lên trong tự do theo tầm 
vóc Đức Kitô. Hôm nay, trong khi não trạng 
đương thời nhắm tới việc cào bằng các vai trò, 
thì chị em lại tỏ cho chúng tôi thấy thế nào là trở 
nên “hiền thê, thân mẫu và bào muội”. 19 Trong 
các cộng đoàn của chị em, hãy liên kết sự cương 
quyết với tính dịu dàng, lòng thương cảm với 
quyền bính, trách nhiệm với tự do, tính tự lập 
                                                 
19 1T Ag 12. 
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với sự tin tưởng. 
Qua việc tiếp đón mỗi chị em như một con 

người có một không hai và không thể trùng lặp, 
chị em làm cho thế giới nhận biết kiệt tác của 
Thiên Chúa – là tạo thành – và người chị em ấy 
là một phần của công cuộc tạo dựng mà chị em 
rất mực yêu thương. Hãy yêu thương mỗi người 
trong toàn thể những gì thuộc về họ; được cấu 
tạo bởi các chiều kích sinh học, tâm lý và tâm 
linh và được Thánh Thần hướng dẫn, một người 
chị em không thể bị giản lược vào một chiều 
kích độc nhất. 

Đối diện với sự bất khoan dung, sự thiếu 
kính trọng, sự ngờ vực và ước muốn thống trị 
đang tràn lan trong thế giới chúng ta, chị em đáp 
trả lại bằng cách tự đặt mình bên cạnh “Đấng 
Khác” và cùng nhau trong tư cách là một cộng 
đoàn, chị em hoạt động trong tim của con người 
thời đại chúng ta, qua việc đối thoại với những 
ai đến gõ cửa các đan viện của chị em. Hãy giúp 
chúng tôi trở nên những người thực sự biết lắng 
nghe, biết cổ võ những mối quan hệ mang tính 
nhân bản sâu sắc được cắm rễ trong Tin Mừng, 
và nhắm tới việc mở ra và tiếp đón. Điều quan 
trọng đối với chúng tôi là luôn luôn thấy rằng, 
trong những cái bình thường của đời sống, chị 
em đang tìm kiếm niềm hạnh phúc lớn lao hơn, 
đó là “Đấng Khác”. Chị em hãy cố gắng “hiện 
hữu vì người khác”. 20 

Từ việc chiêm ngưỡng của chị em, phát xuất 
những cung cách mới để sống như là những 
người nữ được thánh hiến, chị em hãy học lấy từ 
trường học Thánh Thần cách thức kết hợp việc 
liên tục chú ý tới Thiên Chúa với việc lưu tâm 
tới các chị em. Chúng tôi lĩnh hội được nơi chị 
em một hành trình liên tục giải thoát chị em ra 
khỏi mọi hình thức của tính ích kỷ. Đừng bận 
tâm trở thành trung tâm của vũ trụ. Hãy sống 
phù hợp với kế sách hiến dâng bản thân, phù 
hợp với linh đạo hiệp thông, với tình yêu không 
tính toán hoặc đòi hỏi kẻ khác phải đền đáp. 
Hãy sống niềm vui phát xuất từ kinh nghiệm về 
tình yêu nhưng không của Đức Kitô đối với 
chúng ta. 

Chúng tôi cần phải học từ “phòng thí 
nghiệm” của nền văn hóa của chị em là những 
chị em Clara, nền văn hóa được đặt nền móng 
trên Phúc âm, hầu giúp chúng tôi triển khai một 
phương pháp có khả năng giúp chúng tôi kết 
hợp được các giá trị đạo đức với các giá trị xã 
                                                 
20 X. Tđ Thiên Chúa là Tình yêu 7. 

hội, nhằm sống triệt để các giá trị ấy cho phù 
hợp với vị Thiên Chúa của Abraham, Isaac, 
Giacóp và của Đức Giêsu Kitô … và trở nên 
những người mang Tin Mừng thông qua một 
nền văn hóa của công lý và hòa bình. 

Sự quan tâm mà chị em tỏ ra đối với việc 
huấn luyện thực đáng ghi nhận. Chị em đừng để 
cho việc huấn luyện ấy chỉ đơn thuần là việc 
dạy dỗ trên bình diện trí thức; đúng hơn chị em 
ước ao truyền đạt một cung cách sống. Chị em 
đi vào trong những gì chị em học được với sự 
hiểu biết bằng tâm tình và chị em giữ lại điều 
mang lại ý nghĩa cho sự hiện hữu của chị em và 
của những người khác. Chị em làm chứng trong 
đời sống bình thường mỗi ngày, xuyên qua một 
sự phát triển về mặt nhân bản, được nâng đỡ bởi 
việc thường xuyên hoán cải làm cho chị em có 
khả năng đi theo Đức Giêsu Kitô như những bà 
nghèo. 

Đối với nhiều người, chị em là một ốc đảo 
bình an, nơi người ta có thể nhìn đến Mầu 
nhiệm đang bao quanh cuộc sống và trải nghiệm 
được qua cuộc sống. Chị em được kêu gọi làm 
cho người ta tin vào nỗi khát vọng Thiên Chúa 
nằm ở tận chiều sâu của mọi thọ tạo và tin vào 
việc Thiên Chúa liên tục đi kiếm tìm những 
người nam người nữ, để tự do thiết lập với họ 
một tương quan đặt nền tảng trên tình thương. 
Chúng tôi biết chị em đã rất bận tâm đến những 
vấn đề của thế giới và tiếp tục chuyển cầu cho 
những vấn đề ấy trước nhan Thiên Chúa. Khi 
chúng tôi nhìn vào đời sống chị em, chị em nhắc 
chúng tôi nhớ rằng chúng ta phải cùng nhau ước 
mơ, ngõ hầu làm tỏ hiện một thế giới mang 
phẩm chất phúc âm. 

Chúng tôi xác tín rằng vào ngày hôm nay, 
chứng tá về một sự hợp nhất thánh thiêng đòi 
hỏi suy tư về mối tương quan giữa Dòng Nhất 
và Dòng Nhì. Chúng tôi không thể nào quên 
rằng “cùng một Thần Khí duy nhất đã hướng 
dẫn anh em và các nữ đan sĩ nghèo khó ấy rời 
bỏ thế gian”. 21 

Đâu là ý nghĩa mà sự thật này có được trong 
đời sống chúng ta? Chúng tôi xác tín rằng: “với 
các ơn gọi khác nhau, sự hợp nhất thánh thiêng 
cho phép chúng ta đảm nhận trọn vẹn sâu xa các 
chiều kích của Giáo hội mà Công đồng xác định 
là hoàn toàn nhiệt thành trong hành động và trọn 
vẹn hiến thân cho việc Chiêm ngưỡng … Nếu 
như không thể chấp nhận để nhánh nữ lệ thuộc 
                                                 
21 2Xêl 204 
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vào nhánh nam, một sự tách biệt hoàn toàn cũng 
chẳng phải là một giải pháp có thể chấp nhận 
được. Thật vậy, điều đó hẳn lại có thể gây thiệt 
hại cho cả các anh em lẫn các chị em. Thay vào 
đó, các Hội Dòng chúng ta có thể cống hiến cho 
Giáo hội và cho thế giới chứng tá về một sự bổ 
trợ lành mạnh và cần thiết giữa hai nhánh, và 
một thái độ kính trọng hỗ tương sâu sắc, nhưng 
đồng thời lại trợ giúp nhau trong tình thân hữu – 
điều đó hẳn phản ánh hình ảnh Giáo hội như là 
sự hiệp thông”. 22 

Có lẽ đây là lúc để củng cố một mối tương 
quan giữa chúng ta với nhau, một tương quan 
biết kết hợp sự tự lập với tính hỗ tương. Chúng 
tôi ý thức rằng không phải để thay đổi hoặc để 
bảo vệ mà chị em sống đoàn sủng sự hợp nhất 
thánh thiêng. Đúng hơn, nhờ lắng nghe nhau, 
kính trọng lẫn nhau và trong một thái độ chiêm 
ngưỡng, các nét phong phú chung của chúng ta 
và sự khác biệt đang tạo nên nét độc đáo riêng 
rất đẹp của chúng ta, mới mang lại tính khả tín 
cho chứng tá chúng ta nêu ra về sự hiệp thông 
được sống trong Thiên Chúa mà không lẫn lộn 
và không lệ thuộc. 

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chị em … 
Cùng với chị em, chúng tôi ước mơ là thánh 

nữ Clara có thể nhìn thấy toàn bộ Bản Luật 
được thể hiện nơi con cái của mẹ. Nếu thực tại 
của thánh Phanxicô và thánh Clara vẫn tiếp tục 
được nhìn thấy trong thế giới, là bởi vì Thiên 
Chúa vẫn còn tiếp tục tin cậy nơi chúng ta, và 
đặc biệt là nơi chị em, để niềm hứng khởi 
nguyên thủy mà một lần kia Thánh Thần đã trao 
gởi cho các vị lập dòng của chúng ta hôm nay 
lại nên hình nên dạng. Ai mà biết được điều này 
lại có thể gây ảnh hưởng nào trong thời đại 
chúng ta, nhờ chứng tá của Chị em Clara trong 
Giáo hội và trong thế giới! 

Cùng với thánh Phanxicô, chúng tôi muốn 
nhắc lại lời cam kết của chúng tôi với chị em: 
“Nhờ ơn Chúa soi sáng, chị em đã hiến thân 
mình để trở thành ái nữ và nữ tỳ của Đức Vua 
rất cao cả, là Chúa Cha trên trời và hiền thê của 
Chúa Thánh Thần, khi chọn đời sống hoàn thiện 
theo Tin Mừng. Cho nên, tôi quyết tâm và xin 
hứa rằng, anh em tôi và tôi sẽ ân cần săn sóc và 
đặc biệt lo lắng cho chị em như là cho chính anh 
                                                 
22 Sự hỗ tương và bổ túc giữa các AEHM và Chị em 
Thánh Clara, Báo cáo của Hermann Schaluck OFM, 
TPV, trước Hội nghị Quốc tế các Trợ úy của Liên hiệp 
các Chị em Chiêm ngưỡng Phan sinh (03.09.1996). 

em chúng tôi vậy”. 23 Và với thánh Clara, chúng 
tôi muốn xin chị em tiếp tục “tha thiết tuân giữ 
những điều các con đã hứa với Chúa”. 24 

Ngợi khen Đức Kitô. 
 

Jose Rodriguez Carballo, OFM 
Mauro Joshri, OFMCap 
Marco Tasca, OFMConv 

Michael Higgins, TOR 
Rôma, ngày 02.02.2011 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
23 L Cl 6,3-4. 
24 CL Cl 15. 
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 Nhân phiên đưa tin tháng 2 này cho Chia Sẻ, 
anh em CPS xin kính lời chúc mừng Tu nghị Tỉnh 
Dòng vừa qua, chúc mừng tân Hội đồng Tỉnh Dòng 
với Ban cố vấn mới, chúc mừng hội nghị hậu Tu 
nghị với việc sắp xếp nhân sự mới... 

 Anh em CPS xin được chia sẻ với Chia Sẻ 
một số tin tức ghi nhanh sau đây của anh CPS quốc 
nội và hải ngoại: 
 

Một đám cưới CPS rất đặc biệt 

 
 Anh KHÔI (biệt hiệu PERU, lớp 63 Thủ 

đức) sau nhiều năm chứng minh tính hợp lệ về 
Hôn nhân lần 2 của mình, nay được các Đấng 
Thẩm quyền trong đạo công nhận ! 
 Anh Khôi và chị Nguồn tổ chức Lễ cưới và tiệc 
cưới rất ấm cúng, thân tình, ngày 09-1-2011. 
 Xin Chúc mừng ANH CHỊ !!! 
 ACE CPS vùng Hố Nai và Phụ cận đã đến dự 
Lễ và dự tiệc mừng. Đặc biệt, CPS đã tỏ lộ niềm 
vui bằng cách ca hát tối đa, như chưa từng được 
dự đám cưới !!! 

Tìm lại gia đình CPS 

 Anh THẠCH (Lớp72 Thủ Đức) lưu lạc, gian 
khó 36 năm, đã định cư ở bang NEW MEXICO 
(Mỹ, cùng vùng của Nguyễn Thành THỐNG 
mới qua) tìm lại ACE CPS lần đầu tiên ở VN 
qua trung gian của THỐNG. 
 THẠCH rất tranh thủ, dành thời gian dùng một 
bữa cơm với ACE mới gặp tại nhà AC. PHIÊN, 
AC. NHI (Thủ Đức) 

CPS hải ngoại (Mỹ) gặp gỡ dịp Tết 
 Ngày 22-1-201, AC NGÔ VĂN HUỆ (Lớp 

63 với SƠN THẠCH) tổ chức đám cưới cho con 
trai tại bang California, Mỹ. 
 ACE CPS Hải ngoại ở Mỹ lại có dịp gặp gỡ 
thân tình, không phân biệt cấp lớp ! 
 "Kìa xem Anh Em sống chung một nhà..." !!! 
 Xin chúc mừng Anh Chị HUỆ có dâu mới ! 
 Xin chúc Đôi Tân hôn luôn Hạnh phúc trong 
Tình yêu của mình !!! 

