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Trong mầu nhiệm Phục sinh,
sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi sự dữ
“Chúng ta tin rằng, nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ được sống với Người.
Chúng ta biết rằng, Chúa Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết và không bao giờ chết nữa;
sự chết chẳng còn quyền hành chi trên Người” (Rom 6: 8-9)
Anh em và các bạn thân mến,
Alleluia!
Khi mừng Lễ Chúa Phục
Sinh, chúng ta cử hành những
biến cố trong cuộc đời của Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng
như những nỗi đau khổ, cái chết
và sự phục sinh của Người. Như
các phụ nữ trung tín đã đứng bên
cạnh Chúa Giêsu khi Người chịu
chết và cũng là những người đầu
tiên đã chứng kiến Chúa Kitô
phục sinh, thì qua những biến cố
vượt qua, chúng ta cũng nhìn
nhận rằng niềm hy vọng mới liên
quan đến sinh mệnh của thế giới
đang ló dạng, dù thế giới đang bị
xâu xé vì chia rẽ và xung đột,
nhưng đó cũng là một thế giới
mà Thiên Chúa đã chọn vô điều
kiện (Ga 3,16). Trong mầu
nhiệm Chúa Phục Sinh, sức

mạnh tình yêu đã chiến
thắng mọi sự dữ.
Trong tư cách là tín
hữu và môn đệ của Chúa
Giêsu, chúng ta sẵn
sàng làm chứng cho một
viễn ảnh khác về cuộc
sống, một lối sống khác
trong thế giới này, tức là
lối sống được Thần Khí
Thiên Chúa hướng dẫn.
Chúng ta nhớ lại rằng,
chính Thần Khí Thiên
Chúa đã hiện diện khi
Thiên Chúa tạo dựng trời
đất. Thần Khí Thiên
Chúa đã hiện diện trong
biến cố truyền tin cho Mẹ
Maria, thân mẫu Chúa
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Giêsu, khi sứ thần loan báo Đấng
Mêsia sẽ giáng sinh. Chính Thần
Khí Thiên Chúa đã đồng hành
với Chúa Giêsu trong suốt cuộc
đời dương thế, thúc đẩy Người
giảng dạy và thực hiện những
hành động đơn sơ, nhằm biểu lộ
sự ân cần và yêu thương. Thần
Khí Thiên Chúa đã đồng hành
với Chúa Giêsu trên đường lên
đồi Gôngôta, chứng kiến Chúa
Giêsu chịu đau khổ và chết nhục
nhã trên thập giá. Thần Khí
Thiên Chúa vẫn ở lại với Chúa
Giêsu khi Người chịu chết và
chịu táng xác, tỏ cho thấy Thiên
Chúa hằng yêu thương người
Con Một Yêu Dấu, Đấng đã thí
mạng sống mình vì yêu thương,
ngõ hầu nhân loại được giải hòa
với Thiên Chúa. Và chính Thần
Khí Thiên Chúa đã đưa người
Con vào một cuộc sống mới
(Rm 8,11).
Chính Thần Khí Thiên Chúa,
Đấng đã hiện diện từng giây
từng phút trong cuộc đời Chúa
Giêsu, từ khi Chúa Giêsu chào
đời cho đến khi Người chịu chết
và bước vào cuộc sống mới,
cũng đang hiện diện trong thế
giới chúng ta. Sự phục sinh là
dấu hiệu đáng tin về lòng trung
tín của Thiên Chúa đối với người
Con, với mỗi người chúng ta và
với mọi loài thụ tạo. Hơn bao giờ
hết, hôm nay chúng ta cần nghe
lại sứ điệp này: Thiên Chúa yêu
thương chúng ta, Thiên Chúa
đang bước đi với chúng ta, Thiên
Chúa chữa lành các vết thương
của chúng ta và kêu gọi chúng ta
sống hòa thuận với mọi người, vì
mọi người đều được mời gọi trở
nên những sứ giả loan báo tình
yêu, lòng thương xót và hòa
bình.

Chính Thần Khí Thiên
Chúa, Đấng đã làm cho Chúa

Giêsu chỗi dậy từ cõi chết,
Anh em và các bạn thân
đang tiếp tục thực hiện công mến, chúng ta hãy ghi tạc
trình của Chúa Cha và Chúa những lời sau đây, trích dẫn từ
Con, khi Người nhắc cho bản
thánh
ca Sequence,
chúng ta biết rằng sự chia rẽ, Victim paschali:
bạo lực, căm thù, phá hoại và
“Hỡi các Kitô hữu, các bạn
sự chết không phải là thế lực hãy tế lễ và chúc tụng Hy Lễ
có tiếng nói cuối cùng, không Vượt Qua. Con Chiên là Đức
phải là sức mạnh chiến thắng. Kitô đã cứu chuộc đoàn chiên,
Qua mầu nhiệm Chúa Giêsu đã làm cho tội nhân được hòa
phục sinh, Thiên Chúa xác giải với Cha của Người. Sự
nhận với chúng ta rằng, tình chết và sự sống giao tranh,
yêu và chỉ tình yêu mới là kẻ nhưng cuộc chiến đã kết thúc.
chiến thắng chung cuộc, và Đấng Bảo Vệ sự sống đã bị sát
cũng là ơn gọi tối hậu mà tế, nhưng nay Người đang
chúng ta được mời gọi thực sống và trị vì. Hỡi bà Maria,
hiện. Tôi đã chứng kiến điều hãy nói cho chúng tôi biết bà
ấy nơi cuộc sống của những đã thấy gì khi bà đi đường.
anh chị em đang sống trong Ngôi mộ chôn cất Đấng Hằng
những ngày qua tại Đamát, Sống; tôi đã nhìn thấy Vinh
Aleppo và Latakia, thuộc Quang của Đức Kitô khi
nước Syria. Giữa sự chết chóc Người chỗi dậy! Các thiên
và tàn phá khủng khiếp, các thần đã làm chứng; khăn liệm
Kitô hữu Syria đã mất những vẫn còn đấy. Chúa Kitô, niềm
người thân yêu, nhà cửa và kế hy vọng của tôi đã sống lại:
sinh nhai, nhưng họ vẫn Người sẽ đến Galilê trước anh
không chịu thua chước cám em. Chúng tôi biết Chúa Kitô
dỗ mà từ bỏ Thiên Chúa, đức đã thật sự sống lại từ cõi chết.
tin và nhiệm vụ tìm kiếm con Người là Vua Khải Hoàn tỏ
đường hòa giải và tái thiết. lòng thương xót anh em!
Cùng với bà Maria Mađalena, Amen! Amen!”
họ đứng vững trước ngôi mộ
Chúa đã sống lại thật! Tình
trống; họ tìm kiếm ý nghĩa của
tất cả những gì hoàn toàn yêu và lòng thương xót của
không hợp lý và thiếu nhân Người đã khải hoàn!
Kính chúc tất cả anh em và
đạo; họ chạy đến với cộng
đoàn tín hữu để chia sẻ những các bạn một Lễ Phục Sinh thánh
câu chuyện khiến họ ngã lòng thiện và tràn đầy niềm vui.
và thất vọng, hy vọng và yêu Roma ngày 15 tháng 4 năm 2017
thương; và cộng đoàn ấy cũng
Vọng Lễ Phục Sinh.
là nơi mà họ nhận ra sự hiện
Tu sĩ Michael Anthony
diện của Chúa Phục Sinh
Perry, OFM
trong bí tích Thánh Thể như
Tổng Phục vụ
hai môn đệ Emmau, Người
không bao giờ bỏ rơi họ và
những kẻ được mời gọi sống
Antôn Nguyễn Ngọc Kính
thân thiết với Người.
chuyển ngữ
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TIN TỈNH DÒNG
KHÓA TĨNH TÂM CHO CÁC TIẾN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC
Từ ngày 02 đến ngày
07/04/2017, Ban Huấn Luyện và
Học Vấn đã tổ chức tuần tĩnh
tâm cho 16 anh em chuẩn bị lãnh
nhận thừa tác vụ Phó tế và Linh
mục (13 OFM + 3 OFM conv)
tại Cộng đoàn Tập viện Du Sinh
(Đà Lạt). Đồng hành với anh em
là anh Giuse Vũ Liên Minh,
OFM, thư ký huấn luyện và đặc
trách các anh em chuẩn bị lãnh
nhận thừa tác vụ; anh Giám tập
Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Đệ,
OFM, giảng phòng. Ngoài ra,
anh Phaolô Trần Anh Tuấn,
OFM, hiện đang phục vụ tại Mỹ,
cũng tham dự và chia sẻ đời sống
huynh đệ với anh em trong dịp
tĩnh tâm này. Đây là thời gian
đặc biệt anh em được sống với
Chúa cách đậm đặc hơn để cảm
nghiệm tình yêu lớn lao của
Người qua lời mời gọi lãnh nhận
thừa tác vụ Phó tế hoặc Linh
mục dành cho anh em. Đồng
thời, mục đích của tuần tĩnh tâm
cũng nhằm giúp anh em chuẩn bị
tâm thế một cách xứng hợp để
lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ
thánh cách tốt nhất trong tư cách
người Anh Em Hèn Mọn.
Chương trình được bắt đầu
bằng giờ chầu Thánh Thể lúc
20h00, Chúa Nhật ngày 02 tháng
tư với lời tạ ơn và ý nguyện cầu
thánh thiện cho những ngày tĩnh
tâm sốt sắng. Một ngày tĩnh tâm
được bắt đầu lúc 5h00 và kết
thúc lúc 22h00 với những sinh
hoạt cụ thể như phụng vụ giờ
kinh, thánh lễ, chầu Thánh Thể,

cầu nguyện, đồng hành, học hỏi
và suy tư về sứ vụ mà anh em sắp
lãnh nhận. Trong đó, anh em
được mời gọi dành nhiều thời
gian sống bên Chúa Giêsu cách
đặc biệt nơi mầu nhiệm Lời và
Mình Máu cực thánh của Người.
Ngoài ra anh em có những giờ
dùng cơm chung ấm áp tình gia
đình với Cộng đoàn Tập Viện và
những thời khắc nghỉ ngơi trong
tĩnh lặng. Theo thời gian, những
ngày tĩnh tâm của anh em cũng
trôi qua thật nhanh và kết thúc
bằng giờ chầu Thánh Thể lúc
18h25 cùng với lời kinh chiều tạ
ơn dâng lên Chúa trong niềm vui
và chứa chan ân sủng.
Để chuẩn bị tốt cho việc thi
hành sứ vụ mà anh em sắp lãnh
nhận, trong những ngày đặc biệt
này, anh em được hướng dẫn suy
tư về đề tài “Chức Tư Tế Theo

Nhãn Quan Của Thánh
Phanxicô Và Trong Linh Đạo
Phan Sinh”. Đề tài tập trung vào
căn tính của người Linh mục
Phan Sinh được thể hiện bằng
đời sống gắn bó với Chúa Giêsu
trong mầu nhiệm Lời và Mình
Máu cực thánh của Người. Điều
này được anh giảng phòng triển
khai một cách đầy đủ, ngắn gọn
và có hệ thống. Khởi đi từ cái
nhìn của thánh Phanxicô về sự
cao trọng của chức tư tế thừa tác,
linh mục là người của Lời và
Thánh Thể, vì các ngài là những
người quản lý các mầu nhiệm
thánh này mà ban phát cho kẻ
khác (x. DC 10). Theo dòng lịch
sử, linh đạo Phan Sinh đòi hỏi
linh mục phải là một người anh
em hèn mọn. Vì thế, anh em phải
là người thuộc trọn vẹn về Chúa
Giêsu, sống thánh thiện, luôn
quy hướng về Thiên Chúa qua
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đức khiêm hạ, biết sống tương
quan huynh đệ, trung thành yêu
mến Mẹ Hội Thánh và là người
đầy lòng thương xót.
Ngoài việc suy tư về căn tính
người Linh mục Phan Sinh,
những bài gợi ý Lectio Divina
của anh đặc trách giúp anh em
chiêm ngắm một Thiên Chúa
tình yêu qua hình ảnh ngôn sứ
Hôsê. Khi suy gẫm về tình yêu
và lòng tín trung mà vị ngôn sứ
dành cho người vợ Gôme hư
đốn, chúng ta nhận ra tình yêu
lớn lao và sự trung tín vô tận mà
Thiên Chúa dành cho con người.
Đó là thông điệp để anh em cảm
nghiệm về tình yêu mà Thiên

Chúa dành cho mình. Đồng thời,
anh em được mời gọi ý thức về
tội lỗi và sự yếu đuối của bản
thân mà trở về với tình yêu và sự
kỳ vọng của Thiên Chúa.
Trên đây là những tâm tình
mà anh em đã sống và cảm
nghiệm được trong suốt những
ngày tĩnh tâm tại Cộng đoàn Tập
viện Du Sinh. Ngoài ra sự đón
tiếp ân cần và phục vụ chu đáo
của quý Cha, Thầy và các em
Tập sinh trong Cộng đoàn đã
đem đến cho anh em thêm niềm
vui và sự ấm áp tình gia đình.
Đà Lạt vẫn đẹp mặc cho ai đó
đến rồi đi hay chỉ ghé qua trong
chốc lát. Tuy anh em chỉ đến Đà

Lạt tĩnh tâm dăm ba ngày nhưng
những xác tín về căn tính của
người Linh mục Phan Sinh mà
anh em có được thật lớn lao và
gắn bó với anh em suốt cuộc đời
phía trước. Đó là hành trang quý
báu để anh em sống sứ vụ sắp
lãnh nhận một cách triệt để.
Những ngày tĩnh tâm đã trôi qua
không có nghĩa là hạnh phúc đã
hết. Mong rằng tình yêu của mỗi
anh em chúng ta dành cho Chúa,
tha nhân và sứ vụ luôn luôn đẹp
và bền bỉ như loài hoa bất tử giữa
dòng đời không ít đổi thay.
Lê Lượng

LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC
7 giờ sáng ngày 23/4/2017,
Chủ Nhật thứ II Phục Sinh, Lòng
Chúa Thương Xót, tại Hội
trường thánh Phanxicô trong
khuôn viên tu viện Phanxicô Thủ
Đức, số 42 Đình Phong Phú, P.
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.
HCM, Tỉnh Dòng Thánh
Phanxicô Việt Nam đã tổ chức
thánh lễ truyền chức Phó tế cho
5 tu sĩ: Phêrô Nguyễn Văn Dũng,
Simon Nguyễn Tấn Đạt, Phêrô
Lê Duy Lượng, Giuse Nguyễn
Văn Quảng, Giuse Nguyễn Hữu
Thái và truyền chức Linh mục
cho 8 tu sĩ Phó tế: Giuse Đinh
Ngọc Cảnh, Phêrô-Antôn Mai
Văn Công, Phaolô Đỗ Thanh
Diệu, Gioan B Đậu Tiến Dũng,
Phanxicô X. Nguyễn Văn Huy,
Giuse Nguyễn Văn Huyền,
Phêrô Dương Văn Thiên, Giuse
Trần Đức Trí.
Đức Cha Giuse Đinh Đức
Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân
Lộc, đã đến chủ lễ truyền chức
phó tế và linh mục cùng với đoàn
đồng tế khoảng 80 linh mục,
gồm có cha Tổng Đại diện Giáo

phận Pakse – Lào,
các cha đến từ nhiều
giáo phận, các hội
dòng khác nhau, và
các anh em linh mục
trong Tỉnh dòng.
Tham dự thánh lễ có
các tu sĩ nam nữ của
các hội dòng, các
anh chị em Phan
Sinh Tại Thế, anh
em Cựu Phan Sinh, các thân
nhân – bạn hữu của các tiến
chức, các ân nhân trong Hội Bảo
Trợ Ơn Gọi Phan Sinh, đại diện
các giáo xứ.
“Xin cho con biết
mến yêu và phụng sự
Chúa trong mọi
người” là câu ý lực
mà các tân chức hôm
nay đã chọn như một
lời nhắc nhở cho họ
khi đón nhận sứ vụ
mới. Mục tử là người
được Thiên Chúa tuyển chọn và
giao phó cho sứ vụ làm chứng
cho Đức Kitô Phục Sinh, loan
báo tình yêu của Chúa Phục Sinh

và phụng sự Chúa trong mọi
người.
Các phần diễn nghĩa của nghi
thức truyền chức, bài Giáo huấn

của Đức Giám mục, và các bài
thánh ca được các thầy Học viện
thể hiện, cũng như các khâu
chuẩn bị chu đáo của Ban tổ
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anh em trong Tỉnh dòng, các anh
chị em Phan Sinh Tại Thế, thân
nhân – bạn hữu, các ân nhân
trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan
Sinh Việt Nam, và mọi người
đến tham dự, bằng cách này hay
cách khác đã cầu nguyện, nâng
đỡ, và đồng hành với các tân
chức trong suốt thời gian qua.

chức và anh em Học viện đã tạo
cho ngày lễ truyền chức được cử
hành trang nghiêm, thánh thiện
và đầy ý nghĩa.

Cuối thánh lễ, một đại diện
các tân chức bày tỏ lòng biết ơn
đối với Đức Cha, các linh mục
đồng tế, các tu sĩ nam nữ, các

Sau thánh lễ, mọi người cùng
chung vui với các tân chức tại
khuôn viên của tu viện. Nguyện
chúc cho các tân chức luôn thấm
nhuần tinh thần là “yêu mến và
phụng sự Chúa” trong sứ vụ mới,
người mục tử chăn dắt đoàn
chiên của Chúa.

TIN HỘI DÒNG
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐÓN TIẾP CÁC ANH TỔNG PHỤC VỤ PHAN SINH TẠI
VATICAN

Ngày 10/04/2017, Đức Thánh
Cha đón tiếp bốn anh Tổng Phục
vụ Dòng Phan sinh tại Vatican:
anh Michael Anthony Perry
(OFM), anh Mauro Johri (OFM
Capuchin), anh Marco Tasca
(OFM Viện Tu) và anh Nicholas
Edward Polichnowski, Dòng Ba
Tại Viện (TOR).
Anh Michael trả lời phỏng
vấn Đài Vatican về nội dung
cuộc họp giữa các anh với Đức
Thánh Cha:

Hỏi: Cuộc họp với Đức
Thánh Cha Phanxicô diễn ra
trong bao lâu và bàn về những
đề tài gì?
Trả lời: Cuộc họp kéo dài
khoảng 35 phút. Chúng tôi đã
trao đổi về chuyến viếng thăm
Ai-cập của Đức Thánh Cha và
việc tổ chức sự kiện 800 năm kỉ
niệm biến cố cha Thánh
Phanxicô tới Damietta gặp gỡ
Quốc vương Malik al-Kamil,
nhằm mở ra cuộc đối thoại với

Hồi giáo. Chúng tôi cũng trao
đổi về Aleppo, nơi mà tôi đã đến
thăm tại Syria và vừa trở về cách
đây 2 ngày. Tôi đã đến Aleppo,
Damascus và Latakia; tại các nơi
đó, tôi đã thăm các anh em Phan
sinh – những người vẫn ở lại với
các Kitô hữu. Họ muốn bày tỏ
lòng tri ân đến Đức Thánh Cha,
vì Ngài luôn quan tâm đến hoàn
cảnh đau thương của họ, cũng
như đã gửi trợ cấp tài chánh đến
giúp đỡ họ. Chúng tôi sẵn sàng
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gửi báo cáo trình bày về cách
thức tiền đã được sử dụng để trợ
giúp các Kitô hữu và các tín đồ
Hồi giáo.
Hỏi: Xin cha nhắc lại đôi
điều về những gì mà Đức Thánh
Cha đã phát biểu liên quan đến
các cuộc tấn công Giáo hội Copt
ở Ai-cập, hoặc tình hình ở Syria
và Irap, hoặc các cuộc tấn công
ở Âu Châu?
Trả lời: Đức Thánh Cha luôn
kêu gọi hỗ trợ và cầu nguyện cho
tất cả nạn nhân trong các hoàn
cảnh đau thương này.
Hỏi: Còn chủ đề khác là gì?
Trả lời: Chính yếu, chúng tôi
bàn về các bước để tạo lập mối
hiệp thông giữa chúng tôi, giữa
nhiều Dòng trong đại gia đình
Phan Sinh. Đức Thánh Cha
Phanxicô rất quan tâm đến vấn
đề này.
Hỏi: Vậy con đường này hệ
tại ở điểm nào?
Trả lời: Hiện nay, chúng tôi
quyết tâm làm chung với nhau

nhiều dự án khác
nhau. Trước hết,
đó là tiến trình hợp
nhất lại Đại học
Phan Sinh ở Rôma,
giữa các anh em
Phan Sinh, anh em
Capuchin, anh em
Viện tu và các
thành viên của
Dòng Ba Tại Viện.
Chúng tôi cũng có
một số dự án khác về các huynh
đệ đoàn ở Thánh Địa và một số
nơi khác. Chúng tôi, những vị
Tổng phục vụ, quyết định dành
nhiều dịp trong năm để trao đổi,
củng cố và nhấn mạnh chiều
kích hiệp thông giữa chúng tôi.
Bên cạnh đó, chúng tôi đã trao
đổi về tầm quan trọng của khả
năng cho phép các anh em tu sĩ
không linh mục phục vụ với vai
trò Thường quyền tương ứng các
vị trí trong Dòng.
Hỏi: Về vấn đề anh em tu sĩ
không linh mục đã bàn ra sao?
Đức Thánh Cha đã trình bày thế
nào với các cha?

Trả lời: Đức Thánh Cha
Phanxicô đang cùng với chúng
tôi tìm kiếm khả năng để tiến
hành dự án này. Chúng tôi đã gửi
cho ngài lá thư, với một thỉnh
nguyện xin đặc ân miễn trừ cho
chúng tôi, những anh em Phan
sinh.
Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì
đối với anh em tu sĩ không linh
mục? Vai trò của họ có thể là gì?
Trả lời: Một anh em tu sĩ
không linh mục có thể trở thành
vị phụ trách huynh đệ đoàn địa
phương, có thể trở thành Giám
tỉnh và thậm chí là Tổng Phục vụ
hoặc Phó Tổng phục vụ. Tất cả
các vai trò phục vụ trong Dòng.

