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BẢN TIN TỈNH DÒNG
TĨNH TÂM NĂM
Từ ngày 5 đến 16/06/2017,
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt
Nam đã tổ chức hai khóa Tĩnh
tâm năm cho tất cả anh em khấn
trọn trong Tỉnh Dòng, tại Nhà
Tĩnh tâm Đamianô Quận 9. Đây
là những sinh hoạt thường niên
của Tỉnh Dòng.

Thời gian tĩnh tâm là khoảng
thời gian cần thiết cho mỗi anh
em tạm thời ngưng nghỉ các
công việc và sứ vụ được giao

phó để sống những
giây phút thật sự với
Thiên Chúa và với anh
em của mình, để lắng
nghe tiếng Chúa chỉ
dạy chúng ta qua việc
nhìn lại đời sống nội
tâm của mình từ bình
diện
cá
nhân, cộng
đoàn
và
tỉnh dòng, từ đó đưa
ra những bước tiến
mới trên con đường
sống hoán cải cùng
với tất cả anh chị em
của chúng ta.
Năm nay tổng số
anh em khấn trọn
tham dự cả hai khóa tĩnh tâm là
164. Cha Phêrô Võ Tá Khánh,
“Trăng Thập Tự”, hướng dẫn

dựa theo Linh hạnh Cát Minh,
với chủ đề: “Người tìm thấy kho
báu”. Qua những chia sẻ và kinh
nghiệm thực tế của cha giảng
phòng đã giúp cho anh em có
thêm những ý tưởng để suy niệm
trong tuần tĩnh tâm và chất liệu
để sống phong phú hơn trong đời
sống dâng hiến của mỗi anh em
qua các công việc và sứ vụ được
trao phó.

MỪNG KỶ NIỆM KHẤN DÒNG VÀ LINH MỤC
Vào hai kỳ tĩnh tâm năm nay, ngày 9 và 16/6,
Tỉnh dòng có thánh lễ tạ ơn và mừng lễ 70 năm
Khấn Dòng của cha Paul Hồ; 60 năm Khấn Dòng
của thầy Charles, 60 năm Linh mục của cha
Clément, 50 năm Linh mục của cha Bosco, cha
Savio; 25 năm Linh mục của cha Nicôla Hải, Giuse
Huân, Anphong Minh, Phaolô Vịnh và 25 năm
Khấn Dòng của cha Đaminh Thiện, cha Phaolô
Hải, thầy Tađêô Hiền, thầy Giuse Đào Trọng
Huân, cha Giuse Trụ, cha Phanxicô X. Lâm, cha
Phanxicô A. Lâm, cha Phanxicô X. Giang.
Khi mừng Kim cương khánh, Ngọc khánh, Kim
khánh, Ngân khánh…chúng ta cảm tạ Thiên Chúa
cùng với quý cha quý thầy, không chỉ về những
thành công, những ánh sáng, mà cả những bão tố

âm
u
không
thiếu
trong
suốt
chặng
đường
dài.
Những
bão tố
chỉ làm cho con tim những người đã quyết tâm đi
theo Chúa Giêsu thêm bao dung rộng mở. Những
bão tố không làm lu mờ, không làm che khuất,
nhưng càng làm cho ngọn đèn của các ngài thêm
sáng tỏ, để làm chứng về “một lối khác được Thần
Khí hướng dẫn”.
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ĐÊM CẦU NGUYỆN LAUDATO SI’

Đáp lại lời mời gọi của Tổng Tu Nghị 2015
trong viêc bảo vệ môi sinh, ban Laudato Si’ của
Học Viện Phanxicô Thủ Đức đã tổ chức đêm cầu
nguyện vì môi trường. Buổi cầu nguyện Laudato
Si’ được tổ chức vào tối ngày 27/5/2017 trong
khuôn viên của Cộng đoàn Phanxicô Thủ Đức.
Chủ đề chính là “cùng nhau bảo vệ môi sinh”,
nội dung gồm 3 phần: biểu diễn thời trang và kịch
từ các phế phẩm, cầu nguyện theo hình thức Taize
và triển lãm các tác phẩm đậm chất Laudato Si’.

Đến tham dự có quý Cha, quý Thầy trong Cộng
đoàn Phanxicô Thủ Đức, anh em Học viện
Phanxicô Thủ Đức, khách tĩnh tâm và đông đảo
các bạn sinh viên của các nhóm: Hiệp Nhất, Thánh
Linh, Tân Đức và Gioan Phaolô II.
Đêm cầu nguyện Laudato Si’ quả là một đêm
nối kết tình thân, đêm nối kết mọi con tim cùng
“đập chung nhịp dập của ưu tư” vì một môi trường
xanh, sạch, đẹp. Đêm cầu nguyện kết thúc và ắt
hẳn còn đọng lại trong mỗi người tham dự những
trăn trở: hãy cùng nhau bảo vệ môi sinh.

