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Đakao, ngày 14 tháng 2 năm 2012
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là Ngày Lễ Tình Yêu! Cầu chúc anh chị em Happy
Valentine’s Day!
Cầu chúc, và cầu nguyện nữa, vì lời chúc của chúng ta chỉ thành
hiện thực, nếu có Thiên Chúa giúp thực hiện. Cầu mong anh chị em
chúng ta luôn nhớ ơn gọi của chúng ta là ơn gọi tình yêu; chúng ta phát
xuất từ tình yêu tuyệt đối, sống viên mãn trong tình yêu và tiến về với
tình yêu vĩnh cửu.
Chúng ta cần được Thiên Chúa trợ giúp, bởi vì thân phận con
người thật mong manh và khả năng của con người thật giới hạn. Tôi chợt
nghĩ đến điệp khúc của bài hát của nhạc sĩ Ngọc Linh: “Một lần đã dâng
hiến, thì trọn đời, Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi
thay”, mà sợ! Trong thân phận con người giới hạn, mong manh, có thể
nói như thế không? Vua Salômôn khôn ngoan đến thế (x. chẳng hạn 1 V
10,1t), nhưng cuối cùng đã lạc xa con đường mà dân riêng của Thiên
Chúa phải bước theo (x. 1 V 11,4-13). Từ một vị anh quân, đưa lại hạnh
phúc cho dân, nhà vua trở thành một hôn quân, lôi kéo tai họa đổ xuống
toàn dân. Ranh giới giữa sự khôn ngoan và sự ngu muội, mỏng manh
quá! Tôi nghĩ đến những người anh em chị em, mới ngày nào còn say
sưa hát “Ngày tận hiến, Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào
tình sử để tán dương muôn đời…”, nhưng rồi nay còn lại gì? Tôi nhớ
đến lời của người thuyết minh trong vở kịch Oedipe của triết gia Esope:
“Người ta chỉ có thể nói về một con người khi người ấy đã chết”. Bởi vì
bao lâu còn sống, người ta còn có thể thay đổi, nên xấu hơn hoặc nên tốt
hơn. Cần phải ý thức ta rằng việc nên xấu hơn hoặc nên tốt hơn đều có
ảnh hưởng đến người khác. Một mình lạc đường đi trên mặt đất thì
tưởng chỉ mất thêm thì giờ, tốn thêm tiền bạc, sức lực, hỏng một công
việc nào đó của riêng mình, nhưng cũng đã làm thiệt hại cho nhiều người
khác về phương diện vật chất rồi. Nhưng lạc hướng đời, thì tai hại hơn
nhiều, vì không những đời của người ấy hỏng, mà còn lôi kéo nhiều cuộc
đời khác hư hỏng theo.
Nhưng sống và cư xử làm sao để người ta có thể nói về chúng ta
những điều có sức xây dựng cho con người? Như trường hợp cha thánh
Phanxicô. Như trường hợp các đấng thánh. Như trường hợp Đức Hồng Y
PX Nguyễn Văn Thuận. Như trường hợp một số anh chị em đã khuất,
mà mỗi lần nghĩ đến, chúng ta lại có thể kể ra những mẩu chuyện nho
nhỏ, nhắc lại những lời nói đơn sơ, như những quyết tâm khiêm tốn sống
trọn cuộc sống từng ngày theo hướng đã chọn, khiến chúng ta có những
gương sáng lôi kéo sống từng ngày cho hào hùng.
Chúng ta chỉ có “từng ngày” mà sống và phục vụ; những mảnhvụn-từng-ngày đó là “những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ” (Mc 7,28),
nhưng lại được dùng để làm nên cuộc đời mình. Đến khi ra khỏi đời này,
có lẽ chúng ta mới thấy những mảnh vụn này đã làm nên ổ-bánh-cuộcđời mình thế nào. Hẳn là “ổ-bánh-cuộc-đời” của chúng ta cũng chẳng to
tát, láng bóng gì đâu, nhưng lại được Thiên Chúa quý chuộng. Sống cho
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trọn một ngày, rồi từng ngày cố gắng sống trọn ghép lại sẽ làm nên một đời. Thân phận chúng ta là
như thế. Toàn là mảnh vụn, nhưng có tới “mười hai thúng” vụn bánh (x. Mc 6,43). Nếu chúng ta
vẫn chưa thấy là đủ, thì sẽ lại có “bảy giỏ mẩu bánh còn thừa” nữa (x. Mc 8,8). Cần phải biết trân
trọng các “mẩu bánh” này, như nhân vật Lêô trong tác phẩm “Thánh Phanxicô” (Cuộc đời ca hát
tình yêu) của Nikos Kazantzakis: “Những tên ăn mày thì biết rõ giá trị của những vụn bánh!”.
Hôm nay thật đáng trách khi tự hào mình thuộc truyền thống một Dòng Hành Khất, nhưng
coi thường những mẩu bánh vụn, mà không biết rằng, trong tay mình cũng chỉ có vài mảnh vụn mà
thôi, mà không nhớ rằng mình đã nên người là nhờ những mảnh vụn mà ông bà, cha mẹ, thầy cô, xã
hội và Hội Thánh góp lại nuôi dưỡng mình. Thật đáng tiếc khi dè bỉu coi thường những mảnh vụn
của người khác, nhưng rất bủn xỉn không cho được một mảnh vụn, như người hành khất trong tác
phẩm “Hạt lúc dâng Người” của đại thi hào R. Tagore: nhặt mãi mới lấy ra được từ bị thóc duy một
hạt thóc mà trao cho người khác với tất cả sự tiếc nuối. Sự dè bỉu và bủn xỉn này có thể làm hỏng
một đời.
Còn một tuần nữa, chúng ta sẽ cùng với toàn thể Hội Thánh đi vào Mùa Chay thánh. Để
giúp chúng ta có điểm tập trung, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã công bố Sứ điệp Mùa Chay với
chủ đề: “Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương
và làm những việc tốt” (Hr 10,24). Vì là những con người mong manh giới hạn, chúng ta cần được
Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ đã đành, mà cũng còn cần cả những khích lệ, những thúc đẩy của anh
chị em, để biết tận dụng cuộc đời nhỏ bé của mình mà góp phần xây dựng Nước Trời.
Cầu chúc anh chị em một Mùa Chay thành công.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Tin nghệ thuật
Chiều ngày 05.01.2012, anh em chúng tôi
gồm có anh Phụ trách nhà, ba anh sinh viên đại
diện cho ba nhóm ngôn ngữ Việt, Pháp, Hàn của
tu viện và tôi; tất cả cùng theo chân anh Giuse
Quang Vinh đi tham dự cuộc triển lãm ngành
điêu khắc của Thành phố, được tổ chức tại khu
du lịch Văn Thánh, với mục đích cổ vũ cho
nghệ thuật và đặc biệt cho người anh em của
chúng ta.
Đây là cuộc triển lãm ngành điêu khắc lần
thứ III của Thành phố, với chủ đề Điêu khắc
trong đời sống và không gian đô thị. Được biết
trong cuộc họp báo trước đó, trước câu hỏi “Lần
này liệu tác phẩm có tìm được chỗ đến với công
chúng, hay sau triển lãm nghệ sĩ lại phải chở
tác phẩm về nhà?”, nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn
(trưởng ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật Thành
phố cũng là thành viên ban tổ chức) đã bộc
bạch: “Tác phẩm không biết đi về đâu?”. Đây
không chỉ là nỗi bức xúc của các nghệ sĩ mà còn
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là cho những ai quan tâm đến điêu khắc thành
phố. Vấn đề quan trọng là không có được không
gian đích thực để tác phẩm điêu khắc sống đời
sống của nó – thành phố đã trở nên quá chật
chội và mỗi tấc đất đều có thể quy thành vàng,
có lẽ không thể bỏ trống quá nhiều chỗ cho mấy
thứ “cỏn con” chỉ nhìn mà không bán, mà có
bán cũng chưa chắc dám mua – cũng như để
nghệ sĩ sống được với nghề theo cả nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng – kinh tế khó khăn, nhiều điêu
khắc gia tự bỏ tiền túi làm ra, mang đến triển
lãm rồi sau đó “thu gom” tác phẩm về nhà (Cf.
Việt Quê. Báo Tuổi Trẻ, số Thứ năm 5/1/2012,
trang 12). Trong cuộc tổ chức lần này, Nhà xuất
bản Văn Hóa Văn Nghệ cũng giới thiệu cuốn
sách Điêu Khắc Thành Phố HCM 1975 – 2010,
tác phẩm dày hơn 300 trang này muốn cho mọi
người có một cái nhìn tổng quan về lịch sử
ngành điêu khắc thành phố.
Anh Giuse Trần Quang Vinh chúng ta cũng
đã đóng góp một tác phẩm trong cuộc triển lãm
lần này, đó là tác phẩm Thủy Triều Đen với
chật liệu tổng hợp. Tác phẩm của anh đã đoạt
giải của Hội Mỹ thuật Thành phố, đồng hạng
với hai tác phẩm khác. Tác phẩm muốn cho thấy
tình trạng môi sinh xuống cấp trầm trọng hiện
nay không chỉ trong thành phố mà còn mang
tính toàn cầu, khắp trời-đất-biển gây tác hại đến
sự sống con người và vạn vật. Phải chăng đây
không là những âm giai chỏi trong Bài Ca Tạo
Vật của người Phan sinh? Đấng là Nguồn Sống
cũng chẳng còn đất sống trong không gian nhỏ
bé là tâm hồn con người, thì nói gì tới cái không
gian rộng lớn của các đô thị và của vũ trụ thế
giới quanh ta? Những gì tự lòng con người xuất
phát ra đều là rác rến và đã biến thành những
đợt sóng triều đen làm ô nhiễm tất cả mọi thứ từ
vật chất cho tới tâm linh, từ tôm cá cho tới con
người, từ tư tưởng cho tới những sản phẩm do
bàn tay con người chế tác...vv. Thật may phúc,
nghệ thuật còn cho những người tù có được một
lỗ hổng nhỏ để cảm nhận được thế nào là mùi vị
của không khí, để nhận biết thế nào là màu sắc
của bầu trời và ánh sáng...
5

Một cuốn sách hoặc một tác phẩm có thể
chẳng là gì, có thể chẳng mang lại lợi nhuận bao
nhiêu và có thể chiếm bớt đi thêm một khoảng
trống trên kệ sách, trong căn phòng hoặc một
chút khoảng không để con người có thể chen
chân trong cuộc sống; nhưng điều quan trọng là
con người biết yêu mến và trân trọng nó, như
người nghệ sĩ biết thổi hốn vào những vật vô tri
vô giác, để rồi chính những vật vô tri vô giác đó
lại trở nên như một vật sống làm giàu đẹp thêm
và phong phú hơn cho cuộc sống của con người.
Tâm hồn Phan sinh hèn mọn không những luôn
biết không ngừng đi tìm khám phá Đấng Tối
Cao là Chân-Thiện-Mỹ, từ những điều rất nhỏ
bé trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, mà
còn cần phải khiêm tốn tạo điều kiện thuận lợi,
tạo nhiều không gian cho hết thảy mọi anh chị
em có thể viết lên những dòng chữ, hòa lên
những giai điệu và khắc họa lên những hình ảnh
tiềm ẩn nét đẹp của Thiên Chúa và niềm vui của
Tin Mừng.
“Vì Thiên Chúa đã chịu bao đau khổ vì
chúng ta, đã mang lại và trong tương lai sẽ còn
mang lại cho chúng ta bao điều lành nên mọi
thụ tạo trên trời dưới đất, nơi lòng biển và ở
đáy vực sâu, hãy dâng lên Người lời ngợi khen,
vinh quang, danh dự và chúc tụng. Chính Người
ban cho ta nghị lực và sức mạnh. Chỉ mình
Người là tốt lành, cao cả, toàn năng, kỳ diệu, vẻ
vang; chỉ mình Người là thánh thiện, đáng ca
khen và chúc tụng đến muôn thuở muôn đời.
Amen” (Thư gởi các Tín hữu, 61 – 62. Tác phẩm
của Thánh Phanxicô Átxidi).
Chiều Giêricô...

ĐI MỤC VỤ TẠI MALAYSIA

Nguyễn Ngọc Kính đã lên đường bay qua Kuala
Lumpur vào ngày 14/01/2012 để tham gia công
tác mục vụ di dân cho anh chị em công nhân
Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Giáo phận
Kuala Lumpur trong những ngày Tết Nguyên
đán. Mặc dù thời gian công tác chỉ vỏn vẹn 12
ngày (từ ngày 14 – 26/01), anh cũng đã tận dụng
được thời gian ít ỏi để chia sẻ đời sống đức tin
với các anh chị em Công giáo Việt Nam đang
lao động tại Malaysia, cách riêng tại Tổng giáo
phận Kuala Lumpur. Anh đã trở về Việt Nam
bình an vào ngày 26/01/2012.

LỄ TẠ ƠN
– LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN
Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, qua lời chuyển
cầu của Đức Maria Vô Nhiễm, Thánh Cả Giuse
và cha Thánh Phanxicô Atxidi, nhà nguyện giáo
họ Giuse thuộc giáo xứ Hòa Hội đã hoàn thành
cơ bản. Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà nguyện
đã được cử hành vào lúc 9 giờ 30, Chúa Nhật
ngày 15/01/2012. Tham dự thánh lễ có đông đảo
các giáo dân trong giáo họ và giáo xứ, các vị ân
nhân xa gần các tu sĩ nam nữ và khoảng 10 linh
mục đồng tế thuộc giáo hạt Xuyên Mộc và Tỉnh
Dòng. Có thể nói, đây là một công trình mà
người giáo dân trong giáo họ Giuse đã mong
chờ khá lâu. Hiện nay giáo họ Giuse có khoảng
115 gia đình mà đa phần là những người lao
động sống nhờ vào công việc nương rẫy. Giáo
họ này đã được hình thành và hướng dẫn bởi
nhiều anh em linh mục phan sinh từ thời cha
Giuse Thanh, Giuse Huân, Giuse Phụng và hiện
nay là cha Phaolô Quế.
Quả thât, đây là một Hồng ân lớn lao mà Thiên
Chúa đã ban cho giáo họ Giuse cách riêng cũng
như ban cho giáo xứ Hòa Hội nói chung qua
trung gian các vị ân nhân đã âm thầm hy sinh
giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà nguyện này
được hoàn thành tốt đẹp để mọi người trong
giáo họ có được một nơi thờ phượng Chúa xứng
hợp hơn mà từ đó, đời sống đạo của giáo dân
cũng được tốt hơn. Nguyện xin Thiên Chúa trả
công bội hậu cho tất cả quý vị.

NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT
Theo lời mời của Đức ông James
Gnanapirajasam, Tổng đại diện Giáo phận
Kuala Lumpur, và được Hội đồng Mục vụ Di
dân Giáo phận Sài Gòn giới thiệu, anh Antôn

Bắt đầu từ ngày 15/01 đến 30/01, hầu hết tại
các cộng đoàn trong Tỉnh Dòng, anh em đã sắp
xếp công việc với nhau để mọi anh em đều có
những ngày nghỉ sau một năm làm việc và học
tập nặng nhọc và căng thẳng. Ngày Tết là dịp tốt
để anh em về thăm và sống với gia đình ruột thịt
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của mình. Cũng là dịp để anh em đi thăm bà
con, bạn bè và ân nhân. Một số anh em cũng kết
hợp việc nghỉ ngơi với việc đi thăm và chia sẻ
với những người nghèo, những người kém may
mắn có thêm niềm vui trong những ngày năm
mới. Và đây cũng là dịp mọi người nghỉ ngơi để
lấy thêm sự hứng khởi chuẩn bị cho công việc
và học tập được tốt hơn trong năm mới. Thời
gian là của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta thời
gian. Ước chi mỗi chúng ta biết sử dụng thời giờ
để sống xứng hợp là con cái tự do của Thiên
Chúa. Biết dùng thời giờ Chúa ban để phụng sự
Chúa và phục vụ anh em của mình.