MỘT ANH EM PHAN SINH ĐƯỢC CHỌN LÀM VỊ HƯỚNG DẪN TĨNH TÂM MÙA CHAY
CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
Anh Giulio Michelini, OFM
sẽ hướng dẫn các bài suy niệm
với chủ đề về cuộc thương khó,
cái chết và sự phục sinh của
Chúa Giêsu theo Tin mừng
Mátthêu cho Đức Thánh Cha
Phanxicô và các thành viên Giáo
triều Rôma nhân dịp tuần tĩnh
tâm Mùa Chay 2017 từ ngày
5/03 đến 10/03 tại “Nhà Thầy
Chí Thánh, Casa Divin Maestro”
– trung tâm Hội nghị và tĩnh tâm
của các linh mục Dòng Thánh
Phaolô ở Ariccia, ngoại ô Rôma.
Anh Giulio sinh tại Milanô,
khấn trọng năm 1992 tại tỉnh
dòng Ái Thần và thụ phong Linh

mục năm 1994. Hiện nay, anh
đang giảng dạy tại Học viện
Thần học Assisi.

niệm lúc 9g30, giờ Chầu Thánh
Thể và Kinh Chiều lúc 4g00
chiều.

Chiều Chúa Nhật, tuần tĩnh
tâm sẽ khai mạc bằng giờ Chầu
Thánh Thể và Kinh chiều.
Những ngày tiếp theo, chương
trình mỗi ngày sẽ bắt đầu với
Thánh lễ lúc 7g30, một bài suy

Ngày kết thúc, 10/03, khóa
tĩnh tâm sẽ bế mạc bằng một bài
suy niệm cuối cùng.
VPTD chuyển ngữ (ofm.org)
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PHỎNG VẤN CHA GIULIO MICHELINI VỀ VIỆC GIẢNG TĨNH TÂM CHO GIÁO TRIỀU
ROMA
Trong các ngày từ mùng 5 tới
mùng 10 tháng 3 tới này cha
Giulio Michelini, dòng Anh em
hèn mọn Phanxicô, sẽ giảng tĩnh
tâm mùa Chay cho ĐTC và các
nhân viên Trung Ương Toà
Thánh tại nhà tĩnh tâm Divino
Maestro tỉnh Ariccia cách Roma
37 cây số. Đề tài cho cuộc tĩnh
tâm là “Cuộc khổ nạn, cái chết
và sự phục sinh của Chúa Giêsu
theo Phúc Âm thánh Mátthêu”.
Cha Michelini sinh năm 1963
tại Milano bắc Italia, gia nhập
Dòng Anh em hèn mọn
Phanxicô năm 1986. Năm 1987
thầy Michelini mặc áo dòng và
làm nhà tập tại đan viện San
Damiano ở Assisi, khấn trọng
năm 1992, và thụ phong linh
mục năm 1994. Trong thời gian
học tại Học viện thần học Assisi
cha đã có linh mục Giuseppe
Betori như giáo sư kinh thánh.
Năm 1997 cha lấy bằng tiến sĩ
ngữ học và văn chương ngoại
quốc tại đại học Perugia. Tiếp
đến năm 2008 cha lấy bằng tiến
sĩ thần học kinh thánh tại đại học
giáo hoàng Gregoriana ở Roma.
Cha cũng đã sống 3 năm tại
Giêrusalem cho tới năm 2007.
Từ năm 1993 tới năm 1996
cha Michelini đã là giám đốc cư
xá sinh viên Monteripido ở
Perugia và cộng tác tích cực với
các TGM Ennio Antonelli và
Giuseppe Chiaretti. Cha cũng đã
là giáo sư các môn dẫn nhập và
chú giải Thánh Kinh Tân Ước tại
Học viện thần học Assisi, và là
giám đốc nguyệt san Convivium
Assisiense. Năm 2014 cha được
chỉ định là giáo sư kinh thánh
thực thụ của học viện thần học
Assisi. Trong các năm 19972001 cha cũng trợ giúp văn

phòng tổng thư ký của HĐGM
Italia. Từ năm 2011 tới 2017 cha
là bề trên tu viện Farneto. Cha
cũng là giám đốc văn phòng tông
đồ kinh thánh của giáo phận
Perugia – Città della Pieve.

viên Phó tế vĩnh viễn trong giáo
phận Perugia-Città della Pieva.
Cha là chuyên viên nghiên cứu
Phúc Âm thánh Mátthêu và đặc
biệt nghiên cứu về cuộc Khổ
Nạn của Chúa Giêsu.

Cha Michelini là tác giả của vài
cuốn sách và bài khảo luận như:
«Máu của giao ước và sự cứu rỗi
người tội lỗi. Một đọc hiểu mới hai
chương 26-27 Phúc Âm thánh
Thátthêu» (2010); «Nicola da Lira
và việc chú giải do thái (2013);
Mátthêu». «Chú giải. Dẫn nhập,
bản dịch và chú giải” 2013); “Một
ngày với Chúa Giêsu. Một ngày tại
Capharnaum theo thánh sử
Marcô” (2015); «Bài thánh thi của
mọi thánh thi. Niềm vui của tương
quan nam nữ” (2016).

Sau đây chúng tôi xin gửi tới
quý vị bài phỏng vấn cha về đề
tài cuộc thuyết giảng tĩnh tâm
mùa Chay này cho giáo triều
Roma.

Cha Giulio Michelini là giáo
sư chú giải kinh thánh tân ước tại
Học viện thần học Assisi và là
tuyên uý Phong trào Giáo Hội
dấn thân thăng tiến văn hóa. Cha
cũng hoạt động mục vụ trong
lãnh vực kinh thánh, hướng dẫn
các cặp vợ chồng kitô, và đặc
trách việc huấn luyện các ứng

Hỏi: Thưa cha, cha đã tiếp
nhận lời ĐTC Phanxicô mời
giảng tĩnh tâm cho giáo triều
Roma như thế nào?
Đáp: Tôi đã tiếp nhận lời mời
của ĐTC với ý thức trách nhiệm,
niềm vui và một chút lo lắng. Tôi
nhận ra ngay đây là một việc
quan trọng, và tôi xin thú thật là
trước khi nhận lời mời của ĐTC
tôi đã hỏi ý kiến cha linh hướng
của tôi.
Hỏi: Tại sao cha lại đã chọn
đề tài “Cuộc Khổ nạn, cái chết
và sự phục sinh của Chúa Giêsu
theo Phúc Âm thánh Mátthêu”
cho cuộc giảng tĩnh tâm này cho
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ĐTC và các nhân viên làm việc
trong giáo triều Roma?
Đáp: Việc bắt đầu Mùa Chay
đã hướng chúng ta tới Tuần
Thánh, trong đó chúng ta cử
hành trung tâm điểm của mầu
nhiệm kitô, là cuộc Khổ nạn, cái
chết và sự phục sinh của Chúa
Giêsu. Đó là một lý do. Đàng
khác, tôi đã được đào tạo, tôi đã
làm việc và đào sâu các nghiên
cứu về cuộc Khổ nan của Chúa
Giêsu theo Phúc Âm thánh
Mátthêu. Vì thế tôi cho rằng
mình có thể đo lường với văn
bản trong đó tôi đã rất tập trung
sự chú ý của mình vào đề tài này,
và tôi tin rằng mình có thể nói
điều gì đó có ích lợi liên quan tới
đề tài ấy.
Hỏi: Sự kiện cha yêu thích
Phúc Âm thánh Mátthêu phát
xuất từ đâu?
Đáp: Lý do thứ nhất là vì luận
án tiến sĩ của tôi dành cho Phúc
Âm của thánh sử. Thế rồi phụng
vụ năm nay đề nghị các bài đọc
trích từ Phúc Âm của thánh
Mátthêu, cũng là Phúc Âm của
thánh Phêrô và của Giáo Hội.
Phúc Âm thánh Mátthêu cũng là
Phúc Âm duy nhất biết tới từ
“Ecclesia” Giáo Hội. Ngoài ra
khi tôi nói, tôi sẽ có trước mặt
các mục tử của Giáo Hội, vì vậy
tôi đã nghĩ chọn một bối cảnh
cho phép lắng nghe chính thánh
Phêrô. Ngoài ra việc dẫn nhập
vào cuộc tĩnh tâm sẽ bắt đầu
ngày Chúa Nhật và sẽ chú ý tới
hai điểm: ở với Chúa Giêsu và ở
với thánh Phêrô.
Hỏi: Sẽ có gì thời sự trong
các bài suy niệm của cha hay
không?
Đáp: Có chứ, rất là thời sự.
Tôi nghĩ tới bài suy niệm sẽ nói

về bà vợ của quan Philatô. Tôi đã
được một cặp vợ chồng giúp đỡ.
Đây là cặp vợ chồng mà tôi đã
cộng tác từ nhiều năm nay: đó là
anh chị Gillini-Zattoni. Điều này
để nói rằng trong các suy tư cũng
có đề tài gia đình. Rồi cũng bước
vào trong các suy tư người
nghèo, bởi vì khởi đầu cuộc Khổ
Nạn, trong trang kể lại việc bà
Maria Madalena xức dầu thơm
trên chân Chúa ở Betania, Chúa
Giêsu nói: “Người nghèo chúng
con sẽ luôn luôn có họ với chúng
con”. Rồi cũng bước vào suy tư
các người khổ đau, như Chúa
Giêsu đau khổ trong vườn
Giệtsêmani: chúng ta có thể nói
rằng tại nơi này có tất cả những
người giờ đây đang phải sống
trong thử thách, và như Chúa
Giêsu, đôi khi họ phải vất vả đi
theo ý muốn của Thiên Chúa. Cả
các văn bản được chọn cho các
suy niệm cũng đại diện cho
nhiều tác phẩm khác nhau, chứ
không phải chỉ hạn hẹp trong các
văn bản phúc âm: tôi sẽ quy
chiếu các tác phẩm như: “Vương
quốc” của Emmanuel Carrière,
“Giuđa” của Amos Oz và “Biến
đổi hình dạng” của Franz Kafka,
mà tôi sẽ sử dụng cho bài suy
niệm cuối cùng về sự phục sinh,
trong đó tôi sẽ nói về sự thức dậy
của Chúa Giêsu, “Sự lựa chọn
của Sophie” của William Styron,
từ đó đạo diễn Alan Pakula đã
đóng cuốn phim với Meryl
Streep. Nó là một cuốn sách rất
quan trọng sẽ giúp tôi nói về
Chúa Giêsu và Barabba.
Hỏi: Sự kiện là tu sĩ Phanxicô
ảnh hưởng trên các bài suy niệm
của cha tới mức nào?
Đáp: Tôi tin là nó ảnh hưởng
nhiều lắm, bởi vì tôi đã được
chuẩn bị ở Capharnaum. Các anh
em Phanxicô đã tiếp đón tôi

trong thành phố của Chúa Giêsu,
như chúng ta đọc trong Phúc Âm
thánh Mátthêu. Trong các suy
niệm này tôi sẽ liên tục quy
chiếu cuộc sống của Chúa Giêsu
tại Galilea, các biến cố mà cho
tới nay chúng ta vẫn còn trông
thấy các ký ức lịch sử và khảo cổ
của Thánh Địa, mà các tu sĩ
Phanxicô chúng tôi là những
người giữ gìn quản thủ. Vì thế
tôi hy vọng là sẽ đem lại một
chút gì đơn sơ. Tôi sống trong
tỉnh dòng Perugia, trong một tu
viện mà ĐTC Phanxicô sẽ gọi là
ở vùng ngoại biên. Cách tu sĩ
Phanxicô chúng tôi cũng có
chiều kích này của việc tiếp xúc
với dân chúng và dân Thiên
Chúa. Tôi muốn tạo dễ dàng cho
việc tiếp xúc này qua các suy
niệm của tôi.
VPTD Chuyển ngữ (ofm.org)
Hỏi: Sự kiện một Giáo Hoàng
lần đầu tiên trong lịch sử Giáo
Hội chọn tên là Phanxicô đã tạo
ra nơi cha hiệu qủa nào?
Đáp: Tôi đã lập tức trực giác
rằng đây là một dấu chỉ để bước
theo thánh Phêrô, ngài đã không
chỉ chọn loan báo Chúa Kitô với
sứ vụ giáo huấn, mà cũng chọn
loan báo Chúa qua các cử chỉ và
cả với một kiểu sống gần gũi với
kiểu sống của thánh Phanxicô
thành Assisi. Các tu sĩ Phanxicô
chúng tôi tất cả rất vinh dự vì sự
lựa chọn này, và chúng tôi đã
hiểu rằng đây là một cơ may cho
Giáo Hội ngày nay. Nghĩa là đây
là việc loan báo Tin Mừng như
Chúa Giêsu đã làm và như thánh
Phanxicô đã làm giữa dân
chúng.
(Oss. Rom. 24-2-2017)
Linh Tiến Khải
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LỜI CẢM ƠN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DÀNH CHO ANH GIULIO
MICHELINI, OFM NHÂN DỊP TUẦN TĨNH TÂM.

Tại
thị
trấn Ariccia,
sáng
10/03/2017,
nhân dịp bế mạc
tuần tĩnh tâm,
Đức Thánh Cha
đã bày tỏ những
lời cảm ơn sau
đây đến Cha
giảng phòng, Giulio Michelini
OFM:
“Tôi xin cảm ơn cha về
những điều tốt đẹp mà cha
mong muốn làm cho chúng tôi
và về những điều tốt đẹp mà
cha đã làm.
Trước tiên, vì cha đã tỏ lộ
cho chúng tôi chính con người
thật của cha một cách tự
nhiên, không tô vẽ cầu kỳ.
Một cách tự nhiên. Không giả
tạo.
Về tất cả vốn liếng cuộc
sống của cha: việc nghiên
cứu, việc xuất bản, bạn bè, cha
mẹ và những tu sĩ trẻ mà cha
đang hướng dẫn….; về tất cả
mọi chuyện. Xin cảm ơn về sự
giản dị của cha.
Thứ đến, tôi xin cảm ơn vì
những gì cha đã làm, vì những
gì cha đã chuẩn bị. Điều đó
nói lên tinh thần trách nhiệm
và sự chú tâm của cha. Và cảm
ơn vì tất cả những gì cha trao
ban cho chúng tôi. Quả thật,
đó là cả một núi những điều để
suy niệm, nhưng thánh Ignatio

nói với chúng ta rằng trong
cuộc linh thao, nếu một người
tìm thấy điều gì mang lại cho
mình niềm an ủi hoặc nỗi đau
buồn, thì họ nên dừng lại và
đừng đi xa hơn. Chắc chắn,
mỗi người trong chúng tôi đã
tìm thấy một hoặc hai điều
giữa những điều cha chia sẻ
trong tuần qua. Và như thế
không có nghĩa những điều
còn lại trở nên vô ích. Chúng
được giữ lại và phục vụ chúng
tôi ở một dịp khác. Và có thể
với một số người, những điều
quan trọng nhất, mạnh mẽ
nhất chẳng nói lên điều gì;
trong khi đó, một lời nói đơn
giản, một việc nhỏ bé lại nói
lên nhiều điều.
Điều này tương tự như câu
chuyện giai thoại của một nhà
đại giảng thuyết người Tây
Ban Nha: Sau khi kết thúc
xong bài giảng dài được soạn
kỹ lưỡng, nhà đại giảng thuyết
thấy một người đàn ông, khét
tiếng là tội lỗi, đến gần mình,
nước mắt giàn dụa và xin
được xưng tội. Ông này đã

xưng khá nhiều tội và khóc
lóc sướt mướt. Linh mục
giảng thuyết rất ngạc nhiên, vì
ngài biết rõ đời sống của hối
nhân này, nên hỏi: ‘Xin ông
hãy nói cho tôi biết khoảnh
khắc nào khiến ông cảm thấy
được Thiên Chúa chạm vào
cõi lòng? Lời nào của tôi đã
làm ông bị đánh động?..’
Anh ta đáp: ‘Thưa cha, đó
là lúc cha nói: Bây giờ chúng
ta bước sang một đề tài
khác!”. [cười]. Đôi khi, những
lời nói đơn giản nhất là những
lời giúp ích chúng ta hay
những lời nói phức tạp nhất:
hãy để Thiên Chúa ban lời phù
hợp với mỗi người chúng ta.
Tôi cám ơn cha vì điều này
và hy vọng rằng cha sẽ tiếp tục
cống hiến cho Giáo Hội, trong
Giáo Hội, bằng việc chú giải
Kinh thánh, bằng những sứ vụ
mà Giáo Hội ủy thác cho cha,
và nhất là tôi cầu chúc cha
luôn là một người anh em
Phan sinh tốt”.
Chuyển ngữ VPTD (ofm.org)
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CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN ĐỐI THOẠI ĐẠI KẾT VÀ LIÊN TÔN

Từ ngày 13
đến
ngày
17/02/2017, Ủy
ban Đối thoại
Đại kết và Liên
tôn của Hội dòng
đã gặp gỡ nhau
tại Nhà Trung
Ương Dòng để
lên chương trình
nghị sự cho các hoạt động và
các dự án trong sáu năm của
nhiệm kỳ này, nhằm triển
khai Tổng Hiến Chương (điều
95, các khoản 1-2) và Đường
hướng Huấn luyện Phan
sinh (các điều 70-74) của
Dòng.
Đây là cuộc họp đầu tiên
của Ủy ban này, do anh Russel
Murray, Chủ tịch Ủy ban
đồng thời là Tổng linh hoạt
viên Phúc Âm Hóa tổ chức.
Các thành viên còn lại của Ủy
ban này bao gồm:
- Anh Michael Calabria
(Tỉnh dòng Danh Cực Thánh
Chúa Giêsu, USA), Phó Chủ
tịch, đại diện chuyên trách của
Ủy ban trong việc đối thoại
với Hồi giáo, và là Giám đốc
của Trung tâm nghiên cứu về
Ả-rập và Hồi giáo thuộc Đại
học Bonaventura (Allegheny,
NewYork)
- Anh Apollinaire Bahinde
(Cộng đoàn Đối thoại Quốc
tế, Turkey), điều phối viên đối
thoại đại kết và liên tôn của
Tổng Giáo phận Izmir, giáo

sư thần học đại kết ở Chủng
viện Gioan XXIII (Cộng hòa
Dân chủ Công-gô).
- Ông Riccardo Burigana
(Mestre, Ý), giáo sư của Học
viện nghiên cứu Đại kết
(Venice), Giám đốc của
Trung tâm Đại kết.
- Anh Pradeep Kalliath
(Tỉnh dòng thánh Tô-ma, Ấn
Độ), Giám đốc của Trung tâm
Linh đạo Môi sinh “bạn của
Trái đất” (Kerala, Ấn Độ)
- Anh Ivan Macut (Tỉnh
dòng Đấng Cứu Thế cực
thánh, Croatia), giáo sư của
Đại học Split.
- Anh Jürgen Neitzert
(Tỉnh dòng thánh Elizabeth
Thuringia, Đức), điều phối
viên JPIC của COTAF và lãnh
đạo của Trung tâm những
người Di dân và Tị nạn, Hiệp
hội Quốc tế về Công lý, Hòa
bình bảo vệ con người.
- Anh James Puglisi (Hội
Đền tội), giám đốc của Trung
tâm Hiệp nhất (Roma) và giáo
sư thần học đại kết của Đại
học Giáo hoàng Atheneum

thánh An-sen-mô (Roma),
Đại học Giáo hoàng thánh
Tôma Aquinô, và Học viện
nghiên cứu Đại kết (Venice)
Amj Iko Skoko (Tỉnh dòng
Đức Trinh Nữ Maria thăng
thiên, Bosnia – Erzegovina),
người sáng lập trung tâm Phan
sinh về Đối thoại (Mostar)
Anh John Wong (Tỉnh
dòng Chúa Thánh Thần, Úc
và New Zealand), Giám hạt
Singapore-Malaysia-Brunei,
hoạt động trong lĩnh vực đối
thoại với Cộng đoàn Tiếp
Hiện được sáng lập ở Việt
Nam bởi thượng tọa Thích
Nhất Hạnh.
Ủy ban sẽ có các dự án
nhằm phát triển các hỗ trợ về
mục vụ và giảng thuyết, soạn
thảo các tài liệu và chương
trình huấn luyện các anh em
trong Hội Dòng và các tín hữu
chúng ta phục vụ về tầm quan
trọng thực tiễn của việc Đối
thoại Đại kết và Liên tôn đối
với sứ vụ Phúc Âm hóa, cách
riêng liên hệ đến JPIC.
VPTD chuyển ngữ (ofm.org)
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HOA MUÔN MÀU MUÔN SẮC
Giuse Minh Nhật
Cộng đoàn Thủ Đức xin kính chào toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Nguyện xin Chúa
Ki-tô Phục Sinh ban cho tất cả anh chị em sức sống đầy tràn của ân sủng, của bình an và mọi sự thiện
hảo. Trong lần đưa tin này, em mong muốn chia sẻ cùng anh chị em nhiều điều về đời sống, công việc
và những sinh hoạt ý nghĩa nhưng không kém phần năng động của những anh em nơi chốn phố thị nhộn
nhịp. Ước mong những san nghiệm này phần nào làm tươi mát thêm tinh thần phục vụ vui sống của mỗi
người chúng ta.
Đời sống của anh em cộng
đoàn cũng như của anh em học
viện vẫn khá lạc quan trong
không khí của một cộng đoàn
huấn luyện. Sức khỏe của các
cha các thầy tương đối ổn định,
trừ một vài thầy lớn tuổi có vấn
đề về huyết áp, đường máu...
Đời sống của anh em học viện
cũng được sắp xếp tương đối ổn
định với giờ giấc sinh hoạt
nghiêm chỉnh từ đời sống thiêng
liêng cho đến học tập và các hoạt
động thể chất. Sau những ngày
nghỉ thường niên trong dịp Tết
nguyên đán, anh em học viện đã
trở lại công việc của mình là việc
dùi mài kinh sử cho sứ vụ tương
lai. Những câu chuyện, những
kỷ niệm hay những chuyến đi
của anh em mang về từ vùng
miền núi nào đó, hoặc đơn giản
từ những bữa cơm gia đình ấm
cúng, tất cả đều thể hiện một
“hồn sống” thổi vào không khí
“tu học” của anh em. Và cũng
nhờ những khoảng thời gian như
thế mà anh em học viện có thêm
nhiều trải nghiệm sống cho hành