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Sáng
thứ
Bảy,
ngày
27/5/2017, Học viện Phanxicô
Thủ Đức tổ chức Lễ Bế giảng
năm học 2016-2017. Lễ Bế
giảng gồm Nghi thức Phát bằng
tốt nghiệp Thần học cho các sinh
viên khóa VI (2009-2016) và
Nghi thức Ra trường và Sai đi
cho các sinh viên khóa VII
(2010-2017). Thành phần tham
dự gồm có cha Giuse Vũ Liên
Minh, Phó chưởng ấn Học viện,
kiêm Thư ký huấn luyện của
Tỉnh dòng, các cha trong Ban
Giám đốc học viện: Giuse Ngô
Ngọc Khanh, Giuse Trương Văn
Tính, Phanxicô Xavie Phó Đức

Giang;
cha
Gioan
Kim
Nguyễn
Văn
Có, Phụ trách
cộng
đoàn
Phanxicô Thủ
Đức, cha Antôn
Nguyễn Ngọc
Kính, Giám sư
khấn tạm; cùng
sự hiện diện của
các cha bề trên,
giám đốc học
viện của 16 hội dòng và tu đoàn
có gửi sinh viên theo học; cùng
tất cả sinh viên của trường.

Chương trình lễ Bế giảng bắt
đầu với thánh lễ tạ ơn do cha
Giuse Vũ Liên Minh chủ tế. Một
bầu khí trang nghiêm sốt mến,
mà vẫn tràn ngập niềm vui thánh
hiến và tạ ơn của các tu sĩ sinh
viên trẻ, tràn đầy nhiệt huyết.
Trong bài giảng lễ, cha nguyên
Giám học Phanxicô Xavie Phó
Đức Giang đã có những lời nhắn
nhủ chân tình cho anh em tu sĩ
sinh viên, phát xuất từ chính
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kinh nghiệm của một người anh
đi trước.
Sau lời nguyện hiệp lễ nghi
thức trao bằng tốt nghiệp Thần
học cho 14 tu sĩ sinh viên thuộc
khóa V và VI của học viện. Đây
là một sự xác nhận về mặt tri
thức, phẩm chất và tư cách phục
vụ cho các anh trên bước đường
sứ vụ. Tiếp sau đó là nghi thức
sai đi dành cho 16 thầy thuộc
khóa VII. Họ đã hoàn tất chương
trình học và tới đây sẽ bước vào
môi trường mới để trở nên “muối

và ánh sáng cho
trần
gian”.
Ngọn nến sáng
được cha Phó
Chưởng ấn học
viện trao cho
các thầy là lời
nhắn nhủ: hãy
mang ánh sáng
Đức Ki-tô Phục
sinh đến cho
những người
các thầy sẽ gặp gỡ.

nhận được những tín hiệu lạc
quan về một tiến trình đang đi
lên của Học viện trong sứ mệnh
khai mở tri thức, hướng đến mục
tiêu đào tạo ra những tu sĩ đích
thực cho Giáo Hội.
Buổi Lễ Bế giảng nhiều ý
nghĩa năm nay đã kết thúc bằng
bữa cơm huynh đệ ấm cúng. Ai
cũng cảm nhận rằng Học viện
Phanxicô đã nên như một gia
đình; và chính Đức Ki-tô đang
hiện diện ở nơi này.

Chương trình lễ bế giảng
được tiếp tục với phần lượng giá
năm học vừa qua của
cha Giám học và
phần chia sẻ cảm
nghiệm của anh em
tu sĩ sinh viên. Các
cha trong Ban giám
đốc học viện cũng đã
có những lời chia sẻ
chân tình và cởi mở
với anh em thụ huấn.
Qua đó, ai cũng cảm

KHÓA KHÁM PHÁ ƠN GỌI ĐỢT 2 NĂM 2017
Ban Mục vụ Ơn gọi Phan
Sinh vừa tổ chức khóa khám phá
ơn gọi Phan Sinh đợt 2 trong
năm nay, từ ngày 22 đến ngày
26/5/2017, tại nhà tĩnh tâm
Đamianô, Cộng đoàn Thủ Đức.
Số các em tham dự là 19 em đến
từ mọi miền đất nước, độ tuổi từ
19 – 28 (trong đó đa số các em
từ 19-25 tuổi), trình độ học vấn
đa số tốt nghiệp PTTH – 5 em tốt
nghiệp cao đẳng – 1 em tốt
nghiệp đại học. Mục đích tìm
hiểu về con người của từng ứng
sinh và giúp các em khám hiểu
về bản thân, hiểu về nhà dòng và
biết được thánh ý Chúa trong
cuộc đời. Nội dung của khóa
khám phá ơn gọi: ngoài các giờ
hướng dẫn các em làm trắc
nghiệm, nội dung các bài giảng
tập trung vào cuộc đời và ơn gọi
của thánh Phanxicô nhất là kinh

nghiệm hoán cải
của cha thánh trên
con đường tìm
kiếm thánh ý
Chúa và ý nghĩa
cuộc đời.
Các em đã
thực hiện khá
nghiêm
túc
những gì mà ban
tổ chức đề nghị từ
việc làm các bài
trắc nghiệm cho
đến việc tĩnh tâm. Các em đến
với nhà dòng mang theo thiện
chí và khát mong tìm ra thánh ý
Chúa muốn mình thực hiện trong
cuộc đời mình. Các em đã chân
thành cởi mở và sẵn sàng chia sẻ
về bản thân cũng như khao khát
của mình cho những người đồng
hành. Tâm trạng của các em khi