 

CPS chúc tết Tỉnh Dòng 
 Lúc 10g ngày 30-1-2011, Đại diện cho ACE 

CPS khắp nơi, 10 Anh Em vùng SG-Thủ Đức 
tập trung tại Tu viện Đakao chúc Tết Tỉnh 
Dòng. 
 Cuộc họp mặt thắm Tình Gia đình: 
-Cha GT Vũ Phan Long chia sẻ về nguyện vọng 
muốn dấn thân tích cực hơn của Tỉnh Dòng sau 
Tu nghị vừa qua (trong việc dấn thân này, CPS 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM 
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cũng sẽ có phần !). Cha GT còn chia sẻ cảm 
nhận rất đặc biệt về việc hiện diện của chiếc áo 
Dòng PHANXICÔ trong phái đoàn Tòa Thánh 
dịp Đại hội La vang (Quả là Tình thương của 
Chúa với Dòng AEHM VN, lòng ưu ái của Tòa 
Thánh...) 
-AE cũng dành ít phút cầu Bình An cho mọi Gia 
đình CPS khắp nơi, hát bài ca kính cha thánh 
Phanxicô, và nhận phép lành của Chúa qua 

chuyển đạt của Cha GT. 

Bào huynh cha Vịnh qua đời 
 Anh ruột cha Phó Giám tỉnh Phaolô Nguyễn 

Đình Vịnh, Phụ trách CPS, qua đời lúc 2g sáng 
ngày 13-2-2011 tại Hà Lan (BMT). CPS khắp 
nơi xin hiệp thông với cha Vịnh và cầu nguyện 
cho bào huynh mới qua đời được sớm về Nước 
Chúa. 

 Riêng lớp 59 có lời phân ưu như sau: 

“Xin chia buồn với cha Phaolô Nguyễn Đình 
Vịnh, Phó giám tỉnh và đặc trách anh em CPS, 
và tang quyến.  

Nguyện xin Chúa sớm tha phần phạt và đưa 
linh hồn bào huynh của cha Vịnh về Thiên 
Đàng. 
Requiescat in Pace. 

Lớp 59 Thủ Đức (Hải, Chúc, Đa, Thanh, 
Thành, Kim, Bộ, Huân, Linh, Trí, Nhật, Quý, 
Thưởng, Luận, Thắng...)” 

CPS trẻ ăn tết muộn 
  Đã thành truyền thống, sau Tết, ACE CPS 

TRẺ (đi tu sau 75) họp mặt để cầu chúc BÌNH 
AN, HẠNH PHÚC cho nhau. CPS già được mời 
tham dự !!! 

 Ngày 13-2-2011, ACE chọn một điểm xa 
Thành phố là Lái Thiêu cho buổi gặp gỡ. 
ACE đã có:  

-một Thánh Lễ sốt sắng do LM Nguyễn 
Khánh Thông OFM, bạn cùng lớp ngày xưa, cử 
hành (Đây cũng là sự kết nối tốt lành của Dòng 
Nhất với ACE CPS !), 

- những phút chúc Têt và lì xì nhau thân tình,  
-và một bữa ăn phần xác thịnh soạn ! 
 Đúng là "gặp nhau mừng như bão cát..."; bia rót 
liên tục, ly cụng chan chát, tiếng la rung rinh 
nhà....!!!  
 Nhân ngày VALENTINE, cặp nào đầy đủ Vợ-
Chồng còn hôn nhau nữa chứ !!! 
Chúc mừng ACE CPS trẻ có cuộc gặp chan 
chứa TÌNH HUYNH ĐỆ !!! 

Antôn Nguyễn Văn Phiên 
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Kitô giáo trong thế giới hôm nay 
Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM 

 
Trên Internet, tôi đọc một đoạn tin mà tôi 

cho là thật khó tin. 
Một Ủy ban của Cộng đồng châu Âu đã in ra 

hơn ba triệu cuốn Agenda (Sổ tay), để phân 
phát cho học sinh các trường trung học của 
Liên Hiệp Châu Âu, trong đó hoàn toàn không 
nhắc tới các ngày lễ của Kitô giáo, kể cả lễ 
Giáng Sinh, thế nhưng các lễ của Do-thái giáo, 
đạo Hin-đu (Ấn-độ), đạo người Sikhs và Hồi 
giáo thì lại được ghi đầy đủ. Tất nhiên một hành 
động như thế đã gây ngạc nhiên và thậm chí 
phẩn nộ trong quần chúng. 

Mối thù ghét khó hiểu đối với Kitô giáo  
Người ta hoàn toàn có lý khi nói tới một nỗi 

thù ghét Kitô giáo rất vô lối và vô lý tại Châu 
Âu hiện nay. Người châu Âu lớn tiếng lên án 
chủ trương bài Do Thái (Antisemitism) và bài 
Hồi giáo (Islamophoby), và như thế là đúng, 
trong lúc chính họ lại chống Kitô giáo là đạo đã 
làm nên nền văn hoá của mình. Ít lâu nay, Đức 
Thánh Cha thường nói tới thái độ thù ghét này 
đối với Kitô giáo, ( Christianophoby), được biểu 
lộ ra bằng nhiều cách. Chủ trương này không 
phải là nguyện vọng chung của quần chúng 
châu Âu mà do một số nhà chính trị và nhà hoạt 
động truyền thông tạo ra và tìm cách áp đặt 
trên dư luận. 

Tìm cách xoá bỏ  
các dấu tích Kitô giáo trong xã hội  

Câu chuyện thời sự về những cuốn sổ tay 
(Agenda) gợi cho tôi nhớ lại cuộc tranh luận 
chung quanh việc treo tượng thánh giá trong 
trường học tại Ý cách đây chỉ mấy năm. Đầu 
đuôi là do bà Lautzi, một phụ huynh học sinh 
phản đối nhà nước Ý và đòi phải cất các tượng 
thánh giá ra khỏi các phòng học của trường 
công, nơi các con bà theo học. Bà đòi hỏi chính 
quyền phải tôn trọng quyền của người công dân 
“được học hành và giáo dục phù hợp với những 
xác tín tôn giáo và triết lý của họ”, và trong 
trường hợp này, là sự tôn trọng tính trần tục 

của nhà nước. Chính quyền Ý coi tượng thánh 
giá trong các trường học không phải là một 
biểu lộ của niềm tin tôn giáo nhưng là một biểu 
thị văn hoá, vì Kitô giáo chiếm một vị trí rất đặc 
biệt trong văn hoá và lịch sử của nước Ý. Vì các 
toà án trong nước từ chối lời khiếu nại của bà, 
nên bà Lautzi đã nại lên Toà án châu Âu về 
Nhân quyền tại Strasbourg (Pháp). Toà án xét 
xử cho bà thắng kiện. Nhà nước Ý khiếu nại. 
Nhưng trong thực tế, phán quyết này đã bị từ 
chối bởi hầu hết mọi người khuynh hữu cũng 
như khuynh tả trong một nước vẫn còn chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của đạo công giáo. Một số 
nước, bắt đầu là Ba-lan, Tây-ban-nha và Bồ-
đào-nha, rồi 10 quốc gia khác cũng như một số 
tổ chức tôn giáo và ba mươi dân biểu của Quốc 
hội châu Âu đã lên tiếng ủng hộ chính phủ Ý. 

Tranh cãi liên quan tới Kitô giáo  
trong Hiến chương châu Âu 

Cũng chưa xa chúng ta bao nhiêu, trong 
cuộc tranh luận gay gắt ở châu Âu liên quan 
đến nội dung của Lời mở đầu của Hiến chương 
Liên hiệp châu Âu, đại diện chính quyền Pháp 
cũng nhất định chống lại việc nhắc tới Kitô giáo 
như yếu tố cốt yếu và tiêu biểu tạo nên văn hoá 
châu Âu. Họ bảo: Tây phương còn chịu ảnh 
hưởng của những tôn giáo khác như Do-thái 
giáo, Hồi giáo, và những nền văn hoá Hy-lạp, 
La-mã, celtic, slave. Đúng thế, nhưng không thể 
chối cãi rằng tất cả đã được tiếp thu, nhào nặn 
bởi Kitô giáo là nguyên lý sáng tạo, khiến cho 
văn hoá châu Âu mang một nét riêng tư độc 
đáo. Ngay cả phong trào Khai Sáng thế kỷ 
XVIII đề cao tự do, dân chủ, nhân vị, nhân 
quyền, v.v. mà nước Pháp rất hãnh diện, cũng 
vẫn còn gián tiếp chịu ảnh hưởng của di sản 
Kitô giáo bởi vì nếu không có Kitô giáo thì cũng 
không có những giá trị mới mẻ hiện đại kia. 
Cũng vậy, khoa học kỹ thuật tuy vẫn có nhiều ít 
nơi nhiều nền văn minh khác, nhưng cũng chỉ 
được phát triển quy mô và triệt để ở châu Âu 
Kitô giáo mà thôi. Nói như thế là để cho thấy 
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vai trò đặc biệt của Kitô giáo đối với văn minh 
này. Tuy nhiên, sau nhiều tranh luận sôi nổi, 
cuối cùng người ta đã đi tới một sự thoả hiệp. 
Lời mở đầu của Hiến Chương Liên hiệp châu 
Âu hiện nay quy chiếu về “những di sản văn 
hoá, tôn giáo và nhân văn của châu Âu”. Danh 
từ “tôn giáo” được sử dụng thay cho “Kitô 
giáo”. Một thắng lợi đặc biệt của người Pháp. 

Thái độ hai mặt 
Trong thái độ của giới chính trị và truyền 

thông hiện nay, rõ ràng có sự kỳ thị đối với Kitô 
giáo. Hằng ngày, nhiều nơi trên thế giới người 
Kitô hữu bị đe doạ, bị đàn áp, bị bắt bớ, bị 
chém giết; nhà cửa họ, nhà thờ họ bị đốt phá. Bi 
đát nhất có lẽ là thiểu số người Kitô hữu ở Irak; 
những nhóm khủng bố làm mọi cách, kể cả 
chém giết để buộc họ phải rời đất nước ra đi. 
Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy nói tới một 
sự “thanh lọc tôn giáo”. Ở Pakistan, có luật 
chống xúc phạm tới nhà tiên tri Mohammed, tới 
Kinh Koran, thậm chí tới các nhà lãnh đạo Hồi 
giáo; những ai phạm luật này đều bị phạt hết 
sức nặng nề, không loại trừ bị xử tử. Bất cứ ai 
nghe một lời xúc phạm tới Hồi giáo đều có thể 
đến bót cảnh sát gần nhất và tố cáo. Nhưng 
ngay cả khi, trong một cuộc cãi vã giữa một 
người Hồi giáo và một người khác, người này 
nói xúc phạm tới người kia, người Hồi giáo vẫn 
có thể tố cáo họ về tội “phạm thánh” 
(blasphemy) –thật ra là vu cáo- và cảnh sát có 
quyền bắt họ nhốt ngay. Một vài nước còn có 
luật chống cải giáo (anti-conversion), theo 
nghĩa chính xác là cấm bỏ đạo mình đang theo 
để gia nhập một đạo khác, nhưng trong thực tế, 
luật này chỉ cấm người Hồi giáo hay người đạo 
Hin-đu cải đạo mà thôi, đàng khác nó còn nhắm 
tới mọi hoạt động truyền giáo hoặc bị coi là 
truyền giáo trực tiếp hay gián tiếp của các tôn 
giáo khác (thường nhằm vào Kitô giáo) đối với 
tín đồ Hồi giáo và đạo Hin-đu (Ấn Độ).  

Tât cả những sự kiện nêu trên đều là vi phạm 
nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Nhưng lạ 
thay, hầu hết các chính phủ đều im lặng. Giả sử 
đó là tình cảnh của một thiểu số tín đồ Hồi giáo 
hay tín đồ của một tôn giáo khác trong một 
nước đa số theo Kitô giáo, chắc chắn các chính 
khách và giới truyền thông châu Âu đã làm ầm ĩ 
lên rồi. Thái độ hai mặt này mang tính chính trị 
hay ý thức hệ, chứ không liên quan tới lương 
tâm đạo đức muốn bảo vệ công lý. 