CÁC ANH EM NƯỚC NGOÀI
ĐẾN VIỆT NAM
Ngày 30/1, anh Bruce Michalek, OFM, thuộc
Tỉnh Dòng Our Lady of Guadalupe (Hoa Kỳ) đã
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đến Việt Nam. Hiện nay anh đang ở tại Nhà
Bình Giả để giúp các Thỉnh sinh về Anh ngữ
đàm thoại.
Vào lúc 11 giờ ngày 14/02, anh Mario
DiCicco, OFM, thuộc Tỉnh Dòng Sacred Heart
(Hoa Kỳ), đã đến cộng đoàn Đakao và ở lại tại
Nhà Tỉnh Dòng và sẽ đi thăm một vài nơi từ
14/2 đến 1/3, trong chương trình nghỉ ngơi bồi
dường (sabbatical).
Lúc 13 giờ 45 cùng ngày, anh Matthew
Yang, OFM đã đáp máy bay xuống sân bay Tân
Sơn Nhất. Anh là một khấn sinh thuộc Tỉnh
Dòng Hàn Quốc, được gửi sang sống với Tỉnh
Dòng chúng ta, để có thêm kinh nghiệm về đời
sống cộng đoàn tịa Việt Nam. Anh sẽ ở với
chúng ta từ 14 tháng 2 đến cuối tháng 8.
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HIỆN DIỆN MỚI CỦA ANH EM PHAN
SINH Ở VÙNG AMAZONA
Một cộng đoàn Phan Sinh mới được hình
thành ở Vùng Amazona vào ngày 1 tháng 2 năm
2012. Hiện diện ở cộng đoàn này là sáu nhà
truyền giáo. Đó là các anh: Battistuz Atilio
thuộc Tỉnh Dòng Vô Nhiễm, Braxin, anh
Francisco Ademir Matilda thuộc Hạt Dòng
Thánh Tâm Giêsu, Braxin, anh Eugene Ortiz
thuộc Tỉnh Dòng thánh Micae, Argentina, anh
Bernardo González Guerrero thuộc Tỉnh Dòng
thánh Phanxicô và Giacôbê, Mexico; anh
Vicente War Patricio Torres thuộc Tỉnh Dòng
thánh Phanxicô, Ecuador và anh Chanchari Edel
thuộc Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Solano, Peru.
Các anh em này sẽ tập trung tại Lima (Peru) với
anh Mauro Vallejo, giám tỉnh Tỉnh Dòng thánh
Phanxicô Solano và hình thành nên cộng đoàn
chính thức theo pháp lý. Sau dó, sáu anh em
thừa sai sẽ tập họp tại Requena trong vùng
Amazona thuộc Peru.
Vì nhắm đến các giá trị của đoàn sủng Phan
Sinh (đó là chiều kích chiêm niệm, đời sống
huynh đệ, hèn mọn và tinh thần truyền giáo),
các anh em chọn lối sống thực tế để trở nên một
huynh đệ đoàn truyền giáo và phúc âm hóa đích
thực trong bối cảnh giáo hội và thực tế xã hội,
cụ thể là trong Hạt dòng Requena và vùng đất
rộng lớn ấy. Ắt hẳn sẽ có nhiều thách đố đối với
việc bảo vệ và thăng tiến văn hóa và người dân
địa phương, người nghèo và môi trường. Huynh
đệ đoàn có những điểm quy chiếu khác nhau
như Hạt dòng Requena, Tỉnh Dòng Thánh
Phanxicô Solano, UCLAF, Ban Tổng Cố Vấn
và một số phòng ban của trung ương Dòng Anh
Em Hèn Mọn.
Sự hiện diện của anh em Phan Sinh tại Peru
thuộc vùng Amazon (nghị quyết 24 của Tổng
Tu Nghị 2009) đã trải qua một quá trình như
sau: từ tháng 10-11/20111, các anh em đi truyền
giáo do các Giám Tỉnh đề nghị và được sai đi
theo ý của anh tổng phục vụ, đã gặp nhau lần
thứ nhất tại Quito, Ecuador với bốn anh chủ tịch
của UCLAF, với Điều Phối Viên Phúc Âm Hóa

của Dòng, với một Tổng Cố Vấn Dòng và một
anh có nhiều kinh nghiệm về truyền giáo vùng
Amazon. Tiếp đến, các anh em này đã tham dự
hội nghị lần thứ ba về công lý, hòa bình và toàn
vẹn tạo thành. Sau cùng, với các anh em chịu
trách nhiệm về “Dự án Toàn vẹn Amazon”, họ
đã giải quyết những khía cạnh thực tế để bắt đầu
một huynh đệ đoàn mới được mời gọi trở thành
một sự Hiện diện Phúc Âm Hóa Phan Sinh tại
miền này..

Hungary - khai mạc tiến trình phong hiển
thánh cấp giáo phận bảy vị tử đạo
Phan Sinh Hungary
Ngày 27/11/2011, trong giờ kinh chiều tại
nhà thờ Phan Sinh Pasaréti- Budapest, hồng y
Peter Erdo là tổng giám mục EsztergomBudapest đã khai mạc tiến trình để phong hiển
thánh cho bảy vị tử đạo Phan Sinh Hungary.
Các anh em này đã tử đạo trong thời gian 19441954. Họ là các anh: Krizosztom Körösztös
(1909-1944), Kristóf Kovács (1914-1944), Zénó
Hajnal (1900-1945), Szaléz Kiss (1944-1946),
Lukács (1916-1948), Rafael Kriszten (18991952) và Bernát Károlyi (1892-1954).

Tặng thưởng “Viện nghiên cứu Kinh
Thánh Phan Sinh”
Vào 30/11/2011, tại sảnh đường chính của
Vương Cung Thánh Đường Thánh Piô X, ở
Rôma, trong cuộc họp lần thứ 16 của các Học
Viện Giáo Hoàng, sau khi đọc sứ điệp của Đức
thánh cha Bênêditô 16, hồng y Tarcisio Bertone
là thư ký Tòa Thánh đã trao tặng thưởng của
“Học Viện Giáo Hoàng” cho Phân Khoa Khảo
Cổ Kinh Thánh và Viện Nghiên Cứu Kinh
Thánh Giêrusalem vì những nỗ lực cho ngành
khảo cổ công giáo. Đức hồng y Gianfranco
Ravasi là chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về
Văn Hóa và Hội Đồng Điều Phối Các Học Viện
Giáo Hoàng cùng hiện diện; ngoài ra còn có tu
sĩ Pierbattista Pizzaballa, OFM từ Hạt Dòng
Thánh Địa và đông đảo các anh em Hèn Mọn
khác từ Trung ương Dòng và Đại học Giáo
Hoàng Antonianum cùng đến tham dự.
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Nhật bản – cuộc đời thánh Phanxicô
và thánh Clara được lên sân khấu

Brazil – kỉ niệm Ngày Nhân Quyền lần
thứ hai

Các anh em Phan Sinh ở Osaka, Nhật Bản kỉ
niệm 800 năm thành lập Dòng Thánh Clara
bằng cách trình bày cuộc hoán cải của thánh
Clara và Phanxicô qua vở kịch được giàn dựng
bởi nhóm Phật giáo. Với chủ đích giúp cho
người Nhật Bản biết về cuộc đời thánh Phanxicô
và thánh Clara, và về vai trò của các ngài như là
tác nhân của hòa bình và huynh đệ cho con
người và tạo thành, nên nhan đề vở kịch được
chọn là “Câu chuyện của Thánh Phanxicô:
ngắm nhìn chim muông trên bầu trời”. Dường
như chủ đích đó đã đạt được vì từ tháng 6 đến
tháng 9/2011, vở kịch này đã trình diễn đến 50
lần, ở nhiều nơi. Kịch bản được viết bởi Akiko
Nishida Elizabet, là người Phan Sinh Tại Thế,
dựa trên bộ phim “Anh Mặt Trời và Chị Mặt
Trăng” của Franco Zeffirelli,

Từ ngày 1-10 tháng 12 năm 2011, Giới Trẻ
Phan Sinh Braxin đã tổ chức Ngày Nhân Quyền
lần thứ hai. Sự kiện này còn được phối hợp bởi
Phó thư ký quốc gia về nhân quyền-công lý, hòa
bình và toàn vẹn tạo thành; với sự trợ giúp của
Văn Phòng Địa Phương và Miền, Ngày Nhân
Quyền được cử hành từ tuần đầu tháng 12 và kết
thúc vào ngày nhân quyền thế giới. Mục tiêu
tổng quát của Giới Trẻ Phan Sinh Braxin năm
nay là tư duy về việc đưa chiến lược nhân quyền
vào áp dụng, bắt đầu với những thách thức từ
thực tế địa phương để hình thành nên những
người trẻ có khả năng lãnh đạo và động viên họ
sáng tạo trong việc vận dụng các tiềm năng của
mình nhằm thăng tiến công lý về môi sinh và xã
hội. Quả vậy, chủ đề của ngày quốc tế nhân
quyền của năm 2011 là “giới trẻ với công lý về
môi sinh và xã hội” phương châm để thực hành
là “Tiến bộ này phải trả giá bao nhiêu?”
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Tin Cộng Đoàn Thủ Đức
Ở LẠI…!
Sau ngày 15 tháng 01, Học viện càng lúc
càng thưa thớt bóng người. Suốt dọc các hành
lang chỉ còn lại những chiếc lá nằm trơ trọi bất
động, im lìm dưới nắng vàng chói chang làm
cho tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ
“Vội vàng” của thi sĩ Xuân Diệu:
“Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại…”
Quả thật, khi ngẫm nghĩ lời của bài thơ này
trong không gian và thời gian vắng lặng, bỗng
dưng trong lòng tôi cứ ngân vang một tình yêu
đời, yêu người, yêu thiên nhiên tha thiết. Một
cảm thức về thời gian, về mùa xuân, về tuổi trẻ
khơi gợi trong tôi một khát vọng sống cao đẹp,
đáng yêu và thôi thúc tôi lao mình về phía trước
và quên đi chặng đường đã qua. Tôi cảm thấy
thời gian và không gian mà chính Thiên Chúa
đặt để trong vũ trụ này là để cho tôi tận hưởng
và nghĩ suy về quá khứ, hiện tại và tương lai để
nhận ra tình thương Chúa chan hòa mặt đất và
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Do đó, tôi không ngớt
lời ca tụng Chúa: “vì muôn ngàn đời Chúa vẫn
trọn tình thương” (Tv 135). Đồng thời, tôi cũng
nhận ra rằng thời gian không đứng đợi và màu
thời gian luôn đổi thay nên tôi phải cố gắng
chạy đua với thời gian làm những công việc
cuối năm để mong nếm cảm được “mùi tết” như
thi sĩ Đoàn Phú Tứ đã bộc lộ qua mấy câu thơ
sau đây:
“Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát

Phêrô Trần Ngọc Niên
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh”
Có thể nói đây là lần thứ hai lớp chúng tôi ở
lại Học viện trong những ngày tết. Tuy nhiên,
lần thứ nhất ở nhà tập xuống Học viện học triết
thì có cả thảy 8 anh em, còn lần thứ hai này chỉ
có vỏn vẹn 5 anh em. Chính vì thế, trong những
ngày này, chúng tôi đang tất bật với công việc
chung và công việc cá nhân để làm sao thực
hiện được một số dự định đã hoạch định từ khi
các anh Học viện nghỉ tết. Thực lòng mà nói khi
nhìn thấy một khối lượng công việc phong phú
và đa dạng như ở cộng đoàn Thủ Đức thì chúng
tôi khó lòng mà chu toàn bổn phận một cách tốt
nhất được. Tuy vậy, chúng tôi đã cố gắng hết
sức trong mọi công việc: từ việc lao nhà bếp,
hành lang tu viện mỗi buổi sáng, nấu ăn, trực
nhà, đọc các giờ kinh, chăm sóc thầy Liên bệnh
tật cho đến việc tưới cây cảnh, chăm sóc chó
mèo, cá cảnh… Nhiều lúc công việc “đè” chúng
tôi làm cho chúng tôi mệt “bở hơi tai” nhưng
không dám than phiền với ai. Có điều sau một
ngày vất vả, chúng tôi được bồi dưỡng giấc ngủ
ngon nên sáng mai ngày chúng tôi tươi tỉnh trở
lại và tiếp tục đảm nhận các công việc thường
nhật. Giờ đây, chúng tôi không còn bận tâm lắm
đến công việc nữa nhưng bận tâm đến việc đồi
đắp tình huynh đệ cho nhau trong ba ngày tết và
bảy ngày xuân. Chúng tôi chia nhau nghỉ ngơi
một ngày trọn vẹn để bồi bổ tinh thần và thể
xác. Hơn nữa, chúng tôi còn sẵn sàng gánh vác
công việc cho nhau mỗi khi có anh nào đó muốn
đi về thăm gia đình hay đi thăm ai đó. Quả thật,
chính hành động cụ thể này đã xây đắp tình
huynh đệ không những cho một tập thể nhỏ mà
còn cho cộng đoàn nữa. Các Cha, các Thầy lớn
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tuổi cũng cảm nhận được tình huynh đệ chân
thành, tình máu mủ thiêng liêng của một gia
đình trong những ngày tết. Tất cả đều được thể
hiện trong thánh lễ đầu năm và trong bữa cơm
trưa ngày mồng 1 tết. Trong thánh lễ tân niên,
cha Phó phụ trách đã đại diện các thành viên
trong cộng đoàn chúc tuổi cha Phụ trách và xin
Chúa tiếp tục nâng đỡ cha Phụ trách trong trách
nhiệm phục vụ anh em như lòng Chúa mong
ước mà Tỉnh dòng đã trao phó cho cha. Cha Phụ
trách nói lời cám ơn anh em, đặc biệt với cha
Phó phụ trách vì cha đã cộng tác rất nhiệt tình
trong trách vụ phục vụ anh em tại cộng đoàn
này. Sau đó, xuống nhà bếp ăn sáng, cha Phụ
trách còn trao quà lì xì tận tay cho các thành
viên trong cộng đoàn với những lời cầu chúc
đầu năm bình an và thiện hảo.
Nhờ thế, niềm vui bình an và thiện hảo tiếp
tục lan tỏa đến những người xung quanh, đặc
biệt đến các Hội đoàn giáo xứ Thánh Linh, giáo
xứ Thánh Tâm và những người thân quen với
cộng đoàn mà cha Phụ trách mang đến cho họ.
Bước sang ngày mồng 2 tết, bầu khí cộng đoàn
bình yên trở lại, người vào cũng thưa dần và
người ở lại cũng vắng bóng vì có một số anh đi
thăm người thân trong gia đình. Nhưng đến
ngày mồng 3 và 4 tết thì các anh trở lại cộng
đoàn và làm việc như thường lệ. Chúng tôi có
chung một cảm giác về thời sao qua nhanh quá.
Mới đây mà đã hết tết rồi. Thời gian vui vầy bên
gia gia đình của các anh Học viện cũng sắp hết.
Chắc hẳn lòng các anh còn nhiều luyến tiếc lắm.
Nhưng thời gian có bao giờ ngừng lại đâu. Thời
gian như đấng toàn năng vừa tạo sự hiệp nhất
vừa có thể gây cách biệt. Điều này có thể nhận
ra nơi những tâm hồn yêu cuộc sống đến cuồng
nhiệt, vì đối với họ thời gian gom thổi nhựa
sống thanh xuân để yêu thương hết mình, và sẻ
chia tận tình, nhưng thời gian cũng báo trước
mầm mống biệt ly như thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên
từng viết:
“Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Chỉ chừng một năm thôi
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Chỉ cần một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta…”
Nếu lấy cột mốc một năm để nhắc nhớ về cái
tết năm cũ, để ngồi đếm thời gian, để thấy lòng
mình lắng xuống, hay thu lại trong một ý niệm
bảo toàn nào đó, thì e rằng chưa cảm nếm được
“màu tết”, vì thực ra có nhiều người có thể
không mong tết, nhưng lại thường nhớ tết. Tết
năm nay ngồi nhớ lại tết năm ngoái, tôi cảm
thấy qua một năm là mình thêm một tuổi. Người
trẻ thì lớn lên, mong mỏi tết còn người lớn thì
già cỗi đi, không muốn tết. Điều này làm cho tôi
nghĩ đến những người già nghèo khổ đến cộng
đoàn xin quà tết với bộ mặt lo âu, tâm trạng u
hoài chắc hẳn không bao giờ muốn tết và còn
biết bao người khác cũng đồng một kiếp nghèo
chẳng bao giờ mong tết. Đang suy nghĩ miên
man như thế, bỗng dưng chuông điện thoại
rung, tôi alô thì nghe được giọng nói từ bên kia
vọng lại với những lời chúc Xuân như thế này,
xin mạn phép gởi đến Đại Gia đình Phan Sinh
nhân dịp Xuân đến:
“Xin chúc quý Cha, quý Thầy và quý Xơ
bước sang năm Rồng:
Ơn chúa ban như sông
Có sức khỏe như rồng
Tận hiến hết tấm lòng
Có trái tim mở rộng
Phục vụ chẳng quản công
Xin chúc Tại Thế và Giới Trẻ sang năm
Rồng:
Tình yêu luôn thắm nồng
Cuộc sống hết long đong
Tăng được nhiều lương bổng
Ai ế vợ, ế chồng
Sẽ sớm có tin hồng
Em nào có tấm lòng
Thương anh G “Phòng Không”
Sẽ được Chúa trả công
Công việc luôn hạnh thông
Có tiền mua vàng ròng…
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Tin Cồn Én
Anh em nhà con Cồn Én gởi lời chúc sức
khỏe và bình an đến Anh Chị Em trong đại gia
đình Phan Sinh Việt Nam! Sau đây, anh em xin
chia sẻ một vài thông tin trong nhà và “ngoài
phố”.
Nhà Cồn Én về con số lượng thì “vũ như
cẩn” chỉ “một anh một em”, nhưng về nhân sự
thì có thay đổi chút ít: số là “Cố” Văn Huấn
được Tỉnh Dòng chuyển qua “Nhà Mẹ” Cù Lao
Giêng và anh Minh Chuyển thuyên chuyển từ
“Nhà Mẹ” sang “Nhà Con” Cồn Én. Nhiều anh
em đùa vui với anh Chuyển là “danh sao phận
vậy”. Tên Chuyển nên phải “chuyển”, mới có
hơn hai tháng mà đã di chuyển đến hai nhà rồi.
Về đời sống kinh tế của bà con trong họ đạo:
năm nay, “chị Nước” viếng thăm Cồn Én nói
riêng và vùng miền Tây nói chung khá đặc biệt
và ưu ái ở lại lâu hơn, nên cũng gây nhiều khó
khăn cho người dân. Mực nước năm nay gần
bằng năm 2000, do đó, Cồn Én bị thiệt hại nhiều
về các loại cây trồng và hoa màu. Sau khi “Chị
Nước” ra đi, bà con đã tích cực cải tạo đất đai
để gieo trồng lại mùa vụ mới.
Trong dịp Tết, dù có hai người nhưng anh em
cũng tận dụng thời gian chia nhau về thăm gia
đình. Anh Chuyển thì về thăm gia đình một tuần
và trở lại trước Tết. Còn Anh Tài thì về gia đình
sau Tết. Và trong những ngày đầu xuân, hai anh
em đã tranh thủ thời gian đi thăm từng gia đình
trong họ đạo. Thời gian ghé thăm từng gia đình
tuy rất ít nhưng anh em cũng được hiểu biết rõ
hơn về hoàn cảnh của từng gia đình trong họ
đạo. Các gia đình đều rất vui khi anh em viếng
thăm vào đầu năm mới. Trong những ngày Tết

Người đưa tin
này, hai anh em cũng học theo tinh thần của Hội
Dòng là đi “ăn xin”. Anh em đi thăm các gia
đình và đi đến đâu vào đúng giờ cơm trưa hay
cơm tối thì xin ăn ở đó. Chính vì vậy, trong ba
ngày Tết anh em đóng bếp, để cho “Ông Táo”
được nghỉ ngơi đôi ba bữa mà không làm phiền
ông tí nào.
Cồn Én trong mấy ngầy Tết có phần nhộn
nhịp hơn. Nhộn nhịp hơn không phải vì không
khí ngày Tết mà còn một lý do khác: Tết là dịp
sum họp gia đình, xóm làng. Trong suốt gần cả
năm nhiều người đi làm ăn xa và chỉ về lại quê
nhà trong dịp Tết mà thôi. Ngày Tết, nhà thờ
cũng thêm ấm cúng hơn. Sáng Mùng Một Tết,
bà con đi lễ chật kín nhà thờ và ngồi cả ra bên
ngoài nữa. Chỉ có Thánh lễ Minh Niên này mới
đông như vậy chứ dịp lễ Giáng Sinh cũng không
bằng.
Vào tối mùng 3 Tết, họ đạo tổ chức đêm văn
nghệ để giúp bà con và các em thiếu nhi vui
hưởng không khí Tết và mừng xuân Nhâm Thìn
thêm phần đầm ấm và rộn ràng hơn. Đêm văn
nghệ thật đa dạng, phong phú với các tiết mục
múa, song ca, tam ca, hợp ca, dân ca và có cả
tiết mục ảo thuật nữa. Tất cả đều thuộc thành
phần các bạn trẻ “cây nhà lá vườn”. Dù vậy,
đêm văn nghệ cũng không kém phần lý thú,
bằng chứng là có sự thu hút nhiều nhà tài trợ nội
địa.
Đôi dòng sẻ chia xin được gởi đến Anh Chị
Em trong đại gia đình Phan Sinh Việt Nam.
Kính chúc mỗi thành viên trong đại gia đình
luôn được bình an, sức khỏe và nhiều may mắn
trong suốt năm Nhâm Thìn này!