đến nhà dòng thì vui vẻ, bình an
và tự nhiên. Các em cũng có
những ấn tượng tốt về nhà dòng
khi cảm nhận được tình huynh
đệ qua sự đón tiếp chu đáo và sự
hòa đồng của các em tìm hiểu.
Các em cảm thấy có niềm vui và
lòng yêu mến khi được sống
những ngày trong nhà dòng.
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LỄ NHẬN GIÁO XỨ CỦA ANH EM TÂY NGUYÊN

Ngày 18 tháng 4
năm 2017, Đức Cha
Aloisiô
Nguyễn
Hùng Vị, Giám Mục
giáo phận Kontum
đã ký quyết định bổ
nhiệm cha chánh xứ
cho hai anh Giuse
Hoàng Hữu Chi và
Giuse Đinh Thế
Hoài.

thánh lễ trao giáo xứ
Đức Bà Biển Hồ (xã
Nghĩa Hưng, huyện
Chư Păh, tỉnh Gia Lai)
và kiêm giáo họ
Xêđăng Ialu (gần đó)
cho anh Giuse Hoàng
Hữu Chi. Tham dự
thánh lễ có đông đảo
anh em Phanxicô và
các cha trong hạt.

Sáng thứ Bảy
ngày 27 tháng 5 năm
2017, lúc 7
giờ 00, Đức
Cha Aloisiô
Nguyễn
Hùng
Vị,
Giám
Mục
giáo
phận
Kontum đã
đến chủ tế

Cũng trong ngày
này, sau khi tham dự tại Giáo xứ Biển Hồ, anh em
quy tụ về giáo xứ Lệ Cần (xã Tân Bình, huyện Đak
Đoa, tỉnh Gia Lai) để tham dự lễ nhận xứ của anh
Giuse Đinh Thế
Hoài lúc 9 giờ 30.
Thánh lễ diễn ra khá
đông đủ anh em
chúng ta và nhiều
cha thuộc các xứ lận
cận khác.

LỄ NHẬN GIÁO XỨ HÒA HỘI

Lúc 09g00 ngày 26.6.2017,
Giáo xứ Hòa Hội, Hạt Xuyên
Mộc đã vui mừng đón chào Cha
Tân Chánh xứ: Gioan B. Nguyễn
Duy An, OFM, thay Cha Phaolô
Vũ Xuân Quế, OFM. Đức cha
Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,
Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã
chủ sự nghi thức nhận xứ của
Cha Gioan Baotixita. Ngoài ra
còn có sự hiện diện của Cha
Giuse Võ Công Tiến - Tổng Đại
diện, Cha Quản hạt và quý Cha
Hạt Xuyên Mộc, Cha Anselm
Nguyễn Hải Minh – Cố vấn Tỉnh
dòng, Đại diện Giám tỉnh và các
tu sĩ trong Tỉnh dòng; quý tu sĩ
nam nữ và cộng đoàn tín hữu.
Nghi thức nhậm xứ bao gồm:
Cha Tổng Đại diện công bố văn
thư của Đức Giám mục Giáo
phận bổ nhiệm cha Gioan B.
Nguyễn Duy An làm chánh xứ
Hòa Hội; Đức Cha trao dây các
phép và ban huấn từ; cha Tân

Chánh xứ bày tỏ công khai lời
tuyên xưng đức tin và lời thề hứa
trung thành trước khi lãnh nhận
trách nhiệm quan trọng trong
Giáo hội; Cha Tân Chánh xứ
chính thức nhậm chức qua các
nghi thức: Mở cửa Nhà Tạm,
Ngồi tòa Giải tội, Ngồi ghế chủ
tọa, Ký nhận biên bản bàn giao.
Sau đó, Cha Tân Chánh xứ có
lời tâm tình cám ơn Cha Giám
tỉnh và Hội đồng Tỉnh dòng đã
tín nhiệm giới thiệu ngài cho
Đấng Bản quyền Giáo phận Bà
Rịa. Cha tri ân Đức Giám mục
Giáo phận đã đón nhận sự giới
thiệu ấy và bổ nhiệm Cha vào

chức vụ Chánh xứ Hòa Hội này.
Cha cũng không quên cám ơn
Cha Chánh xứ tiền nhiệm Phaolô
vì những thành quả Cha đã để
lại. Cuối cùng là lời cám ơn quý
cha và cộng đoàn đã hiện diện
trong thánh lễ hôm nay.
Nghi thức nhậm xứ kết thúc
bằng Thánh lễ tạ ơn do chính
Cha Tân Chánh xứ Gioan
Baotixita chủ tế. Cộng đoàn sốt
sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa,
cùng cầu nguyện cho Tân Chánh
xứ trong sứ vụ mới, và cầu xin
cho cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hội
ngày càng thăng tiến trong đức
tin, tình hiệp nhất và yêu thương.
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MỪNG LỄ KIM CƯƠNG KHÁNH KHẤN DÒNG
Ngày 29/6/2017, nhân dịp
Giáo hội mừng kính trọng thể
hai vị thánh Tông Đồ Phêrô và
Phaolô, anh em trong Cộng đoàn
Du Sinh đã tổ chức mừng kỷ
niệm 70 năm khấn dòng cho cha
Phaolô Nguyễn Văn Hồ, một
anh linh mục cao niên nhất trong
Tỉnh dòng hiện nay. Thánh lễ Tạ
ơn được cử hành vào lúc 10 giờ

tại nhà nguyện Tu viện Du Sinh
do cha Phaolô Vũ Xuân Quế chủ
tế, cùng đồng tế có cha Phaolô
Hồ, cha Giám tỉnh, cha Phụ trách

