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Đakao, 15 tháng 6 năm 2014
Kính gửi Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Phan Sinh Việt Nam
Anh Chị Em kính mến,
Nguyện xin Chúa Kitô ban bình an cho tất cả chúng ta!
Vâng lời anh Giám Tỉnh, tôi xin viết thư cho Anh Chị Em. Tâm tình mà tôi
muốn chia sẻ ở đây với Anh Chị Em là …. bóng đá! Nhưng phải thú thật
rằng tôi không am hiểu và nghiền bóng đá, trái lại bầu khí sôi động của nó
trong những ngày qua đã thực sự lôi kéo sự chú ý của tôi.
Quả thật, giải World Cup 2014 đang làm trái đất nóng lên với hàng tỉ cặp
mắt trên khắp hành tinh đổ dồn về sân cỏ Brazil. Chỉ cần xem một đội
bóng đang vùng lên là đủ nhận ra cái gì làm cho bóng đá có sức cuốn hút
như vậy. Như sức mạnh phi thường của năng lượng nằm bên trong sự vật,
bóng đá cũng mang trong mình tiềm năng biến thế giới thành sân vận động
khổng lồ của sự gặp gỡ, sự liên đới và hòa giải. Khác với tổng số 1+1=2,
đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh vuợt trội, 1+1>2. Để thắng trận cầu, cả đội
phải vượt qua rào cản của sự vị kỷ, sự kỳ thị, sự bất khoan dung và công cụ
hóa người khác. Vì thế, chướng ngại lớn nhất của đội bóng chính là chủ
nghĩa cá nhân. Không ai một mình mà ghi bàn. Không ai tự cô lập mình.
Không ai cảm thấy mình bị cô lập. Người này phải học biết kính trọng đối
với người kia. Nếu chiến thắng, tất cả đều là người chiến thắng.
Và cho tới lúc này, bài học từ bóng đá cho thấy vẫn còn đúng đắn khi suy
gẫm về ý lực sống của Tỉnh dòng: “Chung tay xây dựng ngôi nhà của
Thiên Chúa” (1Cel 18), tôi nghiệm ra rằng không thể xây dựng ngôi nhà
chung nếu không có tinh thần đồng đội. Hồi xưa, khi gọi anh em mình là
Fratenitas, thánh Phanxicô đã muốn huynh đệ đoàn mới được thiết lập
phải có tinh thần đồng đội theo kiểu mẫu Phúc Âm, nghĩa là anh em được
quy tụ thành một gia đình có Thiên Chúa là Cha, Đức Kitô là anh và mọi
người là anh em với nhau. Bằng khả năng trực giác thần bí, thánh Phanxicô
đã mang chiều kích Ba Ngôi vào tinh thần đồng đội. Trong đó, mỗi thành
viên không được sống như những ốc đảo vô cảm nhưng phải được hiệp
thông và gặp gỡ nhau trong Ba Ngôi với tất cả tâm hồn khiêm hạ huynh đệ.
Trước thềm World Cup 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã hào hứng cổ
võ: “bóng đá có thể là và phải là ngôi trường huấn luyện cho nền văn hóa
gặp gỡ”. Còn tôi, tôi nhận thấy rằng xem bóng đá không chỉ để tiêu khiển
mà còn là cơ hội gặp gỡ của những con người khác biệt.
Trong tâm tình này, tôi xin lấy lại lời cầu chúc của thánh Tông Đồ trong
thư thứ hai gửi tín hữu Corintô mà phụng vụ Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi
hôm nay đã đọc để khép lại dòng tâm sự và tiếp tục đào sâu vai trò của Ba
Ngội trong tinh thần đồng đội của huynh đệ đoàn: “Cầu chúc toàn thể anh
em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên
Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen” (2Cr 13, 13).
Thân ái chào Anh Chị Em,
Tu sĩ Giuse Vũ Liên Minh, ofm
Phó Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG

Tìm Lại Cảm Hứng Sống Động
Cho Đời Sống Tỉnh Dòng Hôm Nay
Năm nay, Tỉnh dòng tổ chức
hai kỳ tĩnh tâm năm, kỳ I: từ
ngày 9 đến 13/6 và kỳ II từ ngày
16 đến 20/6, tại Nhà Tĩnh tâm
Đamianô – Cộng đoàn Thủ Đức.
Chủ đề của khóa Tĩnh tâm dựa
trên linh đạo Phan Sinh trong bối
cảnh anh em vừa xong Tu Nghị
Tỉnh dòng với những ước muốn
cùng chung tay xây dựng Ngôi
nhà Tỉnh dòng sao cho phù hợp
với ý muốn của Thiên Chúa.
Để canh tân đời sống của Tỉnh
Dòng, đặc biệt chú trọng đến nét
“Huynh đệ” trong việc “chung
tay xây dựng
ngôi nhà Thiên
Chúa”, Hội đồng
Tỉnh dòng đã
chọn đề tài
“Linh đạo Phan
sinh” cho anh
em suy gẫm
trong đợt tĩnh
tâm năm nay. Ba
con đường trong linh đạo Phan sinh là “Thanh
đạo, Minh đạo và Hiệp đạo” được ba anh em
trong Tỉnh Dòng trình bày. Trong các phần trình
bày những suy tư của mình, các anh giảng
phòng đều đi từ nền tảng Kinh Thánh và các tài
liệu nguồn của Dòng, từ đó, các anh triển khai
cho anh em hiểu và cảm nghiệm được những
kinh nghiệm của Thánh Phanxicô đã sống.
Đồng thời, bài giảng cũng khơi lên trong mỗi
anh em những ưu tư về cuộc sống hiện tại của
bản thân trong xã hội hôm nay. Dịp này, anh em
cũng đọc lại một số nhận định của anh Tổng
Phục vụ Michael Perry, anh Tổng Kinh lý Ken
Capalbo và của anh Cựu Giám tỉnh FX. Vũ
Phan Long. Sau mỗi bài giảng, anh giảng phòng
4

cũng gởi đến cho anh em những câu hỏi thiết
thực để anh em tiếp tục suy gẫm.

Tuần tĩnh tâm đã thực sự chất vấn đến tận
tâm căn của nhiều anh em, đồng thời cũng là
một cơ hội hòa giải giữa anh em với nhau, giữa
anh em với Thiên Chúa và giữa anh em với thọ
tạo. Hy vọng rằng, những quà tặng từ Thiên
Chúa và từ anh em mà mỗi anh em đã lãnh nhận
được trong tuần tĩnh tâm sẽ biến đổi đời sống
của anh em và giữ gìn anh em trong suốt chặng
đường dài phía trước.
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Khóa Thường Huấn
Các Phụ Trách Và Phó Phụ Trách
Từ ngày 29 đến 30/05/2014, Ban Thường
huấn Tỉnh dòng tổ chức khóa thường huấn đầu
nhiệm kỳ cho các anh Phụ trách và Phó Phụ
trách. Khóa thường huấn được bắt đầu lúc 8 giờ
sáng ngày 29/5 và kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày
30/5 tại nhà Tĩnh Tâm Đamianô – cộng đoàn
Phanxicô Thủ Đức. Tham dự khóa học này có
tất cả 42 anh em, gồm các Phụ trách, Trưởng
nhà con, Trưởng điểm và các Phó Phụ trách.
Chủ đề Ban Thường huấn đề nghị cho khóa
thường huấn này được trích từ Hiến Chương
điều 45, 1: “XÂY DỰNG HUYNH ĐỆ ĐOÀN
NHƯ LÀ GIA ĐÌNH QUY TỤ TRONG ĐỨC
KITÔ”.
Ngày đầu khóa thường huấn được dành trọn
một ngày để thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu

đời sống tu trì nghiêm túc, bằng đời sống cầu
nguyện sốt mến. Sau cùng, anh em có khoảng
một giờ để trao đổi với anh Giám tỉnh trong giờ
họp khoáng đại. Bầu khí trao đổi thân thiện và
cởi mở trong tình anh em.
Khóa thường huấn cho các Phụ trách và Phó
Phụ trách kéo dài hai ngày đã khép lại. Những
thao thức, ưu tư, và các góp ý của anh em đã
được ghi nhận để HĐTD sẽ tiếp tục làm việc
trong khóa họp sắp tới. Qua hai ngày gặp gỡ
này, chúng ta tin tưởng và hy vọng vào những gì
được học hỏi, trao đổi là những chất liệu tốt góp
vào công việc xây dựng ngôi nhà chung của
từng cộng đoàn và ngôi nhà chung Tỉnh dòng
ngày một tốt đẹp hơn.

Lễ Bế Giảng Năm Học Và Ra Trường

giúp các Phụ trách hiểu về kỹ năng làm việc
nhóm (Teamwork). Đây là một phương pháp
làm việc rất tốt không chỉ về mặt hiệu năng
nhưng còn giúp xây dựng tình huynh đệ trong
cộng đoàn, nhóm.
Ngày học tập thứ hai và cũng là ngày cuối,
anh em làm việc có phần “căng thẳng” hơn.
Buổi sáng, anh em được giới thiệu về Văn kiện
chung kết của HĐDMR 2013 và các điều liên
quan đến việc biểu quyết đồng đoàn trong Nội
Quy. Sau đó, anh em được chia thành 4 nhóm
để thảo luận, chia sẻ, và góp ý cho HĐTD về
các mặt của đời sống Tỉnh dòng. Buổi chiều, thư
ký của bốn nhóm trình bày lại những kết quả
thảo luận của mỗi nhóm. Kế tiếp, anh Giám
tỉnh, Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM đã chia sẻ
những tâm tình, những thao thức và mời gọi các
anh làm công tác phục vụ chung tay với anh
Giám tỉnh, với HĐTD xây dựng Ngôi Nhà
chung Tỉnh dòng chúng ta một ngày một tốt đẹp
hơn bằng những góp ý, chia sẻ chân thành, bằng
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Ngày 31/5/2014, Học viện Phanxicô tổ chức
buổi lễ kết thúc năm học 2013-2014. Buổi lễ có
nghi thức sai đi cho những sinh viên ra trường,
và phát bằng cử nhân thần học cho những sinh
viên đã hoàn thành chương trình học trong năm
vừa qua.

Thánh lễ được bắt đầu lúc 8 giờ và có sự
tham dự của ban Giám đốc Học viện, các bề
trên của các Dòng tu có sinh viên đang theo học
tại Học viện, các giáo sư và học viên của
trường.
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Ông Francis Betz, một người bạn Mỹ

Thánh lễ hôm nay trùng với ngày lễ Đức
Maria viếng thăm bà Elizabeth. Cũng trong tinh
thần đó, những anh em ra trường đã vui tươi lên
đường để đáp trả tiếng gọi của thế giới hôm nay.
Trong bài giảng lễ, cha Phó Chưởng ấn, cựu
Giám đốc học viện đã nhắn nhủ những tâm tình
của mình đến các sinh viên, ngài nói, học không
phải là trao dồi nghệ thuật sống như ngoài xã
hội người ta vẫn nghĩ, nhưng học là để trau dồi
thêm vốn sống, là để hiểu về thế giới hơn và có
hành động thiết thực hơn như Mẹ Maria đã lên
đường thăm viếng chị họ của mình.

Kết thúc Thánh lễ, cha Phó Chưởng ấn trao
bằng tốt nghiệp cho 8 sinh viên niên khóa 2006
- 2013. Năm nay, có hai sinh viên đạt loại giỏi.
Sau đó, cha Phó Chưởng ấn cử hành nghi thức
sai đi cho 8 sinh viên ra trường niên khóa 2007 2014. Các thầy đã hoàn thành chương trình thần
học, và kể từ nay, các thầy ra đi đến với thế giới
để thi hành sứ vụ tông đồ mà Thiên Chúa và
Hội Dòng đã giao phó cho các thầy. Kế đến, cha
Giám học báo cáo một năm học vừa qua, và
giao lưu chia sẻ của các sinh viên và giáo sư
trong trường.
Sau bữa buffet buổi trưa, sinh viên có một
buổi chiều để thi đấu các môn thể thao, bao gồm
bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn.
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Ngày 02 tháng 06 vừa
qua, tôi nhận được tin
nhắn qua facebook của
một người phụ nữ xa lạ
có tên là Julia P. Betz.
Sau này, tôi mới biết bà
là em gái của ông Francis
E. Betz, một người đàn
ông Mỹ đã từng đến Việt
Nam và có một vài liên
hệ với Tỉnh Dòng thánh
Phan-xi-cô trong một thời
gian, đặc biệt là tại Học viện Thủ Đức. Nội
dung của tin nhắn như sau: “Không biết bạn đã
nhận được tin buồn này chưa. Đó là ông Francis
Betz, sau một thời gian lâm bệnh đã qua đời vào
ngày 29 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Xin vui
lòng chuyển tin nhắn này đến những ai đã từng
quen biết Ông. Ông thực sự quý mến những
người bạn Việt Nam. Sự quý mến ấy được Ông
thể hiện qua những chuyến thăm viếng và giúp
đỡ với tất cả sự nhiệt tâm của mình. Xin Chúa
chúc lành cho bạn và cho các bạn bè của Ông tại
Việt Nam.”
Quả thật, tôi còn nhớ Francis là một người
đàn ông tuy lớn tuổi nhưng khá hài hước. Ông
được anh em Học viện gọi là “Em bé đẹp trai”,
một nickname mà ông rất thích. Ông đã từng
dành một khoảng thời gian tại Học viện để giúp
anh em chúng tôi học tiếng Anh. Tuy không
phải là một giáo viên đúng nghĩa nhưng sự nhiệt
tình của Ông khiến tôi cảm thấy hứng thú với
các giờ học trên lớp. Bên cạnh đó, Ông còn thao
thức với việc cung cấp nước sạch để sinh hoạt.
Ông đã từng đặt mua và chuyển về Việt Nam
một hệ thống máy khoan giếng. Hiệu quả từ
những công việc Ông làm tuy không được đánh
giá cao (vì hầu hết các giếng khoan của Ông tại
Thủ Đức và Đà lạt đều không đạt) nhưng ai
cũng nhìn nhận và quý mến Ông vì sự nhiệt tình
và tâm huyết mà Ông đã bỏ ra. Sau một thời
gian ở Việt Nam, Ông trở lại Mỹ, quê hương
của Ông. Sau đó, thỉnh thoảng tôi có email hỏi
thăm Ông. Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất
ông bạn già người Mỹ này....
Nhận được dòng tin báo ông đã qua đời, tôi
còn bán tín bán nghi. Tôi gửi email chia buồn
đến bà Julia và chờ đợi hồi âm của Bà. Ngày 09
tháng 06, Bà hồi âm và cho biết Bà sẽ chuyển
lời chia buồn của tôi đến các con Ông Francis
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và xin mọi người cầu nguyện cho Ông. Trang
facebook của Ông cũng đã được gỡ xuống và tôi
đã không kịp chép lại một số hình ảnh mà Ông
đã chụp tại Việt Nam. Trong đó, có tấm hình
Ông chụp chung với Cố Phượng tại Thủ Đức.
Tôi không cảm thấy hối tiếc do không chép
được những tấm hình ấy làm kỷ niệm. Vì tin
nhắn về sự ra đi của Ông bỗng chốc gợi lên và
in đậm trong tôi hình ảnh đẹp mà Ông đã để lại
trong lòng tôi.
Cầu mong Ông được yên nghỉ trong bình an
và ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô.
Xin gửi bài chia sẻ này đến với “những
người bạn Việt Nam” của Ông để mọi người
cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ông, một ông bạn
già người Mỹ nhiệt tình và vui tính có tên là
Francis Betz.
Phêrô Hoàng Cao Thái, OFM