Sứ điệp ngày hoà bình thế giối 1-1-2011 
Chúng ta phải đọc và hiểu Sứ điệp của ĐGH 

Bênêđitô XVI “Tự do tôn giáo, con đường dẫn 
đến hoà bình” nhân ngày hoà bình thế giới 1-1-
2011, trong bối cảnh tự do tôn giáo bị vi phạm 
nói trên. Ngay trong đoạn mở đầu Sứ điệp, Đức 
Thánh Cha viết: 

“ Vào đầu Năm Mới, tôi muốn gửi lời chúc 
mừng đến tất cả mọi người và từng người; 
những lời cầu chúc khang an và thịnh vượng, 
nhưng nhất là lời cầu chúc an bình. Đáng tiếc là 
trong năm sắp chấm dứt cũng đã có những cuộc 
bách hại, kỳ thị và những hành vi kinh khủng 
bạo lực và bất bao dung về tôn giáo”. Rồi Đức 
Thánh Cha nhắc tới hai loại vi phạm tự do tôn 
giáo phổ biến hiện nay: “Thật là đau lòng khi 
nhận thấy tại một số miền trên thế giới người ta 
không thể tuyên xưng và tự do biểu lộ tôn giáo 
của mình, vì có nguy cơ bị mất mạng và mất tự 
do bản thân. Tại các miền khác, có những hình 
thức âm thầm và tinh vi hơn qua những thành 
kiến và chống đối các tín hữu và các biểu tượng 
tôn giáo ” (số 1). Tự do tôn giáo có cội nguồn là 
phẩm giá con người, là bản tính siêu việt của 
con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên 
Chúa. Vi phạm quyền tự do tôn giáo là vi phạm 
nhân quyền. Tự do tôn giáo không giới hạn vào 
cá nhân mà còn có chiều kích xã hội, nó cũng 
không thu hẹp vào tự do phụng tự nhưng còn 
liên quan tới các hoạt động khác của tín hữu 
trong xã hội. Các cộng đoàn tôn giáo đóng góp 
không nhỏ cho công ích, đó là điều không thể 
phủ nhận. Đặc biệt nên nói tới đóng góp của tôn 
giáo về mặt luân lý đạo đức trong lãnh vực 
chính trị. Đức Bênêđitô khẳng định: 

 “Ta có thể nói rằng, trong số các quyền và 
tự do cơ bản có căn cội trong phẩm giá con 
người, tự do tôn giáo có một qui chế đặc biệt. 
Khi tự do tôn giáo được nhìn nhận, thì phẩm giá 
con người được tôn trọng trong căn cội của nó 
và luân lý cũng như các định chế của các dân 
tộc được củng cố. Trái lại, khi tự do tôn giáo bị 
chối bỏ, khi người ta toan tính ngăn cản việc 
tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng và cuộc 
sống phù hợp với tôn giáo, thì người ta xúc 
phạm đến phẩm giá con người, và đồng thời đe 
dọa công lý và hòa bình, là những điều dựa trên 
trật tự ngay thẳng của xã hội được xây dựng 
dưới ánh sáng của Sự Thật và Sự Thiện Tối 
Cao” (số 5). 
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Nói cho cùng, vai trò thiết yếu của tôn giáo 
đối với đời sống con người, cá nhân cũng như 
thập thể, nằm trong lãnh vực luân lý đạo đức. 
Cả trong những trường hợp nó không được 
phép hoạt động trong phạm vi giáo dục, văn 
hoá và xã hội, một tôn giáo chân chính vẫn hữu 
ích cho cộng đồng như một “uy quyền” luân lý 

bảo vệ sự thiện và sự thật, và hướng dẫn tín đồ 
ăn ngay ở lành và trở nên người công dân tốt. 
Phải chăng chính là trong vai trò bảo vệ sự thật 
và sự thiện này mà Kitô giáo thường bị con 
người thời nay ghét bỏ vì họ có một quan niệm 
khác về tự do, chân lý và sự thiện? 

19-1-2011 
 

DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ 
NHÀ VÀ TRƯỜNG DẠY HIỆP THÔNG 

Valentin Redondo 
 

Dẫn nhập 
Những lời sau đây trong Tông Thư Tiến Vào 

Ngàn Năm Mới, khi đem đặt vào trong Dòng 
Phan Sinh Tại Thế: “làm cho Dòng Phan Sinh 
Tại Thế trở nên nhà và trường dạy hiệp thông”, 
những lời đó thấm nhập một cách mãnh liệt và 
hình thành nên “thách đố lớn lao đặt ra trước 
mặt chúng ta – là những anh em Đền tội và các 
vị Trợ úy – trong ngàn năm giờ đây đang bắt 
đầu, nếu như chúng ta muốn trung thành với kế 
họach của Thiên Chúa và đáp trả lại những khát 
vọng sâu sa nhất của thế giới” 25. 

Cũng từ Luật Dòng đã được Đức Phaolô phê 
chuẩn, chúng ta suy ra được lý do tại sao Dòng 
Phan Sinh Tại Thế lại là nhà và trường dạy hiệp 
thông, trong đó Dòng Nhất và Dòng Ba cảm 
thấy liên lụy tới mình: “Bằng những cung cách 
và những hình thức khác nhau, nhưng luôn hiệp 
thông hỗ tương cốt thiết, họ muốn hiện tại hóa 
đặc sủng của người Cha chung chí ái, trong đời 
sống và sứ mạng của Hội Thánh” 26. Trong thực 
tiễn, việc trợ úy thiêng liêng là một cách hiệp 
thông, đồng thời là dấu chỉ của tinh thần đồng 
trách nhiệm 27. 

Nhà và trường dạy hiệp thông được xây dựng 
trên đá tảng linh đạo hiệp thông, nghĩa là với 
“con tim chiêm ngưỡng mầu nhiệm Ba Ngôi cư 
ngụ trong chúng ta, và chúng ta cũng phải có 
khả năng nhìn thấy được ánh sáng Ba Ngôi 
chiếu sáng trên khuôn mặt anh chị em chung 
quanh chúng ta; có khả năng nghĩ tới anh em chị 
em chúng ta trong đức tin, ngõ hầu làm cho 
chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và những đau 
khổ của họ, nhận ra được những nguyện vọng 

                                                 
25 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới, 43. 
26 L PSTT, 1. 
27 Cf. L PSTT, 26. 

và phục vụ cho các nhu cầu của họ, đem lại cho 
họ tình bạn sâu sa và chân thành; có khả năng 
nhìn ra điều tích cực nơi tha nhân, đón nhận và 
trân trọng điều tích cực đó như một quà tặng từ 
Thiên Chúa mà đến; biết cách “trở nên nơi trú 
ngụ” cho anh em chị em, mang vác lấy “gánh 
nặng cho nhau” và kháng cự lại những cơn cám 
dỗ ích kỷ thường hằng vây bọc chúng ta và gợi 
lên sự ganh đua, tham danh hám chức, ngờ vực 
và ghen tỵ” 28. 

Ba Ngôi, suối nguồn hiệp thông 
Chúng ta có thể tự hỏi hiệp thông nghĩa là gì. 

Hiệp thông diễn tả mối hiệp nhất mật thiết giữa 
con người với nhau và giữa con người với Thiên 
Chúa. Hiệp thông là chất tinh túy của tình liên 
đới. Sự hiệp thông của người Kitô hữu tập trung 
nơi mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, 
được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô nhờ ân ban 
Thánh Thần. Do vậy, sự hiệp thông quy hướng 
chúng ta về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trong đó, 
Ba Ngôi Thiên Chúa – là sự hiệp thông và cộng 
đồng hòan hảo – cũng là nguyên lý và mục tiêu 
tối hậu của Huynh đệ đòan Phan Sinh Tại Thế ở 
mọi cấp khác nhau. 

Vì Hội Thánh là nơi chốn gặp gỡ trong lịch 
sử của Ba Ngôi Thiên Chúa với lịch sử nhân 
lọai, trong đó Thiên Chúa-Ba Ngôi quy tụ Dân 
Ngài 29 và là một “cộng đồng tin, cậy, mến” 30, 
nên huynh đệ đòan Phan Sinh Tại Thế, một 
cộng đòan Giáo hội đích thực 31, được kêu gọi 
trở thành một dấu chỉ, một dụng cụ và một lăng 
kính trong suốt cho thấy mối hiệp nhất mật thiết 
với Thiên Chúa và sự hiệp nhất giữa anh em với 
nhau. 
                                                 
28 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới, 43. 
29 Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, 4. 
30 Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, 8. 
31 Cf. THC PSTT, 31.2; cf. 3.3. 
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Kể từ khi được ơn sống hiệp thông là ân 
sủng, là quà tặng của Chúa Cha, Đấng làm cho 
con người có thể và thực sự được hiệp nhất với 
Ngài nhờ Người Con trong cùng một Thánh 
Thần của Chúa Cha và Chúa Con, thì Ngài cũng 
làm cho và thực sự làm cho các anh em được 
hiệp thông giữa họ với nhau, khi nhớ rằng “ơn 
gọi đối với Dòng Phan Sinh Tại Thế là ơn gọi 
sống Phúc âm trong tình hiệp thông huynh 
đệ”32. 

Đồng thời, lời mời gọi sống hiệp thông với, 
vì và trong Ba Ngôi, cũng mạc khải những chiều 
kích sâu sa của hình thái hiệp thông mới mẻ 
giữa những người Phan Sinh Tại Thế với Gia 
đình Phan sinh, là gia đình được kêu gọi trở nên 
một dấu chỉ của “mối hiệp nhất trọn vẹn trong 
Đức Kitô” và để “kiến tạo thành một thân thể 
trong Người” 33. 

Sự hiệp thông, cả trong tính năng động chiều 
dọc – từ Thiên Chúa đi xuống thế nào, rồi lại 
hướng lên Thiên Chúa và đạt tới cùng đích 
trong Thiên Chúa thể ấy – lẫn trong tính năng 
động chiều ngang của sự hiệp thông ấy, đều 
diễn tả “tính cách hòan tòan phúc âm của việc 
sống chung thành huynh đệ đòan” 34. 

Sự hiệp thông trong huynh đệ đòan là ân 
sủng. Các cơ cấu, các hội đồng, các anh chị 
phục vụ, trợ úy …vv không làm nên sự hiệp 
thông, nhưng họ phải trở nên những người thầy 
dạy hiệp thông, bằng cách định hướng, linh 
họat, huấn luyện và hướng dẫn tới sự hiệp thông 
trong huynh đệ đòan, tới việc yêu mến một cách 
cụ thể Thiên Chúa và anh em. “Sự hiệp thông là 
một quà tặng từ Thiên Chúa mà đến, Đấng đã 
đặt để sự hiệp thông ấy trong tay chúng ta như 
là một hạt giống đã được gieo xuống”. Tòan bộ 
ước mơ phải được đặt để trong hạt giống này, 
nâng con tim lên tới Thiên Chúa là Ba Ngôi Một 
Chúa, nhưng cũng nhìn về phía anh em và chia 
sẻ với anh em: đó là nguyên lý của cộng đồng, 
mối ưu tiên của tình huynh đệ và của huynh đệ 
đòan; đó là nguyên lý hiệp nhất trong sự đa 
dạng: không có chuyện anh em thôi hết khác 
biệt nhau, hoặc sống cô lập hoặc làm việc cách 
độc lập hoặc các đòan sủng được sống trong 
một bầu khí cá nhân riêng lẻ, nhưng là được 
đem ra phục vụ huynh đệ đòan; đó là nguyên lý 
của sự hỗ tương, của sự tham gia và đồng trách 

                                                 
32 THC 3.3. 
33 Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, 1 và 3. 
34 THC 28.1. 

nhiệm, đòi hỏi phải “đích thân hiện diện, phải 
làm chứng tá, phải cầu nguyện và cộng tác cách 
tích cực, tùy theo khả năng của mỗi người và 
theo sự dấn thân linh họat huynh đệ đòan” 35. 

Khả năng sống gần gũi 
Làm cho Dòng Phan Sinh Tại Thế trở nên 

nhà và trường dạy hiệp thông có nghĩa là người 
ta cảm thấy gần gũi với anh em của mình qua 
nhiều góc độ khác nhau: tình bác ái, sự liên đới, 
đối thọai, lòng khoan dung …vv. 

Đặc điểm của tình bác ái 
Téc-tu-li-a-nô thường nói vào thời của ông 

rằng: có lẽ điều duy nhất mà các Kitô hữu bị tố 
cáo, đó là họ đã sống trong tình huynh đệ và bác 
ái. Trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, một cộng 
đồng yêu thương 36, diện mạo lòng bác ái được 
nhấn mạnh trên tầm mức cá nhân nhờ thái độ 
sẵn sàng chấp nhận phục vụ - rửa chân cho anh 
em – và rời bỏ chức vụ 37; và trên tầm mức cộng 
đòan, qua việc xem huynh đệ đòan như là một 
khỏang không gian cụ thể, trong đó chia sẻ 
những khỏanh khắc hạnh phúc của anh em và 
đối diện với những tình huống và điều kiện khó 
khăn của tha nhân với lòng can đảm và tình yêu 
mến. 

Bên trong huynh đệ đòan, việc đón nhận và 
dấn thân huynh đệ sẽ chỉ hiểu được nhờ một 
lòng bác ái thực tế và thực tiễn, được thực thi 
trong sự đơn sơ và gần gũi 38. 

Huynh đệ đòan Phan Sinh Tại Thế, ở bất cứ 
cấp nào, sẽ trở thành một dấu chỉ và một dụng 
cụ hiệp thông, nếu như huynh đệ đòan đó cởi 
mở ra với môi trường, trong đó huynh đệ đòan 
sống và cởi mở ra với dân chúng đang sống 
chung quanh huynh đệ đòan. 

Đặc điểm của tình liên đới 
Việc đòi hỏi phải chia sẻ của cải là một chỉ 

dẫn cho thấy tình huynh đệ đích thực và nhà của 
sự hiệp thông, một sự hiệp thông được đâm rễ 
trong truyền thống Giáo hội (x. Cv 4, 32). Đòi 
hỏi đó được làm sáng rõ trong việc liên đới với 
những người nghèo, mà qua họ Đức Kitô hỏi 
han và van xin chúng ta vì tình liên đới với 
Người một cách mạnh mẽ hơn (x. Lc 19, 8 – 9), 
cũng như Ngài đang hỏi han và van xin chúng ta 

                                                 
35 THC 30.2. 
36 Cf. THC 16.2. 
37 THC 32.2. 
38 Cf. THC 24.2. 
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phải đối diện một cách thực tế với những nhu 
cầu của chính huynh đệ đòan. Việc một người 
chia sẻ của cải của mình để “đáp ứng những chi 
phí cần thiết trong đời sống huynh đệ đòan” 39 là 
một nghĩa cử của tình liên đới. Sự luân chuyển 
của cải là một tiểu tiết của đức nghèo khó Phúc 
âm, một nhân đức tích cực, nhờ đó người ta trở 
nên nghèo khó để làm cho một người anh em 
được trở nên giàu có (x. 2Cr 8, 9). Chuyện bản 
thân mình nghèo hoặc các huynh đệ đòan 
nghèo, so với những người khác và các huynh 
đệ đòan khác không còn là vấn đề. Đồng thời, 
sự luân chuyển của cải là một dấu chỉ phẩm chất 
ơn gọi và cảm thức thuộc về Dòng, và là hoa 
trái của một sự canh tân trên bình diện thiêng 
liêng và tri thức đem lại ý nghĩa cho việc luân 
chuyển của cải. 