Cộng đoàn Du Sinh, các cha
trong và ngoài cộng đoàn. Hiện
diện trong thánh lễ còn có thân
nhân của cha Hồ, các chị em
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức
Mẹ, Dòng MTG Vinh, bà con
giáo dân trong Giáo xứ Du Sinh.
Trong Tỉnh dòng mỗi khi anh
em gặp cha Phaolô Hồ thường
gọi ngài với một danh xưng rất
thân thiết “ông cố”. Gọi ông cố
có lẽ một phần là ngài đã cao
niên, một phần ngài là người anh

đáng kính. Ở tuổi
92, ngài vẫn mạnh
khỏe, sáng suốt và
vui tươi. Hôm nay
cha cùng với anh
em trong Cộng
đoàn và Tỉnh dòng
dâng lên Thiên
Chúa lời tạ ơn về
biết bao hồng ân
Người đã
ban cho ngài, cám ơn
anh em trong Tỉnh

em Hèn mọn tại Việt Nam. Nghĩ
đến ông cố, là chúng con nghĩ
đến một anh em luôn vui cười và

dòng
đã
sống,
nâng

đỡ và chia sẻ tình
huynh đệ. Tâm tình tạ
ơn ấy được
cha thốt
lên bằng
câu
nói
đơn sơ và
chân
thành, nhưng đầy ý
nghĩa: “Xin tạ ơn
Chúa và cám ơn anh
em” về Hồng ân 70
năm khấn dòng và
92 năm sống trên trần thế. Sau
Thánh lễ, cha Giám tỉnh đại diện
anh em nói lời tạ ơn Thiên Chúa
và cám ơn ông cố: “Bảy mươi
năm qua, ông cố đã bước đi
trong hành trình ơn gọi Phan
sinh, ông cố là món quà đặc biệt
mà Thiên Chúa đã dành cho Anh

tỏa sáng hạnh phúc cho mọi
người chúng con. ‘Không ngờ

hè’!”
Sau Thánh lễ, mọi người
cùng chung vui với ông cố trong
nhà cơm Cộng đoàn với bữa cơm
huynh đệ thấm đượm tình Phan
Sinh.
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LỚP NHẠC HÈ 2017
Vào lúc 8:00 ngày 3/7/2017, viện âm nhạc Phan
Sinh 50 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao, Q.1,
TP.HCM đã khai giảng khoá học hè cấp tốc 2017.

Khoá hè cấp tốc K10 năm nay đã thu hút
khoảng 300 học viên đến từ nhiều vùng của đất
nước.

Khai mạc khoá học có cha phụ tá Giáo xứ
Đakao đến với lớp nhạc để động viên tinh thần học
tập cho các học viên. Cha Nguyễn Xuân Thảo, viện
trưởng, cũng là giảng viên chính của các lớp nhạc,
đã dặn dò và khuyến khích các em tập.

Mỗi năm, viện âm nhạc Phan sinh tổ chức lớp
nhạc hè cấp tốc, khai giảng vào đầu tháng bảy và
kết thúc vào cuối tháng bảy; và khoá nhạc dài hạn,
khai giảng vào đầu tháng 9 và kết thúc vào tháng
5.
Viện âm nhạc còn tổ chức thi lấy bằng quốc tế
do trường LCM Anh Quốc cấp.
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TIN HỘI DÒNG
CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM CỔ VÕ PHONG TRÀO HÒA BÌNH PHAN SINH Ở NAM HÀN VÀ
NHẬT BẢN

Cuộc họp chung về JPIC

được thúc đẩy bởi nơi mà quả
bom hạt nhân của Mỹ đã được
thả xuống vào cuối Thế chiến
thứ II. Các anh em gồm: 3 anh từ
Hàn Quốc và 4 anh từ Nhật Bản,
đã cùng nhau cập nhật và lên kế
hoạch cho sự kết nối mạnh mẽ
giữa hai ủy ban của hai tỉnh
dòng. Một phần quan trọng của
cuộc họp là thăm các di tích lịch

sử liên quan đến vụ đánh bom
bao gồm Công viên Hòa bình
Nagasaki, Bảo tàng Hòa Bình và
Nhà thờ Urakami. Hai ủy ban
cũng đã bắt đầu thảo luận về dự
án xây dựng một "Huynh đệ
đoàn Hòa bình" ở Nagasaki.
Cuộc họp năm tới sẽ diễn ra vào
ngày 2-5 tháng 7 tại Hàn Quốc.

Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm
đóng. Mặc dù người dân
Okinawa mong muốn làm cho
hòn đảo của họ không có căn cứ
quân sự mà họ vẫn chưa thực
hiện được ước mơ này. Hơn nữa,
chính phủ Nhật Bản buộc phải
xây dựng một căn cứ mới ở
Henoko, Nago như là một phần
của việc tái định vị của Không
quân Hoa Kỳ, Futenma ở
Ginowan. Có hơn 2.000 người
tham gia phản đối việc xây dựng
căn cứ quân sự mới này.

Sau hội nghị hoà bình ở
Okinawa, phái đoàn hòa bình
Phan Sinh Hàn Quốc dự định
thăm làng Gangjeong ở đảo Jeju
của Nam Triều Tiên, nơi xây
dựng căn cứ quân sự cho Hải
quân Hoa Kỳ đã được hoàn
thành hồi đầu năm nay và cả hai
chính phủ đều lên kế hoạch xây
dựng căn cứ không quân trong
tương lai.

Vào ngày 8-11 tháng 5 năm
2017, các ủy ban Công lý Hòa
Bình và Bảo toàn thọ tạo (JPIC)
của hai Tỉnh dòng Phan sinh của
Nhật và Hàn Quốc đã tổ chức kỳ
họp họp chung hàng năm lần thứ
8 tại Nagasaki, Nhật Bản. "Hòa
bình trong bối cảnh Châu Á" là
chủ đề của cuộc gặp gỡ này,
Cuộc thăm viếng Okinawa nhằm cổ võ Phong trào Hòa Bình Phan Sinh
Vào ngày 11-17 tháng 5 năm
2017, 15 nhà hoạt động vì hòa
bình Phan Sinh ở Nam Hàn (5
anh em Phan Sinh Hàn Quốc và
10 thành viên của PSTT) đã
viếng thăm Okinawa để cùng với
người dân Okinawa, những
người đã chiến đấu chống lại
quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng
hòn đảo của họ hàng thập kỷ.
15% diện tích của Okinawa hiện
đang bị quân đội Hoa Kỳ chiếm
đóng và vẫn đang được mở rộng.
Phái đoàn Phan Sinh Hàn Quốc
đã học được về lịch sử chiến
tranh bi thảm ở Okinawa mà nó
vẫn còn tiếp tục đến ngày nay.
Hàng ngàn người tham gia
tập trung cho cuộc tuần hành vì
hòa bình hàng năm ở Okinawa.
Vào ngày 15 tháng 5, Okinawa
đạt tới mốc điểm 45 năm từ khi

Những người tham gia cuộc
biểu tình thông qua một tuyên bố
biểu lộ sự phản đối mạnh mẽ đối
với việc tăng cường và mở rộng
các căn cứ quân sự Mỹ và Nhật
Bản (SDF) của chính phủ Nhật
Bản và Hoa Kỳ.

Tất cả các anh chị em tham
gia cuộc diễu hành đã ý thức sâu
sắc như Đức Giáo hoàng đã từng
nói: "hòa bình đích thực không
được thực hiện do con người mà
bởi Chúa Thánh Thần. Họ cam
kết thực hiện hành động hòa
bình và bất bạo động tích cực
trong tình đoàn kết với người
nghèo và người yếu thế.
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KHÓA HỌC QUỐC TẾ HÀNG NĂM LẦN THỨ 10 VỀ CÔNG LÝ, HÒA BÌNH VÀ SỰ BẢO
TOÀN TẠO THÀNH TẠI ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG THÁNH ANTÔN
Văn phòng Công lý, Hoà bình
và sự bảo toàn tạo thành của
Trung ương Dòng và Khoa Thần
học của PUA, thông qua Chủ
tịch Công lý và Hoà bình, đã
cùng nhau tổ chức khóa học về
"Nô lệ của thế kỷ XXI, những đe
dọa mới đối với Phẩm giá con
người". Khóa học đã bắt đầu với
lời chào của Alvaro Cacciotti,
OFM, Trưởng khoa Thần học

của Đại
học
Giáo
hoàng
thánh
Antôn
và sự có
mặt của
khoảng
60 tham
dự viên.

Những người tham
gia khóa học này chủ
yếu là những linh hoạt
viên JPIC thuộc các đơn
vị khác nhau của Dòng
trên thế giới, đặc biệt là
những người bắt đầu
dịch vụ này trong Giáo

Hội và Dòng. Ngoài ra, khóa học
này còn dành cho các sinh viên
thuộc trường đại học Pontianic
Antonianum và những người
quan tâm đến chủ đề phát triển
một số công việc hoặc dịch vụ
thuộc các lãnh vực được đề cập
trong khóa học này.

4 ANH EM TĨNH TÂM CHUẨN BỊ KHẤN TRỌN TẠI “CĂN NHÀ PHAN SINH BỊ HỎA HOẠN”
Sau khi ngôi nhà Thỉnh Sinh
bị thiêu rụi gần đây, một thỉnh
sinh tên là Jaymar Escoltor đã
thốt lên “Quả thực, đây là một cơ
hội giúp tôi sống triệt để tinh
thần không có của riêng”.
Có lẽ tâm tình này cũng lưu
lại trong tâm trí của bốn anh em
Phan Sinh trẻ vừa được tuyên
khấn trọng thể vào ngày
30/05/2017
tại
Cebu,
Philippines. Các anh em này
quyết tâm sống tuân giữ 3 lời
khuyên Phúc Âm (Nghèo khó,
Vâng Phục, và Khiết Tịnh) theo
gương của cha Thánh Phanxicô
Assisi.
Anh Arturo C. Daquilanea,
OFM, Giám hạt Hạt Dòng thánh
Antôn Padua, nam Philippines,
đã nhận lời khấn trọng và anh
Reycel R. Centino, OFM, đã
chia sẻ bài giảng lễ đầy gợi hứng
cho 4 anh em này.