BẢN TIN HỘI DÒNG
Dòng OFM qua những con số
Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số tu sĩ trong
Dòng Anh em Hèn mọn trên khắp thế giới là
13745 anh em. Hiện thời, số các Thỉnh sinh là
655 em (không kể vào tổng số anh em); Tập
sinh là 383; Khấn tạm là 1386 anh em; Khấn
trọng là 11976 anh em (linh mục: 9393; phó tế
vĩnh viễn: 59; Anh em định hướng giáo sĩ: 424;
Anh em Không linh mục: 1985). Các Hồng y
(6); Tổng Giám mục/Giám mục của Dòng
chúng ta (109). Các anh em qua đời trong năm
qua là 302 anh em. Dòng Anh em Hèn mọn hiện
diện tại 120 quốc gia, đó là: châu Phi và Trung
Đông: 1141; châu Mỹ Latinh: 3314; Bắc Mỹ:
1321; châu Á – châu Đại Dương: 1418; Tây Âu:
4124; Đông Âu: 2427.
Toàn bộ Dòng được chia thành 97 tỉnh dòng,
8 hạt dòng tự trị, 8 cơ sở trực thuộc Tổng Phục
vụ, 15 hạt dòng trực thuộc tỉnh dòng, 13 điểm,
và 14 Hội đồng các Giám tỉnh và 3 Hội đồng
Liên hiệp (châu Á/châu Đại Dương: FCAO;
châu Mỹ Latinh: UCLAF; châu Âu: UFME).
Những con số thống kê này không phải là
yếu tố quan trọng nhất, nhưng là “cơ hội” để
chúng ta “nghiêm túc xem xét lại sứ vụ của
chúng ta và dám thử nghiệm những con đường
chưa được khám phá về sự hiện diện và làm
chứng” (Anh Michael Perry, OFM, Tổng Phục
vụ, Báo cáo HĐDMR, 2013).
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Anh Cựu TPV Giacomo Bini
– “Cuộc đời lữ hành”
“Cuộc đời lữ
hành” đó là
những lời cuối
cùng của anh
Giacomo
mà
anh
TPV
Michael
A.
Perry, OFM đã
nhắc lại trong
bài giảng lễ an
táng vào ngày 12/5/2014. Thánh lễ đã được cử
hành lúc 10:30 tại nhà thờ Grottaferrata thuộc
Dòng Phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Roma).
Anh TPV Michael A. Perry chủ sự thánh lễ
tiễn biệt, cùng với ngài là hơn 130 linh mục
đồng tế, trong đó có anh cựu TPV H.Schalück,
TPV nhánh Viện tu M. Tasca, và Đức Giám
mục Gianfraco Girotti, OFMConv. Các ngài đã
tham dự cùng với gia đình của anh Giacomo và
nhiều tín hữu, đặc biệt có các chị em Phan sinh
Viện tu.
Cuối thánh lễ, anh thư ký G.Rinaldi đã gởi
lời chia buồn đến với thân nhân của anh
Giacomo. Kế đến, anh TPV OFM đã cám ơn tất
cả những người tham dự thánh lễ, trong đó có
các giáo dân và hai thành viên của cộng đoàn
Palestin, hai anh đã có đôi lời cảm động đến anh
Giacôbê Bini.

Hội nghị các Giám tỉnh nói tiếng Pháp
Từ ngày 2-3/4, tại tu viện thánh Phanxicô,
hội nghị lần thứ hai của các Giám tỉnh và Giám
hạt nói tiếng Pháp được tổ chức tại Paris. Mục
đích của hội nghị này là để giúp hiểu nhau hơn
và cùng nhau suy nghĩ làm thế nào để cộng tác
trong tương lai vì lợi ích chung. [www.ofm.org]

Văn kiện Chung kết
của Hội đồng Dòng Mở rộng (HĐDMR)
Văn kiện của
HĐDMR , mà hội
nghị này được tổ
chức
tại
Konstancin
–
Jeziorna ở Ba Lan,
được xuất bản
thành bảy thứ
tiếng: Anh, Ý, Tây
Ban Nha, Pháp, Bồ
Đào Nha, Ba Lan,
7

và Croatia. Văn kiện này được đăng tải trên
trang web của Hội Dòng, cũng có cả bản văn in
trên giấy. Văn kiện này gồm có ba phần:
1) Những nguyên tắc gợi hứng,
2) Những quyết định và đề nghị, và
3) Báo cáo của Tổng Phục vụ.

Khóa học về Đối thoại Đại kết và Liên tôn
Huynh đệ đoàn quốc tế Istanbul phối hợp với
Văn Phòng Tổng Thư ký Phúc Âm Hóa và
Truyền giáo cung cấp cho tất cả Anh em Hèn
Mọn và những thành viên trong gia đình Phan
Sinh quan tâm đến khóa học thường huấn về đối
thoại đại kết và liên tôn bằng tiếng Anh và
Pháp. Khóa học này sẽ được tổ chức từ ngày 13
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– 28/10/2014. Các chủ đề sẽ là Huấn luyện để
Đối thoại dựa trên đặc sủng Phan Sinh, Đối
thoại Đại kết, Islam – Kitô giáo và Do Thái giáo
– Kitô giáo. Cũng sẽ có một chuyến viếng thăm
các nhà thờ của Apocalypse. Phí của khóa học
này là €600. Những anh em nào quan tâm đến
khóa học này có thể gửi các yêu cầu của họ để
đặt chỗ đến Anh Ruben Tierrablanca, OFM, email: rtierrablanca@ofm.org hoặc fax +90–212–
243-2791 hạn chót là ngày 31/6/2014. Hai mươi
anh em đầu tiên ghi danh sẽ được xác nhận và
nhận được một chương trình chi tiết của khóa
học. Khóa học tương tự cũng được dự kiến tổ
chức với cả hai ngôn ngữ Ý và Tây Ban Nha
vào tháng 10/2015.

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

.


TIN CỘNG ĐOÀN VĨNH PHƯỚC
Người đưa tin.: Út Thật
Anh em Cộng đoàn Vĩnh Phước, xin kính
chào Anh chị em trong đại gia đình Phan sinh!
Em xin thay lời các Anh trong cộng đoàn
chia sẻ một vài thông tin về đời sống của Cộng
đoàn. Em là Út Thật, vừa mới gia nhập Cộng
đoàn chưa được một tuần, nhưng vì có tinh thần
vâng lời “hơi cao” nên nhận lời viết bài chia sẻ
tháng này. Tuy nhiên, về phòng, em cảm thấy
hối hận vì không biết chia sẻ điều gì, nhưng vì
lỡ nhận lời, “không lẽ nghèo đến nỗi không có
điều gì để viết chia sẻ”, vì thế em xin chia sẻ
một vài thông tin và cảm nhận chủ quan về các
thành viên trong cộng đoàn mới này.
Cộng đoàn Vĩnh Phước có 7 thành viên: thầy
Philip Lê Văn Tâm, sinh năm 1915, nếu Chúa
“chưa thương” thì sang năm sẽ mừng đại thọ.
Thầy đang giữ kỷ lục là người lớn tuổi nhất tỉnh
Dòng, đôi chân đã dường như muốn “đình
công”. Tuy nhiên, những buổi sáng, sức khỏe
tốt, Thầy vẫn trung thành đi lễ ở nhà thờ giáo
xứ, cách phòng khoảng 300m, với đoạn đường
dốc khá cao so với tuổi của Thầy (Thầy thường
đi bằng “năm chân”, có nghĩa là một cây gậy và
một người bên cạnh), chiều nào khỏe, Thầy
“không bỏ sót” thánh lễ chiều, Thầy nói: “Có
thánh lễ mà không đi thì uổng lắm”. Có hôm, 9
giờ tối, thầy mặc áo Dòng đi ra khỏi phòng, có
anh em gặp Thầy hỏi: Thầy đi đâu vào giờ này?
Thầy vui vẻ trả lời: đi lễ chứ đi đâu, cha không
đi lễ à!...
Cha Mátthêu Nguyễn Vinh Phúc, sinh năm
1935, sang năm sẽ mừng thọ 80 tuổi. Cha là tấm
gương cho em trong việc không mệt mỏi tra cứu
thông tin từ internet và suy tư thần học, giống
như một hình vẽ của ai đó về hình ảnh của
người mục tử “thời @” với một tay là cuốn
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Kinh Thánh và tay còn lại là chiếc Laptop có sử
dụng “wifi”.
Cha Giuse Nguyễn Xuân Quý, sinh năm
1945, từ ngày em đến Cộng đoàn chưa được gặp
Cha, vì Cha đang đi họp ở Rô-ma với cha Phước
về vấn đề Phúc Âm Hóa, Cha là tấm gương cho
em trong việc dấn thân truyền giáo.
Cha Antôn Nguyễn Văn Chúc, phụ trách
cộng đoàn, sinh năm 1949, vẫn giữ được
“phong độ” như 9 năm trước đây (lúc em còn ở
Nhà Tập), thời gian, bệnh tật có vẻ không chiến
thắng được Cha, phải chăng bí quyết của Cha là
có một vườn rau nhỏ để sống tinh thần tôn trọng
các thọ tạo và bảo vệ môi sinh, ngoài ra còn có
thêm nguồn rau sạch. Nói về rau sạch, em nhớ
đến câu chuyện của các bà ngồi “tám” với nhau
ngoài chợ: bây giờ đi chợ phải lựa rau nào hơi
vàng và có sâu thì mới mua. Bà bên cạnh liền
nói: bà không biết bây giờ đang có dịch vụ bán
sâu giống cho nhà nông sao? Đúng là “bó tay bó
chân.com”. ..
Cha Anphong Nguyễn Công Minh, sinh năm
1951, Cha xứ mới của giáo xứ Vĩnh Phước, phó
phụ trách, trong bài giảng của ngày Chúa Nhật
thứ IV mùa Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên
Lành, ngày đặc biệt để cầu nguyện cho ơn thiên
triệu giáo sĩ và tu sĩ, Cha đã bày tỏ ước muốn
được trở thành một mục tử nhân lành như Chúa
muốn đó là: đi trước đàn chiên, hy sinh vì đàn
chiên và đi tìm từng con chiên lạc.
Cha Đaminh Ngô Đức Thiện, sinh năm 1960,
không có Cha, anh em trong cộng đoàn không
thể làm được gì dù là cầu nguyện hay công việc
mục vụ. Cha giữ một công việc phục vụ quan
trọng đó là quản lý, một công việc đòi hỏi nhiều
sự hy sinh âm thầm và đôi khi bị cả “tai tiếng”,
chẳng hạn như: quản lý đó phung phí quá, quản
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lý đó keo quá, hay quản lý đó cái gì cũng cất
vào kho chờ hết hạn sử dụng mới đem ra sử
dụng…
Còn em là “Út Thật”, sinh năm 1980, vì lý do
“kĩ thuật” chưa sẵn sàng “Sa Thầy”, nên được
Cha Tỉnh Phục Vụ và Ban Cố vấn Tỉnh Dòng
bổ nhiệm đến chia sẻ đời sống cộng đoàn và
thực tập mục vụ tại cộng đoàn giáo xứ này.

Anh em trong cộng đoàn đã tổ chức tu nghị
cộng đoàn đầu tiên để canh tân đời sống cầu
nguyện và tổ chức đời sống cộng đoàn - giáo xứ
trong tinh thần trách nhiệm - hiệp thông và liên
đới. Xin Anh chị em tiếp tục cầu nguyện và
nâng đỡ anh em chúng tôi trên hành trình hoán
cải. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn
mạch tình yêu tuôn đổ ân sủng và bình an trên
tất cả chúng ta.

