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Đakao, 4 tháng 7 năm 2016

Kính gửi Anh chị em trong đại Gia đình Phan sinh.
Anh chị em thân mến,
Trong tháng 6/2016 vừa người nghèo, yêu quê hương đất nước. Tình yêu
qua, như thông lệ, Tỉnh đó thôi thúc anh em đi đến các vùng biên hẻo lánh:
dòng đã tổ chức hai khoá Khánh Vĩnh, Pleiku, Kontum, Sen Bàng, Trung
tĩnh tâm năm dành cho tất Hiếu, Ngả Hai, Cambodia, Lào… đưa anh em đến
cả anh em mình, và riêng gặp những người bên lề: phong cùi, tâm thần,
năm nay, tuần tĩnh tâm khuyết tật, thiểu số, di dân… khơi lên trong anh
đưọc kết hợp với các sinh hoạt của tu nghị chiếu em thao thức những vấn đề mà người ta đã đẩy nó
nhằm chuẩn bị cho Tu nghị sẽ diễn ra vào đầu năm ra các vùng biên vô cảm: bất công, tham nhũng, ô
tới. Có thể nói, đây là một trong số những sự kiện nhiễm môi trường vùng biển Miền Trung,...
đáng quan tâm nhất trong đời sống của Tỉnh dòng.
Chủ đề của tu nghị chiếu và tĩnh tâm lần nay lấy
lại lời mời gọi “tiến về các vùng ngoại biên” của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và đấy cũng là đường
lối hoạt động của Hội Dòng nhiệm kỳ 2015-2021.
Dù chủ đề như thế nào hay hướng đi sẽ ra sao, thì
huynh đệ-hèn mọn vẫn là nền tảng của ngôi nhà
mà anh em đang xây, là khởi điểm cho công việc
mà anh em muốn thực hiện. Nội tâm hoá nó, nó sẽ
làm cho chúng ta trở nên chính mình. Xuất phát từ
nó, nó sẽ dẫn chúng ta đi đúng hướng. Còn đánh
mất nó, chúng ta sẽ bị tha hoá.
Đòi hỏi về căn tính trở nên tiên quyết như vậy
là bởi vì nó đặt anh em chúng ta trong tương quan
cá vị với Thiên Chúa. Viễn cảnh của lòng thương
xót sẽ không thể hiểu được đối với những ai không
thấy mình hèn mọn, thiếu thốn, tội lỗi trước tôn
nhan Chúa... Cũng thế, tình yêu của Đức Giêsu
đang chữa lành các vết thương và làm cho mọi
người nên một sẽ không thể nào hiểu được đối với
những ai không thấy người khác là anh em, chị em
tôi. (x. Bài nói chuyện của ĐGH Phanxicô với các
thành viên của Tổng Tu nghị 2015).
Vì thế, tình huynh đệ và nghĩa hèn mọn, tự bản
chất, là chứng từ hữu hiệu cho công việc loan báo
Tin Mừng. Trong bối cảnh hôm nay, điều này càng
trở nên hùng hồn và cấp thiết hơn nhất là khi nó
được trải nghiệm ở các vùng ngoại biên, nơi mà
những con người khốn khổ bị xã hội gạt ra bên lề
cuộc sống, họ đang cần nghe tiếng nói của Sự thật,
của Tin Mừng.
Trong hai tuần tĩnh tâm, anh em đã có dịp lắng
nghe, suy tư, chia sẻ, cầu nguyện cho nhau, cho
thao thức vùng biên của Tỉnh dòng. Lòng yêu mến
Chúa Kitô thôi thúc anh em yêu Giáo hội, yêu
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Anh Michael Perry, OFM, Tổng Phục vụ của
chúng ta, rất xác tín vào con đường dấn thân này.
Anh nói: “‘Tiến ra các vùng ngoại biên với niềm
vui Tin Mừng’ là chọn lựa căn bản của chúng ta.
Chúng ta đi đến với họ không phải một mình,
nhưng trong huynh đệ đoàn, không bằng những
phương tiện vũ lực, nhưng trong tư cách hèn mọn,
với những dụng cụ nghèo khó mà chúng ta có và
là chính chúng ta”. (Lời giới thiệu của Tổng Phục
vụ về Văn kiện Chung kết Tổng Tu nghị 2015).
Nếu sống vào thời này, thánh Phanxicô sẽ làm
gì? Tình yêu thôi thúc hành động. Hành dộng của
tình yêu không chỉ đáp ứng những nhu cầu trước
mắt, mà còn giải quyết những nguyên nhân sâu sa
bên trong. Anh đói hả? Đây có vài thứ để ăn. Trước
đói nghèo điều quan tâm đầu tiên là giúp đỡ.
Nhưng sự giúp đỡ không dừng lại ở đó. Người
nghèo không mãi mãi phải ở bên lề. Điều cấp bách
là xây đắp sự thăng tiến và hội nhập họ vào nền
văn minh của tình thương (x. Thánh Phanxicô,
Đức Giáo hoàng Phanxicô. Cùng một tầm nhìn,
trang 64).
Hãy đi ra khỏi vùng trung tâm đến các vùng
ngoại biên rồi đưa những chuyện “ngoại biên” vào
trung tâm của nghị trình, vào đời sống cộng đoàn,
vào lòng trắc ẩn. Nơi đó, bằng sự hèn mọn, bằng
tình huynh đệ, bằng sự dịu dàng, bằng sự khiêm
nhường, bằng sự nghèo khó mà Đức Giáo hoàng
Phanxicô khuyên chúng ta đừng đánh mất nó,
những câu chuyện ngoại biên sẽ được Thiên Chúa
xoa dịu, chữa lành và biến đổi thành công lý, hoà
bình và sự toàn vẹn của tạo thành.
Thân ái chào anh chị em,
Tu sĩ Giuse Vũ Liên Minh, ofm
Phó Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG
Nghi thức khởi công xây dựng Mái Ấm Phan Sinh
Mái Ấm Phan Sinh tọa lạc tại
Phường Bình Hưng Hòa A,
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí
Minh. Mái Ấm này được một số
anh chị em Dòng Phan Sinh Tại
Thế và một số ân nhân thành lập
năm 1993 nhằm mục đích nuôi
dưỡng những người già neo đơn
và những người khuyết tật. Cách
đây khoảng 8 năm, anh chị em
Phan Sinh Tại Thế chuyển giao
cơ sở này cho anh em Tỉnh Dòng
Thánh Phanxicô Việt Nam. Thời
gian sau đó, một số người già
qua đời và một số chị em khuyết
tật được chuyển đến các cơ sở
khác cho phù hợp. Mái Ấm chỉ
còn chăm sóc cho một số anh em
khuyết tật. Cơ sở hiện nay chỉ có
một ngôi nhà cấp bốn nhưng đã
xuống cấp và thiếu các điều kiện
cần thiết cho việc chăm sóc các
anh em khuyết tật.
Nhằm phục vụ tốt hơn các
anh em khuyết tật, Tỉnh Dòng
Thánh Phanxicô quyết định xây
dựng mới cở sở này. Vào lúc
8:00 giờ sáng thứ Năm,
3/5/2016, Anh Thư ký Văn
phòng Phúc Âm hóa, Gioan
Thiên Chúa Nguyễn Phước,
OFM đã chủ sự nghi thức khởi

công xây dựng. Xin Thiên Chúa
chúc lành cho công trình và gìn
giữ các anh chị em công nhân
được bình an trong suốt thời gian
thi công. Đến tham dự có Anh
Phó Giám tỉnh, Giuse Vũ Liên
Minh, OFM, đại diện Anh Giám
tỉnh; Anh Quản lý Tỉnh Dòng,
Giuse Nguyễn Văn Huân, OFM;
Anh Đặc trách Mái Ấm Đaminh
Nguyễn Văn Yên, OFM và Anh
Phụ tá Phanxicô X. Nguyễn Văn
Huy, OFM; và các anh em
khuyết tật hiện tại của Mái Ấm.
Ngoài ra, còn có một số anh em
Cộng đoàn Đakao và anh chị em
Phan Sinh Tại Thế; anh chị em
giáo xứ Đakao, Cầu Ông Lãnh,
Bình Thuận (nơi Mái Ấm tọa
lạc); một số ân nhân; đại diện
Công ty Xây dựng Gia Hòa và
một số công nhân; đại diện chính
quyền và trạm y tế Phường Bình
Hưng Hòa A.

Ngôi nhà mới gồm có 1 trệt
và 2 tầng với thang máy phục vụ
di chuyển cho anh em khuyết tật,
các phòng ở, nhà bếp và phòng
ăn, phòng y tế và vật lý trị liệu,
phòng dành cho nhân viên phục
vụ, văn phòng. Công trình dự
kiến sẽ hoàn thành sau 4 tháng
thi công. Ngôi nhà mới sẽ tiếp
nhận tối đa khoảng 22 anh em
khuyết tật.

Sau phần nghi thức, anh chị
em tham dự đã đóng góp chia sẻ
với Tỉnh Dòng trong việc xây
dựng công trình này. Tỉnh Dòng
xin Thiên Chúa chúc lành cho
quý vị và bày tỏ lòng biết ơn đến
quý tổ chức và quý anh chị em
đã nỗ lực cộng tác nhằm có thể
phục vụ tốt hơn các anh em
khuyết tật.

Khóa Tập Huấn Các Trợ Úy Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh 2016

Sau gần nửa năm bị gián
đoạn, khóa tập huấn dành cho
các anh chị em làm công tác trợ
úy Dòng Phan Sinh Tại Thế
(PSTT) và Giới Trẻ Phan Sinh
(GTPS) tại Việt Nam đã diễn ra
4

từ ngày 26 đến 29/04/2016 tại
Cộng đoàn Phanxicô Du Sinh,
Đà Lạt.
Khóa học gồm có 26/39 anh
chị em tham dự với thành phần
phong phú hơn so với khóa tập

huấn tại Nha Trang năm 2014.
Cụ thể là ngoài các anh em OFM
còn có 03 chị FMM (Sr. Hoàng,
Sr. Yến và Sr. Tuyến) và 3 anh
PSTT. Về thời biểu của khóa tập
huấn, anh em dành phần lớn thời
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gian cho công việc chính là học
tập và trao đổi: Buổi sáng 3 giờ
trọn và buổi chiều cũng vậy. Anh
em có 2 buổi tối tự do và 1 buổi
tối giao lưu sinh hoạt với anh chị
em PSTT miền Lâm Đồng (gồm
Ban Phục vụ Miền và đại diện
các huynh đệ đoàn trong cụm Đà
Lạt). Dù tập trung cho khóa học
nhưng anh em cũng cố gắng tháp
nhập vào một số sinh hoạt chung
với cộng đoàn như: thánh lễ, các
giờ kinh sáng, chiều và tối cùng
các giờ cơm.
Nội dung chương trình tập
huấn khá phong phú với 10 đề tài
do 04 anh trình bày:
- Anh Bosco Nguyễn Văn
Đình, OFM, trình bày 02 đề tài:
Bốn việc chính yếu của người
trợ úy; Hoạt động của Ban trợ úy
Quốc gia trong 03 năm qua.
- Anh Irênê Nguyễn Thanh
Minh, OFM, trình bày đề tài:
Việc đào tạo các Trợ úy tương
lai trong Tỉnh Dòng.

- Anh Phanxicô Vũ Văn Mai,
OFM, trình bày 06 đề tài: Thực

trạng
GTPS hôm
nay; GTPS
–
Hành
trình ơn gọi
và
sứ
mạng; Linh
hoạt viên
huynh đệ,
cộng
tác
viên
với
Trợ úy giúp cho GTPS; Trợ úy
GTPS là ai? Trợ úy GTPS làm gì
và làm thế nào? Đụng chạm an
toàn trong mục vụ linh hướng.
- Anh Phêrô Nguyễn Bá Sơn,
OFS, Phục vụ PSTT VN trình
bày đề tài: PSTT Việt Nam, thực
trạng và ước mơ.
Mỗi đề tài được trình bày
khoảng 30-45 phút, thời gian
còn lại là thảo luận với các hình
thức như: Trao đổi khoáng đại,
Nhóm lớn, Nhóm Nhỏ và từng 2
người một. Nhìn chung anh em
rất phấn khích với nội dung các
đề tài và hăng say trao đổi theo
các câu hỏi đã có sẵn hoặc những
vấn đề mới mà anh em gợi lên
hay những khó khăn mà anh em
gặp phải trong quá trình làm việc
mục vụ.
Buổi chiều cuối cùng, anh em
còn hy sinh giúp Ban Tổ chức
lượng định lại khóa học với
những nhận định thẳng thắn,
chân thành và tích cực. Chung
quy, anh em hài lòng với khóa
tập huấn về nhiều điều. Đặc biệt
anh em đã đưa ra 10 quyết tâm
và kiến nghị sau đây:
1) Trợ úy PSTT và trợ úy GTPS
sẽ cố gắng củng cố linh hoạt
viên huynh đệ trong Miền.

2) Củng cố nhân sự tổ chức của
GTPS Miền và địa phương.
3) Đào tạo nhân sự kế thừa của
GTPS.
4) Cố gắng là người trợ úy Phan
Sinh tốt nhất cho anh chị em
PSTT và GTPS. Quan tâm
hơn trong vai trò trợ úy của
mình nơi các HĐĐ mà mình
đồng hành.
5) Trợ úy cần giúp cho PSTT và
GTPS biết rõ về ơn gọi và sứ
mạng của nhau. Đặc biệt, làm
sao để anh chị em PSTT quan
tâm đến GTPS nhiều hơn.
6) Áp dụng những gì đã học đợt
này.
7) Áp dụng phương pháp vết
dầu loang trong huấn luyện
anh chị em PSTT và GTPS.
8) Nghiên cứu thành lập Ban
Trợ úy lưu động và các
Huynh đệ đoàn tòng nhân.
9) Mỗi năm nên tổ chức 1 đợt
huấn luyện, đặc biệt ưu tiên
cho các anh chị em Trợ úy
mới. Đồng thời buộc anh em
tham dự đầy đủ và trọn vẹn.
Ai vắng mặt phải xin phép
anh Giám Tỉnh.
10)
Anh Giám tỉnh OFM nên
trao đổi với chị Giám Tỉnh
FMM, nếu được cả Bề trên
OFM. Conv. về bổn phận lo
cho Dòng PSTT và GTPS
Việt Nam.
Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau
qua nghi thức Bế Mạc sốt sắng,
anh em ra về trong hy vọng và
bình an.
Vy Vy Em

Học viện Phanxicô: Lễ Bế giảng năm học 2015-2016, Lễ Ra trường khóa VI và Phát bằng tốt
nghiệp khóa V

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy,
ngày 28 tháng 05 năm 2016, Ban
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

Giám đốc Học viện Phanxicô đã
tổ chức Lễ Bế giảng năm học

2015-2016, Nghi thức Ra trường
khóa VI (2010-2016) và Phát
5

Tin Mừng và lòng thương xót
của Thiên Chúa cho con người
và thế giới.

bằng tốt nghiệp Cử nhân Thần
học cho các sinh viên khóa V
(2009-2015) tại Hội trường
Thánh Phanxicô (42. Đình
Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B,
Q. 9, Tp. HCM). Tham dự buổi
lễ Bế giảng có sự hiện diện của
Cha Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh
Phanxicô Việt Nam, Inhaxiô
Nguyễn Duy Lam, OFM, và
cũng là Chưởng ấn Học viện
Phanxicô; Cha Phó Giám tỉnh,
Giuse Vũ Liên Minh, OFM,
cũng là Phó Chưởng ấn và Thư
ký Văn phòng Huấn luyện và
Học vấn; Ban Giám đốc Học
viện: Cha Phaolô Nguyễn Đình
Vịnh, OFM, Giám đốc; Cha
Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang,
OFM, Giám học và Cha Gioan
B. Đậu Quang Luật, OFM, Giám
luật kiêm Quản lý Học viện, thầy
Giuse Nguyễn Đình Tâm Linh,
OFM, Thư ký Văn phòng Học
viện; Cha Bề trên Cộng đoàn
Thủ Đức, Giuse Nguyễn Tiến
Dũng, OFM; các Cha Bề trên và
Cha Giám học các Hội dòng có
sinh viên đang theo học tại Học
viện (18 Hội dòng); các cha, thầy
trong Cộng đoàn Thủ Đức; một
số giáo sư Học viện; nhân viên
và toàn thể sinh viên Học viện
Phanxicô.
Cha Chưởng ấn Học viện chủ
tế thánh lễ bế giảng. Trước khi
6

cử hành, ngài mời gọi tất cả mọi
người tham dự tạ ơn Thiên Chúa
một năm học vừa qua; đồng thời,
hiệp thông cầu nguyện cho đồng
bào miền Trung đang phải gánh
chịu thảm họa môi trường.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám
đốc Học viện nhấn mạnh đến sứ
vụ học hành của các tu sĩ và nhắn
nhủ các sinh viên hãy cam đảm
sống ơn gọi của mình và vận
dụng những kiến thức đã học
được vào từng hoàn cảnh sống
cụ thể, hầu có thể mang lại bình
an và niềm vui của Phúc Âm cho
một thế giới đang có nhiều biến
động và thay đổi như hiện nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phó
Chưởng ấn và Cha Giám đốc
Học viện phát bằng tốt nghiệp
cho 20 sinh viên Khóa V. Sau
một năm được sai đi, hôm nay
anh em trở về Học viện để nhận
bằng Tốt nghiệp như một lời xác
nhận anh em có thể dấn thân
phục vụ Thiên Chúa và con
người. Tiếp đến, Cha Chưởng ấn
Học viện cử hành nghi thức sai
đi cho 16 sinh viên ra trường
năm nay. Các anh em được trao
nến sáng và đọc lời tuyên xưng
đức tin cũng như hứa phục vụ
Giáo Hội và xã hội theo gương
của Thầy Giêsu khiêm nhường
và hiền hậu. Từ nay, các anh em
được sai đi để mang niềm vui

Sau vài phút giải lao, mọi
người trở lại Hội trường với
phần giao lưu gặp gỡ cuối năm.
Cha Giám đốc Học viện nêu lên
một số đánh giá chung về những
thành quả đạt được trong năm
học qua và thông báo một số
quyết định điều chỉnh trong
chương trình đào tạo. Kế đến,
Cha Giám học có bài nói chuyện
về Ban Quản trị và đội ngũ giáo
sư Học viện hiện nay với những
kết quả cần phát huy cũng như
những “lỗ hỗng” cần phải khắc
phục. Sau đó là phần chia sẻ của
một số bề trên các dòng tu, một
số giáo sư, đại diện sinh viên;
đặc biệt, những lời chia sẻ đầy lo
âu và hồi hội của các sinh viên
năm 3 chuẩn bị thi chuyển giai
đoạn vào ngày 4/6 sắp tới, cũng
như chuẩn bị “lên đường” bắt
đầu năm thực tập. Kế đến, đại
diện sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp chia sẻ về những kết quả
và kinh nghiệm gặt hái được
trong một năm qua. Xen kẽ giữa
các bài nói chuyện và chia sẻ là
các tiết mục văn nghệ và các tiết
mục ảo thuật.
Kết thúc phần gặp gỡ, mọi
người tiến ra vườn thánh Antôn
để chung vui với nhau trong bữa
cơm huynh đệ. Các món ăn hôm
nay được Cha Quản lý Học viện
cùng với một số anh em trong
Ban Ẩm thực Học viện chuẩn bị
và tự tay nấu nướng. Trong suốt
bữa cơm, mọi người lại có dịp
chia sẻ với nhau những ưu tư
cũng như những dự định cho
năm học tới. Niềm vui của ngày
bế giảng được tiếp nối với các
cuộc thi đấu thể thao vào buổi
chiều.
VPTD
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Ban Thường Huấn của Tỉnh
Dòng đã tổ chức hai khóa tĩnh
tâm cho các anh em khấn trọng
(Khóa I: 6-11/06 và Khóa II: 1318/06) tại Nhà Tĩnh Tâm
Đamianô (Tu viện Phanxicô
Quận 9, 42 Đình Phong Phú,
Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.
HCM). Tĩnh tâm năm nay diễn
ra trong bầu khí chuẩn bị cho Tu
Nghị Tỉnh Dòng sắp tới (dự kiến
diễn ra khoảng tháng 01/2017).
Chủ đề tĩnh tâm là “Tiến về các
vùng ngoại biên trong tư cách là
những anh em và những người
hèn mọn”. Chủ đề này được gợi
hứng từ ánh sáng của Tổng Tu
Nghị 2015, đặc biệt là Văn kiện
Chung kết và được các anh trong
Tỉnh Dòng lần lượt chia sẻ và
gợi ý suy niệm; đồng thời, soi
sáng cho các suy nghĩ của anh
em trong Tu Nghị Chiếu (được
tổ chức vào hai ngày cuối của
mỗi khóa tĩnh tâm). Anh
Phanxicô Vũ Phan Long trình
bày hai đề tài: “Cần được
thương xót” dựa trên Tin Mừng
Mc 10,46-52 và “Truyện
Abraham và Xara: Tin vào Đấng
Trung Tín”; Anh Norberto
Nguyễn Văn Khanh trình bày hai
bài: “Những trận bão trên thế
giới và trong Dòng” dựa trên
Tin Mừng Mc 4,35-41//Mt 8,2327 và “Thời lưu đày”; Anh

Anphong
Nguyễn
Công Minh nói về
“Hoàn cảnh của Dòng
và thế giới” dựa trên
Tài liệu Tổng Tu Nghị
2015, tr. 23-33 và Văn
kiện Chung kết, ss. 2-4
và tr. 40-47; Anh
Nicolas Vũ Ngọc Hải
trình bày hai bài: “Sống như
những anh em” và “Sống như
những người hèn mọn” dựa trên
đời sống và sứ vụ của anh em tại
miền truyền giáo Kontum và
Pleiku; và anh Giuse Đỗ Đức
Vượng với bài nói về “Đi về
vùng ngoại biên bằng
niềm vui” với những trải
nghiệm phục vụ tại
Campochia, Cần Thơ và
Sóc Trăng.
Mỗi ngày anh em bắt
đầu với giờ suy niệm,
thánh lễ và kinh sáng.
Mỗi ngày anh em có hai giờ
nghe giảng (8g00-9g00 và
14g15-15g00) , sau đó cầu
nguyện và làm việc đạo đức
riêng. Buổi trưa anh em cử hành
chung với nhau giờ kinh sách và
kinh trưa. Mỗi buổi tối, anh em
tham dự giờ đạo đức chung
(Chầu Thánh Thể; Tôn kính Đức
Maria, thánh Phanxicô; Cầu
nguyện cho Hòa bình, Công lý
và Bảo toàn tạo thành). Tối thứ
Tư, anh em có giờ thống hối và
lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Sau
thánh lễ sáng thứ Năm, anh em
viếng nghĩa trang và tưởng nhớ
các anh đã qua đời. Trong dịp
tĩnh tâm năm nay, Tỉnh Dòng
mừng ngọc khánh khấn dòng
anh Gioan M. Nguyễn Văn Đoài

(Cầu Ông Lãnh), ngân khánh
khấn dòng các anh: Giuse Trần
Trung Phụng (Hà Nội), Giuse
Nguyễn Công Thành (Sông Bé),
Giuse Lưu Văn Thưởng (Cầu
Ông Lãnh) và Antôn Phan Vũ
(Đakao), và kim khánh linh mục
anh Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh.
Tỉnh Dòng cũng vui mừng có
thêm 4 tân linh mục và 7 tân phó
tế (được truyền chức hôm mồng
03/04/2016), cùng với 8 em
khấn trọng và 13 em khấn lần
đầu trong năm 2015. Toàn thể
anh em hiệp thông tạ ơn Thiên
Chúa và chúc mừng anh em vào

thánh lễ sáng thứ Bảy trong mỗi
khóa. Cũng như năm vừa qua,
giảng lễ trong dịp tĩnh tâm được
phân công cho các anh em tân
phó tế và tân linh mục.
Ngoài thời gian dành cho việc
gặp gỡ Chúa, anh em cũng có
thời gian trao đổi huynh đệ và
đồng hành thiêng liêng với nhau.
Tạ ơn Chúa đã thương ban thời
gian đặc biệt này cho Tỉnh Dòng
để nhờ sống thân mật với Chúa
và gặp gỡ anh em, chúng ta trung
tín trong ơn gọi tu trì Phan Sinh
và nỗ lực phục vụ mọi người
bằng việc dấn thân đi ra các vùng
ngoại biên trong tư cách là
những anh em và những người
hèn mọn với niềm vui của người
mang quà tặng Phúc Âm.

TU NGHỊ CHIẾU 2016

Để chuẩn bị Tu Nghị Tỉnh
Dòng sắp tới (dự kiến diễn ra
khoảng tháng 01/2017), Ban
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Chuẩn Bị Tu Nghị đã tổ chức Tu
Nghị Chiếu vào hai ngày cuối
của mỗi khóa tĩnh tâm (10-11/06

và 17-18/06). Mục đích của Tu
Nghị Chiếu là để anh em cùng
lắng nghe và trao đổi với nhau về

các vấn đề liên quan đến căn tính
Phan sinh, đời sống huynh đệ và
sứ vụ truyền giáo của Tỉnh
Dòng, cũng như các vấn đề khác
mà anh em đặc biệt quan tâm.
Tham dự Tu Nghị Chiếu gồm có
các anh em khấn trọng và tất cả
anh em khấn tạm trong Tỉnh
Dòng. Sự hiện diện của các anh
em khấn tạm Học viện đã góp
phần làm cho bầu khí của Tu
Nghị Chiếu thêm năng động.
Ngày đầu tiên, sau phần cầu
nguyện khai mạc, anh em thống
nhất chương trình làm việc. Kế
đến, anh Giám tỉnh, trong tư
cách Chủ tọa Tu nghị, đã có bài
nói chuyện với anh em. Sau đó,
anh Trưởng Ban Chuẩn Bị Tu
Nghị, đồng thời là Thư ký Tu
Nghị Tỉnh Dòng 2017, Phanxicô
X. Đinh Trọng Đệ đọc Bản Ghi
nhớ Cuộc họp các anh hữu trách
diễn ra từ ngày 31/3-1/4/2016 tại
Vũng Tàu. Tiếp đến, anh Điều
hành Tu Nghị Chiếu, Anselm

Nguyễn
Hải
Minh, hướng dẫn
dẫn anh em bầu cử
đại biểu dự Tu
Nghị 2017 và
phương pháp thảo
luận nhóm. Các
đề tài thảo luận
lần lượt là: (1)
Căn tính Phan
sinh
“Những
người anh em và những người
hèn mọn”; (2) Đi đến các vùng
ngoại biên; và (3) JPIC và huấn
luyện tinh thần JPIC. Thời gian
còn lại của buổi sáng, anh em
chia nhóm thảo luận đề tài 1 và
2. Buổi chiều, anh em bắt đầu
với kinh trưa và bài nói chuyện
của anh Điều hành Tu Nghị
Chiếu và cũng là Điều phối viên
JPIC Tỉnh Dòng về “JPIC của
Dòng Phanxicô”. Sau đó, anh em
về nhóm thảo luận tiếp đề tài 2
và 3.

Ngày thứ hai, anh em họp
khoáng đại tại Hội trường thánh
Antôn. Các anh Thư ký của mỗi
nhóm lần lượt trình bày trước Tu
Nghị bản đúc kết thảo luận của

nhóm. Sau mỗi đề tài, Ban Thư
ký của Tu Nghị đúc kết một số ý
lớn. Thời gian còn lại, anh em
trao đổi khoáng đại. Nhìn chung,
anh em đã làm việc và đóng góp
ý kiến tích cực trong các buổi
thảo luận nhóm cũng như trong
phiên họp khoáng đại. Anh
Giám tỉnh cũng đã có bài nói
chuyện với anh em trước khi kết
thúc Tu Nghị Chiếu. Sau đó, anh
em di chuyển về Nhà nguyện
Cộng đoàn để cử hành giờ Chầu
Thánh Thể bế mạc Tuần Tĩnh
tâm và Tu Nghị Chiếu. Trong
bữa cơm trưa huynh đệ, Anh
Giám tỉnh đã đại diện anh em
trong Tỉnh Dòng mừng ngọc
khánh khấn dòng anh Gioan M.
Nguyễn Văn Đoài (Cầu Ông
Lãnh), ngân khánh khấn dòng
các anh: Giuse Trần Trung
Phụng (Hà Nội), Giuse Nguyễn
Công Thành (Sông Bé), Giuse
Lưu Văn Thưởng (Cầu Ông
Lãnh) và Antôn Phan Vũ
(Đakao), và kim khánh linh mục
anh Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh;
cũng như cảm ơn anh Đặc trách
và các anh em đang phục vụ tại
Nhà Tĩnh tâm Đamianô, Ban
Thường huấn và Ban Chuẩn Bị
Tu Nghị, Cộng đoàn và Học viện
Phanxicô Thủ Đức đã cộng tác
tổ chức Tuần Tĩnh tâm và Tu
Nghị Chiếu. Sau cơm trưa, anh
em chào tạm biệt và trở về cộng
đoàn của mình.

TIN HỘI DÒNG
Cuộc họp mùa Xuân của Hội đồng Giám tỉnh các nước nói tiếng Anh được tổ chức ở Texas.
(ofm.org)
GALVESTON,
TEXAS – Từ ngày 4 đến ngày 8
tháng Tư năm 2016, các Giám
tỉnh và Giám hạt thuộc Hội đồng
các nước nói tiếng Anh tổ chức
cuộc họp mùa Xuân thường niên
tại Nhà thờ Thánh Patrick, một
phần của giáo xứ Thánh Gia, nơi
Tỉnh Dòng Thánh Gioan
Baotixita đang mục vụ,
8

Các thành
viên của Hội
đồng chào đón
một số tân
Giám tỉnh đến
với cuộc họp
lần này. Trong
số các tân Giám tỉnh mới được
bầu có Giám tỉnh David Gaa,
OFM (Tỉnh Dòng Thánh
Barbara, Hoa Kỳ), Giám tỉnh

Algirdas Malakauskas, OFM
(Tỉnh Dòng Thánh Casimir,
Lithuania), Giám tỉnh Robert
Mokry, OFM (Tỉnh Dòng Chúa
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Kitô Vua, Tây Canada ). Cuộc
họp mùa Xuân cũng đánh dấu
lần họp cuối cùng của các Giám
tỉnh: Anh Primo Piscitello, OFM
(Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm,
Hoa Kỳ) và Anh Paul Smith,
OFM (Tỉnh Dòng Chúa Thánh
Thần, Úc), cả hai ai đang hoàn
tất nhiệm kỳ.
Trong thời gian diễn ra cuộc
họp, các Giám tỉnh và Giám hạt
của Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu
cũng đã có cuộc họp riêng theo
nhóm để thảo luận về các vấn đề
liên quan đến các khu vực của
họ.

Các thành viên của Canada
thảo luận tiến trình tái cấu trúc
hiện đang được tiến hành ở đó.
Các thành viên của Hội đồng
Châu Âu gặp nhau để thảo luận
về kế hoạch thiết lập một Tập
viện Liên Tỉnh Dòng cho Bắc
Âu. Tập viện mới sẽ được đặt tại
Killarney, Ireland, và dự kiến
chào đón lớp tập sinh đầu tiên
vào năm 2017. Tham gia trong
nỗ lực mới này sẽ là các tập sinh
đến từ Ireland, Anh, Đức và Hà
Lan.

trình đối thoại đang diễn ra về
việc tái cấu trúc bảy Tỉnh Dòng
Hoa Kỳ, chấp thuận Quy chế
tuyển sinh ơn gọi chung quốc
gia, và chấp thuận Anh Michael
Blastic, OFM (thuộc Tỉnh Dòng
Thánh Danh) là thành viên mới
trong Ban Điều hành Tập viện
Liên Tỉnh Dòng. Họ cũng thảo
luận việc lựa chọn Giám sư Nhà
tập mới. Tuy nhiên, các giám
tỉnh tìm kiếm đầu vào cho ban
nhà tập trước khi đưa ra quyết
định.

Hội đồng Giám tỉnh Hoa Kỳ
gặp nhau để thảo luận về tiến

Cuộc họp của các Tỉnh Dòng thuộc “Cono Sur”
(ofm.org) Ba Tỉnh Dòng
Phan Sinh ở cực nam của Châu
Mỹ Latin (2 ở Argentina và 1 ở
Chile) làm thành Hội đồng
“Cono Sur”. Hội đồng Cố vấn và
Huấn luyện của các Tỉnh Dòng
đã gặp nhau từ ngày 4-8/4/2016
tại Rafael (Argentina) để tiếp tục
làm việc nhằm đưa ra quyết định
thành lập một nhà tập liên tỉnh
dòng. Cuộc họp có sự tham dự
của các anh em sẽ là thành phần
của huynh đệ đoàn tập viện sắp
tới; ngoài ra, có Tổng Thư ký
Huấn luyện và Học vấn, Anh
Cesare Vaiani. Anh đã chia sẻ sự
quan tâm sâu sắc của anh về
những thách đố của việc Huấn
luyện ngày nay và tầm quan
trọng của việc hợp tác giữa các
Tỉnh Dòng. Trong bối cảnh của

bức
tranh
rộng lớn, anh
em tiếp tục
nghiên cứu
và sửa đổi
Đường
hướng Huấn
luyện và Quy chế của tập viện
sắp thành lập. Anh em đã tận
dụng tốt sự hợp tác giữa Thư ký
Huấn luyện của mỗi Tỉnh Dòng
với Tổng Thư ký, người đã đề
nghị duyệt xét lại các tài liệu
dưới ánh sáng của Đường hướng
Huấn luyện của Dòng. Cuộc họp
diễn ra trong tình huynh đệ, anh
em có thể trao đổi cách cởi mở
và thẳng thắng bất kỳ vấn đề nào
về dự án chung. Ngoài việc bàn
thảo các công việc, cuộc họp
cũng là cơ hội để anh em đến từ

các Tỉnh Dòng khác nhau hiểu
nhau hơn. Bầu khí thân thiện
diễn ra suốt thời gian làm việc
cũng như suốt cuộc đi bộ trong
khuôn viên xinh đẹp của Tỉnh
Dòng Mendoza. Cuối cùng, sự
hiện hiện các em thỉnh sinh đến
từ các Tỉnh Dòng khác nhau,
ngoài việc chứng tỏ sự nhiệt tình
trong các công việc cụ thể, các
em còn cho các anh em thấy một
năng lực Phan Sinh mới.
VPTD (ofm.org)

Cha Rubén Tierrablanca, O.F.M., được bổ nhiệm làm Đại Diện Tông Tòa tại Istanbul
16/04/2016 – Đức Thánh Cha
đã bổ nhiệm Cha Rubén
Tierrablanca Gonzalez, O.F.M.,
làm đại diện tông tòa tại Istanbul
(gồm có 15.650 tín hữu, 42 linh
mục, 80 tu sĩ), Thổ Nhĩ Kỳ, và
giám quản tông tòa cộng đoàn
các tín hữu thuộc nghi lễ
Byzantine. Đức Cha Rubén sinh
ở Cortázar, Mexico vào năm
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

1952, khấn dòng
năm 1977 và
chịu chức linh
mục năm 1985.
Ngài lấy bằng
kinh thánh tại
Học viện Kinh
thánh Giáo hoàng, Rôma, và
phục vụ trong nhiều vai trò khác
nhau, mục vụ lẫn giảng dạy, bao

gồm giám sư học viện Phan sinh,
giáo sư thánh kinh và trưởng
khoa thần học thuộc Học viện
9

Thánh Antôn, El Paso, Hoa Kỳ,
hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng
Antonianum, và là cha sở. Ngài

hiện đang là Tổng Đại diện của
đại diện tông tòa Istanbul. Ngài
kế vị Đức Cha Louis Pelâtre,

A.A., người đã được Đức Thánh
Cha chấp thuận đơn từ chức vì lý
do tuổi tác.