Dịp tuyên khấn trọng thể là
lúc một “khấn sinh/ profesandi”
sống công khai những lời khấn
đã tuyên hứa. “Khấn sinh” là
thuật ngữ dùng để chỉ những ai
đã được tuyên khấn.
Lễ tuyên khấn được tổ chức
tại tại Giáo xứ San Vicente
Ferrer, Urgello. Trước đó, bốn
anh em đã có thời gian tĩnh tâm
một tháng tại nhà Thỉnh Sinh.
Sáng sớm ngày 17/05, ngôi nhà
này đã bị thiêu rụi hoàn toàn,
đúng 2 ngày sau khi anh em kết
thúc tháng tĩnh tâm

Hàng xóm và lính cứu hỏa đã
nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng
không thể cứu vãn được bất cứ
thì gì từ ngôi nhà làm hoàn toàn
bằng gỗ này. Ý Chúa quan
phòng, vào thời điểm đó tất cả
anh em đi dã ngoại ở Badian, nên
không có ai bị thương cả.
“Sống không có của riêng”
là di sản của cha thánh Phanxicô
để lại cho tất cả anh em của ngài,
để chúng ta hoàn toàn sống theo
Tin Mừng của Chúa Giêsu và
hoàn toàn dâng hiến hoàn cho
Thiên Chúa, Đấng là “sự thiện
tối cao” của chúng ta.
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CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA, AGOSTINO ERNESTO CASTRILLO VÀ UMILTÀ PATLÁN
SÁNCHEZ
Sắc lệnh công bố của
Bộ Phong Thánh
Ngày 16/06/2017, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã
tiếp kiến Đức Hồng Y
Angelo Amato, S.D.B,
Tổng trưởng của Bộ
Phong thánh. Trong dịp
tiếp kiến này, Đức Thánh
Cha đã ủy quyền cho Bộ
Phong Thánh công bố các
sắc lệnh sau:
Các nhân đức siêu nhiên của tôi tớ Chúa,
Agostino Ernesto Castrillo, Giám mục San
Marco Argentano-Bisignano, tu sĩ Dòng Anh em
Hèn Mọn. Ngài sinh ngày 18/02/1904 và từ trần
ngày 16/10/1955

Các nhân đức siên nhiên của tôi tớ Chúa,
Umiltà Patlán Sánchez (tên thường gọi: Maria),
nữ tu sĩ dòng Các chị em Phan Sinh Đức Mẹ Vô
Nhiễm. Ngài sinh ngày 17/03/1985 và từ trần ngày
17/06/1970.

NHỮNG CON SỐ CỦA DÒNG ANH EM HÈN MỌN NĂM 2016
Tổng số anh em
trong Dòng Anh Em
Hèn Mọn tính đến
ngày 31/12/2016 là
13,302 anh em. Các
con số cụ thể: Thỉnh
sinh: 608 (không
được kể ở trên); Tập
sinh là 385; Khấn
tạm 1,496 (anh em
định hướng giáo sĩ: 1,129; anh
em định hướng không giáo sĩ:
150; anh em chưa chọn hướng:
217); Anh em khấn trọn: 11,300
(Linh lục: 8,977; Phó tế vĩnh
viễn: 62; anh em định hướng
giáo sĩ: 410; anh em không giáo
sĩ: 1,851). Các anh em Hồng y,
Giám mục là 121: Hồng y (4) và
Tổng Giám muc/Giám mục
(117). Số anh em qua đời trong
năm qua là 303.
Anh em Hèn mọn hiện diện
tại 119 quốc gia và được phân bố
như sau: Châu Phi và Trung
Đông: 1,234; Mỹ La Tinh:

3,257; Bắc Mỹ: 1,194; Châu ÁChâu Đại Dương: 1,487; Tây
Âu: 3,712; Đông Âu: 2,418.
Huynh đệ đoàn Anh em Hèn
mọn phổ quát được tổ chức
thành 93 Tỉnh dòng và 8 Hạt
dòng tự trị; 8 thực thể trực thuộc
Tổng phục vụ; 19 trực thuộc các
Tỉnh dòng; 14 Hội đồng Giám
tỉnh và 3 Liên hiệp (Châu Á –
Châu Đại Dương: FCAO; Mỹ La
Tinh: UCLAF; Châu Âu:
UFME.

thể được coi là “cái gì đó tiêu
cực”. Khi phải đối mặt với (hoàn
cảnh này), chúng ta được mời
gọi đào sâu hơn nữa vào những
yếu tố căn bản của căn tính ơn
gọi chúng ta. Chúng ta cần lượng
giá cách chúng ta đang sống
đoàn sủng của chúng ta và chúng
ta đang làm việc với những
người yếu thế như thế nào để
chúng ta có thể tiếp tục truyền tải
sứ điệp Tin Mừng”. (Tu sĩ
Michael A. Perry, Hội nghị tại
Aleppo, 7/04/2017).