Đặc điểm của đối thọai 
Một trong những đặc điểm của huynh đệ 

đòan Phan sinh là việc lo lắng cho người anh 
em, được biểu lộ ra bên ngòai nơi một tương 
quan mang tính gia đình và một sự tin tưởng 
thông tri giữa nhau (x. 2L 6, 7 – 8). Trong tư 
cách là anh em, đối thọai là con đường đưa tới 
gặp gỡ và là sự chuyển thông một tinh thần gia 
đình, là con đường để trình bày về gia đình, về 
các vấn đề của xã hội và Giáo hội, và trở thành 
nhân tố kiến tạo nên những điều kiện giúp cho 
các thế hệ hiểu biết và đối thọai được với nhau 
40. Việc đối thọai, nếu được duy trì và cổ võ 
trong đời sống huynh đệ đòan, sẽ là nơi chốn để 
anh em có thể xây dựng đời sống gia đình, công 
việc và họat động xã hội của anh em theo tinh 
thần Tám Mối Phúc 41. 

Đặc điểm của lòng thương xót 
Trong Thư của ngài gởi cho một Anh Phục 

vụ, thánh Phanxicô nói rất nhiều tới giá trị của 
lòng thương xót, ngài tuyên bố rằng đó là một 
dấu chỉ của tình yêu và của việc đón nhận người 
anh em không mong được thương xót: “Nếu 
người ấy không xin, thì phần anh, anh hãy hỏi 
người ấy có muốn được tha thứ không. Và nếu 
sau này người ấy có phạm tội trước mặt anh 
ngàn lần đi nữa, thì anh cứ yêu mến người ấy 
hơn là yêu mến tôi, hầu lôi kéo người ấy về với 

                                                 
39 L PSTT 25; cf. THC 30.3. 
40 Cf. THC 24.2. 
41 Cf. L PSTT 11. 

Chúa. Xin anh hãy luôn luôn thương xót những 
người như thế” 42. 

Trong đời sống của anh em và của các huynh 
đệ đòan, có những thời khắc rất tế nhị, trong đó 
việc đối thọai, thông đạt, cầu nguyện và thương 
xót – là sự diễn tả cao độ của tình yêu: Thiên 
Chúa đã yêu thương chúng ta trước, khi chúng 
ta còn là những tội nhân (x. 1Ga 4, 19) – cố 
gắng củng cố và làm cho những con tim được 
lắng dịu lại, đặc biệt trong những tình huống khi 
mà người anh em đang gặp khủng hỏang hoặc 
lấy những quyết định không tương hợp với thể 
thức đời sống phúc âm của người ấy 43. 

Khả năng soi sáng 
Tông Thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới cho thấy 

rằng: “sự hiệp thông phải được trau dồi và ngày 
qua ngày phải được lan tỏa ra trong các cơ cấu 
đời sống của từng Giáo hội ở mọi cấp 44: 

Trong đời sống Kitô hữu 
Linh đạo Phan Sinh Tại Thế là linh đạo Phan 

sinh trong khía cạnh giáo dân của Hội Dòng, với 
những nét đặc thù nào đó khác với cũng một thứ 
linh đạo được sống trong bậc tu sĩ nơi Dòng 
Nhất, Dòng Nhì và Dòng Ba Tại Viện. Người 
Phan Sinh Tại Thế được kêu gọi làm cho đời 
sống Kitô hữu của mình được hiện thân trong 
cuộc hiện hữu mọi ngày, cuộc hiện hữu mọi 
ngày đó định vị đời sống Kitô hữu của mình ở 
tại trung tâm các mối hy vọng và các căng thẳng 
trong đời sống và trong những cơ cấu xã hội. Ơn 
gọi Phan sinh của người ấy là đi theo Chúa Kitô 
bằng cách sống thực tại hằng ngày của con 
người, của công việc, của việc dấn thân làm 
biến đổi và cải thiện những điều kiện sống liên 
hệ tới hòan cảnh xã hội, văn hóa, chính trị …vv. 
Ngừơi ấy được kêu gọi sống các giá trị và sức 
năng động của nhân lọai trong ánh sáng đức tin 
và trong sự hiệp thông với Giáo hội. Sự dấn 
thân của người Phan Sinh Tại Thế hệ tại khả 
năng người ấy làm cho các giá trị nhân bản và 
các lãnh vực theo như thế gian đòi hỏi được 
tòan nhập với việc đi theo Đức Giêsu. 

Trong xã hội 
Tính tại thế là một đặc điểm của Dòng Phan 

Sinh Tại Thế, trong đó ơn gọi của Dòng là chịu 
trách nhiệm về những Kitô hữu Phan sinh được 

                                                 
42 T Pv 10 – 11. 
43 Cf. THC 58. 1 – 3. 
44 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới 45. 
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tháp nhập vào trong cuộc sống và những phức 
tạp của thế gian. Người Phan Sinh Tại Thế phải 
ý thức rằng: nơi mà người ấy phải sống ơn gọi 
Phan sinh của mình là thế gian, bằng cách đảm 
nhận lấy các trách nhiệm thuộc đời sống của 
những con người trong thời đại chúng ta và của 
các cơ cấu trong xã hội, những niềm hy vọng và 
âu lo của thời đại, sự tiến bộ và sự bất quân bình 
của thời đại 45, và tác động phản hồi của tất cả 
những điều đó trên đời sống đức tin và trong đời 
sống Giáo hội. 

Đức tin nơi người Phan Sinh Tại Thế, khi 
dấn thân vào tiến trình phát triển xã hội, phải trở 
nên rõ ràng qua việc đối thọai và qua sự đóng 
góp của mình, cùng với những người thiện chí, 
nhằm thiết lập “một xã hội trong đó phẩm giá 
con người, tinh thần đồng trách nhiệm và tình 
yêu thương sẽ là những thực tại sống động” 46. 
Phải nhấn mạnh nhiều đến việc hiểu biết được 
xã hội đó và dấn thân cho xã hội đó trong tầm 
mức cá nhân lẫn huynh đệ đòan, qua việc dành 
nhiều thời gian để lắng nghe Lời: cầu nguyện, 
thinh lặng, đối thọai, kiểm điểm đời sống huynh 
đệ đòan và xem xét lại việc lắng nghe lời của 
Giáo hội, cũng như lời chất vấn của xã hội 47. 

Trong Giáo hội 
Người Phan Sinh Tại Thế là một phần tích 

cực và có tính quyết định trong Giáo hội, ngõ 
hầu trở nên một trung gian của Tin Mừng trong 
thế giới, một thế giới luôn được dựng xây theo 
những cung cách thậm chí thực là mới lạ. Trong 
thế giới đó và từ chứng tá đức tin của mình, 
người Phan Sinh Tại Thế bảo đảm các giá trị 
của tính xác thực, của tình huynh đệ, của sự liên 
đới giữa con người, của sự công bình, của tình 
yêu, hiệp thông, bình an, trong tư cách là 
“những nhà quản lý tài sản đã được nhận lãnh 
nhằm lợi ích của con cái Thiên Chúa” 48. 

Sống “hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội, sẵn 
sàng đối thọai cởi mở dựa trên đức tin hầu mang 
lại lợi ích phong phú và tính sáng tạo cho họat 
động tông đồ” 49, những người Phan Sinh Tại 
Thế góp phần vào sứ mạng phúc âm hóa và linh 
họat mọi thực tại trần thế, bằng cách sống đức 
tin của họ giữa những thách đố và niềm hy vọng 
của thế giới hiện đại. 

                                                 
45 Cf. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng 4. 
46 THC 18.1; cf. 22.1 và 2; 15.3. 
47 Cf. THC 15.2. 
48 L PSTT 11. 
49 L PSTT 6. 

Với Gia đình Phan sinh 
Trong tư cách là một thành viên thuộc Gia 

đình Phan sinh, người Phan Sinh Tại Thế cảm 
thấy mình gần gũi với những anh chị em Phan 
sinh khác, các nam nữ tu sĩ, bằng cách sống hiệp 
thông và tiếp tục sứ mạng Giáo hội và xã hội 
của mình với những thành phần khác trong Gia 
đình Phan sinh 50. 

Theo nghĩa đó, các hội đồng và những người 
phục vụ được mời gọi sống và cổ vũ cho tinh 
thần và sự hiệp thông với Gia đình Phan sinh 51. 
Sự hiệp thông với Giáo hội và hiệp nhất với Gia 
đình Phan sinh, phản ánh cho lòng trung thành 
của Dòng Phan Sinh Tại Thế với đòan sủng 
Phan sinh 52, luôn tồn tại và được củng cố trong 
và qua sự quan tâm phát xuất từ việc trợ úy 
thiêng liêng. Hơn nữa, như một dấu chỉ của sự 
hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm, việc 
trợ úy thiêng liêng này được cụ thể hóa qua việc 
kinh lý mục vụ các Huynh đệ đòan 53. 

Khả năng sống đồng trách nhiệm 
“Thần học và linh đạo hiệp thông khuyến 

khích một cuộc đối thọai hiệu quả giữa các Mục 
tử với giáo dân: một đàng tiên quyết hiệp nhất 
họ lại với nhau trong tất cả những gì là cốt yếu, 
đàng khác đưa họ tới chỗ biết cân nhắc để đồng 
ý với nhau trong những vấn đề còn mở ngỏ cho 
việc bàn cãi” 54. 

Trong phần này, tôi nhấn mạnh tới 4 khía 
cạnh nền tảng, trong đó “sự hiệp thông hỗ tương 
mang tính chất sinh tử” phải được thực hiện với 
năng lực và niềm xác tín: đó là việc huấn luyện, 
phúc âm hóa, các thực tại trần gian và việc 
thăng tiến con người. 

Huấn luyện 
Việc huấn luyện người Phan Sinh Tại Thế 

theo đòan sủng của người ấy, như một phương 
thế đặc thù để sống đức tin Kitô giáo, là một đòi 
hỏi cần thiết để đem lại cho Dòng Phan Sinh Tại 
Thế một phẩm chất nào đó và phẩm chất đó, 
cùng với những dấu chỉ của căn tính, của cảm 
thức thuộc về và ý thức về sự khác biệt, có thể 
góp phần vào việc làm cho Dòng Phan Sinh Tại 
Thế được thích nghi mạnh mẽ hơn vào đời sống 
của xã hội và vào sứ mạng của Giáo hội. 
                                                 
50 Cf. THC 3.2. 
51 Cf. THC 32.1. 
52 Cf. THC 85.2. 
53 THC 89.1 và 92.1; 94.2. 
54 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới 45. 
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Chỉ với một nền huấn luyện thích ứng, trong 
đó bao gồm những khía cạnh mang tính lý 
thuyết của kinh nghiệm sống và các chương 
trình hành động thực tiễn vì người nghèo và vì 
những người bị gạt ra bên lề, thì mới thực sự tỏ 
cho thấy: trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, “sứ 
điệp Kitô giáo không cấm cản những người nam 
người nữ khỏi việc xây dựng thế giới, hoặc làm 
cho họ thờ ơ đối với hạnh phúc của những anh 
chị em của họ; trái lại, điều đó càng bắt buộc họ 
phải chu tòan một cách đầy đủ những việc nhỏ 
nhất” 55. Việc ý thức rằng “Bất cứ ai đi theo 
Chúa Kitô, con người hòan thiện, người ấy phải 
làm cho mình trở nên người hơn”, sẽ thúc đẩy 
họ kiến tạo các điều kiện sống xứng đáng hơn 
cho những anh em bầu bạn chung quanh họ. 

Phúc âm hóa 
Họat động tông đồ không phát sinh từ sáng 

kiến cá nhân, nhưng là được nhận lãnh từ Giáo 
hội và – Đức Phaolô VI nhấn mạnh – “là ân 
sủng và ơn gọi ban riêng cho Giáo hội, là căn 
tính sâu sa nhất của Giáo hội” 56. Người Phan 
Sinh Tại Thế phải cảm thấy sứ vụ truyền giáo là 
hoa trái chín rộ trong đời sống một huynh đệ 
đòan. Họ phải sống tư cách thành viên thuộc về 
Giáo hội và tư cách công dân của họ đã được 
linh họat nhờ đòan sủng Phan sinh, “đi từ Phúc 
âm đến cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc 
âm” 57, trong khi nhớ rằng Giáo hội và thế giới 
không ở bên cạnh nhau, cũng không chống lại 
nhau, nhưng Giáo hội và thế giới thẩm thấu vào 
nhau, qua đó chứng tá đời sống và “những bổn 
phận riêng của mỗi thực thể” không phải là hai 
công việc tách biệt nhau, nhưng đúng hơn cả hai 
được tòan nhập lại với nhau trong việc dấn thân 
cụ thể của con người. Và khi sống như mình 
đang sống giữa thế giới, thì người Phan Sinh Tại 
Thế “vì lý do sâu sa này, phải thực hiện một 
hình thức phúc âm hóa rất ư là đặc biệt” 58, 
nghĩa là đưa quyền năng đổi mới của Thánh 
Thần vào tại trung tâm các biến cố và vào tất cả 
mọi thực tại trần gian. 