Khai mạc Cuộc họp Hội đồng Quốc tế về Sứ vụ và Truyền giáo (CIME)
Rôma – Cuộc họp Hội đồng
Quốc tế về Sứ vụ và Truyền giáo
(CIME) khai mạc vào ngày 18
tháng Tư năm 2016 tại Nhà
Trung ương Dòng OFM. Anh
Luis Gallardo chào đón các tham
dự viên và kế đến, Anh Russel
Murray giới thiệu từng người.
Cuộc họp kết thúc sau Thánh
lễ và Kinh sáng ngày 22 tháng
Tư. Mục tiêu của cuộc họp là
thảo luận về các công việc quản
trị và sứ vụ đa dạng trong Hội
Dòng, để vạch ra kế hoạch cho

tương lai và để thực hiện việc
sửa đổi quy chế CIME.
Các tham dự viên có cơ hội để
suy tư về sự cộng tác được trình
bày bởi Các Thư ký đại diện Các
Hội nghị của Dòng, cũng như

nghiên cứu về đầu vào được
Tổng Thư ký Huấn luyện và Học
vấn trình bày dựa trên Tài liệu
Tu nghị 2015.
VPTD (ofm.org)

Tổng Phục vụ thăm viếng anh em ở Cuba
Từ ngày 14 đến 17 tháng Tư,
Anh Tổng Phục vụ Michael
Perry thăm viếng các anh em
đang hiện diện ở Cuba, cùng đi
với anh có Anh Gerardo Vargas,
Giám hạt Hạt dòng Santa Maria
de la Esperanza thuộc vùng
Caribê. Anh em ở Cuba thuộc
Hạt dòng này. Ngoài ra, còn có
Anh Juan Mari Martínez
Ilarduia, Giám tỉnh Tỉnh Dòng
Arantzazu. Hạt dòng Santa
Maria de la Esperanza thuộc về
Tỉnh dòng này; và Anh Ignacio
Ceja, Tổng Cố vấn.
Chỉ có một cộng đoàn của
Dòng chúng ta ở đây. Các anh
em sống ở tu viện San Antonio
de La Habana, Cuba. Cộng đoàn
này có năm anh em Cuba: Anh
Frank Dumois, 86 tuổi; Anh
Félix Padrón, 75 tuổi; Anh Frank
Miki, 45 tuổi; và hai anh khấn
tạm, Anh Luis và Anh Maikel,
lần lượt là 40 và 36 tuổi. Ngoài
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ra, còn có em tìm hiểu Yosvany
đang sống với anh em.
Ngoài việc tham gia vào đời
sống cộng đoàn tại đây và gặp gỡ
tất cả anh em, Anh Michael còn
gặp gỡ các thành viên của Gia
đình Phan sinh; Đức Hồng y
Jaime Ortega, Tổng Giám mục
của Havana; Sứ thần Tòa thánh
Giorgio Lingua, và với Đại sứ
Hoa kỳ Jeffrey DeLaurentis.
Thứ Sáu ngày 15, các đại diện
của anh em OFM Viện Tu và
OFM Capuchin và một nhóm
các chị Phan sinh đã chung vui
với anh em OFM qua việc chia
sẻ bữa ăn và đức tin. Vào thứ
Bảy, Anh Michael gặp gỡ các

đại diện của Cộng đoàn Phan
sinh Tại thế của Cuba và lắng
nghe họ chia sẻ về hoàn cảnh
cũng như những mối bận tâm
của họ. Tổng Phục vụ đã có bài
nói chuyện với họ về thông điệp
của niềm hy vọng và nhắn nhủ
ơn gọi của họ là chứng nhân của
tình huynh đệ.
Kết thúc cuộc thăm viếng với
đầy ắp các cuộc gặp gỡ, cầu
nguyện và đối thoại trong tình
huynh đệ, Anh Michael đã bày tỏ
lòng biết ơn đến anh em vì lòng
hiếu khách Phan sinh nồng hậu
và sự cởi mở đối thoại.
VPTD (ofm.org)

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

Bonum

Cuộc gặp gỡ quan trọng của Gia đình Phan sinh tại Bồ Đào Nha
Ngày 25 tháng Tư, cuộc gặp
gỡ quan trọng của Gia đình Phan
sinh trong cả nước được tổ chức
tại Alenquer, Bồ Đào Nha. Bảy
trăm anh chị em, những người
chia sẻ đoàn sủng “Thánh
Phanxicô Assisi”, từ nhiều nơi
trên đất nước quy tụ về trong bầu
khí huynh đệ. Với cách thức đó,
chủ đề “trở về nguồn” như là một
lời nhắc nhở những ngày thánh
Phanxicô gặp gỡ anh em của
ngài tại “Tu Nghị Chiếu” nổi
tiếng.
Biến cố này đánh dấu 800
năm hiện diện của Phan sinh tại

Bồ Đào Nha. Vào năm 1216, tại
ngôi làng Alenquer, anh Walter
và anh Zacharias là những người
đầu tiên đã ở lại tại Nhà tế bần
Thánh Catherine, và những năm
sau đó, hai anh thành lập Tu viện
Thánh Phanxicô. Kể từ đó, anh
em Phan sinh đã loan truyền

thông điệp hòa bình, với hy vọng
gieo mầm hòa bình trong trái tim
của những người nam và những
người nữ.
VPTD (ofm.org)

Anh Tổng Phục vụ thăm Tỉnh Dòng Thánh Antôn, Bolivia
Tổng Phục vụ, Anh Michael
Perry, và Tổng Cố vấn, Anh
Valmir Ramos có cuộc thăm
viếng huynh đệ anh em ở Bolivia
từ ngày 18 đến 24 tháng Tư. Anh
Orlando Cabrera, Giám tỉnh của
huynh đệ đoàn được thành lập
năm 1985 và có 121 anh em đến
từ Bolivia và nước ngoài.
Trụ sở của Tỉnh Dòng tọa lạc
tại Cochabamba, nhưng anh em
ở khắp Bolivia và đảm nhận các
giáo xứ, trường học, hai đền thờ
và ba Đại diện Tông tòa.
Anh Michael Perry bắt đầu
cuộc thăm viếng của anh tại Tu
viện thánh Antôn, Santa Cruz de
la Sierra. Gặp gỡ các anh em ở
bắc và đông Bolivia. Mặc dù các
anh em đã già nua và sút giảm về
nhân số nhưng anh em vẫn phục
vụ cách trung tín các sứ vụ trong
các khu vực này. Kế đến, Anh
Tổng Phục vụ dành thời gian
chia sẻ viễn ảnh và các kế hoạch
của Dòng Nhất với nhóm anh em
Conventual và Capuchino.
Trước khi rời Santa Cruz, Anh
Michael gặp tám Đức Giám mục
Phan sinh ở Bolivia, ba trong số
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đó đang đảm nhận các Đại diện
Tông tòa.
Cuộc gặp gỡ với Hội đồng
Tỉnh dòng được tổ chức ở
Cochabamba. Anh Michael đã
chia sẻ với Hội đồng các suy
nghĩ và các khuyến nghị. Cũng
tại đây, Anh Tổng Phục vụ gặp
các anh em Tiền tập. Kế đến,
Anh gặp các đại diện Gia đình
Phan sinh. Cuối cùng, Anh thăm
viếng các chị em Dòng Clara và
Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Anh Tổng Phục vụ đến La
Paz để gặp gỡ các anh em đang
phục vụ tại phía Tây của Bolivia.
La Paz là nơi mà anh em đang
điều hành một đền thờ được
nhiều người mộ mến và được
Hội đồng Giám mục Bolivia
chọn làm nơi phát sóng Thánh lễ

Chúa Nhật. Anh em cũng coi sóc
một đền thờ khác ở bờ hồ
Titicaca và được dâng cho thánh
Madonna Capacabana, bổn
mạng của Bolivia. Ngoài ra, anh
em ở đây có bốn trường học với
khoảng 4.000 học sinh.
Trong thời gian ở đây, Anh
Michael cũng gặp Đức Giám
mục của La Paz và thảo luận về
các Đại diện Tông tòa, cũng như
Giáo Hội ở Bolivia. Trước khi
rời Bolivia, Anh Michael đã gửi
lời cảm ơn đến tất cả anh em và
cách riêng tới tất cả các anh lớn
tuổi - những người mặc dù già
nua nhưng vẫn tiếp tục cống hiến
bản thân cho việc loan báo Tin
Mừng.
VPTD (ofm.org)
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Tin buồn: Anh James Perluzzi OFM qua đời
Anh James (Jim) Perluzzi,
người anh em của Tỉnh Dòng
Thánh Tâm (Hoa Kỳ), qua đời
vào ngày 8 tháng Năm năm
2016. Anh Jim phục vụ tại Nhà
Trung Ương Dòng khoảng hơn
20 năm và được anh em mộ mến
với tính cách vui tươi và tài hài
hước.
Anh sinh ngày 24 tháng Mười
Hai năm 1936 tại Minneapolis,
Minnesota. Anh vào Dòng ở
Teutopolis, Illinois năm 1957,
khấn trọng năm 1961 và chịu
chức linh mục năm 1965.
Sau khi chịu chức, Jim học
thêm về giáo dục mục vụ để
được cấp bằng về Khoa học Thư
viện. Anh phục vụ trong vài
trong chức vụ Thư ký Tỉnh Dòng
Thánh Tâm từ năm 1967 đến
1978. Sau đó, anh trở thành Đại
diện Tỉnh dòng trong Hội
Truyền giáo Phan sinh tại Tu
viện Thánh Augustine, Chicago.
Anh phục vụ trong chức vụ này

từ 1978 đến 1985. Năm 1984,
anh được bầu vào Hội đồng Tỉnh
dòng nhưng anh rời chức vụ này
khi được gọi làm Tổng Thư ký
về Sứ vụ ở Rome. Anh phục vụ
ở Rome từ 1985 đến 2007. Anh
trở về Hoa Kỳ và chuyển đến Tu
viện Thánh Phêrô, Chicago. Tại
đây, anh phục vụ trong các công
việc mục vụ khác nhau từ 2008
đến 2014. Anh nghỉ hưu vào
tháng Ba năm 2015 vì lý do sức
khỏe.
Jim có một câu nói nổi tiếng
trong Tỉnh dòng mà được mô tả

bởi 3 tiêu chuẩn của một tu sĩ
đích thật. Một tu sĩ đích thật sở
hữu: (1) phong cách riêng; (2) ý
kiến mạnh mẽ, tốt nhất là không
có cơ sở; và (3) một số loại bệnh,
tốt nhất là mãn tính. Anh ấy nói
rằng anh sở hữu cả ba.
Anh Tổng Phục vụ cùng với
Hội đồng Dòng và toàn thể anh
em trong Dòng bày tỏ sự gần gũi
trong tình huynh đệ và hiệp
thông trong lời cầu nguyện cho
Anh Jim được đến nơi an nghỉ
cuối cùng.
VPTD (ofm.vn)

Anh em Phan sinh Pakistan chia sẻ Thông điệp về Hòa bình với Thống đốc của Punjab
(ofm.org) Ngày 25 tháng Tư
năm 2016, Phái đoàn Hòa bình
Liên tôn giáo ở Lahore
(Pakistan) đã gặp Thống đốc của
tỉnh Punjab, Hon, ông Rafique
Rajwana. Trong phái đoàn này
có hai anh Phan sinh: Victor
Sawera và Jamil Albert. Anh
Jamil đã chia sẻ thông điệp về
hòa bình bằng việc cầu nguyện
mà nội dung dựa trên Lời
nguyện Hòa bình được xem là

của
Thánh
Phanxicô
Assisi
và
tưởng
nhớ
các nạn nhân
của bạo lực ở
Pakistan cũng
như trên toàn thế giới.
Phái đoàn yêu cầu Thống đốc
cổ võ tiếng nói về hòa bình và
khoan dung trong tỉnh lỵ của ông

và trong cả Pakistan. Họ cũng
bày tỏ sự cảm kích của mình với
Thống đốc về những nỗ lực của
ông trong việc thúc đẩy sự hòa
hợp giữa các tôn giáo.

Anh Tổng Phục vụ thăm viếng Hạt Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Venezuela
(ofm.org) Từ ngày 29 tháng 4
đến ngày 2 tháng 5 năm 2016,
anh Michael Anthony Perry đã
thăm viếng hạt dòng ở
Venezuela. Anh đến Caracas
cùng với Tổng Cố vấn, anh
Valmir Ramos. Anh Giám hạt,
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Joel Alcides Castro cùng với Hạt
dòng đã chào đón anh Tổng
Phục vụ và anh Tổng Cố vấn.
Anh Ernesto Chambi Cruz đến
từ Tỉnh Dòng Mười Hai Thánh
Tông Đồ của Peru và là Tổng
Kinh lược đã tháp tùng anh

Michael. Hạt Dòng Đức Mẹ Vô
Nhiễm thuộc Tỉnh Dòng
Santiago de Compostela và gồm
có 23 anh em khấn trọng, 4 anh
em khấn tạm và một tập sinh.

Hạt Dòng có 8 Tu viện và
chăm sóc 6 giáo xứ và 3 trường
công dành cho trẻ em và giới trẻ
nghèo. Anh em cũng có một
trường tư. Tất cả anh em phục vụ
gần 4000 học sinh. Tại những
trường này, các học sinh đón
nhận sự hướng dẫn từ các yếu tố
của linh đạo Phan sinh.
Sáng ngày 30 tháng Tư, anh
Michael có cuộc gặp gỡ với tất
cả các anh em đang sống và làm
việc (cách khoảng 400 km) ở
Caracas, có cả các khấn tạm và
thỉnh sinh. Các anh em tự giới
thiệu và chia sẻ đời sống và sứ
vụ ở Venezuela. Anh Michael đã
chia sẻ các suy tư dựa trên các
thông tin của dòng và các thách
đố mà cả dòng đối diện để sống
tốt hơn căn tính của anh em
trong tình huynh đệ và trong sứ
vụ trên thế giới. Anh Michael
động viên Hội đồng Hạt Dòng và
tất cả anh em tiếp tục hy vọng
vào sự thay đổi trong bối cảnh

hiện tại của
Venezuela và
bền chí trong
đời sống và
thực hiện sứ
vụ của anh em
trong tư cách
là người anh em Phan sinh.
Trong thực tế, Venezuela đang
gánh chịu một cuộc khủng hoảng
chính trị và xã hội nghiêm trọng,
nó đòi hỏi mọi người phải xếp
hàng để mua một gói thực phẩm
tại các chợ vì nạn thất nghiệp,
thiếu thốn thực phẩm, thuốc men
và các nhu yếu phẩm khác.
Cùng ngày anh Tổng Phục vụ
gặp gỡ các thành phần của gia
đình Phan sinh ở Caracas, đặc
biệt với Phan sinh Tại thế/Giới
trẻ Phan sinh và Các Chị em
Phan sinh của Học viện bắt
nguồn từ Venezuela.

gặp Giám mục của Maracay,
Đức Cha Rafael Conde. Ngài
bày tỏ sự hài lòng về sự hiện diện
và sứ vụ của anh em Phan sinh
tại Venezuela. Anh Michael
cũng đã lắng nghe sự cảm kích
của các tín hữu của giáo xứ San
José de Cagua đối với anh em
Phan sinh. Anh chị em tín hữu đã
nhớ đến các tu sĩ trong quá khứ
cách trìu mến và hãnh diện với
các tu sĩ đang hiện diện với họ
hôm nay. Cuộc gặp gỡ với Đức
Cha Jesus Zarate, Phụ tá Giám
mục của Caracas cũng diễn ra
trong bầu khí tương tự.
VPTD

Ngày Lễ Thánh Giuse Thợ
được tổ chức long trọng ở
Cagua. Tại đây, anh Michael đã

Anh em Phan sinh ở Lithuania chào đón Đức Hồng y Parolin
Ngày 7 tháng 5 năm 2016,
Đức Hồng y Pietro Parolin,
Quốc vụ khanh của Vatican, đã
viếng thăm Nhà dòng anh em
Phan sinh và Đền thờ nằm trên
ngọn đồi ở Crosses gần Siauliai
(Lithuania) và cử hành thánh lễ
với Đức Giám mục sở tại và các
anh em. Đức Hồng y thay mặt
Đức Thánh Cha tham dự Đại hội
Quốc gia về Lòng Chúa Thương
Xót được tổ chức ở Vilnius từ
ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 nhân
dịp Năm Thánh Lòng Thương
Xót. Bức ảnh gốc Lòng Chúa
Thương Xót (bởi thánh Fautina
Kowalska) được lưu giữ tại
Vilnius.
Đại Học Giáo Hoàng
Antonianum – Hồng y Kasper và
Giáo sư Cacciari về Lòng
Thương Xót.
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

Chúng tôi hội ngộ trong một
buổi gặp gỡ đặc biệt. Trong thực
tế, buổi gặp gỡ được tổ chức vào
chiều ngày 10 tháng 5 năm 2016
tại
Thính
phòng
của
Antonianum, đầy ắp người tham
dự.
Đại học Antonianum và Khoa
Thần học tổ chức sự kiện đặc
biệt này. Không chỉ nhân dịp
Năm Thánh nhưng là một cách
thức đặc biệt để lưu tâm đến hai
nhà giảng thuyết khác biệt này:
Hồng y Walter Kasper và triết

gia Massimo Cacciari. Buổi
chiều bắt đầu với một vài lời
trong
Tác
phẩm
Thánh
Phanxicô, “…”; và tiếp sau đó là
lời chào mừng ngắn gọn của Sơ
Mary Melone, Hiệu trưởng của
PUA. Kế đến, Giáo sư M.
Caciari trình bày về Hồng y
Kasper. Giáo sư Mario Cucca,
OFMCap. điều hành buổi gặp gỡ
và kết thúc buổi này với các câu
hỏi dành cho hai thuyết trình
viên.
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Anh Neri Menor Vargas OFM được bổ nhiệm làm Giám mục của Huanuco ở Peru
(ofm.org) Ngày 12/5/2016,
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ
nhiệm anh Neri Minor Vargas
OFM làm Giám mục của
Huanuco ở Peru. Tân Giám mục
sinh năm 1960 tại Pacopampa
(Peru), khấn trọng năm 1998 và
chịu chức linh mục năm 2000.
Anh học triết và thần học tại Học
viện Gioan XIII thuộc Viện
Nghiên cứu Cao cấp ở Lima.
Một vài sứ vụ trong số nhiều sứ
vụ khác anh đã đảm nhận: Bề
trên Tu viện, Cha xứ, Cố vấn

Tỉnh dòng, Thư ký Huấn
luyện và Học vấn, Giáo sư
của các sinh viên Phan sinh
tại Lima và Cuzco, và là
thành viên của hội đồng
linh mục Tổng Giáo phận
Arequipa. Anh hiện là
Giám tỉnh của Tỉnh Dòng
Phan sinh “Mười Hai
Thánh Tông Đồ” ở Peru.
Anh kế vị Giám mục Jaime
Rodríguez Salazar, MCCJ mà
đơn xin từ chức cai quản mục vụ

giáo phận của ngài đã được chấp
nhận vì lý do tuổi tác.
VPTD

Anh em Phan sinh Hoa Kỳ cùng với các tu sĩ khác khuyến nghị Tổng thống Obama viếng thăm
Hiroshima
Giám tỉnh của các Tỉnh Dòng
Phan Sinh (OFM) Hoa Kỳ cùng
ký vào lá thư khuyến nghị Tổng
thống Obama viếng thăm
Hiroshima trong dịp đến Nhật
Bản sắp tới. Nội dung bức thư
như sau:
Ngày 9 tháng 05 năm 2016
Kính
Obama,

thưa

Tổng

thống

Chuyến thăm của ngài đến
Nhật Bản trong một vài tuần tới
để tham dự Hội nghị thượng
đỉnh G-7 là một cơ hội cực kỳ
quan trọng để chú ý đến các vấn
đề đòi hỏi sự lưu tâm cấp thiết
đối với việc kế thừa nhiệm kỳ
của ngài cũng như đối với hòa
bình và an ninh toàn cầu.
Trong năm đầu của nhiệm kỳ
Tổng thống (6/4/2009 tại
Prague), ngài thôi thúc thế giới
tin rằng việc giải trừ vũ khí hạt
nhân là có thể. “Chỉ khi sức
mạnh hạt nhân phải dùng đến vũ
khí hạt nhân,” ngài nói “Hoa Kỳ
có trách nhiệm đạo đức để hành
động… Vì thế, hôm nay tôi
tuyên bố một cách rõ ràng và với
sự cam kết chắc chắn của Hoa
Kỳ nhằm tìm kiếm hòa bình và
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an ninh cho một thế giới không
vũ khí hạt nhân.”
Chúng tôi thúc bách ngài
viếng thăm Hiroshima trong thời
gian ngài ở Nhật Bản. Cho phép
những ký ức đau buồn được lưu
giữ ở đó nhắc nhớ những lời của
ngài tại Prague: “Lãnh đạo đạo
đức thì mạnh hơn bất kỳ vũ khí
nào”. Chúng tôi nguyện cầu rằng
ngài sẽ khôi phục cam kết năm
2009 của ngài để giải trừ vũ khí
hạt nhân tại nơi mà Hoa Kỳ vào
ngày 6/8/1945 đã thả một quả
bom nguyên tử, giết chết
140.000 người, và ngài thực thi
cam kết đó bằng hành động dũng
cảm trong những tháng còn lại
của nhiệm kỳ tổng thống.
Hơn nữa, trong khi ngài ở
Nhật Bản, chúng tôi xin ngài
lắng nghe những mối bận tâm
sâu sắc của người dân Nhật Bản,

kể cả Hội nghị các Giám mục
Công giáo Nhật Bản, về việc tái
giải thích Điều 9 trong Hiến
pháp Nhật Bản. Điều 9 là nền
tảng cho an ninh chung ở Châu
Á-Thái Bình Dương, một khu
vực ngày càng có tầm quan trọng
quyết định đối với hòa bình và
an ninh toàn cầu. Chúng tôi cho
rằng việc sửa đổi Điều 9 có thể
gây bất ổn nghiêm trọng cho khu
vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Từ 11-13/4, Hội đồng Giáo
hoàng về Công lý và Hòa bình và
Bình an Chúa Kitô Quốc tế đã tổ
chức Hội nghị về Bất bạo động
và Công lý Hòa bình ở Rôma.
Hội nghị quan trọng này đã đưa
ra một khuyến cáo mạnh mẽ
rằng việc tăng cường tập trung
vào bất bạo động sẽ dẫn đến một
cuộc tìm kiếm quan trọng giải
pháp thay thế cho chiến tranh

triền miên trong cộng đồng Công
giáo trên toàn thế giới.
Kể từ khi Hiến pháp Nhật
Bản được phê chuẩn, Điều 9 và
sự tuân thủ của Nhật Bản tạo ra
nguồn cảm hứng và động lực cho
những người tìm kiếm giải pháp
thay thế cho hành động quân sự.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Nhật
Bản đã minh chứng rằng sức
mạnh quân sự có thể mang lại
ảnh hưởng mà không cần dùng
tới bạo lực. Hơn bao giờ hết,
Nhật Bản là một mẫu gương mà
cộng đồng thế giới ngày nay cần
lưu tâm!

Cảm ơn ngài lưu tâm đến lời
thỉnh cầu của chúng tôi và nó trở
thành các chủ đề cực kỳ quan
trọng trong các bài thuyết trình
và các buổi nói chuyện của ngài
trong thời gian ngài ở Nhật Bản.
Trong tinh thần hòa bình,

Giám tỉnh các Tỉnh Dòng Phan Sinh (OFM) ở Hoa Kỳ:


David Gaa, OFM, St. Barbara Province





James Gannon, OFM, Assumption BVM
Province

Br. Michael Gosch, CSV, Clerics of St. Viator
(Viatorians)



Christopher J. Hale, Executive Director,
Catholics in Alliance for the Common Good



Gerry Lee, Director, Maryknoll Office for
Global Concerns



Yolanda
Martinez,
RGS,
Coordinator/Administrator, Sisters of Our Lady
of Charity of the Good Shepherd, Dallas TX



Kevin Mullen, OFM, Holy Name Province



Primo Piscitello, OFM,
Conception Province



Jack Clark Robinson, OFM, Our Lady of
Guadalupe Province



Jeffrey Scheeler, OFM, St. John the Baptist
Province





Eli McCarthy, Director of Justice and Peace,
Conference of Major Superiors of Men

William Spencer, OFM, Sacred Heart
Province





Louis Arceneaux, CM, Chair of Peace and
Justice Committee, Western Province,
Congregation of the Mission, USA

Paul McCartin, Justice, Peace and Integrity of
Creation Coordinator, Region of Japan,
Missionary Society of St Columban



T. Michael McNulty, SJ, Scholar in Residence,
Marquette University Center for Peacemaking



Sr. Rosalyn Menard, Acting Province Leader,
Sisters of the Good Shepherd, New
York/Toronto Province



Miriam Eileen Murray, OSF, Chair The Justice,
Peace and Integrity of Creation Committee of
the Sisters of St. Francis of Philadelphia,



Jim Noonan, M.M., Maryknoll Society Justice
and Peace, Maryknoll NY



Carol Pregno RGS, Province Leader, Central
South US Province, Sisters of the Good
Shepherd, Carrollton Ohio

Immaculate



Fr. Nelson A. Belizario, O.Carm, Pastor, St
Simon Stock – St Joseph, Bronx NY



Simone Campbell, SSS, Executive Director,
NETWORK, A National Catholic Social
Justice Lobby



Tom Cordaro, Pax Christi USA Ambassador of
Peace, Chicago IL



Patrick
Carolan,
Executive
Franciscan Action Network



Sister Patricia Chappell, Executive Director,
Pax Christi USA



Lawrence Couch, Director, National Advocacy
Center of the Sisters of the Good Shepherd



Ana Maria Quiroz Arango, Good Shepherd
Sisters, Marietta, OH



Marie Dennis, Co-President, Pax Christi
International





Sister M. Kathryn Dougherty, OSF,
Congregational Minister, Sisters of St. Francis
of Philadelphia

Ann Scholz, SSND, Associate Director for
Social Mission, Leadership Conference of
Women Religious



Mark Schroeder, OFM, Animator, Franciscans
for Justice



Director,

John Gehring, Catholic Program Director, Faith
in Public Life
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Amy Woolam Echeverria, International Justice,
Peace, and Integrity of Creation Coordinator,
Missionary Society of St. Columban



Scott Wright, Director, Columban Center for
Advocacy and Outreach

Lễ Thánh Mary Mediatrix, Bổn mạng Nhà Trung Ương Dòng OFM
(ofm.org)
Ngày
14/5/2016, Cộng đoàn
Nhà Trung Ương Dòng
OFM đã cử hành lễ
thánh Mary Mediatrix.
Thánh lễ được cử hành
lúc 11:15 do Anh Tổng
Phục vụ Michael A.
Perry chủ tế. Đồng tế với
anh Tổng Phục vụ có hai
anh Tổng Cố vấn: Lino Gregorio
Redoblado and anh Valmir
Ramos. Các anh em ở Nhà

Trung Ương và các anh chị em ở
gần đó đã đến tham dự thánh lễ.
VPTD

Cuộc gặp gỡ của Hội Đồng Giám Tỉnh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Từ
ngày
1-4/5/2016,
CONFRES (Hội Đồng Giám
Tỉnh Tây Ban Nha và Bồ Đào
Nha) đã tổ chức tuần gặp gỡ liên
tỉnh dòng thường niên với chủ đề
“Anh em và Hèn mọn hôm nay”.
Cuộc gặp gỡ được tổ chức ở
Madrid tại Nhà Các Chị Em
Thừa Sai Phan Sinh Đức Mẹ
Mục Tử. Khoảng 40 anh em của
bốn Tỉnh Dòng tham dự cuộc
gặp gỡ. Các chủ đề suy tư được
các diễn giả trình bày giúp các
tham dự viên thảo luận và trao
đổi về tương lai của đời sống tu
trì, khía cạnh nền tảng của tình
huynh đệ và mối tương qua giữa
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người tu sĩ và việc huấn luyện
linh đạo, chi phối của việc học
tập bên ngoài xã hội đến đời
sống thánh hiến. Hội nghị đã
dành một lượng thời gian để chia
sẻ và giải quyết các vấn đề liên
quan đến đời sống trong các tỉnh
dòng và các dự án chung.
Anh Tổng Phục vụ Michael
A. Perry đến với anh em vào
buổi tối ngày thứ ba để chia sẻ
những khoảnh khắc huynh đệ,
suy tư và cầu nguyện. Sau cơm
tối, anh Tổng Phục vụ cùng với
anh Tổng Cố vấn Antonio
Scabio gặp các Giám tỉnh của
Hội Đồng để chia sẻ hành trình

và niềm hy vọng của anh em tại
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Ngày tiếp theo, anh Tổng Phục
vụ giúp Hội nghị suy tư dựa trên
chủ đề: “Anh em Hèn mọn hôm
nay: Những Nhà Truyền giáo
mang Lòng Thương xót đến các
vùng ngoại biên”, sau đó là một
cuộc đối thoại thân tình với các
anh em. Kế đến, anh Michael đã
chủ tế thánh lễ bế mạc cuộc gặp
gỡ. Anh em đã có những ngày
gặp gỡ trong bầu khí huynh đệ,
chia sẻ chân thành và tràn ngập
niềm vui.
VPTD (ofm.org)

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

Bonum

Cuộc họp thường niên với Chủ tịch các Hội đồng Giám tỉnh
(ofm.org) Ngày 17/05/2016,
cuộc họp Chủ tịch các Hội đồng
Giám tỉnh của Dòng khai mạc tại
Nhà Trung Ương ở Rôma. Ngày
khai mạc được bắt đầu với Kinh
Sáng và Thánh Lễ do anh Phó
Tổng Phục vụ, Julio Bunader
chủ tế; và được tiếp tục với việc
chia sẻ của các tham dự viên tập
trung vào các nhu cầu và thách
đố về đời sống huynh đệ và hèn
mọn trong mỗi thực thể của các

Hội đồng. Ngày kế tiếp, Chủ tịch
các Hội đồng Giám tỉnh có dịp
lắng nghe báo cáo của Tổng
Phục vụ cũng như các báo cáo

khác và các thảo luận. Cuộc họp
kéo dài đến ngày thứ Sáu
20/5/2016.

Sáu Giám tỉnh đã gửi lại con
dấu của mỗi Tỉnh Dòng và xin
thứ lỗi vì không thể chu toàn
trách nhiệm. Anh Tổng Phục vụ
nhận các con dấu và tuyên bố
chúng không còn hiệu lực. Sau
khi hát Magnificat, anh em rời
Nhà thờ thánh Phanxicô và di
chuyển trong thinh lặng đến
Vương cung Thánh đường thánh
Antôn, nơi họ tổ chức phần thứ
hai của buổi sáng, với việc đọc
Nghị định thiết lập tân Tỉnh
Dòng Thánh Antôn thuộc Dòng
Anh Em Hèn Mọn. Tiếp theo là
công bố tên của tân Giám tỉnh,
anh Mario Favretto. Sau khi anh
tuyên thệ theo quy định và tuyên
xưng đức tin, tất cả anh em đã
đến bày tỏ lòng tuân phục tân
giám tỉnh với cử chỉ ôm hôn bình
an. Kế đến là công bố tên của
Phó Giám tỉnh, anh Mario
Vaccari, và các thành viên khác
của tân Hội đồng Tỉnh dòng. Tất

cả anh em tham dự cầu nguyện
sốt sắng cho tân Hội đồng Tỉnh
dòng và ban cho họ phép lành
huynh đệ. Buổi làm việc buổi
sáng kết thúc với thánh lễ được
anh Tổng phục vụ chủ tế, cùng
với các anh phục vụ mới được
bầu chính thức cũng như các anh
đã mãn nhiệm.

VPTD

Tỉnh Dòng mới ở Bắc Ý
Ngày 16/05/2016, Tỉnh Dòng
Thánh Antôn đã được thành lập,
bao gồm tất cả các anh em ở Bắc
Ý hiện đang là thành viên của
sáu tỉnh dòng khác nhau.
Anh Tổng Phục vụ, Michael
Perry, và Anh Tổng Cố vấn
Antonio Scabio đã đến tham dự
biến cố quan trọng này được tổ
chức ở Padua, nhằm tôn vinh
thánh bổn mạng của tân tỉnh
dòng. Hơn 250 anh em ở Bắc Ý
tham dự. Anh Massimo
Fusarelli, đại diện anh Tổng
Phục vụ và là Tổng Kinh lý của
sáu Tỉnh Dòng hướng dẫn anh
em. Với sự hiện diện của một số
Giám tỉnh của Ý, Giám tỉnh của
Pháp và Bỉ, Giám tỉnh Slovenia,
Giám hạt Albania và các anh em
khác đã làm phong phú ngày gặp
gỡ quan trọng này.
Phần đầu của cuộc cử hành
được tổ chức ở Đại Thánh
Đường Thánh Phanxicô. Nghị
định giải thể sáu Tỉnh Dòng của
Tổng Phục vụ được công bố sau
phần lịch sử được trình bày ngắn
gọn nhưng sinh động về sự hiện
diện của Phan sinh ở Bắc Ý kể từ
thời của Thánh Phanxicô.
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Vào buổi chiều, sau khi ăn
trưa, bảy mươi anh em bắt đầu
cử hành Tu nghị đầu tiên của
tỉnh dòng mới. Mở đầu với phần
cầu nguyện và lắng nghe bài nói
chuyện của anh Tổng Phục vụ;
tiếp theo, là cuộc trao đổi một số
câu hỏi và các suy tư về huynh
đệ. Khi anh Tổng Phục vụ trở về
Rome, các thành viên tu nghị
tiếp tục bàn thảo dự phóng đời
sống và sứ vụ cho thực thể mới
này của Dòng, mà hiện nay đã có
hơn sáu trăm tu sĩ.

Tin cộng đoàn

Cù Lao Giêng
Xin kính chào anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh,
xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên chúng ta.