TIN ĐẤT SÉT
Gioan.B Phan Duy Hải
Tin cộng đoàn
Đầu nhiệm kỳ, cộng đoàn Đất Sét gồm 3
người: anh Quang Hải, anh Văn Dám và anh
Duy Hải. Khoảng giữa tháng 11 năm 2011, anh
Quang Hải được chuyển xuống Đồng Dài, thầy
Noel về Đất Sét. Đi một về một. Như vậy, về
nhân sự, cộng đoàn vẫn giữ nguyên quân số là

3. Chỉ khác là trước kia 2 cha và một thầy, nay
thì 2 thầy một cha. Do đó, cha Dám hiện vừa là
cha xứ, vừa là bề trên cộng đoàn.
Về công việc, nhờ tuổi trẻ và sức khỏe tốt,
cộng với kinh nghiệm mục vụ giáo xứ ở Đồng
Dài 6 năm, nên mới về gần một năm nhưng cha
xứ đã làm khá nhiều việc: thay mới dàn âm
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thanh trong nhà thờ, lót nệm bàn quỳ, xây tường
rào xung quanh khuôn viên nhà thờ, san lấp mặt
bằng và đổ bê-tông sân nhà thờ, xây đồi Đức
Mẹ… Sắp tới, cha xứ sẽ xúc tiến quy hoạch và
làm sạch đẹp nghĩa trang Giáo xứ hiện đang
chưa được quy hoạch ngăn nắp trật tự. Chưa
hết, cha xứ còn đang lên kế hoạch trong 2 năm
tới, sẽ xây dựng Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý cho
giáo xứ. Nói chung, hiện nay khuôn viên nhà
thờ đã khang trang và sạch đẹp hơn nhiều.
Còn anh Duy Hải thì ngoài những việc lặt vặt
trong cộng đoàn, anh giúp cha xứ coi ca đoàn,
dạy giáo lý. Ngoài ra, cộng đoàn còn canh tác
mấy sào mía, nhưng chủ yếu là kêu công làm
thêm. Về phần thầy già, khi mới lên đây thì có
vẻ hơi buồn, điều này cũng bình thường và dễ
hiểu. Nhưng hiện nay thầy sống rất vui vẻ bình
an. Hằng ngày thầy quét nhà quét sân và nhổ cỏ
rác quanh nhà, sau đó vô phòng đọc sách báo.
Từ khi có thầy về, nhà cửa sân vườn sạch sẽ
hẳn.
Về tình hình sức khỏe, nói ra hơi bị xấu hổ.
Cộng đoàn gồm 2 trẻ 1 già, nhưng thầy già 80
tuổi hầu như chả thấy có bệnh tật gì, vẫn một
mình chạy xe gắn máy mấy chục cây số. Cha xứ
thì trước đây lâu lâu nghe kêu đau mấy khớp
chân, nay nhờ siêng tập thể dục mà bệnh cũng
rời đi mà không nói lời từ biệt. Ngày Chúa Nhật
làm hai ba lễ, họp hành cả ngày mà mặt mày
cha vẫn tỉnh queo, không có dấu hiệu mệt mỏi
gì. Còn anh Duy Hải trẻ nhất, nhưng lại bị hội
chứng khô mắt, không tập trung được nhiều và
mỏi mắt kinh niên. Có cơ hội là anh … nhắm
mắt liền. Với anh, dù đi đâu, ở đâu hay làm gì,
chai thuốc nhỏ mắt là vật bất ly thân. Nói
chung, đời sống anh em trong cộng đoàn vẫn
vui vẻ bình an.
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Tin Giáo Xứ
Sau khi hoàn thành mặt bằng sân nhà thờ,
xây tường rào và đồi Đức Mẹ, ngày 15 tháng 1
năm 2012 vừa qua, Giáo Xứ đã đón tiếp các
giáo lý viên trong Hạt Diên Khánhvề tham dự
ngày họp mặt và mừng bổn mạng thánh Gioan
Bosco. Số giáo lý viên tham dự là 160 người.
Thời gian từ 13h đến 21h cùng ngày, mục đích
là để giao lưu, học hỏi giữa các giáo lý viên và
mừng bổn mạng giáo lý viên của giáo hạt Diên
Khánh. Dưới sự chủ trì của cha Phaolô Nguyễn
Văn Dám. Khởi đầu của buổi họp mặt là Chầu
Mình Thánh Chúa, sau đó là đố vui Kinh Thánh,
sinh hoạt và giao lưu văn nghệ.
Bên cạnh đó, ngày Mồng Ba Tết là ngày
thánh hoá công ăn việc làm, Giáo Xứ đã tổ chức
buổi họp mặt các công nhân đi làm ăn xa và các
sinh viên đi học xa nhà về Ăn Tết để giao lưu,
làm quen và nâng đỡ nhau trong đức tin, nhất là
những người làm việc gần công ty, hay trọ học
trong một vài quận, cùng thành phố gần nhau.
Chương trình bắt đầu với việc tập hát sinh hoạt,
làm quen với nhau, sau đó là Chầu Mình Thánh
Chúa, tiếp đến là phần sinh hoạt vui chơi, Thầy
Duy Hải chịu trách nhiệm phần này. Cuối cùng
là các anh chị đã họp bầu ban đại diện liên lạc
và các tổ liên lạc gần nhau để giúp nhau sống
đạo và nhắc bảo nhau đi tham dự thánh lễ chúa
nhật hàng tuần. Số người tham dự khoảng 60
người, vì đây là lần đầu tiên, Giáo Xứ tổ chức
sinh hoạt này. Hy vọng, những năm sau sẽ có
thêm nhiều người tham dự hơn và sẽ mang lại
nhiều ích lợi cho các công nhân và sinh viên.
Vài dòng tin tức đến tất cả anh em, chúc anh
em luôn khỏe mạnh và bình an!
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BA NGÀY TẾT NHÂM THÌN

TẠI GIÁO XỨ DU SINH, ĐALAT
Dân Du Sinh
Nhà thơ nghèo Tú Xương mà còn dám viết :
Chẳng phong lưu cũng ba ngày tết
Kiết cú như ai cũng rượu chè
Huống hồ là nhà Đạo trong thời kỳ hội nhập
văn hoá này mà không tôn trọng “Ba Ngày Tết”
của dân tộc. Hơn nữa giáo xứ Du Sinh được cha
Thiên Phong Bửu Dưỡng thành lập năm 1955
với ngôi nhà thờ đầu tiên mang dáng dấp Á
Đông, lại càng phải trân trọng “Ba Ngày Tết”
dân tộc biết là chừng nào.
Bởi thế năm Rồng đến, và bởi Nhà thờ Du
Sinh có 4 con rồng : hai con nhỏ có từ xưa nay
ngự trên nóc cổng chính, hai rồng to mới đắp
sau này, uốn khúc theo bậc cấp tiến lên nhà thờ,
nên nhà thờ có nhiều rồng này phải chào đón
đặc biệt hơn.
Giao thừa và Mồng Một Tết

Từ sáng sớm 26 Tết, các em thiếu nhi đã góp
công rửa sạch những cành lá dong để gói hơn
350 chiếc bánh chưng xanh, còn các hiền mẫu
chuẩn bị sẵn nếp, thịt, đậu xanh đầy đủ. Rồi
sáng 27 Tết, mỗi người một tay chung sức gói
bánh. Gói bằng khuôn 15cm x 15cm tuy lâu hơn
gói tay không, nhưng bánh vuông vức đẹp đẽ
hơn nhiều ! Chiều 27 Tết là thượng bếp. 6 cái
nồi to xếp hàng trên lửa đỏ để chuyển lá, nếp,
thịt đậu thành những chiếc bánh chưng xanh
nóng hổi. Các gia trưởng phụ trách canh chừng
qua đêm để sáng 28 Tết vớt bánh khỏi nồi sau
14 giờ trầm mình trong nước trăm độ nóng.
Bánh vớt ra được rửa sạch, ép khô cho ráo nước.
Sáng 29 Tết sau lễ thiếu nhi Chúa Nhật, các em
lại được phân công chuyền bánh tới Nhà thờ để
dán nhãn và trưng bày. Tối 29 là Giao Thừa rồi!
Bàn thờ tổ tiên được thiết lập trên cung
thánh, kính nhớ tổ tiên nói chung và các thánh

tử đạo Việt Nam như là tổ tiên trong đức tin của
con dân Việt. Bánh chưng hình vuông tượng
trưng Đất. Tổ tiên là những người bởi đất mà ra
và đã trở về với những vuông đất, nên các bánh
chưng vuông được dâng lên bàn thờ tổ tiên để
rồi cuối lễ bánh chưng vuông sẽ theo về các gia
đình như là “lộc của tổ tiên.” Mỗi gia đình được
phát tận nhà một “phiếu Lộc” trước, khi đi lễ
Giao Thừa đem phiếu theo để nhận “Lộc.”
Đất vuông có bánh chưng vuông, còn Trời
tròn đã có bánh tròn dâng lên Chúa để trở thành
Bánh bởi Trời, tức Mình Máu Chúa. Trong lễ
Đêm Giao Thừa và trong lễ Sáng Tân Niên ai
lên rước lễ cũng đều được lãnh nhận Mình Máu
Chúa, tức rước lễ dưới hai hình dưới hình thức
chấm. Các sœurs và các thầy tập sinh Phanxicô
Du Sinh được “trưng dụng” tối đa để hoàn thành
công việc thừa tác viên Thánh Thể “từng lần”
này.
Lễ Tân Niên sáng Mồng Một Tết, mọi người
chúc Tết, chúc tuổi nhau, và trước khi ra về
“hái” một ngọn “lộc Lời Chúa” để xem Chúa
muốn ta làm gì trong năm Nhâm Thìn này.

Mồng Hai Tết
Ngày Mồng Hai Tết được lịch ghi là “kính
nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ.” Tổ tiên thì dứt
khoát phải là những người đã chết. Còn “ông bà
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cha mẹ” thì có thể đã chết nhưng vẫn còn sống
cũng rất nhiều. Ngày Mồng Hai là ngày của chữ
“Hiếu” nên bổn phận con cháu đối với ông bà
cha mẹ qua đời hay còn sống được đặt lên hàng
đầu. Đối với người thân đã qua đời, thời có dâng
lễ cầu nguyện và viếng nơi các vị an nghỉ. Một
danh sách thật dài những người thân đã an giấc
được xướng lên trong phần cầu cho người chết
của thánh lễ. Tên thánh và cả tên gọi nữa đã
được những người còn sống “xin lễ” trước đó.
Khi “xin lễ” là “nhớ” tới các vị cách đặc biệt.
Mà cho dẫu không “xin lễ” thì câu linh mục đọc
trong thánh lễ “đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà
cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con”
cũng bao gồm tất cả.

Phần “ông bà cha mẹ” còn sống, giáo xứ
chọn hình thức “Chúc Thọ” đến các vị, một hình
thức mà nhiều giáo xứ đã từng làm. Chúc thọ
thời có lời chúc và quà chúc. Quà chúc có thể
mua ngoài chợ nhưng làm sao bằng chiếc bánh
chưng in chữ thọ. Bởi chiếc bánh chưng gợi lên
ngày Tết, và chiếc bánh chưng gói trong đó
công lao như là lòng tri ân của nhiều người, từ
em bé đến thanh niên, người công sức kẻ tiền
bạc, người tấm lòng kẻ bàn tay… Vậy là đơn
giản, nhưng ý nghĩa. Quà chúc thọ là chiếc bánh
chưng xanh kèm theo phong bao đỏ có tờ

polimer xanh 100. Và để “lọt” vào danh sách
được giáo xứ chúc thọ phải là người đã “ăn”
được 70 cái Tết trở lên : nhân sinh thất thập cổ
lai hy. Vậy mà cũng gần 50 cụ. Những cụ nào
không đi dự lễ được, thì cha xứ và Hội đồng
Mục Vụ mang tới tận nhà ngay sáng mồng hai
Tết. Hy vọng sang năm danh sách dài hơn, vì
những người năm nay 69 tuổi đang viết đơn gia
nhập hội “Thất Thập Cổ Lai Hy” này.
Mồng Ba Tết
Mồng Ba Tết lịch phụng vụ ghi “thánh hoá
công việc làm ăn.” Muốn thánh hoá phải dâng
lên Chúa thì Ngài mới thánh hoá và chúc phúc
cho. Nhiều nơi dâng lên Chúa thành quả lao
động là cá tươi (xứ làng chài), là hoa trái (xứ
nông nghiệp), là bánh kẹo (xứ hàng chợ)…
chẳng lẽ Du Sinh có nhiều người bó chổi lau lại
dâng thành quả là một chục chổi quét ! Thôi thì
tiện nhất là quy ra tiền.
Bởi thế trong thánh lễ Mồng Ba Tết, sau bài
giảng, bước vào phần dâng của lễ, mỗi người
xếp hàng lên, tự tay mình đặt “thành quả lao
động qui ra tiền” vào thùng đựng bạc. Có sẵn bì
thư và bút viết để ai cần thì ghi chép (vd muốn
chuyển số tiền này cho ai…). Cuối lễ kiểm kê
thì được gần 20 triệu.
Hôm sau, Mồng 4 Tết, ngày 26-1-12, số tiền
trên được chuyển ngay đến các địa chỉ sau:
“chén cơm cho người neo đơn” 10 triệu; “quỹ
khuyến học” và “sửa nhà cho người nghèo
khổ” mỗi địa chỉ 4 triệu. Như vậy là 18 triệu.
Các chương trình này là của giáo phận Đalat, đã
hoạt động từ nhiều năm nay. Số còn lại giúp 3
gia đình nghèo trong giáo xứ Du Sinh.
Vậy là cám ơn Chúa, Ba Ngày Tết tại Du
Sinh đã diễn ra “đậm đà bản sắc dân tộc” và có
tương giao tốt với Chúa và với “người của
Chúa.” Xin ghi lại đây để ghi nhớ ơn Ngài.