TIN CỘNG ĐOÀN PLEIKU
Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria
Anh em cộng đoàn thừa sai Pleiku kính chào
cha Giám tỉnh và toàn thể anh chị em trong đại
gia đình Phan sinh. Xin được chia sẻ đôi điều
với toàn thể anh chị trong mùa Phục sinh và
trong tháng hoa, tháng kính đức Trinh nữ Maria.
Kết thúc hậu Tu nghị của Tỉnh dòng, nhân sự
anh em cộng đoàn Pleiku không thay đổi nhiều.
Anh em chia tay anh Phaolô Minh Trí sau gần
một năm hiện diện, sinh hoạt, chia sẻ công việc
cùng cộng đoàn trong âm thầm lặng lẽ và bình
an của Chúa Phục sinh, và đón chào thành viên
mới là anh Giuse Đinh Thế Hoài gia nhập cộng
đoàn chiều ngày 6 tháng 5 năm 2014. Anh Thế
Hoài sẽ ở Lệ Cần lo giúp mục vụ.
Ngoài ra, còn có những thay đổi vui mừng và
quan trọng đến với anh em trong cộng đoàn là
việc nâng điểm Sa Thầy, Kontum, thành cộng
đoàn độc lập với cộng đoàn Thừa Sai Pleiku
theo quyết định của hậu Tu nghị ngày 31 tháng
3 năm 2014. Anh em trên Sa Thầy sẽ chuẩn bị
để sinh hoạt độc lập trong thời gian sớm nhất có
thể dưới sự dẫn dắt của anh Phụ trách Vinh Sơn
Nguyễn Thành Trung. Anh Giuse Hoàng Hữu
Chi được chọn làm tân phụ trách thay anh

Nicôla Ngọc Hải để anh Hải có thể gánh vác
công việc chung của cộng đoàn Pleiku và Sa
Thầy. Ngoài ra anh tân Phụ trách còn là quản xứ
Lệ Cần và quản hạt Mang Yang, Giáo phận
Pleiku. Xin các anh chị cầu nguyện thêm cho
anh để chu toàn các công việc trên.
Hiện trạng sức khỏe các anh trên này tương
đối ổn định. Riêng anh nguyên phụ trách Nicôla
Ngọc Hải thường xuyên kết hiệp với cuộc “Khổ
nạn của Chúa Giêsu”, do Tây Nguyên bắt đầu
vào mùa mưa nên thời tiết có phần khắc nghiệt
hơn. Nhưng, những rào cản mưa nắng không thể
ngăn được những sinh hoạt quen thuộc, đều đặn
và bổ ích của anh em vào mỗi thứ Hai hàng tuần
tại nhà Vườn Mít.
Xin các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho anh
em trên miền truyền giáo Tây Nguyên, để anh
em có thể chu toàn trách nhiệm Tỉnh dòng trao
phó và mong đợi, dưới sự quan phòng của Thiên
Chúa Ba Ngôi.
Lệ Cần ngày 9.5.2014.
Cosma Vũ Văn Thu

Nước Giọt
Sáng nay tôi quyết định thức dậy thật sớm,
để lần bước theo một người phụ nữ dân tộc đi
lấy nước. Người phụ nữ ấy rất ngạc nhiên trước
sự xuất hiện của một người đàn ông.
Khi mờ sáng, ở các bản làng dân tộc Jrai,
những người phụ nữ mang gùi đựng đầy lọ chai
để đi lấy nước giọt.
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Ngày xưa, rừng còn nhiều, họ đã phải đi theo
những con đường mòn trơn trợt. Ngày nay, hết
rừng và đường đi lại dễ dàng, có người dùng xe
đạp hay honda để đi lấy nước. Người nghèo
không có gì thì đi bộ, đi chân trần trên những
con đường quen thuộc.
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Tôi vào làng,
ngồi giữa nhà trò
chuyện với ông già
làng có chai nước
giọt để ở giữa. Ông
kể cho tôi nghe rất
nhiều điều kỳ thú
về nước giọt.
Lịch Sử Hình
Thành Nước Giọt
Theo như lời kể
của ông, phong tục
của người dân tộc
Jrai, chỉ có phụ nữ
Thiếu Nữ Jrai đi lấy nước
và con gái đi lấy
nước, và thường lấy vào ban sáng hoặc chiều về
khi họ đi tắm giặt tại đó.
Ngày xưa, tất cả những vùng đất ở đây đều là
rừng nguyên sinh. Muốn thành lập một ngôi
làng, người già làng tức là người đại diện đến
tìm hiểu vùng đó có nước giọt hay không rồi
mới thành lập làng.
Công việc đầu tiên là họ làm một ngôi nhà
rông nằm ở trung tâm của làng. Song song với
công việc ở trên là làm một nơi để lấy nước mà
họ gọi là “Nước Giọt”.
Nước chảy ra từ các khe núi như câu ca dao
về công ơn của cha mẹ: “Công cha như núi Thái
sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Từ lòng Mẹ Đất,
nguồn nước vọt ra
nuôi dưỡng bà con
dân tộc nghèo đáng
thương. Nước ấy
chảy mãi mãi và
không bao giờ khô
cạn.
Thầy Thái Dòng
Phanxicô đã sống ở
Pleiku một thời
gian và đã viết về
nước giọt như sau:
“Được biết, trước
đây, nước giọt là
Đang Lấy Nước Giọt
một “hệ thống”
gồm những ống tre được lắp ghép vào nhau để
dẫn nước ở các khe suối hay con mương chảy ra
từ vách đá bên triền núi, triền đồi. Bây giờ, tại
nhiều nơi, hệ thống nước giọt giống như một bể
nước lộ thiên, chứa nước chảy ra từ các dòng
suối và chảy xuống qua những ống sắt cho bà
con sử dụng. Dẫu có nhiều thay đổi về hình thức
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nhưng có thể nói hầu hết các sinh hoạt của bà
con trong làng đều gắn bó với những giọt nước
tự nhiên chảy qua những ống tre, ống sắt này;
từ tắm rửa, giặt giũ đến lấy nước về nhà để
uống, để nấu ăn… Những giọt nước trong lành
và mát lạnh”.
Bởi thế, người dân tộc Jrai xem nguồn nước
giọt là món quà của thần linh. Vào ngày 10
tháng Tư hằng năm, sau khi thu hoạch lúa và bắt
đầu gieo mạ cho mùa mới, dân làng tổ chức
cúng nước giọt. Nghi lễ cúng nước giọt được
giao phó cho ba người đại diện là già làng và hai
người đàn ông phụ trách nghi lễ, tục lệ làng.
Của Lễ là heo, gà và rượu ghè.

Nghi lễ Bỏ mả tại nghĩa trang

Một điều khá đặc biệt là nơi đây gần bên
chôn cất người chết. Theo phong tục người dân
tộc, mỗi khi có người thân qua đời, họ thường
tập trung ở đó nhiều ngày để khóc thương người
đã khuất và để bầy tỏ nỗi đau cho mọi người
nhìn thấy và cảm nhận được; Bên cạnh đó,
người còn sống phải chăm lo chu tất cơm nước
cho người đã khuất trong thời gian dài. Thường
những lúc như thế, họ uống rượu ghè và cồng
chiêng bên phần mộ người thân.
Còn có một dịp khác khá đặc biệt, mang đậm
văn hóa người dân tộc Jrai là nghi lễ Bỏ mả.
Nghĩa là người đã khuất vĩnh viễn không còn ở
trên cõi dương gian, không còn thuộc họ tộc của
họ nữa...Người Jrai cho rằng khi chưa làm Lễ bỏ
mả thì phần hồn của người của người đã khuất
vẫn còn trên dương gian, vẫn quấn quýt bên căn
nhà.
Có những nơi vẫn còn giữ tục lệ là người còn
sống, trong suốt thời gian làm ma chay đến lễ
bỏ mả, không được tắm gội, không được mặc đồ
sạch đẹp, không được cắt tóc, chải đầu… Ngoài
ra phải tự lấy cật nứa cứa vào cơ thể mình cho
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đến khi chảy máu. Có như thế thì mới được xem
là cùng cam chịu đau đớn với người đã khuất.
Vào những dịp này, người Jrai tổ chức rất lớn
tại nghĩa trang. Họ đâm trâu, bò, cồng chiêng và
ăn uống suốt cả đêm. Bởi vậy, nguồn nước giọt
rất quan trọng.
Đau Bụng
và Những Căn Bệnh Đường Ruột

Phát Thuốc Đau Đường Ruột tại làng

Tôi đã đến vùng đất này đã được 7 năm.
Từng ấy năm, tôi đã chứng kiến không biết bao
nhiêu người mang những căn bệnh hiểm nghèo
mà lúc đầu tôi không nghĩ do nguồn nước đem
lại.
Tôi nhớ lại ngày đầu vào các làng dân tộc.
Nhà nhà, người người đến xin thuốc đau bụng,
tiêu chảy và ngứa. Tôi mang đến bao nhiêu cũng
không đủ. Họ vui lắm khi nhận được thuốc.
Nhìn thấy họ như vậy, tôi đi xin nơi này nơi nọ
để có thuốc cho họ, nhưng không đủ.
Một ngày kia vào làng, tình cờ tôi đến xem
chỗ họ lấy nước. Một cái ao nước tù được chắn
bởi một bức tường và vài cái vòi nước. Trên mặt
hồ, một lớp rong rêu dầy đặc được xen lẫn với
những túi nhựa ni lông và vỏ gói dầu gội mà
những lần đi tắm họ để lại.
Một anh dân tộc chia sẻ: “Thầy biết không?
Phía trên chổ lấy nước giọt làng con, có rất
nhiều chai thuốc sâu. Người ta vứt ở đó sau khi
phun thuốc cho rẩy cà phê của mình. Con không
biết uống nước này có sao không?...”
Thật tội nghiệp cho anh và cả dân làng. Sự
vô ý thức của những người lao động như lời anh
nói là tội ác. Tôi cảm thấy sợ, vì trước đây chưa
có nước lọc, tôi đã từng uống nước giọt. Nghĩ
như thế, tôi cảm thấy thương đồng bào vô cùng!
Tôi tiếp tục tìm hiểu thêm và nhận thấy rằng
tùy theo địa hình từng làng, nước giọt được
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thành hình khác nhau. Đa phần nước giọt được
đặt gần nghĩa trang dưới tán cây cổ thụ.
Nếu nhìn vào hình ảnh mà tôi trích dẫn,
nguồn nước giọt là một hố nước đọng. Người
phụ nữ trong ảnh đang lấy nước. Ở trên bờ, một
phụ nữ khác đang bồng con nhỏ chờ đến lượt
mình.
Hệ Thống Nước Lọc Tinh Khiết,
Ơn Lành Của Chúa Ban
Một lần tôi mang thuốc vào cho một làng, bị
bắt và bị tịch
thu hết thuốc.
Câu chuyện về
thuốc đau bụng
đã được cha
thầy cộng đoàn
Phanxicô Thừa
Sai
Tây
Nguyên
bàn
luận và đưa ra
quyết tâm thực
hiện các công
trình nước lọc
tinh khiết cho
các làng.
Tôi
được
cộng đoàn giao trách nhiệm thực hiện dự án.
Tuy nhiên, công việc này gặp phải một trở ngại
lớn là nguồn kinh phí và việc thay đổi thói quen
của bà con dân tộc.
Một buổi sáng, cách đây 7 năm, ăn điểm tâm
với chị của cha Bảy từ Mỹ về, tôi đã tâm sự với
chị về nguồn nước sạch ở trong các làng. Nghe
xong, chị đã cho tôi 200 đôla để làm một hệ
thống nước.
Tôi tiến hành khởi điểm tại nhà ông Thin,
Nhà Nguyện làng K’Mông. Tôi nạo vét giếng để
có nhiều nước, xây một nhà tắm có đổ một tấm
đan bằng bê tông cốt thếp để một bồn nước

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

1000 lít, bắt một máy lọc ba cục của Mỹ và làm
một chân bồn chứa nước lọc 500 lít.
Quy trình hoạt động là nước được bơm lên
bồn chứa. Sau đó, nước được lọc qua máy có tia
cực tím và chảy vào bồn chứa. Tôi đi xin vỏ
bình nước xanh để cho bà con lấy nước. Nếu
mỗi gia đình lấy một bình 20 lít, thì có được 25
nhà. Máy lọc sẽ lọc nước trong khoảng 5 giờ thì
sẽ đầy bồn 500 lít nước đã được diệt trùng. Chi
phí cho công trình này là 15 triệu đồng.
Công trình đã làm xong, bà con không đến
lấy nước. Họ nói rằng: “mình uống nước giọt
bao đời nay rồi. nước giọt ngon và mát. Mình
uống nước lọc thì bị sạn thận.” Tôi đã họp bà
con nhiều lần để giải thích tác dụng của nguồn
nước sạch này, nhưng bà con vẫn không quan
tâm. Một quyết định bảo thủ được đưa ra là ai
uống nước giọt mà bị dau bụng thì đừng xin
thuốc thầy.
Trong lúc khó khăn này, những lời làm
chứng của ông Thin đã mang đến một luồng gió

mới. Ông chia sẻ với dân làng: “mỗi hôm, khi đi
rẩy, mình uống nước giọt, cái bụng của minh sôi
sục sục, khó chịu lắm. Nhưng kể từ khi mình
uống nước lọc này, bụng của mình không còn
sôi. Mình cảm thấy khỏe lắm...”
Những lời tâm sự của ông với vai trò của một
người đại diện làng đã làm cho bà con tin theo.
Họ đến lấy nước về uống. Lúc đầu có vài người.
Sau đó cả làng đều đến. Các làng xung quanh
cũng đến. Người kinh cũng đến lấy nước. Máy
lọc chạy cả ngày cả đêm cũng không đủ nước
cho bà con. Cộng đoàn của tôi quyết định làm
thêm một hệ thống khác tại làng với sự tài trợ
của Hội Bác Ái Phanxicô.
Caritas Giáo Phận KonTum, Dòng Phanxicô
và các Hội Bác Ái, Chung Tay xây Dựng Tình
Thương
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Tiếng lành đồn xa, các làng gần và xa đều
mong muốn cha thầy Phanxicô làm cho họ có
nguồn nước này. Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông,
Giám đốc Caritas Giáo Phận KonTum, đã vận
động nhiều nơi, nhiều tổ chức đến giúp đỡ bà
con. Nhà Dòng Phanxicô cũng đã trích quỹ xã
hội để lo cho bà con có nước lọc, giảm bệnh tật.
Các tổ chức bác ái như Hội Việt Tộc, Hội Care
2 Share, Hội Bạn Người Phong, Quý Ân Nhân
xa gần...Đặc biệt, Hội Bác Ái Phanxicô đã và
đang giúp cho các làng có nguồn nước lọc tinh
khiết.
Hiện nay, trên cả Giáo Phận KonTum đã có
hơn 100 làng được đặt hệ thống nước lọc. Tuy
nhiên, vẫn còn rất nhiều làng chưa có nước lọc
tinh khiết. Hằng ngày, bà con vẫn còn dùng
nước giọt, vẫn còn mang những chứng bệnh
đường ruột. Trong bối cảnh hiện nay, rừng
không còn nữa, thay vào đó là những đồn điền
cao su và cà phê, nguồn nước giọt quý giá của
bà con không ít thì nhiều bị nhiễm thuốc và
phân bón như lời thầy Thái viết: “Thế nhưng,
trong những năm gần đây, nước giọt không còn
được như thế nữa. Những dòng nước ấy đã bị
đầu độc bởi các loại phân bón và thuốc trừ sâu
từ các đồi tiêu, cà-phê, cao su bạt ngàn… Rồi
những dòng nước thải đen đặc quánh và nhiều
thứ rác rưởi từ những thị trấn cũng len lỏi chảy
về, góp phần làm dơ bẩn nguồn nước vốn rất
trong lành này của bà con. Đó là chưa kể đến
những mạch nước chảy qua các khu nghĩa trang
trên các quả đồi rộng lớn của người Kinh… Tất
cả những thứ đó làm ô nhiễm nước giọt và là
một trong các nguyên nhân gây ra nhiều thứ
bệnh cho bà con trong làng. Không biết trong
số những anh chị em bị bệnh nhân trong làng,
có bao nhiêu người đã bị lây nhiễm từ những
dòng nước này?”
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Nhìn lại một hành trình đã qua, tôi nhận thấy
rằng Caritas Giáo Phận KonTum và Cộng Đoàn
Phanxicô Thừa Sai Pleiku cùng với các tổ chức
bác ái xa gần đã mang lại cho bà con dân tộc
một cuộc sống tốt hơn nhờ nguồn nước sạch.
Không chỉ giúp cho bà con dân tộc nghèo giảm
sự lạm dụng thuốc đường ruột mà chúng ta còn
giúp cho bà con hiểu được vai trò của nguồn
nước sạch và sự bảo vệ môi trường xanh sạch.
Đây có thể nói rằng là một hồng ân to lớn mà
Thiên Chúa ban cho bà con dân tộc nghèo.
Nhân đây, thay mặt cho tất cả bà con dân tộc
nghèo, tôi kính gởi lời cảm ơn đến Quý Ân
Nhân xa gần đã và đang đồng hành với chúng
tôi trong việc thực hiện các công trình nước lọc
cho bà con dân tộc nghèo.
Xin Quý Ân Nhân tiếp tục giúp đỡ bà con
dân tộc nghèo có được nguồn nước tinh khiết
này. Để đến một ngày nào đó, tất cả bà con dân

tộc nghèo trong Giáo Phận KonTum mạnh khỏe
hơn, tránh được các bệnh đường ruột và ý thức
bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống
cho tất cả quý vị.