Với cái tên Tu viện Phanxico
CLG, xem ra rất quen với những
ai đã từng một lần đặt chân đến,
nhưng lại xa lạ với những ai
chưa từng đặt chân lên. Và như
thế ai đã đến thì không thể quên
miền “Miệt Vườn” có rất nhiều
cái nổi tiếng để nhớ. Được xem
là vùng sông nước, nhưng đã
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mấy năm nay
câu hát "Miền
Tây nước lớn
đứng ngồi không
yên" đang dần
trôi vào dĩ vãng.
Các dòng sông
đang cạn dần,
kênh rạch đã ô
nhiễm, sình lầy
lại càng lầy thêm
sình, bằng chứng
cụ thể bệnh nhân
"ghẻ lỡ" đến với thầy Khiết
nhiều hơn.
Với tình hình thực tế đất rộng
người thưa, cộng đoàn CLG nhờ
có sự quan tâm của Giám Tỉnh
đã thay đổi và tăng cường thành
viên nhằm mục đích cho cộng
đoàn khởi sắc, chính
điều này kết hợp với
thông điệp Laudato'Si
từ trong tinh thần lẫn
môi trường chung
quanh. Cụ thể cộng
đoàn luôn mở rộng vòng
tay đón tiếp các đoàn

Phan Sinh Tại Thế - Giới Trẻ
Phan Sinh, Các cha trong Hạt
Chợ Mới, các chú Dự Tu nhà
Têrexa của giáo phận Long
Xuyên mỗi tháng ghé tĩnh tâm
hay hội họp. Gần đây cộng đoàn
tiếp tục cộng tác với Nhà Tìm
Hiểu của Tỉnh Dòng đón 23 em
và hai anh đồng hành đến ở
khoảng thời gian 3 tháng trước
khi chuyển vào Thỉnh Sinh.
Ngoài ra còn đón tiếp các cuộc
họp không thường xuyên của
Tỉnh Dòng hay các đoàn thể gia
đình Phan Sinh và cựu Phan
Sinh ở chỗ khác đến.
Vốn là cộng đoàn đất rộng
người thưa nhưng nay bầu khí
đang được ấm dần lên trong tình
huynh đệ. Miền Tây mùa này
cũng đang phải đối diện với mùa
khô trời nắng nóng, đất đai khô
cằn, dòng sông thiếu nước, tuy
không còn cảnh ngồi đâu muỗi
đậu ở đó nữa nhưng do nắng
nóng cộng thêm độ ẩm cao của
khí hậu nên làm cho anh em
cũng hay bị tình trạng đau nhức
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dọn sạch cỏ và đá chung
quanh vườn sạch sành
sanh.

mỏi gối. Để khắc phục phần nào
độ ẩm cha Phụ Trách đã thực
hiện "Laudato Si" bằng cách cho

Ngoài các việc trong
nhà, vườn tược anh em
đảm nhận thêm các vai
trò Linh Giám, Trợ úy
Miền, Cụm và đoàn cho
Phan Sinh Tại Thế và
giới trẻ Phan Sinh tại
Long Xuyên, riêng thầy
Khiết vẫn miệt mài phục vụ các
bệnh nhân Da Liễu mỗi ngày.
Những ngày cuối tháng 5 và đầu

tháng 6 nắng nóng đã giảm nhiệt
nhờ có các cơn mưa đầu mùa
làm cho con người cùng như
thiên nhiên tươi tăn lại.
Đến đây người đưa tin hết
chuyện để đưa nên tạm dừng bút
hẹn tái ngộ dịp sau. Kính chúc
anh chị em hồn an xác mạnh, xin
Chúa giàu lòng xót thương ban
muôn phúc lành cho đại gia đình
Phan Sinh chúng ta. Amen.
Miệt Vườn CLG

Cộng đoàn Đakao

những Cuộc Đến và Đi
Phạm Xuân Thanh

C

ộng đoàn, dưới cái nhìn
của một người có đạo, là
nơi những người có cùng một lý
tưởng, một niềm tin sống chung
với nhau dưới một mái nhà, hoặc
sống quây quần trong một vùng
địa lý, nơi đó họ dễ dàng tiếp xúc
qua lại với nhau, tương trợ lẫn
nhau, sống chết có nhau. Trong
cùng một cộng đoàn, người ta
biết được lẫn nhau, biết cả điều
phải lẫn điều trái; biết cả đường
đi nước bước của của kẻ này
người nọ.
“Chán chết đi được!” Nếu cứ
ở hoài một chỗ, chẳng bao giờ di
chuyển, chẳng khi nào ra khỏi
chốn quen thuộc để đến những
“vùng ngoại biên”, thì bầu khí dễ
trở nên ngột ngạt, nặng nề và quy
hướng về mình. Một cộng đoàn
như thế dần dà sẽ trở nên khô cằn
và có thể tiêu vong. Thế nhưng
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những “cuộc đến và đi” sẽ đưa
lại bầu khí mới cho cộng đoàn.
Mới đây, chúng ta vừa mừng
lễ Đức Maria đi thăm viếng bà
thánh Elisabeth. Cuộc thăm
viếng đã không chỉ đem đến
niềm vui giữa hai bà Mẹ, nhưng
còn là cuộc gặp gỡ vui mừng của

hai con trẻ chưa chào đời. Sẽ
không có cuộc viếng thăm chị họ
của Đức Maria nếu trước đó Mẹ
chưa nhận được sự thăm viếng
của thiên sứ, đấng được Thiên
Chúa sai đến. Thoạt nhìn sự kiện
Đức Maria đi viếng bà thánh
Elisabeth, chúng ta có thể liên
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tưởng đến đời sống của cộng
đoàn trong bối cảnh hôm nay.
Cộng đoàn với những “cuộc
đến và đi” đã toát lên một tinh
thần năng động trong đời sống
cộng đoàn, nó biểu hiện sự “đón
nhận” và “cho đi” cũng như sự
liên đới giữa các cộng đoàn với
nhau và giữa các Tỉnh Dòng với
nhau. Trong những năm qua, ban
lãnh đạo Tỉnh Dòng đã quan tâm
đến việc liên đới với các Tỉnh
Dòng khác bằng việc đón nhận
các anh em từ những Tỉnh Dòng
khác đến sống và làm việc cũng
như gởi anh em ra đi và hiện diện
nơi những Tỉnh Dòng khác trên
thế giới.
Cộng đoàn Đakao ở vào một
vị trí thuận lợi nên thường được
các anh em trong Tỉnh Dòng ghé
thăm. Dù đó là những lần đi chữa
bệnh, hay quá cảnh trước khi lên
tàu - xe để đến một miền đất
khác thì cũng là dịp tốt dịp may
để anh em trao cho nhau niềm
vui và những ân huệ khác.
Những chuyến thăm như vậy rất
nhiều, đến nỗi không thể nhớ
hết, dường như nó đã trở nên lẽ
thường điều khiến không ai thắc
mắc là đi đâu, đến làm gì, nhưng
chỉ biết có người anh em ghé
thăm. Tuy nhiên, có một vài
chuyến thăm đặc biệt thiết nghĩ
cần được nêu lên ở đây.
Vào trung tuần tháng năm
vừa qua, các anh chị em tu sĩ
trong gia đình Phan sinh đã có
một ngày thăm viếng lẫn nhau,
trong đó có Dòng PSTT, FMM,
Dòng Anh Em Hèn Mọn Conv,
OFM Cap, PSTS Assisi,
Porziuncula, ... và OFM. Mỗi tu
sĩ đại diện cho Dòng của mình đã
tập trung tại cộng đoàn Đakao và
sau đó đã cùng nhau đến từng cơ
sở của mỗi Dòng để gặp gỡ,
thăm hỏi các thành viên trong
cộng đoàn. Và, các đại diện đã
chia sẻ một bữa ăn huynh đệ tại
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cộng đoàn Đakao. Cuộc viếng
thăm này là thực hiện dự phóng
chung của Gia đình Phan sinh.
Dự phóng được lập ra từ đầu
năm nhằm tăng cường tình liên
đới giữa anh chị em Phan sinh
với nhau.
Trong thời gian vừa qua,
Cộng đoàn đã đón nhận những
"cuộc đến" của nhiều anh thuộc
những Tỉnh Dòng khác. Đầu tiên
xin được nhắc đến cha Marc
Goanvec, OFM, Giám tỉnh thuộc
tỉnh Dòng Đông Canađa, ngài
đến cùng với cha Aimé Đỗ Văn
Thông, cố vấn Tỉnh Dòng. Cha
Marc về Việt Nam có lẽ với mục
đích là "dòm ngó" ơn gọi chăng?
Hẳn cha đã nghe "Việt Nam là
nguồn cung cấp ơn gọi dồi dào"
cho Giáo Hội. Mỗi lần cha gặp
anh em trẻ là nói nửa đùa nửa
thật rằng anh hãy xin Giám tỉnh
của anh qua Canada đi. Anh em
Đakao đã thay nhau đưa cha đi
thăm một số nơi trong nước. Cha
thích được trải nghiệm đời sống
xã hội ở Việt Nam: muốn đi xe
buýt (nhưng sợ xe Honda), ăn
những món vỉa hè, đi dạo những
khu phố nhộn nhịp,... Vào những
ngày cuối tại Việt Nam, cha nói:
"Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng thấy
ở Việt Nam rất an ninh, đi trên
phố mà không thấy sợ gì cả, chỉ
có điều qua đường hơi khó". Có
lẽ cha chưa biết nạn cướp giật
hoành hành thế nào ở các đô thị
lớn của Việt Nam.
Cuộc viếng thăm anh em
Phan sinh Việt Nam của cha Jack
Robinson, là Giám tỉnh thuộc
Tỉnh Dòng New Mexico, Hoa
Kỳ, cũng là Tỉnh Dòng của thầy
Bruce Michalek. Thầy Bruce đã
có nhiều năm làm việc ở Việt
Nam, và rất thích lưu lại nơi này.
Có lẽ vì thế mà cha Jack muốn
sang Việt Nam một lần để biết ở
đây có "ma lực" nào mà thu hút
thầy đến vậy.

Cha Sean (Sôn) thuộc Tỉnh
Dòng Ai-len, cha đã công tác ở
Việt Nam đã nhiều năm, lãnh
vực của cha là hoạt động JPIC.
Cha có một tổ chức từ thiện
chống nạn buôn người ở Việt
Nam. Cha thường tổ chức các
khóa đào tạo để giúp các thanh
thiếu niên ở miền quê đặc biệt là
miền Tây Nguyên cách phòng
tránh với nạn buôn người. Chính
vì thế, mỗi lần về Việt Nam là
cha luôn lưu lại ở cộng đoàn
Đakao. Cha thường chia sẻ công
việc của mình cho anh em, nếu
như không tham gia thì cũng
mong được anh em ủng hộ. Cha
quả thật tâm huyết với việc cứu
các bạn trẻ khỏi nạn buôn người.
Có một vị đặc biệt khác đến
từ Nhật, đó là cha Manfred
Friedrich, OFM, thuộc Tỉnh
Dòng thánh Elisabeth, Đức.
Ngài đã có thâm niên lên đến 50
năm truyền giáo tại xứ sở mặt
trời. Mặc dầu đã gần 80 tuổi, cha
vẫn muốn sang thăm Việt Nam
một lần nữa, bởi lẽ cha đã có dịp
thămViệt Nam trước năm 1975;
lần này cha dẫn theo anh Paul,
thuộc Dòng PSTT Nhật Bản.
Thời gian lưu lại tại Việt Nam,
cha muốn tìm hiểu thêm về lịch
sử, văn hóa. Cha rất quan tâm
đến những số liệu thống kê về
lịch sử, nên cha thường thắc mắc
về những số liệu ấy. Một lần
thăm bảo tàng chứng tích chiến
tranh, cha đã thắc mắc về những
con số ở đó, đặc biệt số liệu
trước năm 1975. Trước khi chia
tay, cha hứa sẽ quay lại Việt Nam
và dẫn theo một đoàn khác.
"Những cuộc đến" của người
ngày người kia không thuần túy
là mang niềm vui đến với anh
em, nhưng còn mang đến cho
anh em thêm động lực để sống,
và khơi lên cho một số anh em
thêm những thao thức mới, điều
mà lâu nay mình ít nghĩ đến, và
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nay sẽ có dịp phát sinh và triển
nở trong lòng của anh em.
"Những cuộc đến" đã đem lại
niềm vui và ơn ích cho anh em
thế nào thì những cuộc đi cũng
sẽ mang đến cho anh em niềm
vui và ơn ích không kém. Như
Đức Maria nhận được ơn lành
của Thiên Chúa từ cuộc viếng
thăm của sứ thần, và Mẹ đã lên
đường thăm chị họ. Cũng vậy,
Cộng đoàn cũng có "những cuộc
đi" cần thiết đến với tha nhân.
Cách đây không lâu, cộng
đoàn đã có dịp thăm viếng gia
đình của anh em. Và mới đây,
cộng đoàn đã có ba ngày rời khỏi
tu viện để cùng sống và cùng vui
chơi với nhau hầu giúp cho đời
sống huynh đệ mỗi ngày một
đằm thắm hơn: mỗi năm một lần,
Cộng đoàn có vài ngày nghỉ ở xa
tu viện, nơi mà anh em có thể
thoát khỏi công việc của mình,
đồng nghĩa với việc thoát khỏi
những áp lực đã đeo bám anh em
trong suốt một năm. Những ngày
này anh em đã được nghỉ ngơi tắm biển, bồi dưỡng thân thể, và
bồi dưỡng tình huynh đệ.
Vào tháng năm vừa qua, anh
Giuse Đinh Trọng Đệ và anh
Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm đã có
3 tuần tham gia khóa học JPIC
tại Rôma. Theo chia sẻ của anh
Hồng Cảm, thì khóa học đã giúp
anh thay đổi nhận thức về JPIC.
Anh nói: "Để có được một người
anh em làm công tác JPIC thì đó
phải là một con người Phan sinh
thực sự, một người hèn mọn và
khiêm nhường thực sự...". Anh
mong muốn sẽ có những khóa
học hỏi hoặc thảo luận về JPIC
cho tất cả những anh em trong
Tỉnh Dòng.
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Sau đây xin liệt kê một số
hoạt động của anh em trong cộng
đoàn thời gian qua để thấy rằng
anh em đang thực hiện "những
cuộc đi" tốt lành.
Anh Giám tỉnh đã đi Hoa Kỳ
cùng với anh Phaolô Trần Anh
Tuấn để thăm viếng các Tỉnh
Dòng đã từng liên hệ qua lại với
Tỉnh Dòng Việt Nam và thăm ân
nhân Bảo Trợ Ơn Gọi tại Hoa
Kỳ.
Anh Xuân Thảo vừa có dịp đi
Malaysia để chấm thi và phát
bằng tốt nghiệp âm nhạc của
viện âm nhạc LCM.
Trong tháng năm vừa qua,
nhiều anh em trong Cộng đoàn
đã về Mái Ấm Phan sinh, nơi
chăm sóc một số anh em khuyết
tật, để tham dự nghi thức khởi
công xây dựng. Lễ khởi công đã
quy tụ được nhiều thân nhân - ân
nhân của Mái ấm. Ai cũng mong
cơ sở sớm được hoàn thành để có
thể đón nhận thêm những người
xấu số.
Hai anh Phaolô Đỗ Thanh
Diệu và anh Phanxicô X.
Nguyễn Văn Huy nhận bằng tốt
nghiệp tại Học viện Phanxicô.
Hai anh đã gia nhập cộng đoàn
được một năm. Anh Phanxicô X.
Huy thì giúp cho Mái Ấm Phan
sinh. Anh Phaolô Diệu làm phụ
tá anh Thư ký Tỉnh Dòng. Hai
anh đang hoạt động tích cực với
tất cả sức lực trẻ cho Tỉnh Dòng.
Anh Đỗ Văn Hoài từ Cộng
đoàn Đồng Dài về Đakao chữa
bệnh lâu dài. Tuy về chữa bệnh
nhưng anh cũng đang chia sẻ
công việc như những anh em
khác trong cộng đoàn.

Ngoài ra còn có tình trạng sức
khỏe của anh em. Anh em nhận
thấy sức khỏe của anh Phụ trách
mỗi ngày mỗi ổn định hơn. Một
người anh lớn tuổi là cha Gentil,
sức khỏe của cha vẫn rất tốt: cha
ăn được, ngủ được, nhưng chỉ đi
không được. Một trường hợp đặc
biệt khác là anh Gioan Phaolô,
anh bị bệnh tiểu đường đã nhiều
năm. Anh đã phải ăn kiêng từ lúc
phát hiện bệnh, nên sức khỏe
cũng vì thế mà giảm sút đi rất
nhiều. Tuy nhiên, kể từ vài tháng
nay, anh thay đổi chế độ ăn uống,
không còn ăn kiêng như trước,
thay vì ăn ít cơm thì anh đã ăn
nhiều cơm. Vì vậy, tinh thần anh
tăng lên, sức khỏe dồi dào hơn,
có nhiều năng lực hơn. Người
viết cũng mới đi từ giã khúc ruột
thừa, nhờ đó trải nghiệm được
tình anh em cụ thể hơn, qua việc
anh em chăm sóc, thăm hỏi.
Những hoạt động chung và
những cuộc thăm viếng đầy ý
nghĩa đã giúp cho đời sống đức
tin của cộng đoàn thêm năng
động. Năng động không phải là
hoạt động nhiều, nhưng là mau
mắn đáp trả tiếng gọi của đức
tin; sức sống chung mỗi ngày
một triển nở hơn.
"Cộng đoàn Đakao: những cuộc
đến và đi". Điều không ai nói
nhưng ai cũng hiểu, bởi tính đặc
thù của cộng đoàn này là vậy.
Bài học rút ra từ việc "đến" và
"đi" thực sự là không hệ tại nơi
việc di chuyển thể lý, nhưng là
việc sẵn sàng "đón nhận" "món
quà" mà Chúa gởi đến và sẵn
sàng đáp trả lời mời gọi "ra đi".
Ước mong cộng đoàn sẵn sàng
như thế để chứng tỏ mình đang
sống đức tin "năng động".
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Chia sẻ nhà Xuân Sơn
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Nghi chú:
BBT nhận được bài chia sẻ này trể nên không đăng
kịp vào số báo kỳ trước, nên BBT đăng ở số này.

rong tâm tình đang sống những ngày cao điểm phụng vụ của Giáo hội, tưởng niệm cái chết và
sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô, chị em Clara Xuân Sơn chúng con xin kính chào cha Giám
Tỉnh cùng toàn thể ACE trong đại Gia đình Phan sinh xa gần, cầu chúc tất cả được tràn đầy tình yêu,
lòng sốt mến cùng niềm vui trong những ngày hồng phúc này.

T

Từ năm ngoái đến nay, chúng
con mới có dịp lại đến với “Chia
sẻ” để sẻ chia một số tin tức đến
với ACE. Đời sống trong Đan
viện bình thường là những chuỗi
nhịp sống đều đặn với kinh
nguyện, thờ phượng, lao đông,
học hành…Tuy nhiên, ngay từ
đầu năm mới dương lịch, chị em
đã bị “ khuấy động” với biến cố:
chị Maria Thánh Thể Bùi Thị
Phượng và chị Anna Nguyễn Thị
Sang tuyên khấn trọng thể.
Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ
sáng ngày 03/01/2016, nhằm
vào lễ Hiển Linh, thánh lễ do cha
Giám tỉnh chủ tế với 16 cha đồng
tế. Từ nay, các chị đã hoàn toàn
tháp nhập và chia sẻ đời sống
cách sâu xa với chị em.
Biến cố thứ hai là: vào một
ngày đẹp trời trong tháng ba,
tháng mà mọi tín hữu đang ra
sức làm đẹp cho tâm hồn để chào
đón Đức Kitô khải hoàn sống lại,
ngày 02/03/2016, chị em chúng
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con hân hoan vui mừng đón ba
em tìm hiểu gia nhập Cộng đoàn
Đan viện. Sau một thời gian tìm
hiểu, với ngọn lửa khao khát ước
mong bước theo tiếng gọi của
Đức Kitô, với tình yêu dâng cao,
ba em đã liều quyết định “đi
bước nữa,” đó là bước qua cánh
cửa nội vi để tiến lên giai đoạn
thỉnh sinh. Với nến sáng trong

tay, các em hân hoan cùng với
chị em tiến bước trong bầu khí
ấm cúng hòa lẫn tiếng hát linh
thiêng “hân hoan ta cùng nhau,
tiến vào cung điện nhà Chúa…”.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi
Chúa ban và làm tăng trưởng nơi
Đan viện. Như vậy, về nhân sự:
hiện nay tổng số chị em trong
Đan viện là 26 chị em gồm: 9
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khấn trọng, 4 khấn tạm, 5 tập
sinh, 5 thỉnh sinh và 3 tìm hiểu.
Biến cố tiếp theo là chị em có
cuộc kinh lược pháp định của
cha Giám tỉnh từ ngày 18/2 đến
ngày 20/2/2016, để chuẩn bị cho
cuộc bầu cử sắp tới.

Tập, Thỉnh khéo tay

hằng ngày cung cấp

nhận khâu may vá

đủ cho cộng đoàn

làm thiệp kết hoa

chẳng bao giờ thiếu

kiêm cả vườn dưới

chị còn đem biếu

trồng đủ các loại

khi khách đến thăm.

Đời dâng hiến là bước theo
Đức Kitô và mong muốn nên
đồng hình đồng dạng với Ngài
trong lúc vui sướng thịnh vượng
cùng như khi gặp thử thách đau
khổ, trong tâm tình đó mà Cộng
đoàn có 3 chị trong thời gian qua
đã lần lượt theo nhau lên bàn mổ
để giải phẫu những chỗ dư thừa.
Ôi! Thật là thiếu thì cũng khổ,
mà dư thì cũng nguy to. Tạ ơn
Chúa là đến nay các chị đã dần
bình phục.

chuối sứ, chuối xanh

Dù đang trong mùa chay là
mùa chị em trong nội vi không
tiếp khách, nhưng chị em cũng
đón tiếp những vị khách đặc biệt
ngoại thường, đó là các Cha
Giám tỉnh của tỉnh dòng
Phanxicô ở Canada và Mỹ, đặc
biệt có chị Lam, một người chị
em của chúng con ở đan viện Q.9
đã sang Ý theo lời mời gọi của
Cha nguyên Tổng Phục vụ, sau
khi khấn trọn đời, chị được phép
về lại VN để thăm gia đình, vì
thế tiện dịp, chị đã ghé xuống
thăm CĐ Đan viện chúng con,
qua việc gặp gỡ trò chuyện với
chị trong giờ cơm trưa, chúng
con đã được biết thêm về đời
sống, phong tục tập quán ở bên
Ý và của ĐV nơi chị đang sống.

hai dàn bí bầu

Điểm cuối cùng, chúng con
xin được chia sẻ về đời sống chị
em với những vần thơ con cóc:
Đời sống chị em

khoai sọ, khoai mỡ

Chúng con lắm chuyện

mít, cóc, mận, ổi

trí nhớ dễ quên

bắp, mía, dưa tây

vì thế cho nên

đặc biệt cóc Thái

đến đây tạm ngừng

cho trái quanh năm

hẹn đến lần sau

dịp khách đến thăm

khi nào nhớ ra

biếu mà không hết …

xin được kể tiếp….

Chuyện vẫn chưa hết

bầu trắng, bầu sao
cho đầy những quả
ôm đã rã rời.
Còn về khấn Tạm
đảm nhận việc bếp
mỗi cặp sắp xếp
vào bếp một tuần.

Tiếp đến nhà ngoài
Chị An-na Thông
với đoàn tìm hiểu
đảm nhận canh tác
vườn rau xanh, sạch
xà lách, cải ngọt
cải ngồng, cải cay
dưa leo, mướp đắng

Chúng con xin được

hành lá, tía tô

kể liền ngay đây:

các loại rau thơm
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Cây cối, rau xanh trong nhà
còn được tươi tốt là nhờ Chúa
còn ban cho nguồn nước dồi dào
nhờ các giếng đào, giếng đóng,
còn hai hồ lớn và một hồ nhỏ
cũng đã dần cạn, nên cá dưới hồ
bắt cũng gần hết. Qua thông tin,
chúng con được biết để cầu
nguyện, đồng cảm và chia sẻ với
đồng bào trong nước đang gặp
nạn hạn hán ở các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long, nơi có
những CĐ của các anh em Dòng
I cũng như các chị FMM. Đặc
biệt hiêp thông với anh em ở Sa
Thầy, nơi được biết bị hạn hán
nặng nề. Chị em xin hiệp thông
và dâng lên tất cả cho lòng
thương xót Chúa.
Chúng con xin kính chúc Cha
Giám Tỉnh và đại gia đình Phan
sinh luôn vui tươi, thánh thiện để
được tràn ngập niềm vui cùng
Đức Kitô Phục Sinh. Xin tiếp tục
cầu nguyện cho chúng con.
Amen.
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Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi
đến quý Độc Giả chương V trong tác phẩm
Hành Trình Tự Do của cha James E. Sullivan,
dịch giả Nguyễn Ngọc Kính, OFM, tr. 201-247

BỘ MÁY SẢN SINH
CẢM XÚC CÓ LỖI:
PHẢN XẠ KHIỂN TRÁCH

(Phần tiếp theo)
Ảnh hưởng của cảm xúc có
lỗi
Có hai hậu quả tai hại phát
sinh từ cảm xúc có lỗi. Thứ nhất
là mất lòng tự trọng, đôi khi
nghiêm trọng đến mức coi
thường bản thân. Thứ hai là sự
thôi thúc trong vô thức, không
ngừng thúc ép tôi phải chuộc lại
“lỗi lầm” bằng cách tự trừng
phạt bản thân.
Cha mẹ “bên trong nội tâm”
tôi vẫn có quyền khiển trách tôi
là xấu xa, mỗi khi tôi thực hiện,
thậm chí cảm thấy bất cứ điều gì
làm phật lòng các ngài. Từ bên
trong, các ngài thuyết phục tôi
tin mình xấu xa – một kẻ đáng hổ
thẹn. Vì thế mà tôi liền cảm thấy
buồn phiền.
Chính cảm xúc buồn phiền là
nguyên nhân gây ra cảm xúc có
lỗi – một cảm xúc mạnh mẽ thôi
thúc tôi đền bù “lỗi lầm” bằng
cách trừng phạt bản thân.

không để cảm thấy đau đớn, mà
để cảm thấy dễ chịu hơn. Đau
khổ tôi gây ra cho mình đích thật
là một phương tiện mà tôi sử
dụng để xoa dịu nỗi đau của việc
căm ghét bản thân.
Tôi không thể trốn thoát bằng
con đường nào khác! Nếu bạn
coi thường tôi, tôi có thể tìm thấy
một sự khuây khỏa trực tiếp. Tôi
có thể tự nhủ: “Hắn không hiểu
mình. Tôi có lý do chính đáng!”
Tuy nhiên, khi tôi coi thường
bản thân và cảm thấy xấu xa, thì
tôi không thể trốn thoát bằng con
đường nào khác, ngoại trừ việc
tự trừng phạt bản thân để đền bù
“lỗi lầm” của mình. Dĩ nhiên, tôi
không có ý định làm cho mình
phải đau đớn, nhưng mục tiêu
đích thực là tôi chấp nhận nỗi
đau ấy thay cho một nỗi đau
khủng khiếp hơn, tức là nỗi đau
khôn tả vì chán ghét bản thân.

Đó quả thực là “của hối lộ” đút
lót cho cha mẹ bên trong nội tâm
của tôi.
Những hình thức trừng phạt
bản thân
Tôi thường trừng phạt mình
bằng hai cách. Thứ nhất là từ
chối tình yêu và sự chấp nhận;
thứ hai là bố trí một cách nào đó
để mình bị xúc phạm hay bị tổn
thương.
Một khi tôi bị quấy nhiễu bởi
cảm xúc có lỗi, tôi không để cho
tình yêu dễ dàng chạm đến tôi.
Ấy là vì tôi tin mình là một kẻ hư
hỏng. Nếu bạn bày tỏ tình yêu
đối với tôi, ắt bạn muốn khẳng
định tôi là người tốt. Làm sao tôi
dám để bạn khẳng định như thế
được? Nếu tôi chấp nhận lời
khẳng định của bạn, tôi cảm thấy
mình là kẻ giả hình! Tôi cảm
thấy mình là kẻ dối trá, làm ra vẻ

Đối với đa số chúng ta thì đó
là phần khó hiểu nhất của hội
chứng cảm xúc có lỗi. Sinh lực
chúng ta quá dồi dào và niềm
khao khát hạnh phúc của chúng
quá mãnh liệt, cho nên dường
như thật phi lý khi chúng ta
muốn gây đau khổ cho mình.
Trên thực tế, mục tiêu tối hậu
của việc trừng phạt bản thân
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tốt lành mà kỳ thực thì tôi chẳng
có gì tốt lành. Tất cả những điều
ấy chỉ làm cho tôi cảm thấy nhức
nhối hơn mà thôi. Trước đây thì
tôi xấu xa, còn nay thì tôi lại giả
hình!
Bạn cảm thấy thế nào, khi có
người khẳng định bạn là nghệ sĩ
dương cầm nổi tiếng trên thế
giới, trong khi bạn thấy mình
khó
có
thể
chơi
bài
“Chopsticks”? Có thể đó là một
lời khen ngợi chân thành, nhưng
bạn hầu như không thể đón nhận
lời khen ấy, vì bạn biết đó không
phải là sự thật. Vì thế, bạn không
thể giả vờ mà xem đó là sự thật.
Bạn cảm thấy mình như một kẻ
hoàn toàn giả danh! Ngoài ra,
nếu có ai yêu cầu bạn chơi
dương cầm, chắc chắn bạn sẽ
lúng túng đến rơi nước mắt!
Khi tôi cảm thấy có lỗi, tôi
cũng có nhu cầu xua đuổi tình
yêu xa khỏi mình. Đón nhận tình
yêu và tình cảm của người khác
càng làm cho tôi cảm thấy có lỗi
và đau đớn hơn mà thôi. Do đó,
tôi phải phủ nhận mọi lời khen.
Tôi phải tránh xa mọi tình cảm.
Tôi phải làm cho lòng mình trở
nên cứng cỏi để khỏi cảm nhận
tình yêu của bạn.
Hành động ấy không muốn
nói là tôi không cần tình yêu và
sự chấp nhận của bạn! Trái lại,
tôi rất cần tình yêu của bạn, nhất
là khi tôi cảm thấy mình vô giá
trị, thế mà tôi lại không thể để
cho tình yêu của bạn chạm vào
tôi và sưởi ấm tâm hồn tôi. Con
đường của kẻ mang cảm xúc có
lỗi là con đường cô đơn. Tôi
không thể để cho những người
thân yêu đồng hành với tôi!
Để trừng phạt bản thân, tôi
còn có một cách khác, đó là việc
tôi bố trí một cách nào đó để cho
mình bị trừng phạt. Bằng cách
đó, tôi thường khinh dể chính
mình. Tôi nói với bạn: “Ồ
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không! Bạn đừng nghe lời tôi!
Bạn biết tôi ngớ ngẩn biết chừng
nào! Tôi luôn luôn làm cho mọi
việc trở nên chậm trễ!” Hay tôi
chế giễu chính mình bằng cách
đưa ra một ý kiến vô nghĩa. Đôi
khi tôi ăn mặc cẩu thả khiến cho
mình trở nên nhếch nhác và nực
cười. Hay tôi phạm một sai lầm
hết sức ngớ ngẩn, khiến cho mọi
người nghĩ rằng tôi là kẻ thiểu
năng.
Nhiều khi sự trừng phạt ấy
mặc hình thức một tai nạn khiến
tôi bị thương. Trong vô thức, tôi
sắp đặt cho mình bị tổn thương!
Sự trừng phạt ấy thường được
thể hiện dưới hình thức này:
Không để cho mình cảm nếm
niềm vui và khoái cảm. Tôi
không để cho mình thư giãn
trong giờ rảnh rỗi, nhưng bắt
buộc mình phải làm một việc gì
đó. Tôi không để cho mình vui
hưởng một ly rượu hay một bữa
ăn ngon. Tôi chỉ dùng những gì
có sẵn, ngay cả khi chúng lạnh
ngắt! Có được như thế này là quá
đủ! Tôi thức dậy sớm, trong khi
tôi chẳng cần phải dậy sớm như
thế. Tôi không chia sẻ nỗi đau và
tổn thương của mình với những
người bạn đầy cảm thông. Tôi
đối xử với mình như một kẻ đáng
khinh!
Cách đây khá lâu, tôi làm việc
với hai phụ nữ trẻ, cũng là hai chị
em. Vào những ngày cuối tuần,
họ đều đi thăm các bệnh nhân và
những kẻ cô đơn trong một bệnh
viện lớn của thành phố. Những
người nghèo được họ quan tâm,
đều cảm thấy xúc động vì sự ân
cần tế nhị của họ. Họ trao ban
cho người nghèo những món quà
xinh xắn, nhất là trong những dịp
lễ; họ viết thư thay cho những
người không tự mình viết được.
Hai chị em dành phần lớn thời
giờ để ở bên cạnh và lắng nghe
nỗi đau, nỗi sợ, nỗi cô đơn của

những người nghèo, và bằng lời
nói, giọng điệu và nét mặt, hai
chị em bộc lộ cho họ thấy sự
thông cảm của mình.
Những việc hai chị em làm
quả thật cao đẹp, chỉ trừ mỗi một
điều này: Sự quảng đại của họ
không hẳn là một hành động yêu
thương, mà chủ yếu là một hành
động đền tội, một hành động tự
trừng phạt. Cả hai đều cảm thấy
có lỗi vì một chuyện đã xảy ra
trong gia đình, khiến họ cảm
thấy bị thôi thúc phải chuộc lỗi
và đền bù thiệt hại. Vì thế, dù họ
đã làm việc vất vả từ thứ hai đến
thứ sáu trong ngành thương mại,
họ ít khi cho phép mình nghỉ
ngơi ngày cuối tuần. Thật đáng
buồn! Sự quảng đại dành cho
người nghèo sẽ cao đẹp hơn
nhiều, nếu họ cũng biết quảng
đại với chính mình.
Anh Mark là một ví dụ còn
thấm thía hơn. Anh là một người
độc thân 45 tuổi. Chẳng phải do
lỗi của mình, nhưng anh là một
người đồng tính. Vào tuổi thanh
niên, anh nhận ra khuynh hướng
đồng tính của mình, khi anh
tham gia một chuyến cắm trại và
cảm thấy bị kích thích tình dục.
Tuy nhiên, anh chưa thể hiện ra
bên ngoài bằng hành vi tình dục
và những thanh niên khác cũng
không biết cảm xúc tính dục lệch
lạc của anh. Dầu vậy, kể từ đó thì
không những anh phấn đấu kìm
nén khuynh hướng đồng tính của
mình, mà anh còn tự trừng phạt
vì khuynh hướng của mình.
Anh để cho mình trở nên béo
phì quá mức. Vì béo phì, nên anh
ghét mình, nhưng anh lại chẳng
làm gì để thay đổi thói quen ăn
uống của mình. Trên thực tế thì
anh từ chối mọi lời an ủi từ phía
bạn bè và những mối giao tiếp
thân thiện với người khác. Trong
một lần tình cờ đến thăm chị
mình, anh chẳng giao tiếp với ai
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và ngăn cản bất cứ ai muốn giao
tiếp với anh. Anh tự cô lập, ấy là
vì anh sợ người khác có thể
khám phá được bí mật thầm kín
của anh, nếu anh để cho người
khác đến gần. Sự cô đơn mà anh
tự áp đặt cho mình hầu như là
một hành vi tự trừng phạt, nhằm
loại bỏ sự “xấu xa” của khuynh
hướng đồng tính.
Một sự phân biệt quan trọng
Mọi cảm xúc có lỗi đều đau
đớn. Mọi cảm xúc có lỗi đều tấn
công lòng tự trọng của tôi. Tuy
nhiên, không phải mọi cảm xúc
có lỗi đều thiếu lành mạnh! Có
một loại cảm xúc có lỗi thiết
thực và cần thiết, nhằm giúp tôi
đề phòng những hành vi tai hại,
và giúp tôi hòa nhập vào xã hội
như một cá vị trưởng thành và có
trách nhiệm. Trước khi bàn tiếp
về phản xạ có điều kiện đối với
cảm xúc có lỗi – một phản xạ
gây ra cảm xúc có lỗi tâm căn –
chúng ta cần phân biệt cảm xúc
có lỗi tâm căn và cảm thức tội lỗi
đích thật và lành mạnh.
Cảm thức tội lỗi đúng đắn và
trưởng thành là cảm xúc đau
buồn khi tôi tự khiển trách, vì
mình cố ý và chủ tâm làm một
điều trái đạo đức. Tôi tức mình,
vì tôi đã cố tình làm điều tiêu cực
– đối với bản thân hay tha nhân.
Tôi nói dối vì ác ý. Vì ghen tị mà
tôi đã nói với bạn một cách hằn
học khiến bạn bị xúc phạm. Vì
thích ngồi lê đôi mách, nên tôi đã
tiết lộ cho người khác biết bí mật
của bạn. Tôi trút sự giận dữ của
mình lên đầu bạn, khiến bạn cảm
thấy đau nhói như bị dao đâm.
Tôi cướp giật số tiền mà bạn tiết
kiệm được, bằng một cuộc giao
dịch mờ ám. Trong tất cả những
trường hợp đó, tôi phải cảm thấy
có tội, bởi vì tôi đã làm điều sai
trái. Tôi phải tức mình, tương tự
như tôi tức giận người khác, khi
họ hành động sai trái như thế.
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Tôi không có tư cách đạo đức và
tôi đã hành động trái với quy luật
xã hội, cho nên tôi phải chịu
trách nhiệm về hành vi của mình
và phải cảm thấy có tội!
Trong những trường hợp đó,
cảm thức có tội phát sinh từ một
hành vi trái với đạo đức khách
quan là một cảm xúc lành mạnh,
cho dù lúc ấy tôi cảm thấy đau
đớn vì tự khiển trách và bị thôi
thúc mạnh mẽ phải đền bù lỗi
lầm mà mình đã phạm. Quả
chính đáng và hợp lý, nếu tôi
cảm thấy đau đớn. Quả thích
đáng, nếu tôi cố gắng đền bù
những thiệt hại do mình gây ra,
vì tôi đã hành động bất chính.
Tôi đã bất công với bạn! Do đó,
quả là một dấu hiệu lành mạnh
của sự trưởng thành và tinh thần
trách nhiệm
khi tôi
cảm thấy bị thúc bách phải đền
bù, phải thừa nhận là tôi đã bất
công với bạn, phải xin lỗi bạn và
phải đền bù những thiệt hại mà
tôi đã gây ra cho bạn.
Cảm thức có tội chân thực thì
lành mạnh, vì khi tôi nhìn nhận
hành vi sai trái của mình và đền
bù lỗi lầm, thì tôi có thể làm cho
cảm xúc có tội được lắng dịu.
Tôi không còn tự khiển trách
nữa. Tôi có thể tha thứ cho mình,
cảm thấy bình an và cải thiện
lòng tự trọng. Tôi đã làm điều sai
trái, nhưng nay tôi không còn sai
trái nữa. Tôi không còn là tội
nhân nữa! Tôi thường là một
người như vậy!
Đây là dấu hiệu chính xác về
cảm thức có tội đích thật và lành
mạnh, một loại cảm xúc khác với
cảm xúc có lỗi tâm căn: Đó là
việc tôi không còn cảm thấy có
tội, khi tôi đã hối lỗi và bồi
thường thiệt hại. Tôi biết Thiên
Chúa đã tha thứ cho tôi và tôi có
thể lấy lòng biết ơn mà đón nhận
ơn tha thứ của Người.