TIN NHÀ PHÚ GIA, HÀ NỘI
Người Phú Gia
Nhà Hà Nội, như nhiều người nói nhà to và
rộng – tới một trệt và hai tầng cơ mà – nhưng
con số thật khiêm tốn với ba anh : một ở tận
Lạng Sơn làm cha xứ Bản-lìm, một giáo xứ dân
tộc, giáo dân ngót nghét vài chục mà phần đông
là dân tộc; còn hai anh ở nhà Phú Gia. Anh phụ
trách thì dồn dập với việc mục vụ giáo xứ và
PSTT, còn một anh thì ‘lai rai’ với vài chuyện
Chia Sẻ 02 - 2012 (321)

trong nhà và dạy giáo lý hôn nhân cho những
đôi phải ‘giải quyết cấp thời’. Chuyện trong nhà
ngoài ngõ như thế mỗi ngày một ‘dầy’ lên tỉ lệ
với năm tháng anh em hiện diện ở đây.
Xin ghi nhận một số sự kiện vừa qua để chia
sẻ với anh em xa gần.
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A. Từ mùa Vọng- Giáng Sinh…
1-Vào đầu tháng 12-2011, anh Alexis có dịp
ra giúp chủng sinh tại Cổ Nhuế một tháng, nhân
dịp này anh đã ghé thăm anh em Phú Gia được
hai lần. Trông anh vẫn ‘như dạo nào’: cao lớn,
ăn nói vui vẻ và thích…đùa; chỉ có điều là mái
tóc ngắn hơn trông gần với người Đài Loan hơn
thì phải.
2-Nếu gọi mùa giáng sinh là mùa của “tặng
quà” thì quà tặng lớn nhất mà loài người nhận
được là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người; từ đó
anh em cũng nỗ lực chia sẻ quà tặng được diễn
tả cụ thể cho bà con chung quanh anh em đang
phục vụ: gởi thiệp giáng sinh và những món quà
cụ thể cho những người đang có mối liên hệ trực
tiếp và với những người anh em đang phục vụ.
Trước đó, để chuẩn bị mừng lễ cho khối giáo
lý viên của giáo phận được chu đáo, anh phụ
trách đã được mời tham gia nhóm đi giúp tĩnh
tâm mùa vọng cho giáo lý viên các hạt trong
giáo phận như hạt Hà Nam, Nam Định và
Chánh toà. Và như vậy lại có cơ hội làm quen
cũng như giới thiệu tinh thần Phanxicô cho một
giáo phận hầu như chưa hề biết gì về Dòng
Phanxicô. Nói như vậy vì trong dịp khai mạc
đêm canh thức cầu nguyện mừng Chúa Giáng
sinh tại giáo xứ Cửa Bắc, khi anh phụ trách mặc
áo dòng bước lên tuyên bố khai mạc đêm canh
thức thì nhiều người ngỡ ngàng và có bạn trẻ
khi thấy chiếc áo dòng thì thốt lên “người thuộc
hội chống ma-cà-rồng!”. Hoá ra chiếc áo dòng
của ta na ná với chiếc áo của những người đóng
loại phim này!
3. Tỉnh dòng cũng thực hiện trao tặng món
quà thiêng liêng trong mùa giáng sinh này. Số là
theo lời mời của cha xứ Bút Đông, anh Dinh đã
được điều động đến đây giúp trong vòng hai
tuần, một nơi hơn 10 ngàn giáo dân với 42 nhà
thờ lớn nhỏ. Anh đã được ‘remote control’ từ A
đến Z, nói theo kiểu dân dã ấy mà! nên anh em
Phú Gia được ‘nhẹ gánh’, đến khi anh đột xuất
ghé qua nhà Phú gia thì anh em tại chỗ mới biết
là anh đã đến và chuẩn bị đi…
B. …đến tết nguyên đán Nhâm Thìn
1- Để chuẩn bị cho tất niên và cũng là tổng
kết cuối năm con mèo. Anh chị em PSTT/HN
đã gặp nhau một buổi để đúc kết một năm làm
việc và đề ra phương hướng cho năm mới.
Nhiều việc được đề nghị cũng như cần cắt tỉa
nhiều thứ không cần thiết. Và cũng nhân dịp
bước qua năm mới, để công việc phục vụ anh

chị em PSTT hiệu quả hơn, anh Hưng đã được
Tỉnh dòng bổ nhiệm chính thức là ‘Phụ tá trợ uý
PSTT miền HN’, đóng vai trò trợ uý và hỗ trợ
cho anh Trợ uý miền. Hy vọng anh sẽ ‘xông
xáo’ hơn hầu sự hiện diện của anh em dòng nhất
cũng từ đó mà khởi sắc hơn.
2- ngày 3-1, anh em Phú Gia-Hà Nội tĩnh
tâm cuối năm và cũng là dịp tổng kết, tất niên
rồi tân niên (đầu năm dương lịch mà). Học bài
một TH của năm 2012 (các nghị quyết của TTN
2009 những người mang quà tặng PÂ). Sau đó
anh em dâng lễ chung vào lúc trưa, cầu nguyện
cho anh em qua đời trong tỉnh dòng, rồi chia sẻ
bữa tất niên với nhau để anh Tuấn kịp về lại
Lạng Sơn.

3. Ngày tết âm lịch cũng gần kề rồi với biết
bao công việc bề bộn, nào là tất niên tổng kết,
nào là thăm viếng nhau, chuẩn bị nhà cửa cho
tươm tất...Hai giáo xứ Thượng Thuỵ và Cửa
Bắc cũng có một ngày gặp nhau để ‘tất niên’,
anh phụ trách được mời nói về đề tài ‘phục vụ
theo Kinh Thánh’, những người hữu trách trong
hai giáo họ có dịp đánh gia công việc của mình
theo tiêu chí phục vụ được hiểu trong Kinh
Thánh với mẫu mực là Đức Giêsu; sau đó cha
xứ nêu lên những vấn đề cụ thể trong giáo xứ để
tiện trao đổi. Và cuối cùng là bữa ăn ‘tất niên’
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vui vẻ cả làng. Xong chuyện giáo xứ thì nhớ đến
các vị cha chung: anh em nhà PG kết hợp với
giáo xứ đi chúc tết Đức cha Kiệt, nguyên Tổng
giám mục, tại Châu Sơn sau đó cùng với anh chị
em PSTT chúc tết Đức cha Phêrô, tổng giám
mục giáo phận.
Như có lần đã chí sẻ: nhà Phú Gia, Hà nội
như thể làm điểm đến, điểm hẹn của anh em có
dịp ra thủ đô. Vào dịp trước tết, anh FX Đệ,
trong chương trình đi thăm các em tìm hiểu tại
vùng ngoài này, dầu sao thì nhà PG cũng đang

có một em sinh viên tìm hiểu ghé qua hàng tuần
tuần với anh em. Anh FX Đệ và ba em tìm hiểu
đã ghé nghỉ qua đêm, nghe nói anh sẽ qua cái tết
cùng với các em tìm hiểu tại Vinh, thì phải.
4. Đúng là các ngày tết là ‘mệt đừ’, anh phụ
trách nhà lo dâng lễ là hết ngày hết giờ. Dâng lễ
các ngày tết cho các nhà thờ giáo xứ, giáo họ và
lễ đồng tế tân niên tại chánh toà nữa…nên các
cuộc thăm viếng bà con đều nhường lại cho anh
FX Hưng, nhưng đây cũng là cơ hội để anh tiếp
cận với bà con xa gần- nhân dịp tết, anh em PG,
trực tiếp là anh Hưng- đã chia sẻ 28 phần quà
rất cụ thể cho anh chị em công nhân “môi
trường” tại địa bàn này, như là món quà nhỏ để
vui xuân.
Người ta bảo năm rồng là năm phát đạt.
Không biết có phải vậy không nhưng anh em
nghĩ rằng nếu rồng có phun nước, phun lửa thì
nước ấy sẽ là nước để tắm mát và tưới gội làm
cho mùa màng tươi tốt và lửa sẽ là lửa nhiệt tình
nối kết con người và các tâm hồn lại với nhau.
Anh em nhà PG vẫn đang nỗ lực thực hiện điều
này….

Tin Paris :
“NGÀY THÂN HỮU” hướng về VIỆT NAM.
Hai anh em chúng tôi từ Paris xin kính chào
Anh Em tất cả. Lời chào này đáng lẽ ra đến sớm
hơn, vào dịp Tết, nhưng do ở đây không có
không khí Tết như quê nhà và hơn nữa một sinh
hoạt quan trọng của cộng đoàn Paris rơi vào chỉ
ít ngày sau Tết Việt nên để dịp này tiện bề thông
tin luôn đến anh em mọi nơi ít hàng về những
“Ngày Thân hữu” (Journées d’Amitié) đó vì
năm nay chủ đề được chọn là Việt Nam.
Để chuẩn bị cho hai ngày “Thân hữu “ 4 và 5
tháng 2/2012, nhiều tháng trước cộng đoàn đã
kêu gọi bạn bè, thân hữu, giáo dân thường
xuyên dự lễ giúp đỡ các nơi thiếu thốn bằng
đóng góp hiện vật, đăng kí tham dự bữa ăn hay
tham gia các buổi hòa nhạc… Riêng anh em
trong cộng đoàn cũng họp nhau với sự cộng tác
của nhiều tình nguyện viên để lên kế hoạch
chung.
Một tuần trước là một tuần bận rộn chuẩn bị,
chỉ trừ một số anh em tuổi cao, còn mọi người
đều phụ giúp trong việc di chuyển đồ đạc, bàn
ghế, giá gỗ để bày hàng, thùng chứa đựng các
Chia Sẻ 02 - 2012 (321)

J.NVH.
hiện vật đã được hiến, tặng để bày bán trong
ngày thân hữu. Riêng các anh em Việt còn được
yêu cầu chuẩn bị cho buổi trình bày về những
chứng từ truyền giáo ở VN. Đây là nội dung
buổi hội thảo thứ hai vào chiều Chúa nhật 5/2,
chiều thứ Bảy trước đó có buổi thuyết trình của
1 anh em khác trong cộng đoàn với đề tài : “Đức
Giê-su có phải là một trở ngại trên đường đối
thoại với Châu Á ? ”
Nói chung đây là cơ hội để mọi người cùng
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góp sức trong tinh thần liên đới, phục vụ và
đóng góp cho việc truyền giáo. Việc điều hành
trên danh nghĩa chính thức là do tổ chức :
Solidarité Franciscaine. Họ dùng nhiều phương
thức giống như hình thức hội chợ để thu thập
từng đồng lẻ góp phần chia sẻ cho các công việc
xã hội bác ái truyền giáo tại các quốc gia. Người
đến tham dự, mua hàng cũng bày tỏ sự sẵn sàng
góp phần vào mục tiêu cao đẹp đó và bên cạnh
cũng phải nói đến nhu cầu giao lưu, sự thỏa
thích sưu tập cái hay vật lạ, hoặc để sống tinh
thần tiết kiệm, tái sử dụng vật dụng vốn điều
đang xảy đến với nước Pháp ngày nay. Những
ngày cuối năm và sang cả năm mới tin tức tràn
ngập chuyện khủng hoảng đồng euro, các lãnh
đạo Pháp Đức, hai nền kinh tế lớn nhất Âu châu,
liên tục gặp nhau để tìm cách tháo gỡ chuyện nợ
nần (riêng nước Pháp hiện nay là 63 triệu dân,
số nợ công tích tụ đã lên tới 1.600 tỉ euros- La
Croix số tháng 12/2011), rồi cả chuyện nước
Pháp bị hạ điểm tín nhiệm từ AAA xuống còn
AA. Riêng trong cộng đoàn Paris này thì cũng
đang tiến hành chuyển đổi một số phòng khách
trên lầu 5 thành văn phòng mới của các tổ chức
trực thuộc TD để khu vực trước đây (ở rue
Sarrette ) đặt văn phòng cũng được sửa lại nhằm
cho thuê; và ngay buổi tu nghị gần đây, phụ
trách cộng đoàn cũng kêu gọi tiết kiệm vì ngân
sách trong năm vừa qua -2011-cũng thiếu hụt 1
khoản khá lớn…
Chương trình cho 2 ngày “Thân hữu” khởi
đầu bằng giờ cầu nguyện chung cho tình liên
đới, đặc biệt cho các Anh em Phan sinh Việt
Nam, các thiện nguyện viên góp phần tổ chức.
Thánh lễ CN do Anh Giám Tỉnh TD Paris chủ
sự, đã dành cho anh em VN một sự quan tâm
đặc biệt. Sau buổi cầu nguyện, anh em trong
cộng đoàn xuống phụ coi ngó các gian hàng
được trưng bày dưới tầng hầm. Ngay lối vào
một pa-nô lớn trình bày các hình ảnh về các
công trình mà Solidarté Franciscaine đã trợ
giúp, nổi lên ở góc
trái là các hình ảnh
của nhà cứu tế tại
Văn Thủy, Cam
lâm, Khánh Hòa,
công trình chủ trì
của
A.Martinô
Thành, Cư thịnh;
các hình ảnh về
việc khám chữa
bệnh của Anh Bs

Người đứng giữa là Ô. Pierre-Yves Corrieu,
người đứng đầu tổ chức Solidarité
Franciscaine hiện nay

Mỹ Đồng dài với thuốc men được tổ chức này
giúp đỡ, và một số hình ảnh khác liên quan đến
các xây dựng khác như ở Togo, Burkina Faso,
Tahiti…
Xen lẫn với các gian hàng trưng bày, Anh
Phụ Trách nhà cũng mày mò tìm kiếm đâu được
một ít vật dụng hàng mỹ nghệ VN trưng bày
nhằm giới thiệu cách cụ thể hơn cho khách tham
quan : hộp gỗ khảm xà cừ, thiệp VN, quạt, đũa,
lược …. Các món hàng này liên kết với 2 tấm
pa-nô trưng bày hình ảnh sinh hoạt của gia đình
Phan sinh VN, cùng bản đồ quê hương – thực
hiện với sự cộng tác của Sr Goretti Phương LýFMM - đã hình thành nên một góc nhỏ chủ đề
trong không gian nhiều đa dạng..
Đặc biệt buổi hội thảo đã gây được chú ý :
Bài trình bày của A Charles Lý và Sơ M.
Goretti Phương-Ly về những dữ liệu địa lý, lịch
sử đất nước và gia đình Anh Chị Em Phan sinh
VN cùng chứng từ Truyền Giaó trong hoàn cảnh
đặc thù kèm theo trình chiếu những hình ảnh về
cơ sở theo diễn tiến thuở xây dựng ban đầu, sự
hiện diện của các Anh em Phan sinh Pháp đến
truyền giáo và gây dựng ơn gọi Phan sinh, hay
thăm viếng VN, những hình ảnh sinh hoạt tại
TDVN hôm nay… cũng đã gây được quan tâm
và thích thú cho
những người tham
dự; không ít bạn bè,
trong đó có cả cựu
Phan sinh lui đến có
dịp lưu tâm tìm hiểu
và ôn lại nhiều kỷ
niệm. Một phụ nữ
Pháp sau giờ hội
thảo đã hỏi thăm về
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Thầy Fidèle và việc chữa trị người cùi vì bà ở
trong nhóm của cha Alix, đã quyên góp giúp đỡ
VN thuốc men, vật dụng…từ rất lâu nay. Bất cứ
ai bà hỏi mà biết đến Cha Alix (như các cựu
PS), bà đều dừng lại hỏi han, chăm chú trao đổi
rất lâu thể hiện mối thân tình đối với một đất
nước mới chỉ nghe nói đến nhưng lại như có rất
nhiều liên hệ.
Sinh hoạt trong hai ngày còn thêm những tổ
chức khác như : bữa ăn tối qui tụ được gần 250

thực khách do anh em cộng đoàn dọn bày, giúp
bàn rồi cất dọn lấy, hai buổi hòa nhạc tại nhà
thờ, những “quán cơm” trưa sáng với món tây,
món Việt … cũng thu hút khá đông người đến
vừa thưởng thức vừa gặp nhau trao đổi…
Xin sơ lược ghi lại cùng anh em ít hàng về
sinh hoạt “Ngày thân Hữu” tại CĐ Paris, như
một trong nhiều hình thức đóng góp cho công
cuộc bác ái, chia sẻ truyền giáo mà các anh em
chắc ai cũng đều quan tâm, liên hệ đến.

Đôi Nét Lịch Sử Quá Trình Hình Thành
NHÀ NGUYỆN GIÁO HỌ GIUSE
Giáo Họ Giuse trực thuộc Giáo Xứ Hoà Hội, Giáo Phận Bà Rịa, do anh em
Phanxicô thành lập và chăm lo mục vụ. Trong số Chia sẻ tháng 2 năm 2012,
anh em Phanxicô Hoà Hội muốn giới thiệu đến anh chị em vài nét sinh hoạt của
Giáo họ Giuse, một Giáo họ biệt lập và cách xa nhà thờ Giáo xứ khoảng 7 km.