Pleiku ngày 6/05/2014
Phêrô Nguyễn Đình Phục, Ofm

TIN CỘNG ĐOÀN DU SINH
- Người đưa tin -

Anh em Cộng Đoàn Du Sinh xin gửi lời chào
và cầu chúc bình an1 đến toàn thể anh chị em
trong Đại Gia Đình Phan Sinh. Sau một thời
gian “mai danh ẩn tích”, Cộng Đoàn Du Sinh
nay lại có dịp “tái xuất”. Không để quý anh chị
em chờ đợi lâu hơn nữa, anh em Du Sinh xin
gửi đến toàn thể mọi người những tin sốt dẻo
nhất trong thời gian qua.
Như anh chị em đã biết, Cộng Đoàn Du Sinh
tuy “1 mà 4”; đó là một Cộng Đoàn gồm 4
mảng hoạt động: Tu Viện, Tập Viện, Giáo xứ và
Nhà mô.

1. Tu Viện:
Sau tu nghị 2014, Cộng Đoàn có những nét
mới; nhân sự tăng lên: đi 3, về 4. Như vậy hiện
tại, Cộng Đoàn gồm: 7 cha, 3 thầy và 17 tập
sinh. Sức khỏe của anh em trong thời gian này
khá tốt. Riêng “Cố Hồ” bậc cao niên của Cộng
Đoàn, trong cơn bão bệnh vừa rồi phải nằm viện
mấy tuần, nay nhờ ơn Chúa và sự chăm sóc của
anh em, sức khỏe và nhan sắc của Cố lại được
phục hồi. Tuy mắt mờ, tay rung, chân yếu vì
tuổi già, nhưng Cố vẫn chu toàn tốt những công
việc như đọc kinh, dâng lễ, giải tội (điểm này
Cố có ơn đặc biệt) và còn làm cả những công
việc tay chân như: lau bàn, quét rác, tưới cây…
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với một tinh thần rất Phan Sinh. “Không ngờ
hề..!”.
Một ghi nhận khác, theo tinh thần Hiến
Chương Dòng2 , tu nghị Cộng Đoàn vừa qua đã
thành lập ban huấn luyện của Cộng Đoàn, để
các thành viên cộng tác hơn nữa với anh Giám
sư trong việc huấn luyện khởi đầu. Điều đó cho
thấy, những “chồi non” của cây Đại Thụ Phan
Sinh ngày càng được chăm nom kỹ lưỡng nhằm
chuẩn bị cho một tương lai đầy thách đố và khắc
nghiệt. Ước mong sao lớp “hậu sinh” ngày càng
thêm “khả úy”.
Một số nét nữa là: dưới sự chỉ đạo của anh
nguyên Phụ trách Phêrô Tự Tín, nhiều công
trình có giá trị đã được thực hiện. Bên cạnh đó,
còn có những đóng góp của hai công trình:
Vườn hoa Đức Mẹ + Vườn hẹ thánh Giuse do
cha Phi Khanh đầu tư và chăm sóc hai bức
tượng: Đức Mẹ và thánh Giuse, mang chiều
kích hội nhập văn hóa thật có hồn và sống động,
nhờ bàn tay khéo léo của nghệ nhân Vinh OFM.
Tất cả các công trình ấy, làm cho bộ mặt Tu
viện ngày một khang trang – tươi tỉnh nhưng
không kém phần thanh cảnh. Với bầu khí thanh
thoát, tu viện là nơi lý tưởng cho những ai muốn
hướng tâm hồn lên cùng Chúa.
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2. Tập Viện
Nhờ kiên trì “đeo bám…!”, con số 17 tập
sinh vẫn còn nguyên cho đến nay. Thời gian tập
chỉ còn lại hơn hai tháng. Anh em tập trung vào
việc học để hoàn thành những môn học đã được
ấn định, đồng thời dành giờ cầu nguyện và
lượng định lại ơn gọi cũng như việc chọn hướng
của chính mỗi anh em. Sau gần 10 tháng tập tu,
nhìn anh em đã có chất tu hơn. Đấy cũng là nhờ
một phần những gương sáng của các vị tiền bối
trong Cộng Đoàn.
Tập viện trong thời gian qua cũng đã có một
số hoạt động khác: Ngày 01/05, nhận lời mời
của các chị em FMM, cùng với các cha các thầy
trong Cộng Đoàn, anh em sang mừng lễ bổn
mạng Cộng Đoàn thánh Giuse với các chị
FMM, Hiển Linh – Đà Lạt. Tinh thần tiếp đón
cởi mở và sự ưu ái của các Chị, làm anh em
thấy yêu mến và cảm động vì được phúc trở nên
những người con trong Đại Gia Đình Phan Sinh.
Tiếp đến, ngày lễ Chúa Chiên Lành (11/05), anh
em tham dự ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu
tại Trung Tâm Mục Vụ, Giáo Phận Đà Lạt, đây
cũng là dịp để các Dòng Tu quản bá ơn gọi. Anh
em ra đi với sứ mạng mang tin vui Phục Sinh
đến cho mọi người và cũng nhân tiện giới thiệu
tinh thần Phan Sinh. Hành trang mang theo là
tinh thần Phan Sinh chứa đựng trong “17 tập tài
liệu sống” và gần 200 cuốn sách cùng một số tài
liệu nói về thánh Phanxicô. Thấy anh em mang
áo dòng khác lạ, cứ ngỡ là “mốt thời trang mới”,
một số bạn trẻ tỏ ý thích thú và muốn được
khoác thử. Ừ, thích thì chiều, nhưng chiếc áo
dòng không làm nên thầy tu đâu nhé…!. Cuối
buổi, toàn bộ số tài liệu mang đi đã được giới
thiệu hết sạch, ngoại trừ “ 17 tập tài liệu sống”
vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn. Sau khi về
nhà, kiểm tra lại may không bị thất lạc “tập
nào”. Mới đây, ngày lễ mừng Chúa Giêsu lên
Trời (01/06), anh em có buổi giao lưu với các
tập sinh dòng Ngôi Lời nhằm mục đích: tạo mối
dây hiệp thông – thắt chặt tình huynh đệ. Buổi
giao lưu đã thành công tốt đẹp.
Đến nay, công việc lao động của nhà tập có
phần khác trước: nhà cúc của Tập viện đã được
giao cho ban điều hành Nhà Mô. Vườn rau và
hoa được dời đến một vị trí khác để tiện lợi cho
việc chăm trồng cúc – rau – hoa.

3. Mục vụ tại Giáo xứ Du Sinh
Sau tu nghị tỉnh dòng, Giáo xứ Du Sinh lại
có cha xứ mới, anh Antôn Vũ Hữu Lệ. Vào
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Chúa Nhật V Phục Sinh, Đức Cha Antôn Giám
Mục Giáo Phận Đà Lạt, đã về cử hành Thánh lễ
Thêm sức, Rước lễ lần đầu và Bao đồng cho các
em, đồng thời trao quyền quản xứ cho anh
Antôn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang
nghiêm và sốt sắng. Nhân dịp này Đức Cha và
Giáo xứ ngỏ lời biết ơn những đóng góp của
Tỉnh dòng thánh Phanxicô trong công tác mục
vụ Giáo xứ - Giáo phận, cách riêng đối với anh
Alphonso Nguyễn Công Minh. Sau Thánh Lễ,
cùng với các ban nghành của Giáo Xứ, anh em
trong cộng đoàn vào nhà xứ dùng cơm với Đức
Cha. Một điều không ngờ được phát hiện , anh
Phụ Trách Irênê Nguyễn Thanh Minh và Đức
Cha Antôn là bạn đồng môn ngày trước.
Các sinh hoạt của Giáo xứ cũng có nhiều đặc
sắc. Cụ thể, gần đây nhất, ngày 31/05, anh quản
xứ đã cùng với giáo dân tổ chức buổi Cung
nghinh – dâng hoa kính Đức Mẹ. Những bông
hoa xinh tươi – thơm ngát với đủ sắc màu được
mọi người dâng lên cho Mẹ. Đặc biệt có các tiết
mục dâng hương – hoa – nến, được các em thiếu
nhi thực hiện cách chuyên nghiệp và mang đậm
nét âm vang của người con dân đất Việt. Buổi
cử hành diễn ra trong bầu khí sốt sắng – trang
trọng và sau đó là Thánh Lễ.
4. Nhà Mô
( Cơ sở Giống Cây Trồng Phan Sinh)
Đã tạm qua rồi thời “lận đận”, Nhà Mô từng
bước đi vào hoạt động – sản xuất cách ổn định
và hiệu quả, tạo công việc cho hơn 80 công
nhân. Đây là một cơ sở mang tính xã hội và
truyền giáo: Xã hội vì cơ sở tạo việc làm và
giúp đỡ những người nghèo, những người ít có
khả năng kiếm việc những nơi khác; Truyền
giáo vì thu nhập hàng năm được dùng cho công
việc truyền giáo của Tỉnh dòng và trích (30%)
cho quỹ Caritas của Giáo phận. Đặc biệt, lễ
Phục Sinh vừa qua, có 3 công nhân Nhà Mô đã
xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, gia nhập vào
hàng con cái của Giáo Hội. Có được thành quả
đó cũng là nhờ đời sống loan báo – làm chứng
của các anh điều hành Nhà Mô.
Nhìn chung, công việc điều hành Nhà Mô
đến thời điểm này được đánh giá là rất thành
công. Âu cũng là nhờ công-khó của ban điều
hành Nhà Mô. Vì cũng không ít lần, anh Giám
Đốc đã phải “xù đầu” để giải những bài toán
khó cho sự tồn vong của Nhà Mô. Mới đây nhất
là sự cố “ Chị nước làm sập” 3 đoạn tàly, thiệt
hại ước tính chừng 100tr, cũng may không bị
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thiệt hại về người. Chị nước dịu dàng – mềm
mãi là vậy ,nhưng khi chị đã tức thì chỉ có nước
“vỡ bờ”.
Thật vậy, với những chuyển biến và thay đổi
trên, chúng ta có quyền tin rằng cộng đoàn Du
Sinh sẽ có được sức sống mới và những bước
tiến mới trong tương lai.

Kính thưa Anh Chị Em, với một ít ngôn từ
giới hạn trên đây, chưa thể diễn tả hết được sự
thay đổi mới mẻ và vẻ đẹp của một Du Sinh đã
qua mấy lần “thẩm mỹ viện”. Thế nên nếu có
dịp, mời anh chị em cứ đến mà xem….Cảm ơn
anh chị em đã dành thời gian quý báu cho bản
tin và hiệp thông với cộng đoàn.

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi đến quý
Độc Giả phần đầu chương III trong tác phẩm Hành Trình
Tự Do của cha James E. Sullivan, dịch giả Nguyễn Ngoc
Kính, OFM, tr. 107-133.

HỆ THỐNG BẢN NGÃ
Bản Ngã (Self-system): Thuật ngữ này ám chỉ cách thức tôi tương quan với
chính mình. Có thể xem là khái niệm về bản thân hay hình ảnh bản thân (ND).