Mỗi khi tôi không thể tha thứ
cho mình theo cách ấy, thì đó là
dấu hiệu chắc chắn cho thấy
rằng, cảm xúc có lỗi tâm căn đã
hòa lẫn với cảm thức có tội lành
mạnh. Điều đó muốn nói rằng,
lăng kính cầu toàn của tôi vẫn
còn kiên cố. Khuynh hướng cầu
toàn làm cho tôi tỏ ra bất khoan
dung khi tự kết án mình, vì tôi đã
phạm tội. Cảm thức có tội lành
mạnh thì không mang theo lăng
kính như vậy. Với cảm thức có
tội lành mạnh, tôi biết mình chỉ
là loài thụ tạo, nên có thể sai lầm.
Nhưng khi tôi đã hối lỗi, thì sai
lầm không còn là chuyện hiện
tại, mà là chuyện đã qua. Tôi đã
bồi thường và đã đền bù, nên tôi
có thể đón nhận và hân hoan vui
sướng vì lòng thương xót từ bi
của Thiên Chúa.
Cảm xúc có lỗi tâm căn
không để tôi tha thứ cho chính
mình. Trong cảm xúc có lỗi tâm
căn, tôi không chỉ chống lại
Thiên Chúa, mà còn hủy hoại
“cái tôi lý tưởng” của mình. Tôi
đã xúc phạm “đền thờ” là chính
hình ảnh một vĩ nhân cao cả và
không thiết thực của mình.
Những người khác thì tầm
thường, nên tôi có thể tha thứ
cho họ mỗi khi họ lầm lỗi, nhưng
tôi không thể nào tha thứ cho
mình, vì tôi là một “siêu nhân.”
Tôi đã xúc phạm đền thờ thánh
thiện và toàn hảo của mình. Làm
sao tôi có thể tha thứ cho tội
“phạm thánh” như thế được?
Cuối cùng, dù cảm thức có tội
lành mạnh làm cho tôi đau đớn,
cảm xúc ấy là một ân phúc cho
tôi và cho xã hội, vì đó là một
loại thuốc tẩy thanh luyện hành
vi chống xã hội và tiêu cực của
tôi. Bằng không thì tôi sẽ trở
thành kẻ rối loạn tâm thần, nếu
tôi bị giam hãm trong nỗi lo sợ
bị trừng phạt từ bên ngoài, sợ bị
bắt và bị tống giam.

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

Bonum

Người rối loạn tâm thần là kẻ
có một hệ thống cảm xúc tội lỗi
khiếm khuyết trầm trọng. Họ có
thể cắt cổ người khác mà chẳng
có lý do gì, và mỉm cười khi
người khác thở hổn hển và chảy
máu cho đến chết. Họ ít có cảm
xúc đối với người khác và trước
nỗi đau của người khác. Vì thế,
nếu họ xúc phạm người khác, thì
họ cũng chẳng cảm thấy có lỗi.
Họ ít cảm thấy hay chẳng cảm
thấy hối hận. Một người như thế
thì rất bệnh hoạn, rất nguy hiểm.
Điều duy nhất có thể ngăn cản họ
chính là nỗi lo sợ bị trừng phạt.
Họ giống như một chiếc xe tải
chạy xuống dốc với vận tốc cao
mà không có thắng. Chỉ có thể
chận đứng chiếc xe bằng biện
pháp từ bên ngoài. Niềm hy
vọng duy nhất của tài xế là cho
xe chạy lên đoạn đường dốc để
kìm hãm vận tốc. Tuy nhiên,
chúng ta dễ hình dung ra tiềm
năng tác hại của chiếc xe. Những
người rối loạn tâm thần cũng
mang theo một tiềm năng như
thế. Họ phải được giam giữ trong
những phòng giam đặc biệt và
được canh phòng cẩn thận.
Ái kỷ: Thiếu cảm thức tội lỗi
Do đó, nếu tôi có được cảm
thức xác thực về tội lỗi, thì đó là
một dấu hiệu của sự lành mạnh
và trưởng thành. Thật vậy, một
trong những căn bệnh trầm kha
nhất trong xã hội chúng ta là
đánh mất ý thức tội lỗi. Các nhà
tâm lý trị liệu cũng như thần học
gia đều rất quan tâm đến sự ái kỷ
đáng sợ đang gia tăng trong thời
đại hiện nay, đó là một thứ não
trạng quy ngã chỉ quan tâm đến
cuộc sống và cảm xúc của mình.
Kẻ ái kỷ thì sa sút ý thức tội
lỗi một cách nghiêm trọng, bởi
vì tha nhân và quyền lợi của tha
nhân chẳng có nghĩa lý gì đối với
họ. Chỉ mình họ mới đáng kể.
Mọi người khác chỉ là công cụ để
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họ sử dụng và đáp ứng nhu cầu
của mình. Họ chỉ quan tâm đến
cảm xúc, kế hoạch và khát vọng
của mình, chứ không hề quan
tâm đến ai khác. Vì thế, khi họ
theo đuổi mục tiêu của mình, nếu
có ai bị giẫm đạp hay bị tổn
thương, thì điều đó chẳng hề làm
họ đau đớn. Thậm chí, họ cũng
không nhận ra sự khốn khổ của
những người bị tổn thương.
Cảm thấy điều gì có lợi cho
mình là họ làm, bất chấp người
khác có bị thiệt hại và tổn thương
hay không. Nếu có điều gì khó
khăn, thì cần gì phải nỗ lực, bất
chấp sự phiền hà mà người khác
phải chịu!
Thậm chí, kẻ ái kỷ cũng
không cần phải biện minh cho
mình. Họ đâu cần phải nói:
“Cảm xúc của người khác chẳng
có gì quan trọng!” bởi vì họ ít khi
nhận ra cảm xúc bị tổn thương
của người khác. Họ quan tâm về
mình đến mức, họ khó nhận biết
nỗi đau và niềm vui của tha
nhân. Thế giới của kẻ ái kỷ khởi
đi từ chính mình và cũng kết
thúc nơi mình.
Thời đại ái kỷ
Một trong những thảm kịch
của thời đại chúng ta là sự ái kỷ
dường như ngày càng leo thang.
Có lẽ đó là một trong những sản
phẩm của thế hệ “Tôi.” Có lẽ đó
là hậu quả của việc giảm sút ý
thức tội lỗi. Đó có thể là những
nhân tố góp phần vào việc gia
tăng lòng ái kỷ. Tuy nhiên, theo
tôi thì đó là hậu quả chính của
việc thiếu ý thức về giá trị đích
thật của mình.
Một khi tôi nhận biết giá trị
và phẩm giá đích thật của mình,
ắt tôi sẽ đánh giá cao việc mình
làm và lời mình nói. Tôi biết
rằng, hành động và lời nói của
tôi có khả năng tác động đến
người khác một cách sâu xa,

khiến họ đau khổ hay vui sướng.
Vì lẽ đó, tôi thận trọng chứ
không bất cẩn khi nói năng hay
hành động. Tôi trở nên người rất
nhạy bén, để khỏi làm cho người
khác bị xúc phạm hay bị tổn
thương.
Sẽ khác đi rất nhiều, nếu tôi
thiếu lòng tự trọng. Bấy giờ, tôi
cảm thấy hành động và lời nói
của mình chẳng có gì quan trọng
đối với người khác. Tôi không
tin những lời mình nói có thể
mang lại niềm vui cho kẻ khác.
Tôi là ai chứ? Chẳng ai thèm để
ý đến tôi! Dù tôi sống hay tôi
chết, thì chẳng ai màng đến tôi
đâu! Vì thế, làm sao tôi có thể
chạm đến người khác được? Tôi
cảm thấy mình chẳng có trách
nhiệm gì đối với họ.
Đó là không chỉ là một thảm
họa đối với kẻ ái kỷ, mà còn là
đại họa đối với người chung
quanh, nhất là những kẻ muốn
giao tiếp với họ và đón nhận sự
quan tâm của họ.
Cha Edward là một linh mục
khoảng 35 tuổi. Cha được bề
trên giới thiệu đến Trung Tâm
Tư Vấn, vì “thật sự mà nói, cha
là kẻ làm cho tất cả chúng ta phải
điên tiết!” Cha là một kẻ ái kỷ.
Cha sống trong đan viện như thể
chẳng có ai khác đang sống ở
đấy. Cha sử dụng bất cứ xe nào,
và sử dụng bao lâu tùy thích, mà
chẳng hề bận tâm đến việc ký
nhận. Cha chứng hôn cho nhiều
đôi hôn phối, mà chẳng bao giờ
ghi vào sổ hôn phối hay gởi
chứng thư đến tòa thị chính để
ghi vào hồ sơ dân sự. Hậu quả là
các đôi hôn phối và các linh mục
khác đã gặp biết bao lúng túng
và phiền phức, khi cần truy tìm
chứng từ và những người làm
chứng để hoàn thiện hồ sơ.
Nếu cha Edward cảm thấy hối
lỗi vì tất cả những phiền phức
mà mình đã gây ra, thì đó là một
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cảm thức có lỗi thật sự và là một
dấu hiệu lành mạnh. Thế nhưng,
cha lại chẳng hề cảm thấy có lỗi!
Thậm chí, cha ít khi lưu ý đến
việc những người khác phải chịu
đựng đau khổ vì sự bất cẩn của
cha.
Cách hoạt động của cha trong
nhóm tại Trung Tâm Tư Vấn
cũng diễn ra một cách tương tự
như vậy. Hầu như cha không
nghe người khác nói, khi họ bộc
lộ chính mình hay những cảm
xúc của mình. Cha cắt ngang lời
họ nói, và phát biểu những điều
hoàn toàn không liên quan đến
những gì người khác đang chia
sẻ. Cha làm như thế không phải
vì sự nhỏ nhen của mình. Cha
không cố ý xúc phạm người
khác, khi cha ngắt lời của họ. Có
điều là cha đã không lắng nghe
lời người khác nói. Thậm tệ hơn
nữa, ấy là cha đã không nhận
thấy người khác đang nói. Do
đó, thế giới của cha bắt đầu từ
chính mình và cũng kết thúc nơi
chính mình!
Khi các thành viên trong
nhóm đối chất với cha về sự vô
cảm của mình, thì cha xin lỗi,
nhưng qua cung cách cha trả lời
thì tôi dám khẳng định là cha hầu
như không hiểu những lời người
khác đang nói. Xin lỗi là cách
thức dễ nhất để đối phó với
“những lời than phiền” của
người khác, và thoát khỏi “tình
huống rắc rối.” Rốt cuộc phải
mất trên một năm thì mới có một
tia sáng chạm đến cha Edward.
Một ngày kia, khi cha tham vấn
riêng với tôi, cha thổ lộ với một
giọng nói buồn bã: “Cha James,
tôi nhận thấy mình chẳng có lấy
một người bạn trên thế gian này.
Tôi làm ra vẻ có nhiều người
đang quan tâm đến tôi, nhưng tôi
không nghĩ là có một ai đó đang
1
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quan tâm đến tôi.” Và cha bắt
đầu khóc. Tôi xúc động vì sung
sướng, rồi nói với cha: “Cha
Edward, tôi hiểu nỗi đau của
cha, nhưng tôi không thể khẳng
định là mình cảm thấy thoải mái
khi cha đã đánh mất sự gần gũi
chân thành. Cha đang tiến triển!”
Nỗi đau ấy sớm làm cho cha
hiểu rõ lý do khiến cha không có
bạn chân thành, và cha cũng hiểu
rằng mẫu hành vi thiếu xây dựng
của cha là nguyên nhân làm cho
người khác xa lánh cha. Cuối
cùng thì cha trở nên người có
trách nhiệm hơn về lời nói và
việc làm của mình, và cha bắt
đầu tin rằng, cha có khả năng
làm vui lòng người khác hay xúc
phạm người khác. Bây giờ, mỗi
khi cha xúc phạm người khác,
thì cha cảm thấy có lỗi, một cảm
thức tội lỗi chân thật, lành mạnh
và trưởng thành.
Do vậy, cảm thức tội lỗi chân
thành là dấu hiệu của sự lành
mạnh và trưởng thành. Cảm thức
ấy cho thấy rằng, chủ thể quý
trọng chính mình và chịu trách
nhiệm về lời nói và việc làm của
mình.
Cảm xúc có lỗi tâm căn1
Cảm xúc có lỗi tâm căn thì
khác xa với cảm thức tội lỗi chân
thật. Trong cảm xúc có lỗi tâm
căn, tôi cũng cảm nhận nỗi đau
đớn của việc tự khiển trách như
trong cảm thức tội lỗi chân thực,
chỉ có điều là tôi đã không làm
gì sai trái để phải cảm thấy như
thế. Trong cảm xúc có lỗi tâm
căn, nhiều khi tôi coi thường bản
thân đến mức tôi khinh bỉ và
gớm ghét chính mình, trong khi
tôi chẳng có làm điều gì đáng
phải chịu đựng cảm xúc khó chịu
ấy. Vì thế, cảm xúc có lỗi tâm
căn là những cảm xúc không

thích đáng, bởi vì chẳng có lý do
hợp lý và khách quan nào khiến
tôi phải cảm thấy như thế.
Như trong trường hợp của
cảm thức tội lỗi chân thực, ở đây
tôi cũng cảm nhận một sự thúc
bách mạnh mẽ thôi thúc tôi đền
bù tội lỗi, bằng cách trừng phạt
chính mình. Tôi không thể để
cho tình yêu chạm đến tôi, tôi
không thể vui hưởng lời khen
ngợi và niềm yêu mến – và tôi bố
trí cho mình bị trừng phạt, bằng
cách nêu lên những nhận định
xem thường bản thân. Trên thực
tế thì tôi tự trừng phạt mình,
bằng cách không cho phép mình
vui hưởng bất cứ khoái cảm hay
niềm vui nào.
Với cảm xúc có lỗi tâm căn,
thì điều bi thảm là tôi phải trải
qua tiến trình “đền tội” đau đớn
ấy, cho dù tôi chẳng làm điều gì
sai trái đáng phải đền tội. Có lẽ
điều bất công hơn cả, là nhiều
khi tôi không nhận biết những
điều đang xảy ra. Tôi không biết
mình đang tự khiển trách. Tôi
không biết chính mình đã bố trí
để bị trừng phạt. Tất cả những gì
tôi biết, ấy là tôi cảm thấy hết
sức chán nản, nhưng tôi lại
không biết tại sao.
Thậm chí tôi không tin những
cảm xúc đau đớn ấy là cảm xúc
có lỗi tâm căn, vì tôi biết tôi đã
chẳng làm điều gì đáng tội. Do
đó, tôi không nghĩ là mình có
những cảm xúc có lỗi như thế.
Tại sao tôi phải tự khiển trách,
trong khi tôi chẳng làm điều gì
sai trái? Do vậy, khi tôi cảm thấy
chán nản, tôi chẳng hề biết
(thường không biết) những cảm
xúc ấy là cảm xúc có lỗi và tự
oán trách. Tôi không biết tại sao
mình chán nản, và tôi bắt đầu lục
lọi trong tâm trí những lý do mà
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tôi có thể gán ghép cho cảm xúc
ấy.
Có hai đặc điểm chính để
phân biệt cảm xúc có lỗi tâm căn

và cảm thức tội lỗi đích thật: Một
là tôi đã không làm điều gì sai
trái đáng phải cảm thấy có lỗi,
hai là tôi thường không biết
rằng, tôi chán nản là do cảm xúc

có lỗi. Tôi chỉ biết mình cảm
thấy đau đớn và đang tìm kiếm
lý do khiến tôi cảm thấy như thế.
Biểu đồ dưới đây muốn làm sáng
tỏ điều đó.

Biểu đồ 7
1/ Tôi cố ý làm điều sai trái

1/ Tôi cảm thấy chán nản (có tội)

2/ Tôi cảm thấy có lỗi

2/ Tôi tìm nguyên nhân của sự chán nản: Tôi đã làm gì?

Trong cảm thức tội lỗi đích
thật, hành vi xúc phạm đi trước
và cảm xúc có tội đến sau – do
hành vi thiếu đạo đức gây ra.
Trái lại, trong cảm xúc có lỗi tâm
căn, thì cảm xúc có lỗi không do
hành vi thiếu đạo đức gây ra. Ở
đây, cảm xúc khó chịu đi trước,
rồi sau đó tâm trí mới tìm cách
giải thích tại sao mình có cảm
xúc ấy. Tôi tự hỏi: “Tại sao tôi
cảm thấy xấu xa như thế? Tôi đã
làm gì khiến tôi phải cảm thấy
tồi tệ như vậy?”
Vì tôi thường không biết cảm
xúc khó chịu ấy là cảm xúc có
lỗi, nên việc “đền tội” trở thành
một tiến trình kéo dài, ấy là vì tôi
không biết phải rút lại hành vi
thiếu đạo đức nào hay phải hối
hận vì điều gì.
Trong cảm thức tội lỗi đích
thật, tôi có thể xin Thiên Chúa và
tha nhân tha thứ, và tôi có thể tha
thứ cho mình. Một khi tôi đã xin
lỗi và đền bù, thì tiến trình đền
tội đã hoàn tất. Trái lại, trong
cảm xúc có lỗi tâm căn, tôi
không dễ làm cho mình cảm thấy
khuây khỏa. Tôi không làm điều
gì sai trái. Tôi không làm điều gì
vô đạo đức để phải hối lỗi. Thậm
chí tôi cũng không biết mình
đang cảm thấy có tội! Do đó, tiến
trình đền tội cứ kéo dài lê thê.
Tôi tiếp tục xô đẩy tình yêu rời
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

xa tôi. Tôi tiếp tục bố trí để mình
có vẻ ngớ ngẩn. Tôi tiếp tục
không để cho mình vui hưởng
niềm vui trong cuộc sống hằng
ngày. Điều mỉa mai là tôi dễ cảm
nhận sự tha thứ và bình an, khi
tôi cố ý làm điều sai trái; trong
khi đó thì tôi lại khó cảm nhận
sự tha thứ và bình an, khi mình
chẳng làm gì sai trái mà cứ cảm
thấy có lỗi!
Những trường hợp cảm xúc
có lỗi tâm căn
Điều duy nhất là phải tự hỏi:
“Tại sao tôi cảm thấy chán nản
và khó chịu, trong khi mình
chẳng làm điều gì sai trái? Cảm
xúc có lỗi phát xuất từ đâu?” Đó
là một câu hỏi quan trọng.

Có hai nguyên nhân chính
khiến tôi cảm thấy có lỗi tâm
căn. Nguyên nhân thứ nhất đã
được phân tích khá kỹ trong
chương 4: Đó là những nhận
thức lệch lạc mà chúng ta đã sử
dụng để đánh giá lời nói, việc
làm và cảm xúc của mình, dựa
trên những tiêu chuẩn phi hiện
thực và không thể đạt được. Khi
chúng ta làm như thế, thì chắc
chắn chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi
và bất lực, mỗi khi chúng ta
không thể đáp ứng “những yêu
cầu” viển vông ấy. Chẳng hạn,
nếu lăng kính bất biến của tôi
xem mọi sự tức giận là xấu xa,
thì mỗi khi tức giận, ắt tôi sẽ cảm
thấy có lỗi, cho dù tôi không
phải là người gây ra cảm xúc ấy.
Tôi không thể không cảm thấy
tức giận đôi ba lần! Bạn xúc
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phạm tôi – hay tôi nghĩ bạn xúc
phạm tôi, tôi liền cảm thấy tức
giận – tôi cảm thấy mình muốn
trả đũa.
Cảm xúc tức giận không phải
là điều xấu. Thiên Chúa làm cho
tôi cảm thấy tức giận để phản
ứng lại sự xúc phạm. Cảm xúc
tức giận chỉ trở nên xấu, khi tôi
biểu hiện sự tức giận một cách
tiêu cực, tức là tấn công bạn hay
gây thiệt hại cho mình. Tuy
nhiên, vì lăng kính của tôi xem
mọi sự tức giận đều xấu, nên
ngay khi tôi cảm thấy thức giận
thì tôi cũng cảm thấy có lỗi và
chán nản.
Những lăng kính méo mó
khác cũng vận hành tương tự
như vậy. Nếu tôi mang theo lăng
kính “được ăn cả, ngã về
không,” bấy giờ tôi dễ cảm thấy
có lỗi tâm căn, mỗi khi tôi không
thực hiện công việc mình cho
hoàn hảo. Nếu công việc không
được toàn hảo, bấy giờ lăng kính
ấy sẽ chỉ cho tôi thấy mình là
một kẻ thất bại, và tôi cảm thấy
mình bất lực và ngớ ngẩn.
Do đó, hệ thống nhận thức
lệch lạc của tôi là nguyên nhân
của hầu hết mọi đau khổ tinh
thần. Từ đó mà phát sinh hầu hết
mọi cảm xúc có lỗi, cũng như
cảm xúc tự ti và bất lực. Trong
chương kế tiếp, chúng ta sẽ bàn
đến những biện pháp nhằm điều
chỉnh những nhận thức lệch lạc
của chúng ta.
Phản xạ đối với sự khiển
trách
Cảm xúc có lỗi còn phát sinh
từ một nguyên nhân đầy uy lực
khác, đó là phản xạ có điều kiện
đối với sự khiển trách. Điều rất
quan trọng là chúng ta phải hiểu
bản chất của phản xạ này một
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cách chính xác, nhận dạng các
loại phản xạ khác nhau và cuối
cùng, là tìm cách ngăn ngừa
những cảm xúc có lỗi mà những
phản xạ ấy gây ra.
Phản xạ là một phản ứng bộc
phát đối với một tác nhận kích
thích. Khi chiếu một tia sáng vào
mắt tôi, đồng tử trong mắt sẽ tự
động co lại. Tâm trí tôi không
cần phải lấy quyết định. Hệ
thống thần kinh sẽ tự động đảm
nhận công việc ấy. Chính tác
nhân kích thích (ánh sáng) kích
hoạt phản ứng (co thắt đồng tử).
Đó là loại phản xạ tự nhiên.
Những loại phản xạ khác thì
do chúng ta tiếp thu qua tiến
trình không ngừng lặp đi lặp lại.
Chẳng hạn, khi tôi bắt đầu học
lái xe, trí năng tôi phải ra lệnh
cho đôi chân tôi đạp thắng khi
gặp đèn đỏ. Tuy nhiên, khi tôi
thực hiện động tác đó nhiều lần,
thì não bộ (một nhà quản trị khôn
ngoan) sẽ giao nhiệm vụ ấy cho
hệ thống thần kinh tự động và
bấy giờ, động tác ấy trở thành
một phản xạ. Chân tôi tự động
đạp thắng ngay khi gặp đèn đỏ.
Chân tôi đã bị điều kiện hóa nhờ
việc lặp lặp lại, và phản ứng ấy
là một phản xạ có điều kiện.
Bằng lời khen ngợi và khiển
trách, quá trình huấn luyện thời
thơ ấu đã tạo nên nơi chúng ta
một phản xạ có điều kiện đối với
lời khen và khiển trách. Chúng ta
thường được khen khi làm điều
tốt và bị khiển trách khi làm điều
xấu, cho nên bây giờ tôi tự động
liên kết việc khen ngợi với người
tốt, và liên kết việc khiển trách
với người xấu. Lời khen và lời
khiển trách tự động kích hoạt
những cảm xúc gắn liền với sự
khen ngợi hay khiển trách.

Tôi không cần phải nhận ra
điều tốt mà mình đã thực hiện,
nhưng bất cứ dấu hiệu nào bày tỏ
sự khen ngợi (như mỉm cười, ôm
hôn, tán dương, v.v…) đều kích
hoạt những cảm xúc dễ chịu và
ấm áp nơi tôi. Lời khiển trách
cũng vận hành tương tự như vậy.
Tôi không cần phải nhận ra điều
xấu mà mình đã làm, nhưng bất
cứ dấu hiệu nào biểu lộ sự khiển
trách (cau có, miệt thị, đột nhiên
im lặng, v.v…) đều kích hoạt nơi
tôi những cảm xúc có lỗi và tự ti,
cho dù tôi chẳng làm điều gì
đáng phải cảm xúc như thế.
Điều đáng buồn, là phản xạ
có điều kiện đối với lời khen nơi
phần lớn loài người chúng ta thì
không mạnh bằng phản xạ có
điều kiện đối với lời khiển trách,
ngoại trừ những kẻ đã có một
lòng tự trọng cao đẹp. Vì họ đã
có nhiều cảm xúc tích cực về bản
thân, nên người khác không cần
phải nhìn nhận sự tốt lành của họ
mà khen ngợi. Họ cảm thấy hân
hoan và đáp lại: “Cám ơn rất
nhiều!” Còn đa số chúng ta thì
không có được một cảm xúc hân
hoan về giá trị của mình như thế.
Chúng ta nghi ngờ lời khen ngợi.
Tuy nhiên, khi chúng ta bị khiển
trách, chúng ta lại hoàn toàn tin
tưởng vào những cảm xúc khó
chịu ấy.
Vì thế, những dấu hiệu khen
ngợi và chấp nhận phải được
chuyển tải một cách rất khéo léo
và tế nhị. Trong chương cuối,
chúng ta sẽ thấy rằng, để cải
thiện lòng tự trọng của mình,
chúng ta chỉ có thể đưa những
cảm xúc dễ chịu về bản thân vào
lòng mình bằng một con đường
rất hẹp.
(Còn tiếp)
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ban thường vụ
mãn nhiệm đã
phục vụ trong ba
năm qua. Nhờ nỗ
lực cống hiến của
họ cuộc bầu chọn
hôm nay được kết
thúc thành công.

Đã đến giờ ACE giải tán và
lên đường. SauThánh lễ bế mạc
Tu nghị và Tu nghị bầu cử PSTT
Việt Nam 2016 được cử hành tại
nguyện đường nhỏ bé, ấm cúng
của nhà tĩnh tâm Damiano của
Học viện thánh Phanxico Thủ
Đức, ACE sẽ từ giã tu nghị trở
về gia đình, mang về cho ACE
HĐĐ địa phương tin mừng về
kết quả tu nghị.
Đây là cơ hội để ACE PSTT
cám ơn Thiên Chúa đã cho anh
chị em có thời gian làm việc
chung với nhau. Cha Luca Yoo
young Jin, thay mặt Hội Nghị
Tổng Trợ Úy Dòng PSTT và
GTPS, trong bài giảng, Ngài
chúc mừng các tân ủy viên Ban
thường vụ vừa đắc cử và bày tỏ
lời cám ơn sâu sắc các thành viên
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Cách
riêng,
Cha Luca Yoo
cám ơn tỉnh dòng
Việt Nam đã cung cấp sự trợ
giúp tinh thần tối đa cho Dòng
Phan sinh Tại thế và cũng chân
thành cám ơn ban trợ úy cho các
HĐĐ PSTT Việt Nam hiện nay.
Cha ân cần nhắc nhớ các chức
danh Ủy viên điều hành là để
phục vụ và việc phục vụ thì
không gì hơn là rửa chân cho
Anh chị em và giúp đỡ không
phải giúp từ trên mà từ bên dưới
. Các thành viên ban thường vụ
được bầu chọn nhờ sự giúp đỡ
của Chúa Thánh Thần và trong
tình yêu mến của ACE. Vì vậy,
ACE được mời gọi để bảo vệ và
thi hành Luật và Tổng Hiến
Chương của Dòng PSTT đã
được hội Thánh phê chuẩn với
một tình yêu và sự nâng đỡ thích
hợp. Việc phục vụ HĐĐ ở các

cấp không dễ dàng gì. ACE có
thể không được biết đến và chịu
đựng nhiều thách thức vô lý. Tuy
nhiên lòng dũng cảm chẳng bao
giờ mất bởi vì Chúa Thánh Thần
sẽ luôn ở cùng ACE trong lúc
ACE thi hành chức vụ. Sự hy
sinh của ACE càng nhiều, Chúa
Thánh Thần càng hiện diện và
giúp đỡ ACE càng nhiều. Sứ
mạng của chúng ta sẽ đem lại
cho chúng ta kho báu tích lũy nơi
Nước trời hơn là nơi thế gian. Sự
nổ lực cống hiến của ACE càng
nhiều, ACE càng nhận được
phúc lành của Chúa.
Trong tinh thần đồng trách
nhiệm, Ngài tha thiết mời gọi
các Phục vụ Miền hỗ trợ cho Ban
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Thường Vụ quốc gia bằng tình
yêu để Ban thường vụ quốc gia
có thể vui vẻ làm việc.
Thêm Cơ hội nữa dành cho
việc nói lên lòng cám ơn được
diễn ra trong suốt phiên họp cuối
cùng. Chúng ta cám ơn Chúa và
phó thác vào sự bảo trợ của Đức
Mẹ Maria, giờ đây là thời gian
để chúng ta cám ơn mọi người,
cám ơn:
- Cha Phaolo Nguyễn Đình
Vịnh, Giám Đốc Học Viện
Thánh Phanxico Thủ Đức; Cha
PX Vũ văn Mai, Thầy trần Ngọc
Phú; các anh Giuse Khải, Anton
Bài đã luân phiên phiên dịch
giúp cho các thông tin Tu nghị
thông suốt và nhất là giúp ACE

PSTT hiểu rõ các chủ đề được
thuyết trình.
- Thầy GB Phạm Xuân Thanh
nhiếp ảnh gia ghi hình diễn
tiến Tu nghị;

nghị được diễn ra suông sẻ
kết thúc tốt đẹp và tình huynh
đệ của chúng ta thêm sâu sắc.
Đó là những ngày đầy tràn hy
vọng và đầy tràn niềm vui!

- Các anh em trong
cộng
đoàn
Phanxico
Thủ
Đức, nhất là Cha
quản lý và AE
phục vụ nhà Tĩnh
tâm đã giúp cho
việc tiếp đón tham
dự viên.
- Các tham dự viên
Tu nghị và tất cả
những ai làm việc vất vả đã
góp phần cho những ngày Tu

Xin ơn trợ giúp của Chúa
Thánh Thần luôn ở cùng tất cả
chúng ta!

Ngày làm việc thứ hai: Tu nghị Bầu cử lần thứ IX
Sáng Chúa Nhật, ngày
15/5/2016, một ngày đánh dấu
kết thúc một giai đoạn phục vụ
và bắt đầu một giai đoạn phục vụ
mới. Đồng thời đây cũng là ngày
lượng giá mức độ trưởng thành
trong đời sống thực hành linh
đạo, chương trình huấn luyện
chung của một HĐĐ PSTT Việt
Nam, nói riêng, trong giai đoạn
vừa qua. Điều này phản ảnh rõ
qua cách tổ chức, cách các ACE
PSTT phát biểu, ứng xử và sử
dụng quyền biểu quyết trong tu
nghị. Dòng PSTT có cơ cấu tổ
chức vĩ mô, cho nên khi đến
tham dự tu nghị các Ủy viên Ban
Chấp Hành Quốc tê, tuy không
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp
với ACE, nhưng mức độ lượng
giá sức sống của một HĐĐ của
họ xác suất đánh giá chính xác
đạt tới 90%.
Trước khi bắt đầu tiến trình
bầu cử, Anh Augustine Young
Hak Yoon thay mặt anh Tổng
Phục vụ Dòng PSTT chủ tọa tu
nghị bầu cử đọc thư của Tổng
Phục Vụ Dòng PSTT, Anh Tibor
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Kauser, gởi chúc mừng Tu nghị
PSTT Việt Nam. Sao đó, chủ tọa
hướng dẫn Ban Thường vụ mãn
nhiệm nói lời chào từ biệt. Cha
Luca Young Jin Yoo thay mặt
Hội Nghị Tổng Trợ Úy Dòng
PSTT và GTPS chúc lành cho
cuộc bầu cử.
Thay mặt Ban Thường vụ
mãn nhiệm, anh Louis Tài xin
phép được chia sẻ “lần cuôi” tâm
tình người phục vụ. Con thuyền
PSTT Việt Nam trong thời gian
qua được sự hướng dẫn của thủy
thủ đoàn là Hội đồng. Một Hội
đồng gồm BTV và các Phục vụ
HĐĐ Miền và GTPS. Khi cơn
bão ập tới, các thành viên vội tìm
sự an toàn cho bản thân, con
thuyền càng bị cuốn đến gần tâm

bão thì đoàn thủy thủ chỉ
còn sót lại vài người trong
BTV. Lúc bấy giờ hình ảnh
Chúa Giêsu đơn độc nơi
vườn Giệt sê mani và sức
mạnh của Chúa Thánh
Thần trở thành động năng
cộng hưởng với ý thức
thuộc về và trung tín với lời
tuyên khấn đã giúp họ cố
gắng đưa con thuyền PSTT VN
vượt qua cơn bão về bến an toàn.
Con thuyền PSTT VN đã được
các đại diện Ban Chấp Hành Hội
đồng PSTT Quốc tế công nhận là
một trong những HĐĐ PSTT tốt
nhất của khu vực Châu Á Châu
Đại Dương. Trong khi đó thì…
Xin các AC khi đã nhận lãnh
trách vụ xin hãy mở rộng tâm
hồn để ánh sáng Chúa Thánh
Thần soi sáng giúp ý thức đúng
hơn về trách nhiệm và trách
nhiệm đồng đoàn.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp
tục nâng đỡ tân BTV giữ vững
tay chèo đưa con thuyền PSTT
VN tiến thẳng về phía trước như
chủ đề tu nghị đã đề ra.
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Nhờ các tài liệu hướng dẫn đã
được chuẩn bị trước cho các
tham dự viên và sự hướng dẫn
cẩn thận từng bước của Anh chủ
tọa, các tham dự viên hiểu rõ và
thực hiện đúng cách thức và tiến
trình bầu cử. Tiến trình bầu cử
tiến hành phù hợp với quy định
của Tổng Hiến Chương và kết
thúc nhanh chóng ngay vòng bỏ
phiếu đầu tiên.