trang phục vụ trong tương lai của
mình.
Các anh năm thứ sáu của học
viện đã bắt đầu cho việc thực tập
chia sẻ Lời Chúa của mình trong
các giờ kinh chiều. Với những
kiến thức đã được thụ giảng
cùng với những suy gẫm phản tư
khá độc đáo, các anh phần nào
đó đã giúp cho cộng đoàn có
thêm những kinh nghiệm phong
phú và mới mẻ về Lời Chúa.
Đúng là “hoa muôn màu muôn
sắc”, mỗi anh đều có cái gì đó
cho riêng mình trong những cách

thức gặp gỡ với Thánh Khí ban
sự sống, và nhờ đó mà các anh
mới thể hiện được sự căng tràn
nhiệt huyết dấn thân trong hành
trình đức tin của mình.
Cuối tháng 2 vừa qua, anh em
học viện có tổ chức bữa liên
hoan huynh đệ thường kỳ hai lần
trong năm. Trong bữa liên hoan
cuối của năm học này, anh em
học viện cũng nói lời tạm biệt
với anh James Speiffert, một anh
em thực tập năm đến từ Tỉnh
Dòng Sacred Heart, Mỹ. Anh
James sẽ tiếp tục đời sống năm
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thực tập sinh tại cộng đoàn Du
Sinh - Đà Lạt trong ba tháng tiếp
theo và sau đó sẽ trở về Mỹ để
tiếp tục chương trình thần học
của mình. Anh James là một
người anh em tuy đã khá lớn
tuổi, nhưng nơi anh mọi người sẽ
nhận thấy một tinh thần cởi mở
hoạt bát với những tràng cười
“ngây ngất” mỗi khi trò chuyện
cùng anh em trong cộng đoàn
học viện. Anh cũng giúp giảng
dạy cho một số lớp Anh ngữ của
anh em học viện, tạo điều kiện
để anh em có thể tự tin trong giao
tiếp tiếng Anh. Chính sự nhiệt
tình, thân thiện của anh James đã
giúp cho anh em có được phần
nào sự mạnh dạn hơn khi ứng
đáp với những tình huống cụ thể
của sinh ngữ. Ngoài ra, anh
James cũng tích cực tham gia
vào đời sống sinh hoạt của cộng
đoàn và nhất là anh rất thích
chiêm ngưỡng Chúa Giêsu
Thánh Thể trong yên tĩnh.
Một dấu ấn nữa trong đời
sống Tỉnh Dòng trong năm nay
là việc tổ chức Tu Nghị Tỉnh
Dòng với việc sắp xếp bảng gia
đình mới nhiệm. Tùy theo sự
phân công của Tỉnh Dòng cho
những trách vụ mà có những sự
thay đổi nhân sự trong các cộng
đoàn. Cộng đoàn Thủ Đức cũng
không nằm ở ngoại lệ đó. Khi
biết được thông tin nhân sự cộng
đoàn, mỗi anh em ít nhiều cũng
có những tâm sự khác nhau,
nhưng tất cả anh em vẫn luôn hy
vọng vào sự luân chuyển của
Thần Khí Chúa trong các chi thể,
hầu mọi thứ đều sinh ích cho
Thân Thể Chúa Kitô. Anh em
cũng có khá nhiều sự bất ngờ về
việc thay đổi các vị trí chức vụ
trong Tỉnh Dòng, đặc biệt tại
cộng đoàn học viện; tuy nhiên
điều đó dường như mang lại
nhiều luồng khí mới cho đời
sống huynh đệ ở đây, giúp anh
em cảm nghiệm thêm tinh thần

phục vụ dấn thân và lữ hành của
đời hèn mọn.
Mùa Chay năm nay tại cộng
đoàn Thủ Đức được anh em
chuẩn bị rất kỹ càng, từ đời sống
cầu nguyện qua kinh nguyện,
các giờ cử hành nguyện ngắm,
việc tĩnh tâm của các lớp khấn,
cho đến việc chia sẻ bác ái qua
các công tác phục vụ thiện
nguyện, gây quỹ cho anh chị em
nghèo... Một số khách tĩnh tâm
tại cộng đoàn Thủ Đức có chia
sẻ lại cảm nghiệm và tâm tình sốt
sắng của họ khi ở lại cộng đoàn
trong dịp này rằng, chính nhờ
việc anh em tạo được bầu không
khí thanh tĩnh cũng như sự trang
nghiêm trong các cử hành phụng
vụ mà họ sở đắc được những
giây phút gặp gỡ linh thiêng với
Thiên Chúa. Thật là một sự hữu
ích phải không anh chị em? Hơn
thế nữa, trong tam nhật thánh
năm nay, có khá nhiều tu sĩ
thuộc các Hội Dòng khác cũng
như các anh chị em giáo dân
công nhân, sinh viên tham dự
các buổi cử hành nghi thức long
trọng. Điều này làm cho đời
sống của anh em Thủ Đức thêm
nhiều ý nghĩa hơn, một mặt
trong sự mở ra hướng đến sứ vụ
tiến về các vùng ngoại biên ngay
chính nơi thịnh cư giữa lòng
thành phố này, mặt khác làm lan
tỏa ánh sáng đức tin do hiệu quả
của các việc đạo đức truyền
thống. Thánh Lễ đêm Vọng
Phục Sinh diễn ra tốt đẹp với sự
chuẩn bị khá chu đáo của anh em

học viện, nhờ đó mọi người tham
dự phần nào đó có thể ý thức hơn
về việc cứu độ của Thiên Chúa
qua các biểu tượng diễn nghĩa.
Hy vọng rằng những cử hành
ngoại thức như thế không đơn
thuần chỉ là ghi nhớ lại những
biến cố của mầu nhiệm Vượt
Qua của Đức Kitô, nhưng còn
được nội tâm hóa bởi những ai
đang khao khát một sự viên mãn
trong hy vọng đời sống phục
sinh.
Bấy nhiêu thôi chắc cũng đủ
để anh chị em có thể mường
tượng được những gì đã diễn ra
tại cộng đoàn Thủ Đức trong
mấy tháng qua. Không chỉ
những chia sẻ về đời sống được
phong phú hóa bởi các sinh hoạt
cộng đoàn sẽ mang lại sức sống
cho công việc phục vụ của chúng
ta, nhưng điều mà em hy vọng
trên hết đó chính là một tinh thần
“Tân Phúc Âm” được gieo vãi
cách cụ thể nhất và sinh động
nhất ngay trong chính sở tại mà
mỗi đơn vị, cá nhân hay trụ điểm
đang dấn thân hoạt động. Thiết
tưởng, làm sao Đức Kitô có thể
lớn lên được nếu như chính mỗi
anh chị em đang sống đời thánh
hiến như chúng ta lại choán hết
chỗ của Ngài? Xin Thiên Chúa
Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của
thánh Phanxicô, luôn gìn giữ
chúng ta trong tình yêu của Đức
Kitô, để mỗi dấu chân lữ hành
của những người hèn mọn đều
họa lại chân diện của vị ThiênChúa-làm-người.
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Lời đầu tiên, toàn thể anh em trong
cộng đoàn thừa sai Pleiku gửi lời chào,
lời chúc bình an và thiện hảo đến anh
Giám tỉnh, các anh trong Hội đồng
Tỉnh Dòng cùng toàn thể anh chị em
trong đại gia đình Phan Sinh.

VỤ MÙA
BỘI THU

Phêrô Mai Đông Đăng

C

ũng khá lâu anh em Pleiku chưa cập nhật thông tin cho anh chị em. Chính vì thế, đây cũng
là dịp để anh em chúng em được ‘trải lòng’.
1. Tình hình anh em và sứ vụ

Theo bảng gia đình vừa được
công bố thì số anh em Pleiku là
12 (chưa kể cả 3 anh em đang
thực tập năm). Như vậy cộng
đoàn đã được Tỉnh Dòng ưu ái
cấp thêm anh em chứ không bớt
đi. Ngoài những anh em tại chỗ,
cộng đoàn chào đón thêm 3 “tân
binh” là 3 anh linh mục gồm có:
Anh Giu-se Chu Văn Liên, anh
Phêrô Phạm Bá Đình và tân linh
mục Giu-se Trần Đức Trí.
Anh Giu-se Hoàng Hữu Chi
vừa ‘tái đắc cử’ nhiệm vụ là Phụ
Trách của cộng đoàn, không
những vậy, anh cũng vừa được
anh em tín nhiệm vào chức vụ
Cố Vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ
2017 - 2020. Đó là một tin rất vui
cho anh em Miền Tây Nguyên.
Ngoài ra, anh còn kiêm những
chức vụ trong Giáo Phận như
cha xứ giáo xứ Biển Hồ Chè,
Đặc Trách Liên Tu Sĩ Giáo
Phận. Và không biết tương lai
phía trước anh còn tiếp tục lên
chức nữa không thì đó vẫn đang
là một điều bí ẩn? Hiện tại, anh
ở Nhà Vườn Mít, vừa lo việc
mục vụ giáo xứ vừa chăm lo cho
những Mầm non ơn gọi Phan
Sinh.
Anh Giu-se Đinh Thế Hoài
vừa được bổ nhiệm làm cha xứ
Giáo Xứ Lệ Cần với sự cộng tác
của cha phó mới là anh Giu-se

Chu Văn Liên. Bên cạnh đó, anh
vừa quảng đại nhận thêm nhiệm
vụ chăm lo cho các anh chị em
Dòng Ba tại miền Pleiku. Với
năng lực và sự nhiệt huyết của
mình hy vọng các anh sẽ hoàn
thành nhiệm vụ một cách đẹp ý
Chúa.
Anh Nicôla Vũ Ngọc Hải vẫn
đang trông coi Giáo xứ Hiếu
Đức và mục vụ truyền giáo cho
các làng thuộc dân tộc Jrai. Mặc
dù sức khỏe của anh không thật
sự tốt lắm, nhưng với sự cộng tác
nhiệt tình của thầy sáu Đạt và
hơn hết là tình thần yêu mến
người nghèo, nhất là các anh chị
em người Jrai, anh đang ngày
đêm lo lắng cho bà con về đời
sống đạo trong các làng vùng
Chư Sang, Pleiku Róh và Giáo
xứ Hiếu Đức. Thời gian gần đây,
anh đã và đang xây dựng nhà
mục vụ cho giáo xứ Hiếu Đức,
công trình dự kiến sẽ được
khánh thành vào dịp Lễ Cha
Thánh.
Nói đến anh Nicolas Hải thì
không thể không nhắc đến thầy
Simon Nguyễn Tấn Đạt. Anh
Đạt hiện đang ở với anh Nicôla
Hải tại giáo xứ Hiếu Đức để giúp
mục vụ và chăm lo cho các em ở
nhà nội trú cũng như giúp các
làng lân cận. Như được biết thì
anh cũng đang phụ trách ‘nhóm

truyền giáo’. Nhóm này do anh
tổ chức các phương thức truyền
giáo và đã đạt được nhiều kết
quả rất tích cực. Và với lòng
hăng say phục vụ cũng như sự
thánh thiện. Sắp tới đây, Chúa
thương mời gọi anh lãnh nhận
chức vụ thánh để vào hàng ngũ
Phó tế. Cùng cộng tác với anh
Đạt, có thầy thực tập Gioan
Khải, thầy đang giúp mục vụ cho
làng Ó và dạy học cho các em
nhà nội trú Hiếu Đức.
Anh Giuse Trần Văn Long
cũng vậy, dạo này sức khỏe của
anh không được tốt. Sau dịp Tết
vừa rồi anh phải nằm bệnh viện
một thời gian vì chứng tụt huyết
áp vẫn đang hoành hành nơi anh.
Dù không được sung sức như
xưa nhưng anh vẫn ngày đêm âm
thầm phục vụ bà con dân tộc
J’rai và Kinh trong vùng Huyện
Ia Grai bao la rộng lớn. Không
những vậy, anh còn lo ‘đánh bắt
xa bờ’ ở trong vùng Sê San và
Moray, nơi cách giáo xứ Ia-tô
của anh từ 40 đến 80 km và các
làng thuộc vùng biên giới.
Đồng hành và chia sẻ với anh
Long có anh Giuse Nguyễn
Khánh Thông chăm lo vùng Thị
trấn Ia Kha, xã Ia Pếch và một
phần xã Ia Grăng. Anh Thông
vẫn miệt mài rao giảng Tin
Mừng và giúp bà con các làng
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trong việc xây dựng các nhà
nguyện. Mới đây anh đã giúp
cho bà con làng Mèo có được nơi
thờ phượng xứng đáng, và sắp
tới anh sẽ cùng với bà con làng
De Chí tìm ‘một nơi cho Chúa
ngự’ như đúng nguyện vọng của
bà con. Nhận thấy sự ‘quá tải’
của anh Long và anh Thông
trong cánh đồng ‘lúa chín đầy
đồng mà thợ gặt thì ít’ nên trong
đợt bổ nhiệm vừa rồi, anh Giám
tỉnh đã ưu ái và bổ nhiệm thêm
anh Phêrô Phạm Bá Đình về để
giúp anh Long và anh Thông
trong công việc mục vụ truyền
giáo. Hy vọng sắp tới với sự
cộng tác của anh Đình, công việc
mục vụ của anh Long và anh
Thông cũng được san sẻ phần
nào.
Còn anh Micae YaThu vẫn
khiêm tốn và âm thầm phục vụ
bà con dân tộc Bahnar và người
Kinh trong Giáo xứ Phaolô
H’Neng. Với sự nhiệt huyết
mình cộng với sự cộng tác đắc
lực của ‘thầy xứ’ Antôn Hiểu,
anh đang miệt mài lo lắng cho
đoàn chiên của mình về đời sống
tinh thần cũng như vật chất.
Ngoài việc lo mục vụ thiêng
liêng, anh còn chú trọng đến vấn
đề giáo dục, nước sạch và y tế
cho bà con. Sự hăng say và lòng
nhiệt huyết của anh đã được đền
đáp xứng đáng là ngày càng có
nhiều người tin vào Chúa nơi các
vùng mà anh đang hoạt động.
Anh Phêrô Nguyễn Trung
Phát với công việc chăm lo cho
nhà nội trú ơn gọi Phan sinh có
hơn 40 em, một nhiệm vụ hết sức
cao cả. Ngoài việc chăm lo ươm
mầm ơn gọi, anh cũng rất nhiệt
tình cộng tác với anh em khác
trong việc truyền giáo. Cứ mỗi
dịp cuối tuần, anh lại ‘một mình,
một ngựa’ vào các làng để
Phụng Vụ Lời Chúa và dạy giáo
lý. Với sự hăng say của anh mà

đợt Phục Sinh vừa rồi có nhiều
người đã lãnh nhận Bí tích Rửa
tội. Đợt này, anh rất vui khi hay
tin mình được bổ nhiệm thêm
chức vụ mới là Quản Lý của
cộng đoàn. Và vui hơn nữa khi
nhiệm kỳ tới, anh Giuse Trần
Đức Trí sẽ cùng với anh chăm lo
cho công việc ươm mầm ơn gọi
Phan Sinh tại nhà nội trú. Hy
vọng trong tương lai, hai anh sẽ
nhìn thấy được những thành quả
xứng với những hy sinh của
mình.
Anh Phê-rô Nguyễn Đình
Phục đã chuyển từ Ia-tô về mục
vụ tại vùng Xê-đăng – Biển Hồ
Chè. Nhưng dù ở
nơi đâu thì anh
vẫn tận tụy với
công việc chăm
sóc bệnh nhân
phong, chăm sóc
sức khỏe cho bà
con dân tộc, đó
như là nét đặc
thù trong sứ vụ
của anh. Hằng
ngày, ngoài việc đi đến các làng
để đưa bệnh nhân đi đến các cơ
sở y tế khám và chữa bệnh anh
còn chăm lo cho bà con dân tộc
Xê-đăng ‘khai trí’ bằng con
đường chăm lo giáo dục cho các
em học sinh trong làng, một
công việc đòi hỏi sự kiên trì và
hy sinh rất lớn. Anh cũng đang
‘ủ mầm gây men’ dự án phát
triển phân vi sinh, công trình làm
nấm… để cải thiện đời sống kinh
tế cho bà con dân tộc Xê-đăng.
Công việc tuy nhiều và cũng
không thiếu sự khó khăn, nhưng
trên môi anh vẫn luôn chất chứa
niềm vui phục vụ.
Dù có nhiều vùng hoạt động
và nhiều công việc khác nhau,
nhưng cứ ngày đầu tuần, anh em
lại tập trung về nơi mái nhà cộng
đoàn Vườn Mít thân thương và
ấm áp tình huynh đệ. Nơi đó, anh

em kể cho nhau nghe những câu
chuyện vui, chia sẻ cho nhau
những công việc đang làm để từ
chính những tiếng cười anh em
trao cho nhau đã phần nào xua đi
những căng thẳng, mệt mỏi sau
những chặng đường dài miệt mài
rao giảng và phục vụ. Hơn hết,
anh em cùng nhau tạ ơn Chúa
qua những giờ kinh, những giờ
suy niệm Lời Chúa, những bữa
cơm đậm đà tình huynh đệ. Và
đó như là cách thế để anh em
nâng đỡ nhau và tạo nên những
động lực cho những chuỗi ngày
dài phía trước.
2. Những hồng ân

Với ơn Chúa Thánh Thần,
cộng với đó là tinh thần của
những người anh em hèn mọn sẵn sàng tiến đến với những
vùng ngoại biên, lòng nhiệt
thành tông đồ và một trái tim yêu
mến những con người nghèo
khổ, anh em đã và đang âm thầm
và miệt mài gieo rắc hạt giống
Tin Mừng, cách riêng là nơi các
làng Dân tộc. Sự hiện diện của
anh em đã mang đến cho họ
những nét tươi mới hơn trong
đời sống của bà con, cả Dân tộc
và người Kinh.
Đáp lại lòng nhiệt thành của
anh em, trong đêm Vọng Phục
Sinh vừa qua, riêng anh em mình
đã rửa tội cho gần 450 tân tòng,
trong số đó, phần đa là người dân
tộc Jrai. Con số kỷ lục nhất từ
trước đến giờ. Dù ‘vụ mùa bội
thu’ nhưng anh em vẫn luôn ý
thức được mình chỉ là công cụ
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trong bàn tay Thiên Chúa và
dâng trả lại cho Chúa những gì
Ngài đã ban cho. Những thành
quả đó không làm cho anh em
mãn nguyện, nhưng lại là động
lực lớn để anh em tiếp tục dấn
thân hơn nữa trong sứ vụ rao
giảng Tin Mừng.
3. Những hoạt động khác
Ngoài công việc đặc thù là
mang Tin Mừng đến với người

nghèo
trong các
làng dân
tộc, anh em
Phan Sinh
Thừa Sai
Pleiku còn
tổ chức các
khóa học
cho các Ko
khul,
Yaophu, Ban chức việc giáo xứ,
các khóa tập huấn bảo vệ môi
trường, mở mang và phát triển
các nhà trẻ, các nhà nội trú, các
nhà thuốc, hệ thống nước sạch
trong các làng… Qua đó giúp
cho bà con phát triển đời sống.
Anh em cũng là những trung
gian để các đoàn từ thiện đến và
tiếp cận với những người nghèo,
người bệnh.

4. Tạm kết
Chủ đề của Tu Nghị Tỉnh
Dòng nhiệm kỳ tới mời gọi mỗi
anh em “Tiến về các vùng ngoại
biên trong tư cách là những anh
em và những người hèn mọn”.
Anh em cộng đoàn Pleiku luôn ý
thức phía trước là những vùng
ngoại biên nơi mảnh đất Tây
Nguyên đang chờ đón với nhiều
cơ hội và cũng lắm thách thức.
Nhưng với ngọn lửa loan báo
Tin Mừng vẫn đang bừng cháy
mãnh liệt trong tim của mỗi anh
em. Và với ơn Chúa giúp, hy
vọng anh em Thừa Sai Pleiku sẽ
tiếp tục dấn thân hơn nữa trong
sứ vụ này để một ngày không xa
anh em lại có được những ‘vụ
mùa bội thu’.

Lời đầu tiên cộng đoàn Du Sinh chúng con kính chào Anh Tỉnh
Phục Vụ, Quý Anh em cùng toàn thể anh chị em trong đại gia
đình Phan sinh. Xin cầu chúc mỗi một người con của Cha Thánh
Phanxicô một Mùa chay nhiều ân sủng và bình an của Đấng
Chịu Đóng Đinh. Sau đây chúng con xin chia sẻ một số thông
tin của cộng đoàn và Tập Viện trong thời gian qua.