Tổng quan
Giống như cơ thể, con người tôi được tạo nên
bởi nhiều hệ thống tương tác và lệ thuộc lẫn nhau.
Chẳng hạn, cơ thể tôi có một bộ xương tương tự
như thép kết cấu của một tòa nhà. Nếu không có
bộ xương, thì tôi chỉ là một khối chất nguyên sinh
không thể đứng thẳng hay di chuyển được. Thế
nhưng, bộ xương cũng không làm thành một hệ
thống độc lập, vì bộ xương không thể tự mình mà
đi được. Bộ xương cần có hệ cơ lôi kéo bộ xương
di chuyển theo hướng mà tôi muốn đi.
Tuy nhiên, hệ cơ cũng không phải là một cơ
quan độc lập. Hệ cơ cần có nhiên liệu, được cung
cấp bởi hệ tuần hoàn, và hệ tuần hoàn cũng cần
được kích hoạt bởi bộ não và hệ thần kinh. Dĩ
nhiên là hệ tuần hoàn cũng không độc lập. Máu
cũng không thể có nhiên liệu hay không khí, nếu
nó không tiếp nhận nguyên liệu từ hệ tiêu hóa hay
hệ hô hấp.
Như vậy, cơ thể tôi bao gồm những hệ thống
tương tác và lệ thuộc lẫn nhau. Vì thế, khi một hệ
thống nào đó bị hư hỏng nghiêm trọng, thì các hệ
thống khác cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, một cục
máu trong não có thể cắt đứt nguồn cung cấp
oxygen cho não bộ và đưa đến tử vong, đó là sự
sụp đổ của toàn thể mọi hệ thống.
Đời sống tinh thần nơi con người tôi cũng vận
hành tương tự như vậy. Theo tôi biết thì đời sống
tinh thần có ba hệ thống tương tác và lệ thuộc lẫn
nhau một cách mật thiết đến nỗi chỉ cần một hệ
thống bị hư hỏng, là hai hệ thống kia có thể bị tác
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hại trầm trọng. Như đã tìm hiểu trong chương
trước, tôi có ba hệ thống sau đây:
1. Hệ thống thế giới: Đó là cách tôi tương tác
với thế giới bên ngoài. Tôi hòa mình trong thế giới
con người và sự vật. Tôi cần đóng góp một điều gì
đó độc đáo cho thế giới. Tôi có những nhu cầu
nhất định, mà tôi cần được đáp ứng bởi thế giới
này. Khi các nhu cầu trong lãnh vực này không
được đáp ứng, thì không những tôi sẽ chịu thiệt
hại trên bình diện thể lý, mà cả bình diện tinh thần
nữa. Tôi cảm thấy đau đớn trong lòng vì lòng tự
trọng sa sút.
2. Hệ thống bản ngã: Đó là cách tôi tương
quan với chính mình và cảm nghĩ về mình. Đây là
nơi tôi cảm nghiệm những niềm vui sung sướng
nhất, cũng như những đau khổ khốc liệt nhất. Khi
tôi thiếu một lòng tự trọng lành mạnh, tôi không
chỉ đau đớn trong tinh thần, mà còn cảm thấy bị
cản trở trong việc đáp ứng các nhu cầu trong hệ
thống thế giới. Hai hệ thống này tương tác vói
nhau.
3. Cuối cùng là hệ thống nhận thức: Đó là
cách tôi nhận thức và giải thích các thực tại trong
hai hệ thống trên đây. Đây là hệ thống quan trọng
nhất như chúng ta sẽ thấy.
Trong khi chúng ta tìm hiểu hệ thống thứ hai
và thứ ba, chúng ta sẽ thấy rõ các hệ thống ấy
tương tác với nhau như thế nào.

Hệ thống bản ngã
Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu hệ thống bản
ngã. Chúng ta không thể xem thường tầm quan
trọng của hệ thống này, vì hầu hết mọi nhu cầu
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bên ngoài có được đáp ứng hay không là tùy thuộc
hệ thống bản ngã của tôi. Tại sao? Vì chính trong
thế giới nội tâm, mà tôi có được niềm vui và tự do
để trở nên mình một cách trọn vẹn. Và cũng nơi
đây mà tôi cảm thấy đau đớn vì trống rỗng, ức chế
và thất vọng.
Không một cảm xúc nào khác có thể thay thế
cảm xúc mà tôi cảm nhận về mình. Nếu tôi không
cảm thấy hạnh phúc về mình, thì không một thành
tựu nào trong thế giới bên ngoài có thể mang lại
hạnh phúc cho tôi, ngay cả công việc và vị thế đầy
uy tín trong xã hội, ngay cả sắc đẹp, và ngay cả sự
trân trọng và tình yêu mà những người chung
quanh dành cho tôi! Nếu tôi xem thường và khinh
miệt bản thân, thì tất cả những điều đó không thể
chạm đến tôi, nhưng để lại nơi tôi một sự trống
rỗng và phiền muộn.
Do đó, nếu hệ thống thế giới là Thánh Địa, là
nơi tôi tìm được sự đáp ứng và mãn nguyện, thì hệ
thống bản ngã là Nơi Cực Thánh – Thánh Điện
nội tâm. Hoặc là tôi biến hệ thống bản ngã thành
nơi cực thánh, hoặc tôi chỉ là một kẻ chủ bại. Hệ
thống bản ngã rất có nghĩa đối với con người,
tương tự như tầm quan trọng của máu đối với cơ
thể!
Có thể định nghĩa hệ thống bản ngã như cách
thức tôi giao tiếp với chính mình và cảm nhận về
mình. Hệ thống này lành mạnh và kiên cố, khi tôi
ý thức mạnh mẽ về lòng tự trọng, khi tôi biết rõ
mình là ai, và tôi hài lòng về những gì tôi thấy
được nơi mình!
Trên thực tế, hình ảnh đầy ấn tượng về bản ngã
là cảm xúc khiêm hạ. Khiêm hạ không chỉ là viên
đá góc của đời sống tâm linh, mà còn là nền móng
của sức khỏe tâm lý. Tại sao? Bởi vì khiêm hạ là
trung thực. Điều đó muốn nói rằng, tôi biết rõ
mình là ai, và tôi hoàn toàn vui sướng và mãn
nguyện vì mình là như thế.

Lòng tự trọng: Quà tặng cao quý nhất mà
cha mẹ để lại cho con cái
Nếu tôi là kẻ may mắn, thì ngay từ thời thơ ấu
tôi đã có được một hình ảnh tích cực về bản thân
và hình ảnh đó làm cho toàn thể cuộc đời tôi trở
nên phong phú. Cha mẹ tôi là những người có khả
năng xác định đặc điểm của tôi, hay nói cách
khác, cha mẹ tôi có khả năng nói cho tôi biết tôi là
ai và tôi là gì. Tắt một lời, cha mẹ tôi có khả năng
khẳng định tôi là một người có giá trị, hay tôi chỉ
là kẻ tầm thường, chẳng có một chút giá trị gì.
Khi tôi chào đời, tôi hoàn toàn không có một ý
niệm gì về bản chất hay giá trị của mình – tương
tự như việc tôi không thể biết gương mặt mình
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như thế nào, nếu tôi không thấy được khuôn mặt
của mình được phản chiếu qua chiếc gương. Cũng
vậy, cha mẹ tôi là chiếc gương phản chiếu nhân
cách và giá trị của tôi. Khi cha mẹ tôi phản ứng
với tôi một cách thân thiện và yêu thương, hay
lạnh nhạt và ruồng rẫy, thì đó là yếu tố xác định
tôi quan niệm về mình như thế nào. Thật may mắn
cho tôi, nếu các ngài đã trao cho tôi thông điệp
này: Con là một người có giá trị vô song.
Bác sĩ Edgar Rey đã làm một thí nghiệm tại
Bệnh viện San Juan de Dios, Bogota. Ông nhận
thấy những sơ sinh đẻ non dưới 1kg đều chết, cho
dù chúng được chăm sóc kỹ lưỡng trong lồng
kính. Do đó, ông chỉ thị đưa ngay các sơ sinh đẻ
non dưới 1kg đến gần ngực mẹ và ở với mẹ trong
vài tuần. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: 75% trẻ sơ
sinh ấy đã sống sót. Khi được ôm ấp trong lòng
mẹ, chúng cảm thấy mình được ao ước, được yêu
dấu và âu yếm. Chúng có thể bú bất cứ khi nào
chúng muốn, chứ không có khoảng cách giữa
những lần bú sữa bình. Hơn bất cứ sự phản chiếu
nào khác, sự ấm áp, gần gũi và trao ban của người
mẹ cho chúng thấy rằng, chúng là đứa con đáng ao
ước, đáng yêu và vô cùng quan trọng. Đó là
nguyên nhân lôi kéo 75% trẻ sơ sinh đẻ non thoát
khỏi mấy tuần đầu đầy nguy ngập.
Nếu tôi kém may mắn trong thời thơ ấu và
không có được một hình ảnh tích cực về bản thân,
thì đó có thể là nguyên nhân làm cho tôi nghèo
nàn suốt cả đời. Thơ ấu là thời gian thích hợp để
xây đắp lòng tự trọng, khi chất keo nối kết nhân
cách còn mềm và dễ uốn nắn. Nếu vào thời điểm
ấy mà tôi không có được lòng tự trọng, vì lòng
căm ghét được khắc ghi trên chất dính kết mềm
mại của tâm thần, thay vì lòng quý mến bản thân,
và một khi chất dính kết ấy đã khô cứng, thì khó
lòng thay đổi những gì đã viết trên đó được. Tuy
nhiên, đó không phải là những điều không thể
thay đổi được! Dù chúng ta là sản phẩm của thời
thơ ấu, nhưng chúng ta không phải là những kẻ nô
lệ của thời thơ ấu! Chúng ta có thể thay đổi!
Chúng ta có thể trưởng thành!
Cách đây ít lâu, một thừa tác viên đã hỏi một
chú bé trong giáo xứ: “Này con, ai đã tạo nên con
vây?” Chú bé suy nghĩ một lát, rồi nhíu lông mày
và đáp lại: “Thưa ông, thật ra thì con chưa được
làm xong!” Đó là sự thật của vấn đề! Bao lâu
chúng ta còn sống thì chúng ta vẫn “chưa được
hoàn thiện.” Chúng ta có thể thay đổi. Tuy nhiên
đó là một việc hết sức khó khăn. Trong những
chương sau, chúng ta sẽ xem xét vấn đề ấy một
cách chi tiết hơn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bàn về
những yếu tố nền tảng của lòng tự trọng.(còn tiếp)
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Giải đáp phụng vụ:

Linh mục cần biết tiếng Latinh ở mức độ nào
để cử hành Thánh lễ Latinh?
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC),
Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina
Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Một số linh mục, đã chọn cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh trong giáo xứ mình,
đã hiện diện tại một khóa học ở giáo hạt. Câu hỏi được đặt ra là: Sau một khóa học
để chuẩn bị sử dụng tiếng Latinh, cần bao lâu để hiểu được những gì mình đang
cầu nguyện? Câu trả lời là: không cần thiết hiểu những gì mình đọc, nhưng cần
phát âm cho chính xác. Thưa cha, liệu một Thánh Lễ có là hợp lệ không, nếu vị cử
hành không hiểu những gì mình đọc? - W. O., Worcester, Massachusetts, Mỹ.
Đáp: Có lẽ có nhiều cấp độ cho câu hỏi này: vấn
đề về sự hiểu biết một bản văn để chu toàn một
hành vi thật sự của việc thờ phượng, và vấn đề
về yêu cầu tối thiểu của sự hợp lệ.
Trong khi chủ đề này đã không được xử lý
sâu rộng trong các tài liệu huấn quyền, có hai tài
liệu có thể giúp chúng tôi xây dựng một câu trả
lời.
Tài liệu thứ nhất, trích từ huấn thị
"Redemptionis Sacramentum”, nói đến hình
thức thông thường của thánh lễ và sự đồng tế
quốc tế. Tuy nhiên, nó cung cấp một nguyên tắc
tổng quát liên quan đến sự hiểu biết một ngôn
ngữ:
"113. Khi Thánh Lễ được nhiều linh mục
đồng tế, Kinh Nguyện Thánh Thể phải được đọc
trong ngôn ngữ mà tất cả các linh mục và dân
chúng hiện diện trong buổi cử hành đều biết. Có
thể xảy ra trường hợp, trong số các linh mục
hiện diện, có vị không biết ngôn ngữ được dùng
khi cử hành và không thể đọc các phần Kinh
Nguyện Thánh Thể, dành riêng cho mình. Trong
trường hợp này, các ngài không đồng tế, nhưng
tốt hơn các ngài chỉ tham dự cử hành và mặc áo
dành vào cung thánh, theo quy định" (Bản dịch
Việt Ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
Tài liệu thứ hai là từ một huấn thị của Ủy ban
Ecclesia Dei, vốn giám sát hình thức ngoại
thường và triển khai một số qui định trong tông
thư "Summorum Pontificum" của Đức Giáo
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Hoàng Biển Đức XVI. Về các yêu cầu cho linh
mục, tài liệu nói:
"20. Liên quan đến vấn đề các yêu cầu cần
thiết cho một linh mục đủ khả năng (idoneus) để
cử hành thánh lễ trong hình thức ngoại thường
(forma extraordinaria), có qui định như sau:
"a. Bất cứ linh mục Công Giáo nào không bị cản
trở bởi Giáo Luật là được xem “đủ khả năng”
(idoneus) cho việc cử hành Thánh Lễ trong
hình
thức
ngoại
thường
(forma
extraordinaria).
"b. Về việc sử dụng tiếng Latinh, một kiến thức
cơ bản là cần thiết, để cho phép linh mục
phát âm các từ ngữ một cách chính xác và
hiểu ý nghĩa của chúng.
"c. Về kiến thức thực hiện nghi lễ, được cho là
có đủ khả năng các linh mục nào tự trình
diện mình thể để cử hành thánh lễ trong trong
hình
thức
ngoại
thường
(forma
extraordinaria), và đã từng cử hành trước
đó".
Từ hai văn bản này, chúng ta có thể thấy rằng
khả năng được cho là cần thiết chính là linh mục
đọc được các từ ngữ và hiểu ý nghĩa của bản
văn.
Điều này có nghĩa rằng linh mục có một sự
hiểu biết tổng quát về những gì ngài đọc, nhưng
không cần sự hiểu biết chuyên sâu về mọi sắc
thái của ngữ pháp.
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Đối với hình thức thông thường, một vị đồng
tế cần ít nhất phát âm chính xác các phần mà
mọi vị đọc. Ngay cả khi ngài chỉ hiểu viết chút
ít ngôn ngữ của lễ cử hành, ngài đã hiểu các bản
văn tương tự trong tiếng mẹ đẻ của mình, và
thường có thể dõi theo. Như chỉ thị nói, nếu
ngài thiếu kiến thức tối thiểu này, ngài không
nên đồng tế.
Bởi vì không có đồng tế trong hình thức
ngoại thường, trình độ hiểu biết tiếng Latin là
phải cao hơn. Ví dụ, một linh mục sẽ có thể nắm
bắt ý nghĩa chung của các kinh nguyện, bài đọc
và kinh tiền tụng. Ngài cũng sẽ có thể sử dụng
hình thức ngữ pháp chính xác cho các yếu tố
biến đổi, chẳng hạn danh tánh của giáo hoàng,
giám mục và các vị thánh trong ngày.
Nếu ngài có đủ kiến thức để phát âm một
cách chính xác, nhưng ít tự tin hơn đối với các
yếu tố khác, thì ngài vẫn cử hành thánh lễ, bằng
cách chuẩn bị trước với sự trợ giúp của một bản
dịch tốt. Nếu không, tốt hơn ngài nên đợi cho
đến khi ngài có một mức độ tối thiểu về tiếng
Latinh.
Vì vậy, chúng tôi có thể nói rằng trong ánh
sáng của các tài liệu trên đây, nhưng cũng xét
đến các cuộc thảo luận vấn đề giữa các nhà thần
học, chúng tôi có thể nói rằng yêu cầu tối thiểu
cho một Thánh Lễ hợp lệ là sự phát âm chính
xác của các lời truyền phép, cùng với một sự