4. UVQT dự khuyết: Anh Giuse Vũ
Quang Khải

7. Thủ quỹ: Chị Têrêxa Lê Thị
Quỳnh Tú

5. PTHL: Anh Phanxicô Nguyễn
Duy Hưng

8. Ủy viên JPIC: Anh Giuse
Phan Đức

6. Thư ký: Chị Anna Phan Thị
Thanh Tâm

9. Linh hoạt viên huynh đệ: Anh
Giuse Nguyễn Vũ Hải

Kết quả bầu Ban Thường vụ
PSTT Việt Nam, nhiệm kỳ 9
(2016 – 2019), gồm:
1. Phục vụ: Anh Phaolô Nguyễn
Văn Hoa
2. Phó Phục vụ: Chị Anna Trần
Thị Ninh
3. Ủy viên Quốc tế: Anh Antôn
Phùng Bài

Ngày làm việc thứ nhất: Tu nghị lần thứ VIII
Sau phần khai mạc và
giới thiệu các thành viên
tham dự, Anh Phục vụ Quốc
gia đã trình bày quá trình
hoạt động trong ba năm qua.
Báo cáo của anh Phục vụ
quốc gia gồm hai phần
chính: Phần I Hoạt động của
Hội đồng PSTT Việt Nam,
chủ yếu là nhóm điều hành
(Ban Thường vụ) và Phần II
Những khó khăn tồn tại và
một số đề nghị.
Trong Phần I đề cập đến thực
trạng Dòng PSTT ở Việt Nam
bao gồm công tác điều hành,
huấn luyện, hoạt động của các ủy
ban thông tin liên lạc, hoạt động
giữa đời và linh hoạt viên huynh
đệ GTPS. Tính đến thời điểm
báo cáo:

PV Phaolo Quang từ nhiệm và
anh Giuse Ánh là PV Miền Nha
Trang nên chỉ tính là một); 18
Phục Vụ Miền chính thức và một
đại biểu của GTPS Việt Nam.
Tuổi đời trung bình của thành
viên Hội đồng là 63. Tuổi khấn
trọn từ 8 năm đến 29 năm. Trình
độ văn hóa từ Trung học phổ
thông đến cao học.

- Hội đồng PSTT Việt Nam gồm
có 28 thành viên. Trong đó, có 3
trợ úy; 6 thành viên Ban Thường
Vụ (chính xác là 8 người. Do anh

- Tổng số 6941 thành viên phân
bố trong 18 HĐĐ miền chính
thức thành lập phù hợp với Luật,
Tổng Hiến Chương Dòng PSTT.

Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

Bao gồm 204 HĐĐ địa
phương chính thức và 29
HĐĐ địa phương đang
phát triển. Các HĐĐ địa
phương định vị dọc chiều
dài đất nước, chủ yếu ở
các thành phố, thị trấn.
Một điểm cần chú ý là sự
phát triển nhanh về số
lượng tập trung ở các
HĐĐ trình độ văn hóa
của các thành viên còn
hạn chế và cao tuổi. Còn các
HĐĐ chậm phát triển về số
lượng thì ngược lại.
Trong công tác điều hành,
BTV đã duy trì tốt các mối quan
hệ hỗ tương giữa HĐĐ Quốc gia
- Quốc tế, Quôc gia – miền. Về
Huấn luyện, Ban huấn luyện
đảm bảo chương trình huấn
luyện theo định hướng chung
của Dòng. Hoạt động hiện diện
giữa đời chưa có gì nổi bật. Về
thông tin liên lạc, luôn cập nhật
33

thông tin kịp thời. Tuy nhiên
việc xử lý thông tin chưa được
cấp miền phản hồi tương ứng.
Mối quan hệ giữa PSTT và
GTPS cần cải thiện tốt hơn.
Phần thứ II báo cáo của anh
PVQG đề cập đến những khó
khăn tồn tại và một số đề nghị
như:
1. Tiếp tục củng cố việc điều
hành các HĐĐ theo đúng tinh
thần của Hiến Chương: làm
tôi tớ anh chị em chứ không
phải làm ông chủ của anh chị
em.
2. Nâng cao chất lượng huấn
luyện người phụ trách huấn
luyện ở các cấp, chú trọng
đào tạo những người có khả
năng kế thừa.
3. Làm thế nào để nuôi dưỡng
tinh thần Phan Sinh trong tâm
hồn của các ACE, giúp mỗi
người cảm nghiệm sâu sắc để
sống và thực hành tinh thần
Phan Sinh nơi môi trường
sống của con người.
4. Dấn thân vào đời cách tích cực
hơn theo giáo huấn xã hội của
Giáo Hội Công Giáo.
5. Phát triển GTPS từ các gia
đình PSTT. Cải thiện tương
quan PSTT-GTPS.
6. Đào tạo các Trợ Uý giáo dân
mà không ngừng tiếp tục đào
tạo các trợ uý tu sĩ.

Giuse Vũ Liên Minh gửi đến các
tham dự viên Tu nghị lời chúc
mừng. Ngài đã gởi đến anh chị
em những lời động viên khích lệ,
cũng như những nhận định về
các hoạt động và tương quan của
Dòng Anh Em Hèn Mọn với
Dòng Phan Sinh Tại Thế, những
kiến nghị cho dự phóng của
Dòng PSTT trong nhiệm kỳ tới:
- Song song việc phát triển về số
lượng PSTT cũng cần chú trọng
nâng cao chất lượng đào tạo
- Dù là trợ úy hay thành viên ban
phục vụ, ACE cần thể hiện tinh
thần hèn mọn huynh đệ
- Cải thiện mối tương quan với
GTPS
- Nhạy cảm với nhu cầu của
ACE ỏ các vùng biên hiện sinh
như lời Công đồng Vaticano II
đã nói: “vui mừng và hy vọng, ưu
sầu và lo lắng của con người
ngày nay, nhất là của người
nghèo và nhưng người đau khổ,
cũng là vui mừng và hy vọng, ưu
sầu và lo lắng của các môn đệ
Chúa Kitô. Và không có gì thực
sự là của con người mà lại không
gieo âm hưởng trong lòng họ”
Ngay sau đó, Anh Augustine
Yoon bày tỏ cảm nghĩ của mình
về nhiệm vụ được giao khi đến
với anh chị em PSTT Việt Nam.
Trước
giờ
nghỉ
giữa
buổi, Cha Trợ úy Quốc gia báo

Tiếp theo báo cáo của anh
PVQG, Thay mặt tỉnh Dòng

qua. Nói chung các trợ úy đã
nhiệt tình hỗ trợ cho PSTT và
GTPS Việt Nam trong việc
hướng dẫn thăng tiến đời sống
thiêng liêng và góp phần tích cực
trong việc đào tạo lớp kế thừa
phụ trách huấn luyện PSTT.
Đồng thời không quên đào tạo
các linh hoạt viên huynh đệ
GTPS. Phần cuối báo cáo, Cha
Bosco chia sẻ những dự định
thực hiện trong ba năm tới.
Tiếp tục chương trình nghị
sự, anh Augustine Yoon trình
bày ba chủ đề quan trọng liên
quan đến việc điều hành có hiệu
quả một HĐĐ PSTT và việc
chuẩn bị tài liệu làm việc cho
Tổng Tu Nghị Dòng PSTT vào
năm 2017 sắp tới. Tài liệu thuyết
trình đã được chuẩn bị, dịch sang
việt ngữ sẳn để cho các tham dự
viên Tu nghị dễ theo dõi. Trong
buổi làm việc này, Thầy Phêrô
Trần Ngọc Phú làm phiên dịch
chính:
1. Chủ đề 1: Công đồng
Vaticano 2nd và Dòng Phan
sinh tại thế giúp ACPSTT hiểu
được sự trưởng thành của Dòng
PSTT giữa những biến cố thăng
trầm trong lịch sử Giáo Hội
Công giáo. Sự phát triển mạnh
của Dòng Ba Phan sinh đã góp
phần phục hưng và canh tân
Giáo hội. Dòng Ba Phan sinh có
8 vị Giáo Hoàng. Tất cả các vị
Giáo hoàng này đều quan tâm
đến việc phát triển Dòng Ba
Phan sinh.
Tinh thần thánh Phanxico
phản ảnh rõ nét trong các văn
kiện của công đồng và trong bản
luật của Dòng PSTT.

OFM Việt Nam, Cha Phó Giám,
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cáo về hoạt động của Ban Trợ úy
PSTT VIệt Nam trong ba năm

2. Chủ đề 2: Luật dòng
Phan sinh tại thế, một chủ đề
quen thuộc từng được Ban Huấn
luyện PSTT Việt Nam triển khai.
Tuy nhiên, qua chủ đề nay Anh
Agustine đã giúp cho ACE nhận
thức được mối quan hệ chặt chẽ
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giữa PSTT và Giáo Hội. Đồng
thời hiểu rõ hơn về ba đặc tính
cơ bản của Dòng PSTT: Hiệp
nhất, tại thế và tự quản. Đặc biệt
là đặc tính tự quản, một đặc
quyền mà Dòng PSTT bị mất bởi
Sixtus IV vào năm 1471. Một
đặc quyền liên quan đến việc
điều hành, một yếu tố phản ảnh
hiệu quả giữa lý thuyết sống,
thực hành thực sự linh đạo Dòng
PSTT.
3. Chủ đề 3: Huynh Đệ
Đoàn Quốc tế (HĐĐ_QT) giúp

ACPSTT Việt Nam nhận thức rõ
về vai trò của HĐĐ_QT cũng
như Ban Chấp Hành Hội đồng
Quốc tế Dòng PSTT (viết tắt
CIOFS). Đồng thời chủ đề cũng
giúp AC_PSTT ý thức được sự
thuộc về HĐĐ QT chinh là thuộc
về Dòng PSTT. Là người PSTT,
về mặt điều hành, chúng ta thuộc
về HĐĐ ở các cấp địa phương,
miền, quốc gia và quốc tế.
Sau đó, anh chị em được chia
làm ba nhóm để thảo luận.

Đầu giờ chiều, đại diện các
nhóm trình bày nội dung thảo
luận góp ý cho bản báo cáo của
anh Phục vụ Quốc gia; cũng như
đặt một số câu hỏi với Ban
Thường vụ PSTT Quốc gia. Tiếp
theo là tham luận của Cha PX.
Vũ Văn Mai với chủ đề "Làm thế
nào để thăng tiến Dòng PSTT?".
Sau đó, anh chị em tiếp tục thảo
luận theo nhóm và nêu lên một
số kiến nghị cho nhiệm kỳ tới.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THĂNG TIẾN DÒNG PSTT TẠI VIỆT NAM
I.

THĂNG TIẾN LÀ GÌ?

Thăng tiến, hiểu theo cách
thông thường, là sự tiến bộ hơn
so với tình trạng cũ của một sự
vật, cá nhân hay tập thể nào đó.
Vậy, sự thăng tiến của Dòng
PSTT tại Việt nam là quá trình
trong đó mỗi cá nhân hay huynh
đệ đoàn ở các cấp trở nên tiến bộ
hơn, cả về chất lượng lẫn số
lượng. Chúng ta ước muốn điều
đó và đang nỗ lực tìm ra cách
thức để làm cho ước muốn ấy trở
thành hiện thực trong nhiệm kỳ
3 năm trước mắt (2016-2019).
Trước hết, chúng ta cùng nhìn
lại đôi nét về thực trạng Dòng
PSTT VN hiện nay.
II. NHỮNG THAO
THỨC CHO DÒNG PSTT
TẠI VN
1. Bản báo cáo của anh
Phục Vụ PSTT VN có nêu lên
những nhận định và thao thức
như sau:
a) Tiếp tục củng cố việc điều
hành các HĐĐ theo đúng tinh
thần của Hiến Chương: làm
tôi tớ anh chị em chứ không
phải làm ông chủ của anh chị
em.
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b) Nâng cao chất lượng huấn
luyện người PTHL ở các cấp,
chú trọng đào tạo nhân sự có
khả năng kế thừa, theo
phương pháp “vết dầu loang”.
c) Làm sao để nuôi dưỡng tinh
thần Phan Sinh trong tâm hồn
của các ACE, giúp mỗi cảm
nghiệm sâu sắc để sống và
thực hành tinh thần Phan Sinh
nơi môi trường sống của
mình, cũng như dấn thân vào
đời cách tích cực hơn.
d) Phát triển GTPS từ các gia
đình PSTT. Cải thiện tương
quan PSTT- GTPS.
e) Đào tạo các Trợ uý giáo dân
và tiếp tục đào tạo các Trợ uý
tu sĩ.
2. Vài nhận định của ban
Trợ úy:
a) Số ơn gọi trẻ vào Dòng PSTT
không nhiều so với nhiệm kỳ
trước, kể cả thành phần từ
GTPS (429 người/ toàn quốc
trong năm 2015).
b) Đại đa số ACE đều có lòng
đạo đức. Tuy nhiên họ yêu
thích thực hành các hình thức
đạo đức bình dân hơn là chú
tâm vào việc huấn luyện và tu
luyện.

c) Số lượng 75 trợ úy của Dòng
I và Dòng III Tại Viện
(FMM) hiện nay không đáp
ứng đủ nhu cầu đồng hành ở
các cấp, đặc biệt là cấp địa
phương.
d) Sự hiểu biết về GTPS nơi
nhiều ACE PSTT còn hạn
chế, nên nhiều nơi chưa thể
hiện sự quan tâm và yêu mến
đủ đối với GTPS. Hiện tại vẫn
còn bốn Miền PSTT chưa có
GTPS (Lâm Đồng, Xuân Lộc,
Sài Gòn Tây và Cửu Long) và
khoảng gần 100 HĐĐ PSTT
địa phương chưa có GTPS.
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ
THĂNG TIẾN DÒNG PSTT
TẠI VIỆT NAM
Là người PSTT, “qua lời
tuyên khấn, ACE tự buộc mình
sống Phúc Âm theo cách thức
thánh Phanxicô” (L 2), “bằng
cách đi từ Phúc Âm đến cuộc
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sống và từ cuộc sống đến Phúc
Âm” (L 4). Chính vì vậy, chúng
tôi muốn dùng một số hình ảnh
và đoạn văn trong Kinh Thánh
như sự gợi hứng để anh chị em
suy tư và thảo luận về phương
hướng sống cho HĐĐ PSTT
VN, ít là trong nhiệm kỳ 3 năm
này.
1. Trước hết, hình ảnh
Chúa rửa chân cho các tông đồ
trong bữa tiệc ly (Ga 13, 5-17) có
thể giúp chúng ta suy nghĩ về
thao thức: “làm sao để điều hành
các HĐĐ theo đúng tinh thần
của THC: làm tôi tớ chứ không
phải là ông chủ của anh chị em”.
Là người, ai cũng ít nhiều có
tham vọng về quyền lực, địa vị
và danh tiếng. Nhưng nhờ quá
trình dấn thân tu luyện miệt mài
và nghiêm túc trong ơn gọi KTH
và Phan Sinh, mà chúng ta dần
dần có thể biến những tham
vọng tự nhiên ấy thành những
khát vọng cống hiến và phục vụ
đúng nghĩa. Đức Giê-su, Đấng
“đến để phục vụ chứ không phải
để được phục vụ”, đã mời gọi
chúng ta rằng: “Thầy đã rửa
chân cho anh em, thì anh em
cũng hãy rửa chân cho nhau”.
“Rửa chân” ở đây có thể hiểu
theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.
Để rửa chân cho các môn đệ,
ĐGS đã phải làm một loạt động
tác: “đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo
ngoài ra, và lấy khăn mà thắt
lưng. Rồi Người đổ nước vào
chậu, bắt đầu rửa chân cho các
môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà
lau”. Đó là định nghĩa của danh
từ và chức vụ Phục vụ mà chúng
ta cần phải ý thức. Tên thì đẹp,
nhưng sống được danh hiệu ấy
quả là vất vả.
Nghĩa bóng của “rửa chân” có
thể là: trở nên tôi tớ của ACE;
phục vụ không đòi ơn nghĩa hay
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lương bổng; khiêm nhường nhận
lỗi và sẵn sàng lắng nghe để sửa
đổi; không độc tài, độc đoán;
dám từ bỏ ý riêng để tuân theo ý
chung của đa số thành viên (của
BTV hay Hội đồng); không kéo
bè lập phái hoặc tranh dành chức
vụ…
2. Phương pháp huấn
luyện “vết dầu loang – Oil
Stain” là cách thức mà PSTT
VN chúng ta đã làm từ vài năm
nay. Đây là sáng kiến của cha
Bosco kính yêu. Phương pháp
này đã và đang ảnh hưởng rất
nhiều trên sinh hoạt của HĐĐ
các cấp, nhất là trong vấn đề
huấn luyện thường xuyên. Khi
một tài liệu HL ra đời, nó được
trình bày ở cấp QG cho các
PTHL Miền. Các vị này khi
được lĩnh hội thì về truyền đạt
cho các PTHL địa phương. Cuối
cùng mỗi PTHL địa phương
trình bày cho ACE trong HĐĐ
của mình. Đó là một tiến trình
khá dài với nhiều trung gian,
nhưng chúng ta đang thực hiện
khá tốt, dù biết rằng “tam sao
thất bổn”. Hẳn nhiên, ACE cần
lượng định và góp ý cho phương
pháp này, để xem hiệu quả của
nó ra sao.
Lần giở sách thánh, tôi chợt
thấy dường như thánh Phaolô đã
dùng phương pháp này khi ngài
thực hiện việc loan báo Tin
Mừng. Điều đó được đề cập
trong thư 2 Tm:
“1 Vậy

hỡi anh, người con của
tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong
ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su. 2
Những gì anh đã nghe tôi nói
trước mặt nhiều nhân chứng, thì
hãy trao lại cho những người tin
cẩn, những người sẽ có khả năng
dạy cho người khác.
Anh hãy đồng lao cộng khổ
như một người lính giỏi của Đức
Ki-tô Giê-su. 4 Trong nghề binh,
không ai vướng mắc vào những
3

việc thuộc đời sống dân sự; có
thế mới đẹp lòng người đã tuyển
mộ. 5 Người tham dự điền kinh
cũng vậy, không đoạt giải nếu
không thi đấu theo luật lệ. 6 Còn
người nông dân làm việc vất vả,
thì phải là người đầu tiên được
hưởng phần hoa lợi. 7 Anh hãy
hiểu điều tôi nói, vì Chúa sẽ ban
cho anh ơn thông hiểu mọi sự.”
(2 Tm 2, 1-7).
Chỉ trong mấy câu ngắn gọn
mà thánh nhân dùng tới 3 hình
ảnh minh họa để nói lên trách
nhiệm, sự vất vả và thành quả
của người huấn luyện kẻ khác.
Người ấy như một người lính
giỏi, không bị ràng buộc bởi các
việc khác để có thể toàn tâm toàn
ý với bổn phận của mình. Người
ấy như một vận động viên điền
kinh, phải tuân thủ luật lệ cách
nghiêm túc để đạt được thành
công. Cuối cùng, người ấy còn
được ví như người nông dân vất
vả thật đấy, nhưng nhìn thấy hoa
trái, dù ít hay nhiều đều vui tươi,
hạnh phúc.
Hiểu như thế, chúng ta cần
phải chọn lựa ở các cấp những
người có khả năng lĩnh hội,
truyền đạt, đời sống gương mẫu,
nhiệt thành phục vụ, dám dấn
thân cách vô vị lợi vì ích lợi của
ACE. Nhờ đó, họ mới xứng đáng
danh hiệu là “linh hồn của
HĐĐ”, như chúng ta quen gán
cho người PTHL.
Mục đích của người đưa ra
phương pháp “vết dầu loang” là
nhằm huấn luyện được nhiều
người có khả năng tự tín, hiểu
biết và tinh thần trách nhiệm.
Bên cạnh chương trình huấn
luyện thường xuyên mà chúng ta
đang làm tốt, cần chú trọng hơn
nữa đến việc huấn luyện khởi
đầu: Tránh tình trạng “gặt lúa
non trước vụ” hay chạy đua
thành tích hoặc đề cao số lượng
hơn chất lượng.
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BTV QG sẽ quan tâm đến
việc tổ chức các khóa học hoặc
tài liệu về các chức vụ cụ thể,
hầu ACE biết mà thực hiện cho
đúng. Tránh tình trạng tự mày
mò và lắm khi làm sai mà tưởng
đúng.
3. Hình ảnh cộng đoàn tín
hữu tiên khởi (Cv 2, 44-47) mãi
mãi là kiểu mẫu lý tưởng cho
Hội Thánh, từ bình diện phổ quát
đến những nhóm nhỏ bé. Nơi
cộng đoàn bé nhỏ này, ta thấy rất
nhiều tia sáng lan tỏa ra xung
quanh. “Các tín hữu chuyên
nghe các Tông Đồ giảng dạy,
luôn hiệp thông với nhau, siêng
năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu
nguyện không ngừng […]. Tất
cả các tín hữu sống hợp nhất với
nhau, và để mọi sự làm của
chung. Họ đem bán đất đai của
cải, lấy tiền chia cho mỗi người
tùy theo nhu cầu. Ngày ngày họ
đồng tâm nhất trí, chuyên cần
đến Đền Thờ, bẻ bánh tại tư gia,
dùng bữa với niềm hoan hỷ và
lòng đơn sơ. Họ ca tụng Thiên
Chúa và được toàn dân quý mến.
Và mỗi ngày Chúa cho cộng
đoàn có thêm những người được
cứu độ”.
HĐĐ PSTT có thể học hỏi
được gì nơi cộng đoàn tiên khởi
hầu thực hiện ước mơ là “làm
sao để gieo trồng tinh thần Phan
Sinh vào sâu trong tâm hồn của
các ACE, giúp mỗi người sống,
hành động và đem tinh thần
Phan Sinh tới cho mọi người
cũng như dấn thân vào đời cách
tích cực hơn trong ơn gọi tại thế
của mình”?
- Chuyên cần lắng nghe và học
hỏi. Đây có thể hiểu là việc huấn
luyện và được huấn luyện. Chị
cựu TPV Emmanuel Del Puzo
có lần được hỏi “điều gì quan
trọng nhất đối với người PSTT”
và chị đã trả lời: “Huấn luyện,
huấn luyện và huấn luyện”. Nhờ
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huấn luyện kỹ lưỡng và có hệ
thống với những phương pháp
thích hợp, chắc chắn ACE sẽ
hiểu rõ và hiểu đúng về ơn gọi và
sứ mạng Phan Sinh của mình.

liên đới hiệp thông trong và
ngoài Hội Dòng. Tiền bạc là đầy
tớ ngoan ngoãn, nhưng có thể là
ông chủ hà khắc, nó có thể biến
ta từ lúa tốt thành cỏ lùng tai hại.

- Thánh Augustine từng khẳng
định: “Hiểu biết dẫn đến yêu
mến”. Cổ nhân cũng có câu: “Vô
tri bất mộ - không biết thì không
yêu”. Nếu ACE được huấn luyện
và biết rõ về linh đạo Phan Sinh,
hẳn họ sẽ thêm lòng yêu mến và
nỗ lực thể hiện các giá trị tốt đẹp
ấy nơi môi trường sống của
mình.

- “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Chính cách sống tuyệt vời của
cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã
được “toàn dân quý mến” và mỗi
ngày có thêm nhiều người nhập
đoàn với họ. Điều này cũng nhắc
nhớ chúng ta rằng nếu ta sống tốt
ơn gọi của mình, hiệu quả chắc
chắn sẽ rất tích cực như được
nhiều người quý mến và thêm ơn
gọi mới.

- Siêng năng tham dự lễ bẻ bánh
(thánh lễ) và cầu nguyện không
ngừng, phải là hoạt động nổi bật
của người PSTT, như Luật Dòng
quy định: “ACE hãy tham gia
vào đời sống bí tích của Hội
Thánh, nhất là Bí tích Thánh
Thể, và hãy tham gia kinh
nguyện Phụng vụ theo một trong
những cách thức được Hội
Thánh đề ra” (L đ. 8).
- Một số đặc tính khác nơi cộng
đoàn tín hữu tiên khởi như hiệp
thông, hiệp nhất, vui vẻ, đơn sơ
... cũng là những điều góp phần
làm nên con người Phan sinh nói
chung và người PSTT nói riêng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có
những người mang danh là Phan
Sinh nhưng sống thiếu hiệp
thông huynh đệ, thích gây hấn và
tạo chia rẽ, dễ buồn bực và phức
tạp, mưu lược và mánh mung
theo kiểu thế tục.
- Vấn đề tài chánh luôn là nỗi
bận tâm không nhỏ của HĐĐ các
cấp. Hẳn nhiên ACE không buộc
phải đem tiền bạc và tài sản gộp
thành của chung, vì mỗi người
còn phải lo lắng cho gia đình
riêng của mình nữa. Tuy nhiên,
nhiều khi chúng ta quá coi trọng
đồng tiền và thiếu tình liên đới
chia sẻ cho ACE. Đôi khi vì toan
tính ích kỷ mà chúng ta đánh mất
những cơ hội để thể hiện tình

4. Dấn thân vào đời cách
tích cực hơn thì tôi chưa tìm
được một hình ảnh rõ nét trong
kinh thánh để diễn tả nó. Tuy
nhiên, qua tài liệu “Người giáo
dân Phan Sinh” mà chúng ta
được học tập năm 2014, cũng
như tài liệu sẽ chuyển tải cho
ACE trong năm 2017 về đặc tính
tại thế của người giáo dân, sẽ
giúp chúng ta hiểu và sống tốt sứ
mạng làm men và muốn cho đời
như Phúc Âm mời gọi. Nhìn
chung, ACE đó đây đã có nhiều
nỗ lực thực hiện sứ mạng này,
như thăm viếng cô nhi quả phụ,
viếng xác, lễ cầu hồn cho người
quá cố, lập quỹ hoặc quyên góp
từ thiện, hỗ trợ học bổng, tham
gia các công tác trong giáo xứ
như ca đoàn, giáo chức… Dù
vậy, còn có nhiều điều chúng ta
phải nghĩ đến và thực hiện như:
thánh hóa môi trường XH, bớt
nhìn tiêu cực và phê phán GH,
quan tâm đến việc bảo toàn thiên
nhiên vạn vật (JPIC), …
5. Khi liên tưởng đến vấn
đề GTPS, chúng tôi bắt gặp hình
ảnh sống động của Đức Giê su
với trẻ em trong Tin Mừng
Matthêu (Mt 19, 13-15). Trong
xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu,
phụ nữ và trẻ em ít được quan
tâm và tôn trọng. Tuy vậy, có
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những người mẹ, vì yêu mến con
mình, đã mang con trẻ đến với
ĐGS để được ngài chúc lành.
Các môn đệ la rầy họ, vì cho
rằng đó là điều không cần thiết,
mất thời giờ và sự bận tâm của
Chúa. Ngược lại, ĐGS đã tỏ thái
độ quý mến các em cách đặc
biệt. Ngài nói: “cứ để mặc trẻ
em, đừng ngăn cấm chúng đến
với Thầy, vì Nước Trời là của
những ai giống như chúng”. Rồi
Người đặt tay trên chúng” (Mt
19, 14-15). Một chỗ khác, Đức
Giêsu còn đề cao trẻ nhỏ: “Thầy
bảo thật anh em, nếu anh em
không trở lại và nên như trẻ nhỏ,
thì sẽ chẳng được vào Nước
Trời” (Mt 18,3).
Phong trào GTPS đã khởi sự
từ nước Ý (1948), do sáng kiến
của các tu sĩ Dòng I của 3 nhánh.
Chẳng bao lâu sau đó đã lan rộng
khắp năm châu, và anh chị em
PSTT được mời gọi tiếp nhận và
đồng hành với các em như là
thành phần của gia đình Phan
Sinh, cách riêng của Dòng
PSTT2. Hiện tại có khoảng
49.000 thành viên hiện diện trên
66 quốc gia3. Tại Việt nam,
GTPS cũng đã hình thành và
phát triển kể từ 1980. Hiện nay
đã có 103 HĐĐ địa phương với
con số 4.100 thành viên4.
THC Dòng PSTT hiện hành
thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến
GTPS như môi trường để ACE
PSTT hoạt động tông đồ. Giới
trẻ trở nên đối tượng để ACE
thực tập và trải nghiệm sứ mạng
gieo rắc tinh thần Phan Sinh mà
mình đã lãnh hội. “Do chính ơn
gọi của mình, Dòng PSTT phải
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đời
2

Cẩm nang công tác trợ úy
Dòng PSTT và GTPS, tr. 230.
3

Báo cáo của chị Ana Fruck
“GTPS hôm nay”, tại Tổng tu nghị
Brazil, 2014).

38

sống Phúc Âm của Dòng với
những người trẻ cảm thấy được
thánh Phanxicô Átxidi thu hút,
và tìm những phương thế thích
hợp để giới thiệu thánh nhân cho
những người trẻ. (THC đ. 96, 1).
Điều 96.2 trong THC cho thấy
“Dòng PSTT tự xem mình có
trách nhiệm đặc biệt đối với
người trẻ”. “Nói cách khác,
Dòng PSTT phải xem GTPS như
một sự dấn thân ưu tiên và như
một phần trong việc cổ võ ơn gọi
của Dòng; “các thành viên
GTPS xem Luật Dòng PSTT như
một văn kiện gợi hứng” (THC,
điều 96.3). Do đó Luật sẽ giúp
họ trong quá trình phát triển ơn
gọi của cả cá nhân lẫn nhóm. Đó
là lý do tại sao anh chị em PSTT
phải đồng hành với người trẻ
trong quá trình trưởng thành ơn
gọi của mình và trở nên những
thành phần tích cực trong đời
sống của HĐĐ Dòng PSTT”.5

PSTT. Nhưng nếu PSTT mà
không có GTPS, chắc chắn sức
sống nơi cá nhân hoặc HĐĐ ấy
cũng bộc lộ sự già yếu và thiếu
sức sống.

Tuy nhiên, có một cám dỗ và
quan niệm lệch lạc lâu nay nơi
ACE, đó là coi việc chăm sóc
GTPS như vườn ươm cho ơn gọi
PSTT tương lai. Vì vậy, khi có rất
ít ơn gọi vào Dòng từ GTPS,
chúng ta đã tỏ ra chán nản và bỏ
cuộc. Mặt khác, cũng có người
cảm thấy bị các em làm phiền (hỗ
trợ tài chánh và cử người đồng
hành) và đôi khi nhận lại sự đáp
trả lạnh lùng như vô ơn vô lễ từ
GTPS. Đó là cái nhìn thiện cận và
thiếu quảng đại.

Thực tế tại VN: hơn bao giờ
hết, muốn GTPS sống được,
ACE PSTT phải quan tâm đặc
biệt hơn.

Nếu ta nói con cái là hoa trái
của đời sống vợ chồng và cuộc
sống hôn nhân không con cái, là
một sự thiếu sót đáng buồn.
Cũng vậy, GTPS là hoa trái tình
yêu và sự dấn thân của ACE

Vậy, cũng như Đức Giêsu đã
quý trọng trẻ em, ACE PSTT
cũng hãy để trẻ em đến với mình
và hãy thúc đẩy con cháu của
mình tham gia vào GTPS. Bên
cạnh đó, HĐĐ các cấp cần phải
có kế hoạch để thành lập hay
củng cố GTPS trong địa hạt của
mình cách nghiêm túc. Bằng sự
hiểu biết, quan tâm và yêu mến
các em, HDD phải chỉ định
LHVHĐ có khả năng và được
chuẩn bị, đến đồng hành trực
tiếp với các em. Bên cạnh đó,
HĐĐ quảng đại hỗ trợ tài chánh
theo khả năng và nhu cầu của các
em, đồng thời kiến tạo những
cuộc gặp gỡ và tham gia những
công tác chung giữa GTPS và
PSTT.

6. Trợ úy giáo dân: Đoạn
sách (Cv 18, 24-28) kể lại gương
của một người giáo dân đã dấn
thân rất tích cực trong việc loan
báo Tin Mừng của Chúa cho tha
nhân. Đó là ông Apolo: “ông là
người có tài hùng biện và thông
thạo Kinh Thánh. Ông đã được
giáo huấn về Đạo Chúa, với tâm
hồn nồng nhiệt, ông thường lên
tiếng giảng dạy chính xác những
điều liên quan đến Đức Giêsu
[…] Sau khi nghe ông nói, bà
Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời
ông đi theo và trình bày Đạo
Chúa cho ông chính xác hơn”

4

Thống kê của BTV GTPS
VN, 9 năm 2014.
5

Việc tháp nhập các thành
viên GTPS vào Dòng PSTT, Tổng Tu
nghị Dòng PSTT tại Hungary, 2008.

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

Bonum

[…] Ông Apolo muốn sang miền
A-khai-a, thì anh em khuyến
khích ông và viết thư xin các
môn đệ tiếp đón ông. Khi đến
nơi, ông đã giúp ích nhiều cho
những kẻ nhờ ân sủng của Chúa
mà tin, vì ông mạnh mẽ và công
khai phản bác người Do-thái,
dẫn Kinh Thánh để minh chứng
rằng Đức Giê-su là Đấng Kitô”.
Việc có các Trợ úy giáo dân, là
một ước muốn vài nhiệm kỳ qua
của chúng ta, nhưng dường như
chưa đến vụ mùa để chúng ta gieo
hạt. Năm nay, Tu nghị đề xướng
dự phóng này vì nhận thấy thực tế
rằng: Nhu cầu trợ úy ở các HĐĐ
địa phương là rất cần thiết, mà số
lượng các trợ úy Dòng I và Dòng
FMM không thể đáp ứng đủ cho
số lượng HĐĐ ngày càng gia
tăng. Ở các quốc gia như Mỹ,
Brazil, Argentina, … đã có các trợ
úy giáo dân. Họ được huấn luyện
bài bản và đồng hành khá đắc lực
với ACE PSTT. Tuy nhiên, tại
Việt Nam, quan niệm “trọng giáo
sĩ” nơi người giáo dân hay thái độ
“coi nhẹ giáo dân” nơi hàng giáo
sĩ là một cản trở không nhỏ cho
việc thực hiện ước mơ này.
Tinh thần Phan Sinh đôi khi
thể hiện bằng những hành động
mang tính đột phá hay cách
mạng. Trợ úy giáo dân có thể là
một ví dụ. Chúng ta hãy nghiêm
thúc nghiên cứu và đề ra một lộ
trình cho kế hoạch này.
Qua hình ảnh của ông Apolo
trong đoạn Kinh Thánh trên,
thiết nghĩ chúng ta cũng nên đề

ra một vài tiêu chuẩn căn bản của
người trợ úy giáo dân. Chẳng
hạn:
- Việc tuyển lựa: người có uy tín
giữa cộng đoàn, có khả năng tiếp
thu kiến thức và truyền đạt tư
tưởng, có tinh thần Phan Sinh
như: khiêm nhường, nhiệt thành,
phục vụ vô vị lợi, hy sinh thời
gian và công sức…
- Quá trình huấn luyện: BTV và
Ban Trợ úy: nghiên cứu kế hoạch
huấn luyện chương trình thần học
giáo dân (có thể gửi học tại các
trung tâm đào tạo của Giáo Hội),
học bổ túc ngắn hoặc dài hạn về kỹ
năng làm trợ úy. Thời gian có thể
kéo dài tổng thể ít là 2 năm. Cá
nhân có thể được quy tụ lại nhưng
đợt để được huấn luyện.
- Về tên gọi: Để giảm bớt gánh
nặng cho người trợ úy và bớt
tiếng shock cho hàng giáo sĩ
triều (hiện tại), chúng ta có thể
gọi họ là Phụ tá cho Trợ úy.
Lời kết
Để kết thúc, xin mượn lời của
thánh Phaolô trong thư (Pl 2, 15) để khích lệ tất cả chúng ta
rằng phải duy trì sự hợp nhất
trong tinh thần khiêm nhường:
“1 Nếu quả thật sự liên kết với
Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta
một niềm an ủi, nếu tình bác ái
khích lệ chúng ta, nếu chúng ta
được hiệp thông trong Thần Khí,
nếu chúng ta sống thân tình và
biết cảm thương nhau, 2 thì xin
anh em hãy làm cho niềm vui của
tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng
một cảm nghĩ, cùng một lòng

mến, cùng một tâm hồn, cùng
một ý hướng như nhau. 3 Đừng
làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,
nhưng hãy lấy lòng khiêm
nhường mà coi người khác hơn
mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi
ích cho riêng mình, nhưng hãy
tìm lợi ích cho người khác. 5
Giữa anh em với nhau, anh em
hãy có những tâm tình như chính
Đức Ki-tô Giê-su.
6 Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là
Thiên Chúa mà không nghĩ phải
nhất quyết duy trì địa vị ngang
hàng với Thiên Chúa, 7 nhưng đã
hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
phàm nhân sống như người trần
thế. 8 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết, chết trên cây thập tự.
9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã
siêu tôn Người và tặng ban danh
hiệu trổi vượt trên muôn ngàn
danh hiệu” (Pl 2, 1-5).