M

ột Mùa chay nữa
lại về trên mảnh
đất cao nguyên
Đà Lạt thân yêu, cách riêng trên
Cộng Đoàn Tập Viện chúng con.
Trong tiết trời se lạnh của buổi
bình minh, trong cái nắng nhẹ

nhàng của buổi trưa chiều,
những đám sương mù trắng
phau, tiếng chim kêu thánh thót,
tiếng gió thổi vi vu cùng với
những bông hoa đang đua nhau
khoe sắc, tất cả hòa quyện vào
nhau tạo nên một bức tranh nhộn

nhịp đầy màu sắc của Tập viện.
Trái với sự nhộn nhịp của đất
trời, nơi mảnh đất tâm hồn của
mỗi anh em lại đang vun đắp cho
mình có được sự thinh lặng cần
thiết để sống đúng ý nghĩa tâm
tình Mùa chay thánh.
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Trước tiên, về mặt nhân sự:
cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tất
cả anh em trong Cộng Đoàn đều
hồn an xác mạnh. Ông cố Hồ vẫn
ăn uống tốt và dâng lễ hằng
ngày, cha Phi Khanh vẫn miệt
mài với việc nghiên cứu của
mình. Thời gian rảnh cha chăm
sóc vườn hoa, cây cảnh trong
Cộng Đoàn. Cũng trong thời
gian này, Cộng Đoàn đón chào
thêm một anh em đến chia sẻ đời
sống chung là anh Bruce J.
Michalek thuộc Tỉnh Dòng
Mary of Guadalupe, USA.
Kế đến, thứ tư ngày 1/3/2017,
Mùa chay của anh em trong cộng
đoàn bắt đầu với thánh lễ Tro,
nhắc nhớ mỗi anh em chuẩn bị
tâm hồn cho một mùa chiến đấu
thiêng liêng cùng với Thầy
Giêsu, bằng những việc hy sinh
hằng ngày và chia cơm sẻ áo cho
những anh chị em chung quanh.
Từ ngày 2-10 tháng 3, anh
Giám Sư đã tạo điều kiện cho
các anh em Tập sinh có một tuần
linh thao tại Trung Tâm Mục Vụ
- Gp Đà Lạt. Đây là dịp thuận
tiện để mỗi anh anh em tập sinh
nhìn lại ơn gọi của mình, nhất là
trong nửa năm tập đã qua, từ đó,
xác tin hơn nữa trong hành trình
bước theo vết chân “Đức Kitô
Nghèo khó và Chịu đóng đinh”
theo cách thức của người Anh
Em Hèn Mọn. Đồng thời, đây
cũng là thời gian đặc biệt dành
riêng cho Thiên Chúa, để gặp gỡ,
sống và ở lại với Ngài trong
thinh lặng và cô tịnh của lòng
mình. Với chủ đề Tiến bước
trong tình yêu Thiên Chúa, cùng
với sự hướng dẫn tận tình của
cha Giuse Tình SJ, các anh em
đã từng ngày đi sâu vào cõi lòng
mình để khám phá và gặp gỡ cá
vị với Đấng Yêu Thương. Tuần
linh thao khép lại với thánh lễ tạ
ơn vào lúc 5h00 chiều ngày
10/03. Qua tuần linh thao, tất cả

anh em đều có được sự bình an
trong nội tâm và nhìn ra được
nhiều ân huệ mà tuần linh thao
mang lại.
Cũng trong dịp này, Cha
Giám Tỉnh đã viếng thăm cộng
đoàn và sau đó có một buổi gặp
gỡ với các anh em tập sinh. Cha
đã chia sẻ những thông tin cùng
với những thao thức của Tỉnh
Dòng trong tương lai. Buổi gặp
gỡ diễn ra trong bầu khí vui tươi
và huynh đệ. Bên cạnh đó, cha
cũng nhắn nhũ các anh em tập
sinh hãy trở nên những tu sĩ tốt

theo cách thức của người Anh
em Hèn Mọn đích thực trong
tương lai.

Để sống tâm tình và ý nghĩa
của Mùa chay tốt hơn, vào các
sáng Chúa Nhật Mùa Chay anh
Giám Sư cùng với các anh em
tập sinh đã tổ chức “thực hành
tinh thần JPIC Mùa Chay”: đi
thu gom rác và dọn dẹp môi
trường chung quanh cộng đoàn
và giáo xứ Du Sinh. Qua công
việc này, như một cách thức để
sống Mùa Chay, đã giúp mỗi anh
em tập sinh ý thức hơn nữa trong
việc bảo vệ môi sinh và sống tinh
thần liên đới với anh chị em thụ
tạo đang rên xiết trước sự ích kỷ
và vô cảm của con người.

Chúa Nhật ngày 19/3 anh em
trong cộng đoàn đã mừng bổn
mạng thánh Giu-se cho cha quản
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cho cộng đoàn trong các dịp lễ
nghỉ.
Cảm tạ Chúa đã yêu thương
và gìn giữ tất cả anh em trong
cộng đoàn chúng con luôn bình
an về phần hồn cũng như phần
xác. Xin Chúa tiếp tục yêu
thương và đồng hành để biến
cộng đoàn chúng con trở thành
nơi nuôi dưỡng tình huynh đệ
hèn mọn đích thực giữa các
thành viên trong cộng đoàn.
Trên đây là một vài thông tin
chia sẻ cùng anh chi em trong đại
gia đình Thánh Phụ, với ước
mong anh chi em ghé mắt đoái
nhìn và hiệp thông trong lời cầu

lý Lê Thanh Đề, thầy Nguyễn
Phú Hảo và 3 anh em tập sinh:
văn Huấn, Thiên Ái, Minh Mạnh
nhân ngày lễ bổn mạng. sau giờ
cơm tối anh em đã có một buổi
vui chơi huynh đệ, với những lời
chúc tốt đẹp và những món quà
đậm chất Phan sinh đến từ cây
nhà lá vườn được gửi đến từng
anh em. Sáng hôm sau, cộng
đoàn đã dâng lễ để cầu nguyện
cho Giáo Hội, Đát Nước Việt
Nam và các anh em trong Tỉnh
Dòng, với mong ước qua lời cầu
bầu của thánh quan thầy Giuse,
xin Chúa ban cho mỗi anh em
luôn sống vui tươi, bình an và
hạnh phúc trong ơn gọi của
người Anh em Hèn mọn.
Sau cùng, nếu ai có dịp lên Đà
lạt lúc này sẽ thấy khuôn viên
cộng đoàn đang ngày một thay
da đổi thịt bởi khoác lên mình

chiếc áo màu nâu của nhà
nguyện, màu xanh của những
cây hồng, cây thông, màu đỏ từ
những bông hoa sắc pháo, ngọc
thảo hay màu trắng của hoa hèn
mọn. Tất cả mang lại sự hài hòa,
gần gũi, thân thiện và bình yên
cho những ai đến với cộng đoàn.
Cùng với đó, các chú heo, chị gà,
anh thỏ và vườn rau phan sinh
ngày một không ngừng tăng lên
về số lượng lẫn chất lượng, luôn
sẵn sàng cung cấp thực phẩm

nguyện cho những công việc
cộng đoàn đang làm. Kính chúc
Anh Tỉnh Phục Vụ, quý anh
cùng toàn thể anh chị em trong
gia đình Phan sinh một Mùa
chay thánh nhiều hồng ân, thánh
thiện và luon được thu hút bởi
tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào
của Chúa. Xin anh chị em tiếp
tục cầu nguyện cho cộng đoàn
chúng con cũng được hưởng
những ơn lành đó nữa. Xin kính
chào và hẹn gặp lại.
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CẦN THƠ – ÂN PHÚC

CHỐN THĂNG TRẦM VÀ TĨNH LẶNG

ĐỂ NGẪM NGHĨ VỀ NHÂN VỊ CỦA KIẾP NGƯỜI?!
Sóng sánh sông nước miền tây
Con thuyền trôi dạt kiếp người về đâu!?
“Những Thiên Nhỏ” Cần Thơ – Ân Phúc xin gửi lời chào và chúc bình an trong Đức Giê-su Ki-tô Phục
Sinh tới anh Giám Tỉnh cùng toàn thể Anh Chị Em trong đại gia đình Phan Sinh. Sau đây, chúng em xin
được chia sẻ một vài thông tin và đôi dòng suy gẫm về “Nhân Vị Của Một Kiếp Người”.
Điểm qua dòng thời sự cộng
đoàn Cần Thơ – Ân Phúc

Cần Thơ sẽ đón nhận thêm một
thành viên mới: Jos Trần Hữu Từ.

- Từ ngày 26/2 – 14/3: Anh JB
Vũ Chí Thiện, thuộc Tỉnh dòng
CHLB Đức, đến chia sẻ đời sống
Cộng đoàn và công việc tại Cơ sở
Ân Phúc. Với sự vui vẻ, nhiệt tình
cộng tác của anh, đời sống cộng
đoàn đã được tiếp thêm niềm vui
trong sự phục vụ “Những Thiên
Nhỏ” – những con người ngoại
bên của thời đại hôm nay.

- Từ ngày 31/3 cho tới nay: Với
sự tư vấn và thiết kế của anh Paul
Nguyễn Đình Vịnh cũng như sự
trợ giúp tài chánh của anh JB Vũ
Chí Thiện cũng như của một số
Ân nhân, Cộng đoàn Ân Phúc đã
tiến hành sửa sang lại một số cơ
sở vật chất: nhà nguyện Cộng
đoàn, nhà khách, sân chơi, nhằm
phục vụ tốt hơn trong đời sống
sinh hoạt của anh em và cho công
việc chăm sóc những người ngoại
bên tại đây.
Nhân vị của một kiếp người

- Hậu tu nghị Tỉnh Dòng nhiệm
kì 2017 – 2020: Cộng đoàn Cần
Thơ đón nhận sự thiết lập một
Cộng đoàn mới, Cộng đoàn Ân
Phúc Cần Thơ, từ Cơ sở xã hội Ân
Phúc – nơi chăm sóc và phục hồi
“Những Thiên Nhỏ” – hay còn
được gọi với cái danh không mấy
mĩ miều đó là các bệnh nhân Tâm
thần. Chính sự thay đổi này đem
đến một cấu trúc mới cho Cộng
Đoàn Cần Thơ. Cộng Đoàn Ân
Phúc được tăng cường những
người anh em mới: Paul Trịnh
Minh Trí và hai anh thực tập năm
Phan Sinh, Jos Phạm Đình Phụng
và Anthony Lê Văn Hiểu, để thay
thế cho hai anh em, Jos Nguyễn
Văn Thắng và Fx Đặng Đình
Lượng; cách riêng, Cộng Đoàn

Hiện diện với “Những Thiên
Nhỏ”, anh em luôn băn khoăn và
trăn trở về “Nhân Vị Của Một
Kiếp Người”: Con người là gì? Và
con người là ai khi chúng ta không
thể là một cây sậy biết suy tư?
“Những Thiên Nhỏ”, tại Cộng
đoàn Cần Thơ & Cơ sở Ân Phúc,
mỏng manh thì có đó nhưng suy
tư lại không thể nói lên được điều
gì. Có người thì im lặng suốt thời
gian của chính họ, có người lại
luyên thuyên suốt cả ngày, có
người gặp ai cũng đòi cưới vợ, có
người lại chỉ chăm chú vào thức
ăn… Trong thế giới riêng của
những con người này, làm sao
chúng ta có thể thấu hiểu được ý
nghĩ của chính họ.
Đối với họ, chúng ta có thể là
những người bất thường; và
ngược lại, đối với chúng ta, họ là
những người không bình thường.
Chúng ta, những con người được

gọi là cây sậy biết suy tư, đã định
nghĩa nhiều về con người, đã viết
nhiều về chính con người chúng ta
nhưng có mấy ai hiểu được thế
giới của những người được gọi là
không bình thường. Có thể họ bất
thường nhưng trên hết họ chính là
con người. Trước mặt Đấng Tạo
Hóa, họ là con người – một con
người như chính họ là – với đầy
đủ nhân vị, phẩm giá và cùng đích
của một kiếp người.
Nơi họ vẫn ẩn tàng một giá trị
bất biến không thể sẻ chia bởi bất
kì ai. Sự độc nhất vô nhị của họ
vẫn độc đáo và không thể thay thế
từ một con người khác ngoại trừ
chính họ. Sự hiện của họ trong
Không-Thời-Gian luôn đầy đủ ý
nghĩ và sự nguyên vẹn của một
con người. Họ được sinh ra mang
trong mình đầy đủ máu mủ và khí
huyết của một con người. Sự Phục
Sinh của Đức Ki-tô vẫn chan chứa
và tràn đầy hi vọng cho chính sự
sống lại mai sau của họ. Con
người vẫn là con người “Như Họ
Là” trước mặt Thiên Chúa.
Đi về một cõi xa xăm
Tràn đầy hi vọng Thiên Đình
mai sau
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Chúng con, chị em Clara Xuân Sơn, kính
chào Cha Giám Tỉnh, quí Cha, quí Thầy
Dòng Nhất cùng toàn thể ACE trong đại
gia đình Phan Sinh. Nguyện xin Chúa
Cha đầy từ bi nhân hậu tuôn đổ muôn
hồng ân xuống tất cả mọi người trong
mùa chay thánh thiện này cùng với niềm
vui vô tận của mùa phục sinh.

Kính thưa ACE, xin tạ ơn
Chúa và cùng chia sẻ niềm vui
với chúng con, vì thời gian qua,
đan viện chúng con được đón
nhận thật nhiều hồng ân. Niềm
vui phải kể trước tiên là cùng với
dân tộc, chúng con đã vui xuân,
chơi xuân, thưởng xuân, đặc biệt
hơn cả là Xuân Cười. Trong
những ngày đầu năm mới thật
vui tươi, lúc nào cũng nghe tiếng
cười, tiếng hát, dân ca, quan họ,
ngâm thơ, nhạc “ráp”… của ba
miền Bắc Trung Nam phá tan
bầu khí tĩnh lặng thường xuyên
của đan viện. Chị Bề Trên và quí
chị lớn đã được hưởng mấy
mươi mùa xuân trong đan viện
nên đã tạo một bầu khí yêu
thương, ấm cúng đậm tình gia
đình. Với các danh hài “siêu
sao” đã mang đến cho chị em trẻ
những trận cười liên tiếp tưởng
chừng như bất tận, với đủ loại
sắc màu, vai diễn... Niềm vui đã
chiếm hết chỗ nên không có nỗi
buồn nào lưu lại trên khuôn mặt
của chị em dù chỉ là một thoáng.
Ba ngày tết không có giờ thinh
lặng thánh, không có hồi chuông
kết thúc giờ giải trí như thường
lệ, nhưng quan trọng hơn cả là
không mất tinh thần cầu nguyện
và sốt mến:
“Dù quanh con thật ồn ào
Lòng con tĩnh lặng Chúa vào
nghỉ ngơi”.
Các em nhỏ mới đón tết lần
đầu tại đan viện đã hết lòng cảm

Tin từ chị em

XUÂN SƠN

phục và biết ơn Chị bề trên và
quí chị. “Nếu một người mẹ yêu
thương và nuôi dưỡng đứa con
huyết nhục của mình, thì mỗi
người lại phải yêu thương chị em
thiêng liêng mình ân cần hơn là
nhường nào”. Chị em được sống
trong bầu khí chan hòa yêu
thương: đúng là vui như tết.
Nhưng niềm vui của ân sủng còn
có sức mạnh lan tỏa tới cha mẹ,
người thân, bạn hữu...
Vui Xuân là thế, nhưng
không được giảm bớt một giờ
cầu nguyện nào vì ý thức rằng
mỗi chị em đang đóng vai trò của
Môsê trên núi để chuyển cầu cho
dân, trong đó có Anh em Dòng I
đang xum họp gia đình hoặc làm
công tác mục vụ ở một nơi nào
đó với biết bao khó khăn thử
thách. Cha Thánh Phanxicô đã
nói: “Đời sống chiêm niệm

Dòng Chị em Nghèo Khó bổ túc
cho Dòng AEHM, và đó là một
sự bổ túc thiết yếu” (Dc Cl).
Chúng con rất vui mừng vì đã
đóng góp được một điều gì đó,
dù rất nhỏ mọn để xây dựng Hội
Dòng và Giáo hội. Cho dù mùa
xuân đang dần qua đi và tàn theo
thời gian, nhưng có một mùa
xuân vĩnh cửu đó là Thiên Chúa,
chính Ngài mới có khả năng
mang lại niềm vui và hạnh phúc
cho mọi người.
Rồi sự kiện có một không hai
của đan viện là ngày 22 tháng 02
năm 2017, lúc 9g sáng tại Đan
viện Clara Xuân Sơn, thánh lễ
với nghi thức Thiết lập Nội vi
Giáo hoàng do Đức cha Tôma
Nguyễn Văn Trâm, Giám mục
Giáo phận Bà Rịa chủ tế cùng
với cha Giám Tỉnh và một số cha
dòng I thuộc ba cộng đoàn Xuân
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Sơn, Bình Giã và Hòa Hội. Buổi
lễ đã diễn ra trong bầu khí đơn
sơ, giản dị nhưng không kém
phần trang trọng sốt sắng cũng
nhờ sự chuẩn bị thật chu đáo của
Thầy Hạnh, thư ký Tỉnh Dòng.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha
nhắn nhủ chị em phải giữ gìn ơn
gọi cao quí mà Thiên Chúa đã
ban cho chị em, theo gương
Thánh Tông đồ Phêrô dâng Chúa
với trọn con người tự nhiên, tính
khí nóng nảy bộc trực, cùng với
sự yếu đuối nhưng biết khiêm
nhường ăn năn, nhìn nhận con
người mỏng dòn của mình để
được Chúa thứ tha và cuối cùng
đã hiến mạng vì yêu Chúa và yêu
Giáo hội. Với giọng hiền từ
nhưng rất cương trực, Ngài nhấn
mạnh rằng: ơn gọi Dòng kín rất
khó và có nhiều thử thách,
nhưng chị em phải can đảm sống
yếu tố nền tảng để vượt qua và
trung thành.
Sau thánh lễ, Đức Cha, Cha
Giám Tỉnh cùng quí cha, quí
khách… chia sẻ với chị em bữa
ăn trưa huynh đệ. Đức Cha nói:
hôm nay trong Thánh lễ, Ngài

hơi chia trí một tí
vì nhìn thấy
khuôn mặt chị
em rạng rỡ vui
tươi, biểu lộ một
niềm vui thật sâu
xa... Ngài cũng
mời gọi, khích lệ
chị em dấn thân
làm cho đoàn
sủng
Thánh
Clara ngày càng
thêm phong phú trong giáo phận
của Ngài và cho Giáo Hội toàn
cầu. Mối tương quan hiệp thông
được biểu hiện niềm vui trên
khuôn mặt của AE Dòng I không
khác gì chị em. Nhờ
mối giây mà Mẹ Thánh
Clara muốn thắt chặt
Hội dòng của Mẹ vào
Dòng AEHM, chúng
con vui mừng được ở
dưới quyền tài phán
của cha Giám tỉnh và
sự hướng dẫn của AE
Dòng
I.
Thánh
Phanxicô luôn lo lắng
cho Mẹ Thánh Clara và các chị
em, Ngài đã để lại bản văn, trong
đó Ngài hứa tự mình và qua AE,
lo cho chị em cũng như cho
chính AE vậy (Dc Cl).

Vào buổi chiều cùng ngày,
lúc 13g15’, cha Giám tỉnh, cha
Trợ úy cùng tất cả chị em trong
tu nghị đan viện đã qui tụ về ca
triều của nhà nguyện, trong bầu
khí thánh thiêng để chuẩn bị cho

cuộc bầu cử. Sau khi cầu
nguyện, suy nghĩ, cân nhắc, quí
chị đã chọn được Ban điều hành
mới.
Để đánh dấu khởi đầu giai
đoạn mới giữa hai đan viện,
ngày 1 tháng 3, hầu hết tất cả chị
em đan viện Q.9 được rời bỏ nội
vi thẳng tiến về đan viện Xuân
Sơn. Không sao kể hết niềm vui
của mỗi chị em khi gặp lại nhau,
kể chuyện cho nhau nghe những
kỷ niệm đơn sơ nhưng ấn tượng
trong đời tu, biết bao điều tốt
đẹp, bao điều yêu thương dâng
tràn, dù gặp nhau thời gian rất
ngắn, nhưng chị em đã khích lệ
nhau sống tốt linh đạo. Trước
khi chia tay ra về, chị em đã gởi
gắm cho nhau những mong
muốn để hiệp ý với nhau trong
lời cầu nguyện hằng ngày.
Ngày 19 tháng 3, hai chị
Têrêxa và Têrêxa Asunta đã
bước vào năm tập. Trong nghi
thức có đoạn viết: “Tình yêu
thuở ban đầu là tình yêu đẹp
nhất, để lại những kỷ niện khó
phai nhòa trong cuộc đời. Thời
gian ở tập viện là thời gian của
thuở ban đầu đẹp nhất, vì người
tập tu sẽ được Thiên Chúa dẫn
vào con đường tình sử với những
điều mới lạ
ngọt
ngào,
nhưng cũng
không thiếu
hương vị của
sự luyện lọc
cho tình mỗi
ngày một đậm
đà bền vững
hơn”. Nhưng
các chị được
mời gọi bước
đi trong tin
tưởng, hân hoan, vui vẻ, không
nản chí, không sợ chi vì Thiên
Chúa trung thành trong mọi lời
Người phán và yêu thương trong
mọi việc Người làm.
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Ngày 25 tháng 3, từ tiếng
“Xin vâng” của Mẹ Maria đã
thúc đẩy một chị Têrêxa nữa
chính thức gia nhập cộng đoàn
trong giai đoạn thỉnh sinh, để
cùng chia sẻ đời sống đan tu ẩn
kín: con đường nào cũng đẹp,
nhưng đối với chị con đường nội
vi đẹp hơn cả nên chị đã hân
hoan chọn lấy cho mình. Kính
xin hiệp ý cầu nguyện cho quí
chị của chúng con được bền đổ
trong ơn gọi.
Để có được ngày hôm nay,
chúng con không thể quên công
ơn vô cùng to lớn của Quí cha
Giám Tỉnh qua các nhiệm kỳ,
quí Cha trợ úy, quí Cha, quí thầy
Dòng I cùng các chị Bề Trên và
quí chị tại Đan viện Clara quận
9: đã yêu thương, quan tâm tận
tình cho chúng con từ những
ngày đầu mới đến vùng đất Xuân
Sơn, đất rộng người thưa, bỡ ngỡ
và xa lạ về mọi mặt, vùng đất
trũng, bùn lầy cỏ dại nhiều,
không thiếu những khó khăn mà
chị em ban đầu đã gặp phải, thay
vào đó là sự khích lệ nâng đỡ của
tất cả mọi người, từ việc mua
thêm đất để phù hợp với diện
tích một đan viện đến các nhu