Vào khoảng tháng
12/1984, vùng đất
này được khai hoang
trồng cây cao su,
thành lập Đội 5 Nông
Trường Hòa Bình 1
(NTHB 1). Một số
gia đình từ Miền
Trung, sau những
tháng
ngày
tha
phương cầu thực, họ
dừng lại nơi đây với mong ước sẽ có một tương
lai tươi sáng hơn.
Từ năm 1985-1987 muôn vàn khó khăn,
người giáo dân muốn đi tham dự thánh lễ phải
vượt qua bao suối sâu, dốc đồi để đến được nhà
thờ Hòa Bình khoảng 12 km, có người phải đi
bộ rất vất vả. Thế nhưng Thiên Chúa Đấng giàu
lòng thương xót và nhân từ đã đoái nhìn. Và cái
chết của một tín hữu đã tác động mảnh liệt đến
từng người đang cư ngụ nơi đây. Họ tập trung
lại cử người đến gặp trình với Cha Chánh xứ
Văn Côi, Giuse Lê Thanh, ngài đã không ngại
đường xa xôi, lội suối băng rừng đến cử hành
các nghi thức cho người qua đời. Sau nhiều năm
vất vả, đức tin bị che khuất bởi những nỗi lo âu,
phiền toái của đời thường, nay đã từng sống dậy
và có sức lan tỏa. Họ tập trung nhiều đêm cầu
nguyện đọc kinh luân phiên cho từng gia đình.
Đầu năm 1988 được sự đồng ý cho phép của
Cha Giuse Lê Thanh, nơi đây đã hình thành một
cộng đoàn tiên khởi với khoảng 30 gia đình và
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chọn thánh Giuse Thợ làm quan thầy kính ngày
1/5. BGH lúc này được giáo dân bầu chọn gồm
có các ông:
¾ Ông Andre Nguyễn Đình Toàn
¾ Ông Stephano Trương Hữu Tam
¾ Ông Giuse Trần Văn Hiến
Vừa là Ban Hành Giáo (BHG), vừa là Giáo
Lý Viên (GLV) dạy giáo lý cho con em. Thời
gian này mọi sinh hoạt của cộng đoàn đều nhờ
vào nhà một giáo dân là gia đình ông Nguyễn
Văn Hứa.
Khoảng tháng 2/1991, cộng đoàn tạm hình
thành gồm có 52 gia đình. BHG lúc này được
gồm có:
¾ Ông Phêrô Nguyễn Hòa
¾ Ông Giuse Nguyễn Văn Tạo
Tháng 6/1991 thời điểm này tương đối đi vào
nề nếp, BHG ũng được bầu lại gồm có 4 vị:
¾ Ông Phêrô Nguyễn Hòa:
Trưởng ban
¾ Ông Andre Nguyễn Thanh Tương: Phó nội
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¾ Bà Maria Hồ Thị Tương:
Phó ngoại
¾ Ông Andre Trần Hùng:
Thư ký
Từ đây, mỗi thứ 5 đầu tháng có thầy Giuse
Nguyễn Văn Huân vào cử hành phụng vụ Lời
Chúa tại nhà ông Phêrô Nguyễn Hòa. Các lễ
trọng, có Cha Giuse Lê Thanh vào dâng thánh
lễ. Mỗi lần như thế, BHG phải mượn nhà giáo
dân. Mặc dù rất thiếu thốn về vật chất, nhưng
mọi người linh cảm rằng, sẽ có một ngày Thiên
Chúa dẫn đưa cộng đoàn nhỏ bé này đi đúng
hướng và vương lên trong niềm tin phó thác.
Tháng ngày vẫn êm trôi ở vùng đất xa xôi
này, nhưng niềm tin cháy bỏng và khát vọng sâu
xa được sống đạo của mọi người, cùng với sự
quan tâm của Cha Quản Nhiệm, Thầy Giuse,
BHG đã bắt đầu công việc vận động sức người,
sức của để làm ngôi nhà tạm, hầu có nơi thờ
phượng nghiêm trang hơn.
Ngày 16/10/1991 khởi công làm Nhà Nguyện
bằng gỗ. Ngoài sự đóng góp của giáo dân còn
có sự ủng hộ, hỗ trợ của các tôn giáo bạn. Công
việc đang tiến hành, ngày 17/12/1992, ngày mà
Thầy Giuse Nguyễn Văn Huân được thụ phong
Linh mục, sự sống về tinh thần như được thổi
bùng lên. Và kế hoạch dựng ngôi nhà tạm đã
chuẩn bị xong xuôi, nhưng chưa được phép của
chính quyền, nên mộng đã không thành.
Mãi đến ngày 20/06/1993 với bộ mặt BHG
mới gồm:
¾ Ông Gioan Lê Vinh:
Trưởng ban
¾ Ông Phaolô Nguyễn Mùi:
Phó nội
¾ Ông Giuse Nguyễn Văn Huế:
Phó ngoại
¾ Ông stêphanô Trương Hữu Tam:
Thư ký
Với niềm khát khao của bao người, là có nhà
tạm tốt hơn. BHG nhiệm kỳ mới đã nhiệt tình
với công việc còn dang dở. Cùng với sự giúp đỡ
của BTV xứ, ngày 12/09/1993 ngôi nhà được
trong phần đất lô gia cư của nhà giáo dân ông
Andrê Trần Hùng, với sự cộng tác của mọi
thành phần dân Chúa.
Số gia đình Công giáo lúc này đã lên đến 62
hộ dân. Và một tháng Cha xứ vào dâng thánh lễ
một lần còn lại BHG tổ chức phụng vụ Lời
Chúa và đọc kinh theo mùa phụng vụ. Không
dừng lại ở đó, BHG đương nhiệm tiếp tục nhiệt
tình với công việc nhà Chúa hy vọng tràn trề.
Sau gần 2 năm với bao hy sinh và cố gắng
được đền đáp, nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo
NTHB, sự chấp thuận của chính quyền các cấp,
sự cộng tác đặc biệt của Ông Cựu Chánh
Trương Giáo xứ Hòa Hội, Gioan Trần Văn

Cảnh, ngày 17/02/1995 ngôi nhà nguyện được
dời về nơi mới cách lô gia cư khoảng 15m, nằm
ngoài khu vực lô gia cư.
Giờ đây đời sống vật chất của từng gia đình
cũng được nâng lên, đời sống tâm linh của cộng
đoàn cũng được hoán cải, hàng tuần vào chiều
thứ 7 đều có thánh lễ, các lễ trọng buộc, Tết và
kính các Thánh cũng được Cha xứ dâng Thánh
lễ riêng.
Số hộ gia đình Công giáo đã tăng 92 hộ,
trong đó có 100 tân tòng, người lớn và trẻ em.
Ban Hành Giaó nhiệm kỳ này gồm có:
¾ Ông Andre Trần Hùng:
Trưởng ban
¾ Ông Phaolô Nguyễn Mùi:
Phó nội
¾ Ông Đaminh Trần Phong:
Phó ngoại
¾ Ông Stephano Trương Hữu Tam:
Thư ký
Kính thưa anh chị em,
Có được ngôi nhà nguyện nằm trên mảnh đất
riêng là một niềm mơ ước. Nhưng vì quá nhỏ
hẹp, không đủ sức chứa mỗi khi giáo dân tham
dự thánh lễ, nhất là khi gặp trời mưa to và gió
lớn. Cha xứ cùng BHG luôn trăn trở, nhưng thời
điểm này đang chuẩn bị xây dựng nhà thờ Giáo
xứ, nên mọi việc của nhà nguyện chỉ mang tính
chấp vá mà thôi. Và rồi xuất hiên loài bọ cánh
(đậu đen) bu kín nhà nguyện, khiến cho bà con
khó chịu vì mùi hôi của chúng, mặc dầu BHG
đã xịt thuốc hàng tuần. Cột kèo cũng dần bị mối
mọt đục khoét; mái ngói đã mục nát, khiến cho
mọi người tham dự thánh lễ nơm nóp sợ, nhưng
cũng chẳng cải thiện được gì. Thời điểm này,
nhu cầu mở rộng đường nông thôn, nên nhà
nguyện bị nằm sát đường, một lần nữa Cha xứ
tìm biện pháp di dời và nâng cấp lại, nhưng
mộng vẫn không thành.
Thời điểm này, bầu lại BHG mới gồm có:
¾ Ông Trương Văn Quang:
Trưởng ban
¾ Ông Phaolô Nguyễn Mùi:
Phó nội
¾ Ông Gioakim Phan Khôi:
Phó ngoại
¾ Ông Andrê Trần Hùng:
Thư ký
Thời gian cứ thế trôi đi nhà nguyện ngày
càng xuống cấp trầm trọng. Cha Giuse Trần
Trung Phụng, kế nhiệm làm Chánh xứ. Ngài
cũng thao thức đến ngôi nhà nguyện sắp có
nguy cơ sụp đổ này. Ngài bàn bạc cùng BHG tu
sửa, cơi nới ra. Tạm thời giáo dân lúc này đã
tăng lên 100 hộ gia đình, nhà nguyện ngày càng
chật chội hơn.
Ngày 29/06/2006 BHG mới được bầu chọn
gồm:
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¾
¾
¾
¾

Ông Andrê Trần Hùng:
Trưởng ban
Ông Andrê Nguyễn Thanh Tương: Phó nội
Ông Đaminh Trần Phong:
Phó ngoại
Ông Phanxico Trần Quang Tuyến:
Thư ký
Mọi người trong Giáo xứ, Giáo họ ai nấy đều
thầm mong ước được dời Nhà Nguyện, dẫu chỉ
sửa sang lại cho khang trang hơn cũng đủ rồi.
Cha xứ và BHG mới, lên kế hoạch dời, nhưng
công việc không được trôi chảy, lực bất tòng
tâm. Một lần nữa, mộng vẫn không thành. Quá
tam ba bận. Không hiểu sao lại lận đận đến thế!
Và kính thưa anh chị em,
Có thể nói, Thiên Chúa đã thử thách dân
Ngài xưa và đã thấy được tấm lòng nhẫn nại của
họ. Đoàn dân Giáo họ Giuse đang lần bước
trong đêm đen của tuyệt vọng, nay được ánh
sáng bừng lên chiếu rọi.
Ngày 23/04/2008 được Tỉnh Dòng Phanxicô
Việt Nam và sự đồng ý của Đức Cha Tôma
Nguyễn Văn Trâm, Cha Phaolô Vũ Xuân Quế,
từ Cộng đoàn Phanxicô Đakao Sài gòn về làm
Chánh xứ Hòa Hội, một sức sống mới đang dần
được đổi mới.
Tháng 6/2009 thời điểm mới, cho những bộ
mặt mới xuất hiện:
¾ Ông stephano Trương Hữu Tam: Trưởng ban
¾ Ông Giuse Nguyễn Ngọc Hưng:
Phó nội
¾ Ông Antôn Nguyễn Quang Tuấn: Phó ngoại
¾ Ông Giuse Nguyễn Văn Hòa:
Thư ký
Điều khiến cho Cha xứ băn khoăn và trăn trở,
là không biết xoay xở làm sao để có được nguồn
kinh phí xây dựng Nhà Nguyện. Một mặt, trong
các cuộc họp BHG mở rộng, Cha đề cập dự án
xây dựng Nhà Nguyện mới và nhấn mạnh các
thành viên trong BHG, đều phải có trách nhiệm
và cùng đồng lao cộng khổ với ngài. Mặt khác,
Cha mời gọi mọi người trong và ngoài Giáo xứ
cộng tác. Với sự khiêm nhường, khôn ngoan và
tinh tế của ngài, cùng
với châm ngôn: “Tin
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tưởng, cậy trông sẽ không bao giờ hề thất
vọng”. Và “Từng bước, từng bước thầm”.
Trước hết, Cha xứ cùng với BHG xin phép
chính quyền địa phương cho làm hàng rào kẽm
gai, rồi xây tường bao kín, cho đổ đất và cất
nhà mới. Trong cuộc họp đêm mồng 4/3/2010,
ngài cho biết tiền quĩ của Giáo họ hiện có:
53.050.000 đ (Năm mươi ba triệu, không trăm
năm mươi ngàn đồng). Sau khi họp với Giáo
dân, cha đã làm phép khuôn viên này, xin Thiên
Chúa chúc lành cho dự án này. Mọi người hiện
diện đêm ấy, cảm thấy có một sức mạnh phi
thường và cũng lạ thường.
Được sự chấp thuận và chúc lành của Đức
Giám Mục Giáo phận Tôma Nguyễn Văn Trâm,
sự động viên khích lệ của Cha Giám Tỉnh PX.
Vũ Phan Long, ngày 05/04/2010, khai móng
xây dựng Nhà Nguyện. Từ sự quan tâm của
chính quyền các cấp; sự dấn thân một cách ân
cần và không ngần ngại hy sinh của người mục
tử chung tình; sự cộng tác đắc lực của các ân
nhân trong và ngoài nước, đến sự nỗ lực của
từng người trong Giáo xứ, đến nay Nhà Nguyện
đã hoàn thành cơ bản. Ngôi nhà đã vượt ra
ngoài sự mơ ước của 115 hộ gia đình chúng
con.
Xin chung lời tạ ơn Thiên Chúa đã chúc lành
và thánh hóa cho công trình này. Xin bày tỏ
lòng biết ơn cách chân thành đến các ân nhân xa
gần, và xin cảm ơn mọi người đang hiện diện.
Nguyện xin Chúa luôn ban tràn đầy ân thánh
của Ngài trên tất cả quý vị và gia đình, trong
ngày vui mừng và trọng đại hôm nay.
Stêphanô Trương Hữu Tam,
Trưởng Ban Hành Giáo họ Giuse
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CỰU PHAN SINH VIỆT NAM

TIN CPS
Quay đi, ngoảnh lại đến kỳ
Gửi tin CHIA SẺ,xin ghi đôi hàng !
Chẳng HAY ắt cũng tiếng VANG
Rằng đám nhà CỰU biết đàng tìm nhau ?

CPS “ĂN” TẾT TA lớn :
TIN HOUSTON (Mỹ): 05 Anh Chị Em
(THÊM(61), Vợ Chồng HÀM (62),THỐNG
(68), THỈNH (69)họp nhau đúng giao thừa tại
nhà THỈNH cùng nhau chia sẻ lời Tạ Ơn cho
năm cũ và Lời cầu chúc AN LÀNH cho năm
mới. Anh Chị Em dù xa không quên ở nhà. Văn
phòng Tỉnh Dòng CPS.VN ( ?) nhận điện thoại
đường dài ngay khi ACE có mặt; cảm động thay
mỗi AE có mặt đều xin nói chuyện riêng
với Anh giám tỉnh (?) để qua Anh gửi lời chúc
TẾT đến các ACE.CPS khác nhất là ACE cùng
lớp. Cám ơn Chúa ! Cuộc họp mặt có Tính liên
Lớp và với ACE ở nhà thì… Xa mặt nhưng
chẳng cách lòng !
TIN PHÁP : AC.ĐẶNG NGỌC (61) cũng bon
chen tổ chức TẾT TA ở xứ người Tây ! Cái
đáng quý là TẾT cũng phải có TÍNH PHAN
SINH, nên Cha Charles LÝ và Cha HUÂN phải
có mặt. Coi hình thấy AC.NGỌC rấthớn hở, hai
Cha thì hồ hởi vì bớt…lạnh lẽo!!!
TIN VIỆT KIỀU CPS : THANH MÃ VIỆN
(65) về thăm VN, nhất định phải có một buổi
gặp gỡ AE cùng lớp, Quý Cha,đại diện
CPS….Thế là tại Khu Phú Mỹ Hưng (Q.7) có
một buổi tưng bừng…với thịt chó,heo,gà….Ôi
thôi,mồi rượu nhiều mà người ít; chẳng biết
hôm ấy « khổ chủ » giải quyết số ‘tàn dư’ cách
nào ! Anh chàng THANH hạnh phúc quên ăn
quên uống vì có những 03 Cha đến với tất cả
tâm tình !.- CHỊ KHOA (Vợ THỐNG 68 ) về ăn
TẾT tại VN, dù bận rộn việc nhà, nhưng
đã dám ngõ lời bộc bạch ‘Anh Ph. Cứ điện một
phát là em tới liền !’. Khiếp chưa ! Không để

KHOA cô đơn, ACE trong Nước tổ chức nhiều
bửa cơm thân tình (tại nhà AC.TRÚC,
AC.ĐA, nhà chung Thủ đức và…KHOA đều có
tới phụ hết mình; bửa cuối, trước khi về Mỹ,
nàng ta nhiều lần…rưng rưng nước mắt trước
tình HUYNH ĐỆ thật sự Phan sinh và bất cứ ai
trong tầm tay(kể cả Cha BÌNH cùng lớp), nàng
cũng ôm hôn thắm thiết (Mỹ mà lị !) !
Ngoài bấy nhiều sự gọi là ‘nổi cộm’ thì cũng
phải trình làng rằng…là….,ngay tại trong Nước,
các Nhóm CPS (SG,TĐ,ĐL,BMT,HT,Hố
nai….,CPS.TRẺ) thi nhau tất niên,đón tết,đốt
Tết ….đủ cả ! Ôi thôi, thật là chiều chuộng
ANH LỪA quá sức (công bằng mà nói, cũng có
Thánh Lễ,cầu nguyện, chia sẻ, góp ý …khá chất
lượng chứ không chỉ xôi thịt xuông !) Hơn nữa,
chắc những ngày này,các mạng Điện thoại hốt
bạc mưa nhắn tin từ CPS mọi miền …