hiểu biết chung về ý nghĩa của chúng. Người ta
giả thiết rằng sự hiểu biết đúng đắn này đã có
nơi mỗi linh mục.
Ngay cả ở đây, cách phát âm chính xác là
không tuyệt đối, miễn là các sai lỗi hoặc sự
thiếu sự rõ ràng trong cách đọc chữ không tạo ra
một ý nghĩa mới. Ví dụ, một linh mục đã có một
trở ngại phát âm do bệnh tật, vẫn có thể cử hành
thánh lễ hợp lệ nếu ngài biết những gì ngài đang
cố gắng đọc, nhưng ngài không thể phát âm rõ
nó thôi. Trong các năm cuối đời, việc phát âm
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường
khó hiểu đối với đa số, nhưng không ai nghi ngờ
tính hợp lệ của thánh lễ Ngài cử hành.
Ngoài yêu cầu tối thiểu cho sự hợp lệ, phẩm
giá và chất lượng của việc cử hành như là một
hành vi thờ phượng đòi hỏi một sự hiểu biết đầy
đủ về ngôn ngữ của lễ cử hành. Từ quan điểm
bề ngoài và mục vụ, linh mục cần đủ khả năng
để công bố bản văn, không chỉ phát âm một
cách chính xác, nhưng có thể nhấn mạnh và
dừng chút xíu ở nơi cần nhấn mạnh và cần
dừng, nhằm truyền đạt ý nghĩa của bản văn như
một kinh nguyện.
Việc công bố và hiều biết đúng đắn như thế
cũng giúp linh mục và tín hữu đưa lời cầu
nguyện đi vào tâm hồn mình, và cho phép nó
thâm nhập và biến đổi cuộc đời của họ.
(Zenit.org 10-6-2014) Nguyễn Trọng Đa

Tỷ lệ người Công Giáo
tăng nhanh hơn tỷ lệ dân số trên toàn cầu
Đặng Tự Do 5/30/2014 (Vietcatholic) http://vietcatholic.org/News/Html/125295.htm

Theo thống kê mới nhất từ Vatican, hiện nay
có 1.229 tỷ người Công Giáo trên thế giới, tức
là gia tăng 10% theo thống kê năm 2005. Giáo
Hội đã phát triển nhanh nhất ở châu Phi, nơi số
người Công Giáo đã tăng 29% Trong khi đó,
châu Âu là khu vực duy nhất số người Công
Giáo sụt giảm.
Các con số thống kê này dựa vào số liệu Tòa
Thánh có được từ các Hội Đồng Giám Mục các
nước vào tháng Mười Hai năm 2012.
Thống kê mới cho thấy số lượng các linh
mục đã tăng từ 406,000 vào năm 2005, lên
414,000 ngàn vào cuối năm 2012. Con số các vị
Chia Sẻ 5 & 6 - 2014 (348 & 349)

Giám Mục cũng tăng với một tốc độ tương tự và
đã lên đến 5,000 Giám Mục, trong khi đó số các
chủng sinh lên đến 120,000.
Trong giai đoạn 7 năm từ 2005 đến 2012, số
lượng những vị sống đời thánh hiến giảm 7% và
chỉ còn 703,000 nữ tu và nam tu.
Sự thay đổi lớn nhất là con số các phó tế vĩnh
viễn. Năm 2005, Giáo Hội có khoảng 33,000
phó tế vĩnh viễn. Bảy năm, con số đã tăng lên
đến 42,000. Hoa Kỳ là nước có nhiều phó tế
vĩnh viễn nhất. Gần đây, cũng bắt đầu có sự
tăng trưởng đáng kể con số các phó tế vĩnh viễn
ở châu Âu.
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Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh
và từ đó chảy ra con suối bác ái
trở thành dòng sông lớn
(Linh Tiến Khải 5/27/2014, từ Vietcatholic)
Năm 1187 thành Giêrsusalem bị thất thủ và rơi vào tay Saladino. Người Hồi cho phép
kitô hữu hành hương thăm viếng và các linh mục có thể cử hành thánh lễ trong Phòng Tiệc
Ly. Khi các tu sĩ Phanxicô tới Thánh Địa năm 1335 vương cung thánh đường do Đạo
binh Thập tự xây bị bỏ hoang và hầu như bị tàn phá hoàn toàn. Sau nhiều thương thuyết
dài và khó khăn với Sultan Ai Cập và trả một số tiền rất lớn, vua Roberto của vương quốc
Napoli và hoàng hậu Sancia đã thành công trong việc giao cho các tu sĩ dòng Phanxicô
trông coi Nhà Tiệc Ly. Các tu sĩ tái thiết với sự trợ giúp của các nghệ sĩ đảo Chypre, theo
mô hình đầu tiên hai tầng. Các tu sĩ cũng xây một tu viện bên cạnh cho các anh em đặc trách
quản trị các nơi thánh tại Giêrusalem và Bếtlêhem. Cha bề trên tu viện được nhận chức là
”Người canh giữ Núi Sion”.

Phòng Tiệc Ly là nơi Giáo Hội khai sinh và
từ đó chảy ra con suối bác ái trở thành dòng
sông lớn. Nó nhắc nhớ hy lễ, việc phục vụ, tình
bạn, sự chia sẻ, tình huynh đệ, sự hòa hợp và
bình an. Từ Phòng Tiệc Ly Giáo Hội đã khởi
hành với Bánh được bẻ ra giữa các bàn tay, với
các vết thương của Chúa Giêsu trong đôi mắt,
và Chúa Thánh Thần tình yêu trong con tim.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên
trong bài giảng thánh lễ đồng tế với các Hồng
Y, Thượng Phụ và Giám Mục trong Phòng Tiệc
Ly lúc 17 giờ 20 chiều thứ hai 26-5-2014. Đây
cũng là Sinh hoạt cuối cùng của Đức Thánh Cha
Phanxicô trong ngày thứ ba viếng thăm Thánh
Địa
Sau khi gặp các linh mục tu sĩ nam nữ trong
Vương cung thánh đường Giệtsêmani, Đức
Thánh Cha đã trồng một cây ô liu bên cạnh cây
ô liu Đức Phaolô VI đã trồng cách đây 50 năm
trong vườn Cây Dầu. Tiếp đến ngài đã đi xe tới
Phòng Tiệc Ly nằm cách đó 2 cây số trong
thành cổ Giêrusalem.
Phòng Tiệc Ly là chiếc nôi của Giáo Hội
khai sinh, nơi Chúa Giêsu Kitô đã thành lập
chức Linh Mục, các Bí tích Thánh Thể và Hòa
Giải. Từ ”Coenaculum” tiếng La tinh ám chỉ nơi
dùng bữa tối, nhưng nói chung nó ám chỉ tầng
trên nơi tiếp khách trong nhà. Sự xác thực của
Phòng Tiệc Ly đã rất cổ xưa, từ thế kỷ thứ III.
Vào thế kỷ thứ IV có một nhà thờ mới được xây
gần Phòng Tiệc Ly gọi là nhà thờ ”Thánh Sion”.
Năm 614 nhà thờ này bị người Hồi tàn phá, khi
người Hồi xâm lăng Thánh Địa. Nó được tái
thiết rồi lại bị người Hồi phá hủy. Khi Đạo Binh
Thập Tự tới Thánh Địa, nhà thờ ở trong tình
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trạng đổ nát, chỉ trừ nhà nguyện nguyện hai tầng
của Phòng Tiệc Ly. Đạo Binh Thập Tự Kitô đã
xây một vương cung thánh đường ba gian dọc
gồm ”Phòng bên trên, tức Nhà nguyện Tiệc Ly,
”nơi Đức Maria ngủ” và một nhà nguyện bên
dưới kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho
các môn đệ.
Năm 1524 người Hồi chiếm các phòng bên
dưới Phòng Tiệc Ly, vì cho đó là ”Mộ của ngôn
sứ Đavít”. Tiếp đến đế quốc Ottoman ra sắc
lệnh lấy lại cả Phòng Tiệc Ly ở tầng trên, và
buộc các tu sĩ Phanxicô phải bỏ cả tu viện bên
cạnh. Phòng Tiệc Ly bị biến thành đền thờ Hồi
giáo, và chính quyền hồi cấm các kitô hữu lui
tới nơi này.
Trong phòng bên dưới có một mộ kỷ niệm
không hài cốt gọi là ”Mộ vua Đavít”, là đích
điểm hành hương của tín hữu Do thái có khuynh
hướng quốc gia, cả khi thiếu nền tảng lịch sử và
khảo cổ liên quan tới mộ vua Đavít tại đây. Nhà
nguyện phía trước, xưa kia là nhà nguyện ghi
nhớ biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn
đệ, biến thành hội đường Do thái.
Nhà nguyện Tiệc Ly bên trên dài 15,3 mét
rộng 9,4 mét được tái thiết theo kiểu Gôtích hồi
thế kỷ XIV, có một cầu thang nối liền tầng dưới
với tầng trên gồm 8 bậc dẫn lên nhà nguyện kỷ
niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Người ta cũng thấy cái ”Mihrab” xây năm 1929,
khi nhà nguyện bị biến thành đền thờ Hồi giáo,
chỉ cho tín hữu Hồi giáo thấy hướng thành phố
La Mecca. Đức Phaolô VI đã cầu nguyuện tại
đây ngày mùng 5 tháng giêng năm 1964, Đức
Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ tại đây ngày
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23 tháng 3 năm 2000, và Đức Biển Đức XVI
ngày 12 tháng 5 năm 2009.
Hiện nay Phòng Tiệc Ly là sở hữu của chính
quyền Israel, nhưng nằm dưới quyền tài phán
của Ủy ban hồi quản trị các nơi thánh Hồi giáo
của Giordania và chỉ được dùng cho cac lễ nghi
tôn giáo, và vua Abdullah II là thủ lãnh tối cao
của Ủy ban này.
Các tu sĩ Phanxicô đã dọn một bàn thờ với
các ghế cho các vị đồng tế. Giảng trong thánh lễ
kính Chúa Thánh Thần Đức Thánh Cha nói:
Anh em thân mến, thật là một ơn lớn lao
Chúa ban cho chúng ta, được tụ họp nhau nơi
đây trong Phòng Tiệc Ly để cử hành Bí tích
Thánh Thể. Nơi đây Chúa Giêsu đã ăn bữa Tiệc
Chiều sau hết với các Tông Đồ; nơi ngài đã hiện
ra giữa các vị sau khi sống lại; nơi Chúa Thánh
Thần đã hiện xuống với quyền lực trên Mẹ
Maria và các môn đệ. Đây là nơi Giáo Hội sinh
ra và ra đi. Từ đây Giáo Hội đã khởi hành với
Bánh được bẻ ra giữa các bàn tay, với các vết
thương của Chúa Giêsu trong đôi mắt, và Chúa
Thánh Thần tình yêu trong con tim. Chúa Giêsu
phục sinh được Chúa Cha gửi đến trong Phòng
Tiệc Ly thông truyển cho các Tông Đồ cùng
Thần Khí của Người, và với sức mạnh này Ngài
gửi các vị ra đi canh tân gương mặt của trái đất
(x. Tv 104,30).
Đi ra, khởi hành không có nghĩa là quên
lãng. Giáo Hội đi ra giữ gìn ký ức những điều
đã xảy ra; Chúa Thánh Thần nhắc cho Giáo Hội
nhớ từng lời nói, từng cử chỉ và vén mở ý nghĩa
của chúng. Phòng Tiệc Ly nhắc cho chúng ta
biết việc phục vụ và rửa chân mà Chúa Giêsu đã
thành toàn, như mẫu gương cho các môn đệ
Người. Rửa chân cho nhau có nghĩa là tiếp đón
nhau, chấp nhận nhau, yêu thương nhau, phục
vụ lẫn nhau. Có nghĩa là phuc vụ người nghèo,
người đau yếu, người bị loại trừ. Với Thánh Thể
Phòng Tiệc Ly nhắc chúng ta nhớ tới hy lễ.
Trong mỗi buổi cử hành Thánh Thể Chúa Giêsu
tự hiến cho Thiên Chúa Cha vì chúng ta, để
chúng ta cũng có thể hiệp nhất với Người, dâng
cuộc sống, công việc làm, các vui buồn khổ đau
của chúng ta cho Thiên Chúa, dâng mọi sự như
hy lễ tinh thần
Phòng Tiệc Ly nhắc chúng ta nhớ tới tình
bạn. Chúa Giêsu nói với nhóm Mười Hai: ”Thầy
không gọi các con là tôi tớ... nhưng là bạn hữu”
(Ga 15,15). Chúa làm cho chúng ta trở thành
bạn của Người, ký thác cho chúng ta ý muốn
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của Thiên Chúa Cha và ban chính Người cho
chúng ta. Đó là kinh nghiệm đẹp nhất của kitô
hữu, và một cách đặc biệt của linh mục: trở
thành bạn của Chúa Giêsu.
Tiếp tục bài giảng thánh lễ cử hành trong
Phòng Tiệc Ly Đức Thánh Cha nói: Phòng Tiệc
Ly nhắc nhớ cuộc từ biệt và lời hứa gặp lại các
bạn của Người: ”Khi Thầy sẽ đi rồi.... Thầy sẽ
lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở
đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,3). Chúa
Giêsu không rời chúng ta, Người không bao giờ
bỏ rơi chúng ta, Người đi trước chúng ta trong
nhà của Chúa Cha và Người muốn đem chúng ta
tới đó. Tuy nhiên Phòng Tiệc Ly cũng nhằc nhớ
tới điều tiêu cực, Đức Thánh Cha nói:
Nhưng Phòng Tiệc Ly cũng nhắc nhớ sự nhỏ
nhen, tính tò mò ”ai là người phản bội?”, sự
phản bội. Và mọi người trong chúng ta, chứ
không luôn luôn phải là người khác, có thể sống
lại các thái độ này, khi chúng ta nhìn người anh
em với sự tự mãn, khi chúng ta phán xét họ, khi
chúng ta phản hội Chúa Giêsu với các tội lỗi của
chúng ta.
Phòng Tiệc Lỵ nhắc nhở sự chia sẻ, tình
huynh đệ, sự hòa hợp, sự bình an giữa chúng ta.
Đã có biết bao nhiêu tình yêu thương, biết bao
nhiêu điều thiện đã nảy sinh từ Phòng Tiệc Ly!
Biết bao nhiêu bác ái đã xuất phát từ đây, như
một dòng sông chảy từ nguồn, ban đầu chỉ là
một con suối nhỏ rồi lan rộng và trở thành con
sông lớn... Tất cả các Thánh đã kín múc từ đây;
dòng sông lớn sự thánh thiên của Giáo Hội luôn
luôn bắt nguồn từ đây, luôn luôn mới mẻ, từ
Trái Tim Chúa Kitô, từ Thánh Thể, từ Thần Khí
Thánh của Người.
Sau cùng Phòng Tiệc Ly nhắc chúng ta nhớ
tới sự khai sinh của gia đình mới, Giáo Hội, do
Chúa Giêsu phục sinh thành lập. Một gia đình
có một Bà Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Các gia
đình kitô thuộc đại gia đình này, và tìm thấy
trong đó ánh sáng và sức mạnh để bước đi và
canh tân, qua các nhọc mệt và thử thách của
cuộc sống. Tất cả mọi con cái Thiên Chúa thuộc
mọi dân tộc và ngôn ngữ đều được mời gọi
thuộc gia đình này, tất cả là anh em và là con cái
của một Cha duy nhất ở trên trời. Đó là chân
trời của Phòng Tiệc Ly: chân trời của Chúa
phục sinh và của Giáo Hội.
Từ đây Giáo Hội ra đi, được linh hoạt bởi
Thần Khí. Tụ tập cầu nguyện với Mẹ Chúa
Giêsu, Giáo Hội luôn sống trở lại sự chờ đợi
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Thánh Thần được tuôn đổ xuống một lần nữa:
Lậy Chúa, xin Thần Khí Chúa xuống và canh
tân mặt đầt (c. Tv 104,30).
Sau Thánh Lễ Đức Thánh Cha đã bắt tay
chào các tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện bên
ngoài, kể cả mấy cảnh sát. Tiếp đến ngài đi xe
đến núi Scopus cách đó 5 cây số để lấy trực
thăng bay về phi trường Ben Gourion ở Tel
Aviv. Tại đây lễ nghi từ biệt đã diễn ra lúc 8 giờ
chiều. Đức Thánh Cha, tổng thống Perez và Thủ
tướng Netanyahu đã duyệt hàng chào danh dự.
Đức Thánh Cha đã bắt tay từ biệt các giới chức
đạo đời và cả các cảnh sát viên và nhân viên
phục vụ phi trường.
Tổng thống và Thủ tướng Israel đã tiễn Đức
Thánh Cha tới tận chân thang máy bay. Khi bắt