Ước gì mỗi chúng ta và toàn
thể ACE PSTT VN, nhờ biết cậy
dựa vào ơn Chúa và hiệp nhất với
nhau để thực hiện dự phóng của
Tu nghị năm nay, sẽ làm cho
Dòng của chúng ta thật sự có
những bước tiến mới, mạnh mẽ và
chắc chắn, cả chất lượng lẫn số
lượng.
Xin Chúa chúc lành cho
những dự tính tốt đẹp của chúng
ta. Amen.
Bình an và thiện hảo!!!
Tu sĩ Fx. Vũ Văn Mai, Ofm.
Đakao, 13.5.2016

Tu Nghị lần thứ Tám và Tu Nghị Bầu cử nhiệm kỳ 9 (2016 – 2019)
của HĐĐ PSTT Việt Nam đã khai mạc!!!
Tu nghị và Tu nghị bầu cử
của PSTT Việt Nam 2016 trùng
với Năm Thánh Lòng Thương
Xót và cũng là Năm Tân Phúc
Âm hóa đời sống xã hội (2016).
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này, có
sự quan phòng của Thiên Chúa
mang một ý nghĩa sâu xa liên
quan mật thiết đế đời sống của
người PSTT. Một thông điệp

Chúa gửi cho HĐĐ PSTT Việt
Nam: Lòng Thương Xót của
Chúa giúp người PSTT hoàn
thiện đời sống hoán cải đẻ trở
nên nhứng chứng nhân nhiệt
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thành Phúc Âm hóa đời sống xã
hội . Từ đây có định hướng cụ
thể thăng tiến bản thân và góp
phần thăng tiến Dòng PSTT ở
Việt Nam.
Từ chiều ngày 13.5.2016 các
tham dự viên PSTT ở khắp ba
miền tổ quốc Việt Nam đã hội tụ
về nhà tĩnh tâm Damiano đông
đủ.
Sáng thứ Bảy, 14/5/2016,
Anh Phục Vụ, Phê rô Nguyễn Bá
Sơn, chính thức long trọng khai
mạc Tu Nghị lần thứ tám và Tu
nghị bầu cử lần thứ chín của
HĐĐ PSTT Việt Nam, tại Hội
trường nhà Tĩnh tâm Đamianô
Tu viện Phanxico Thủ Đức,
Quận 9 TP HCM
Đến tham dự Tu nghị có:
-

Anh Augustine Young Hak
Yoon, Ủy viên Ban Chấp
hành Hội đồng Quốc tế Dòng
PSTT, Đặc trách các HĐĐ
PSTT vùng Châu Á – Châu
Đại Dương, Đại diện Anh
Tổng Phục vụ Dòng PSTT,
chủ tọa Tu nghị;

- Cha Luca Young Jin Yoo,
OFM Korea, trợ úy các HĐĐ
PSTT và GTPS vùng Châu Á
– Châu Đại Dương, đại diện
Hội nghị Tổng Trợ úy (CAS)
Dòng PSTT; hiện diện chứng
nhân và biểu lộ sự hiệp thông
giữa các thành phần trong gia
đình Phan sinh.
- Cha Giuse Vũ Liên Minh,
OFM Phó Giám tỉnh, được sự
ủy nhiệm của Cha Giám tỉnh,
đại diện Tỉnh Dòng Thánh
Phanxicô Việt Nam đến chúc
mừng, biểu lộ sự hiệp thông
huynh đệ và sự quan tâm
dành cho HĐĐ PSTT Việt
Nam.
- Cha Bosco Nguyễn Văn
Đình, OFM Trợ úy PSTT và
GTPS Việt Nam cùng các
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cộng tác viên
của ngài là
Cha Phanxicô
X. Vũ Văn
Mai, OFM và
Thầy Phêrô
Trần
Ngọc
Phú, OFM
- Cha Phaolô
Nguyễn Đình
Vịnh, OFM
Giám
Đốc
Học viện thánh Phanxico Thủ
Đức, người phiên dịch chính
cho Tu nghị PSTT VIệt Nam
2016,
- Cha Antôn Nguyễn Trung
Trực, OFM, trợ úy cho HĐĐ
Miền Xuân Lộc
- Sr. Maria Đặng thị Hoàng,
FMM được sự ủy nhiệm của
Bề Trên đại diện Tỉnh Dòng
Thánh Tâm Việt Nam
- Cùng 28 thành viên Hội đồng
PSTT Việt Nam Quốc gia và
mười lăm (15) đại biểu HĐĐ
Miền trực thuộc HĐĐ PSTT
Việt Nam. Ngoài ra còn có 10
khách mời và quan sát viên
đến từ các miền Hà Nội,
Vinh, Long Xuyên.
Bốn mươi ba thành viên có
quyền bỏ phiếu trong tu nghị sẽ
thảo luận những yếu tố quan
trọng để thăng tiến đời sống
HĐĐ Phan Sinh Tại Thế Việt
Nam trong những ngày sắp tới
và đưa ra quyết định cho tương
lai của HĐĐ PSTT Việt Nam.
Họ cũng sẽ bầu ra những người
hướng dẫn HĐĐ PSTT cho 3
năm tiếp theo.
Đời sống hoán cải của người
PSTT không thể tách rời Phúc
Âm Đức Gie6su Kitô. Vì thế,
trước khi tu nghị chính thức khai
mạc, tất cả 60 tham dự viên – các
thành viên có quyền bỏ phiếu,
quan sát viên và kỹ thuật viên —
đã cử hành thánh lễ khai mạc

trong nguyện đường nhà Tĩnh
tâm Damiano của Học viện
Phanxico Thủ Đức. Bằng sự
khiêm nhường, Cha Luca Young
Jin Yoo, OFM Korea, đại diện
Hội nghị Tổng Trợ úy (CAS)
Dòng PSTT và GTPS mời Cha
trợ Úy PSTT Việt Nam, Bosco
Nguyễn văn Đình, OFM chủ trì
Thánh lễ đồng tế. Cha Bosco,
trong bài giảng lễ, mời gọi tất cả
ACE PSTT sống niềm tin tín
thác vào sự quan phòng của
Chúa và mở lòng đón nhận ơn
soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Vào cuối Thánh lễ, theo
gương Thánh Phanxico, anh
Phục vụ HĐĐ PSTT Việt Nam
cùng tất cả tham dự viên Tu nghị
đã dâng hiến Dòng PSTT, đặc
biệt là HĐĐ PSTT Việt Nam cho
Đức Nữ Đồng Trinh Maria bằng
cách đồng thanh đọc to lời cầu
nguyện đầy tâm nguyện và cảm
động:
“Lạy Thánh Nữ Đồng trinh
Maria,
không ai trong số phụ nữ trên
thế gian này giống như Mẹ:
- là con và nữ tỳ của Đấng Tối
cao và Cha trên Trời;
- Qua tác động của Chúa Thánh
Thần, Mẹ trở thành Mẹ của
Đức Giêsu Kitô;
- và theo Thánh ý Chúa Cha, làm
bạn trăm năm với thánh Giuse;
- là Mẹ và Nữ Vương Hội Thánh.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh,
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Mẹ đã chuẩn bị Hội Thánh;
xin bảo vệ và che chở Gia đình
Phan Sinh trong lòng Hội
Thánh; Với Mẹ, như những đứa
trẻ, chúng con muốn biểu lộ tình
yêu của chúng con, và học nơi
Mẹ cách trở nên giống Con Mẹ.
Hôm nay, trong giây phút
thiêng liêng này, bên cạnh
những người anh Dòng I của
chúng con, là hình ảnh cha
thánh Phanxicô Assisi, chúng
con xin hiến dâng cho Mẹ: Dòng
Phan sinh Tại thế, cách riêng tất
cả các HĐĐ PSTT Việt Nam,
từng thành viên, các vị Trợ Úy,
và Giới trẻ Phan Sinh, mọi gia
đình riêng của từng thành viên
chúng con, xin Mẹ làm cho
chúng con trở nên những phần
tử sống động và tỏa sáng của
Hội Thánh nơi trần gian.
Lạy Mẹ kính yêu, xin đón
nhận tất cả chúng con.
Xin hãy tác động nơi từng
thành viên theo thánh ý Mẹ. Xin
bảo vệ đặc ân ơn gọi của chúng
con trong Dòng PSTT. Trong
vòng tay đầy thương xót và
thanh khiết của Mẹ, xin cho các
HĐĐ chúng con trở nên khí cụ
bình an và niềm hy vọng nơi thế
gian.
Xin cho các gia đình và HĐĐ
chúng con trở nên những chứng
nhân tình yêu mãnh liệt, có khả
năng làm sống lại tình yêu giữa
Chúa Giêsu và Hội Thánh, nơi
những người mất phương
hướng.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh,
chúng con xin tín thác hoàn
toàn và hiến dâng bản thân
chúng con cho trái tim Mẹ, như
Cha chí thánh Phanxicô đã làm,
vì Mẹ là Mẹ chúng con, mẹ bảo
vệ và che chở chúng con, và
giành cho chúng con những ân

Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

sủng và lòng thương xót của
Chúa từ Con yêu dấu của Mẹ.
Amen”.
KHÁI NIỆM THỜI GIAN
CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ
KIỆN
Thời gian là của Chúa ban,
giá trị của từng khoảnh khắc thời
gian lại do sự cộng kết của con
người. Vâng, độ dài của bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông năm nào
cũng giống nhau. Nhưng những
tác tố thiên nhiên, tự nhiên tạo
nên cảm giác độ dài bốn mùa
dài, ngắn khác nhau. Bất chấp
mọi biến động, mọi nguy hiểm
đe dọa thời gian cứ đều đặn, lặng
lẽ trôi. Thế đấy, đã đến hạn các
thành viên của nhánh nhỏ Phan
sinh cần cắt tỉa để hài hòa với các
nhánh khác nhằm tôn tạo vẻ đẹp
vốn có hơn 800 năm của một
linh đạo ấm nồng tình huynh đệ,
nghĩa mọn hèn. Tu nghị và tu
nghị bầu cử, một sự kiện quan
trọng là cơ hội để các thành viên
trong gia đình góp phần mỹ thuật
tỉa cành.
Thời gian tu nghị và tu nghị
bầu cử của HĐĐ PSTT Việt
Nam chính thức có hai ngày (từ
14 – 15.5.2016), nhưng từ ba
miền đất nước anh chị PSTT đã
phải tập trung về địa điểm tu
nghị từ chiều ngày 13.5.2016.
Trong khi đó từ Hàn Quốc Cha
Luca Yoo, OFM và anh
Augustine Yoon, OFS thành
viên Ban Chấp Hành CIOFS đại
diện cho Hội nghị Tổng trợ Úy
và Tổng Phục vụ dòng PSTT đã
tới Việt Nam từ tối ngày
12.5.2016. Thời gian các tham
dự viên tu nghị tập trung sẽ
nhiều hơn nếu có cuộc thăm
viếng huynh đệ và mục vụ (do 6
năm mới có một lần. HĐĐ PSTT
Việt Nam đã được thăm viếng
năm 2013). Đối với Tổng Tu

nghị dòng PSTT, từ năm 2015
Ban chấp hành CIOFS đã khởi
động chuẩn bị tài liệu làm việc
cho Tổng Tu nghị dòng PSTT
năm 2017.
Còn các thành viên trong Hội
đồng, Ban Thường vụ PSTT
Việt Nam thì sao? Thời gian đếm
ngược, việc chuẩn bị cho TN &
TNBC khởi động trước ngày TN
tối thiểu 5 tháng. Biên soạn câu
hỏi thảo luận liên quan đến chủ
đề tu nghị gửi các miền phổ biến
cho địa phương suy nghĩ, thảo
luận. Nào nhắc các Miền báo
cáo, tổng hợp báo cáo của các
miền, đúc kết câu hỏi thảo luận
của các miền, báo cáo của Ban
Thường vụ, ban trợ úy, dự trù chi
phí tổ chức, danh sách tham dự
viên, danh sách đề cử, kế hoạch
tổ chức (thời gian, địa điểm, nơi
lưu trú cho đại diện CIOFS và
tham dự viên, chương trình, chủ
đề tu nghị thông báo cho CIOFS
để cử đại diện và chuẩn bị tham
luận phù hợp); Quan trọng hơn
cả là tài liệu làm việc chính trong
tu nghị:hướng dẫn cử hành tu
nghị, tu nghị bầu cử; biên soạn
câu hỏi gợi ý định hướng theo
chủ đề tu nghị cho các nhóm
thảo luận, tài liệu làm việc trong
tu nghị (chủ đề, nội dung tài liệu
đã có từ tu nghị trước – được gọi
là nghị quyết. Trong tu nghị này
đúc kết hoạt động trong nhiệm
kỳ và đề ra định hướng cho tu
nghị kế tiếp). Dự kiến khách mời
tham dự; mời đóng góp tham
luận…. Khối lượng công việc đa
dạng, phong phú, thời gian ngắn
hạn như vậy đòi hỏi sự tổ chức
khoa học và ý thức đồng trách
nhiệm của các thành viên trong
hội đồng.
Thời gian luôn là môi trường
cần thiết để hình thành một sự
kiện, thực hiện và hoàn tất sự
kiện/-
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Nổi loạn trong hoang địa
FX Long, ofm
Sách Dân số kể lại rằng trong
thời gian con cái Israel tiến đi
trong hoang địa để về Đất Hứa,
họ liên tục nổi loạn và gây xung
đột. Chúng ta dừng lại với một ví
dụ, ở chương 11. Đâu là ý nghĩa
đích thực của việc dân chúng
than thở vì thèm thịt? Phản ứng
của đoàn dân này tiết lộ điều gì?
Qua sự cố này, chúng ta thấy
được dung mạo của ông Môsê
như thế nào?
Chúng ta lắng nghe lời kêu
than của dân Israel: “Ai sẽ cho
chúng ta có thịt ăn đây?” (Ds
11,4). Rồi chúng ta lại chú ý đến
cách ông Môsê trình bày lại lời
kêu than đó cho Thiên Chúa:
“Con lấy đâu ra thịt cho cả dân
này ăn, khi chúng khóc lóc đòi
con: 'Cho chúng tôi thịt để chúng
tôi ăn!’” (11,13). Ông Môsê có
truyền đạt lời than vãn của con
cái Israel chính xác không? Có
“viên sạn” nào ở đây thế? Thực
sự, dân chúng đâu có khóc lóc
trực tiếp với ông Môsê. Họ kêu
khóc với nhau. Lời họ kêu ‘Ai sẽ
cho chúng ta có thịt ăn đây?’
hiểu ngầm là không một ai có thể
trợ giúp họ, họ coi họ không có
người lãnh đạo! Ông Môsê
không là gì ở đây cả! Tệ hơn
nữa, không có chỗ nào trong lúc
họ nổi cơn ương bướng lên như
thế, chúng ta thấy họ bày tỏ một
chút tin tưởng nơi Thiên Chúa:
Thiên Chúa cũng không là gì ở
đây cả! Họ tìm nguồn lương thực
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nơi khác. Chính điểm
này làm Thiên Chúa
nổi giận: họ càu nhàu,
lẩm bẩm kêu ca, điều
này cho thấy lòng dạ
của họ không có Thiên
Chúa; bất cứ khi nào ở
trong hoàn cảnh khó
khăn, dân này đều tỏ
lộ thói thờ ngẫu tượng
(Vịnh gia đã nhắc lại
biến cố này trong Tv
78,18-19). Thay vì tỏ
lòng biết ơn vì Thiên
Chúa đã nuôi dưỡng
họ bằng manna, dân
chúng đã chua chát
phủ nhận hoạt động
hiển nhiên của Thiên Chúa trong
đời sống họ. Tình trạng mất
niềm tin tưởng này lại lây lan.
“Dân tụm năm tụm bảy theo thị
tộc mà kêu khóc tại cửa lều của
mình” (Ds 11,10); không phải
chỉ “đám dân ô hợp sống giữa
dân Israel” (c. 4), nhưng là toàn
thể “con cái Israel”!
Tuy nhiên, qua câu chuyện
này, chúng ta lại nghe được tâm
tình từ mẫu của ông Môsê tỏ lộ
trong lời cầu nguyện của ông.
Ông đã khổ tâm kêu lên Thiên
Chúa (x. Ds 11,11-15), và đã vận
dụng các hình ảnh về sự cưu
mang, sinh con, và bồng bế
dưỡng nuôi: chúng ta thấy được
chiều sâu của tương quan yêu
thương của ông Môsê với dân
Israel. Ông không lãnh đạo một

tổ chức nhưng là một dân, dân
này được tạo nên bởi các dây
huyết thống và sự tuyển chọn
của Thiên Chúa, một tương quan
vừa có tính gia đình vừa thiêng
liêng. Giống như một người cha
người mẹ, ông cảm thấy đau khi
các con cái bị đau. Ngoài ra,
những lời của ông Môsê lại gợi
ý là không phải ông mà là Thiên
Chúa, mới là người mẹ đích thực
của Israel. Trong biến cố này,
cơn giận của Thiên Chúa nhắm
trực tiếp đến dân chúng chứ
không phải là ông Môsê. Tại sao
thế? Ông cũng có kêu ca với
Thiên Chúa đấy chứ. Các lời lẩm
bẩm kêu ca lan rộng trong hàng
ngũ dân con Israel, lại không kéo
cả ông Môsê vào với họ đấy sao?
Tuy nhiên, chúng ta thấy, mặc
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dù ông đau khổ và nói những lời
bực bội, ông vẫn duy trì tương
quan với Thiên Chúa, tự gọi
mình là ‘tôi tớ Ngài’ (11,11).
Ông không kêu ca là ‘Khốn thân
tôi!’ cách bâng quơ; ông kêu lên
với Thiên Chúa, ông trực tiếp và
thành thật nói với Người về nỗi
đau của ông. “Một mình con
không thể gánh cả dân này được
nữa, vì nó nặng quá sức con!”
(Ds 11,14). Sự không may khiến
ông Môsê muốn chết hơn là
sống, không phải là vì không có
thịt, nhưng là vì đau đớn với sự
nổi loạn của dân chúng, và một

cảm thức là đã thất bại với họ.
Và nếu dường như ông Môsê tỏ
ra hoài nghi Thiên Chúa, nghĩ
rằng hẳn là Người không muốn
đáp lại lời kêu ca của dân, trong
thực tế câu 12 cho thấy không
chút hoài nghi là ông Môsê biết
chính xác ai là cha mẹ đích thực
của Israel. Nếu không phải là
Môsê đã ‘cưu mang’ và ‘sinh ra’
dân này, thì ai đã ‘cưu mang’ và
‘sinh ra’ họ? Gợi ý hiểu ngầm rất
rõ: đó là Thiên Chúa.
Lời biện hộ tha thiết của ông
Môsê nhắc chúng ta nhớ rằng

ngay cả những ‘ông lớn’ của
Kinh Thánh cũng đã phải vùng
vẫy gian khổ và đi qua những
giai đoạn trong đó họ trải
nghiệm đức tin, sứ mạng và cộng
đoàn/gia đình họ như là một
gánh nặng. Tuy nhiên, họ vẫn
thưa chuyện với Thiên Chúa.
Cho dù tương quan của họ với
Thiên Chúa có lộn xộn đến đâu,
họ vẫn cố gắng duy trì. Vào
những lúc khó khăn, chúng ta
sống với Thiên Chúa như thế
nào?

GIÁO DỤC NHƯ TÔI THẤY
Nguyễn Dũng
1/ Đặt vấn đề

G

iáo dục của chúng ta
trong mấy mươi năm
qua đã không ngừng tăng triển
về qui mô cũng như loại hình
đào tạo. Thế nhưng, trong bức
tranh tổng thể đang sô diễn
(show) cho mọi người chiêm
ngắm lại có nhiều điều đáng suy
gẫm. Vượt lên trên những báo
cáo thành tích qua các năm mà
các cơ quan chủ quản liên quan
trực tiếp hay gián tiếp đến giáo
dục và đào tạo đã công bố, chúng
ta sẽ nhận diện giáo dục nước
nhà theo góc nhìn nào đây.
Chúng tôi nhận thấy, để nhận
diện cách toàn diện về nền giáo
dục của ta quả không khó.
Nhưng vấn đề cần phải xác định
là chúng ta nhìn nhận và tiếp cận
để làm gì. Hay đó chỉ là những
viện dẫn mang tính hàn lâm, hay
những thông số chứa đầy sự mâu
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thuẫn, để rồi được mĩ miều
chuyền tay qua các cuộc hội
thảo, còn đại bộ phận người dân
vẫn tiếp tục hì hục, chạy đôn,
chạy đáo cho việc học của con
em mình, mà không biết tương
lai sẽ ra sao. Hay đâu là căn
nguyên và cùng đích của việc
học hành của con em chúng ta
hôm nay.

2/ Bức tranh nhiều gam
màu tối
Những thống kê về tình trạng
thất nghiệp của sinh viên ra
trường, những thông tin tiêu cực
liên quan đến trường, lớp, người
thầy và cả học trò, những văn
bản rối ren của cơ quan chủ
quản,… đã được truyền thông
phản ảnh thời gian qua cho ta
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thấy phần nào những gam màu
tối của giáo dục nước nhà.
Chúng ta vẫn cứ loay hoay
với biết bao đề án tiến hành cải
cách từ bộ phận đến cải cách
cách toàn diện. Đối diện với
những gì đang diễn ra thật dễ
khiến người ta liên tưởng đến
những tấn tuồng lẫn quẫn của
giáo dục hiện nay. Vì thế, muốn
có sự thay đổi theo hướng sáng
hơn, cần có một sự đối diện với
chính mình theo phương châm
“mặt giáp mặt” (face to face)
trong toàn ngành giáo dục thì
mới mong một khả thể thật sự sẽ
được khơi nguồn cho công cuộc
chấn hưng giáo dục nước nhà.
Nhưng điều này quả là không dễ
trong bối cảnh của chúng ta. Trải
qua mấy mươi năm bám chặt với
lối tư duy một chiều và chuộng
theo những con số thành tích của
những báo cáo năm sau cao hơn
năm trước, dường như, chúng ta
tự cho mình thật sự xuất chúng
để có thể xem mình là tinh hoa
khi đã nhào nắn biết bao thế hệ
theo một học thuyết mang tính
duy ý chí, và bỏ qua những biểu
hiện thực tế của cuộc sống đang
diễn ra. Một hệ lụy tất yếu là
“con người một chiều” và đầy
những thực dụng đến man rợ đã
được xác lập trên phạm vi toàn
cục của xã hội chúng ta. Nói như
thế có thể hơi quá hay đang đi
ngược lại những mĩ từ mà các
kênh thông tin chính thống đang
rêu rao. Quả thực hình như
những vấn nạn tiêu cực nào
trong ngành cũng có, từ việc suy
đồi đạo đức của những người
đứng lớp đến những biểu hiện
chạy theo thành tích, tham
nhũng của các nhà quản lý hay
những vụ bạo lực của lứa tuổi
học trò, và thậm chí những điều
6
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Chu Hảo, Việt Nam đang đi theo
triết lý giáo dục nào?

thật “kinh tởm” như việc thầy
mua dâm học trò đã xảy ra trong
giáo dục của ta. Nó không là tất
cả nhưng đủ làm cho hoen ố đi
thiên chức của bộ máy trồng
người. Nhìn rộng ra hơn, chúng
ta sẽ thấy sự ca thán mà xã hội
dành cho giáo dục. Hiện tượng
chạy trường, chạy lớp, chất
lượng giáo dục tụt hậu đến
những biểu hiện bất cập về
chương trình đào tạo mà cụ thể
qua bộ sách giáo khoa đã qua
bao lần chỉnh sửa những vẫn còn
quá nhiều “sạn” trong đó. Đơn
cử hàng năm nước ta có khoảng
8 triệu trẻ em dưới 6 tuổi; trong
số đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu
em được đến nhà trẻ, lớp mẫu
giáo. Ngay cả các em được đến
lớp ấy cũng chưa chắc gì được
nuôi dạy một cách chu đáo như
mới đây chúng ta được chứng
kiến hình ảnh một nhà trẻ ở
Đồng Nai. Vậy mà lứa tuổi cần
được hưởng sự công bằng về cơ
hội học tập nhất lại là lứa tuổi từ
dưới 1 đến 5. Đặc biệt là khuynh
hướng thương mại hoá giáo dục
đang là nỗi ám ảnh khôn nguôi
đối với xã hội. Điều này trái hẳn
với triết lý Công bằng giáo dục
của nền văn minh hiện đại6. Việc
(Nguồn: vietnamnet.vn, đọc ngày
08/4/2015)

gặp trở ngại trong việc tiếp cận
trường, lớp của con em các gia
đình nhập cư đã làm phát sinh
những tiêu cực như phần trước
đã nói (như chạy trường). Điều
này cũng làm gia tăng sự bất
bình đẳng trong quá trình thực
hiện chủ trương xây dựng một
nền giáo dục toàn dân dành cho
tất cả mọi thành phần dân cư.
Những trở ngại trong việc quản
lý theo hộ khẩu trong việc giáo
dục đã làm phát sinh những vấn
nạn liên quan đến việc thụ hưởng
các dịch vụ, cơ sở an sinh xã hội
giữa người nhập cư chưa có hộ
khẩu thường trú (KT1) với
những gia đình đã đăng ký
thường trú7.
Trong một bức tranh đa tạp
ấy, giáo dục không thể tự mình
mong thay đổi xã hội, bởi kết
quả của giáo dục hôm nay là do
chính cơ chế xã hội ấy đã tạo ra.
Và muôn đề án dù có được thông
qua để tiến hành nhưng không
xuất phát từ nền tảng thì vẫn chỉ
là ‘gió thổi ngọn cây’. Chúng tôi
còn nhớ, cách đây không lâu, các
trường của chúng ta được tự
tuyển sinh theo nhu cầu cũng
như điều kiện cụ thể của mình.
7

Nguyễn Hoàng Dũng, 2014, Đầu tư
giáo dục con cái trong các gia đình
nhập cư hiện nay, Luận văn Thạc sĩ.
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Rồi Bộ Giáo dục can thiệp bằng
đề án thi ‘ba chung’. Sau bao
năm, chúng ta lại quay về với
vạch xuất phát. Nhưng cái hay là
dùng những mĩ từ thật ‘kêu’ để
rao truyền trong xã hội. Cứ như
thế, nói thật không biết đến bao
giờ giáo dục của chúng ta mới
bắt kịp nhu cầu xã hội chưa nói
đến định hướng xã hội, một vai
không thể xem nhẹ của các tổ
chức hoạt động giáo dục và đào
tạo.
Nhìn lại quá khứ, những năm
chiến tranh ác liệt, chúng ta vẫn
có những bậc thức giả vươn
mình ra thế giới. Nhưng nhìn
đến giáo dục sau năm bảy lăm
(1975), chúng ta đã được gì nếu
chỉ nhìn đến những con số về
quy mô, còn chất lượng thực sự
vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện nay,
chúng ta đã có hơn hai mươi
nghìn tiến sĩ, hơn một trăm
nghìn thạc sĩ, còn tốt nghiệp cao
đẳng, đại học thì vô cùng.
Nhưng đi kèm với nó chính là
hiện trạng thất nghiệp của hơn
72000 con người đã qua đào tạo
từ đại học đến trên đại học8. Vậy
chúng ta có giật mình với thực
trạng đó hay không? Bao nhiêu
lãng phí đã xảy ra cho công tác
đào tạo. Bởi thực tế thay vì phải
cung cấp các kiến thức cơ bản và
phổ quát của triết học, trong các
nhà trường của chúng ta chỉ dạy
chính trị. Có lẽ cũng vì vậy mà
triết lý giáo dục cũng được thay
bằng các khẩu hiệu chính trị
trong các văn kiện chính thức
của Đảng và Nhà nước.
Có lẽ chính vì thế, mà các
công tác quy hoạch và bổ nhiệm
cán bộ của ta thường căn cứ vào
72000 người thấ t nghiê ̣p và trách
nhiê ̣m của ngành giáo du ̣c.
(Nguồn: http://giaoduc.net.vn, đọc
ngày 10/5/2015)
9
Chu Hảo, 2008, Việt Nam đang đi
theo triết lý giáo dục nào?
8
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bằng cấp của những học hàm,
học vị. Không khó để chúng ta
lập một danh sách các vị chuyên
trách hành chánh cũng đua nhau
có được cái danh học thức.
1. Vẫn còn những nỗi lo
Đem câu hỏi trên đến nghị
vấn trong các cuộc ‘trà dư tửu
hậu’, chúng ta dễ dàng nhận
được cái thở dài đến ngao ngán.
Đã nhiều hiến kế của rất nhiều
bật thức giả với mong muốn đưa
nền giáo dục của ta thoát khỏi
những giáo điều xáo rỗng, xa
thực tế. Nhưng tất cả cùng chỉ
mới dừng lại ở các cuộc nghị
trình. Mà thực tế vẫn là một câu
hỏi không lời đáp. Điều lạ lùng
là, mặc cho dư luận xã hội có vẻ
như ngày càng bức xúc, nhưng
mọi việc vẫn đâu ở đấy. Hình
như các kiến nghị của nhóm
Giáo sư Hoàng Tụy (2004), của
nhóm Trí thức Việt kiều (2005
và 2008), của Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuật Việt Nam
(2006), của Đại Tướng Võ
Nguyên Giáp (2007), của nhóm
Bà Nguyễn Thị Bình (2008) đều
cứ như là “đấm vào bị bông”9.
Dewey một nhà tư tưởng giáo
dục đã từng chủ trương “Giáo
dục không chỉ như là quá trình
truyền đạt mà chính là bản thân
cuộc sống; nhà trường không
tách rời khỏi xã hội; và học trò
là trung tâm của quá trình giáo
dục’’10. Nếu đem quan điểm ấy
soi rọi vào những gì đang diễn ra
trong hệ thống giáo dục hiện
nay, chúng ta sẽ không khỏi giật
mình với cách người ta đang
tương tác với người học từ việc
lên lớp đến các công tác hỗ trợ
(Nguồn:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/,
đọc ngày 12/5/2015)
10
John Deway, 2010, Dân chủ và
giáo dục, Phạm Anh Tuấn (dịch),
NXB Tri Thức.

liên quan. Chúng tôi từng chứng
kiến chuyện tưởng chỉ có trong
cơ chế bảo thủ nhưng đang diễn
ra tại một trường đại học cụ thể.
Sinh viên mỗi lần muốn có bảng
điểm phải làm đơn từ, thủ tục với
quá nhiều ràng buộc. Nếu xét
căn cơ theo Luật Giáo dục thì
sinh viên hoàn toàn có thể khiếu
nại cách làm quan liêu ở đây.
Với người đứng lớp, việc liên hệ
các phòng ban cũng là một phiền
hà thường nhật. Đơn cử việc
mượn một phòng để dạy bù vì lý
do công tác phải làm giấy xác
nhận của gần bốn chữ ký, nộp
trước một tuần,… tất cả những
điều đó, đang làm cho cơ cấu của
bộ máy giáo dục của chúng ta
thêm nặng nề, quan liêu.
2. Thay lời kết
Xét về nhiều mặt, tất cả
những hoạt động đánh giá hay
kiểm định chất lượng giáo dục
nói chung và của một đại học cụ
thể đều cần xây dựng dựa trên
những bối cảnh nhất định11.
Tương tự, mô tả bức tranh toàn
diện về một nền giáo dục mà bản
thân nội tại còn rất nhiều điều
cần truy xét từ triết lý đến thực
tiễn quả là điều không dễ. Tuy
nhiên, chúng ta không thể làm
ngơ với trách nhiệm là những
thành tố đang trực tiếp vun trồng
thế hệ tương lai của nước nhà.
Bởi nói như nhà sư phạm lỗi lạc
A. Makarenko “Hãy bắt đầu từ
việc dạy thật tốt đế có người học
trò nghĩ tốt, làm tốt, sống tốt và

11

Alexander W. Astin, 2004, Đánh
giá chất lượng để đạt được sự hoàn
hảo - Triết lý và thực tiễn trong
nhận xét và đánh giá chất lượng
giáo dục đại học, Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia Tp. HCM.
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xã hội sẽ tốt”12. Bởi sự thành
toàn của mỗi cá nhân không chỉ
một sớm một chiều mà là kết quả
của cả một tiến trình với những
hoàn cảnh điều kiện xã hội nhất
định13, và môi trường giáo dục
cùng tác động của những nhà mô
phạm là không nhỏ.
Một bức tranh giáo dục đứng
từ nhiều gốc nhìn khác nhau sẽ
cho chúng ta những gam màu
thật khác. Nhưng tựu trung tất
cả, chúng ta phải làm gì để bức
tranh ấy, những gam màu sáng
sẽ lan tỏa để thay dần những gam
màu tối của những tiêu cực đang
hiện diện dù vô tình hay hữu ý.

vọng sẽ là tiếng chuông vọng
vào tất cả chúng ta những người
đang trực tiếp hay gián tiếp trong
sự nghiệp trồng người nói riêng
cũng như toàn xã hội nói chung.
Và cái quyền được học hành
trong một nền giáo dục phát triển
đích thật vị nhân sinh, vì mục
tiêu tối hậu của bất kể nền giáo
dục dù thuộc thể chế nào cũng
phải đưa con người tiền ngày
càng gần hơn với chân - thiện mỹ. Trên hết, trong tất cả các

Văn kiện của Đảng ta luôn lấy
giáo dục là quốc sách hàng đầu
thì không có lý do gì chúng ta
không kỳ vọng giáo dục nước
nhà sẽ sớm sánh vai cùng bốn bể
năm châu. Tuy nhiên, để làm
được điều đó, đòi hỏi chúng ta
phải can đảm nhìn vào thực tại
của toàn ngành cách toàn diện để
chấp nhận cắt tỉa những u nhọt
đang cố trì kéo và làm trì trệ sự
phát triển của chất lượng giáo
dục nước nhà./.

Như một tạm kết, chúng tôi
xin mượn lời của giáo sư Hoàng
Tụy “Một chính quyền vì dân thể
hiện ở việc trong sạch, ít tham
nhũng; thân thiện với dân,
không hành dân; đảm bảo cho
dân các quyền dân chủ trong đó
có quyền được học hành”14. Như
vậy, một bức tranh toàn diện về
giáo dục nước nhà không làm
chúng ta quá bi quan nhưng hy
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A. Makarenko, 1982, Bài ca sư
phạm, Nhà xuất bản sự thật.

13

Phạm Viết Vượng, 2010, Giáo dục
học, Nhà xuất bản Đại học Sư
phạm.