Con số không phải là yếu tố
quan trọng nhất để đánh giá chất
lượng cuộc sống. Chúng không

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

Bonum

Bản tin Cộng Đoàn Xuân Sơn

T

hế là đã hơn một tháng
trôi qua, kể từ khi cộng
đoàn bắt đầu với bảng gia
đình mới. So với nhiệm kỳ trước,
nhân sự cộng đoàn sụt giảm mất
một phần tư. Cụ thể hơn, đó là từ
chỗ có bốn anh em, cộng đoàn
giờ đây chỉ còn lại ba. Ngoại trừ
anh phụ trách là người mới,
những anh em còn lại đều đã
quen với môi trường cũ. Và vì
thế, cái mới đối với các anh em
còn ở lại chính là làm quen với
phụ trách mới. Nhưng phụ trách
mới vì là người mới nên không
thể “ăn hiếp ma cũ” được, và vì
thế, cái vòng lẩn quẩn của cũ và
mới cứ thế xoay vòng.
Là một cộng đoàn với công việc
chính là trợ giúp tinh thần cho
các chị Clara, dĩ nhiên, cộng
đoàn phải đặt ưu tiên cho công
việc phục vụ đó. Tuy nhiên, với
mảnh vườn rộng gần tám công,
anh em cũng phải lo lắng cho nơi
chốn cư ngụ của mình, không thể
để nó “điêu tàn và đổ nát” được.
Ba năm qua, cộng đoàn đã cố
gắng gầy dựng “vườn tiêu Phan
sinh”. Và công việc đó vẫn đang
được tiếp nối trong nhiệm kỳ
này. Với quyết tâm đó, trong

MÔI TRƯỜNG MỚI
những tuần qua, anh em đã cố
gắng chăm bón cho những bụi
tiêu đang phát triển, và dọn dẹp
để trồng mới tại những nơi tiêu
và cọc thay nhau ra đi. Đây là
những công việc nặng nề và đòi
hỏi nhiều nhân lực, nên tự sức
mình anh em không thể làm hết
được. May sao! đã có sự tiếp sức
và nâng đỡ của các anh chị em
dòng Ba cho công việc đầy khó
nhọc này.
Là một cộng đoàn trong giáo hạt
Bình Giã, anh em cũng được mời
gọi tham dự các sinh hoạt chung
của giáo hội địa phương. Trong
tháng vừa qua, các giáo xứ trong
giáo hạt luân phiên nhau chầu
Thánh Thể thay cho giáo phận.
Và theo truyền thống trong giáo
hạt, anh em thường đến dâng lễ
cùng với các cha trong giáo hạt
trong các ngày chầu chung. Bên
cạnh đó, vào các ngày trong
tuần, anh em cũng được xin giúp
dâng lễ khá thường xuyên khi
các cha đi vắng. Nhìn chung,
việc trong, việc ngoài đan xen
đem đến cho anh em nhiều niềm
vui nhưng cũng khiến anh em
không có giờ nghỉ ngơi.

Và chính trong lúc bận bịu như
thế mà anh em nghe tiếng Chúa
gọi: “Hãy lánh riêng ra đến một
nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi
chút” (Mc 6,31). Đáp lại tiếng
Chúa kêu mời, hai anh, một già
một trẻ, đã đến nơi thanh vắng
(chắc đỡ bận rộn nhưng không
thanh vắng hơn) để nghỉ ngơi đôi
chút. Và cộng đoàn giờ đây thực
sự trở nên thanh vắng vì ...
“vườn rộng, rào thưa” ít (người)
ở nhà. Và khi hai anh đi trước trở
về thì đến lượt anh phụ trách sẽ
lại đi “nghỉ ngơi đôi chút”.
Nhưng đó là chuyện năm nào
cũng có. Ước mong sau những
kỳ tĩnh tâm, với sức sống mới
được lãnh nhận, anh em sẽ tiếp
tục hăng say trong công việc
chung tay xây dựng vườn nhà,
chung tay xây dựng ngôi nhà
Phan sinh, và chia sẻ công việc
mục vụ với Giáo hội địa phương.
Và ước gì những đóng góp nhỏ
nhoi ấy sẽ làm cho tinh thần
Phan sinh được triển nở mỗi
ngày một hơn trên vùng đất mà
nó đã cắm rễ hơn 40 năm qua.
Xuân Sơn, 6/6/2017
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Ts. Phêrô Huấn

MÙA HẠ MỚI

Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin kính chào toàn thể anh chị em trong đại gia đình phan sinh.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho anh chị em tràn đầy ân sủng của sự bình và thiện hảo.