tay từ biệt Đức Thánh Cha Thủ tướng
Netanyahu đã nói: ”Xin Đức Thánh Cha cầu
nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng cầu
nguyện cho ngài”. Lên tới cửa máy bay Đức
Thánh Cha còn quay lại giơ tay chào mọi người.
Ngài bắt tay các nhân viên phi hành đoàn trước
khi vào ghế ngồi. Trong khi chờ đợi máy bay
cất cánh, ống kính đài truyền hình Israel cho
thấy Đức Thánh Cha đọc báo. Chiếc máy bay
của hãng hàng không El Al B777 của Israel đã
rời phi trường Tel Aviv lúc 8 giờ 20 tối thứ hai
và đáp xuống phi trường Ciampino lúc 11 giờ
đêm.Từ đó Đức Thánh Cha đã đi trực thăng về
Vaticăng kết thúc chuyến viếng thăm Thánh Địa
ba ngày.

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

Sứ điệp gửi các Phật tử
nhân dịp Đại lễ Vesak năm 2014(Phật lịch 2557)
Nhân dịp Đại lễ Vesak 2014 (Phật lịch 2557) của Phật giáo, nhằm ngày 1305-2014, Đức hồng y Jean-LouisTauran đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các
Phật tử trên toàn thế giới. Toàn văn sứ điệp như sau:

Phật tử và Kitô hữu:
Cùng nhau cổ vũ tình huynh đệ
Các bạn Phật tử thân mến,
1. Thay mặt Hội đồng Toà Thánh về Đối
thoại Liên tôn, một lần nữa tôi lại vui mừng gửi
đến Phật tử trên khắp thế giới,những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Đại lễ Vesak của
các bạn.
2. Năm nay lời chúc của chúng tôi dựa trên
Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2014 của
Đức giáo hoàng Phanxicô với chủ đề: “Tình
huynh đệ: nền tảng và đường dẫn đến hòa
bình”. Trong đó, Đức giáo hoàng Phanxicô đã
nhận định rằng: Tình huynh đệ là một chiều kích
thiết yếu của con người, vì con người là một
hữu thể có tương quan. Ý thức sâu sắc về các
mối tương quan dẫn chúng ta đến việc nhìn
nhận và đối xử với mỗi người như người anh chị
em thực sự; nếu không sẽ không thể xây dựng
được một xã hội công bằng, một nền hoà bình
vững chắc và lâu dài (số 1).
3. Các bạn thân mến, truyền thống tôn giáo
của các bạn tin tưởng rằng các tương quan bằng
hữu, đối thoại, bố thí, chia sẻ quan điểm một
cách hài hòa và tôn trọng sẽ dẫn đến một thái độ
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thiện hảo và yêu thương, và đối lại, thái độ ấy
lại tạo ra các mối tương quan đích thực và
huynh đệ. Các bạn cũng tin rằng nguồn gốc của
nhiều tệ nạn là do vô minh và ngộ nhận, hậu quả
của tham sân si, và sẽ dẫn đến sự phá vỡ các
mối quan hệ huynh đệ. Chẳng may, “tính ích kỷ
hằng ngày là nguyên nhân của nhiều cuộc chiến
tranh và nhiều bất công”, ngăn cản chúng ta
nhìn những người khác “như những hữu thể
được dựng nên cho tương quan hỗ tương, hiệp
thông và trao ban”. (Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế
giới năm 2014, số 2). Thói ích kỷ ấy chắc chắn
sẽ dẫn đến việc xem người khác như một mối đe
dọa.
4. Là các Phật tử và Kitô hữu, chúng ta đang
sống trong một thế giới thường xuyên bị xâu xé
bởi áp bức, ích kỷ, tính cục bộ,đấu tranh sắc tộc,
bạo lực và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Một thế
giới mà “người khác” bị xem và đối xử như một
người thấp kém, một kẻ phi ngã vị, hoặc một
người đáng sợ và, nếu được cần phải loại trừ.
Tuy nhiên, chúng ta đượckêu gọi, trong tinh
thần hợp tác với tất cả mọi người hành hương
thiện chí khác, tôn trọng và bảo vệ cả nhân loại
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trong sự khác biệt về kinh tế- xã hội, chính trị và
tôn giáo. Đâm rễ sâu trong niềm tin tôn giáo
khác nhau của mình, chúng ta được đặc biệt kêu
gọi công khai tố cáo các tệ nạn xã hội làm
phương hại đến tình huynh đệ; chữa lành cho
tha nhân khỏi những gì ngăn cản họ lớn lên với
lòng quảng đại bất vụ lợi; và trở nên những
người hoà giải, phá vỡ các bức tường chia
rẽtrong xã hội, và phát huy tình huynh đệ thực
sự giữa các cá nhân và các tập thể với nhau.
5. Thế giới của chúng ta ngày nay đang ngày
càng cảm nhận về một nhân loại chung và cùng
tìm kiếm một thế giới công bằng, hoà bình và
thân thiện hơn. Nhưng việc thực hiện được
những niềm hy vọng này lại tùy thuộc vào sự
nhìn nhận các giá trị phổ quát. Chúng tôi hy
vọng rằng công cuộc đối thoại liên tôn, bằng
việc nhìn nhận những nguyên tắc nền tảng của
đạo đức phổ quát, sẽ giúp thúc đẩy một cảm
thức mới mẻ về sự hiệp nhất sâu xa và tình
huynh đệ, giữa mọi thành viên của gia đình
nhân loại. Thật vậy, “mỗi người chúng ta được
kêu gọi trở thành một nghệ nhân xây dựng hòa
bình, bằng cách đoàn kết thay vì chia rẽ, dập tắt
thay vì nuôi dưỡng hận thù, bằng việc khai mở
con đường đối thoại thay vì dựng nên những

bức tường ngăn cách mới! Hãy đối thoại với
nhau, gặp gỡ nhau để thiết lập một nền văn hóa
đối thoại, nền văn hoá gặp gỡ trên thế giới”
(Diễn văn của Đức giáo hoàng Phanxicô tại Hội
nghị quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh
Egidio tổ chức, ngày 30-09-2013).
6. Các bạn thân mến, để xây dựng một thế
giới huynh đệ, điều hết sức quan trọng là chúng
ta hợp sức với nhau để hướng dẫn mọi người,
nhất là người trẻ, biết ưu tiên tìm kiếm tình
huynh đệ, sống trong tình huynh đệ và can đảm
xây dựng tình huynh đệ hơn. Chúng tôi cầu
nguyện cho việc cử hành đại lễ Vesak của các
bạn trở nên một cơ hội để tái khám phá và cổ vũ
cho tình huynh đệ, đặc biệt nơi các xã hội đang
chia rẽ.
Một lần nữa xin gửi lời chào thân hữu và
mến chúc tất cả các bạn một Đại lễ Vesak hạnh
phúc!
Hồng y Jean-Louis Tauran
Chủ tịch
Lm. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ
Thư ký
Huy Hoàng chuyển ngữ

Sơ Cristina Scuccia
đoạt giải "The Voice of Italy 2014"
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn (Nguồn:Vietcatholic)

Tối thứ năm, 05.6.2014, khán giả đài truyền
hình Rai 2 của Ý đã bình chọn Sơ Cristina
Scuccia cho giải thưởng "The Voice of Italy
2014" với số phiếu đa số 62,30%. Trong tu phục
áo dòng màu đen truyền thống của Dòng Ursula
và với cây thánh giá đeo trước ngực, Sơ Cristina
cứ tiến dần vào vòng chung kết của cuộc thi
"Giọng hát của Ý năm 2014" và thắng đối thủ
Giacomo Voli. Người ca sĩ nam này chỉ đạt
được 37,70% số phiếu. Sơ Cristina đã qua tiếng
hát đi thẳng vào trong trái tim của khán giả Ý
ngay từ bắt đầu cuộc thi vào tháng 3.2014.
Một điều hầu như chưa bao giờ xảy ra trong
giới giải trí truyền hình là người đoạt giải xin
đọc một kinh Lạy Cha với khán giả để tạ ơn
Chúa Cha trên trời.
Tại vòng thi chung kết Sơ Cristina đã chiếm
ưu thế hơn ba ứng cử viên khác. Cô đã hát bài
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“What a Feeling” và “No One” của tác giả
Alicia Keys. Với bài hát này, Sơ Scuccia đã
thuyết phục khán giả và ban giám khảo lúc xuất
hiện đầu tiên Sơ vào đầu tháng ba vừa qua. Lúc
ấy qua bài “No One” đã làm cho 4 vị giám
khảo chết lặng bởi giọng hát tuyệt vời của Sơ
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Scuccia và họ thực sự không mong đợi một tài
năng hiếm có đến từ một người Nữ Tu trong
chương trình thi tuyển "The Voice of Italy".
Trong lúc tranh tài Sơ Cristina đã trình diễn
thêm những bản nhạc "Girls Just Want to Have
Fun" của Cyndi Lauper. Hát song ca với đối
thủ Kylie Minogue bài "Can't Get You Out Of
My Head". Chỉ có một bài hát duy nhất dính
liền với cuộc sống tu trì được Sơ trình diễn là
"Living on a Prayer" của Bon Jovi. Trong cuộc
thi bán kết Sơ hát bài "The Time of My Life"
từ chuyện phim "Dirty Dancing".
Đồ trang sức chính là
cây Thánh Giá đeo trước ngực
Qua nhiều vòng thi Sơ Cristina chẳng có gì
trang sức nhiều hơn là chiếc áo dòng, đôi giày
săn-đan và cây thánh giá. Sơ nhận mạnh lúc
nhận giải thưởng: "Tôi muốn Chúa Giêsu đến
đây, điều ấy là tuyệt vời!" Và yêu cầu khán giả
cùng đọc một kinh Lạy Cha với Sơ. Khi nhận
giải thưởng Sơ Cristina một tay cầm cúp và
một tay cầm thánh giá giơ lên cao.
Được hỏi vì sao Sơ tham dự thi, thì Sơ
Cristina cho biết nhờ tấm gương ĐGH
Phanxicô mà Sơ có quyết định dự thi vì ĐGH
khuyến khích các nam nữ tu sĩ đến gần với đàn
chiên hơn và ra đi rao giảng Lời Chúa. Sơ
muốn rằng "Giáo Hội hiện diện ở khắp mọi nơi
và ở giữa mọi người chúng ta."
Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y
Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Giáo
hoàng về Văn hóa trong tháng 3 đã lên tiếng
chúc mừng và ngợi khen thưởng Sơ Cristina.
ĐHY nhắc đến việc sử dụng tài năng do Thiên
Chúa ban: "Mỗi Bạn nên sử dụng bất cứ món
quà gì mà Bạn đã nhận được để phục vụ cho
người khác” (1 Peter 4:10). Sau khi đoạt giải
Sơ Cristina hy vọng sẽ nhận được một cuộc
điện thoại chúc mừng của ĐGH Phanxicô.
Sau mỗi vòng thi hầu như cả hội trường đều
đứng dậy hò reo “Sorella! Sorella!” (nghĩa là
“Nữ Tu” theo tiếng Ý).
"Mục đích của tôi không phải là để có thành
công," Sơ Cristina đã công bố một ngày trước
khi thi chung kết, tuy nhiên Sơ bây giờ đã có
một lời mời cho một hợp đồng thu âm. Các
buổi trình diễn âm nhạc đi theo Tuor cho nhiều
người hâm mộ tại Ý muốn được nghe. Nhưng
Sơ Cristina muốn giữ lời khấn vâng lời trọn
vẹn: "Nếu Mẹ Bề Trên của tôi nói không, thì
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tôi cũng hạnh phúc để trở về nhà dòng với các
trẻ em trong phòng cầu nguyện."
Ban Giám Khảo đã nhận định
lúc thi vòng hai vào tháng 4 như sau:
- Giám khảo Noemi: Tôi là người có đạo.
Việc mang Chúa đến nơi này (The Voice of
Italy), thì việc đó qủa.. thật lạ lùng và phi
thường, bời vì thời đại ngày nay chúng ta
thường quên đi chiều kích về tâm linh. Vậy
chúng ta phải cảm ơn Sơ Cristina rất nhiều, quả
thực thật tuyệt vời.
- Giám khảo Raffaella: Sơ Cristina sở hữu
một chất giọng đầy năng lực. Sân khấu này
thuộc về Sơ. Tôi chắc chắn J-Ax chọn Sơ, nếu
không anh ta sẽ phải xuống hỏa ngục…
- Giám khảo J-Ax (người hướng dẫn): Tôi lo
sợ mọi người hiện diện ở đây nghi oan về tôi là
để Sơ Cristina sử dụng một chất kích thích thần
thánh nào đó… Một điều rất đặc biệt là khi Sơ
cất tiếng hát thì Sơ mang đến cho mọi người
chúng ta một niềm vui sướng hân hoan. Hiệu
ứng lập tức này được cảm nghiệm qua 3 vị
giám khảo khác và cả hội trường… Và tôi tiếp
tục đi tiếp theo với Sơ Cristina.
50 triệu lần nhấp chuột trên YouTube
nghe giọng hát của Sơ Cristina
Video của chương trình đầu tiên với bài hát
«No One» được đưa lên YouTube từ tháng 3
năm 2014 đã có đến hơn 50 triệu lần người
nhấn chuột vào nghe, một con số hâm mộ to
lớn ít có ai trong giới âm nhạc đạt được như
thế.
Sơ Cristina Scuccia, 25 tuổi, đang sống
trong một nhà Dòng Ursula tại Milanô và chăm
sóc trẻ em. Tham gia chương trình thi "The
Voice of Italy" theo Sơ Cristina là dùng một
phương cách khác để truyền bá Tin Mừng.
Sinh ra ở làng Comiso (30 ngàn dân) thuộc
đảo Sicilia, Sơ Cristina lớn lên như một cô gái
bình thường với mơ ước như bao người trang
lứa sẽ trở thành một ca sĩ thành công và nổi
tiếng. Sơ đã có ban nhạc riêng hát tại các đám
cưới và các lễ hội. Ở tuổi 18, Sơ đã cố gắng thư
vận may của mình trong chương trình Italo-tài
năng "Amici" - nhưng không thành công. Sau
đó Sơ theo học đại học với phân khoa nghệ
thuật.
Sự quyết định trở thành người Nữ Tu vào
năm 2008 khi Sơ được chọn hát vai chính cho
một chương trình nhạc kịch nói về Mẹ lập dòng
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cặp không thể tách rời trong đời sống của Sơ
Cristina Scuccia.