14

Hoàng Tụy, 2013, Giáo dục: Xin
cho tôi nói thẳng, Nhà xuất bản Tri
thức.
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Lạy Chúa của con

Người là tất cả
Alexis Trần Đức Hải, ofm

“Anh em - Hèn mọn”: Đây là hai đặc điểm luôn được xem như căn tính của Dòng Phanxicô. Tuy
nhiên, phải chăng tồn tại giữa chúng một trật tự giá trị cao thấp? Có thể đặt câu hỏi cách khác: Yếu tố
“Anh em”quan trọng hơn yếu tố “Hèn mọn”, hoặc ngược lại, chính yếu tố hèn mọn là nền tảng trên đó
yếu tố anh em được xây nên?
Để tìm một trả lời cho câu hỏi này, chúng ta khởi đi từ hai sự kiện trong cuộc đời của thánh Phanxicô:
nhà quí tộc giàu có và
I. Sự kiện thứ nhất: Giấc mơ
học thức, thành viên
kỳ lạ ở Spolêtô (1204)
của một gia đình danh
Trên đường đi đến Apulia để
giá tại Assisi. Lúc
gia nhập vào đội quân của
trước, anh này đã có
Gauthier thành Brienne, với kỳ
dịp quan sát và tìm
vọng sẽ đạt được giấc mộng
hiểu lối sống và cách
công danh, Phanxicô bất chợt
cư xử của Phanxicô.
ngã bệnh, phải nằm lại ở
Truyện kể rằng, trước
Spôlêtô, một thành phố cách
khi dứt khoát quyết
Atxisi khoảng 40 cây số. Tại
định trở thành môn đệ
đây, chàng trai nghe có tiếng hỏi
của Phanxicô, anh đã
trong giấc mơ: “Ngươi muốn đi
nghĩ ra một cách thử
đến đâu?” - “Đến Apulia để trở
xem lòng đạo đức của
thành hiệp sĩ!” Giọng nói tiếp
Phanxicô là thật hay
tục: “Vậy, hãy nói cho Ta nghe:
giả. Anh đã mời
“Ai có thể cho ngươi nhiều hơn,
Phanxicô về nhà, và
ông chủ hay tôi tớ?” - “Thưa ông
nghỉ trong phòng của
chủ” - “Vậy sao ngươi bỏ chủ mà
mình. Theo phong tục
giấc mộng của ngươi được ứng
theo tớ?”
của những gia đình vọng tộc thời
nghiệm” (2 Cel 6)
Đến đây thì Phanxicô biết Ai
đó, một ngọn đèn được thắp sáng
là Người đang nói với chàng, và, II. Sự kiện thứ hai
suốt đêm trong phòng ngủ rộng
dùng lại chính ngôn từ xưa của
Người môn đệ đầu tiên của lớn. “Tuy nhiên để che đậy sự
Phaolô, chàng lớn tiếng hỏi: Phanxicô được ghi lại trong lịch thánh thiện của mình”, - theo
“Lạy Ngài, Ngài muốn con làm sử16 là anh Bênađô, con của ngài như được thuật lại trong cuốn
gì?”- “Hãy trở về nguyên quán Quintavallê di Berardellô, một Chronica XXIV generalium, và
(ST 32,10)15 rồi Ta sẽ làm cho
15

Trong cuốn:“Linh đạo của thánh
Phanxicô Átxidi, (2009),tác giả
Nguyễn Văn Khanh, ofm, viết: “Ta
hãy lưu ý thêm cách giải thích của
Cêlanô: Phanxicô không chỉ đơn giản
trở về Assisi, nhưng sâu xa hơn, ngài
trở về miền đất hứa. Câu nói “Hãy trở
về nguyên quán” (St 32,9) nhắc lại
lệnh của Chúa với tổ phụ Giacóp xưa:
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Giacóp sống lâu năm tại nhà nhạc phụ
Laban, vùng đất dân ngoại, nay được
lệnh trở về. Đối với Cêlanô, cuộc
hoán cải của Phanxicô là “cuộc trở
về” vùng đất Chúa hứa.” (trg 29)
16
Theo Cêlanô (Vita prima, I,
chương.X), trong số những người đầu
tiên nghe lời Phanxicô giảng và đi

theo ngài, có “một người đơn sơ và
đạo đức”, một công dân thành Assisi.
Tuy nhiên, danh tánh của người bạn
đường tiên khởi này vẫn không rõ, và
không còn được nhắc đến trong bất
cứ văn bản lịch sử nào.
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trong cuốn Fioretti- “Thánh
Phanxicô leo lên giường nằm
nghỉ ngay khi vào phòng, và ngài
làm như thể ngủ ngay. Bênađô
cũng làm y như thế, bắt đầu ngáy
thật to, như thể đang chìm sâu
trong một giấc ngủ ngon. Và
thánh Phanxicô, vì tin rằng
Bênađô đã ngủ say, đứng dậy ra
khỏi giường và bắt đầu quì gối
cầu nguyện. Đôi mắt và hai tay
giơ lên trời, với lòng thành và sốt
mến, ngài thốt ra to tiếng các lời
sau: “Lạy Chúa của con, Người
là tất cả”. Ngài tiếp tục cầu
nguyện và khóc lóc suốt đêm
cho đến sáng, không ngừng lập
lại lời cầu: “Lạy Chúa của con,
Người là tất cả.”17
Hai sự kiện này có thể cho
chúng ta đưa ra một nhận định:
Phanxicô đã nhận thức được Ai
là ông chủ đích thực của ngài, và
như thế, đâu là thân phận thật
của ngài khi đối diện với sự thật
này: Thiên Chúa là Ông Chủ,
Phanxicô là tôi tớ. Nhiều người
quen dịch câu nói mà Phanxicô
đã thốt lên trong cơn xuất thần
sốt mến này,-các tài liệu sử (xem
cước chú 03) ghi lại bằng tiếng
La tinh-: “Deus meus et omnia”=
“Chúa của con và tất cả là của
con.”
Tôi thiển nghĩ chúng ta có thể
dựa vào cách suy luận thần học
sau, - đồng thời không có gì sai
trên bình diện văn phạm tiếng la
tinh- để đề ra một cách dịch
khác:
Dựa vào kinh nghiệm của các
người được nhìn thấy, hoặc cảm
nghiệm được sự hiện diện của
Thiên Chúa (ví dụ như Môsê,
Isaia, sách Khải huyền, các nhà
thần bí...), vào giây phút đó,
17

Tiếng Latinh“Deus meus et omnia”
Fioretti,cap. II; Chronica XXIV
generalium in Anal. Franc., III, p. 36.
Actus Beati Francisci, ed. Sabatier
(Paris, 1902), cap.I.-- Bản tiếng Anh
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“vinh quang của Thiên Chúa”(=
Thiên Chúa) tỏa rạng chói lòa
đến nổi hầu như chỉ còn có
Người hiện diện, Thiên Chúa là
tất cả. Nói cách khác, trước
Đấng Toàn Năng Tạo Thành
Trời Đất, --Đấng mà ngay cả
triều thần thánh còn phải phủ
phục thờ lạy, huống gì con người
(“Lạy Chúa nào có ai không kính
sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh
danh Ngài? Vì chỉ có Ngài chí
thánh chí tôn. Người muôn nước
sẽ về phủ phục trước tôn
nhan.”Kh 15:14. xem thêm Kh
1: 8.17; 4: 8-11.13; 7:12;11:1618; Tv 8)--. “nhân vị, cái tôi” của
con người như không còn hiện
hữu, hoặc chỉ là cát bụi, là sâu
bọ. Riêng đối với Phanxicô, một
khi đã khám phá ra Ông Chủ của
ngài chính là Thiên Chúa, ngài
đã diễn tả cách cụ thể hơn bằng
những từ tán tụng, hoặc bằng các
tuyên xưng niềm tin như sau:
“Thiên Chúa tối cao và vinh
hiển”, “Đấng Tạo hóa, Đấng
Cứu chuộc, Đấng An ủi, Đấng
Cứu độ”, “Đức Chúa, Thánh,
Thánh, Thánh, Thiên Chúa toàn
năng, chí thánh chí tôn và cao
cả; Chúa là tất cả sự thiện, sự
thiện cao cả, sự thiện toàn diện,
chỉ một mình chúa là Chúa tốt
lành.”18
Nếu trước kia Phanxicô chỉ
biết nghĩ đến những tham vọng,
các dự định trần thế, những thú
vui nhằm thỏa mãn các ý tưởng
đề cao bản thân (x. ông hoàng
tuổi trẻ), hoặc nói cách khác, chỉ
biết nghĩ đến chính bản thân
mình, xem mình là trung tâm mà
không hề để ý đến vai trò, sự
hiện diện của Thiên Chúa trong
cuộc sống của ngài, thì bây giờ,
sau hai sự kiện trên, Phanxicô đã
thường dịch là: “My God and my
All”.

hoàn toàn dành cho Thiên Chúa
vai trò tuyệt đối trong đời sống
ngài. Ngài khám phá Thiên
Chúa là “Ai” và ngài là “gì”! “Phanxicô ý thức rằng, cho đến
bây giờ, Thiên Chúa đã chỉ giữ
một vai trò thứ yếu trong cuộc
đời chàng. Đời chàng đã ngập
tràn những tham vọng, những dự
định trần thế đến nỗi không còn
chỗ cho Chúa nữa: chính Người
mới là Đấng có quyền, như một
lãnh chúa, đòi hỏi con người từ
bỏ những ước nguyện và dự
định riêng tư để phụng sự
Người cách vô điều kiện.”19
Dựa vào suy luận này, chúng
ta có thể đề nghị một cách dịch
khác: “Thiên Chúa của con;
Người là tất cả.”
Thiên Chúa là Đấng Tuyệt
đối, con người không là gì cả
trước tôn nhan Người. Vì thế,
Thiên Chúa là Ông Chủ Tối Cao,
con người là người tôi tớ thấp
hèn. Chính cảm nghiệm về bản
chất tương quan của Thiên Chúa
và con người này là động lực
chính thúc đẩy Phanxicô đi đến
việc thay đổi hướng đi cuộc đời,
lối sống triệt để theo Tin mừng.
Nói cách khác, Phanxicô đã
khám phá ra sự hèn mọn của con
người, và từ đó ngài đã điều
chỉnh lại cách suy tư, lối sống.
Ngài đã sống như một “kẻ mọn
hèn” (minor), một con người
“rốt cùng” trong xã hội (lesser).
Chính vì đồng thuận với cảm
nghiệm của Phanxicô mà ngay
sau đó đã có nhiều người đến với
ngài để chia sẻ “quan điểm” này
của ngài: điều chỉnh lại tương
quan giữa con người với Thiên
Chúa. Như vậy, họ tụ họp quanh
Phanxicô trước tiên vì muốn học
18

X. phần các Kinh nguyện, trong Tác
phẩm của Thánh Phanxicô Assisi,
Văn phòng Tỉnh Dòng- 2015
19
Nguyễn Văn Khanh, sđd, trang 28
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hỏi
và
cảm
nghiệm
“kenosis,”vốn là một hành trình
dài và nhiều thử thách trong việc
“bước theo chân Đức Giêsu
Kitô”, mà bước đầu tiên sẽ là bỏ
lại đàng sau mọi của cải vật chất,
các dự phóng tương lai cho “cái
tôi”... và sau cùng là chính “cái
tôi.”
“Không giống như các tu sĩ
nam nữ ở vào thời đại ngài đang
sống, vốn quen với quan niệm
xem lối sống của cộng đoàn ở
Giêrusalem trong Cv 4: 32-35
như mẫu gương của đời sống tu
trì, Phanxicô nhấn mạnh việc
bước theo Đức Giêsu Kitô.
Phanxicô nhìn thấy tính mới mẻ
trong chính ngay đời sống của
Đức Giêsu và của các tông đồ.
Cũng như không giống các tu sĩ
nam nữ ở vào thời hiện đại, vốn
quen xem đời sống tu trì như một
dạng thức tông đồ dù dưới bất cứ
hình thái nào, nhấn mạnh đến
“làm”(doing)
hơn
là
“sống”(living)... Tính mới mẻ
của mô hình của Phanxicô là:
“sống” thánh Phúc Âm của Chúa
Giêsu Kitô tự nó là một dạng làm
tông đồ, hoặc một dạng sống đời
đền tội, hoặc là một dạng làm khí
cụ đem lại sự bình an... Trong
bài giảng lễ buổi chiều về thánh
Phanxicô, tại Paris vào tháng 10
năm 1225, thánh Bônaventura
dùng lại bản văn trong Tin Mừng
theo thánh Mátthêu, và thích
nghi ứng dụng các lời trong bản
văn này vào thánh Phanxicô:
“Hãy học từ Ta sự khiêm
nhường và hiền hòa, nghĩa là trở
thành những người Anh em Hèn
mọn.”20 Và ngài đã kết thúc bài
suy niệm của mình với một chú

20

Bonaventure of Bagnoregio, “The
evening sermon on saint Francis
preached at Paris, O4, October,
1255”, in Francis Assisi: Early
documents,vol.II, edited by R.J.

Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

giải tinh tế rằng: trở thành hiền
hòa và thấp bé, trở thành người
anh em hèn mọn, bao hàm toàn
bộ sự hoàn hảo Phúc
Âm và toàn bộ lời giảng
dạy
của
thánh
Phanxicô.21Và nói như
một học giả Phan sinh, Lm. Thađđê Matura-:
“Chính cái “là” (being),
chớ không phải cái
“làm”(doing) xác định
căn tính chúng ta.”22
Như vậy, chúng ta có
thể nói: “hèn mọn”
chính là điểm nền tảng
trong linh đạo Phan
sinh, là cái trục mà
quanh nó, các nét đặc
thù khác thuộc bản chất
phan sinh như tình anh
em, sự nghèo khó, sự
toàn vẹn của tạo thành...
xoay chuyển và phát
huy tác dụng.
Xin trích lại ở đây các lời của
Đức Thánh Cha Phanxicô nói
với các thành viên tham dự Tổng
Tu nghị 2015 đến yết kiến Ngài
tại giáo triều, về “nghĩa hèn mọn
Phan sinh”:
“Tôi đã hỏi ý kiến hai người
bạn Phan sinh, những người trẻ
xứ Átgentina: “Tôi phải nói gì
đó về điều này, về nghĩa hèn
mọn, cho tôi vài ý kiến nào”.
Một người đã nói với tôi: “Thiên
Chúa ban cho con điều ấy mỗi
ngày.” Người kia bảo tôi: “Đấy
là điều con vẫn tìm từng ngày
một.” Những gì hai người bạn trẻ
Phan sinh đồng hương bảo tôi,
đó là định nghĩa của hèn mọn.

Armstrong, J.A.W. Hellmann, W.J.
Short, (NewYork, 2000), p. 517.
21
Cfr. E.Doyle, St Francis and the
song of brotherhood and sisterhood,
(New York, 1997), p.204.

Tính hèn mọn kêu gọi người
ta hãy trở thành và hãy cảm nhận
mình nhỏ bé trước nhan Thiên

Chúa, mà ký thác bản thân trọn
vẹn cho lòng thương xót của
Người.Viễn cảnh lòng thương
xót là không thể hiểu được đối
với những người không thấy
mình “hèn mọn,”nghĩa là, nhỏ
bé, thiếu thốn và tội lỗi trước
nhan Thiên Chúa. Càng ý thức
chúng ta là như thế, chúng ta
càng gần với ơn cứu độ hơn;
càng xác tín rằng chúng ta là
những người tội lỗi, chúng ta
càng muốn được cứu độ hơn...
Tính hèn mọn cũng có nghĩa là
đi ra khỏi chính mình, ra khỏi
những chương trình hành động
riêng và những quan điểm riêng
của mình.”23

Arokiam John, ofm, “The main
themes of Franciscan spirituality”
(continued), in TAU 40.2(2015).p. 61
23
X. Văn kiện chung kết Tổng Tu Nghị
2015
22
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MẸ MARIA ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG NGƯỜI

HÈN MỌN, KHỔ ĐAU
Tu sĩ GiuseTrần Mừng, ofm
hững bông hoa ngũ sắc được dâng lên trước tòa Mẹ
cùng với giai điệu thánh ca du dương của Tháng
Hoa, diễn tả tấm lòng con thảo của mỗi chúng ta đối với Đức Maria - Thân Mẫu tràn đầy yêu thương
đối với con người, đặc biệt đối với những người hèn mọn, khổ đau. Mẹ Maria yêu họ và đồng hành với
họ trên mọi bước đường họ đi, trong mọi niềm đau - dầu nhỏ bé nhất.

N

1. Đức Maria - một ái nữ
hèn mọn của Chúa
Trong biến cố Truyền tin, kết
thúc cuộc đối thoại với tổng lãnh
thiên thần Gabriel, Mẹ đã thưa:
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói” (Lc 1,38). Mẹ chân
nhận mình chỉ là “nữ tỳ” của
Chúa, nghĩa là một con người
nhận mình lệ thuộc vào Chúa
không điều kiện. Mẹ đón nhận
mọi sự can thiệp của Chúa trên
cuộc đời mình, khi thưa: “Xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói”. Chỉ có con người
khiêm cung và một tâm hồn bé
nhỏ tột cùng như Đức Maria,
mới có thể thân thưa với sứ thần
như vậy.
Sau biến cố Truyền tin, Mẹ
Maria đã lên đường đến thăm bà
Êlisabet - người chị họ già nua
vừa được Chúa cho mang thai.
Mẹ Maria đã gặp bà Êlisabet
trong niềm vui rạng rỡ và đã hát
lên: “Linh hồn tôi ngợi khen
Chúa, vì Chúa đã đoái thương
nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn”
(Lc 1,48). Một lần nữa, Mẹ
Maria đã nhìn nhận mình chỉ là
nữ tỳ hèn mọn, được Chúa
thương và làm cho Mẹ những
điều cao cả.
2. Đức Maria - một người
mẹ đau khổ:
50

Làm sao Mẹ không cảm
thông và cảm thương với tất cả
những người đau khổ-dầu là khổ
đau tâm hồn hay thể xác-khi
chính Mẹ đã là một người chịu
một” lưỡi gươm đâm thấu tâm
hồn”, như lời tiên tri của ông
Simêon, trong biến cố Mẹ tiến
dâng Con Mẹ cho Thiên Chúa tại
đền thờ Giêrusalem (Lc 2,2235).
Một trong những nỗi đau lớn
lao từng đến với Mẹ, là biến cố
Mẹ và thánh Giuse lạc mất Đức
Giêsu trong dịp hành hương
Giêrusalem, năm Đức Giêsu
được 12 tuổi. Sau 3 ngày, trái
tim Mẹ như tan nát vì lạc mất
Con yêu, Mẹ đã sửng sốt tìm
thấy Con tại Đền thờ. Mẹ đã diễn
tả niềm đau khi hỏi Đức Giêsu:
“Con ơi, sao Con lại xử với cha
mẹ như vậy? Con thấy không,
cha Con và mẹ đây đã phải cực
lòng tìm Con?” (Lc 2,48). Biến
cố này là Thiên ý, để lại cho Mẹ
niềm đau cắt ruột của một người
mẹ lạc mất con, dầu chỉ 3 ngày.
Nỗi đau lớn nhất trong đời
Mẹ, chắc hẳn phải là biến cố Đức
Giêsu - Con Mẹ - bị treo trên
thập giá. Suốt con đường tử nạn
của Con Mẹ, cũng là suốt con
đường Mẹ đồng hành với Con
trong máu và nước mắt. Làm sao
kể hết được nỗi đau của Mẹ
trước những nhục hình Con Mẹ

phải gánh chịu trên đường thập
giá? Tin Mừng Nhất Lãm không
tường thuật rõ nét và chi tiết về
Đức Maria dưới chân thập giá,
chỉ có Tin Mừng Gioan trình bày
ngắn gọn về việc Đức Maria
đứng gần thập giá Đức Giêsu,
như sau: “Khi thấy thân mẫu và
môn đệ mình thương mến đứng
bên cạnh, Đức Giêsu nói với
thân mẫu rằng: “Thưa mẹ, đây là
con của mẹ”. Rồi Người nói với
môn đệ: “Đây là mẹ của anh”
(Ga 19,26-27). Mẹ Maria đón
nhận lời trăng trối của Con Mẹ,
rằng từ nay Mẹ sẽ là Mẹ của
thánh Gioan, của cả Giaó hội,
của mọi con người được Chúa
yêu: những con người hèn mọn,
khổ đau, nghèo nàn, tội lỗi… Từ
nay Mẹ không chỉ có Chúa
Giêsu là con, mà là tất cả nhân
loại. Một nhân loại được cứu độ
bằng máu của Con Mẹ - Đức
Giêsu Kitô.
Chỉ có một “tâm hồn bị gươm
sắc đâm thấu” như Mẹ Maria,
mới có thể hiểu được thế nào là
nỗi đau của những con người
đang quằn quại trong sầu thương
của bệnh tật,đói nghèo, áp bức,
bóc lột, mất nhân phẩm, mất tự
do, mấy cả ân sủng, …
Chỉ có Mẹ Maria là “nữ tỳ của
Chúa”, đã đón nhận trọn vẹn kế
hoạch cứu độ của Người - dầu kế
hoạch đó đòi Mẹ chia sẻ nỗi đau
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tột cùng của Đức Giêsu trên con
đường tử nạn - mới có thể đồng
hành và nâng đỡ mọi người sầu
khổ với trọn tình yêu.
Lạy Mẹ Maria
Xã hội chúng con đang sống
còn rất nhiều mặt tối của nền văn - minh - sự - chết, khiến
nhiều người phải lặn ngụp trong
cảnh lầm than, đau khổ, khốn
cùng. Họ là những nông dân bị
tứơc đoạt ruộng đất; họ là những
ngư dân không còn cá để đánh
bắt, không còn biển sạch để nuôi
trồng thủy sản; họ là những công
nhân bị bóc lột sức lao động đến

tận xương tủy; họ là những thiếu
phụ phải bán thân để nuôi gia
đình; họ là những sinh viên phải
trang trải học phí bằng những
đêm mua vui cho người có chức
quyền giàu có; họ là những trẻ
em phải bỏ học để lam lũ giúp
cha mẹ kiếm sống; họ là những
bệnh nhân nghèo phải chờ chết
vì không đủ viện phí; họ là
những con người phải vào tù vì
dám lên tiếng bảo vệ nhân
quyền…
Xin Mẹ trở nên nguồn động
viên lớn lao và nâng đỡ trường
kỳ cho họ trong mọi hoàn cảnh.

Xin Mẹ cho họ sức mạnh đủ để
vui sống; tình yêu đủ để lấp đầy
những hố chia rẽ hận thù; niềm
tin đủ để vượt qua những nghiệt
ngã của cuộc đời; niềm hy vọng
đủ để vươn lên cuộc sống mới
đong đầy niềm vui và hạnh phúc.
Lạy Mẹ là Mẹ của chúng con,
xin dâng lên Mẹ những đóa hoa
tươi là lòng thành mến và tri ân
của chúng con dành cho Mẹ, vì
Mẹ luôn là Thân Mẫu giàu lòng
xót thương.
Tháng Hoa 12.5.2016

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Cuộc cách mạng những cử chỉ nhỏ và ngôn từ (từ trang 91 đến 103)
Đó là tiểu mục mà Frédéric Mounier viết
trong tác phẩm Le Printemps du Vatican (Mùa
Xuân Vatican), vu de Rome của ông, NXB
Bayard, Paris 2014. Frédéric Mounier là phóng
viên lớn của nhật báo La Croix, thường trực đặc
biệt ở Rôma, tại Vatican trong bốn năm (20092013). Ông là chuyên gia thông tấn tôn giáo của
La Croix hơn hai mươi năm và là tác giả của
nhiều tác phẩm, trong đó của quyển La liberté
ou les idoles? viết với Đức cha Hippolyte Simon
(DDB, 2002). TS Nguyễn Hồng Giáp xin
chuyển ngữ sau đây tiểu mục trên.

N

gay từ ngày hôm sau,
những sự bất ngờ tuôn
trào như thác nước. Không có gì
thoát khỏi các cặp mắt của
những Người Rô-manh. Những
người này, theo dõi sự “cách
mạng những cử chỉ nhỏ” mà
Giáo Hoàng vừa được bầu khởi
nghiệp, ghi nhận rõ công khai
ngài đã xin dân ngài chúc lành
cho ngài, đứng cúi đầu im lặng,
không quàng áo choàng đỏ,
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không mang Thánh Giá vàng,
không mang giày đỏ, mà vẫn đội
nguyên mũ Giám mục. Họ biết
được khi ra khỏi vương cung
thánh Đường thánh Phêrô, ngài
đã từ chối lên xe bọc thép Giáo
hoàng, mà lên xe buýt cùng với
các Hồng y tiến về chỗ ở thánh
nữ Macta.
Mọi người đều còn giữ dư âm
cuộc đối thoại phi thực của ngài,

sau ngày ngài được đắc cử, với
tiếp viên Nhà Giáo Phẩm, nơi
ngài trú ngụ cho đến ngày tổ
chức mật viện : “-Thưa Đức
Thánh Cha, Đức Thánh Cha đùa
ư? Đức Thánh Cha muốn trả tiền
phòng à? -Đúng thế, bởi vì tôi là
giáo hoàng, tôi phải làm
gương.” Sau đó ngài hỏi thăm
gia đình các nhân viên mà ngài
đã từng có mối liên hệ cá nhân.
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Mọi người đều thấy ngài di
chuyển trong một chiếc xe hơi
thường, không có hộ vệ, và luôn
luôn không có thư ký riêng bên
cạnh. Mọi người đều chứng
kiến, trong giờ ăn, từ khi ngài
được trúng cử, ngài đã không
chọn chỗ ưu đãi, mà ngài ngồi
vào “bất cứ chỗ nào còn trống”,
như cha Lombardi đã giải thích.
Chiều thứ năm, trong thánh lễ
đầu tiên ở nhà nguyện Sixtine,
ngài đứng lên và không có văn
bản, đã được Quốc Vụ Khanh
chuẩn bị trong tay, Giáo hoàng
đã nói với các Hồng y, bằng cách
đưa ra tiêu mốc ba động từ
(“bước tới”, “xây dựng”, “tuyên
xưng”), khởi đầu triều giáo
hoàng của ngài, với một từ chủ:
“sự vận động”. Văn bản đó rất
đáng nên đọc lại, bao lần thực ra
giáo hoàng Phanxicô cố tránh
“tự quy chiếu” mà ngài trách
phạt thường xuyên, nhưng ngài
không tránh khỏi hơn người tiền
nhiệm về thói quen lặp đi lặp lại.
Trong bài giảng đầu tiên ở nhà
nguyện Sixtine, ngài đã giải
thích: “Chúng ta có thể bước đi
như chúng ta muốn, chúng ta có
thể xây dựng nhiều công trình,
nhưng nếu chúng ta không tuyên
xưng Chúa Giêsu Kitô, thì không
được. Chúng ta sẽ trở thành một
ONG (tổ chức phi chính phủ)
nhân đạo, nhưng không phải là
Giáo Hội, Hiền Thê của Chúa.
Khi chúng ta không bước đi, tức
là chúng ta dừng lại. Khi chúng
ta không xây dựng trên đá, cái gì
sẽ xảy ra? Sẽ xảy ra điều đã xảy
ra với bọn trẻ trên bãi biển, khi
chúng xây các lâu đài bằng cát.
Tất cả đổ sụp vì không có sự kiên
cố.” Rồi ngài nhấn mạnh, như
sau này ngài trở lại nhiều lần về
vai trò trọng tâm của Thánh Giá:
“Khi chúng ta bước đi không có
Thánh Giá, khi chúng ta xây
dựng không có Thánh Giá và khi
chúng ta tuyên xưng Đức Kitô
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không có Thánh Giá, chúng ta
không phải là môn đệ của Chúa:
chúng ta là người trần tục,
chúng ta là những Giám mục,
những Linh mục, những Hồng y,
những Giáo hoàng, nhưng
không phải là môn đệ của
Chúa.”
Thứ sáu ngày 15 tháng ba, lúc
11 giờ, trong phòng Clémentine,
cũng tại nơi này, thứ Năm ngày
28 tháng Hai, Biển Đức XVI đã
từ giả họ và trong bầu không khí
nặng nề và khó chịu, hứa vâng
lời người kế vị, Giáo hoàng
Phanxicô nhanh nhẹn bước vào
và ngồi xuống ngai giáo chủ, có
phần nào hơi lúng túng. Trong
khi muốn niềm nở đáp lại lời
chào của Hồng y trưởng Angelo
Sodamo, ngài đã vướng vấp lúc
bước xuống bệ nhỏ. Ở đó nữa,
ngài bỏ văn bản đã viết và ứng
khẩu với những cử chỉ rộng mở,
với giọng nói nhẹ nhàng, với
những từ được chọn lọc.
Rồi, khi thì cười dòn vang,
khi thì cảm động, khi thì chăm
chú hoặc còn cần cù (bằng cách
làm hiệu: “Hãy viết cho tôi,
chúng ta sẽ nói lại…), ngài ôm
chặt mỗi một hồng y, những
người được quyền bầu cử và
những người không được quyền
bầu cử. Hồng y André Vingttrois (Paris), người đã ăn sáng
với ngài hôm trước, thân mật vỗ
vai ngài, trong khi ngài cười
thoải mái với hồng y Jean-Pierre
Ricard (Bordeaux), rồi tiếp tục
trao đổi với hồng y Philippe
Barbarin (Lyon) có lẽ là những
chuyện cũ và nghiêm nghị.
Hai văn bản đầu tiên của giáo
hoàng mới được bầu ra cho thấy
một âm giai trong sáng và bi
hùng về thế giới quan của ngài.
Trong hai lần phát biểu, ngài đề
cập đến ma quỉ (“Chúng ta đừng
nhượng bộ chủ nghĩa bi quan,
không bao giờ, chúng ta không

nhượng bộ sự nghiệt ngã của ma
quỉ rình rập chúng ta hằng
ngày”). Sự nghiệt ngã, bộc lộ
trong lời thiết tha kêu gọi nói tới
Đức Kitô chịu đóng đinh, tô
thêm màu cho sự dịu dàng của
bài thuyết trình.
Ngày qua ngày, càng rõ ràng
minh nhiên: một luồng không
khí mới thổi trên Vatican. Kể cả
nếu các bô lão nhớ lại đã xảy ra
như vậy sau khi bầu Jean XXIII
và Jean-Paul II, thì sự tương
phản quá bất ngờ với hai thập
niên của Benoît XVI, biểu lộ
bằng sự yếu dần sức khỏe của
ngài và sự bị bồi cát bộ máy
Vatican, cộng với sự gia tốc các
xi-căng-đan nội bộ.
Tổng thể mà nói, các từ, các
cử chỉ và các biểu tượng của
Giáo hoàng mới, mà ngài đã
dùng, lôi kéo đám đông ngày
càng nhiều: khoảng 50,000 đến
200,000 người tập trung vào giờ
Kinh Truyền Tin chủ nhật, vào
các triều kiến ngày thứ tư và các
ngày lễ. Suốt cả năm 2013, đám
đông ấy không hề giảm. Thật
khốn khổ cho lực lượng an ninh
bảo vệ, không biết làm sao bảo
vệ được con người mặc áo trắng
kia. Thấy họ hoảng hốt khi, ra
khỏi buổi lễ chủ nhật đầu tiên,
ngày 17 tháng Ba, Phanxicô xuất
hiện như một cha xứ bình
thường, trước nhà nguyện
Sainte-Anne, ở Vatican, và chào
hỏi từng người một trong đám
giáo dân hiện diện. Rồi sau đó,
ngài bị đám đông vây kín trên
vỉa hè. Tất cả những chuyện ấy
đâu có tính trước. Kể cả ông bạn
Roberto của chúng ta, người đau
yếu thần kinh thường quanh
quẩn nơi quảng trường thánh
Phêrô ăn xin vài euros với du
khách, phải kinh ngạc vì được
giáo hoàng chào hỏi.
Từ những ngày đầu, con
người đã tự chọn cho mình tên
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gọi Phanxicô, đã biểu thị rất
nhiều cử chỉ bình dị cũng như
đặc biệt. Bằng cách cự tuyệt các
biểu hiệu mà nhiều người cho đó
là biểu hiệu quyền lực Giáo
hoàng, nhất là căn hộ ở Lâu Đài
tòa Thánh, tân Giáo hoàng,
người ít đi lại Vatican khi còn
chưa phải là hồng y Jorge
Bergoglio, Tổng Giám mục
Buenos Aires, tóm lại ngài muốn
chống lại sự cô lập cá nhân trong
chức vụ. Tại nhà thánh Nữ
Macta ở Vatican, nơi ngài chọn
trú ngụ, kể cả mùa hè, ngài chia
sẻ cuộc sống chung với khách trọ
ở đó và ngài chăm chỉ tham khảo
ý kiến các Hồng y, các Giám
mục giáo Triều, các Giám mục
vãng lai, các tu sĩ. Ngài cũng
quan tâm đến thân phận của
những người cận vệ đứng gác
trước trụ sở 201 nơi ngài ở:
người ta kể có lần ngài bảo một
trong số họ, mệt mỏi, ngồi xuống
nghỉ… Người ta cũng kể rằng
khi vào thang máy, đối diện với
hai Giám mục rất luông cuống,
ngài nói với họ để thư giản: “Tôi
không cắn mà!” Một “chuyện
tiếu lâm thang máy” khác lưu
truyền ở Rôma, rất khó kiểm
chứng: hai vị Hồng y gặp ngài
ngay cửa thang máy, ấp a ấp úng:
“Thưa Đức Thánh Cha”. Người
mặc áo trắng đáp lại: “Thưa
thánh các con”…
Một sự bối rối Rô-manh nào
đó
Căn bản có phần nào tiếp tục
phong cách Biển Đức XVI, ngài
dùng các từ mục tử để nói với
mọi người. Qua các bài giảng
hằng ngày ở nhà nguyện thánh
nữ Macta, trong giờ Kinh
Truyền Tin, trong các buổi triều
kiến, chung hoặc riêng, dung
nhan một Giáo Hội được hình
thành. “Thừa sai” hướng về
“ngoại vi”, nghèo và quan tâm
người nghèo, chứ không phải là
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“ONG”, cũng không phải là
“mây nhân tạo”, cũng không
phải là “chế độ quan liêu”, cũng
không phải là “thuế quan mục
vụ”, cũng không phải là “bảo
mẫu”, cũng không phải là “tinh
hoa”, theo Giáo hoàng Phanxicô,
Giáo Hội như muốn có dấu trái
nghịch urbi et orbi. Giáo Hội lên
án “độc tài thị trường và lợi
nhuận”, “nô lệ” hiện đại, “chủ
nghĩa tiêu thụ” và kêu gọi một
“môi sinh nhân bản”; thường
trực chống lại mọi hình thức đói
nghèo; biểu lộ cảm thông và
thương xót. Xa với các kho đồ
thánh, với “dầu hôi”, mà ở giữa
“mùi hôi của đàn chiên”.
Tất cả những điều đó không
phải là không gieo một sự bối rối
nào đó ở Rôma […]
Các chìa khóa để hiểu
Phanxicô
Điểm chính của Giáo hoàng
Dòng Tên, trong giai đoạn giao
thời và chờ đợi, hình như phải
tìm trong sự thăng hoa thiêng
liêng của ngài… và trong huy
hiệu nói lên rõ ràng ngài thuộc
Tu hội Dòng Tên.
Khi còn là một tu sĩ Dòng Tên
trẻ, ngài đã được chọn làm Giám
tỉnh, cho thấy ngài có năng lực
quản trị, được công nhận khi
đứng đầu giáo phận Buenos
Aires, rồi trong hàng Giám mục
á-căn-đình. Một giám tỉnh Dòng
Tên biết suy nghĩ rồi mới quyết
định, đo lường sự việc dựa trên
thực tại chứ không phải trên các
ý tưởng định sẵn, lắng nghe và
tham khảo nhiều. Các quyết định
vì thế mà không thiếu tính cộng
đoàn. Không bao giờ vội vàng
phán đoán, dùng thời gian cần
thiết để không phải tự phản
quyết lại mình, không lẫn lộn
giữa hành động và tích cực chủ
nghĩa, nhưng biết chắc được
nghe lời, đó là những “dấu ấn”
Dòng Tên.