Các thực tại trần gian 
Trong tư cách một giáo dân trong Giáo hội, 

người Phan Sinh Tại Thế được kêu gọi thánh 
hóa những khía cạnh trần tục của cuộc sống. 

                                                 
55 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới 52. 
56 Tông huấn Loan Báo Tin Mừng 14. 
57 L PSTT 4. 
58 Tông huấn Loan Báo Tin Mừng 70. 

Người Phan Sinh Tại Thế, trong lòng Gia đình 
Phan sinh, do cung cách tương quan đặc biệt với 
thế gian và việc sống trong thế gian, mang nơi 
mình một nét đặc thù, đó là “bản chất tại thế” 
của mình. Do đó, điều mà Hiến chế Ánh Sáng 
Muôn Dân phát biểu về người giáo dân cũng có 
gía trị đối với người Phan Sinh Tại Thế; “điều 
đặc biệt làm nên nét đặc thù nơi những người 
Phan Sinh Tại Thế, đó là bản chất tại thế của 
họ” 59, trách nhiệm của họ tham dự “vào sứ 
mạng cứu độ của chính Giáo hội” 60. Bởi vậy, 
việc làm đầu tiên và ngay lúc này của Giáo hội 
là “tận dụng hết thảy mọi Kitô hữu và đưa khả 
năng tiềm tàng nhưng hiện đã có và tích cực vào 
trong các công việc trần thế để mà phúc âm 
hóa” 61, nghĩa là: trong các chính sách, trong đời 
sống xã hội và kinh tế, trong văn hóa, các 
phương tiện truyền thông đại chúng, trong công 
việc, trong gia đình, trong tình yêu, trong mỹ 
thuật …vv. 

Thăng tiến con người 
Một khía cạnh nền tảng trong sứ vụ của 

người Phan Sinh Tại Thế là việc thăng tiến con 
người. Việc thăng tiến con người và các giá trị 
của con người có nghĩa là giải phóng con người 
ra khỏi mọi hình thức nô lệ và ra khỏi mọi thứ 
làm cho con người bị điều kiện hóa trên bình 
diện tâm lý, kinh tế và văn hóa. Cùng với những 
người thiện chí, nỗ lực trong việc xây dựng một 
xã hội công bình và nhân bản hơn và quan tâm 
hơn nữa tới việc trả lại cho những người nghèo 
và những người bị gạt ra bên lề một chỗ đứng 
và phẩm giá tương xứng với họ, theo Phúc âm 
đó là một sứ vụ truyền giáo. Tông thư Tiến Vào 
Ngàn Năm Mới nói với chúng ta rằng: “Nếu 
chúng ta thực sự bắt đầu lại từ việc chiêm 
ngưỡng Đức Kitô, chúng ta phải học biết cách 
nhận ra Ngài, nhất là trên khuôn mặt của những 
con người mà chính Ngài muốn đồng hóa mình 
với họ … chúng ta cần phải nhớ rằng không một 
ai có thể bị lọai trừ ra khỏi tình thương của 
chúng ta” 62. Và thái độ này không những được 
thể hiện qua những cử chỉ mang tính đạo đức và 
tôn giáo, mà cũng còn phải và nhất là – vì việc 
cầu nguyện đích thực dẫn tới đó – phải làm cho 
những người Phan Sinh Tại Thế ngụp lặn vào 
trong các cơ cấu xã hội theo một cung cách 

                                                 
59 Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân 31. 
60 Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân 33. 
61 Tông huấn Loan Báo Tin Mừng 70. 
62 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới 49. 
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Phan sinh: trong văn hóa, trong các chính sách, 
trong kinh tế, trong gia đình, trong cuộc đấu 
tranh vì công bình, trong việc tôn trọng sự sống 
của mỗi con người, trong niềm hy vọng về một 
nền văn minh tình thương. Đức Gioan Phaolô II 
nói: “Đặc biệt, người giáo dân phải hiện diện 
trong các lãnh vực này bằng cách sống trọn vẹn 
ơn gọi giáo dân của họ, mà không để mình bị 
khuất phục trước cơn cám dỗ biến các cộng 
đồng Kitô hữu đơn giản chỉ còn là những cơ 
quan xã hội” 63. 

Kết luận 
Tôi muốn kết thúc chủ đề Dòng Phan Sinh 

Tại Thế như là nhà và trường dạy hiệp thông, 
bằng cách đề cập tới tầm quan trọng lớn lao mà 
khỏang không gian này hiện đang có được trong 
xã hội và Giáo hội chúng ta. Linh đạo hiệp 
thông giống như linh hồn của nhân lọai mới. 
Đây là tấm bản đồ, trong đó tất cả mọi nẻo 
đường gặp gỡ, hiểu biết và cộng tác của con 
người hiện đại đều đi qua, nhờ sự tế nhị nhưng 
tận tụy kiến tạo những khỏang không gian và 
những mối dây liên kết cộng đồng, là nơi mà 
người ta có thể nhìn nhận lẫn nhau và thông tri 
cho nhau nhiều hơn như có thể làm được. Cảm 
thức về tình huynh đệ trong Dòng Phan Sinh Tại 
Thế có thể giúp đỡ trên bình diện này và củng 
cố cho những điểm gặp gỡ này, như là “một lời 
kêu gọi sống tin tưởng và cởi mở, đáp ứng lại 
cách trọn vẹn cho phẩm giá và trách nhiệm của 
mỗi thành viên” trong Dòng Phan Sinh Tại Thế. 

Để Dòng Phan Sinh Tại Thế trở nên nhà và 
trường dạy hiệp thông, đòi hỏi Hội Dòng, trong 
tư cách là một huynh đệ đòan thuộc các cấp 
khác nhau và trong tư cách là một người Phan 
Sinh Tại Thế trên bình diện cá nhân: 

o Trở nên một khí cụ hiệp nhất, hòa bình và 
huynh đệ trong một thế giới bị chia rẽ, bạo 
lực, lãnh đạm và ích kỷ, nơi đó “nền văn 
minh tình thương” vẫn tiếp tục là một giấc 
mơ lớn; 

o Sống tình bạn và lòng bác ái giữa những 
thành viên trong các huynh đệ đòan của 
họ, với những người thiện chí và cũng như 
bằng cách tiến gần hơn tới ranh giới 
những người bị gạt ra bên lề và những 
người nghèo; 

o Chia sẻ hy vọng và niềm vui, u sầu và lo 
lắng của xã hội chúng ta, của con người 

                                                 
63 Tông thư Tiến Vào Ngàn Năm Mới 52. 

hôm nay, nhưng nhất là của những người 
bị đánh giá quá thấp, hầu giữ sáng ngọn 
đèn hy vọng; 

o Cộng tác chặt chẽ với tất cả những ai 
đang tìm cách làm thay đổi thế giới phù 
hợp với kế họach của Thiên Chúa; 

o Dấn thân vào “những sáng kiến dũng 
cảm”, trong sự hài hòa với ơn gọi Phan 
sinh và những hướng dẫn của Giáo hội, 
trong lãnh vực thăng tiến con người và 
công lý 64; 

o Chứng tỏ tinh thần liên đới, tình hữu nghị 
và sự ân cần tiếp đón, đó là những thái độ 
phải linh họat tất cả mọi tương quan xã 
hội mà anh em đang sống trong đó và với 
thế giới; 

o Làm cho “xã hội theo cộng đồng Ba 
Ngôi” được thể hiện, như là nền tảng một 
đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, trong đó 
nhiều cái “anh” và cái “tôi” đi tìm nhau và 
gặp được nhau, trong một tổng hợp là cái 
chúng ta mang tính cộng đồng (tiếng Tây-
ban-nha là “nos-otros” và “nos-uno”). 

o Hiện thân cho “sự hiệp thông”, ngõ hầu 
biểu thị sự hiệp thông đó và làm cho sự 
hiệp thông đó được trở thành điều thực tế 
trong huynh đệ đòan và từ đó, trở thành 
thực tế trong Giáo hội và trong xã hội. 

(Koinonia 2-2002. 29-32 – vptd) 
 

                                                 
64 THC 22.2. 
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HỌC BẠ CỦA GIÊSU              
  

Cậu Giêsu, học sinh 
trường Nazaret, đem học 
bạ về nhà. Thật tình mà 
nói, kết quả không mấy 
tốt. Mẹ cậu biết thế nhưng 
không nói gì, bà chỉ ghi 
nhớ mọi sự trong lòng mà 
suy đi nghĩ lại. Nhưng 
điều gay do nhất bây giờ 
là phải trình học bạ này 

cho ông Giu-se.  
 Người gửi: Trường Simêôn tại Nazaret  

Ngưòi nhận: Ông Bà Giuse và Maria David  
Nội dung: Học bạ của Giêsu  

 Toán học: Hầu như chẳng làm được bài toán 
nào, ngoại trừ nhân bánh và cá lên nhiều lần. 
Không biết làm toán cộng: cậu khẳng định rằng 
mình cộng với Cha thành một.  

Tập Viết: Không bao giờ mang tập vở bút 
viết đến lớp, đành phải viết trên cát.  

Địa Lý: Không có khái niệm về phương 
hướng. Cậu khẳng định rằng chỉ có mỗi một con 
đường để về nhà Cha thôi.  

Hóa Học: Không chịu làm các bài tập thí 
nghiệm gì cả, nhưng có lần Cậu đã làm cho 
nước hóa ra rượu nho khiến người ta cự nự nhau 
trong đám cưới.  

Thể Dục: Thay vì học bơi như mọi người, lại 
ngang nhiên biểu diễn đi trên nước.  

Văn Học: Khó có thể nói năng rõ ràng, nói gì 
cũng bằng dụ ngôn.  

Vấn Đáp: Mới 12 tuổi mà Cậu đã đối đáp với 
các luật sĩ và kinh sư trong đền thờ khiến họ hết 
sức ngạc nhiên.  

Kỷ Luật: Đã đánh mất mọi thứ đồ đạc, rồi 
tuyên bố xoành xoạch rằng mình chẳng có được 
một viên đá gối đầu!  

Hạnh Kiểm: Có khuynh hướng thích giao du 
trò chuyện với kẻ lạ, bọn nghèo, hạ cấp và cánh 
phụ nữ trắc nết.  

Vệ Sinh: Nhổ xuống đất hòa thành bùn rồi 
bôi lên mắt người ta tức thì họ được sáng mắt.  

Sinh Vật: Dám quả quyết người ta sống 
không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời 
do miệng Thiên Chúa phán ra.  

Thiên Văn: Là người duy nhất đã thấy Xa-tan 
như một tia chớp từ trời sa xuống.  

Kinh Doanh: Những người được mướn từ 
sáng sớm cậu trả cho họ một quan tiền, và 
những người cậu mướn vào xế chiều cậu cũng 
trả một quan tiền. Chưa hết, bà góa bỏ một xu 
vào nhà thờ, cậu nói bà ta bỏ nhiều nhất.  

Tâm Lý: Cậu nói đừng sợ những kẻ giết thân 
xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, 
hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác 
trong hoả ngục.  

Lịch Sử: Cậu sẽ xây Hội Thánh của Cậu, và 
quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi vì Cậu đã 
thắng thế gian.  

Đọc xong học bạ, ông Giu-se tự nhủ rằng 
tình trạng này không được kéo dài thêm, mà cần 
phải có biện pháp cứng rắn: “Này, Giêsu, đã 
như vậy thì kỳ Phục Sinh này con đành phải vác 
thánh giá thôi!”  

 Vậy Ngài đã bảo gì với Cha mình ?  
 Ối trời, Cha Giuse ơi, ngày xưa, con học 

hành khá hơn nhiều đó chứ! Thế mà giờ lũ trẻ 
cứ phiên phiến ra như thế! Con chỉ còn một viên 
đá gối đầu thật, nhưng đâu phải là con vứt đi các 
vật dụng, mà là con cho nhà hàng xóm đó chứ.  

 Khi Mẹ Maria may cho con áo mới mặc vào 
mùa xuân. Con thích lắm, nhưng sáng nay, con 
đi dạo chơi quanh làng, thấy cậu bé ở cuối xóm, 
mặc bộ quần áo rách bươm, con nghĩ đồ đạc của 
con còn nhiều, tốt hơn của bạn ấy, thế nên, về 
nhà, con gói ghém và tặng bạn ấy. Lần trước, 
đôi dép mới Cha cho con cũng thế. Cha thường 
dạy, chia sẻ như thế là rất tốt phải không Cha?  

 Con không bao giờ phân biệt kẻ nghèo, 
người giàu. Con thích giao tiếp với những người 
bị khinh bỉ, bỏ rơi.  

 Nhiều người nghĩ con là người điên, nhưng 
cha biết con rất tỉnh táo, phải không cha? Và 
cha vui vì điều đó. Cha luôn dạy con phải biết 
yêu thương mà.  