cầu khác của chị
em, nhờ đó, chị
em được bình an
để sống đời đan tu
trong một đan
viện được xây
dựng theo kiến
trúc vừa cổ kính
theo truyền thống
Đan tu, vừa mới
mẻ phù hợp với
thời đại, có đặc tính riêng là màu
nâu, tọa lạc giữa cánh đồng lúa
bao la được thiên nhiên ưu đãi,
bầu không khí trong lành và gió
mát quanh năm. Ngôi nhà Chúa
được hoàn tất trong kế hoạch yêu
thương của Ngài và mỗi ngày chị
em lại thêm đông số.
Cha Giám Tỉnh lo lắng cho
chúng con có đầy đủ mọi điều
kiện để được thiết lập theo giáo
luật, thời gian qua, lại quan tâm
chúng con, giúp đỡ về đời sống
tinh thần và tâm linh nhiều hơn,
qua việc dịch thuật cung cấp
thông tin, tài liệu, hướng dẫn
giảng dạy giúp chúng con sống
đúng và sống dồi dào căn tính
Phan Sinh-Clara. Cha trợ úy của
đan viện và cha Chuyển (CĐ
Bình Giã) mỗi tuần trong đầu giờ
học còn giúp chị em đi sâu vào,
hiểu biết và sống mầu nhiệm
Giáo Hội; Cha trợ úy cập nhật tin
tức để lời cầu nguyện của chúng
con được hòa quyện trong lòng
Mẹ Giáo Hội. Mặc dù sống trong
nội vi ẩn kín, nhưng làm thế nào
để con người thời đại này biết có
Thiên Chúa, một Thiên Chúa có
thật, đang đồng hành với nhân
loại và từng người trong mỗi
hoàn cảnh. Nhờ sự cô tịch và
thinh lặng trong Thiên Chúa,
giúp chị em mở rộng con tim
ôm trọn toàn thể nhân loại,
đặc biệt là những người đau
khổ cùng với những nhu cầu
và thao thức của họ, như có
một vị thánh đã nói: các biến

cố trọng đại trong lịch sử Hội
Thánh, làm đổi mới bộ mặt trái
đất đều được chuẩn bị nơi những
cuộc đối thoại thầm lặng với
Thiên Chúa. Mẹ Thánh Clara đã
để lại lời nhắn nhủ trong di chúc:
“Trong các ơn mà chúng ta đã
nhận được và vẫn còn nhận được
hằng ngày từ vị Đại Ân Nhân
của chúng ta là Chúa Cha đầy
lòng thương xót, thì ơn mà
chúng ta phải cảm tạ tôn vinh
Người hơn cả, đó là ơn kêu gọi
chúng ta, ơn ấy càng hoàn hảo và
cao trọng bao nhiêu thì chúng ta
phải hết lòng tri ân Người bấy
nhiêu”. Chúng con thấy mình
còn yếu đuối, tội lỗi lắm… xin
thương tiếp tục giúp lời cầu
nguyện cùng đồng hành nâng đỡ
chúng con trên con đường thánh
thiện sống đời chiêm ngưỡng.
Bầu khí Đan viện luôn thinh
lặng và cô tịch giúp chị em sống
đời chiêm ngưỡng, mỗi ngày
bước đi trong yêu thương để
sống tình yêu duy nhất cho một
mình Thiên Chúa và cũng là toàn
thể nhân loại, vì mỗi giây phút
trong đời sống hằng ngày, chị
em được mời gọi “Đặt Ngôi Lời
trong tim mình và đặt tim mình
trong Thiên Chúa”. Trọn ngày
sống cá nhân cũng như cộng
đoàn, được ưu tiên cho việc gặp
gỡ và đối thoại thân tình với
Chúa qua Lời Ngài và các biến
cố.
Chúng con xin khép lại trang tin
để cùng với giáo Hội bước vào
hiệp thông cao điểm trong chính
cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô
trong Tuần Thánh. Xin kính
chúc cha Giám Tỉnh và đại gia
đình Phan Sinh được trải nghiệm
tình yêu của Chúa trong mùa
chay thánh này để được tràn
ngập niềm vui của Đấng Phục
Sinh.
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Những con đường khác của
lòng tự trọng
Bên cạnh việc tư vấn, còn có
những con đường khác giúp
chúng ta giành lại lòng tự trọng
đã mất. Chúng ta sẽ phác thảo
những con đường ấy một cách
vắn gọn, bởi vì những điều kiện
cơ bản của những phương pháp
ấy thì cũng tương tự như việc tư
vấn. Về cơ bản, người ta cũng
phải đi qua ba giai đoạn phát
triển như trong việc tư vấn, mà
chúng ta đã tìm hiểu kỹ lưỡng.
Ngoài việc tư vấn và tâm lý
trị liệu, còn có 4 con đường sau
đây:
1- Kinh nghiệm về một tình yêu
có phẩm chất từ phía những
người thay thế cha mẹ.
2- Kinh nghiệm về việc hoán cải
tâm linh, khi tương giao mật
thiết với Chúa Giêsu.
3- Kinh nghiệm về sự trưởng
thành qua tiến trình linh
hướng sáng suốt.
4- Kinh nghiệm về tình yêu
trong tình bạn tâm giao.
1. Tình yêu của người thay thế
cha mẹ
Khi một trẻ em thiếu hụt tình
cảm, vì cha mẹ ruột không có
mặt đầy đủ để đáp ứng nhu cầu
của trẻ (vì cha mẹ qua đời,
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nghiện rượu, hay rối loạn thần
kinh), thì các nhu cầu của trẻ
phải được đáp ứng thỏa đáng
nhờ một người đầy lòng yêu
thương, thay thế cho cha mẹ của
trẻ.
Sự thường thì người ta có thể
đáp ứng nhu cầu của trẻ qua việc
nhận trẻ làm con nuôi. Nếu hai
vợ chồng sống hạnh phúc với
nhau mà không có con, thì họ
thường là những cha mẹ nuôi lý
tưởng của trẻ cô nhi.
Cô Brigid, một phụ nữ tươi
xinh 23 tuổi, là một ví dụ điển
hình. Mặc dù cô được nhận làm
con nuôi khi mới 27 tháng tuổi,
cô rất béo phì và thiếu thốn tình
cảm. Cha mẹ cô bị giết, khi cô
còn là một ấu nhi, và cô được
chuyển đi chuyển lại qua nhiều
cô nhi viện chuyên biệt. Tại đây,
cô đã bị ngược đãi, khi người ta
chỉ cung cấp cho cô thức ăn
nhanh, cốt để cho cô đừng khóc.
Cha mẹ nuôi của cô là những
người giàu tình thương. Họ kiên
nhẫn khi cô khóc và sợ hãi. Họ
dành thời giờ cho cô, mua búp bê
và đồ chơi cho cô, và biểu lộ tình
cảm dạt dào đối với cô. Cô phát
triển thành một cô gái xinh xắn.
Cô trở nên thon thả, học hành
chăm chỉ và tích cực tham gia
các sinh hoạt trong giáo xứ - và
đám thanh niên thiếu nữ rất

ngưỡng mộ. Theo ý của tôi, con
người cô chỉ toát lên lòng tự
trọng. Cha mẹ nuôi đã mang đến
cho cô một kinh nghiệm đầy yêu
thương đối với chính mình.
Đôi khi, người thay thế cha
mẹ có thể là một nữ tu tại trường,
một linh mục quản xứ hay một tu
sĩ tình nguyện. Bao lâu hai yếu
tố cơ bản sau đây được đáp ứng,
thì việc chữa lành có thể xảy ra.
Thứ nhất, người thay thế cha mẹ
phải quan tâm, biểu lộ sự chấp
nhận và quý trọng, sao cho trẻ có
thể nhận thấy được. Thứ hai, trẻ
phải có được một kinh nghiệm
mới về giá trị của mình, khi
chúng được chấp nhận một cách
niềm nở và đầy yêu thương.
Cách đây nhiều năm, khi ra
bài làm ở nhà, một giáo sư xã hội
học của một đại học nổi tiếng tại
Hoa Kỳ, đã yêu cầu các sinh viên
phỏng vấn 100 thanh thiếu niên
trong khu ổ chuột của thành phố.
Họ đã phát hiện được một điều
thật đáng ngại: Nhiều thanh
thiếu niên xuất thân từ những gia
đình đổ vỡ, và họ rất ít có cơ may
tìm thấy việc làm và chỗ đứng
trong xã hội. Khi giáo sư yêu cầu
các sinh viên đánh giá khả năng
thành công của các thanh thiếu
niên ấy trong cuộc sống, thì
chung chung đều đánh giá khá
thấp.
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Bản báo cáo của các sinh viên
gần như bị lãng quên, mãi cho
đến khi ông chủ nhiệm khoa xã
hội học phát hiện ra chúng. Từ
đó, ông nảy ra ý tưởng thú vị như
sau: Ông yêu cầu các sinh viên
của mình đi tìm lại những người
đã được đề cập trong bản nghiên
cứu trước đây, để xem cuộc đời
họ diễn biến như thế nào. Rất
may là các sinh viên còn tìm
được 76 người trong số 100
người đã được phỏng vấn. Các
sinh viên lấy làm ngạc nhiên, vì
đa số những người ấy đều thành
đạt và có một đời sống cá nhân
ổn định. Một số người làm
chuyên viên, một số khác thì
kinh doanh; phần lớn đều có việc
làm và một đời sống hôn nhân
hạnh phúc.
Ông chủ nhiệm khoa xã hội
học không thể hiểu nổi những
điều mà các sinh viên đã khám
phá được. Ông chăm chú đọc các
bản báo cáo, và cố gắng khám
phá một vài manh mối khả dĩ
giải thích sự thành công đáng
ngạc nhiên của những kẻ ấy.
Cuối cùng thì ông đã tìm ra lý
do. Tất cả những người ấy đều
nhắc đến một bà giáo viên trung
học với lòng kính trọng thẳm
sâu. Ông giáo sư nghĩ thầm:
“Nếu bà còn sống, tôi sẽ đến gặp
bà để học hỏi phương pháp giáo
dục của bà.”
Ông liên lạc với Bộ Giáo
Dục, và được biết bà đã về hưu,
nhưng vẫn còn sống và tỉnh táo.
Ông liên lạc với bà, nói cho bà
biết về công trình nghiên cứu và
xin hẹn gặp bà. Ông trưng bày
cho bà thấy tất cả hồ sơ. Bà nhận
ra khuôn mặt của một thanh
niên, rồi mỉm cười và nói: “Đấy
là Tommy! Tôi còn nhớ cậu ta!
Cậu ta chậm chạp, nhưng học
hành rất chăm chỉ.”
Ông giáo sư rất đỗi khâm
phục. Ông nói với bà: “Bà là tác

nhân quan trọng nhất có thể giải
thích sự thành công và ổn định
tâm lý của những người ấy! Đâu
là phép mầu bà đã thực hiện?”
Bà mỉm cười và đáp: “Ồ không!
Tôi chẳng có phép mầu gì đâu!
Tôi chỉ biết là mình đã hết lòng
yêu thương học sinh của tôi!” Đó
là phép mầu của bà! Bà là một
người đầy yêu thương thay thế
cha mẹ các học sinh, và sự quan
tâm đầy yêu thương của bà có ý
nghĩa rất lớn đối với chúng.
2. Hoán cải tâm linh
Qua việc hoán cải đời sống
tâm linh, chúng ta cũng có thể
xoa dịu nỗi đau đớn tinh thần vì
tự ti và căm ghét bản thân. “Lạy
Chúa, nhờ cuộc khổ nạn và phục
sinh của Chúa, Chúa đã giải
thoát chúng con.” Một khi tôi
cảm thấy Thiên Chúa quý mến
và yêu thương tôi biết bao, thì
hầu như chắc chắn là tôi cảm
thấy mình đáng yêu và xứng
đáng. Thiên Chúa hoàn toàn biết
rõ con người tôi, nên người yêu
thương tôi đến nỗi đã sai Con
của Người xuống thế và chịu
chết vì tôi. Tôi phải là một người
thật sự có giá trị! Thánh Phaolô
cảm nghiệm điều ấy một cách
sâu sắc, nên người đã thốt lên:
“Thiên Chúa đã yêu thương tôi,
nên Người đã nộp mình vì tôi”
(Gl 2,20).
Nhận biết tình yêu Thiên
Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô là
một điều rất có ý nghĩa đối với
thánh Phaolô, nên người đã chọn
hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng
đinh như khí cụ đầy uy quyền để
hoán cải dân Corintô. Trong đế
quốc Roma, Corintô là một
thành phố phóng túng, đầy dẫy
kẻ sát nhân, gái điếm và trộm
cắp. Khi ngồi trên tàu hướng về
Corintô, thánh Phaolô đã tự hỏi:
Làm sao người có thể giảng dạy
cho một dân phóng túng như thế
về sự hiền lành, khiêm hạ và yêu

thương nhau. Bấy giờ, người bắt
đầu nhận thấy rằng, sở dĩ họ
hành động một cách xấu xa như
thế, ấy là vì họ cảm thấy mình
xấu xa. Những lời nói và hành
động của họ đa phần phát xuất từ
khái niệm thậm tệ về bản thân.
Do đó, thánh nhân quyết tâm
giúp họ nhận ra vẻ đẹp và giá trị
đích thực của họ, như người đã
từng khám phá vẻ đẹp và giá trị
của mình – khi người hiểu rõ giá
trị của mình trong mắt Chúa
Giêsu. Về sau, khi người viết thư
gởi tín hữu Corintô, người đã
khẳng định: “Tôi cương quyết
chẳng muốn biết gì khác, ngoài
Chúa Kitô chịu đóng đinh” (1Cr
2,2). Kỳ thực thì thánh nhân
muốn nói: “Bạn nghĩ mình xấu
xa ư? Không hề xấu đâu! Hãy
xem Chúa Giêsu đã trả giá đắt
như thế nào để cứu chuộc bạn!
Trong mắt Người, bạn là một
người tốt, nên bạn thật sự phải là
một người tốt đẹp!”
Rõ ràng là khi tôi nhận biết
tình yêu Thiên Chúa và Chúa
Giêsu yêu thương tôi như một
người bạn, thì nhận thức ấy cho
tôi có một kinh nghiệm mới về
giá trị và sự tốt lành của mình.
Khi tôi cảm thấy đau đớn vì lòng
tự trọng nghèo nàn của mình, thì
vấn đề là phải làm thế nào để
nhận thức được rằng, Thiên
Chúa yêu thương tôi một cách
đặc biệt như thế. Tại sao Chúa
Giêsu yêu thương tôi và đã chết
vì tôi? Tôi có thể hiểu là Người
đã chết vì kẻ khác, chứ không
phải cho tôi? Giả như tôi tin như
vậy, thì tôi sẽ nghĩ rằng Người
hành động như thế chỉ vì Người
cao thượng và tốt lành, chứ tôi
đâu có tốt lành! Tôi cảm thấy
mình không đáng để cho tình
yêu Người chạm đến hay chữa
lành tôi.
Hoán cải tâm linh là một sự
đột phá, khi việc nhìn nhận tình
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yêu Thiên Chúa trở thành nhận
thức của tôi. Có khi tôi có được
kinh nghiệm hoán cải tâm linh
ấy qua một kỳ tĩnh tâm sốt sắng.
Có khi tôi có được kinh nghiệm
ấy qua một cuộc tái sinh nhờ ơn
Thần Khí. Tôi chưa có dịp “đồng
hành” với những người như thế,
trước khi họ được ơn hoán cải,
trong khi được ơn hoán cải và
sau khi được ơn hoán cải. Tuy
vậy, tôi đã mong muốn và đã gặp
được một số linh mục, tu sĩ và
giáo dân đến chia sẻ kinh
nghiệm ấy với tôi, và kinh
nghiệm ấy đã thật sự biến đổi đời
sống của họ. Sau khi hoán cải, họ
cảm thấy mình tốt đẹp. Họ cảm
thấy tự do!
Kinh nghiệm đó cũng có thể
xảy ra với những ai suy niệm Tin
Mừng mỗi ngày để tìm biết Chúa
Giêsu. Tin Mừng là Lời hằng
sống, tương tự như Chúa Giêsu
“hôm qua, hôm nay và mãi mãi”
(Dt 13,8). Khi tôi chân thành nỗ
lực nhìn thấy Chúa Giêsu đang
hiện diện ở đấy, nghiệm thấy
Chúa Giêsu đang sống, đang nói,
đang cảm nhận và đang phát
biểu, thì tôi không thể không
ngưỡng mộ và yêu mến Người.
Tôi cảm thấy muốn trở nên
giống như Người, suy nghĩ
giống như Người và chia sẻ
những giá trị của Người. Trên
bình diện cảm xúc, tôi dần dần
tin rằng Người yêu thương tôi
hơn tôi yêu mến Người. Tôi
nhận thức rằng, Người không
chết, nhưng vẫn sống và hiện
diện bên cạnh tôi; Người và tôi
tương giao với nhau như hai
người bạn; đó là điều mà trước
đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhận thức ấy giúp tôi gia tăng
lòng khao khát hiểu biết Chúa
Giêsu một cách chính xác nhiều
1

Tác giả đã xuất bản hai tác phẩm về
việc suy niệm: Meditation on the
Gospel; Meditation on st. Paul

hơn nữa, chia sẻ với Người con
người đích thật của mình, cùng
với những cảm xúc xấu hổ, đau
đớn và khó chịu về mình. Không
những thế, tôi bắt đầu nghiệm
thấy Người chấp nhận con người
hiện nay của tôi, cùng với những
giới hạn và lỗi lầm. Người chỉ
hỏi tôi một điều như Người đã
hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu
mến Thầy không?” Đó là điều
quan trọng nhất đối với Người.
Tôi đâu buộc phải trở nên hoàn
hảo. Tôi cảm thấy an tâm với
chính mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ
và cảm nhận với một tầm nhìn
mới.1

phải vật lộn để đối phó với rất
nhiều nỗi đau đớn và tức giận.
Chị khó kiểm soát xung năng
của mình. Chị thường bộc lộ sự
tức giận dưới hình thức những
nhận xét cay cú, lăng nhục và lớn
tiếng chửi rủa người khác.

3. Linh hướng

Tuy nhiên, trước khi tiếp tục
tiến trình tư vấn, chị xin đi tĩnh
tâm 30 ngày. Khi trở về, chị tỏ ra
thanh thản và nói với tôi là chị
không cần tham vấn nữa, vì chị
đã “trao phó tất cả cho Chúa
Giêsu” và nay thì mọi sự đã biến
mất. Tôi thầm nghĩ: “Chỉ đến với
Thiên Chúa thì mọi sự trở nên dễ
dàng như vậy sao?”

Khi một người cảm thấy chán
nản vì kém lòng tự trọng, họ
thường có thể tìm thấy một kinh
nghiệm mới khả dĩ điều chỉnh
lòng tự trọng, nhờ sự đánh giá và
quan tâm tích cực của một nhà
linh hướng sáng suốt.
Ngoài sự nhạy bén và quan
tâm đến tha nhân là những đức
tính nhân bản cần thiết, nhà linh
hướng phải được đào tạo đặc biệt
về thần học và năng động tâm lý
con người. Điều lý tưởng là nhà
linh hướng cũng được đào tạo về
tư vấn và được giám sát trong ít
năm. Những kỹ năng mà ông thủ
đắc trong lãnh vực này sẽ trở nên
vô giá, khi ông thi hành công tác
linh hướng. Ông sẽ hiểu được
mối tương giao giữa người thụ
hướng và Thiên Chúa một cách
rõ ràng hơn, nếu ông thấu hiểu
được những thúc bách tự nhiên
và cơ chế tự vệ của người thụ
hướng, cũng như mối tương
quan của người thụ hướng với
chính mình.
Cách đây vài năm, chị Ruth,
một nữ tu khoảng 30 tuổi, đã

Khi tư vấn cho chị, mục tiêu
trước mắt của tôi là giúp chị chấp
nhận sự tức giận của mình mà
không cảm thấy có tội, và như
thế, chị mới có khả năng đối phó
và bày tỏ sự tức giận của mình
một cách tích cực và xây dựng,
bằng cách tỏ người khác biết
cảm xúc của mình, khi chị bị xúc
phạm và hiểu lầm.

Dĩ nhiên là chị chưa hiểu và
chưa chấp nhận sự tức giận của
mình, mà chỉ loại trừ ra khỏi ý
thức của mình mà thôi. Bên dưới
bề mặt, sự tức giận vẫn còn rất
mạnh mẽ, nay lại càng âm ĩ và
nguy hiểm hơn. Về sau, khi tôi
tư vấn cho một số nữ tu cùng làm
việc với chị Ruth, và họ thấy chị
càng ngày càng trở nên trầm
trọng. Hiện nay, rõ ràng là chị
bộc lộ sự tức giận dưới hình thức
gây hấn-thụ động. Tất cả sự ngọt
ngào và ánh sáng chỉ nằm trên bề
mặt, còn trong thực chất thì chị
sắp xếp mọi sự sao cho ăn khớp
với lợi ích của mình, bất kể
nhiều người khác có cảm thấy
giận dữ và phiền toái vì hành
động của chị hay không.