VĂN VẮN :
-Vào ngày đưa Ông Táo,CPS lục tục về chúc
TẾT TỈNH DÒNG, Cha Giám Tỉnh có dành cho
một buổi hàn huyên ! Hôm ấy,CPS thi nhau
phát biểu ! Cha Giám Tỉnh chỉ cười cũng muốn
mệt !!!
-TIN VUI : AC.THU (Xuân Lùn 61) Thủ đức
cưới vơ cho con.Vợ Đức (71 đã mất nhưng Bà
Xã rất gắn bó với CPS ) tậu được nhà mới ở
Q.4. Các cháu con AC.XỨNG Hàm tân vào ở
nhà mới, hết lòng cám ơn Các Cha và các Chú
Bác CPS đã ra tay !
-TIN BUỒN :AC.ĐAM (61) vẫn phập phồng
chờ ngày giải tỏa nhà. Vợ A. HƯỜNG (66.Hà
lan) phải vào SG chạy thận trước Tết, A.VĨNH
(65 bị tai nạn mất một bàn tay). Cháu QUANG
con AC. TƯỜNG Bình giã ( sắp cưới vợ vào
ngày 19/2 này) bị té xe gãy xương ống quyển !
Cụ Philiphê 105 tuổi Ba A.ĐỨC (66 Đà lạt), Cụ
ANNA 83 tuổi Mẹ A.ẤN (71,Dĩ an,Bình
dương), Cụ MARIA 85 tuổi Mẹ vọ A.QUANG
(Du sinh,Đà lạt) vừa về nhà Chúa.
Xin Đại gia đình Phan sinh thêm lời TẠ ƠN về
những niềm vui và XIN ƠN về những nỗi
buồn !
Buồn vui kể mãi chẳng vơi
Chỉ xin « túm » lại một lời tròn quay :
CPS vẫn từng ngày
Nối vòng tay lớn, chung xây AN BÌNH !!!
An Tâm
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VÀI CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI
Antôn Nguyễn Ngọc kính, OFM
Theo lời mời của Đức ông James
Gnanapirajasam, Tổng đại diện Giáo phận
Kuala Lumpur, và được Hội đồng Mục vụ Di
dân Giáo phận Sài Gòn giới thiệu, tôi có dịp
tham gia công tác mục vụ di dân cho anh chị em
công nhân Việt Nam tại Giáo phận Kuala
Lumpur trong những ngày Tết Nguyên đán.
Mặc dù thời gian công tác chỉ vỏn vẹn 12 ngày,
tôi cũng đã tận dụng thời gian ít ỏi để chia sẻ
đời sống đức tin với anh chị em Công giáo Việt
Nam đang lao động tại Malaysia, cách riêng tại
Tổng giáo phận Kuala Lumpur. Tôi xin ghi lại
một vài cảm nhận qua chuyến du hành ngắn
ngủi này.
1. Đất nước Malaysia
Liên bang Malaysia gồm bán đảo Malaysia
(hay Tây Malaysia) và một phần phía bắc đảo
Borneo (gọi là Đông Malaysia). Dân số khoảng
26 triệu trên một diện tích tương đương với Việt
Nam chúng ta, gồm 52% người thuộc sắc tộc
Malay nắm ưu thế chính trị, 30% người Mã Lai
gốc Hoa, 8% gốc Ấn Độ, và số còn lại thuộc các
sắc dân khác, trong đó người thổ dân không
thuộc sắc tộc Malay chiếm 7% và phần lớn tập
trung ở Đông Malaysia.
Tây Malaysia là phần đất khá phát triển với
những thành phố lớn, khu công nghiệp và trung
tâm thương mại sầm uất. Chẳng hạn, Kuala
Lumpur là một thành phố có rất nhiều nhà cao
tầng, trong đó tháp đôi Petronas cao hơn 400
mét, là một khu liên hợp gồm văn phòng các
công ty, thương mại và nhà hàng. Hệ thống giao
thông rất tốt. Đường cao tốc liên bang rộng lớn,
chạy xuyên qua những cánh rừng, cách xa khu
dân cư, nên việc di chuyển khá thuận lợi. Riêng
tại thủ đô Kuala Lumpur, có tới 6 tuyến đường
tàu điện và nhiều tuyến xe bus phục vụ khoảng
1,5 triệu người dân thành phố. Phần lớn các
phương tiện tham gia giao thông là xe hơi, thỉnh
thoảng mới thấy xe hai bánh.
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Có nhiều cây xanh trong thành phố, cho nên
không khí khá trong lành. Các loại chim, nhất là
sao đen, bay lượn thỏa thích trong thành phố mà
chẳng sợ bị đánh bẫy. Dường như người dân
Malaysia quý trọng thiên nhiên và có tinh thần
bảo vệ môi sinh.
2. Giáo Hội Công Giáo Malaysia
Có thể nói Malaysia là đất nước Hồi Giáo với
60% dân số, đâu đâu cũng có nhà thờ Hồi Giáo
và mỗi ngày 5 lần, các loa phóng thanh đều rộn
rã tiếng cầu kinh Hồi Giáo. Ngoài Hồi Giáo,
19% dân số theo Phật Giáo, 9% Kitô Giáo
(Công giáo 3%) và 6% Hindu và khoảng 5-6%
theo các tôn giáo khác.
Trong bối cảnh tôn giáo như thế, Giáo Hội
Công giáo tại Malaysia là thành phần thiểu số
và rất khiêm tốn. Nhiều cơ sở học đường của
Giáo Hội nay đã bị quốc hữu hóa, nhưng chính
phủ vẫn giữ nguyên tên trường như trước:
Chẳng hạn, trường Thánh Gioan, trường Thánh
Tôma…
Giáo Hội Công giáo Malaysia có khoảng
800.000 tín hữu, chia thành 3 giáo tỉnh (một
giáo tỉnh thuộc Tây Malaysia, hai giáo tỉnh
thuộc Đông Malaysia), mỗi giáo tỉnh gồm 3
giáo phận.
Tại giáo tỉnh Kuala Lumpur, phần lớn tín
hữu Công Giáo là người Malaysia gốc Hoa và
Ấn, nên thánh lễ thường được cử hành bằng
tiếng Anh, Hoa, Malay và Tamil. Do đó, một
cha xứ phải biết ít là ba thứ tiếng: Anh, Hoa,
Malay. Hiện nay, chương trình đào tạo linh mục
giáo phận đòi hỏi linh mục tương lai phải biết
ba ngôn ngữ ấy.
Vì thiếu ơn gọi và thiếu linh mục làm công
tác mục vụ và truyền giáo (chẳng hạn giáo phận
Kuala Lumpur chỉ có 32 linh mục triều và 17
linh mục dòng phục vụ khoảng 100.000 giáo
dân), cho nên chính người giáo dân đảm trách
công tác quản trị giáo xứ, kể cả mặt tài chánh.
Theo người viết quan sát, thì đời sống đạo của
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người tín hữu tương đối sống động. Chẳng hạn,
trong ba thánh lễ ngày Chúa Nhật tại nhà thờ
chánh tòa, số giáo dân tham dự thánh lễ đầy nhà
thờ rộng lớn, và tham dự tích cực. Các lớp giáo
lý cũng được tổ chức trong ngày Chúa Nhật.
Ngoài ra cũng có các nhóm “Lectio divina”
tham dự chương trình Một Trăm Tuần Đọc Lời
Chúa, Legio Mariae, Phong trào Canh tân Đoàn
sủng…
Hiện nay, Tổng giám mục Murphy Nicolas
Xavier Pakiam, là chủ chăn giáo phận Kuala
Lumpur và cũng là chủ tịch Liên Hội đồng
Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei.
Ngoài những công tác trực tiếp đối với đoàn
chiên do người chăm sóc, người cũng quan tâm
đến đời sống đức tin của anh chị em Công Giáo
ngoại quốc.
3. Đời sống xã hội và đời sống đức tin của
anh chị em công nhân Công giáo Việt Nam
tại Malaysia
Theo
nguồn
tin
của
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia,
nước
Malaysia đón nhận khoảng 10-20% công nhân
là người nước ngoài, phần lớn từ Indonesia,
Myanmar, Việt Nam, Bangladesh, Nepal. Theo
ông Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ Việt nam tại
Malaysia, hiện nay có khoảng 66.000 công nhân
Việt Nam (43.000 người hợp pháp) làm việc tại
Malaysia.1 Nhưng theo Liên đoàn Lao động
Malaysia, thì số công nhân Việt Nam đang lao
động tại đất nước này có thể lên tới 75.000
người. Nếu tín hữu Công Giáo chiếm 10% dân
số Việt Nam, thì ước chừng có khoảng từ 6.000
- 7.000 người Công Giáo Việt Nam đang làm
việc tại đây và cần trợ giúp mục vụ.
Hiện nay có một linh mục Việt Nam, Dòng

Tên thuộc Tỉnh Dòng Úc, đang làm mục vụ cho
anh chị em Công giáo Việt Nam tại giáo phận
Johor-Bahru (miền nam của bán đảo Tây
Malaysia). Hằng tuần, cha đến những nơi có
người Công giáo Việt Nam, cử hành thánh lễ và
ban các bí tích, nhất là bí tích giải tội. Năm
trước, Tổng giáo phận Kuala Lumpur cũng xin
được một cha Dòng Ngôi Lời đến làm mục vụ
cho công nhân Công giáo Việt Nam đang sống
trong giáo phận, nhưng nay đã trở về Việt Nam.
Vì thế, trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, theo lời
yêu cầu của Đức ông James Gnanapirajasam,
Ủy ban Mục vụ Di dân Giáo phận Sài Gòn đã
cử hai linh mục Việt Nam sang Malaysia làm
công tác mục vụ cho người Công giáo Việt Nam
tại giáo phận Kuala Lumpur và Giáo phận
Penang. Rồi dịp Tết Nguyên Đán, Ủy ban Mục
lại cử hai linh mục khác tiếp tục công tác mục
vụ di dân, một thuộc Dòng Đức Mẹ Đồng Công
và một thuộc Dòng Phanxicô. Theo lời Đức ông
James, công nhân Công Giáo Việt Nam rất cần
của ăn thiêng liêng để có thể sống đức tin trong
một môi trường xã hội và văn hóa khá xa lạ với
họ.
Trong bối cảnh đó, tôi có dịp thăm viếng nơi
ăn ở của một sống anh chị em Công giáo Việt
Nam đang lao động tại Malaysia, dâng thánh lễ
trong ba ngày Tết, ban bí tích hòa giải, giúp họ
tĩnh tâm và lắng nghe tâm tư tình cảm của họ.
Tôi xin ghi lại một vài cảm nhận đã trải nghiệm
trong những ngày qua.
a. Đời sống xã hội khó khăn
Trước khi lên đường sang Malaysia, cha
Giuse Nam (Dòng Đức Mẹ Đồng Công) và tôi
đến chào thăm Đức hồng y Gioan Baotixita, và
được người cho biết anh chị em công nhân Việt
Nam làm việc tại Malaysia mắc ba khuyết tật:
Mù, câm và điếc. Vì không biết đọc, biết nói và
không nghe được tiếng Anh hay tiếng Mã Lai,
nên họ rất bị hạn chế trong việc giao tiếp. Kể cả
trong công việc, họ cũng chịu nhiều thiệt thòi
mà không biết. Do đó, họ cảm thấy tự ti mặc
cảm, khép kín và tự cô lập. Nơi nào có đông
người Việt, họ thường quanh quẩn với nhau mà
không thể hòa nhập với xã hội bên ngoài. Như
vậy, chưa kể đến kỹ năng giao tiếp, người công
nhân (nhất là những người mới qua) thiếu ngay
cả điều kiện tối thiểu là ngôn ngữ. Còn những
người đã làm việc tại Malaysia từ một đến hai
năm thì có thể giao tiếp hằng ngày bằng tiếng
Mã Lai.

1

X. http://vieclam.nld.com.vn/?view=labourexports&id=595
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Kể lại thời gian mới qua, anh Tâm, một giáo
dân thuộc giáo xứ Vĩnh Linh, Giáo phận Nha
Trang tâm sự: “Trong mấy tháng đầu, tôi cảm
thây cô đơn, lạc lõng và bị bỏ rơi. Tôi muốn đến
nhà thờ, nhưng không sao tìm thấy được. Mãi
cho đến khi một anh bạn Công Giáo người
Indonesia dẫn tôi đến nhà thờ Công Giáo và
tham dự thánh lễ bằng tiếng Anh. Tuy không
hiểu, nhưng tôi cũng đoán biết được những gì
diễn ra trên bàn thờ. Tôi cảm thấy ấm lòng.”
Đời sống vật chất cũng không mấy sáng sủa.
Phần lớn sống trong những dãy nhà tiền chế
chật chội được dựng lên sát nơi làm việc. Mọi
sinh hoạt đều giới hạn trong khoảng 20m2 dành
cho 6-10 người. Ngoài ra, các công ty đều kiểm
soát việc đi lại của công nhân một cách chặt
chẽ, và thu giữ hộ chiếu vì sợ công nhân bỏ sở
đi làm nơi khác.
Theo hợp đồng lao động, công nhân chỉ làm
việc 8 giờ mỗi ngày, nhưng phần lớn đều làm
tăng ca, tức 16 giờ/ ngày, hay làm thêm một
công việc khác. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì
trong ba năm ở tại Malaysia, họ chỉ có mục đích
duy nhất là làm việc, bù lại số vốn đã bỏ ra
(khoảng 24 triệu) và kiếm tiền nuôi sống gia
đình. Do vậy, họ không có thời giờ nghỉ ngơi và
cũng không mấy quan tâm đến đời sống tôn
giáo.
Một công nhân Việt Nam nói rằng: Công ty
anh không có ngày nghỉ, nhưng luôn luôn có
việc cho công nhân; muốn nghỉ thì phải xin
phép.
Rõ ràng là không có ai đứng ra bênh vực cho
quyền lợi của công nhân, khi họ bị khai thác quá
mức. Trong khi đó, những Công ty Xuất khẩu
Lao động không hề quan tâm và cũng không
biết rõ đời sống lao động của họ. Theo nhận
định của một linh mục đang làm công tác mục
vụ di dân, thì viễn cảnh của công nhân Việt
Nam đang lao động tại Malaysia không mấy
sáng sủa. Những công ty môi giới tại Việt Nam
thường ký một hợp đồng tương đối “dễ thở” với
công nhân, nhưng khi bắt đầu làm việc, các
công nhân Việt Nam phải ký với công ty địa
phương một hợp đồng “bất lợi” khác mà họ
không thể từ chối, vì đã ném lao thì phải theo
lao. Trong nhiều trường hợp, công nhân Việt
Nam bị đối xử khắc nghiệt, nhân quyền không
được tôn trọng. Nếu vì thế mà rời bỏ công ty, họ
trở thành công nhân bất hợp pháp, vì không có
giấy tờ tùy thân và phải đối diện với nhiều nguy
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hiểm, kể cả sách nhiễu và tù tội. Vì thiếu thông
tin chính xác và thiếu suy nghĩ chín chắn, một
số thanh niên nam nữ đã rơi vào hoản cảnh dở
khóc dở cười, tiến thoái lương nan và sống lây
lất chờ đến khi mãn hợp đồng.
Chính vì thế mà trong những ngày đầu khi
mới bước chân đến Malaysia, một công nhân
ngoại giáo đã gặp khủng hoảng và căng thẳng
trầm trọng. Rất may là anh đã gặp được sự nâng
đỡ của những người bạn Công Giáo, và sau đó,
anh tiếp tục sinh hoạt với anh chị em Công
Giáo.
Anh Hành, một giáo dân gốc Quảng Bình,
cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhiều
lần anh có ý định bỏ cuộc, bất chấp số tiền khá
lớn mà mình đã bỏ ra để được đi xuất khẩu lao
động.
b. Đời sống đức tin thiếu thốn
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có
người người kêu gọi và thúc giục, tìm kiếm và
quy tụ, thì không mấy người Công Giáo Việt
Nam lao động tại Malaysia quan tâm đến việc
lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.
Ý thức trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho
những người Công Giáo hiện diện trong lãnh
thổ của mình, Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã
xin Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cộng tác mà
chăm lo đời sống đức tin của những công nhân
Công Giáo Việt Nam. Hiện nay, ngoài cha
Phêrô Trần Văn Trợ, SJ, đang chăm sóc mục vụ
cho công nhân tại giáo phận Johor-Bahru, còn
có Chị Anna Phan Thị Lệ và Terêxa Hồng Lý,
FMM, đang đồng hành với anh chị em công
nhân Công Giáo tại giáo phận Kuala Lumpur.
Hai chị đã hy sinh nhiều thời giờ để tìm kiếm,
quy tụ, tổ chức công nhân Công Giáo thành
từng nhóm, để nâng đỡ nhau trong đời sống đức
tin. Chị Anna Lệ cho biết hiện nay hai chị đã
quy tụ được 5 nhóm công nhân Công Giáo Việt
Nam tại những khu vực khác nhau: Giáo xứ
Chính tòa thánh Gioan, Giáo xứ Thánh Gia
thuộc bang Kajang, Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức
thuộc bang Klang, Giáo xứ thánh Têrêxa thuộc
bang Nilai và Giáo xứ thánh Tôma thuộc bang
Kuantan. Tôi đã có dịp đến dâng lễ với 4 trong
số 5 nhóm này, mỗi nhóm trên dưới 20 anh chị
em.
Ngoài ra, chị Anna Lệ còn cộng tác với Văn
phòng Phát triển Nhân sinh để trợ giúp anh chị
em công nhân nước ngoài bị đối xử bất công.
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Tại giáo phận Penang, phía Bắc bán đảo Tây
Malaysia, cũng có một cộng đồng công nhân
Công Giáo Việt Nam. Trong dịp Tết Nguyên
Đán, nhân dịp cha Giuse Nam, Dòng Đồng
Công, đến làm công tác mục vụ tại đây, có
khoảng 100 anh chị em quy tụ lại với nhau,
cùng nhau dâng lễ Minh Niên, sinh hoạt mừng
Tết Nguyên Đán và trao đổi về đời sống đức tin
của anh chị em Công Giáo Việt Nam tại giáo
phận Penang. Trong dịp này, anh chị em chính
thức thành lập “Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang”
quy tụ các tín hữu Công Giáo Việt Nam đang
sống trong giáo phận Penang và bầu chọn “Ban
mục Vụ Cộng Đoàn.”
Tuy nhiên, việc tổ chức cũng gặp không ít
khó khăn, bởi vì số công nhân Công Giáo Việt
Nam biến động, tùy theo hợp đồng lao động và
sự điều động của công ty chủ quản. Có những
anh chị em rất tích cực với nhóm, nhưng sau ba
năm cũng phải trở về Việt Nam.

Đàng khác, đời sống luân lý “phức tạp” cũng
là một lý do khiến nhiều người bê trễ trong việc
thực hành đời sống đức tin. Vì xa nhà và cô
đơn, cũng như thiếu sự nâng đỡ của cộng đoàn
đức tin, các công nhân nam nữ dễ dàng tìm đến
với nhau, và nhiều khi vượt quá giới hạn của
tình bạn.
4. Kết luận
Quả thực là những công nhân Công Giáo
Việt Nam tại Malaysia đang gặp nhiều khó khăn
và thách đố trong đời sống xã hội và đời sống
đức tin. Do nhiều lý do khách quan và chủ quan,
họ chưa thể sống đức tin của mình một cách xác
tín và trưởng thành, nhất là khi họ sống giữa
một nền xã hội - văn hóa – tôn giáo mà họ chưa
bao giờ có một ý niệm gì. Họ đang cần sự trợ
giúp của Giáo Hội để có thể thực hành đời sống
đức tin của mình. Mục vụ di dân quả là một
thách đố cho Giáo Hội Malaysia lẫn Giáo Hội
Việt Nam.