 Bây giờ con buồn ngủ rồi, chúc Cha ngủ 
ngon. Ngày mai, con sẽ nói tiếp cho các bạn ấy 
hiểu, con đã học hành như thế nào, cha nhỉ!  

 Mong rằng học bạ của mỗi người chúng ta, 
có những phần như vậy.  

(CSVCGTY Sưu tầm)  
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NGHỊCH LÝ  
nhưng KHÔNG PHI LÝ 

  

Nghịch lý 

Có những điều tương phản chúng ta nhận ra được. Có những điều phi lý chúng ta biết được. 
Có những điều nghịch lý chúng ta nhìn thấy được. Nhưng cũng có những điều nghịch mà không phi 
lý. 

− Thời nay, thời của thức ăn nhanh mà tiêu hoá thì chậm; của con người to lớn hơn nhưng 
nhân cách nhỏ hơn ; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn. 

− Con người thời nay ăn uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không tính toán nhưng cười 
lại quá ít. 

− Con người thời nay thích ăn nhanh, nói nhanh, đi nhanh… nhưng sửa lỗi phục thiện lại 
chậm. 

− Con người thời nay có mái nhà đẹp nhưng lại thiếu mái ấm. Nhà thì rộng mà tình thương lại 
hẹp. Tiện nghi nhiều hơn nhưng thời gian ít hơn. 

− Con người thời nay xây nhà cao lớn hơn nhưng lại hạ thấp nhân tính; xây đường rộng hơn 
nhưng lại thu hẹp tầm nhìn. 

− Con người thời nay mua nhiều nhưng dùng ít, có ít nhưng xài nhiều. 
− Con người thời nay có nhiều bằng cấp nhưng trí thức thì hạn chế. Có nhiều kiến thức nhưng 

lại thiếu suy xét. 
− Con người thời nay học nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều, xem nhiều, nhưng suy nghĩ lại ít. 
− Con người thời nay sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, mầu sắc đẹp hơn, kích cỡ lớn hơn, số 

lượng nhiều hơn, nhưng chất lượng chưa chắc đã bổ, đã tốt, đã bền, đã an toàn hơn. 
− Con người thời nay làm giàu dễ hơn, nhanh hơn, nhưng đầu tư cho nhân cách lại ít hơn. Tài 

sản thì nhiều nhưng nhân bản lại ít. 
− Con người thời nay khuynh hướng nói nhiều hơn nghe, ghét quá nhiều mà yêu thương lại ít. 
− Con người thời nay thích kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không sống đúng với ý nghĩa của thời 

gian và cuộc sống. 
− Con người thời nay chinh phục được vũ trụ, không gian, nhưng lại bỏ trống không gian cõi 

lòng. 
− Con người thời nay đầu tư làm sạch không khí, nhưng lại làm cho tâm hồn thêm vẩn đục. 
− Con người thời nay rõ đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người thân, nhà 

hàng xóm. 
− Con người thời nay biết cách thẳng tiến và tiến nhanh, nhưng lại chưa học cách chờ đợi. 
− Con người thời học được nhiều cách kiếm sống nhưng lại chưa học được cách sống. 

Nghịch lý nhưng không phi lý 

− Có một loài voi, mỗi con cần vài chục lít nước mỗi ngày để tồn tại nhưng chúng lại có thể 
sống và tồn tại ở sa mạc. 

− Có một loài cá, tuy sống cần nước, nhưng lại có thể sống trong lớp bùn của ao hồ, dù hồ ao 
đã cạn hết nước, lòng hồ đã khô nút nẻ. 

− Một mẹ có thể nuôi đàn con, nhưng đàn con lại không nuôi nổi mẹ già. 
− Có một loài thụ tạo tuy chỉ là một thứ bụi tro, nhưng lại là một thứ tro bụi rất có giá trị. Giá 

trị đến nỗi Đấng Tạo Hoá dám đổi bằng máu, bằng sự sống. Đó chính là con người và Thiên 
Chúa. 

− Thiên Chúa đã chọn một ông già tổ phụ để làm mẫu cho niềm tin, cho từ bỏ và dấn thân, đó 
Abraham. 
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− Thiên Chúa đã chọn một thanh niên trẻ ít kinh nghiệm để đánh thắng một Gôliat hùng mạnh, 
đó là Đavít. 

− Thiên Chúa đã chọn một người ngoại chống đạo để rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, ấy là 
Phaolô. 

− Thiên Chúa đã chọn một người chối Chúa ba lần để lãnh đạo dân Ngài. Không ai khác, 
chính là Phêrô. 

− Thiên Chúa đã chọn một người phàm để bảo dưỡng và cưu mang kho tàng ơn cứu độ, đó là 
Mẹ Maria. 

− Thiên Chúa đã chọn một người được Pharaô đào tạo để chống lại ông ta, đó là Maisen. 
− Thiên Chúa đã chọn một người kém cỏi để thu phục các linh hồn là Gioan Maria Vianey. 
− Ôi Thiên Chúa thật khó hiểu và khác người. 

Nghịch lý nhưng không phi lý 

− Thiên Chúa không cần con người chứng minh, vì Ngài như mặt trời không cần ai chứng 
minh về ánh sáng. Còn con người lại cố gắng chứng minh về Thiên Chúa.  

− Thiên Chúa chọn anh em chứ không phải anh em chọn Thiên Chúa (Ga 15,16) 
− Con người không phải là Thiên Chúa, nhưng lại thích tỏ mình ra như là đấng toàn năng, 

muốn tự sắp xếp, tự quyết định, muốn tự sống, tự lo mọi sự cho đời mình. 
− Không phải là tôi sống nhưng chính là Chúa Kitô đang sống trong tôi (Gl 2,20). 
− Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta 

trước (1Ga 4,10). 
− Không phải con người đã biết Thiên Chúa, nhưng là con người đã được Thiên Chúa biết đến 

(Gl 4,9). 
− Không phải chúng ta nói Chúa nghe, nhưng là Chúa nói ta nghe. 
− Không phải chúng ta làm, nhưng là để Chúa làm trong ta.  
− Cái điên rồ của Thiên Chúa cũng hơn cái khôn ngoan của loài người, cái yếu đuối của Thiên 

Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người (1Cr 1,25). 
− Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, 

và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng 
mạnh (1Cr 1,27). 

− Gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang ; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy 
thì mạnh mẽ (1Cr 15,43). 

− Tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm 
yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. 
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính 
lúc chết đi là khi vui sống muôn đời (Kinh Hòa Bình). 

− Ðức Giêsu nhập thể, nhập thế. Ngài sống với, sống cùng, sống trong, sống giữa thế gian, 
nhưng lại không thuộc về thế gian. Ngài đã chết, đã Phục Sinh, chính là một nghịch lý vĩ đại 
đối với con người. Nghịch lý nhưng không phi lý, vì Ngài dám chết vì yêu thương nhân loại. 
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15 Ngày cùng với thánh Phanxicô 
CẦU NGUYỆN (phần cuối) 

Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm 
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm 

Ngày thứ mười bốn 

CHÚNG	TA	ĐỪNG	ƯỚC	AO	ĐIỀU	GÌ	
	NGOÀI	THIÊN	CHÚA	

 
Hết thảy chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa 

hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết nghị lực, 
hết sức khỏe, hết ý nghĩ, hết mọi sức lực, với tất 
cả cố gắng, tất cả tình cảm, tất cả tâm can, tất cả 
lòng muốn và ý chí. 

Chính Người đã ban và đang ban cho tất cả 
chúng ta toàn thân xác, linh hồn và sự sống. 

Chính Người đã dựng nên, đã cứu chuộc, và 
sẽ cứu độ chúng ta, chỉ vì Người là Đấng từ bi 
nhân hậu. 

Chúng ta là những kẻ bần cùng và khốn nạn, 
thối tha và hư hỏng, vô ơn và xấu xa, thế mà 
Người đã và vẫn còn ban cho chúng ta mọi điều 
tốt lành.(L Ksc 23, 8) 

Trong phần kết này của Luật không sắc chỉ, 
được gửi đến mọi người thuộc mọi thời đại, hết 
thảy chúng ta được mời gọi đến với chính tình 
yêu Thiên Chúa. Phải khám phá ra Thiên Chúa 
đã yêu chúng ta như thế nào và ở điểm nào; từ 
đó, tập trung mọi năng lực hình thành nên chúng 
ta, hãy biểu lộ với Người lòng biết ơn của chúng 
ta, đó là cách chúng ta yêu mến Người. 

Thế nhưng, tình yêu của Thiên Chúa đối với 
con người nằm ở điểm nào? Chính Người đã 
ban và đang ban cho tất cả chúng ta toàn thân 
xác, linh hồn và sự sống. Thánh Phanxicô biết 
rằng ân huệ đầu tiên, nền tảng cho tất cả những 
ơn còn lại, đó là ơn hiện hữu với thân xác, linh 
hồn, sự sống. Không thể kết án ngài chạy theo 
thuyết Nhị nguyên hoặc coi thường thân xác: 
ngài tạ ơn vì thân xác và linh hồn. Giống như 
người chị em thiêng liêng Clara, ngài có thể hát 
lên: Chúc tụng Chúa đã dựng nên con! Ngài lấy 
lại cùng một nhận định đầy lòng biết ơn ấy theo 
một ngôn ngữ đúng thần học hơn: Thiên Chúa 
đã dựng nên, đã cứu chuộc, khi đón nhận lại tác 
phẩm của Người đã bị hư nát vì tội lỗi; Người sẽ 

dẫn nó đến sự viên thành vĩnh viễn của nó, sự 
cứu độ. Ý thức rằng con người không thể đạt 
đến sự viên mãn của nó bằng sức mình hoặc 
bằng các công việc mình làm, thánh Phanxicô 
thêm: chỉ lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa 
bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta. Như thể việc 
nhắc lại những điều tốt lành căn bản là không 
đủ: ơn sự sống, sự cứu chuộc, sự cứu độ đã 
được hứa ban và được bảo đảm, và để cho thấy 
tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thì vô 
điều kiện, thánh Phanxicô nhấn mạnh đến sự 
khốn nạn và sự vô ơn của con người. Thiên 
Chúa đã làm và không ngừng làm điều lành cho 
chúng ta là những kẻ bần cùng và khốn nạn, 
thối tha và hư hỏng, vô ơn và xấu xa. Sự nhấn 
mạnh này về sự hư hỏng của con người khiến ta 
ngạc nhiên và gây khó chịu. Thật ra nó giống 
như là một hình thức văn chương, sự tương 
phản, để nêu bật tình yêu tuyệt đối dành cho kẻ 
ghê tởm, không chút đáng yêu nào. Tuy nhiên, 
chúng ta ghi nhận trong sáu biểu từ được sử 
dụng, bốn biểu từ là những trích dẫn Kinh 
Thánh. Bần cùng và khốn nạn (Kh 3, 17), vô ơn 
và xấu xa (Lc 6, 35), mô tả thực tế thân phận 
con người đúng như Thiên Chúa nhìn thấy, vậy 
mà nó không ngăn cản Người hết là tốt lành. 
Mùi thối tha và hư hỏng là của thánh Phanxicô 
và chúng ta còn gặp thấy nó ở chỗ khác trong 
các tác phẩm của ngài (L Ksc 22, 6; 2T Th, 46). 
Ngài sử dụng nó để diễn tả sự ghê tởm mà ai 
nhận thức sâu xa tình trạng thối tha của con 
người có thể thấy gợi lên trong lòng.  

Thiên Chúa không vị kỷ, tự giam hãm trong 
sự viên mãn của mình. Người là Đấng ban và 
vẫn còn ban mọi điều tốt lành cho kẻ chẳng 
những không đáng, mà còn rõ ràng bất xứng 
nữa. Việc khám phá ra điều đó sẽ thức dậy trong 
lòng con người, được tạo dựng cho Thiên Chúa 
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và hướng về Thiên Chúa như thánh Âugustinô 
nói, một hành vi biết ơn, tiền đề và là con đường 
của tình yêu. Thánh Phanxicô lấy lại giới răn 
yêu thương (Đnl 6, 5; Mc 12, 30), ngài nhấn 
mạnh đến tình yêu mãnh liệt này, tình yêu dẫn 
đưa toàn thể con người, tất cả mọi năng lực của 
nó đến với Thiên Chúa tốt lành như thế. Cùng 
với sáu năng lực tinh thần được nói đến trong 
Kinh Thánh: lòng, linh hồn, trí khôn (những cấu 
tố tinh thần của con người), nghị lực, sức khỏe, 
sức lực (sức mạnh nhờ đó chúng phải biểu lộ 
ra), ngài thêm cách thẳng thừng sáu năng lực 
khác: ý nghĩ, cố gắng, ý chí (có phần duy ý chí ở 
hai năng lực sau cùng này ), tình cảm, tâm can, 
lòng muốn (ba biểu từ chỉ tình cảm). Trong khi 
ngài có vẻ như hạ giá con người là bần cùng và 
khốn nạn, thì mặt khác, ngài lại nhìn nhận 
những sự phong phú đặc biệt ẩn khuất trong con 
người và con người có thể dùng chúng để tìm 
kiếm Thiên Chúa. 

Rốt cuộc, đọan văn này là một bài ca tôn 
vinh tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, 
cùng tuyên dương sự cao cả và phẩm giá của 
con người có khả năng mở lòng ra và hiến mình 
cho một tình yêu như thế. 