Angela Merici trong thế kỷ 16, được gọi là
dòng Ursula, chuyên môn lo về giáo dục trẻ em
và giới trẻ. Từ đấy đức tin và âm nhạc là một

4 Phẩm Chất Của Một Người Lãnh Đạo Giỏi
“Người lãnh đạo đích thực có sự tự tin để
đứng một mình, có sự can đảm để đưa ra những
quyết định khó khăn, và có lòng thương cảm để
lắng nghe các nhu cầu của tha nhân. Người đó
không tự đặt mình là một nhà lãnh đạo, nhưng
trở thành nhà lãnh đạo bằng phẩm chất của các
hành động của mình và bằng sự ngay lành của ý
hướng” (Douglas MacArthur)
1.Khả năngTruyền đạt: Một ý tưởng hay
không là gì cả nếu bạn không thể thông đạt ý
tưởng đó lại cho kẻ khác. Không những bạn sẽ
hữu hiệu hơn nhiều khi diễn tả và thực hiện các
mục tiêu, nhưng bạn sẽ có mối tương giao tốt
hơn và mức độ tin cậy cao hơn đối với nhómđội (team, chứ không phải chỉ là group) của bạn.
2. Khả năng ủy nhiệm: Tin tưởng nhóm –đội
của bạn thực hiện được nhãn quan/ lý tưởng của
bạn. Tự mình làm qua nhiều có thể làm hạ thấp
chất lượng công việc của bạn, vì thế hãy nhận ra

các thế mạnh và khát vọng của từng thành viên
trong nhóm-đội và ủy thác/giao quyền cho
họ.Điều nầy giúp anh có thì giờ để tập chú vào
các trách nhiệm cao hơn.
3. Khiêm tốn
4. Ủng hộ/hỗ trợ

VUI TÍ VỚI TIẾNG ANH
SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây
RAIN mưa, WIND gió, DAY ngày, NIGHT đêm
HIGH cao, HARD cứng, SOFT mềm
REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào
LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE
đâu
SENTENCE có nghĩa là câu
LESSON bài học RAINBOW cầu vòng
WIFE là vợ, HUSBAND chồng
DADY là bố, PLEASE DON'T xin đừng
DARLING tiếng gọi em cưng
MERRY vui thích, cái sừng là HORN
TEAR là xé, rách là TORN
TO SING là hát A SONG một bài
TRUE là thật, láo TO LIE
GO đi, COME đến, một vài là SOME
Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
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FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
A LIFE là một cuộc đời
HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
GLAD mừng, HATE ghét, LOVE yêu
CHARMING duyên dáng, diễm kiều GRACEFUL
SUN SHINE trời nắng, trăng MOON
WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ
Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
CLEAR trong, DARK tối, khổng lồ GIANT
GAY vui, DIE chết, NEAR gần
SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn
BURY có nghĩa là chôn
Chết DIE, DEVIL quỷ, SOUL hồn, GHOST ma

(còn tiếp)
(Trích từ 3000 từ vựng tiếng Anh qua thơ 6-8;)
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THƠ … THƠ
HAI TÊ MIỆT VƯỜN
Thánh Thần Soi Sáng
Thánh Thấn soi sáng trí tâm,
Giúp con thoát khỏi sai lầm dối gian.
Ngài là ánh sáng siêu phàm,
Chiếu soi nhân thế thấy đường để đi.
Nhờ Ngài con biết thực thi,
Bao điều thiện hảo chỉ vì yêu thương.
Chính qua cuộc sống đời thường,
Nhưng con vững bước theo đường Giê su.
Trái tim chất chứa nhân từ,
Yêu thương nhân thế chẳng trừ một ai.
Thế nên loại bỏ họa tai,
Bởi bao tội ác, trái sai của mình.
Chính nhờ luôn biết hy sinh,
Sống cho nhân thế vì tình của Cha.
Mọi người vui sống trong nhà,
Cùng nhau hưởng trọn bao la ân tình.

Thiên Chúa Ngôi Ba
Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba,
Cùng đồng bản thể Ngôi Cha, Ngôi Lời.
Bởi Ngài đích thực Chúa Trời,
Quyền năng tuyệt đối, muôn đời vinh quang.
Ngài là mạch suối tuôn tràn,
Thánh ân cứu độ cho ngàn thọ sinh.
Loài người lại được tái sinh,
Trở nên nghĩa tử trong tình của Cha.
Từ nay chẳng bị quỉ ma,
Dẫn đường đưa lối đi xa Nước Trời.
Nhờ luôn tuân giữ lời người,
Sống đời Bác ái tuyệt vời cây tin.
Đây là hoa trái Thánh Linh,
Hằng luôn chất chứa trong tim mọi người.
Muôn người kết thúc cuộc đời,
Giã từ cõi thế về trời gặp Cha.

MẦU NHIỆM BA NGÔI
Gẫm suy Mầu nhiệm Ba Ngôi,
Lòng con cảm nhận Chúa Trời tình thương.
Ngài là mạch suối đổ tuôn,
Xuống trên vạn vật ngàn muôn phúc lành.
Chính nhờ công cuộc tạo thành,
Muôn loài hiện hữu tốt lành đẹp xinh.
Loài người hưởng trọn mối tình,
Thông chia sự sống thần linh Chúa Trời.
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Được mang hình ảnh Ngôi Lời,
Chính là Trưởng Tử muôn người anh em.
Thế nhân khỏi cảnh tối đen,
Chẳng còn tội ác ghét ghen giận hờn.
Cuối đời gặp Chúa Ba Ngôi,
Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình yêu.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 06-07
`
Ngày

06

13

24

27
28

29

Tên
Thánh

Nôbettô
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Antôn
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Gioan B.
Ghiđô
Irênê
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phaolô
Phaolô
Phêrô
Phaolô
Phaolô

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Họ Tên

Nguyễn Văn Khanh
Trần Văn Biên
Phạm Xuân Khiết
Phan Vũ
Vũ Hữu Lệ
Nguyễn Đình Hải
Vũ Văn Chính
Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Trung Trực
Nguyễn Ngọc Kính
Nguyễn Anh Tôn
Trần Minh Thạch
Đồng Văn Thượng
Trần Văn Cai
Đặng Đình Sĩ
Hoàng Văn Ái
Đậu Tiến Dũng
Nguyễn Kỳ
Phạm Xuân Thanh
Phan Duy Hải
Đinh Ngọc Hoàn
Đậu Quang Luật
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Anh Tuấn
Trần Huy Hoàng
Nguyễn Văn Hậu
Đoàn Minh Sáng
Nguyễn Văn Diệu
Trần Khắc Du
Nguyễn Duy An
Nguyễn Hồng Giáo
Nguyễn Thanh Minh
Lê Đình Trị
Đậu Văn Minh
Nguyễn Văn Ánh
Trần Quang Danh
Nguyễn Thọ Hoàng Dũng

Trần Ngọc Phú
Trịnh Minh Trí
Nguyễn Hồng Cẩm
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Văn Dám
Trần Văn Huấn
Nguyễn Quốc Huy
Rơchăm H’Ring
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Cộng Đoàn

Thanh Hải
CPC
CLG
Đa kao
Du Sinh
Sông Bé
Thủ Đức
Bình Giã
Đa Kao
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Vinh
Thủ Đức
CPC
Đồng Dài
Đa kao
Du Sinh
Mỹ
Thủ Đức
Myanma
Hà Nội
CLG
Sông Bé
Đồng Dài
Thủ Đức
Thủ Đức
Vinh
Thủ Đức
Du Sinh
Thủ Đức

Mỹ
Sông Bé
Cần Thơ
CÔL
Thủ Đức
Thủ Đức
Đa kao
Sông Bé
Đất Sét
Ý
Mỹ
Thủ Đức

Ngày
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Tên Thánh

Phaolô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô Tự
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô.Antôn
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô

Họ Tên

Nguyễn Thanh Hải
Bùi Minh Tuệ
Hoàng Thanh Quân
Phan Xuân Dương
Nguyễn Thanh Bình
Phạm Bá Đình
Trần Phú Nhuận
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Văn Hồ
Nguyễn Văn Khoan
Nguyễn Văn Hảo
Nguyễn Tín
Vũ Xuân Quế
Trần Ngọc Niên
Nguyễn Trung Phát
Lê Minh Hải
Nguyễn Đình Phục
Nguyễn Hồng Phúc
Hồ Tùng Ngọc
Nguyễn Quế
Nguyễn Minh Hiếu
Trần Xuân Hướng
Dương Văn Thiên
Trần Thanh Bảo
Trần Văn Bình
Lê Hoàng Thế Minh
Nguyễn Văn Dũng
Lê Duy Lượng
Trương Quang Vinh
Mai Văn Công
Phan Văn Mười
Hoàng Cao Thái
Phạm Phúc Linh
Nguyễn Văn Tâm
Võ Minh Hoàng
A Lih
Nguyễn Duy Phúc
Bùi Đức Hoàng
Đỗ Thanh Diệu
Nguyễn Xuân Diệu
Nguyễn Đình Vịnh
Lê Văn Đoán
Rôđa Tuấn
NguyễnVăn Long

Cộng
Đoàn

Vinh
Vinh
Cần Thơ
Đồng Dài
Đa Kao
CLG
Úc
Canada
Du Sinh
Đa Kao
Du Sinh
Du Sinh
Hoà Hội
Xuân Sơn
Pleiku
Thủ Đức
Pleiku
Cần Thơ
Sông Bé
Suối Dầu
Suối Dầu
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Đakao
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
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Ngày

11/07
11/07
12/07
14/07
17/07
25/07
25/07
26/07

Tên Thánh

Biển Đức
Biển Đức
Ambrôxiô
Camilô
Alêxi
Giacôbê
Giacôbê
Gioakim

Họ Tên

Lê Huy Mỹ
Trần Minh Phương
Nguyễn Văn Sĩ
Trần Văn Phúc
Trần Đức Hải
Huỳnh Liên Ban
Hồ Viết Thể
Nguyễn Văn Có

Cộng Đoàn

Đồng Dài
CÔL
Ý
Thanh Hải
Hà Nội
Sông Bé
Xuân Sơn
Xuân Sơn

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Tháng 6
Ngày

Họ tên

06/06/2000

Gáp ri en Nguyễn Văn Hoa

07/06/1986

Gioan Thánh Giá Nguyễn Ngọc Toàn

14/06/1989

Sturmius Johannes Renners

17/06/1976

Archange Staelen

21/06/1999

Bonaventure Beaufort

22/06/1951

Maria Gioan Hoàng Văn Vĩnh

28/06/1958

Michel Marie Cordiez

28/06/2007

Maria Antôn Trần Phổ

Tháng 7
Ngày

28

Họ tên

06/07/1970

Pacifique Nguyễn Bình An

06/07/1984

Lêô Nguyễn Văn Thanh

08/07/1968

Maurice Bertin

08/07/1987

Jean Marc Leurs

09/07/2012

Giêrađô Trần Văn Liên

16/07/1996

Phêrô Nguyễn Văn Hân

26/07/1982

Gioan Baotixita Lưu Văn Thái

28/07/1978

Théophane Lê Mão

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