Chân Phước Gioan Duns Scotus:

Tôn vinh tư tưởng của Ngài
(ZENIT.org 16-1-2012)
Nguyễn Trọng Đa chuyển ngữ
Ba mươi năm sau chuyến thăm của ĐTC
Gioan Phaolô II đến Đại học Giáo Hoàng
Antonianum tại Roma, chứng từ và các lời dạy
có tính thời sự của nhà thần học lớn dòng
Phanxicô Gioan Duns Scotus được đề cao trong
các bài tham luận, nhân dịp lễ các thánh tử đạo
Phan sinh, được tổ chức tại Roma.
Ngày 16-1, là lễ các thánh tử đạo Phan sinh
thời đầu và là ngày kỷ niệm ĐTC Piô IX tuyên
phong thánh Antôn thành Pađua là Tiến sĩ Giáo
Hội, cũng là ngày lễ mừng của Đại học
Antonianum. Nhân dịp này, Đại học đã tổ chức
một ngày về "Nhân chứng hy vọng: 30 năm sau
chuyến thăm của ĐTC Gioan Phaolô II”, đề cao
đặc biệt chuyến thăm của Ngài đến Uỷ ban
Scotus, bộ phận chịu trách nhiệm xuất bản các
tác phẩm của Duns Scotus.
Việc tôn phong Gioan Duns Scotus, người
Scotland, đã được long trọng khẳng định tại
Roma bởi ĐTC Gioan Phaolô II ngày 20-31993: Ngài được tôn phong Chân phước dưới
tước hiệu “người ca hát Ngôi Lời Nhập Thể và
bênh vực Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội".
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Trong số các nhân vật được mời phát biểu
trong ngày này, có: giáo sư Priamo Etzi, Viện
trưởng Đại học Antonianum, linh mục Vidal
Rodríguez López, Tổng thư ký đặc trách đào tạo
và học vấn Dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Cha
Slawomir Oder, cáo thỉnh viên án phong thánh
của Chân phước Gioan Phaolô II, Cha
Rodríguez Carballo, Tổng Phục vụ Dòng Anh
Em Hèn Mọn và Đại Chưởng Ấn của Đại học
Antonianum.
Lễ kỷ niệm này là cơ hội để trở lại với hình
ảnh mà các ĐTC Phaolô VI và Gioan Phaolô II
đã có về Chân Phước Gioan Duns Scotus. ĐTC
Gioan Phaolô II đã xác định chân phước là
người “đã hoàn thiện tư tưởng” của thánh
Bonaventura và "là người đại diện xuất sắc
nhất" của trường phái Phan sinh.
Điều này đã được tác gỉa Girolamo Pica viết
trong cuốn sách "Chân Phước Gioan Duns
Scotus. Tiến sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội" ("Il beato giovanni Duns Scoto. Dottore
dell'Immacolata”), do nhà xuất bản EllediciVelar ấn hành năm 2010. "Vài tháng sau khi kết
thúc Công Đồng chung Vatican II, ĐTC Phaolô
VI trong tông thư ‘Alma Parens’, - ký ngày 147-1966, nhân dịp Hội nghị Kinh viện lần thứ hai
được tổ chức trong khuôn khổ mừng 700 năm
ngày sinh của Gioan Duns Scotus, - nêu rõ các
lý do của “tính thời sự của tư tưởng của Scotus”,
so sánh trước tiên lập trường của Ngài với lập
trường của ĐTC Lêô XIII.
Nếu ĐTC Lêô XIII, trong Thông điệp
"Aeterni Patris", - Pica lưu ý trong cuốn sách
của mình - đề cập đến vị thế tư tưởng của thánh
Tôma Aquinas so với các tiến sĩ Kinh viện khác,
nói rằng thánh Tôma nổi hẳn lên là 'Duce' (Thủ
lĩnh) và 'người thầy' trong tất cả các tiến sĩ Kinh
viện, thì Đức Phaolô VI trong tông thư "Alma
Parens", đặt một nốt giáng (bémol) cho sự so
sánh này, khi đặt hai tư tưởng của Scotus và của
Tôma
bên
cạnh
nhau
Ông Pica cho biết ĐTC Phaolô đã viết: "Bên
cạnh nhà thờ uy nghi của Thánh Tôma Aquinas,
trong số các nhà thờ khác có một nhà thờ đáng
tôn vinh - mặc dù hơi khác nhau về cấu trúc và
độ lớn – đó là tư tưởng nhiệt tâm của Gioan
Duns Scotus nâng lên trời cao, trên nền tảng
vững chắc và định hướng mạnh mẽ".
Một thay đổi nhỏ mà tác giả cuốn sách nói ra
trong vài dòng chữ, giải thích rằng sự so sánh
này, theo ĐTC Phaolô VI, nổi lên từ một cái
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nhìn mới, từ sự thay đổi trong quan điểm và tỉ
lệ, vốn có thể được xem như "sự biểu hiện" một
sự điều chỉnh tiêu chuẩn đo lường về tính chính
thống của tư tưởng Scotus.
Và ông nhấn mạnh, trong khi trong nhiều thế
kỷ học thuyết Scotus đã được coi là trái với đức
tin, trong nhiều khía cạnh, tư tưởng của Scotus
bị xem là trái ngược với tư tưởng của Thánh
Tôma Aquinas theo quy định của Giáo Hội.
Năm 1971, các tác phẩm của Scotus được
chấp thuận, và chính xác bởi vì thước đo lường
không còn là các tác phẩm của Thánh Tôma,
nhưng là học thuyết của Giáo Hội; và sự thay
đổi này, theo một số người nói, đánh dấu một
thời đại, đến nỗi lịch sử án phong chân phước
cho Scotus được đưa vào trong các sách giáo
khoa thần học và môn lịch sử Giáo hội.
Như vậy, sau khi nhìn nhận rằng tư tưởng của vị
thầy Phan sinh là đáng tin cậy và đề xuất một
phân tích mới so với phán quyết của ĐTC Lêô
XIII, ĐTC Phaolô VI mong rằng học thuyết
Scotus có thể cung cấp một số yếu tố hữu ích
cho cuộc đối thoại, nhất là với anh em Anh giáo.
Trong vấn đề này, ĐTC đã trở lại phán quyết
của Jean de Gerson, theo đó Scotus đã được
thúc đẩy "không phải bằng sự độc đáo tranh cãi
để chiến thắng, nhưng bằng sự khiêm tốn để đạt
được một thỏa thuận".
Girolamo Pica nói tiếp trong cuốn sách, về
phần mình, ĐTC Gioan Phaolô II đã có nhiều cơ
hội để nói về Chân phước Gioan Duns Scotus,
nhất là trong chuyến Ngài thăm Ủy ban Scotus
của Đại học Antonianum năm 1982, nhưng
chính trong dịp công nhận lễ mừng phụng vụ
đối với Scotus, mà Ngài nhấn mạnh thật sự tầm
quan trọng của tư tưởng Scotus đối với Giáo
Hội ngày 20-3-1993:
ĐTC Gioan Phaolô II tuyên bố: “Với các
Giáo hội địa phương hiện diện chiều nay trong
Vương Cung Thánh Đường của Vatican với các
mục tử rất đáng kính, và với toàn bộ đại gia
đình Phan sinh, tôi gửi lời chào thăm, mời gọi
mọi người hãy chúc tụng Danh Chúa, mà vinh
quang của Ngài sáng chói trong học thuyết và
trong sự thánh thiện đời sống của chân phước
Gioan, người ca hát Ngôi Lời Nhập Thể và bênh
vực Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội".
Ngài nói tiếp : “Trong thời đại chúng ta, giàu
có về tài nguyên con người, kỹ thuật và khoa
học, nhưng nhiều người đã mất cảm thức đức tin
và sống một cuộc sống xa Chúa Kitô và xa Tin
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Mừng của Ngài (x. Redemptoris Missio, 33),
Chân phước Duns Scotus, tự trình diện không
chỉ với độ sắc nét của tâm trí và một khả năng
đặc biệt để thâm nhập vào mầu nhiệm Thiên
Chúa, mà còn với sức mạnh thuyết phục của sự
thánh thiện đời sống, làm cho Ngài trở thành
một bậc thầy về tư tưởng và đời sống, cho Giáo
Hội và cho toàn thể nhân loại”.
“Học thuyết của Ngài, mà người ta có thể rút
ra, như vị Tiền Nhiệm Đáng Kính của tôi là
ĐTC Phaolô VI đã nói, các vũ khí tuyệt vời để
chống lại và loại bỏ đám mây đen tối của chủ
nghĩa vô thần, vốn làm mờ đen thời đại chúng ta
(Tông Thư Alma Parens - AAS 58 [1966], 612),

xây dựng mạnh mẽ Giáo Hội, bằng cách hỗ trợ
Giáo Hội trong sứ vụ cấp bách về một cuộc tân
Phúc Âm hóa cho các dân nước của thế giới”.
ĐTC Gioan Phaolô II kết luận: “Đặc biệt,
đối với nhà thần học, linh mục, mục tử, tu sĩ
nam nữ, và cách đặc biệt cho các tu sĩ Phan
sinh, Chân phước Duns Scotus là một gương
mẫu về sự trung thành với chân lý mặc khải, sự
hoạt động đời linh mục có hiệu quả, đối thoại
nghiêm túc trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất" :
"Xin tinh thần của Ngài và sự tưởng nhớ Ngài
chiếu soi, từ ánh sáng của Chúa Kitô, việc làm
và các hy vọng của xã hội chúng ta", tác giả kết
luận.

ĐÀ LẠT
Cử Hành Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến 2-2-12
Gió Nhẹ
Năm nay, ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh
Hiến (lễ Dâng Chúa vào Đền Thánh thứ năm 22-2012) không rơi vào những ngày Tết hay cận
Tết như những năm trước, mà đã bước ra khỏi
“mùng” (11 Tết) nên anh chị em tu sĩ hạt Đalạt
cử hành ngày đời sống thánh hiến đúng vào
thời gian được qui định.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết
lập ngày này từ năm 1997 và đến nay là lần cử
hành thứ 16. Khoảng 200 anh chị em sống đời
thánh hiến tại giáo hạt Đalat thuộc nhiều tu hội
khác nhau, gồm 100 nam và 100 nữ, đã hân
hoan cử hành ngày này cùng với đức giám mục
giáo phận Antôn Vũ Huy Chương tại ngay
chính toà giám mục là “Nhà Chung” của mọi
người. Anh Anphong Minh, tự lãnh trách nhiệm
tổ chức ngày này, đến nay đã là lần thứ ba tại
Đalat.
Vì các nữ tu đa số có nhà trẻ, nên để các chị
“rảnh tay” hơn, giờ gặp gỡ phải bắt đầu từ 4 giờ

chiều. Và chỉ có đúng 1 giờ trước giờ Thánh lễ,
nên mọi việc cứ phải tăng tốc.
Trước hết, tất cả vào phòng hội tầng 3 một
khắc để được giới thiệu chung các dòng tham
dự và nói qua chương trình sinh hoạt. Nhiều
người phải đứng vì không còn ghế ngồi ! Sau đó
anh chị em vào nhà nguyện cũng ở tầng 3, nam
một bên và nữ một bên, để có thể ngồi sát nhau
mà không sợ “nam nữ thọ thọ ‘rất’ thân !” Nhà
nguyện kê ghế băng, nên “bao nhiêu cũng
không vừa !” Ai không xưng tội, thì ngồi suy
niệm về ơn Chúa gọi vào đời thánh hiến. Ai
xưng tội thì sẵn 6 anh em linh mục ngồi đó để
tỏ bày lòng thương xót của Chúa cho họ.
4g30 đọc chung Kinh Chiều, ôn câu Đáp ca,
rồi hạ tầng xuống bậc cấp trước vườn hoa toà
giám mục để lưu hình chung với Đức cha. Hai
trăm người cố xếp thì cũng dư đủ, mà cố gắng
thì cũng đưa được khuôn mặt hoặc chí ít là hai
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con mắt của mình hướng về máy hình.
5g thánh lễ đồng tế do Đức cha chủ sự cùng
với 8 anh em tu sĩ linh mục. Trong bài giảng
Đức cha so sánh cơ cấu Hội Thánh và đời
Thánh Hiến. Nếu Hội Thánh là Hội Thánh mầu
nhiệm, Hội Thánh hiệp thông, Hội Thánh sứ vụ
thì đời tu cũng “mầu nhiệm” cũng “hiệp thông”
cũng “sứ vụ.”
Sau bữa ăn Lời Chúa và Thánh Thể là bữa ăn
tân niên với Đức cha. Nhà cơm của toà giám
mục phủ kín chỗ với 25 bàn x 8 người. Đức cha
lì xì tiền mới là hai tờ xanh nhỏ tức chẵn chục
cho mọi người dự bữa. Các mục giúp vui “bỏ
túi” của các tu hội và các món quà may mắn
được rút số đã lấp kín giờ ăn kéo dài hơn một
tiếng đồng hồ. Vì anh Minh là dòng mình, nên
các tập sinh Phan Sinh được “tận dụng” tối đa,
từ giúp lễ, hát ca, đến “emcee” cho bữa tiệc vui
cũng đều là dòng ta. Không hiểu sao không thấy

“ép hai em” có mặt, bởi khâu mời nữ tu là có
ban bệ của nữ alô mời.
Anh chị em ra về với lời “ước” của Đức cha
là ước gì có nhiều ngày đời sống thánh hiến như
thế này nữa. Amen !

Bài giảng dịp lễ Khấn lần đầu
ngày 11-2-2012 tại Đan viện Clara, Q. 9

Ơn gọi đan tu Clara
chính là ơn gọi làm “những kẻ lữ hành và khách lạ”
1 Sm 3,1-10; Rm 12,1-13; Ga 15,1-8
FX Vũ Phan Long, OFM
Có những anh chị em nghĩ rằng là đi tu dòng kín
Clara, thì vào ngày khấn, các tu sĩ được gặp gia đình
và bạn hữu, nhưng sau đó thì trở vào trong đan viện
kín mít, và chẳng phải bận tâm đến “chuyện thế
gian” nữa! Không biết hai chị tân khấn sinh có đang
nghĩ như thế không?
Thật ra, quan niệm như thế là coi đan viện như là
một ốc đảo khép kín hết sức ích kỷ. Đã là tu sĩ, bất
kể thuộc dòng nào, đều có can dự vào vận mệnh của
Hội Thánh và thế giới. Trong khi thế giới, và cả Hội
Thánh nữa, đang tiến đi trên con đường dương gian
này, và đối diện với muôn ngàn vấn đề nhức buốt,
chị em lại có thể thản nhiên chỉ lo cho mấy chậu
hoa, mấy con gà, mấy luống rau cải… của mình sao?
Xin đan cử vài vấn đề. Hôm nay, trái đất chúng ta
lúc nào cũng có thể bị tiêu hủy vì môi trường sống
đang bị ô nhiễm nặng và vì một số lượng vũ khí rất
tối tân. Bên cạnh một xã hội đang đi thật nhanh, đã
phát triển, một xã hội mất hướng không chấp nhận
những gì ngày hôm qua còn là đúng, và sẽ coi là
đúng điều mà hôm nay đang coi là tội lỗi. Hôm nay
người ta nghĩ rằng tự mình có thể làm được tất cả
mọi sự mà ngày trước họ chờ đợi từ nơi một mình
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Thiên Chúa. Những vấn đề đó không liên quan gì
đến chị em sao?
Đó là những thách đố của xã hội trong đó chúng
ta đang sống và mỗi người phải đáp trả theo ơn gọi
của mình. Nếu các chị không đáp trả được các thách
đố này, thì tưởng là sống trong dòng kín thì “không
rập theo đời này”, nhưng rồi sẽ bị ảnh hưởng thói
đời bằng đủ kiểu. Các chị đáp trả các thách đố này
“tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát
cho” (Rm 12,3). Các chị đáp trả các thách đố này
“tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người”
(Rm 12,6), bằng “lòng bác ái không giả hình giả bộ”
(c. 9), bằng sự nhiệt thành, bằng tinh thần sốt sắng,
bằng niềm hy vọng, bằng sự kiên nhẫn (cc. 10-12).
Các chị đáp trả các thách đố này bằng cách sống
nếp sống tu trì Clara làm sao để người đời linh cảm
là có Thiên Chúa thật sự và Thiên Chúa vẫn đang
làm việc, đang kêu gọi, đang cứu độ, bởi vì các chị
đang sống với Người. Các chị sống đời sống cộng
đoàn thế nào để người ta tin rằng thật sự có Hội
Thánh, trong đó các thành viên liên kết với nhau như
các cành trên một cây nho (Ga 15), như trong một cơ
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thể sống động, các chi thể hành động với nhau và tác
động lên nhau.
Nói như thế, là thấy khó. Nhưng sứ mạng của
chúng ta là như thế, nếu chúng ta muốn tránh những
rơi ngã khác. Phải tự nhủ: chắc chắn tôi chưa đạt đến
ngang tầm những gì tôi phải đạt để có thể là nữ tu
Clara, nhưng tôi không ngừng là một nữ tu Clara, tôi
không ngừng được Đức Kitô yêu thương, và khi
trung thành với đời sống cộng đoàn, tôi tin là mình
càng được Đức Kitô nâng đỡ.
Ơn gọi đan tu Clara chính là ơn gọi làm “những
kẻ lữ hành và khách lạ” (L Cl 8,1). Chúng ta đến từ
Thiên Chúa và chúng ta trở về với Người. Chúng ta
bước đi từ chặng này đến chặng khác, lớn dần lên,
chín chắn hơn, chia sẻ với nhau để sống phong phú
hơn và để yêu thương chan hòa hơn. Dù bề ngoài thế
nào, ngay tại một nơi, trong đan viện ổn định, với
chuỗi ngày trôi qua đều đặn, chị em đang thực hiện
một hành trình kiên nhẫn, bền bỉ, can đảm, hành
trình này đưa chị em ra khỏi chính mình và đưa chị
em về với Thiên Chúa, với tình yêu, với ánh sáng
của Người. Ổn định và chuyển động thiêng liêng

chặt chẽ gắn liền với nhau trong kinh nghiệm đan tu.
Các đan sĩ sống ổn định và bám rễ trong tình yêu.
Các đan sĩ cũng di động và ngoan ngoãn đi theo làn
hơi của Thánh Thần, để bước theo Đức Kitô, với số
hành lý ít tối đa để không chậm bước tiến.
Những lời mẹ thánh Clara đã viết cho thánh
Agnès thành Praha, hẳn cũng đang được ngỏ cho chị
em, là theo hướng đó:
“Điều gì bà đã nắm giữ, hãy nắm giữ cho chắc;
điều gì bà đã làm,
xin tiếp tục làm đừng bao giờ buông trôi.
Nhưng, nhanh nhẹn rảo bước,
nhẹ nhàng tiến lên,
với đôi chân vững chãi,
sao cho cả bước chân bà
cũng không hề vương bụi đường;
hãy tiến lên
vững tin, vui vẻ và nhanh nhẹn,
trên nẻo đường hạnh phúc đích thực”
(2 T Ag 11-13).