Vậy chúng ta đừng ước ao, đừng ham muốn, 
cũng đừng vui thích hay yêu quí điều gì ngòai 
Đấng Tạo hóa, Cứu chuộc và Cứu độ chúng ta: 

Chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là sự 
thiện viên mãn, tất cả sự thiện, sự thiện vẹn toàn, 
sự thiện chân thật và tối thiện; chỉ mình Người là 
tốt lành, khoan nhân, khả ái, ngọt ngào và dịu 
hiền; chỉ mình Người là thánh thiện, công chính, 
chân thật, thánh thiện và ngay thẳng; chỉ mình 
Người là nhân từ, vô tội, trong trắng; do Người, 
nhờ Người và trong Người, mà mọi ơn tha thứ, 
mọi phúc lành, mọi vinh quang được ban xuống 
cho tất cả những ai sống đời hóan cải và công 
chính, cho tất cả các thánh đang hưởng lạc trên 
trời. 

Thánh Phanxicô thúc đẩy chúng ta chỉ ước ao 
và ham muốn Thiên Chúa thôi, không gì khác. 
Ước ao, ham muốn, nghĩa là hướng tất cả con 
người, tất cả sức lực sâu kín trong chúng ta về 
Đấng duy nhất là khả ái, ngọt ngào, Đấng cho 
chúng ta no thỏa cách trọn vẹn. Bốn chữ này: 
ước ao, ham muốn, vui thích, yêu quí, được 
nhấn mạnh bằng biểu từ điều gì ngòai, gợi ý là 
trong lòng con người có một thương tích nơi 
khát vọng chưa thỏa mãn mà thánh Gioan 
Thánh giá gọi là “thương tích ngọt ngào”. Thực 

tại duy nhất có thể chữa lành nó, niềm vui thích 
và sự ngọt ngào duy nhất, đó là chính Thiên 
Chúa. Để nói lên Thiên Chúa là gì đối với con 
người, như trong Kinh Ngợi khen Thiên Chúa 
(đã được suy gẫm trong ngày thứ mười ba), 
thánh Phanxicô dồn đống cả một lọat các tính 
từ, trong đó mỗi tính từ cố gắng để len lỏi vào 
một điều gì đó thuộc bản thân ngài. Trước tiên, 
lòng tốt lành của Thiên Chúa được làm sáng tỏ: 
sáu tiếp cận khác nhau, cùng với những từ đồng 
nghĩa, vẫn chưa đủ để mô tả; Người là sự thiện 
viên mãn, Người không thiếu gì; Người là tất cả 
sự thiện, ngòai Người không có sự thiện nào; sự 
thiện vẹn toàn, bởi vì mọi sự trong Người đều là 
tốt lành; sự thiện chân thật và tối thiện, Người 
không gian dối, cũng không lừa gạt, và chúng ta 
không thể nghĩ có ai khác trên Người; chỉ mình 
Người là tốt lành, vì Người là nguyên mẫu và 
nguồn mọi sự thiện có ở bất cứ nơi đâu. Thánh 
Phanxicô có ý thức được tất cả những ý nghĩa 
ấy không, hay ngài chỉ đắc chí xếp những chữ 
ấy liên tiếp nhau trong một nguồn thi hứng say 
sưa? 

Sau thuộc từ rất tổng quát hầu như là trừu 
tượng ấy, tiếp đến bốn thuộc từ khác, theo nghĩa 
mở rộng đi sâu vào tình cảm hơn, rút ra từ 
những mối quan hệ giữa người với người và 
được gán cho Thiên Chúa: giống như một người 
bạn, hoặc có thể như một vị hôn phu, Người 
khoan nhân, khả ái, ngọt ngào và dịu hiền. Từ 
bộ ghi theo tính lòai người ấy, chúng ta bước 
qua một khía cạnh quan trọng hơn: chỉ mình 
Thiên Chúa là thánh thiện, khác biệt và tách 
biệt; công chính, vì thực tại như thế nào, Người 
thấy và đánh giá đúng như thế; chân thật, vì nơi 
Người không hề có chút lừa lọc hoặc dối trá; 
ngay thẳng, vì là chân thật, Người thẳng và thật. 
Một sự chuyển tiếp dẫn đưa chúng ta trở lại với 
lòng nhân từ (hay lòng từ bi) của Thiên Chúa, 
rồi đến hai đặc tính lạ thường: theo thánh 
Phanxicô, Thiên Chúa vô tội và trong trắng. Có 
lẽ đây ám chỉ đến sự trẻ trung thường hằng và 
cao thẳm của Thiên Chúa, luôn luôn ở trong 
hiện trạng đản sinh... 

Đọan tiếp theo rất mạch lạc theo Thần học. 
Ngài mô tả mối tương quan giữa những hạng 
người khác nhau, hoặc đang sống, hoặc đã về 
bên Chúa. Ở đây con người được hình dung ra 
theo ba tình trạng: hóan cải: kẻ dấn thân trên 
con đường hóan cải liên lỉ; công chính: sau khi 
đã được biến đổi và được thanh luyện, họ tiếp 
tục đi con đường đến với Thiên Chúa; hoan lạc 
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trên trời nơi họ hưởng niềm vui trong sự hiệp 
thông bên cạnh Thiên Chúa. Đối với những 
người hóan cải, Thiên Chúa là sự tha thứ, đối 
với những người công chính, Thiên Chúa là 
phúc lành, đối với các Thánh, Thiên Chúa là 
niềm hoan lạc trong vinh quang.  

Như vậy, đối với tất cả mọi người, Thiên 
Chúa là biển cả sâu thẳm đón nhận và bao phủ 
mọi sự trong niềm hoan lạc bao la và trong lễ 
hội triền miên. Chúng ta hiểu rõ hơn trước sự 
khám phá này, mọi thứ khác không còn hấp dẫn, 
không được coi là tuyệt đối, cùng lắm chỉ là một 
sự tiếp cận (gần như) mà thôi. Chữ đừng điều gì 
thường được lặp lại (giống như liệt kê của thánh 
Gioan Thánh giá, nhưng bản dịch tiếng Việt bỏ 
bớt!), có nghĩa là tách biệt khỏi Thiên Chúa, cái 
hiện có là trống rỗng và giả dối, nó trở thành 
ngăn trở, bức tường chia cắt, bức màn. Vậy 

Chúng ta đừng để điều gì ngăn cản, 
 (đừng để điều gì) tách biệt, 
 (đừng để điều gì) chia lìa chúng ta với 

Chúa. 
Thiên hạ thường nói cách hời hợt rằng, 

nghịch lại thánh Gioan Thánh giá là đấng rao 
giảng sự dứt bỏ triệt để các tạo vật, thánh 
Phanxicô chỉ vẽ một con đường đến với Chúa 
qua tạo vật. Sự tương phản giữa hai cách tiếp 
cận là giả tạo; dù sao đi nữa, những gì được nói 
trên cho thấy rõ ràng, đối với thánh Phanxicô, 
một sự tiếp cận thọ tạo ích kỷ nếu không nói là 
thần tượng hóa nó sẽ cản trở sự gặp gỡ Thiên 
Chúa. 

Khắp mọi nơi, mọi lúc và mọi thời buổi, 
hằng ngày chẳng lúc nào nguôi, tất cả chúng ta 
hãy thực sự khiêm tốn tin kính, ghi nhớ trong 
lòng, yêu mến, tôn kính, thờ phượng, phụng sự, 
ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, tán dương, dâng lời 
ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vĩnh cửu, chí 
thánh, chí tôn, một Chúa và là Ba Ngôi: Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Đấng đã 
dựng nên muôn lòai và cứu độ tất cả những ai 
tin kính, trông cậy và yêu mến Người; Người là 
Đấng vô thủy vô chung, thường hằng bất biến, 
người ta không thể thấy được, không thể nói ra 
được, không thể diễn tả được, không thể hiểu 
được, không thể truy tầm được. Người đáng 
chúc tụng, ca ngợi, tôn vinh, tán dương; Người 
sâu thẳm, cao vời, ngọt ngào, khả ái, chan chứa 
hoan lạc, đáng khát khao trên hết mọi sự cho 
đến muôn đời. Amen. 

Thiên Chúa tốt lành với con người nên 
Người ban cho nó đầy ơn phúc; không tùy thuộc 
vào các ơn ấy, tự bản thân Người đã đáng ước 
ao và ngọt ngào. Thế nhưng, Người mãi mãi là 
Đấng người ta không thể hiểu được, và không ai 
xứng đáng gọi tên Người. Người ta chỉ còn lại 
việc ca ngợi và tôn vinh Người. Lời kêu gọi thứ 
ba đến với chúng ta như một cơn sóng lớn, đưa 
chúng ta vào những chiều sâu thẳm của mầu 
nhiệm. Những từ đã được gặp thấy ở những nơi 
khác chỉ mầu nhiệm ấy bằng những danh xưng 
theo truyền thống Kitô giáo: Thiên Chúa vĩnh 
cửu, chí thánh, chí tôn, một Chúa và là Ba 
Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần, Đấng đã dựng nên và cứu độ. Những kẻ 
phó mình cho Người trong đức tin, đức cậy và 
đức mến biết và đồng thời không biết Người là 
ai. Để nêu danh Thiên Chúa, thánh Phanxicô sử 
dụng dồi dào các chữ (có 86 danh hiệu trong 
các tác phẩm của ngài). Ở đây ngài dùng tới thứ 
ngôn ngữ mà Thần học gọi là chối từ hoặc phủ 
định. Thiên Chúa con mắt lòai người không thể 
thấy được, mọi trí khôn đều không thể hiểu 
được, không thể truy tầm được, mọi cố gắng 
dùng ngôn ngữ đều không thể nói ra được, 
không thể diễn tả được. Đối với kinh nghiệm 
lòai người về thời gian, Thiên Chúa vô thủy vô 
chung, không lệ thuộc bất cứ sự biến đổi nào, 
thường hằng bất biến. Vậy chúng ta có thể nói 
gì về Đấng đáng tôn vinh và sâu thẳm, cao vời 
vượt trên hết mọi sự, nếu không phải nói rằng 
Người đáng chúc tụng và ca ngợi. Trước sự sâu 
thẳm và cao vời như thế, điều thích hợp và đòi 
hỏi hơn hết, đó là sự ngỡ ngàng ngây ngất, sự 
tán dương không ngừng vẻ đẹp của Người, điều 
mà ngôn ngữ Kinh Thánh và Phụng vụ gọi là 
thờ phượng, ngợi khen, chúc tụng. Tất cả chúng 
ta hãy ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, tán dương, 
dâng lời ngợi khen và cảm tạ, đó là thái độ tán 
tụng thánh Phanxicô đề ra theo kiểu thông 
thường của ngài khi thờ kính Thiên Chúa. 
Nhưng nếu lời ca tụng – niềm vui thích nói về 
Chúa – nổi bật nơi thánh Phanxicô, ngài cũng 
nói về đức tin như là một sự ghi nhớ khiêm tốn 
trong lòng: Chúng ta hãy khiêm tốn, ghi nhớ 
trong lòng; về tình yêu, về việc phụng sự - vâng 
lời -, và về lòng kính trọng đối với mầu nhiệm: 
hãy tôn kính, thờ phượng. 

Cuối cùng, xét theo bên ngòai, sau khi đã đưa 
“Thiên Chúa vượt lên trên mọi tạo thành”, ngài 
không quên kết thúc bằng việc nhắc đến niềm 
vinh phúc cao vời mà kinh nghiệm về Thiên 
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Chúa mang lại cho con người: Vị Thiên Chúa 
ấy,  

 Ngọt ngào, khả ái, chan chứa hoan lạc, 
đáng khát khao trên hết mọi sự cho đến muôn 
đời. Amen. 

Ngày thứ mười lăm 

DÂNG	TRẢ	MỌI	SỰ	VỀ	CHO	CHÚA	

Bài vinh tụng ca cao đẹp 
Chúng ta hãy dâng trả mọi sự tốt lành về cho 

Chúa là Thiên Chúa tối cao và chí tôn và hãy 
nhận biết rằng mọi sự tốt lành là của Người. 
Hãy tạ ơn Người về mọi sự, mọi sự tốt lành từ 
Người mà đến. Và Người, tối cao và chí tôn, là 
Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Hãy dâng trả 
và xin Người hãy nhận lấy mọi danh dự và tôn 
kính, mọi lời ca ngợi và cung chúc, mọi lời tạ 
ơn và tôn vinh: vì mọi sự tốt lành đều thuộc về 
Người và chỉ một mình Người là tốt lành. 
(L Ksc 17, 17-18, x. Tác phẩm, bản sao Worcester, 54-
55). 

Đọan văn này dựa trên hai biểu từ chìa khóa: 
mọi sự tốt lành; hãy dâng trả và hãy nhận biết. 
Mỗi biểu từ được lặp lại bốn lần (Bản dịch Việt 
Nam không rõ). Như những chỗ khác, chúng ta 
thấy ở giữa trung tâm là Thiên Chúa tối cao và 
chí tôn, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, mọi 
sự tốt lành thuộc về Người và từ Người mà đến, 
chỉ một mình Người là tốt lành. Quả thế, như 
Chúa Giêsu đã tuyên bố trong Phúc Âm (Lc 18, 
19), chỉ một mình Thiên Chúa là tốt lành. Tất cả 
những gì mà con người gán cho từ tốt lành, sự 
tốt lành, chỉ hiện hữu trọn vẹn trong Người. Sự 
sống, trí khôn, tình yêu, sự hiệp thông, cái đẹp, 
sự dịu hiền, trật tự, sự hài hòa, bình an, niềm 
vui, Thiên Chúa tự nền tảng và trước hết là như 
thế. Khi chúng ta tìm thấy những biểu lộ của 
chúng trên thế giới thọ tạo – và chúng ta tìm 
thấy chúng trên từng bước chân – tất cả chúng 
đều tuôn chảy ra từ một nguồn duy nhất, mọi sự 
tốt lành từ Người mà đến. 