(Brooklyn, NY: Confraternity of the
Precious Blood).
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Một nhà linh hướng thành
thạo có thể giúp chị đối diện với
sự tức giận của mình, rồi xử lý
sự tức giận của mình chứ không
trấn áp. Ông nên giúp chị cảm
nhận tất cả nỗi đau trong lòng, để
cho chị khóc, tỏ lòng trắc ẩn với
chính mình và tha thứ cho mình,
và cuối cùng, ông giúp chị buông
bỏ và quyết định bước theo
Thiên Chúa với một sự tự do
mới.
Qua nhiều năm, một số đông
linh mục và tu sĩ đã làm chứng
với tôi rằng, nhờ kinh nghiệm
linh hướng mà họ đã thoát khỏi
nỗi đau tinh thần vì hổ thẹn và
cảm xúc có tội; họ hân hoan sung
sướng vì mình đã có một lòng tự
trọng đích thật.
4. Tình bạn
Con đường cuối cùng của
lòng tự trọng lành mạnh là kinh
nghiệm yêu thương trong tình
bạn tâm giao, khi chúng ta thiết
lập tương giao yêu thương với
một người bạn. Ít có kinh
nghiệm nào khả dĩ giúp tôi cảm
thấy mình tốt đẹp và an toàn hơn
sự thân thiện của một người bạn
biết thông cảm và quý mến con
người tôi. Quý mến tôi như tôi
là! Cho dù tôi có thể cảm thấy
xấu xa vì quá khứ của mình, kinh
nghiệm yêu thương chân thành
có thể chữa trị sự mù lòa của tôi,
và giúp tôi nhận ra vẻ đẹp và giá
trị của mình. Hễ ai có được một
người bạn như vậy, kẻ ấy có sẵn
một “dược phẩm” tốt nhất để
chữa lành sự đau đớn tinh thần.
Tuy nhiên, để tình bạn thật sự
trở nên con đường của lòng tự
trọng, chúng ta cần phải giải
quyết hai khó khăn này. Thứ
nhất, khi tôi có một khái niệm
bản thân nghèo nàn, thì tôi sẽ
gặp nhiều trở ngại trong việc
thiết lập một tương quan thân

mật như tình bạn. Thứ hai là vấn
đề thời điểm thích hợp.
Khi tôi cảm thấy mình rất
kém cỏi, tôi khó tin một ai đó có
thể yêu thương tôi. Tôi tự nhủ:
“Làm sao có thể như thế được?
Tôi chẳng có tài năng gì, nên tôi
đâu có đáng yêu! Một khi họ thật
sự biết được con người tôi, ắt họ
sẽ hắt hủi tôi!” Nỗi khiếp sợ ấy
là một thực tế! Tôi càng khao
khát cảm xúc yêu thương, thì tôi
càng khó tin một ai đó có thể yêu
thương tôi. Do vậy, một cách ý
thức hay trong vô thức, tôi kết
luận rằng: “Cớ sao mình phải
liều lĩnh để bị tổn thương một
lần nữa? Cớ sao mình phải giả
vờ? Khi họ ruồng rẫy mình, thì
rốt cuộc mình chỉ đau khổ hơn
mà thôi!”
Nỗi sợ hãi ấy mạnh mẽ đến
nỗi, nó thấm vào hầu hết mọi dấu
hiệu về bản thân mà tôi chuyển
tải. Lời nói của tôi biểu lộ thái độ
coi thường bản thân. Không dám
nhìn thẳng vào mắt người khác.
Phong cách của tôi phản ảnh tâm
trạng một con người rụt rè, thiếu
tự tin, đầy xao xuyến, và im lặng
trong mọi tình huống. Tôi có
khuynh hướng phóng chiếu cảm
xúc khó chịu về mình cho người
chung quanh, và kết luận rằng,
đó là những điều họ nghĩ về tôi.
Tôi nghĩ mình chẳng có cơ may
làm được chuyện gì! Tôi nép
mình sau hàng rào phòng thủ.
Cách đây vài năm, tôi tư vấn
cho Debbie, một nữ tu khoảng
35 tuổi. Chị ghét những buổi họp
cộng đoàn, vì chị cảm thấy bị cô
lập và cô đơn. Chị tự hỏi: “Tại
sao chẳng có ai quan tâm đến
tôi? Tôi không có được một nhân
cách lôi cuốn người khác. Làm
sao người khác có thể vui thích
khi có mặt tôi?”
Chị có một thái độ tiêu cực về
bản thân, và thái độ ấy ảnh

hưởng đến toàn bộ tác phong của
chị trong tương quan với người
khác. Chị không tiếp xúc với các
nữ tu khác và cũng không gia
nhập bất cứ nhóm nào mỗi khi
họp cộng đoàn. Chị giữ mình bị
cô lập và cô đơn, rồi kết luận là
chẳng ai quan tâm đến chị. Chị
rất sợ đi họp.
Sau khi tham vấn được năm
sáu tháng, tình trạng suy nhược
của chị có phần suy giảm và chị
có thể mỉm cười và ân cần với
những người khác trong khoa,
trong đó có một nam tu sĩ bắt đầu
quan tâm đặc biệt đến chị. Anh
tỏ cho chị biết là anh quý mến
chị, và nhiều lần mời chị đi ăn
tối. Trong khi trị liệu, điều may
mắn là chị dám liều mà đặt niềm
vào tin tình cảm chân thực của
anh. Mối tương quan giữa hai
người đã trở thành một tình bạn
chân thành, qua đó họ có thể chia
sẻ với nhau một cách thẳng thắn.
Sau đó chẳng bao lâu, chị
Debbie phải tham gia một buổi
họp cộng đoàn. Lần này thì
dường như chị không còn cảm
thấy khổ sở nữa. Thật vậy, sau
đó chị đã nói với tôi: “Cha biết
không, thật tuyệt vời khi các nữ
tu tỏ ra niềm nở và thân thiện.
Tôi đã tham dự một buổi họp
hữu ích.” Tôi mỉm cười. Tôi
không thể cưỡng lại sự thôi thúc
phải nói một câu bông đùa với
chị: “Chị Debbie, rõ ràng là toàn
thể cộng đoàn đã thay đổi trong
mấy tháng qua!” Chị cười toe
toét khi nhận ra thâm ý của tôi.
Dĩ nhiên là cộng đoàn đã không
thay đổi, mà chính chị đã thay
đổi! Vì nay chị cảm thấy mình
tốt lành, nên chị đã phóng chiếu
những cảm xúc tốt đẹp ấy cho
các nữ tu khác, và do đó, chị cảm
thấy mình được các nữ tu trân
trọng và khâm phục.
Tuy nhiên, điểm quan trọng
nhất là ở chỗ này: Trước khi vị
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tu sĩ nam kia bày tỏ tình yêu để
kích hoạt lòng tự trọng của chị
Debbie, thì anh đã làm việc tại
khoa hơn hai năm mà chẳng
nhận thấy vẻ duyên dáng của chị.
Trong thời gian ấy, chị cảm thấy
mình nghèo nàn và chuyển tải
những thông điệp tiêu cực, khiến
chị trở nên kém duyên dáng
trong mắt anh. Thậm chí, chị
không chú ý đến anh và cũng
không hề nhìn thấy anh như một
người mà chị có thể làm bạn.
Nhưng khi chị cảm thấy mình đủ
tốt đẹp để dám tin vào sự quan
tâm của một ai đó, bấy giờ tình
bạn mới có thể khởi sự.
Như vậy, tình bạn là một đại
lộ của lòng tự trọng. Tuy nhiên,
người ta cần phải được trợ giúp
thêm để có thể bước đi trên đại
lộ ấy và họ phải luôn luôn liều
lĩnh chấp nhận mình có thể bị tổn
thương. Để có thể đi vào con tim
tôi và chữa lành vết thương lòng
của tôi, tình yêu cũng phải đi qua
cùng một cánh cửa, mà trước đây
sự ruồng rẫy và đau đớn đã đi
vào để làm cho tôi bị tổn thương.
Nếu tôi đóng chặt cánh cửa ấy để
tránh né mọi sự hắt hủi có thể
xảy ra, tôi cũng ngăn chặn tình
yêu và niềm vui sướng mà tình
yêu mang đến, kể cả lòng tự
trọng.
Để tình bạn có thể chữa lành
lòng tự trọng đã bị tổn thương,
thì chúng ta còn phải giải quyết
khó khăn thứ hai: Đó là thực
hiện đúng thời điểm. Khi chúng
ta xem xét các giai đoạn cơ bản
mà người ta phải đi qua để phục
hồi khái niệm bản thân đã bị tổn
thương, chúng ta thấy rằng,
người ta cần phải trải qua giai
đoạn này (chứ không chỉ nhận
biết và thừa nhận) trước khi
bước qua giai đoạn kế tiếp. Họ
phải trải nghiệm lại những biến
cố đau thương, là nguyên nhân
bóp méo nhận thức của họ, trước

khi họ thật sự hiểu được những
nhận thức lệch lạc của mình. Họ
phải tha thứ cho những ai đã xúc
phạm đến họ và tha thứ cho
mình, trước khi họ có thể buông
bỏ quá khứ và thay đổi những
nhận thức lệch lạc của mình.
Trong tình bạn, điều nguy
hiểm là bạn tôi thường quá lo
lắng sao cho tôi cảm thấy tích
cực hơn về mình, nên họ đổ
xuống trên tôi vô số những lời
trấn an và khẳng định tích cực,
trước khi tôi sẵn sàng tiếp thu và
chấp nhận. Tôi hiểu rõ điều họ
muốn làm và cám ơn những nỗ
lực của họ. Tuy nhiên, sự thật
của vấn đề là họ chưa thật sự
hiểu tôi. Họ trấn an tôi, bởi vì họ
là người tốt, còn tôi thì không!
Cách đây vài năm, tôi bị ung
thư da nơi cổ. Bác sĩ da liễu kê
đơn cho tôi mua ba loại thuốc
mỡ, và phải xức kế tiếp nhau vào
đúng thời điểm. Loại thứ nhất là
để tiêu diệt da cũ chứa tế bào ung
thư. Tôi phải chờ hơn hai tuần,
cho đến khi da đỏ ửng (dấu hiệu
cho thấy da cũ đã chết). Sau đó
thì mới xức loại thứ hai, nhằm
tạo ra lớp da mới bên dưới lớp da
cũ đã chết. Và cuối cùng, loại
thuốc mỡ thứ ba có mục đích loại
bỏ lớp da cũ, sau khi lớp da mới
đã phát triển đầy đủ. Bác sĩ yêu
cầu tôi không được làm sai tiến
trình chữa trị ấy, nghĩa là không
được xức loại thuốc thứ hai, khi
loại thuốc thứ nhất chưa hoàn
thành nhiệm vụ. Nếu lớp da cũ
chưa chết hẳn mà tôi đã xức loại
thuốc tái tạo lớp da mới, thì một
vài tế bào ung thư sẽ tồn tại và
việc chữa trị không thật sự hữu
hiệu!
Việc chữa lành tâm thần cũng
phải tuân theo một tiến trình
tương tự như vậy. Tôi phải để
cho mỗi giai đoạn có đủ thời giờ
hoàn tất nhiệm vụ của mình,
trước khi bước qua giai đoạn kế

tiếp. Có thể là người bạn đầy yêu
thương ấy có ý ngay lành, nhưng
khi đưa ra những lời khích lệ quá
sớm, họ có thể phá hỏng tiến
trình chữa trị. Như Mẹ Maria
đứng dưới chân thập giá Chúa
Giêsu và để cho Người chịu đau
khổ mà hoàn tất nhiệm vụ của
mình, một người bạn đích thực
cũng biết để cho bạn mình chịu
đựng những đau đớn cần thiết
qua những giai đoạn phát triển.
Cần có một sự bén nhạy cao độ
và nhiều sự khéo léo. Cần có tình
yêu dạt dào! Trong hầu hết
những trường hợp đó, chúng ta
cần tham khảo ý kiến của một
nhà tư vấn hay nhà linh hướng
chuyên nghiệp.
Tóm tắt
Chữa lành lòng tự trọng đã bị
tổn thương không phải là một
công việc dễ dàng. Tiến trình
chữa lành thường lâu dài, tốn
kém và đau đớn. Trước hết, tôi
phải mơ ước rằng, lòng tự trọng
là một mục tiêu khả thi đối với
những ai phấn đấu đạt tới mục
tiêu ấy. Kế đến, tôi phải chọn lựa
những phương tiện giúp tôi có
được một kinh nghiệm mới về
bản thân và chấp nhận đi qua tiến
trình ấy.
Để giúp tôi thay đổi quan
niệm lệch lạc về bản thân, thì
yếu tố cốt yếu chính là sự quan
tâm và chấp nhận của một người
rất có ý nghĩa trong cuộc sống
hiện nay của tôi. Một khi người
ấy đã hoàn thành nhiệm vụ quan
tâm đến tôi, bấy giờ tôi mới bắt
đầu nhìn bản thân mình dưới một
luồng sáng hoàn toàn mới. Tôi là
người tốt đẹp! Tôi là người có
khả năng! Tôi có quyền thể hiện
cuộc sống riêng của mình! Đó là
một tầm nhìn đầy phấn khởi!
Điều khó khăn là để cho tình
yêu chạm đến tôi, sao cho tôi tin
rằng một ai đó đang thật sự quan
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tâm đến tôi. Một khi tôi có thể
mở lòng đón nhận tình yêu, tôi
cũng tự động mở lòng chấp nhận
nguy cơ bị chối từ. Điều đó làm
tôi kinh hãi. Điều đó làm tôi lo
sợ mà nghĩ rằng, những nhận
thức cũ kỹ của mình có lẽ đúng.
Tôi phải để cho mình đối diện
với nỗi sợ hãi ấy và chấp nhận
rủi ro. Để có một tầm nhìn mới,
thì điều kiện cuối cùng chính là
lòng can đảm. Nếu không dám
liều, thì không thể tiến hành việc
chữa lành, thậm chí không thể
khởi sự!
Ở đây, chúng ta có thể áp
dụng điều mà Đức hồng y
Suenens nói về Giáo Hội tiền
Vaticanô II. Người cảm thấy lo
lắng, vì nhiều người trong Giáo
Hội đã biết là chúng ta rất cần
thay đổi, thế mà rất ít người dám
công khai yêu cầu thay đổi.
Người tóm tắt hoàn cảnh lúc bấy
giờ trong câu nói mạnh mẽ sau
đây: “Khắp nơi đều thận trọng!
Chẳng nơi nào có can đảm! Và
chúng ta sẽ chết sớm vì thận
trọng!”
Hoa quả của tự do
Tuy nhiên, khi tôi dám mơ
ước và dám liều, thì phần thưởng
sẽ tuyệt vời đến khó tin. Bấy giờ,
tôi cảm thấy mình tốt đẹp, nên
tôi dễ dàng đến với người khác
trong yêu thương. Không còn do
dự hay nhút nhát nữa. Tôi phóng
chiếu những cảm xúc tích cực về
mình sang cho bạn. Tôi xác tín
rằng bạn quý mến tôi và hiểu
được lời đề nghị của tôi trong
việc thiết lập tình bạn.
Những dấu hiệu khước từ
phía bạn cũng không phải là mối
đe dọa đối với tôi, hay làm cho
tôi khép kín, vì tôi cảm thấy
mình tốt đẹp, nên tôi chẳng xem
đó là vấn đề. Tôi hiểu là bạn lo
sợ. Tôi điều chỉnh lại cách thức
tôi bộc lộ chính mình và thái độ

thân mật của mình, sao cho bạn
cảm thấy yên tâm. Tôi muốn bạn
biết rằng, tôi không chờ đợi nơi
bạn những điều mà bạn không
cảm thấy tự do khi trao ban. Tôi
tôn trọng cảm xúc của bạn.
Tôi cũng để cho sự khích lệ
và tình cảm của bạn chạm đến
tôi, và làm cho tôi hân hoan vui
sướng. Tôi có thể tin rằng, bạn
đã thấy được con người thật của
tôi. Cám ơn bạn rất nhiều! Tôi
rất hanh phúc vì bạn cảm thấy
như thế! Nói được như thế quả là
một điều tuyệt vời!
Yên tâm với những hạn chế
của mình
Tôi cảm thấy an tâm với
những lỗi lầm và hạn chế của
mình. Đương nhiên là tôi không
thể biết hết mọi sự! Nhưng tôi
cảm thấy vui sướng vì mình biết
khá nhiều chuyện!
Tôi không phải là kẻ đần độn
vì mình có một vài sai lầm. Tôi
là con người, chỉ thế thôi! Tôi
thích như thế! Tôi thích sự thật
là mình có mặt tối, tôi không
thích trở nên người hoàn hảo mà
khó tính, hay trở nên mối đe dọa
cho người khác.
Tôi sẵn lòng cho bạn biết
những lầm lỗi và nhu cầu của
mình. Tôi hiểu rằng, điều đó có
thể giúp bạn biết chấp nhận
khuyết điểm và nhu cầu của
mình dễ dàng hơn.
Tôi cảm thấy hân hoan vì
mình không còn bị áp lực phải tỏ
mình ra nữa. Khoan khoái biết
bao khi chẳng có điều cần phải
chứng tỏ! Tôi đâu bị thử thách!
Giá trị và sự tốt lành của tôi đã
được kiến lập vững vàng! Tôi
được lắm!
Khi bạn tỏ vẻ không hiểu
được điều ấy, tôi cảm thấy thất
vọng. Tôi ước mong bạn thấy
được con người thật của tôi. Tuy

nhiên, tôi biết rằng chúng ta có
thể có những cái nhìn khác nhau
về sự vật. Bạn có quyền nhìn
theo quan điểm của bạn. Tôi hy
vọng một ngày nào đó thì bạn sẽ
nhìn thấy tôi như tôi nhìn thấy
chính mình. Trong khi chờ đợi,
tôi không buộc bạn phải giống
như tôi, thì tôi mới quý mến
chính mình.
Tôi cảm thấy thoải mái với
cảm xúc của mình. Thật vậy, tôi
thật sự hài lòng vì mình là một
người có những cảm xúc dồi
dào, chứ không phải là kẻ ảm
đạm và khô cứng. Cảm xúc của
tôi giống như cầu vồng. Nhờ
cảm xúc mà cuộc sống tôi trở
nên đẹp đẽ và đầy sức sống.
Thậm chí tôi còn hãnh diện về
những cảm xúc đã từng làm cho
mình cảm thấy khó chịu – cảm
thấy tức giận, cảm thấy cần được
thông cảm và chú ý. Bởi tôi
không còn hổ thẹn vì cảm xúc
của mình, nên tôi có thể xử lý
những cảm xúc ấy một cách lành
mạnh. Tôi cho bạn biết tôi cảm
thấy bị tổn thương vì những lời
bạn nói. Có thể là tôi hiểu sai lời
nói của bạn, nhưng đó là điều tôi
hiểu. Tôi không thích tức giận
bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể
làm sáng tỏ điều ấy. Tôi cũng
sẵn sàng nếu chúng ta tìm cách
giải quyết bằng cách ấy.
Tôi không sợ cho bạn biết là
tôi cần đến bạn. Tôi không phải
là một trẻ con, vì mình cảm nghĩ
như thế. Thật vậy, tôi cảm thấy
rất hạnh phúc vì tôi cần sự quan
tâm và chăm sóc của bạn. Tôi có
thể cho bạn biết rằng, bạn là một
người đặc biệt. Tôi tự do!
Chấm dứt sự cạnh tranh
Một trong những niềm vui
lớn nhất của tôi, là tôi không còn
cảm thấy bị thôi thúc mãnh liệt
phải cạnh tranh với bạn nữa. Đó
là một sự thanh thản khôn tả xiết.
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Bạn không phải là kẻ đối địch
mà tôi phải chinh phục, ngõ hầu
tôi cảm thấy mình tốt lành. Bạn
và tôi không phải là những vận
động viên chạy đua. Không có
chuyện thắng thua. Chúng ta là
những con người khác biệt.
Thậm chí chúng ta không đứng
trên cùng một đường ray! Tôi có
thể đi bộ mà vẫn thắng, bởi vì
chẳng có ai tranh đua với tôi,
ngoại trừ một mình tôi.
Lòng ghen tị sôi nổi và dai
dẳng không còn nữa! Chiến
thắng của bạn là của bạn. Chiến
thắng của bạn đâu phải là sự thất
bại của tôi! Tôi cảm thấy vui
sướng vì bạn đậu bằng tiến sĩ.
Chúc mừng bạn! Bạn phải cảm
thấy hãnh diện! Nào, chúng ta
hãy ăn mừng! Tôi không giả vờ.
Tôi thật sự cảm thấy vui vẻ vì
bạn! Và tôi cũng cảm thấy mình
tuyệt vời, khi tôi thấu hiểu niềm
vui của bạn.
Tôi đâu buộc giám mục phải
quan tâm đến tôi. Nếu người
quan tâm đến tôi, thì đó là điều
làm tôi thích thú. Tôi trân trọng
sự quan tâm của người, nhưng
tôi không cần phải được quan
tâm như thế thì mới cảm thấy
thoải mái với công việc của
mình. Tôi đã cảm thấy thoải mái
rồi!
Tôi không cần giám tỉnh quan
tâm đặc biệt đến tôi. Tôi không
buộc phải “do dự” khi có mặt
giám tỉnh tại buổi họp. Đứa trẻ
trong tôi đã trở thành người lớn.
Cô bé trong tôi đã trưởng thành.
Tôi không lệ thuộc ai và tôi cảm
thấy hạnh phúc, bất kể giám tỉnh
có để ý đến tôi hay không.
Tôi không còn cảm thấy bị
thôi thúc phải trừng phạt chính
mình. Nếu tôi không buộc phải
thức dậy trước 10 giờ, tôi có thể
an tâm ngủ nghỉ cho đến 10 giờ.
Tôi có thể tự chiêu đãi bằng một

ly rượu hay một bữa ăn thịnh
soạn. Tôi có thể mua một bộ áo
quần mới, trước khi bộ này mòn
xơ cả chỉ.
Khi tôi thấy mình không thích
hợp với nhiệm vụ hiện nay, tôi
cảm thấy mình tự do khám phá
những cơ hội khác để thay đổi.
Khi tôi tiến hành những biện
pháp giúp mình tìm thấy một
công việc mãn nguyện, thì đó chỉ
là lẽ phải. Tôi chọn lựa một công
việc phù hợp hơn với năng khiếu
của mình, và tôi chọn lựa ngành
học cần thiết cho công việc đó.
Tôi trao đổi với giám tỉnh và giải
thích cho người biết những lợi
ích đối với cộng đoàn và đối với
chính mình. Tôi sắp đặt để thực
hiện toàn bộ tiến trình ấy.
Tôi cảm thấy phấn khởi vì
mình tự do. Tôi không cần phải
làm ra vẻ như một ai đó, chứ
không phải chính tôi. Tôi không
cần làm ra vẻ mình quen biết
những nhân vật quan trọng, thì
mới cảm thấy mình quan trọng.
Tôi cũng không cần phải tuân
theo những lý thuyết lạ thường,
để cho mình được chú ý. Tôi
không cần những trò chơi nhỏ
nhen ấy! Tôi không cần làm ra
vẻ mình đã biết một điều gì đó
ngay từ đầu, trong khi tôi chỉ
mới khám phá được từ ngày hôm
qua. Tôi không còn bị cám dỗ
phải hạ bệ bạn, ngõ hầu tôi cảm
thấy mình xứng đáng. Tôi đã
cảm thấy mình xứng đáng rồi!
Tôi được lắm!
Thương cảm chính mình
Món quà tuyệt vời nhất có lẽ
chính là việc tôi có thể tử tế và
thương cảm chính mình. Tôi
không cần phải đáp ứng những
kỳ vọng của bạn, để khỏi bị bạn
khiển trách. Nếu tôi có làm điều
gì vui lòng bạn, ấy là vì tôi thích
làm như thế. Tôi kính trọng bạn
và phẩm giá của bạn, nhưng tôi

cũng kính trọng chính mình! Do
đó, nếu bạn đưa ra những kỳ
vọng vô lý, tôi có thể nhẹ nhàng
nói cho bạn biết điều đó. Xin lỗi!
Tôi không thể đón bạn lúc 2 giờ
sáng được! Tôi thích chào đón
bạn, nhưng vào giờ đó thì tôi sẽ
mệt đến chết được!
Nếu bạn không thông cảm mà
khiển trách tôi, tôi sẽ không
chuốc lấy cảm xúc có lỗi. Tôi lấy
làm tiếc vì bạn không thông cảm,
nhưng tôi phải sống chân thực
với chính mình và cảm xúc của
mình. Chẳng những tôi không
cảm thấy có lỗi, mà tôi còn cảm
thấy tuyệt vời vì tôi làm chủ
chính mình.
Tôi cũng có thể dịu dàng với
mình khi đau khổ, ngay cả khi đó
là hậu quả của những lỗi lầm và
khiếm khuyết của mình. Tôi hối
tiếc vì những lỗi lầm của mình,
nhưng tôi không dằn vặt chính
mình vì sự hối hận và tự khiển
trách. Tôi tha thứ cho mình. Tôi
đón nhận sự đồng cảm của bạn.
Tôi để cho sự đồng cảm của bạn
chạm đến tôi và an ủi tôi.
Kết thúc cuộc hành trình
Mọi sự tự do đều cao quý.
Tuy nhiên, sự tự do nội tâm –
quý trọng chính mình và sống
như chính mình, mà không lo sợ
hay cảm thấy có lỗi – chắc hẳn là
sự tự do cao quý nhất. Một khi
tôi đã cảm nghiệm được ánh
nắng rạng ngời và không gian
rộng mở của tự do, thì tôi thâm
tín rằng, những gian khổ trong
hành trình tự do là những điều
đáng bõ công! Tôi được tự do!
Như ông Martin Luther King, tôi
muốn gào to cho mọi người trên
thế giới biết được tin mừng này:
LẠY CHÚA LÀ THIÊN
CHÚA TOÀN NĂNG, CUỐI
CÙNG THÌ CON ĐƯỢC TỰ
DO!
TỰ DO! TỰ DO!
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KHOÁ THƯỜNG HUẤN