Trong cuộc trao đổi với các
tạp chí Dòng Tên, cuối tháng
Tám năm 2013, Phanxicô giải
thích: “Tôi tin rằng luôn luôn
cần có thời gian để đặt nền tảng
cho một sự thay đổi thật sự và
hiệu nghiệm. Đó là thời gian
nhận thức. […] Nhận thức thiêng
liêng đáp ứng với sự đòi hỏi phát
sinh từ điều sẽ đến, của con
người, của việc đọc được các
dấu chỉ của thời gian.” Phanxicô
thú nhận luôn luôn mình không
phải đã hành động như vậy:
“Lúc đầu, cách quản trị như là
một tu sĩ dòng tên của tôi phạm
nhiều sai lầm. […] Tôi thấy
mình là Giám tỉnh rất trẻ. Cần
phải đương đầu với các tình hình
khó khăn và tôi đã lấy các quyết
định một cách thô bạo và cá
nhân. […] Cách độc đoán và vội
vàng lấy quyết định của tôi đưa
tôi đến những vấn đề nghiêm
trọng và bị lên án là cực bảo
thủ.”
Từ đó ngài đã tu chỉnh lại…
Cũng vậy, ki-tô-hướng-tâmluận quyết đoán biểu thị trong
mọi sự can thiệp của Giáo hoàng
Phanxicô, kết hợp với ý niệm
một cuộc chiến thiêng liêng cần
thiết “cho vinh danh vĩ đại của
Thiên Chúa” là một dấu ấn Dòng
Tên.
Từng là người mục tử quản
trị, và ngài sẽ là như thế, cũng
biết rằng các quyết định cương
nghị cần đồng hành với sự tôn
trọng không thể đụng được của
con người. Có lẽ là, ai đó cũng
sẽ yêu cầu được những sự uốn
nắn mục vụ mà Giáo hoàng
Phanxicô sẽ thực hiện trên bình
diện Giáo Hội hoàn vũ, nhưng
không thể vội vàng, cũng không
phải là cách tác động kiểu quảng
cáo.
Khá nhanh, chất tư duy “kiểu
bergolien” xuất hiện. Hành động
kitô hữu đối với ngài là cách chia
53

các động từ năng động: “bước
tới”, “xây dựng”, “tuyên xưng”,
“loan báo”, “làm chứng”, “thờ
lạy” và “xuất hành” nữa.
Ở Vương cung thánh-Phaolô-ngoại-Thành, ngày 15 tháng
Tư, Giáo hoàng Phanxicô đã làm
vang lên các động từ ấy (“loan
báo, làm chứng, thờ lạy”) trong
ba câu hỏi: “Làm thế nào, tôi
đây, tôi làm chứng Đức Kitô
trong đức tin của tôi? Tôi có can
đảm của Phêrô và các Tông đồ
khác, suy nghĩ, chọn lựa và sống
kitô hữu, trong sự vâng phục của
Thiên Chúa không?” Rồi: “Anh,
tôi, chúng ta có thờ lạy Chúa
không? Chúng ta đến với Thiên
Chúa chỉ để cầu xin, chỉ để cảm
ơn hay chúng ta cũng đến với
Người để thờ lạy?” Cuối cùng:
“Phải chăng tôi đã nghĩ tới thần
tượng kia ẩn náu trong cuộc đời
của tôi và ngăn cản tôi thờ lạy
Chúa?”
Nhiều lần lặp lại, nhất là vào
buổi triều kiến ngày 27 tháng Ba,
Giáo hoàng nhấn mạnh sự kiện
rằng theo chân Đức Kitô đòi hỏi
“xuất hành”. “Xuất ra” khỏi bản
thân mình, ra khỏi cách sống đức
tin theo thói quen, ra khỏi sự cám
dỗ tự khép mình trong những mô
hình riêng tư để cuối cùng đóng
mất chân trời hành động sáng tạo
của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã
ra khỏi bản thân mình để đến
giữa chúng ta. […] Chúng ta hãy
có can đảm “xuất hành” để mang
sự hân hoan và ánh sáng này
trong mọi nơi của cuộc đời
chúng ta!” ngài còn nói lại như
vậy ở quảng trường thánh Phêrô
ngày 3 tháng Tư.
Đối với Giáo hoàng, Giáo
Hội phải ưu tiên đến với các
“ngoại vi” cuộc sống, từ khóa tư
duy của ngài. Đối với những
người đã lãnh phép rửa phải “đi
ra về phía những người sống bên
lề, trước hết chúng ta phải đi đến
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các anh chị em chúng ta ở xa
nhất, những người bị quên lãng,
những người cần thông cảm
nhất, cần yên ủi nhất, cần giúp
đỡ nhất”.
Nhấn mạnh đến các khía cạnh
tích cực của Kitô giáo, vì thế mà
Giáo hoàng cầu mong chúng ta
không quên Thánh Giá. Ngày 14
tháng Ba, trong lễ Pro Ecclesia,
ngài đã nhấn mạnh về điểm đó..
Cũng vậy, khi trích dẫn Benoît
XVI trong bài giảng Lễ Lá, ngày
24 tháng Ba, ngài nhắc nhở các
Hồng y rằng họ là những hoàng
tử “của một Hoàng Đế bị đóng
đinh”:
“Gỗ Thập Giá là ngai vàng
của Chúa Giêsu. […] Chúa
Giêsu mang lên mình sự ác, sự
dơ bẩn và tội lỗi của thế gian, và
cả tội lỗi của chúng ta, của tất cả
chúng ta, Người đã rửa với máu
của Người, với lòng thương xót,
với tình thương của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nhìn chung quanh
chúng ta: biết bao thương tích
Sự Dữ bổ vào nhân loại! Chiến
tranh, bạo lực, tranh chấp kinh
tế đánh vào kẻ yếu đuối nhất
[…]. Ham mê tiền bạc, quyền
hành, tham ô, chia rẽ, tội ác
chống lại cuộc sống con người
và chống lại sự sáng tạo! Và mỗi một chúng ta biết và nhận
thấy điều đó - các tội lỗi riêng
của bản thân chúng ta…”
Ma quỉ và sự âu yếm
Giáo hoàng Phanxicô không
ngần ngại thường xuyên nhắc
đến ma quỉ. Cũng thế, trong buổi
lễ ở nhà nguyện Sixtine trước
các Hồng y, ngày 14 tháng ba:
“Khi chúng ta không tuyên xưng
Chúa Giêsu Kitô, một câu nói
của Léon Bloy đến với tôi: “Kẻ
nào không cầu xin Thiên Chúa,
kẻ đó cầu xin ma quỉ.” Rồi, hai
ngày sau đó, trong khi nói
chuyện với một nhóm các Hồng
y, ngài khuyến khích họ “đừng

nhân nhượng sự cay đắng và chủ
nghĩa tiêu cực mà ma quỉ lôi kéo
chúng ta vào đó hàng ngày”. Đặc
biệt Giáo hoàng lên án sự vu cáo,
vì đối với ngài, nó còn “xấu xa
hơn tội lỗi”: nó là “biểu thị trực
tiếp của Sa-tăng”, bởi vì nó
“phát sinh từ sự thù hận. Và kẻ
gây ra thù hận chính là Sa-tăng,
ngài quả quyết như vậy trong
buổi lễ ngày 15 tháng Tư tại
nguyện đường thánh Marta.
Nhưng từ sâu thẳm, đối với
Giáo hoàng Phanxicô, thông
điệp “mạnh mẽ nhất của Chúa là
lòng thương xót. […] Chính
Chúa đã nói điều đó: “Ta không
đến vì người công chính; người
công chính tự mình đã bầu chữa
cho mình”, ngài giải thích như
vậy từ ngày 17 tháng Ba trong
bài giảng tại nhà nguyện nhỏ
Sainte Anne ở Vatican khi ngài
nhấn mạnh: “Chúa không bao
giờ buông bỏ tha thứ: không bao
giờ! Chính chúng ta mới buông
bỏ cầu xin tha thứ.”
Đó cũng là xác tín mà ngài
nói lên thật hùng hồn ở SaintJean-de-Latran, ngày 7 thàng
Tư: “Đó là phong cách của
Thiên Chúa: Người không thiếu
kiên nhẫn như chúng ta, chúng ta
thường là những người muốn
được ngay, kể cả với con người.
Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng
ta, vì Người yêu thương chúng ta
và kẻ nào yêu thương thì hiểu, hy
vọng, tin tưởng, không buông
bỏ, không chặt gãy cầu, biết tha
thứ. Chúng ta hãy nhớ điều đó
trong đời sống kitô hữu của
chúng ta: Thiên Chúa luôn luôn
chờ đợi chúng ta, kể cả khi
chúng ta xa lánh! Chúa không
bao giờ xa và nếu chúng ta chạy
đến với Người, Người sẵn sàng
ôm chúng ta vào lòng.”
Ngày 30 tháng Ba, trong đêm
canh thức lễ vượt qua, ngài cho
lời khuyên: “Chúng ta đừng tự
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khép mình khỏi điều mới lạ mà
Thiên Chúa muốn đem đến trong
cuộc sống của chúng ta! Thường
chúng ta không mệt mỏi, thất
vọng, buồn chán ư? Chúng ta
không cảm nhận được trọng
lượng tội lỗi của chúng ta ư?
Chúng ta không nghĩ rằng chúng
ta không tới được đó ư? Chúng
ta đừng tự mình khép kín lên trên
chính chúng ta, đừng mất hy
vọng, đừng bao giờ cam chịu:
không có tình hình nào mà Thiên
Chúa không thể không thay đổi
được, không có bất cứ một tội lỗi
nào mà Thiên Chúa không thể
tha thứ nếu chúng ta mở lòng ra
với Người.”
Đó chính là cơ sở xây dựng
nên sự hân hoan mà ngài kêu gọi
các kitô hữu, trong ngày Lễ Lá,
hôm 24 tháng Ba: “Đừng bao giờ
là những người nam và những
người nữ ưu buồn: một người
kitô hữu không bao giờ buồn!
Đừng bao giờ để cho mình chán
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nản! Sự hân hoan của chúng ta
không phải là niềm vui có nhiều
điều, mà nó sinh ra từ việc chúng
ta gặp một Con Người: Đức
Giêsu đang ở giữa chúng ta.”
Rất nhiều lần, Giáo hoàng
Phanxicô ca tụng sự âu yếm như
là thái độ tiếp đón đầu tiên:
“Việc chăm sóc, gìn giữ đòi hỏi
từ tâm, đòi hỏi sống với niềm âu
yếm. Trong các Phúc Âm, thánh
Giuse xuất hiện như một người
mạnh mẽ, can trường, chăm chỉ,
nhưng trong tâm hồn ngài toát
lên một sự âu yếm to tát, không
phải là đức độ của một người yếu
đuối, nhưng ngược lại toát ra
một năng lực tâm hồn và một
năng lực quan tâm, thông cảm,
một lòng mở ra cho người khác,
một sức mạnh tình yêu.
Những sự lựa chọn có tính
phanxicô của Giáo hoàng xuất
hiện ngay từ ngày đầu ấy, khi
ngài khai trương thừa tác vụ
Phêrô của mình: “Xin vui lòng

cho tôi được cầu xin với tất cả
những ai giữ các vai trò trọng
trách trong lãnh vực kinh tế,
chính trị hoặc xã hội, với tất cả
những người nam và những
người nữ thiện chí : chúng ta là
“những người gìn giữ” sự sáng
tạo, kế hoạch của Thiên Chúa
được ghi ấn trong thiên nhiên,
gìn giữ người khác, gìn giữ môi
trường; chúng ta không cho phép
các dấu hiệu phá hủy và chết
chóc đồng hành với bước đi của
thế giới chúng ta!”
Và Giáo hoàng nói cụ thể
hơn, “nhưng để “gìn giữ” chúng
ta cũng phải chăm sóc chính
chúng ta! Chúng ta nhớ rằng sự
hận thù, tính ghen tương, tính
kiêu ngạo làm ô uế cuộc sống!
Gìn giữ có nghĩa là trông nom
tình cảm chúng ta, tâm hồn
chúng ta, bởi vì chính từ đó làm
phát sinh các ý định tốt hay xấu:
các ý định xây dựng và các ý
định phá hủy!”
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CHIA SẺ NỖI ĐAU
VÀ MẤT MÁT CỦA NGƯ DÂN
hiều ngày thứ Tư
25.05.2016, phái đoàn
anh
em
dòng
Phanxicô đã đến thăm bà con
ngư dân thuộc giáo xứ Xuân
Hòa, Xã Quảng Xuân, Huyện
Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình.
Phái đoàn gồm có các Anh em
trong cộng đoàn Phanxicô tại
Vinh là Antôn Đặng Đình Sĩ,
Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hải,
Giuse Chu Quang Hải, Phanxicô
X. Nguyễn Xuân Trình, PhêrôAntôn Mai Văn Công, Giuse

C

Nguyễn Hồng Quang và cùng
với tôi là Đại diện Tỉnh dòng.
Đây là một cử chỉ nhỏ bé của anh
em trong Tỉnh dòng nói lên tình
liên đới và cảm thông với những
anh chị em nạn nhân của thảm
họa môi trường.
Giáo xứ Xuân Hòa là một
giáo xứ khoảng 3.300 người,
chuyên làm nghề biển. Khoảng
30 gia đình có tàu lớn, đánh bắt
xa bờ. Phần đông là đánh bắt gần
bờ. Ngoài nghề biển ra và những
dịch vụ gắn liền với việc buôn
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bán cá, người
dân không có
một
nghề
nghiệp
nào
khác, không
có một mảnh
đất nào để cấy
lúa, trồng tỉa.
Trong những
năm qua, được
Chúa ban ơn
và nuôi sống,
họ đã xây
dựng
được
một nhà xứ khang trang và đang
đổ mái nhà thờ mới bằng công
lao đóng góp của chính bàn tay
và nghề nghiệp của mình. Họ hy
vọng đến năm 2018 sẽ hoàn
thành công trình để kỷ niệm 100
năm thành lập giáo xứ, nhưng
với tình hình này thì thật vô
vọng.
Thảm họa đã ập xuống đầu
họ. Hiện tượng cá chết bất
thường hàng loạt bắt đầu từ ngày
6/4/2016 tại khu vực cảng Vũng
Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà
(thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sau đó
lan ra Quảng Bình ngày 10/4,
Thừa Thiên Huế (15/4), Quảng
Trị (16/4) và kéo dài đến 4/5. Kể
từ thời điểm đó, ngư dân không
thể ra biển. Biển không còn gì để
nuôi sống họ nữa. Toàn bộ sinh
vật biển đã chết đi vì những độc
tố con người đổ ra. Giờ đây chỉ
còn là một bãi biển chết, không
một bóng người. Tôi đã có dịp đi
một vòng trên bãi biển vắng lặng
và buồn bã. Một con chuột nằm
chết trên bãi biển vì đã ăn nhằm
những sinh vật nhiễm độc tố.

Những cái chòi trống hoác, giơ
ra những cái khung sườn khẳng
khiu. Các thuyền chài được kéo
lên bờ và bắt đầu hư hoại. Những
bó lưới cuộn tròn, chẳng bao lâu
nữa sẽ trở thành đồ vô dụng.
Những hồ tôm trơ đáy, ni lông
bắt đầu mục nát…
Những ngư dân đang đứng
trước một tương lai sầu thảm và
vô định. Làm sao nuôi sống gia
đình đây? 15 ký gạo mốc mà họ
nhận được chẳng đáp ứng được
gì. Nhiều người đã lần lượt bỏ
miền quê trù phú để tha phương
cầu thực. Số tầu lớn đánh cá
ngoài khơi được Nhà Nước
khuyến khích ra khơi, khi trở về
cá chẳng có thể tiêu thụ được, lại
được một số cán bộ thu mua,
mua một thì ngư dân phải ký hai,
rồi số cá đó không biết tiêu thụ
nơi nào. Chính các ngư dân đi
biển cũng không dám ăn những
gì mình đánh được, mà phải
mang theo thực phẩm để có cái
mà ăn.
Hôm 27/5/2016, Hội nghề cá
Việt Nam vừa có công văn đề
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nghị Chính phủ và bộ ngành đẩy
nhanh tiến độ xác định nguyên
nhân cá chết hàng loạt ở các tỉnh
Bắc
miền
Trung
(http://vnexpress.net/tintuc/thoi-su/hoi-nghe-ca-denghi-som-cong-bo-thong-tin-cachet-hang-loat-3409820.html).
“Sẽ là vô ích nếu chỉ mô tả các
triệu chứng chứ không nhận biết
những nguyên do nhân loại gây
ra cuộc khủng hoảng sinh thái”
(Laudato Si’ số 101). Không biết
nguyên nhân thì làm sao có thể
khắc phục được hậu quả, nhất là
hệ sinh vật không phải một sớm
một chiều mà có thể hồi phục lại

được. Nếu nguyên nhân vẫn còn
và không ai dám đụng tới thì quả
thực đất nước chúng ta sắp tiêu
vong.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã
nhắc nhở chúng ta trong Thông
Chia sẻ 5&6 – 2016 (363)

điệp Laudato
Si’: “Những
tình hình này
đã làm cho
người chị trái
đất cùng với
tất cả những
ai bị bỏ rơi
trên thế giới
của chúng ta
than khóc,
khẩn
xin
chúng ta hãy
đi một con
đường khác. Chưa bao giờ
chúng ta lại làm tổn thương nặng
nề và đối
xử tệ hại
với
ngôi
nhà chung
của chúng
ta
như
trong suốt
hai
trăm
năm qua.
Chúng ta
được mời
gọi
trở
thành
những khí
cụ của Thiên Chúa là Cha chúng
ta, để hành
tinh
của
chúng ta có
thể
được
như Ngài
mong muốn
khi
Ngài
tạo dựng,
và đáp trả
lại kế hoạch
của Ngài
bằng hoà
bình, vẻ đẹp
và sự toàn
vẹn.” (số
53)
Những ngư dân nghèo này
quả thật là những con người
đang bị bỏ rơi. Chúng ta cần
thoát khỏi nền văn hóa dửng

dưng, sống chết mặc bay. Chúa
kêu mời chúng ta: “Chính anh
em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13).
Đức cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái
Xã hội – Caritas Việt Nam trong
lá thư đề ngày 26/5/2016 đã mời
gọi: “Đứng trước tình trạng bi
đát đó, trong tâm tình của Năm
Thánh Lòng Thương Xót, chúng
ta cũng được mời gọi hiệp lời
cầu nguyện và bày tỏ lòng
thương xót đối với những anh
chị em đang trong hoàn cảnh khó
khăn rất đáng quan tâm này.”
Chúng ta cần tới những con
người lãnh đạo dám đối diện cơn

khủng hoảng này và vạch ra
những con đường mới đem lại sự
an toàn và cuộc sống ấm no cho
người dân.
Chúng ta cần một khung pháp
lý có thể vạch ra các ranh giới rõ
ràng và bảo vệ các hệ sinh thái.
Vào lúc 16g00, chúng tôi đã
cùng với hầu hết bà con giáo dân
trong giáo xứ sốt sáng dâng
Thánh lễ cầu cho công lý và hòa
bình. Niềm tin và hy vọng cho
chúng tôi nhận ra rằng luôn luôn
có cách để thoát khỏi bế tắc, luôn
luôn có thể điều chỉnh hướng đi,
luôn luôn có thể làm điều gì đó
để giải quyết vấn đề của chúng
ta.
G. Nguyễn Phước, OFM.
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NHỚ VỀ ANH
PHƯỚC
Tôi, Pet. Tiến, cùng khoá
(lớp) với anh Phước. Chúng
tôi nhập Dòng vào "năm
Thánh" 1950 (?) tại Vinh.
Sau ngày di tản thì các Cha,
các Thầy tản cư hết. Thời
gian mà cha (?) Jean Bernard
qua đời (Tôi không nhớ rõ
tên đâu), nhưng sự việc này
nhiều anh em biết hết.
Chúng tôi học cho đến ngày
di cư (?1955), đã mừng lễ
Noel ở trong một đình làng
thời tiết lạnh, nên mọi người
ngủ trong nong nia, trùm
mền ngủ.
Trong đám đi Nam, có cả
các chị dòng nữ, nên khi đến
nghỉ đêm lễ Noel có cả các
chị, cùng đi trên xe chạy
than từ Vinh vào. Đêm đó có
anh lộn "nhà": đi tiểu xong
là về lại cái nong mà ngủ,
anh nào đó tôi quên mất,
nằm lộn sang nong của một
chị nữ tu. Ôi! nghe tiếng la
hét mà ai nấy cười muốn
chết. Nhưng có lẽ anh nào đó
lại không có gì phải sợ, vì
chỉ là lầm thôi. Ai cũng biết,
chứ có chi mô?
Đến khi lên tàu thủy đi
Huế, thì mọi ngươi lên tàu
"há mồm" của Pháp (?), ói
mửả tùm lum !!! - Vào đến
Huế có chuyện để mà nhớ:
cha Hoè mua cho mỗi người
một đôi giày vải, một cái
quần tây ngắn, cho đi dạo
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Sông Hương. Ở Sông Hương
lại dẫm phải "mìn" đặc chế.
Mấy anh xích lô chửi ra rả,
cứ nói là mìn của phan sinh
đi dạo! Tôi cứ nghĩ quái lạ.
Sao dân Huế mà không biết
tiếc của, đi vất phân uổng,
trong khi ở Bắc thì cái thứ ấy
quý lắm, vì phải nộp cho
thôn và nông hội. Ai không
nộp đủ là có chuyện ngay! ở
bờ sông Hương thì la liệt cái
thứ "của quý" ấy.

Marie Đang ở bên Pháp),
anh Hoan, con bác sĩ Hy, anh
Lợi Tròn, anh Lợi Dài... các
anh này xuất ra lúc nào tôi
không nhớ.

Tàu cập bến Nha Trang và
tiếp cận Dòng ở Xóm Bóng.
Tại đó có thêm 24 anh em từ
Tiểu Cần ra học chung (Lớp
6?). Tôi còn nhớ trong số các
anh Tiểu Cần ra, có anh Nho,
anh Khen và nhều anh khác
nữa, tôi quên hết rồi. Trong
số những anh em này thì ai
còn ai đi, không nhớ rõ. Anh
Phước trong nhóm Vinh của
chúng tôi. Anh ấy rất vui và
nhân hậu, hay giúp đỡ mọi
người. Không rõ anh xuất
lúc nào? Trước năm 1970,
Yên Đại chúng tôi gồm có:
anh Lợi, gọi là Lợi Tròn, anh
Cung, anh Trí, anh Lễ, sau
này có thêm Jean Đức Thu,
cháu anh Cung, mãi năm
1961 mới vào.

Đó là tất cả những gì tôi
có thể chia sẻ cho anh Đa và
các anh em khác về anh
Phước. Nay anh ấy cất bước
ra đi về Nhà Cha. Xin anh ở
bên Chúa nhân ái cầu
nguyện cho chúng ta. Cầu
cho linh hồn anh Gioan
Baotixita Đặng Đình Phước.
Amen.

Anh Tri + Lễ (cháu cụ
Hường và là cháu cô Ane-

Trở lại chuyện anh Phước.
Anh về Bình Tuy, sống với
nhà cha Tuyên úy Đặng
Đình Hoàng, và cưới em ruột
cha Hoàng, giúp việc ở
Phòng Tuyên úy Công giáo,
cho đến ngày Vc chiếm hết
miền Nam.

Pet Nguyễn Đức Tiến.
Một vài lưu bút: tôi bị
chứng rung tay, gõ bàn phím
khó khăn lắm.Viết mấy hàng
mà mất hơn nửa giờ, lại sai
tứ tung, khó đọc. Xin anh
hiểu cho. Sau này tôi có thể
chia sẻ thêm. Xin cầu cho tôi
bớt bệnh rung tay nhé.
Cám ơn anh Đa và cầu
chúc anh chị luôn an vui
hạnh phúc. Xin tạm biệt.
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TÌNH THƯƠNG THA THỨ
Chính là bản chất tình thương,
Giêsu Đức Chúa mở đường cứu dân.
Chạnh lòng đón tiếp tội nhân,

TỘI LỖI NGẬP TRÀN

Đời con tội lỗi ngập tràn,
Nhưng Tình của Chúa lại càng bao la.
Bởi Ngài là một Người Cha,

Giúp cho họ được canh tân đổi đời.

Đầy lòng nhân hậu bỏ qua tội tình.

Từ nay trở lại làm người,

Đời con lại được tái sinh,

Ở trong phẩm chất tuyệt vời thiện chân.
Chẳng còn ưa thích tranh giành,

Chính bằng ân sủng Thánh Linh Chúa Trời.
Giúp con hiến trọn cuộc đời,

Quyền uy thế lực làm phần riêng tư.

Phụng thờ Thiên Chúa, yêu người anh em.

Đam mê dục vọng loại trừ,

Trí tâm thoát khỏi bóng đen,a

Đau cho tội ác, thói hư đọa đày.
Thế là cuộc sống từ nay,
Chứa chan hoan lạc, dư đầy mến thương.
Bởi nhờ biết sống can trường,
Bước theo cứu Chúa trên đường trần gian.
Vững tin đi đến thiên đàng,
Muôn đời chiêm ngắm Thánh nhan Chúa
Trời.
“Tội của chị đã được tha rồi... lòng tin của
chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,4850) (xem 2Sm 12,7-10.13)
CN 11 TNC, 12-06-2016

Chính là tội ác, ghét ghen oán thù.
Tim con chất chứa nhân từ,
Để yêu người thế chẳng trừ loại ai.
Cứu người đang gặp họa tai,
Bởi bao dục vọng, trái sai gian tà.
Mọi người gặp Chúa là Cha,
Cùng bao kẻ khác đều là anh em.
“Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong
niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu
mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20)
CN 11 TNC, 12-06-2016
Hai Tê Miệt Vườn

Hai Tê Miệt Vườn
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TRẢ LỜI CHÍNH XÁC
Trả lời chính xác về Thầy,
Chính bằng cuộc sống tràn đầy niềm tin.
Tim anh chan chứa chữ tình,
Khiến anh cả dám hy sinh đời mình.
Đây là cách thế đóng đinh,

Giê-su nguyên lý hiệp thông,
Mọi người nên một ở trong ân tình.
Chính qua nhiệm tích tái sinh,
Thế nhân nhận được Thánh Linh Chúa Trời.
Giúp cho ai nấy đổi đời,

Chết cho người cũ, tiền tình dối gian.

Trở nên chân thiện, tuyệt vời trắng trong.

Sẵn sàng để biết trao ban,

Chính nhờ Chúa ngự cõi lòng,

Bao điều chân thiện cho ngàn chúng sinh.
Giúp cho tình nghĩa đệ huynh,
Đậm đà thắm thiết trong tình của Cha.

Cuộc đời người thế sống trong an bình.
Vũ hoàn sạch bóng chiến chinh,
Chẳng còn gặp cảnh đệ huynh tương tàn.

Mọi người vui sống trong nhà,

Mọi người sống thật hiên ngang,

Hưởng bầu Thần Khí chan hòa lòng nhân.

Vượt bao thử thách, muôn ngàn hiểm nguy.

Đây là hoa quả Thánh Thần,

Cùng nhau hăng hái bước đi,

Hằng luôn nặng trĩu trên cành nho luôn.

Theo Thầy Chí Thánh lo chi lạc đường.

Cuối đời gặp Đấng Chí Tôn,
Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình yêu.

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông
Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên
Chúa”(Lc 9,20).

Chúa Nhật XII TN năm C, 19-06-2016.

Hai Tê Miệt Vườn
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NGUYÊN LÝ HIỆP THÔNG

Vững tin đến đích thiên đường,
Nơi đây vui sống miên trường bên Cha.

“Không còn chuyện phân biệt Do thái
hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay
đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một
trong Đức Kitô”(Gl 3,28).

Chúa Nhật XII TN năm C, 19-06-2016.

Hai Tê Miệt Vườn
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Nếu tôi là linh mục
Hồng Giáp, dâng lời cầu nguyện tháng năm 2016
Nếu tôi là linh mục của thời nay

Người soi con đời linh mục ngời rạng

Quỳ lạy Chúa xin Thánh Thần ban Lửa

Gương Hài Nhi hơi ấm giữa bò lừa!

Sống cuộc sống con chiên miền đất hứa
Không đua đòi tranh chấp són từng viên

Nếu tôi là linh mục của thời nay

Là đất sét thui nên với kim tiền

Tôi không để xa hoa thời đại vuốt

Làm Chúa sợ phải bỏ đi nơi khác

Đành rằng có chút tiện nghi côi cút

Vì ngày xưa Chúa đã từng tan nát

Cho công việc mục vụ đủ ngày đêm

Giữa đám người mang tham vọng xác mình

Không chạy theo thói trần ai êm đềm

Gán vào Đấng khiêm hạ Đấng Cứu Tinh

Khi giáo dân còn lầm than cực khổ

Xa hoa sống đời ông hoàng bà chúa

Khi ba phần tư thế giới chưa tỏ

Huênh hoang trong áo gấm màn nhung lụa…

Đấng Cứu Tinh đã xuất hiện ngàn năm

Để ngày nay bao cung điện hoang tàn

Trần gian tội ác hung hãn xâm lăng

Thánh đường không mục tử con chiên tan

Kích vào phần bê tha nơi thế tục

Rêu phong phủ phàng chắn ngang lối ngõ

Mà linh mục con người giàu cảm xúc

Ôi bao cảnh nảo nùng chưa từng có!

Dễ sa đà vào các bước phiêu lưu

Đô thị ba-ben lúc nhúc phô trương

Adam Evà rắn lắm gian mưu

Làng mạc mất tin lãng quên giáo đường

Mất tự do gốc làm người chính thống

Những tháp chuông lơ lững trơ thánh giá…

Gieo vào lòng biết bao điều mơ mộng

Ngẫm cảnh ấy nếu tôi là sứ giả

Dám phỉ báng Đấng Sáng Tạo nghiêm minh

Tôi dừng ngay chạy đua xây tưng bừng

Mà quên mất trần gian chốn lâm sinh

Quay về sứ mạng rao giảng Tin Mừng

Vì lội lỗi gieo nên thần tử xác

Chăm sóc con chiên từng gia đình một

Mà Ngôi Hai đã thương yêu gánh vác

Tên mọi người thuộc như đinh đóng cột

Chết trần truồng trên thập giá bi ai

Lời ăn tiếng nói tôi đều lắng nghe

Cứu vớt hết tất cả mọi muôn loài

Thao thức cùng chia sẻ như bạn bè

Tìm lại thuở đầu Trời Đất Nhiệm Lạ

Xắn tay áo chung sức quét rác rưỡi

Nếu là linh mục tôi chỉ làm sứ giả

Thánh đường nghèo lời kinh vang ngời ngợi

Cạch phù du một mực quyết rời xa

Niềm hân hoan phủ kín cả muôn dân

Vác con chiên tung tăng vạn lời ca

Là linh mục ôi lạy Chúa Thánh Thần

Kính mừng Maria Từ Bi chuỗi Mẹ!

Con sấp mình tạ ơn Người Lửa Sáng
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Bong Bóng
Hồng Giáp
Choáng ngợp về kiểu sống đạo bong bóng,
viết vào tháng 4 năm 2016
Đi một vòng từ trong nam ngoài bắc

Sống đời ông hoàng bà chúa lơ láo

Choáng ngợp rồi lòng đạo của bà con

Áo thụng giày đinh khoác mũ cánh chuồn

Bụng đang đói cố nhịn mua một hòn

Cân từng bước học oai phong diễn tuồng

Cho tháp chuông tao cao hơn tháp nó

Cho thiên hạ thất kinh sợ đạo thánh

Rì rầm trong bụng phàn nàn khôn tỏ

Tìm con đường sạch sẽ mà xa lánh

Không biết ông cụ xứ nghĩ thế nào

Không mất cơm của con cái hiền lương

Chứ thế này hết gạo biết làm sao

Đổ xương máu vào những thứ khinh thường

Trong gia đình vợ chồng rên nhau bảo

Xa với Đấng Trần Truồng trên thập giá

Thôi không cơm thì đành ăn lấy cháo

Sinh chuồng bò hơi cừu nơi hang đá

Thằng đầu kia con mẹ nọ làm tàng

Sống giữa những người tội lỗi thấp hèn

Chẳng qua hơn mình một hòn gạch ngang

Mang Nguồn Sáng vào những chốn tối đen

Mà hếch cái mũi dài hơn cọng muống

Đuổi sa-tăng hành hạ người quỉ ám…

Để mà xem có ngày rồi tuột xuống

Sống vây quanh những kẻ đầy hôi hám

Ngóc đầu lên nửa chỉ gây lộn chồng

Những con người bị hất hủi bỏ rơi

Ôi Chúa ơi! Thánh Giá! Ôi tiên rồng

Những con người không có chỗ nghỉ ngơi

Sống cái đạo nào đây làm sao hiểu…

Những con người sống gần như muông thú…
Chúa Ki-tô mở ra đường tiến thủ

Ra đi một vòng trong lòng nặng chĩu

Cho con người khiêm hạ biết ăn năn

Chúa chọn hang đá người chọn lâu đài

Bỏ thói huênh hoang sâu tận tâm căn

Lộng lẫy ấy gây tổn thất u hoài

Thờ lạy Chúa như trong tay lửa bỏng

Bao cuộc đời hiểu lầm chấp hành đạo

Cả thân mình lại một màng bong bóng

Thời trung cổ bên đất tây sùng giáo

Với ngụm gió nhè nhẹ thổi băng qua

Xây lâu đài để nhốt Chúa vào trong

Là tất cả bong bóng bay xa hoa!

Cho thỏa lòng tham vọng giống ngông cuồng

Ôi đạo hạnh! ôi Chúa ơi! Chí Thánh …!

Ganh nhau làm trò siêu siêu sùng đạo
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THÁNG 7&8 NĂM 2016
MỪNG BỔN MẠNG CÁC CỘNG ĐOÀN
- Thánh Bonaventura - Du Sinh - ngày 15-7-2016
- Nữ Vương Các Thiên Thần - Cù Lao Giêng - Ngày 02-08 -2016
- Thánh Macximilianô Maria Konbê - Bình Giã - Ngày 14-8-2016
- Thánh Luy-Vua Nước Pháp – Bổn Mạng Dòng Phansinh Tại Thế - Ngày 25-8-2016

MỪNG BỔN MẠNG CÁC ANH
Ngày

Tên Thánh

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

Biển Đức
Camilô
Alêxi
Giacôbê
Giacôbê
Gioakim

Ngày

Tên Thánh

Họ Tên

01/08
04/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08

Anphong
JeanMarie
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh

Nguyễn Công Minh
Nguyễn Văn Đoà i
Nguyễn Ngọc Hiếu
Nguyễn Đứ c Thuận
Tống Minh Khái
Nguyễn Văn Yên
Phạm Văn Đổng
Ngô Đứ c Thiện

Họ Tên

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

Cộng
Đoàn
V.Phước
CÔL
China
Thủ Đức
Thủ Đức
Đakao
Bình Giã
V.Phước

Ngày
10/08
16/08
25/08
28/08
28/08
28/08
28/08
28/08

Cộng Đoàn

Đồng Dài
Thanh Hải
Hà Nội
Sông Bé
Xuân Sơn
Xuân Sơn
Tên
Thánh
Lôrensô
Têphanô
Luy
Âu tinh
Âu tinh
Âu tinh
Âu tinh
Âu tinh

Họ Tên
Nguyễn Triều
Trần Văn Ca
Nguyễn Kim Hoà ng
Hoà ng Minh Hù ng
Nguyễn Hoà ng
Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Duy Khánh
Đỗ Văn Quyết

Cộng
Đoàn
Thủ Đức
Suối Dầu
Đa kao
S Bé
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức

Lễ Giỗ Các Anh
Ngày

Họ tên

Ngày

Họ tên

09/07/2012

Giêrađô Trần Văn Liên

06/07/1984

Pacifique Nguyễn Bình An
Lêô Nguyễn Văn Thanh

16/07/1996

Phêrô Nguyễn Văn Hân

08/07/1968

Maurice Bertin

26/07/1982

Gioan Baotixita Lưu Văn Thái

09/07/1987

Jean Marc Leurs

28/07/1978

Théophane Lê Mão

06/07/1970

Ngày

Họ Tên

Ngày

Họ Tên

08/08/1967

Guy-Marie Brisebois

20/08/1971

Bênađô Dương Liên Mỹ

07/08/2011

Đamianô Đoà n Văn Lữ

21/08/2013

Phaolô Nguyễn Tất Pháp

18/08/1995

Bertin Bresson

22/08/1994

Luy Nguyễn Bình Yên

30/08/2004

Đanien Nguyễn Thăng Cao
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