Lời kêu gọi thúc bách của thánh Phanxicô 
đưa đến hai việc. Trước tiên, nhận biết sự tốt 
lành tối cao và duy nhất nơi Thiên Chúa, trong 
chính những chiều sâu thẳm của bản thân 
Người. Tiếp đến nhận biết lòng tốt lành ấy hiện 
diện khắp nơi trong tạo thành: trong con người 
và trong họat động của con người, trong lịch sử, 
trong thế giới sự vật; tóm lại là trong mọi công 
trình của Người, “khi đi qua, Người đã tô đẹp 
chúng bằng vẻ đẹp của Người” (Gioan Thánh 
giá). Điều đó giả thiết phải có một con mắt và 

một tinh thần tỉnh thức, chăm chú, nhân từ, để 
nhận ra khắp nơi những dấu vết của Đấng duy 
nhất tốt lành, thán phục và vui hưởng chúng. 

Hành vi biết ơn này được tiếp nối ngay bằng 
một hành vi buông ra. Phải dâng trả, đưa lại 
cho Chúa những gì riêng thuộc về Người mà 
thôi. Nếu Người mặc khải cho chúng ta thấy 
những sự tốt lành có nơi Người, hoặc sự Tốt 
lành là chính Người, điều đó khiến chúng ta 
kinh ngạc nhưng không thuộc về chúng ta. Bởi 
vì mặc khải ấy là một ơn ban không, một ân 
huệ. Cũng vậy, sự tốt lành Người tuôn đổ dồi 
dào trên mọi sự Người cho hiện hữu bên ngòai 
Người – thọ tạo – còn hơn là một ơn ban, là một 
ân huệ. Chắc chắn phải nhận biết nó, chiêm 
ngắm nó, sung sướng vì nó, giống như một em 
bé khi nhận được một món quà vậy. Nhưng thay 
vì chiếm lấy, giữ nó lại, coi nó như là của mình, 
phải dâng trả, ra trình diện trước Đấng Ban ơn, 
bày tỏ với Người lòng hân hoan biết ơn về lòng 
quảng đại của Người, dâng trả ơn mà chúng ta 
đã nhận được (tạ ơn). 

Bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn những điều 
thánh Phanxicô nhấn mạnh: Hãy dâng trả và xin 
Người nhận lấy, cũng như ba cặp diễn tả tiếp sau. 
Danh dự và tôn kính: nghĩa là sự kính trọng, thái 
độ tôn thờ của kẻ nhìn thấy Thiên Chúa là Ai; ca 
ngợi và cung chúc: những lời ca đầy thán phục 
và khen ngợi về những gì Người là và những gì 
Người làm; tạ ơn và tôn vinh: những gì Thiên 
Chúa ưu ái ban cho được dâng trả về Người bằng 
lời tạ ơn để ca ngợi vinh quang của Người. 

Nhân danh Thiên Chúa là tình yêu, tôi van 
nài tất cả anh em, các anh em giảng thuyết, cầu 
nguyện và lao động, giáo sĩ cũng như giáo dân, 
hãy cố gắng hạ mình trong mọi sự, đừng hãnh 
diện, vui mừng hay tự tôn trong lòng về những 
lời lành và việc thiện, hay về bất cứ điều tốt 
lành nào mà nhiều khi Thiên Chúa nói, làm, hay 
thực hiện nơi anh em và nhờ anh em.  

(L Ksc 17, 5-6) 
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Buông ra cách vui vẻ và trong tâm tình ca 
ngợi về tất cả mọi sự tốt lành nhận được từ 
Thiên Chúa, nhận biết rằng chúng không phải 
do chúng ta mà có và chúng không thuộc về 
chúng ta, đó là sự nghèo khó đích thực. Biết 
lòng con người – và trước tiên biết lòng bản 
thân mình – thánh Phanxcô biết rằng sự truất 
hữu như thế không phải là dễ và lời khuyên của 
ngài chứng tỏ điều đó. 

Trước hết, ngài nhận thấy sự tốt lành được 
gặp thấy nơi mọi người. Nơi khác, ngài tuyên 
dương sự tuyệt hảo của con người, hình ảnh 
Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thể xác, 
được dựng nên để hưởng sự sống đời đời (Hn 5, 
1), Thiên Chúa trong tình yêu nhưng không, ban 
cho nó toàn thân xác, linh hồn và sự sống (L 
Ksc XXIII, 8). Ở đây, ngài thấy sự bày tỏ sự tốt 
lành nền tảng ấy, đó là sự hiện hữu của con 
người, được biểu lộ trong những lời nói và 
những việc làm tốt lành. Những lời nói và hành 
vi của con người có thể là đúng và tốt lành, phù 
hợp với chân lý Phúc Âm. Nhưng sự tốt lành 
nền tảng và chân thật này con người gặp thấy 
nơi mình là ơn ban và là công trình của Thiên 
Chúa. Chính Người là Đấng nói, làm, hay thực 
hiện bất cứ điều tốt lành nào. Với óc tinh tế, 
thánh Phanxicô phân biệt sự tốt lành được thực 
hiện nơi và nhờ anh em. Khi con người được 
sức mạnh Phúc Âm chiếm ngự, khi tâm hồn nó 
thay đổi và hướng lần lần về Chúa và tha nhân, 
khi nó chết đi cho tính ích kỷ ngây ngô của nó, 
sự ngay thẳng thánh thiện và sự tốt lành nơi nó 
có thể nhìn thấy được. Nó tỏ ra thánh thiện, gần 
gũi Thiên Chúa, giống như Người. Sự tốt lành 
này của con người mới tỏa sáng ra chung quanh 
mình; bằng những lời nói và những việc làm tốt 
lành, nó sẽ đánh động, sẽ ảnh hưởng và có lẽ sẽ 
biến đổi những người nó gặp. Người công 
chính, người thánh thiện, một cách nào đó, là 
người dễ ảnh hưởng lên người khác(hay lây). 

Nhưng một hòan cảnh như thế, giống như 
trường hợp của Ađam trong Vườn Địa đàng, 
mang một nguy cơ khủng khiếp, do sự tự do và 
khát vọng sâu xa của con người: đó là cơn cám 
dỗ lớn nhất của người công chính. Đó là hãnh 
diện, vui mừng , tự tôn trong lòng về việc thiện 
người ta nhận thấy nơi mình, như thể họ là sở 
hữu chủ tuyệt đối của việc thiện ấy. Trong Huấn 
ngôn 8, thánh Phanxicô sử dụng hai đọan Kinh 
Thánh, vạch trần mánh lới của cơn cám dỗ này. 

Thánh Tông Đồ nói:  
“Không ai có thể nói rằng: “Đức Giêsu là 

Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” 
(1Cr 12, 3); và “Chẳng có một ai làm điều 
thiện, dẫu một người cũng không” (Tv 13, 3; 
Rm 3, 12). 

Đó là một cám dỗ làm quên đi hai điều. Quên 
rằng mọi sự đến từ Chúa, từ Thần Khí của 
Người, nhất là khi đó lại là trọng tâm của đức 
tin Kitô giáo: tuyên xưng thần tính của Đức 
Kitô. Tiếp đến, quên đi sự bất lực tự căn của 
con người, là tự nó, nó không thể làm bất cứ 
điều gì tốt lành. Hai câu trích dẫn trên của thánh 
Phaolô cho thấy cái nhìn của thánh Phaolô về 
con người ghi dấu ấn trên thánh Phanxicô như 
thế nào. Cùng với thánh Tông Đồ, ngài hiểu rõ 
rằng trọng tâm của đức nghèo khó triệt để trong 
Kitô giáo, đó là nhìn nhận con người cắt đứt 
khỏi Thiên Chúa không thể làm bất cứ điều lành 
nào và có thể làm mọi sự dữ. Chỉ có sự phó 
mình hòan toàn cho tình yêu nhân lành của 
Chúa mới mở ra con đường cứu độ ban không. 

Chúng ta chỉ có thể kết thúc 15 ngày này với 
thánh Phanxicô bằng một lời kinh khác của 
ngài, lời cầu nguyện kết của một lời mời gọi, 
tiếng kêu cuối cùng, hòan toàn đi ra khỏi bản 
thân mình và ca ngợi thuần túy. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, 
vĩ đại và cao cả: 
Chúa bao gồm mọi sự thiện, 
siêu việt mọi sự thiện,  
là sự thiện toàn hảo, 
chỉ một mình Chúa là tốt lành, 
Chúng con xin dâng về Chúa 
mọi lời ca tụng, mọi vinh quang, 
 mọi lời cảm tạ, mọi vinh dự,  
mọi lời cung chúc và điều tốt lành.  
Xin được như vậy. Xin được như vậy. Amen. 
Tất cả con người thánh Phanxicô là ở đó, 

người nghèo đích thực, trước hết không phải là 
sự nghèo khó bên ngòai không dính dáng đến 
bản thân, mà là lột bỏ mọi sở hữu bản thân, mọi 
tham vọng, kể cả mọi nhân đức nữa, và giống 
như được sự thánh thiện và lòng tốt lành chiếm 
lĩnh vậy. Sự đáp trả duy nhất của ngài, bởi ngài 
chẳng còn gì thuộc về mình nữa, là tiếng ca hát 
tự do của con người có tất cả mọi sự nơi Thiên 
Chúa, Đấng cũng là nghèo khó, trao ban trọn 
vẹn cho con người.  
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 
 

 
 

THÁNG 03 
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 

Ngày  Tên 
Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

 

Ngày  Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

08/03 Gioan TC Nguyễn Phước Vinh 19/03 Giuse Maria Nguyễn Quốc Duy Thủ Đức 
09/03 Saviô Nguyễn Chí Chức Bình Giã 19/03 Giuse Trần Văn Bổng Thủ Đức 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huân Xuân Sơn 19/03 Giuse Nguyễn Hữu Thái Thủ Đức 
19/03 Giuse Phạm Văn Bình Đa kao 19/03 Giuse Nguyễn Văn Quảng Thủ Đức 
19/03 Giuse Trần Trung Phụng Vinh 19/03 Giuse Nguyễn Phú Hảo Thủ Đức 
19/03 Giuse Trần Thế Mừng Thủ Đức 19/03 Giuse Đinh Ngọc Cảnh Thủ Đức 
19/03 Giuse Vũ Liên Minh Thủ Đức 19/03 Giuse Trần Đức Thuân Thủ Đức 
19/03 Giuse Trần Văn Long Pleiku 19/03 Giuse Đỗ Đức Vượng Cambodia 
19/03 Giuse Nguyễn Đình Tâm Linh Thủ Đức 19/03 Giuse Chu Quang Vượng Xuân Sơn 
19/03 Giuse Chu Văn Liên Thủ Đức 19/03 Giuse Nguyễn Xuân Quý Vĩnh Phước 
19/03 Giuse Trần Hữu Khôi Xuân Sơn 19/03 Giuse Đinh Quốc Trụ Đa kao 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huấn Vinh 19/03 Giuse Lưu Văn Thưởng Suối Dầu 
19/03 Giuse Nguyễn Văn Huyền Thủ Đức 19/03 Giuse Nguyễn Đình Trí Úc 
19/03 Giuse Đào Trọng Huân Đồng Dài 19/03 Giuse Nguyễn Khánh Thông Pleiku 
19/03 Giuse Đinh Thế Hoài Vĩnh Phước 19/03 Giuse Nguyễn Xuân Thảo Đa kao 
19/03 Giuse Chu Quang Hải Đất Sét 19/03 Giuse Nguyễn Công Thành Thủ Đức 
19/03 Giuse Lê Thanh Đề Đa kao 19/03 Giuse Trần Hữu Từ Sông Bé 
19/03 Giuse Phạm Như Duy Thủ Đức 19/03 Giuse Đặng Minh Tuấn Đa kao 
19/03 Giuse Nguyễn Tiến Dũng Thủ Đức 19/03 Giuse Đoàn Hùng Tiến Thủ Đức 
19/03 Giuse Lê Minh Chuyển Thủ Đức 19/03 Giuse Phạm Đình Tài Cồn Én 
19/03 Giuse Hoàng Hữu Chi Pleiku 19/03 Giuse Trần Quang Vinh Đa kao 
19/03 Giuse Ngô Ngọc Khanh Rôma 31/03 Bengiamin Nguyễn Tất Pháp Du Sinh 
19/03 Giuse Trần Đức Trí Du Sinh     

 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
Ngày Qua Đời Họ Tên Ngày Qua Đời Họ Tên 

02/03/1990 Đanien Trần Văn Trinh 19/03/2000 Achille Gérard Degeest 
07/03/1969 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Kỷ 21/03/1997 Benoit Brun 
10/03/1975 Roger Boussion 26/03/1967 Rufin Arbault 
14/03/2001 Mac-xen Hoàng Văn Khoát 31/03/1985 Pascal Van Caemerbeke 
16/03/1997 Phêrô Ngô Xuân Phú   
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