ANH EM TU SĨ GIÁO DÂN
Kính chào anh chị em trong Chúa Kitô Phục Sinh!
Từ ngày 03-07.4 2017, chúng tôi gồm: Anh Phêrô Trần Ngọc Phú, Phaolô Nguyễn Hồng
Phúc, Gioan Baotixita Trần Huy Hoàng, Phêrô Phan Xuân Dương, Phêrô Phan Văn Mười và
Phêrô Trần Quang Danh đã tham dự khóa thường huấn dành cho các tu sĩ giáo dân lần đầu tiên
tổ chức tại Tỉnh Dòng Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc. Khóa thường huấn này quy tụ 36 anh
em đến từ 6 quốc gia. Đài Loan 01. Hồng Kông 02. Hàn Quốc 10. Nhật 06. Tỉnh Dòng Phi 06.
Hạt Dòng Phi 05. Việt Nam 06.
Chúng tôi đã học hỏi, trao đổi và chia sẻ với nhau chủ đề:
“NHỮNG NGƯỜI ANH EM HÈN MỌN TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA”

Mục tiêu của khóa thường
huấn
1. Tạo dịp anh em tu sĩ giáo dân
Á Châu chia sẽ đời sống Phan
Sinh và kinh nghiệm về ơn
gọi để giúp nhau thêm mạnh
mẽ và đầy hứng khởi trong ơn
gọi.
2. Đáp lại lời mời gọi của Dòng
nhấn mạnh việc thường huấn,
nhất là cho anh em tu sĩ giáo
dân, qua việc cùng nhau suy
tư phản tỉnh.

3. Đưa ra những gợi ý cụ thể cho
hội đồng dòng mở rộng 2017,
sẽ bàn thảo về vai trò tu sĩ
giáo dân trong thế giới hôm
nay.
Có 3 bài thuyết trình được
trình bày cho các tham dự viên:
Đề tài 1: Đường Hướng
Huấn Luyện Tổng Quát Về Việc
Thường Huấn Trong Dòng
(A. Sinisa Balajic, OFM, Phó
tổng Thư ký Huấn luyện và Học
vấn Dòng)

Hiện nay việc huấn luyện
thường nhắm đến tu sĩ linh mục
hơn là tu sĩ giáo dân, và huấn
luyện thường nhắm đến cái bên
ngoài hơn là cái bên trong. Huấn
luyện phải làm sao để thấy được
tu sĩ giáo dân cũng là một ơn gọi
như bao ơn gọi ở trong Dòng, vì
tất cả là anh em với nhau.
Thách thức lớn trong việc
thường huấn là tăng chất lượng
đời sống qua việc cầu nguyện, tu
nghị cộng đoàn và thi hành sứ
vụ, để trở nên toàn diện hơn, mặc
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lấy tâm tình của Đức Kitô.
Thường huấn là việc làm suốt
đời chứ không dừng lại ở một
giai đoạn nào đó trong hành trình
ơn gọi theo Chúa Kitô.
Đề tài 2: Lịch Sử Tu Sĩ Giáo
dân Trong Dòng
(A.William Bill Short, OFM,
chuyên viên Phan sinh của
Dòng)
Tâm niệm của thánh
Phanxicô: tất cả là anh em hèn
mọn. Anh em cùng cầu nguyện,
làm việc, cùng rao giảng, tham
gia tu nghị... Tuy nhiên, lịch sử
của Dòng cho thấy có sự phân
biệt rõ ràng giữa tu sĩ linh mục
và tu sĩ giáo dân. Việc học hành
dành cho các tu sĩ linh mục, còn
việc tay chân thì các tu sĩ giáo

Thực tế cho thấy tu sĩ linh
mục được kính nể, được xem
trọng hơn. Tu sĩ linh mục được
xã hội đánh giá cao về mặt tri
thức, trong khi đó tu sĩ giáo dân
ít được học và phần lớn chỉ học
nhập môn một số môn học cơ
bản; tu sĩ linh mục có nhiều cơ
hội để thăng tiến bản thân, nắm

Do đó, phải làm sao để có
đường hướng huấn luyệ rõ ràng
hơn, bình đẳng hơn về mọi cơ
hội để ứng sinh có thể an tâm
chọn đúng hướng. Cần loại ý
tưởng rằng: sau khi học xong tôi
sẽ làm linh mục. Điều quan trọng
là chỉ có một nền huấn luyện cho
tu sĩ chứ không phải là cho tu sĩ
linh mục hay tu sĩ giáo dân. Vì
điều căn bản phải là một tu sĩ- tu
sĩ Phan Sinh, còn chức vụ linh
mục là ơn Chúa ban thêm cho tu
sĩ. Đặc biệt là chú ý đến đời sống
nội tâm, đời sống Phan Sinh vì
chỉ có một nền huấn luyện cho
mọi tu sĩ Phan Sinh: huấn luyện
Phan Sinh.
Khóa thường huấn kết thúc
với thánh lễ tạ ơn và nghi thức
sai đi.
Cảm nhận và đề nghị:

dân đảm trách; chỉ tu sĩ linh mục
có quyền làm giám tỉnh hay là
tổng phục vụ, ngay cả chỗ ở
cũng có sự khác biệt: tu sĩ linh
mục ở tầng trên, tu sĩ giáo dân ở
tầng trệt... Lịch sử Dòng cho
thấy sự bất bình đẳng trong huấn
luyện và đời sống giữa anh em tu
sĩ linh mục và tu sĩ giáo dân.
Đề tài 3: Những Thách Đố
Hiện Nay Đối Với Ơn Gọi Tu Sĩ
Giáo dân
(A. William Bill Short, OFM,
chuyên viên Phan sinh của
Dòng)

giữ các chức vụ chính trong
Dòng. Chức vụ linh mục như
một nghề ổn định bản thân, trái
lại đời sống tu sĩ giáo dân thường
bấp bênh bởi ít được học hành, ít
được bề trên
giao
công
việc... Chính
những thực
trạng này đã ít
nhiều làm ảnh
hưởng đến ơn
gọi tu sĩ giáo
dân. Số tu sĩ
giáo dân ngày
càng
giảm
mạnh.

Những anh em tham dự khóa
thường huấn có công việc rất đa
dạng. Số tuổi cũng chênh lệch
nhau nhiều, người lớn tuổi nhất
là 82 tuổi đến từ tỉnh dòng Nhật
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Bản, người nhỏ tuổi nhất là 28
tuổi đến từ tỉnh Dòng Philippine.
Tuổi trung bình lớn nhất là các
anh tỉnh Dòng Nhật, tuổi trung
bình nhỏ nhất là anh em Việt
Nam.
Trong khóa họp này cũng có
một số anh em tu sĩ linh mục
tham gia với vai trò thông dịch
viên, số khác tham dự để hiểu
hơn về anh em tu sĩ giáo dân.
Mặc dù anh em đến từ nhiều
quốc gia, nhưng khi gặp nhau thì
tay bắt mặt mừng, tình huynh đệ
không bị rào cản bởi khả năng
ngôn ngữ. Anh em có thể hiểu
nhau được.
Sau khi tham dự khóa thường
huấn này, chúng tôi đề nghị:
1. Nếu được, tổ chức họp mặt
anh em tu sĩ giáo dân trong tinh
Dòng Việt Nam, để anh em có
dịp gặp gỡ và chia sẽ về đời sống
Phan Sinh.

2. Tạo điều kiện cho các anh
em tu sĩ giáo dân có dịp giao lưu
với các anh em tu sĩ giáo dân các
tỉnh Dòng khác....
Cuối cùng, chúng em xin cám
ơn anh Giám Tỉnh và Hội Đồng
Tỉnh Dòng đã tin tưởng, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để chúng em
có dịp tham dự khóa thường
huấn dành cho anh em tu sĩ giáo
dân.

Chúng tôi cũng biết ơn các
anh trong Văn Phòng Tỉnh Dòng
đã làm thủ tục giấy tờ và mọi
thông tin liên quan để chúng tôi
thực hiện chuyến đi thành công
tốt đẹp.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh
ban bình an cho anh chị em!

Anh Giám tỉnh và nhóm AE đi thăm một số cộng đoàn di
dân do anh Mactinô Vũ Văn Thành đang phục vụ
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Kẻ thù Đức Thánh Cha Phanxicô, có bao nhiều?
Trong cuố n “Les Ennemis du Pape, Những người muố n ngài im lặng, Những người muố n làm ngài
mấ t uy tín, Những người muố n giế t ngài” của Nello Scavo, bản tiế ng Pháp do Benevière Lambert dich
̣
từ tiế ng Ý, Bayard xuấ t bản 2016, Nello Scavo viế t lời tựa “Bergoglio đã phải chế t” (trg.7-12), kể la ̣i
viê ̣c nhóm hồ i giáo ở Mindanao lên phương án giế t ĐTC trong chuyế n tông du ở Manila từ 17-19 năm
2015, bi ̣phá vỡ. Rồ i tác giả viế t “Lời giới thiê ̣u” (trg. 15-22), nói lên ý nghiã ta ̣i sao la ̣i nói đế n những
kẻ thù của Phanxicô, với câu kế t: … “Nói cách khác, “những kẻ thù của Phanxicô” chưa chi ̣u thú nhận
là mình thấ t trận”.
Tác giả tiế p tu ̣c với 4 phầ n lớn:
Phầ n một: Các quyền lực dữ dội (trg. 25-133) gồ m:
1) Ai sơ ̣ Bergoglio?
2) Dưới kính hiể n vi của các cu ̣c tình báo;
3) Những kẻ thù có lá cờ nhiề u sao;
4)Những lái buôn tử thầ n.
Phầ n hai: Các cuộc chiế n đấ u ngoại giao (trg. 136-242) gồ m:
5) Mô ̣t khúc quanh ly kỳ trong cuô ̣c khủng hoảng Irak;
6) Cuba, tuyê ̣t tác ngoa ̣i giao;
7) Cuô ̣c chiế n đấ u kiên đinh
̣ của Phanxicô chố ng các kẻ thù của hòa biǹ h;
8) “Âu Châu bi ̣tổ n thương!”
9) Những người đi bách ha ̣i và những kẻ bi ̣bách ha ̣i.
Phầ n ba: Các quyền lực bẩ n thỉu (trg. 243-288) gồ m:
10) Những con đường của các người nô lê ̣ mới;
11) Chố ng la ̣i sự nô lê ̣ mới của các doanh nhiê ̣p đa quố c gia;
12) Chố ng những kẻ buôn bán người.
Phầ n thứ tư: Những kẻ thù trong nhà (trg. 289- 370) gồ m:
13) Mafia, những kẻ buôn bán ma túy và những điê ̣p viên băng hoa ̣i;
14) Khủng bố đỏ chố ng giáo hoàng;
15) Những kẻ thù trong các bức tường.
Sau khi đã viế t bố n phầ n chiń h đó, Nello Scavo viế t lời bạt với đầ u đề : “Những kẻ thù của Phanxico,
có bao nhiêu? Tiế n Sỹ Nguyễn Hồ ng Giáp chuyển ngữ toàn văn lời bạt này sau đây:
Những kẻ thù của Phanxicô, có bao nhiêu? (trg. 371- 377)
Các nhà bá chủ tài chánh, các
doanh nghiê ̣p đa quố c gia, mafia,
khủng bố hồ i, những kẻ buôn

bán vũ khi,́ các giám chức la ̣m
tiêu, monsignori bi ̣đe do ̣a trong

quyề n hành giáo triề u, những
ba ̣o chúa đam mê giàu sang…
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Người ta kể rằ ng mô ̣t ngày no ̣
Staline hỏi các người đố i thoa ̣i
với ông: “Thành Vatican có bao
nhiêu sư đoàn?” Ngày nay
người ta la ̣i băn khoăn muố n
biế t: “Các kẻ thù của Phanxicô,
có bao nhiêu?”
Trong những tháng đầ u tiên
của nhiê ̣m kỳ giáo hoàng của
ngài, nhiề u người hiể u rằ ng: đố i
với đô ̣i cảnh vê ̣ Vatican, viê ̣c
bảo vê ̣ giáo hoàng thâ ̣t là mô ̣t
gánh nă ̣ng. Phanxicô không để
mấ t dip̣ làm phức ta ̣p cho công
viê ̣c của đoàn hô ̣ tố ng: ngài lao
vào trong các cánh tay của dân
chúng, bỏ xe bo ̣c thép ở nhà xe
và chu ̣p ảnh selfies khi phát hiê ̣n
ra những người đứng sau ngài.
Ngài xuố ng khỏi xe giáo hoàng
để ôm hôn bấ t cứ ai ngài muố n
và đôi khi ngài sánh vai cùng
những người ba ̣n già lẫn lô ̣n giữa
đám đông trước quảng trường
Thánh-Phê-rô.
Chỉ duy nhấ t những người có
thể nói gì xác thực về sự an ninh
của giáo hoàng, thì chính đó là
người lañ h đa ̣o đô ̣i cảnh vê ̣và bà
phu ̣ trách kiể m tra an ninh công
cô ̣ng ca ̣nh Vatican. Không có ai
trong hai người ấ y la ̣i muố n đề
câ ̣p đế n viê ̣c đó, nhưng áp lực
truyề n thông thì khó mà cản la ̣i.
Cho nên, vào mùa xuân 2015,
chỉ cách nhau vài ngày, hai vi ậ́ y
đã quyế t đinh
̣ đồ ng ý mô ̣t cuô ̣c
phỏng vấ n dành cho các cơ quan
báo chí xét thấ y có thể tin câ ̣y.
Tướng Domenico Giani,
người lañ h đa ̣o đô ̣i cảnh vê ̣
Vatican và giám sát an ninh của
giáo hoàng đương nhiê ̣m và giáo
hoàng tiề n nhiê ̣m, đã chấ p nhâ ̣n
trả lời các câu hỏi của mô ̣t phóng
viên ta ̣p chí cảnh sát Ý. Còn bà
Maria Rosaria Maiorino, phu ̣
trách kiể m tra an ninh công co ̣ng
ca ̣nh Vatican, bà la ̣i phát biể u
trong tuầ n báo Oggi.

Đề câ ̣p đế n các rủi ro mà giáo
hoàng có nguy cơ, Giani thẳ ng
thừng: “Có sự đe do ̣a. Chiń h là
điề u nổ i bâ ̣t trong các cuô ̣c gă ̣p
gỡ giữa các đồ ng nghiê ̣p người
Ý của tôi với các đồ ng nghiê ̣p
nước ngoài của ho ̣”. Về phầ n
miǹ h, Maiorino tuyên bố : “Mức
cảnh giác đươ ̣c nâng lên vừa qua
và cầ n dự tiń h khả năng xảy ra
của tấ t cả mo ̣i nghich
̣ cảnh: từ sự
nguy hiể m liên quan đế n âm
mưu khủng bố cho đế n mô ̣t tiń
hữu, vì quá phấ n chấ n, ném mô ̣t vâ ̣t
gì đó trên đường đi của giáo hoàng
hoă ̣c mô ̣t người hành hương bi ̣
thương vì các hàng rào chắ n.”
Những câu trả lời đó cho phép
chúng ta vẽ lên mô ̣t bức tranh
khá rõ nét, Giani từ chố i nói
nhiề u hơn và tỏ ra thâ ̣n tro ̣ng:
“Mô ̣t chuyê ̣n là có mố i đe do ̣a,
mô ̣t chuyê ̣n khác là kế hoa ̣ch
mô ̣t cuô ̣c tấ n công. Hiê ̣n ta ̣i, tôi
có thể nói rằ ng chúng tôi không
nắ m đươ ̣c các kế hoa ̣ch tấ n công
Vatican hoă ̣c tấ n công Đức
Thánh Cha.” Đố i với người phu ̣
trách đoàn tùy tùng cá nhân đức
giáo chủ: “Chắ c chắ n, có những
mố i đe do ̣a của Daesh, tuy nhiên
các mố i rủi ro hành đô ̣ng riêng lẻ
thì nguy hiể m hơn, vì chúng
không thấ y đươ ̣c. Tôi nghi ̃ tới
những kẻ cuồ ng tiń , những kẻ
tâm thầ n rố i loa ̣n, những kẻ quen
thói biạ chuyê ̣n hoă ̣c đơn giản là
những cá nhân muố n quyế t đinh
̣
làm mô ̣t hành đô ̣ng ở Vatican để
gây tiế ng vang truyề n thông đa ̣i
chúng.” Không cầ n tố i thiể u hóa
vấ n đề : “Đức Thánh Cha hoàn
toàn ý thức đươ ̣c sự đe do ̣a lên
bản thân ngài, nhưng sự lo lắ ng
duy nhấ t của ngài là cho các tiń
hữu.” Không có gì bấ t ngờ, với
khoảng 130 cảnh vê ̣ Vatican
co ̣ng với 110 câ ̣n vê ̣ suisses,
“khoảng vài chu ̣c, Giani bâ ̣t mi,́
đang đươ ̣c huấ n luyê ̣n đă ̣c biê ̣t
có đủ khả năng hành đô ̣ng chố ng
khủng bố ”.