Chung Quanh Vụ Cưỡng Chế Ở Tiên Lãng
Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM
Tiên Lãng, tên một huyện thuộc thành phố
Hải Phòng, nay đã trở nên quen thuộc với người
dân khắp nước sau vụ cưỡng chế thu hồi đất đối
với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Cuộc cưỡng
chế có vẻ bất thường này xảy ra hồi đầu tháng l,
2012, đã thu hút sự quan tâm và dư luận của
toàn xã hội mãi cho tới hôm nay 10/2, khi Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc
họp về vụ việc này.
Nhắc lại diễn tiến vụ việc.
Ngày 5 tháng 1, chính quyền địa phương đã
huy động một lực lượng cả trăm công an và bộ
đội đến cưỡng chế vùng đầm nuôi trồng thủy
sản của gia đình ông Vươn và đốt phá các lều
coi đầm. Đây là một loại đất nông nghiệp gần
vài chục hecta đã được giao cho gia đình ông
khai thác từ hơn chục năm nay. Từ một vùng
hoàn toàn bỏ hoang, ông Vươn đã bỏ ra nhiều
tiền của, công sức để cải tạo thành công, xây
dựng cơ nghiệp và đóng góp đáng kể vào kinh
tế địa phương, đến độ có lúc ông được xem là
một người nông dân mẫu mực. Nay bỗng dưng
chính quyền quyết định thu hồi đất được giao,
gia đình ông không đồng tình, không chấp nhận,
nên một số người nhà của ông đã gài mìn tự chế
trong vườn và cầm súng hoa cải bắn chống lại,

khiến bốn cảnh sát và hai cán bộ bị thương.
Ngày 6/1 một số cán bộ đi theo một máy xúc
vào khu đầm phá căn nhà hai lầu của ông Vươn.
Sau cưỡng chế, thủy sản trong đầm bị mất sạch.
Theo vợ ông Vươn, gia đình ông chưa xổ đầm
bán tết. Ngày 10/1 bốn bị can gồm ông Đoàn
Văn Vươn, Đoàn Văn Quý em ông Vươn, Đoàn
Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ bị khởi tố, bắt giam
về tội giết người. Bà Phạm Thị Báu (tức Hiền,
vợ ông ông Quý), và bà Nguyễn Thị Thương
(vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi
hành công vụ, được tại ngoại.
Chính quyền đối diện với dư luận phê bình.
Sau vụ cưỡng chế “rầm rộ” và bi đát này, dư
luận nổi lên “ầm ĩ” (chữ dùng của VietnamNet)
kéo dài trong dịp tết nguyên đán, phần nhiều là
phê phán chính quyền. Bởi thế các cấp chính
quyền liên hệ bắt đầu giải thích, chống chế
nhưng càng giải thích càng tỏ ra lúng túng, mâu
thuẫn. Một vài thí dụ.
Về lý do cưỡng chế, Chủ tịch UBND huyện
Tiên Lãng phát biểu ngày 12/1: “Cưỡng chế do
phát hiện có lực lượng chống đối ẩn núp”. Đại
diện UBND xã Vinh Quang và Mặt trận Tổ
Quốc huyện Tiên Lãng lại nhấn mạnh rằng
cưỡng chế đầm tôm ông Vươn “để bảo đảm
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công bằng”. MTTQ huyện Tiên Lãng còn nói
thêm: “Dư luận nhân dân đa số ủng hộ chính
quyền”, (điều này hoàn toàn không đúng). Về
vụ phá nhà ông Vươn, Phó chủ tịch Hải Phòng
Đỗ Trung Thoại khẳng định ngày 17/1: “Người
dân phá nhà ông Vươn do bức xúc”. Ngày 2/2
ông Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng
UBND huyện Tiên Lãng một lần nữa quả quyết
trên Đài Tiếng nói Việt Nam rằng đoàn cưỡng
chế không phá nhà dân.
Về hoa lợi trong đầm, theo báo điện tử Giáo
dục Việt Nam ngày 31/1, ông Ngô Ngọc Khánh
này cũng nói: “Ngay trong ngày sau cưỡng chế,
chúng tôi quản lý đầm rồi, thì đoàn cưỡng chế
đã tháo cống thông thủy”. Và theo ông Khánh
khi đó hoa lợi trong đầm không có gì. Chắc hẳn
ý ngầm của ông Khánh là: trước đó gia đình chủ
đầm đã đánh bắt hết rồi. Thế nhưng theo vợ ông
Đoàn Văn Quý, đầm có 5.000 con cá vược,
7.000 con cá trắm, 3.000 cua giống bị đánh bắt
hết, tổn thất ước tính hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể
tôm cua tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối. Gia
đình chưa đánh bắt cho thị trường tết nguyên
đán. Theo phản ánh của người dân thì sau ngày
cưỡng chế có người đánh bắt cá trong hồ đầm.
Người ấy là ai? Phải là người trong nhóm tiếp
quản hoặc được sự đồng ý của nhóm tiếp quản.
Thế nhưng, không biết từ đâu, một tin được
tung ra là có một số đối tượng giang hồ tiếp
quản khu đầm (?).
Vì vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật,
được nhiều người chứng kiến, nên những lời
chống chế giải thích của chính quyền không thể
thuyết phục ai và không đứng vững trước sự
thật. Tuyên bố của cán bộ địa phương các cấp
thường không nhất quán, có khi còn đối nghịch
nhau. Càng về sau, khi sự thật đã được phơi bày
ra, họ càng lúng túng, nhưng cũng có những vị
bắt đầu nhìn nhận những sai trái của mình trong
vụ cưỡng chế.
Mấy cái sai trong vụ cưỡng chế.
Theo dõi báo chí, tôi thấy có mấy điểm sai
sau đây của chính quyền xã Vinh Quang và
huyện Tiên Lãng thường được nhắc tới.
Việc cưỡng chế thu hồi đất diễn ra rất sớm
trước khi hết hạn giao đất.
Chính quyền không có phương án sử dụng
đất sau khi thu hồi. Nhưng dư luận gợi ý rằng
những hồ đầm ông Vươn nằm trong Dự án Sân
bay quốc tế và Dự án đường cao tốc từ Tiên
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Lãng (sân bay) đến Hải Phòng, Thái Bình. Tiền
đền bù cho những hồ đầm này chắc sẽ rất lớn!
Không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ
trước khi thu hồi. Nên biết, trước đây, vào năm
2005, cũng tại xã Vinh Quang thuộc huyện Tiên
Lãng, ông Vươn đã cắt gần 5ha cho một dự án
nuôi tôm xuất khẩu và ông đã được bồi thường.
Lần này xem ra chính quyền không có ý đền bù.
Do đó họ cũng không tổ chức trao đổi với người
đang khai thác đất hợp pháp.
Việc cưỡng chế được thực hiện cách vội
vàng, không minh bạch, gây nghi ngờ và diễn ra
như một trận “đánh phá”- họ dùng tới quân đội-,
không phù hợp với một chính quyền hành sự
đúng luật pháp đối với người dân, với quyền lợi
người dân. Đó là một hành động quan liêu, vô
tâm, thậm chí nhẫn tâm đối với người dân, nên
bất chấp tết nguyên đán cổ truyền không còn
bao xa, họ vẫn cho “đánh”, khiến cho một gia
đình đang làm ăn bình thường, lương thiện, hợp
pháp, trong chốc lát và hầu như “vô cớ”, đã bị
tước hết đất đai sản xuất và mất sạch mọi hoa
lợi cùng với nhà cửa bị phá tan tành.
Đàng sau vụ cưỡng chế.
Vụ việc ở Tiên Lãng lại đặt ra một lần nữa và
một cách nóng bỏng, hai vấn đề lớn: 1/ vấn đề
cán bộ và chính quyền địa phương, 2/ vấn đề
chính sách đất đai.
Chính sách cán bộ.
Những sai phạm trong vụ này cho thấy rõ sự
yếu kém của cán bộ trong hiểu biết về luật pháp,
trong khả năng điều hành bộ máy hành chính
cũng như trong đạo đức và tinh thần phục vụ
nhân dân. Theo cách nói quen thuộc: họ thiếu
tầm và thiếu tâm. Đây là một tình trạng chung,
không phải chỉ riêng ở xã Vinh Quang và huyện
Tiên Lãng. Do đâu? Thiển nghĩ, nói cho cùng là
do chính sách cán bộ hiện hành.
Cán bộ công chức tuyệt đại đa số là người
của đảng, do đảng cộng sản đưa ra theo những
tiêu chuẩn của đảng, người dân không bàu ra
những người trực tiếp “cai quản” mình. Có hai
hệ thống: hệ thống chính quyền và hệ thống
đảng. Trong thực tế, người cán bộ chỉ lệ thuộc
hệ thống đảng. Đề bạt, cất nhắc, thuyên chuyển
hay loại trừ một cán bộ đều do đảng quyết định
vì đảng là người lãnh đạo. Công việc này làm
công khai hay “kín đáo” trong nội bộ, đều tùy
nơi “thiện chí” của đảng. Tiếng nói của bí thư
đảng ủy các cấp có trọng lượng hơn hẳn tiếng
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nói của chủ tịch ủy ban nhân dân ngang cấp.
Cán bộ công chức cảm thấy mình có trách
nhiệm trước đảng hơn là trước nhân dân, nên họ
sợ đảng hơn sợ dân. Mà thông thường, đảng bảo
vệ người của mình. Một cán bộ sai phạm nơi
này thường được thuyền chuyển đến nơi khác,
có khi còn được thăng chức nữa! Bộ máy chính
quyền địa phương vẫn yếu kém vì cán bộ các
cấp thiếu tài và đức. Việc đánh giá đảng viên
thường chỉ là hình thức. Đảng cộng sản vẫn
thường đề ra những chủ trương, chính sách
nhằm nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ
đảng viên, nhưng liệu chúng có thể mang lại kết
quả nào có thực chất và đáng kể không, bao lâu
chính sách cán bộ như trên không thay đổi?
Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 9/2/2012, trong bài
mang tính xã luận Tiên Lãng và Con đường
phía trước, viết: “luật đất đai sẽ được sửa đổi để
bảo vệ ổn định xã hội, bảo vệ nông dân”,
“[nhưng] chỉ có điều sau khi được sửa đổi, thiện
ý của đạo luật mới vẫn có nguy cơ bị lu mờ dần
bởi những người thừa hành công vụ thiếu công
tâm. Vì lẽ ấy, sửa đổi luật mới chỉ là bước khởi
đầu, xây dựng một bộ máy chính quyền minh
bạch, thật sự chịu trách nhiệm trước nhân dân
mới là con đường xa phía trước”. Nhận định
thật đúng, song vấn đề là : làm thế nào để xây
dựng bộ máy ấy?
Bất cập của Luật Đất đai.
Những vụ mâu thuẫn giữa nông dân và chính
quyền thường xuyên xảy ra, một phần do công
tác quản lý yếu kém của chính quyền và sự suy
thoái đạo đức của cán bộ viên chức, nhưng phần
khác do bất cập của chính Luật Đất đai.
Luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân,
và Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Quy định
mang tính nguyên tắc, mới nghe qua thì đơn
giản nhưng đi vào thực tế sẽ thấy ngay là hết
sức phức tạp, rắc rối. Nhà nước quản lý đất đai
thay mặt dân, nhưng nhà nước là ai? Là cán bộ
viên chức. Họ đại diện chủ sở hữu nhưng họ
toàn quyền hành động, chẳng bao giờ phải hỏi ý
kiến ông chủ cả, mà ngược lại, có khi họ tác oai
tác quái “trên” ông chủ. Hóa ra đất đai thuộc
toàn dân nhưng không một người dân nào thực
sự là chủ đất cả, dù là đất đai do công sức tiền

của mình mà có hay do ông bà tổ tiên mình để
lại. Họ chỉ được chính quyền giao đất hoặc cho
thuê đất hoặc nhìn nhận quyền sử dụng đất. Dĩ
nhiên khi quản lý đất đai, cán bộ viên chức phải
tuân theo luật pháp. Nhưng tại sao Luật đất đai
của ta, dù đã được ban hành mới và sửa đổi lại
nhiều lần, với hàng trăm bản văn dưới luật giải
thích và hướng dẫn áp dụng, nhưng những vụ
tranh chấp giữa nhân dân, những mâu thuẫn và
khiếu kiện giữa dân và chính quyền liên quan
tới đất đai chẳng những không giảm bớt mà còn
không ngừng gia tăng ? Phải chăng chính các
quy định của luật lệ là một nguyên nhân gây ra
tình trạng này? Trong xã hội xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, “vấn đề đất đai hết sức nóng bỏng
đang chiếm trên 70% vụ việc khiếu kiện của cả
nước” (Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước,
nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 8,9,10 trong
Tâm thư gởi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, x.
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam). Tình hình này
không thể không liên quan tới Luật đất đai hiện
hành.
Rồi đây Luật này sẽ được sửa đổi lần nữa
cho phù hợp hơn với thực tế, nhưng có phần
chắc là lại chỉ sửa đổi một số chi tiết mà thôi,
chẳng hạn về thời gian giao đất sẽ lâu dài hơn,
về số đất giao hay cho thuê sử dụng cũng sẽ
tăng thêm. Như thế, e rằng luật lệ cứ mãi đuổi
theo thực tế đời sống không khi nào kịp.
Tôi nhớ lại tài liệu “Quan điểm” của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam “về một số vấn đề
trong hoàn cảnh hiện nay” đề ngày 25/9/2008,
trong đó có vấn đề khiếu kiện đất đai kéo dài và
sự bất cập của luật lệ về đất đai trước đà biến
chuyển trong đời sống xã hội. Lúc bấy giờ đang
có vụ việc nóng bỏng về đất đai của Giáo Hội
tại Hà Nội, nhưng vượt lên trên các trường hợp
cụ thể cá biệt, các Giám mục đã đề nghị với
chính quyền một một nguyên tắc giải quyết căn
cơ triệt để cho mọi khiếu kiện về đất đai,
nguyên tắc đó là: sửa đổi luật Đất đai trong
tinh thần quan tâm tới quyền tư hữu của mọi
người.
Mấy suy nghĩ của tôi trên đây cũng nằm
trong đường hướng này.
(10/2/2012)
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 03
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Ngày
08/03
09/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
Chia Sẻ 02 - 2012 (321)

Tên Thánh
Gioan TC
Saviô
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse

Họ Tên
Nguyễn Phước
Nguyễn Chí Chức
Trần Trung Phụng
Nguyễn Văn Huyền
Đỗ Đức Vượng
Lê Minh Chuyển
Phạm Đình Tài
Nguyễn Văn Huấn
Đinh Quốc Trụ
Trần Đức Thuân
Nguyễn Hữu Thái
Hoàng Văn Tuấn
Phạm Văn Bình
Lê Thanh Đề
Đinh Thế Hoài
Đặng Minh Tuấn
Nguyễn Xuân Thảo
Trần Quang Vinh
Chu Quang Hải
Nguyễn Văn Huân
Trương Văn Tính
Nguyễn Đình Trí
Nguyễn Phú Hảo
Hoàng Hữu Chi
Chu Văn Liên
Trần Văn Long
Nguyễn Khánh Thông
Trần Hữu Từ
Trần Đức Trí
Nguyễn Tiến Dũng

Cộng Đoàn
Cầu Ông Lãnh
Xuân Sơn
Vinh
Campuchia
Campuchia
Cồn Én
Cồn Én
Cù Lao Giêng
Cù Lao Giêng
Cù Lao Giêng
Cù Lao Giêng
Du Sinh (TS)
Đa kao
Đa kao
Đa kao
Đa kao
Đa kao
Đa kao
Đồng Dài
Pháp
Rôma
Úc
Du Sinh
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Pleiku
Sông Bé
Sông Bé
Thủ Đức
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Ngày
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
19/03
31/03

Tên Thánh
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse Maria
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Giuse
Bengiamin

Họ Tên
Đỗ Văn Hoài
Đào Trọng Huân
Ngô Ngọc Khanh
Nguyễn Đình Tâm Linh
Vũ Liên Minh
Trần Thế Mừng
Đoàn Hùng Tiến
Nguyễn Công Thành
Lưu Văn Thưởng
Đinh Ngọc Cảnh
Hoàng Trung Quân
Nguyễn Văn Quảng
Nguyễn Hữu Thái
Trần Văn Bổng
Nguyễn Quốc Duy
Đinh Chỉ Lam
Nguyễn Trường Nguyên
Hoàng Văn Thiện
Đỗ Viết Thường
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Xuân Quý
Phạm Như Duy
Trần Hữu Khôi
Chu Quang Vượng
Nguyễn Tất Pháp

Cộng Đoàn
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Vĩnh Phước
Xuân Sơn
Xuân Sơn
Xuân Sơn
Du Sinh

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI

Ngày Qua Đời

Họ Tên

02/03/1990
07/03/1969
10/03/1975
14/03/2001
16/03/1997
19/03/2000
21/03/1997
26/03/1967
31/03/1985

Đanien Trần Văn Trinh
Phanxicô Xaviê Nguyễn Thế Kỷ
Roger Boussion
Mac xen Hoàng Văn Khoát
Phêrô Ngô Xuân Phú
Achille Gérard Degeest
Benoit Brun
Rufin Arbault
Pascal Van Caemerbeke
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