Thủ trưởng của đô ̣i thi ̣ vê ̣
tuyên bố phải cảnh giác ở mức
cao nhấ t với số quân trong tay:
“Với tình hình và nguy cơ, đáng
ra chúng tôi phải có quân số
đông hơn. Tuy nhiên, ở Vatican
có những đòi hỏi ngân sách và
tiế t đô ̣.
Trong lúc đó, giữa vòng phân
chia quyền lơ ̣i, cuô ̣c cách ma ̣ng
khởi xướng bởi Phanxicô tiế p
diễn. Mô ̣t cuô ̣c cải cách lớn
thường có những người tán
thưởng và những kẻ chê bai.
Chiń h trong bố i cảnh đó, mà xảy
ra mô ̣t sự cố , có lẽ nhỏ thôi,
nhưng la ̣i là vấ n đề . Ngày 20
tháng 11 năm 2014, đức giáo
hoàng Phanxicô tới FAO, tổ
chức Liên Hiê ̣p Quố c về lương
thực và nông nghiê ̣p. Có Tổ ng
Trưởng, hồ ng y Pietro Parolin và
các nhân viên ngoa ̣i giao Vatican
cùng đi với ngài. Trong lúc
Parolin ta ̣m thời vắ ng mă ̣t, mô ̣t
hồ ng y quyế t đinh
̣ trở la ̣i trong
bao lơn thứ ba, từng thứ ba của
vương cung giáo hoàng, nơi
dành riêng cho văn phòng Tổ ng
Trưởng. Đó là Tarcisio Bertone,
nguyên Tổ ng Trưởng. Ông này
đã bi ̣phê phán vì cải trang buen
retiro hoàng tử của ông ở
Vatican và là người đã tự bàu
chữa lấ y lý do “chỗ ở của giáo
hoàng quá châ ̣t he ̣p.”
Bertone đã làm gì trong văn
phòng cũ khi vắ ng mă ̣t các người
phụ trách được Bergolio bổ nhiê ̣m?
Không thể chố i caĩ , càng
nhiề u sự can thiê ̣p có tính quyế t
đinh
̣ của Phanxicô, thì số chó sói
nhâ ̣p đoàn càng tăng. Các lý do
khá đa da ̣ng: tranh luâ ̣n đố i với
thươ ̣ng hô ̣i đồ ng về gia đình với
sự đã kić h cũ kỹ đố i với những
người ly di ̣ tái hôn, về bảo vê ̣
“các giá tri ̣ không thể thương
lươ ̣ng” và về bảo vê ̣các kitô hữu
bi ̣ bách ha ̣i… Tóm la ̣i, các chó
sói biế t rằ ng chúng có thể dựa
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trên mô ̣t đa ̣i đô ̣i thực sự trí thức,
phóng viên và đa ̣i diê ̣n chính tri ̣
sẵn sàng tiế p tay cho sự liên kế t
kỳ la ̣ chố ng các giáo hoàng.
Lúc này nhớ tới những lời của
hồ ng y Walter Kasper luôn luôn
nhắ c đi nhắ c la ̣i từ rấ t lâu: “cái đang
diễn ra là “mô ̣t cuô ̣c chiế n tranh dẫn
đa ̣o chố ng Giáo hoàng Phanxicô”.
Trong cuố n “Phanxicô giữa
đàn sói” của ông,2 Marco Polini
đã tiên đoán sự từ nhiê ̣m của
Ratzinger trong mô ̣t tác phẩ m
trước đó, ông viế t rằ ng: sau
Bergolio “người kế vi co
̣ ́ lẽ sẽ trở
la ̣i số ng trong các căn hô ̣ giáo
hoàng, nhưng có thể sẽ không
xuấ t hiê ̣n với những hào nhoáng
của quá khứ. Và nhấ t là, ngài sẽ
không thể nắ m quyề n tuyê ̣t đố i
và vô giới ha ̣n. Chủ nghiã tuyê ̣t
đố i đế chế của các giáo hoàng đã
bi ̣ ra ̣n nứt mô ̣t cách không thể
xoay la ̣i.”
Đức giáo hoàng phản ứng
như thế nào? Về chủ đề này,
Bergolio không bao giờ muố n
phát biể u. Mô ̣t cách bấ t ngờ, tuy
nhiên mô ̣t trong những người
cô ̣ng tác trung thành nhấ t của
ngài tâm sự. Và ông đã tâm sự
qua con đường công khai: Đài
phát thanh Vatican. Đó là hồ ng y
Guillermo Karcher, linh mu ̣c
argentina đang làm viê ̣c ở tòa
Tổ ng Trưởng. Karker ở ca ̣nh
giáo hoàng buổ i tố i ngày đắ c cử.
Từ đó, không ngày nào mà hai
người không gă ̣p nhau mô ̣t it́
thời gian. “Phanxicô rấ t đươ ̣c
yêu mế n và ngài có mô ̣t tiń h
quầ n chúng bao la, tuy thế ,
đương nhiên, các lời phê phán
không thiế u, kể cả trong thế giới
công giáo. Cha có bao giờ thấ y

2

giáo hoàng bi ̣ khó chiụ vì lý do
đó không? Nhà báo Alessandro
Gisotti hỏi như vâ ̣y.” Câu trả lời
của cha Guillermo cầ n phải đo ̣c
thâ ̣t cẩ n thâ ̣n. “Ngài cười và nói:
“Tố t thôi, chúng ta biế t thiên hạ
như thế nào mà”. Ngài có sự tự
do tinh thầ n đó và sức mạnh nội
tâm đó. Tôi nghi ̃ rằ ng ngài đã
được Đức Thánh Thầ n xức
dầ u. Ngài theo đuổ i sứ mê ̣nh
mà Giáo Hội phó thác, vì điều
tố t lành cho Giáo Hội và cho
thế giới. Ngài làm như vậy với
sự thanh thản và cương nghi ̣
của tâm hồ n”. Những từ làm an
tâm các tiń hữu và trong cùng
mô ̣t thời gian mời go ̣i mo ̣i người
từ chố i các hoa ̣t đô ̣ng thù nghich
̣
với Phanxicô. Mô ̣t cách nói rằ ng
ngài biế t rõ những gì mưu mô
xung quanh ngài, các bẩ y gài và
các mưu lừa; nhưng điề u đó cho
phép ngài đánh giá đươ ̣c các kẻ
âm mưu và các kẻ thi hành, trong
lúc ngài tiế p tu ̣c con đường của
miǹ h mà không chút lo lắ ng đế n
các sự ma manh của chúng, “Với
sự thanh thản và cương nghi ̣
của tâm hồ n”.
Tuy nhiên, cũng thế đố i với
những người không từ bỏ các
cách nói gio ̣ng cảnh cáo. Tỷ như
hồ ng y người Mỹ Raymond Leo
Burke. “Tôi sẽ chố ng la ̣i giáo
hoàng trong trường hơ ̣p mở cửa
cho những người ly di ta
̣ ́ i hôn và
các đồ ng tính. Tôi không thể
hành đô ̣ng cách khác.”
Cũng như Vatileaks đã chứng
minh điề u đó, sự kiê ̣n mà các bí
mâ ̣t và các thông tin tố i mâ ̣t của
uy quyề n tôn giáo và luân lý, tỷ
như của giáo hoàng, có thể lấ y
trô ̣m và tung ra nơi công co ̣ng,
không ta ̣o thành sự nguy hiể m

duy nhấ t. Viê ̣c đó còn chứng tỏ
rằ ng dù có các loa ̣i kiể m tra và
giám sát, giáo hoàng không thể
phát biể u an toàn trong nhà riêng
của miǹ h. Người quản gia trung
thành đã phản bô ̣i giáo hoàng
biể u thi tuyê
̣
̣t vời hơn là mô ̣t kich
̣
bản trinh thám tiể u thuyế t. Paolo
Gabriele, bồ i phòng của Biể n
Đức XVI, tham dự tấ t cả mo ̣i thời
gian của cuô ̣c số ng riêng tư của
ngài. Ông ta phục vụ bữa ăn, nước
uố ng, chăm sóc sức khỏe và tiế p
câ ̣n các tài liê ̣u mâ ̣t của ngài.
Lúc Gio-an Phao-lô I chế t
sớm, vi gia
̣ ́ o hoàng 33 ngày, bao
nhiêu loa ̣i ngoa ̣i suy và cơ hô ̣i
tung ra mà không có gì làm im
đươ ̣c. Vào thời đó, IOR đã bi ̣
thâm nhâ ̣p bởi những kẻ mưu đồ
đen tố i, bởi nhóm tam điể m và
những thám tử của mafia.
Các sào huyê ̣t của những kẻ
chố ng đố i Bergolio không chỉ ẩ n
náu trong các phòng khách gia
đình rô-ma của ngồ i lê đôi mách
và mưu mô quỉ quái. Mô ̣t lầ n
nữa, trong đêm trầ m tư không
nói đươ ̣c, người hướng dẫn của
tôi là Dionisio, tên cáo già ngoa ̣i
giao mà tôi cầ u cứu khi tôi không
còn biế t xoay xở cách nào.
Chiń h ông ta nói với tôi rằ ng
vâng, “giáo hoàng có nguy cơ
mấ t ma ̣ng, nhưng không phải lo
lắ ng về viê ̣c đó. Tấ t cả mo ̣i giáo
hoàng đề u làm cho các người
bảo vê ̣ phải rấ t lo lắ ng và không
vi ̣ nào cái chế t kề gầ n, kể cả
nhiề u lầ n. Vì thế , ba ̣n có thể chắ c
chắ n Bergolio gă ̣p nhiề u nguy
hiể m. Nhưng đã rấ t lâu tôi đã
không đươ ̣c cảm thấ y bao nhiêu
oán hâ ̣n thì bấ y nhiêu luyế n ái.”

M. Belpolini, Franḉois parmi les
loups, Paris 2015.
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MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Chúng ta mừng Chúa Phục Sinh,

ƠN HUỆ PHỤC SINH
Bởi nhờ tin Chúa Phục Sinh,

Từ trong cõi chết hiển vinh khải hoàn.

Đời con nhận được suối tình của Cha.

Đây là giờ Chúa đăng quang,

Trở thành con cái trong nhà,

Lên Ngôi hiển trị cao sang trên trời.
Bởi vì Ngài đã vâng lời,

Chẳng còn xa lạ hay là con hoang.
Đời con chan chứa hân hoan,

Hiến trao mạng sống, cuộc đời cho Cha.
Từ đây Ngài lại cho ta,

Nhờ nguồn thánh sủng đầy tràn hồn con.
Tình con với Chúa sắt son,

Thông phần sự sống thật là sướng vui.
Đời ta thoát cảnh tối thui,

Giữa bao thử thách vẫn còn keo sơn.
Xác hồn lại tốt đẹp hơn,

Chẳng còn tội ác, hết mùi tử thi.
Chính nhờ ta biết chết đi,

Nhờ luôn chia sẻ muôn ơn cho người.
Để rồi họ sống cuộc đời,

Cho con người cũ, từ khi tin Ngài.
Và ta có một tương lai,

Toàn chân thiện mỹ, tuyệt với đẹp xinh.
Mọi người luôn biết quên mình,

Đúng như Chúa nói, chẳng sai chút nào.
Bởi ta đã biết tin vào,

Sống cho kẻ khác bằng tình đệ huynh.
Đây là ân huệ phục sinh,

Giê-su Cứu Chúa khải hoàn phục sinh.

Giê-su ban tặng vì tình yêu thương.

Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh với lời hoan ca:
Halleluia! Halleluia! Halleluia.

Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh với tâm tình tri
ân cảm tạ.

Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh, 16-04-2017.

Chúa Nhật Mừng Chúa Sống Lại, 16-04-2017.

Hai Tê Miệt Vườn

Hai Tê Miệt Vườn
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NGỌN NẾN PHỤC SINH

Đời con ngọn nến phục sinh,
Hằng luôn tỏa sáng về tình mến thương.
Để rồi dẫn lối, soi đường,

CHỨNG NHÂN PHỤC SINH

Chứng nhân về Chúa Phục Sinh,
Chính nhờ anh sống nghĩa tình tối đa.
Trước tiên với Chúa là Cha,

Cho người tăm tối vì vương khổ sầu.
Nhờ con cố sống tình sâu,
Ở trong đức mến nhiệm mầu của Cha.
Tình con luôn được đậm đà,
Giúp con luôn biết thiết tha yêu người.
Sẵn sàng hiến trọn cuộc đời,
Ra đi rao giảng Nước Trời khắp nơi.
Mọi người đón nhận được Lời,
Chính là ánh sáng muôn đời hiển vinh.
Đây là hoa quả phục sinh,
Chúa Cha ban tặng vì tình mến thương.
Muôn dân được phúc thiên đường,

Cùng bao kẻ khác như là anh em.
Trí tâm sạch hết bóng đen,
Chẳng còn man trá, ghét ghen oán hờn.
Đồng thời nhận được muôn ơn,
Từ Cha nhân ái cội nguồn phúc ân.
Và anh tích cực dấn thân,
Yêu thương phục vụ tha nhân hết mình.
Miễn sao đem lại an bình,
Vũ hoàn thoát khỏi chiến chinh bạo tàn.
Lòng người chan chứa hân hoan,
Bởi nhờ luôn được đầy tràn tình thương.
Dắt nhau đến cõi thiên đường,

Nghìn thu vui sống miên trường bên Cha.

Mọi người được sống luôn thường bên Cha.

Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh với quyết tâm
thành ngọn nến thắp sáng cho đời.

Mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh khi anh sống
giới luật yêu thương thật sự.

Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh, 16-04-2017.

Chúa Nhật Mừng Chúa Sống Lại, 16-04-2017.

Hai Tê Miệt Vườn

Hai Tê Miệt Vườn
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TÔI THẤY
Tôi thấy những em bé mắt sâu hoắm

Tôi thấy ôi nhiều! không biểt bao nhiêu!

Nhìn tuyệt vọng bên xác mẹ im lìm

Những đau thương những bi thảm tàn điêu

Đói! mẹ đã nhịn cho đến ngừng tim

Nhắm mắt lại vẫn chập chờn hung dữ

Đâu còn sữa nơi vú da trần trụi

Cả thân mình rờn rợn hàng ngàn thứ

Ai đi qua ai còn sức buồn tủi!

Nhói nhói tim, nghẹt nghẹt phổi, nhức đầu

Đất đồi tung tóe, cây cối xác xơ

Có lẽ nào tận thế không còn lâu?

Những vết máu còn loang lỗ dại khờ

Quả đất này sẽ nổ tung từng mảng!

Mùi khét rẹt của bom mìn nổ chậm

Bàn tay con người gây nên án mạng

Những tên ác ôn buôn súng gây hấn

Tự tay mình giết chết cả trần gian

Những tên du côn khát máu đánh thuê

Một trần gian thuở xưa vườn địa đàng

Những thằng tỷ phú tung tiền mua về

Hai ông bà chưa sa vảo tội lỗi

Máu trẻ mồ côi thân tàn phụ nữ

Đâu biết mùi khổ đau trong bóng tối

Khoe nhân ngãi phường ma men thú dữ…

Đâu biết mình phản bội Đấng Tình Thương

Để con cháu chém giết nhau đoạn trường…
Tôi thấy nhà cửa đổ nát tan tành
Những ruộng đồng khoét lỗ nước hôi tanh

Tôi thấy bừng bừng muôn vàn ánh sáng

Những giáo đường tượng ảnh vất rách nát

Trời rất xanh và trái đất ngời rạng

Những di tích tành banh vào vận mạt

Giáo Hoàng âu yếm rửa chân tù nhân

Những thây người chết không được cất chôn

Lao vào cuộc chiến nảy lửa Thánh Thần

Những xác súc vật phình hơi bồn chồn

Rao hòa giải tìm nhau cùng thương thảo

Những xe tăng đại bác nằm la liệt

Cùng nhau tiêu hủy xe tăng, đại pháo

Giữa đống hoang tàn giơ nanh gớm ghiếc…

Hỏa tiển, hạt nhân, chiến cơ, tàu ngầm…
Bắt tay nhau tình anh em Phúc Âm
Và tận thế là Niềm Vui Muôn Thuở!
Hồng Giáp, 2016

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Binh An & Hạnh Phúc - Pax et

Bonum

Mừng Kim cương khánh Khấn Dòng

Phaolô Nguyễn Văn Hồ
(29.6.1947-29.6.2017)
Bổn Mạng các Cộng Đoàn
Ngày
01/05
13/06
13/06
13/06
13/06
29/06

Thánh Hiệu

Giuse Thợ
An tôn
An tôn
An tôn
An tôn
Phêrô

Cộng Đoàn

Sông Bé
Cầu Ông Lãnh
Thủ Đức
Vĩnh Phước
Paksé -lào
Hòa Hội
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Các anh em qua đời
Ngày Qua Đời

Họ Tên

Ngày

04/05/2003

Raphaen Nguyễn Văn Huyên

Họ tên
06/06/2000 Gáp rien Nguyễn Văn Hoa

07/05/1944

Colomban Dreyer

07/06/1986 Gioan TG Nguyễn Ngọc Toàn

14/05/2004

Bônaventura Trần Văn Mân

12/06/1999 Bonaventura Beaufort

15/05/2001

Gioan Baotixita Nguyễn Công Quý

14/06/1989 Sturmius Johannes Renners

22/05/1994

Chrysostome Fourny

17/06/1976 Archange Staelen

29/05/1983

Giuse Nguyễn Đứ c Trinh

22/06/1951 Maria Gioan Hoà ng Văn Vi ̃nh

31/05/1969

Paul Joseph Baillie

24/06/2013 Jean-Marie Galy
28/06/1958 Michel Marie Cordiez
28/06/2007 Maria Antôn Trần Phổ

Mưng bổn mạng anh em
Ngày
01/05
01/05
03/05
03/05
14/05
17/05

Tên Thánh
Giuse Thợ
Giuse Thợ
Philipphê
Philipphê
Mátthia
Pát-can

Họ Tên
Nguyễn Ngọc Châu
Trần Văn Tiệp
Lê Văn Tâm
Đinh Thanh Tân
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Ngọc Tỉnh

Cộng Đoàn
Thủ Đức
Thủ Đức
Vĩnh Phước
Thủ Đức
Thủ Đức
Đakao
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MỪNG BỔN MẠNG ANH EM THÁNG 6
THÁNG SÁU

Ngày
06

13

Tên
Thánh

Họ và Tên

Cộng đoàn

Gioan B.

Trần Huy

Hoàng

CL Giêng

Gioan B.

Phạm Xuân

Thanh

Đakao

Gioan B.

Nguyễn

Kỳ

Đồng Dài

Nobectô

Nguyễn Văn

Khanh

Thanh Hải

Gioan B.

Đoàn Minh

Sáng

Pleiku

Antôn

Nguyễn Xuân

Thắng

Philippines

Gioan B.

Phan Duy

Hải

Du Sinh

Antôn

Vũ Văn

Chính

Lào

Gioan B.

Nguyễn Duy

An

Hòa Hội

Gioan B.

Nguyễn Anh

Tuấn

Hà Nội

Gioan B.

Nguyễn Gia

Thịnh

Tháiland

Gioan B.

Nguyễn Văn

Hậu

Sông Bé

Gioan B.

Đậu Tiến

Dũng

COL

Antôn

Trần Văn

Biên

Antôn

Phạm Xuân

Khiết

Tuakrosan
g
CL Giêng

Antôn

Phan

Vũ

Đakao

Antôn

Trần Minh

Thạch

Du Sinh

Antôn

Đặng Đình

Sĩ

Gia Hòa

Gioan B.

Trần Khắc

Du

Antôn

Nguyễn Đình

Hải

Sathầy

Gioan B.

Hoàng Văn

Ái

Antôn

Nguyễn Trung

Trực

Hà Nội

Gioan B.

Nguyễn Văn

Diệu

Antôn

Vũ Hữu

Lệ

Bình Giã

Gioan B.

Nguyễn Hoàng

Triều

Antôn

Lê Văn

Hiểu

Cần Thơ

Gioan B.

Vũ Trí

Đức

Antôn

Trần Văn

Cai

Gioan B.

Nguyễn Đình

Khải

Antôn

Phan Đức

Cường

Gioan B.

Đậu Quang

Luật

Antôn

Nguyễn Thành

Nhân

Gioan B.

Nguyễn Quý

Hùng

Antôn

Nguyễn Ngọc

Kính

Gioan B.

Nguyễn Kim

Anh

Antôn

Nguyễn Thành

Tài

Irênê

Nguyễn Thanh

Minh

Du Sinh

Antôn

Nguyễn Anh

Tôn

Phaolô

Hoàng Thanh

Quân

Philippines

Antôn

Đồng Văn

Thượng

Phaolô

Nguyễn Xuân

Diệu

Rôma

Antôn

Bùi Xuân

Vinh

Phaolô

Trần Anh

Tuấn

Mỹ

24

Thủ Đức
28

29

Thủ Đức

Chia sẻ 3&4 – 2017 (368)

Phaolô

Nguyễn Quốc

Huy

Phêrô

Trần Quang

Danh

Phaolô

Nguyễn Thanh

Bình

Phêrô

Vũ Lương

Chính

Phaolô

Đỗ Thanh

Diệu

Phêrô

Mai Đông

Đăng

Phaolô

Nguyễn Văn

Dám

Suối Dầu

Phêrô

Trần Đình

Duy

Phaolô

Nguyễn Thanh

Hải

CL Giêng

Phêrô

Trần Văn

Giàu

Phaolô

Nguyễn Hồng

Phúc

Ân Phúc

Phêrô

Lê Minh

Hải

Phaolô

Vũ Xuân

Quế

Phêrô

Nguyễn Minh

Hiếu

Phaolô

Nguyễn Văn

Hồ

Phêrô

Trần Xuân

Hướng

Phaolô

Lê Văn

Đoán

Phêrô

Lê Trọng

Mạnh

Phaolô

Rơchâmg

H’rin

Phêrô

Lê Hoàng Thế

Minh

Phaolô

Nguyễn Văn

Long

Phêrô

Phạm Phúc

Linh

Phaolô

Lê Văn

Lưu

Phêrô

Bùi Văn

Lệ

Phaolô

Trịnh Minh

Trí

Phêrô

Nguyễn Văn

Lợi

Phaolô

Rôđa

Tuấn

Phêrô

Lê Duy

Lượng

Phaolô

Nguyễn Đình

Vịnh

Phêrô

Cao Hữu

nghĩa

Phêrô

Trần Văn

Bình

Roma

Phêrô

Nguyễn Duy

Phúc

Phêrô

Hoàng Cao

Thái

Myanmar

Phêrô

Đặng Đình

Quản

Phêrô

Nguyễn Văn

Quý

Canada

Phêrô

Nguyễn Văn

Tâm

Phêrô

Hồ Tùng

Ngọc

Campuchia

Phêrô

Đinh Văn

Tiến

Phêrô

Lê Đình

Trị

Xuân Sơn

Phêrô

Dương Văn

Thiên

Phêrô

Dũng

Bình Giã

Phêrô
Phêrô

TrươngQuang
Vinh
Võ Minh

Vinh

Phêrô

Nguyễn Thọ
H.
Trần Thanh

Phêrô

Nguyễn Văn

Hảo

Phêrô

A

Lih

Phêrô

Nguyễn

Tín

Phêrô

Chu Hồng

Hải

Phêrô

Mai Văn

Công

Phêrô

Hà Văn

Hướng

Phêrô

Nguyễn Văn

Ánh

Phêrô

Nguyễn Đình

Tuấn

Phêrro

Trần Văn

Huấn

CL Giêng

Phêrô

A

Lih

Phêrô

Đậu Văn

Minh

Cl Giêng

Phêrô

Bùi Đức

Hoàng

Phêrô

Trần Thanh

Bảo

Cl Giêng

Phêrô

Trần Ngọc

Niên

Phêrô

Nguyễn Văn

Dũng

Phêrô

Nguyễn Văn

Đức

Phêrô

Nguyễn Hồng

Cẩm

Phêrô

Chu Hồng

Hải

Phêrô

Phan Văn

Mười

Phêrô

Hà văn

Hướng

Phêrô

Nguyễn Văn

Chiến

Phêrô

Nguyễn Đình

Tuấn

Phêrô

Phan Xuân

Dương

Đồng Dài

Phêrô

Trần Ngọc

Phú

Vĩnh phước

Phêrô

Nguyễn

Quế

Cư Thịnh

Phêrô

Bùi Minh

Tuệ

Gia Hòa

Phêrô

Trần Phú

Nhuận

Hà Nội

Phêrô

Nguyễn Trung

Phát

Pleiku

Phêrô

Phạm Bá

Đình

Pleiku

Phêrô

Nguyễn Đình

Phục

Pleiku

Phêrô

Nguyễn Quốc

Bảo

Thủ Đức

Bảo

Đakao

Du Sinh

Thủ Đức

Cần Thơ

Sông Bé

Đakao
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