C

ộng đoàn Cù Lao
Giêng với những
cuộc đến và đi, đã
bừng lên một tinh thần năng
động trong đời sống huynh đệ,
nó hiện lên hai sự tương phản
của sự “đón nhận” và “cho đi”
cũng như sự liên đới giữa các
cộng đoàn với nhau trong Tỉnh
Dòng của chúng ta.
Về nhân sự: Cộng đoàn đã
tiến “chân” các anh Giuse Chu
Quang Vượng, Giuse Nguyễn
Văn Huấn và Phêrô Phạm Bá
Đình. Và đón “tay” các anh
Phaolô Nguyễn Thanh Hải và
Phêrô Trần Thanh Bảo.
Cộng đoàn hiện nay có 6 anh
em: Anh Phụ trách Phêrô Đậu
Văn Minh, Antôn Xuân Khiết,
Gioan Baotixia Huy Hoàng,
Phêrô Văn Huấn, Phaolô Thanh
Hải và Phêrô Thanh Bảo.
Sứ vụ của mỗi anh em ở nơi
đây: Trước hết là việc Linh
Giám cho Dòng Chúa Quan
Phòng và cử hành các bí Tích, do
anh Phụ trách cộng đoàn đảm
nhận. Sức khỏe của anh dần
được ổn định, nhưng vẫn còn tập
luyện theo yêu cầu của bác sĩ.
Những buổi họp ngồi lâu sẻ ảnh
hưởng sức khỏe của anh nhiều
hơn. Nhưng với tinh thần Phan
sinh, anh vẫn âm thầm chu toàn
công việc.
Anh Phaolô Thanh Hải vừa
đảm nhận Giáo xứ Cồn Trên và
Phó Phụ trách cộng đoàn. Hàng
ngày phải đi về như một bổn hai
quê vậy.

Anh
Xuân
Khiết
khám và
chữa bệnh
ngoài da
cho bà con.
Thời gian
qua mầm
ngứa sinh
sản nhiều
trên da của
bà con rất
nhiều, những người tận Cà Mau,
Bình Dương và Sài Gòn, cũng
tìm đến anh khám, nên có ngày
anh khám liên tục và nhìn lên nét
mặt của anh thấy mệt mỏi.
Các anh Thanh Bảo, Huy
Hoàng và Văn Huấn. Mỗi anh
đảm nhận một công việc: Trợ úy
Dòng PSTT cho ba cụm của
miền Long Xuyên (cụm Long
Xuyên, Cù Lao Giêng và Đồng
Tháp). Sinh hoat giới trẻ Phan
sinh. Và mỗi anh kiêm luôn công
việc chăm sóc vườn (gồm cây ăn
trái), ao cá, chăm sóc khuôn viên
cây cảnh trong Tu viện, lo nhà
tĩnh tâm. Thời gian qua Chuối và
Mít đủ cung cấp cho anh em
trong Cộng đoàn và đôi khi chia
sẻ cho bà con thường giúp Cộng
đoàn bằng nhiều hình thức khác.
Như anh Thanh Bảo thường nói:
Chuối và Mít Cù Lao Giêng
ngon. Có một anh hỏi lại rằng:
Tại sao ngon? Anh Bảo nói là vì
Chuối và Mít ở Cù Lao Giêng
“đồng trinh”, là vì không có chút
thuốc dưỡng trái nào.

chung của Cộng Đoàn và Tĩnh
Tâm hàng tháng với Linh mục Tu sĩ Hạt Chợ Mới, Giáo Phận
Long Xuyên. Thời gian tuyệt vời
để giúp anh em làm mới lại hàng
ngày và đào sâu việc gặp gỡ cá
nhân với Chúa Giê su, để có một
cái nhìn về bản thân, về người
khác, về Thiên Chúa, về thế giới
rộng lớn hơn, về cầu nguyện, sứ
vụ và cộng đoàn, v.v...
Anh em Cộng đoàn đang suy
nghĩ bằng cách nào trong tương
lai, để nơi đây là nơi anh em
Phan sinh thực hiện sứ mạng
loan báo Tin Mừng và có thể mở
ra nhiều hơn nữa cho những sinh
hoạt đa dạng phục vụ Dân Chúa.
Tất cả đều đang ở phía trước và
cần rất nhiều ý kiến đóng góp,
không chỉ của anh em tại nơi đây
mà là của mọi anh em.
Trên đây là chút tin tức của
Cộng đoàn Cù Lao Giêng xin
gửi đến anh chị em trong gia
đình Phan sinh. Nguyện xin
Chúa Thánh Thần ban bình an
cho anh chị em.

Việc mà các anh em vẫn chu
toàn là các giờ kinh nguyện
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Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, nay cộng
đoàn Suối Dầu gửi lời chào đến quý anh em trong
Tỉnh Dòng. Tuần tin lần này, anh em chúng tôi xin
chia sẻ đôi điều về vùng đất, nhân sự và công việc
anh em đang đảm trách.

Đ

ất đai Diên khánh
được chia làm hai
phần: vùng đồng
bằng và vùng rừng núi. Đồng
bằng Diên Khánh gồm hai cánh
đồng lớn, nằm trên lưu vực hai
sông là sông Cái và sông Suối
Dầu. Bên bờ sông Suối Dầu có
sự hiện diện âm thầm, nhỏ bé
của anh chị em Phan Sinh, nay
đã trở nên quen thuộc với người
dân nơi đây. Tạo Hóa đã ưu ái
cho vùng đất này cảnh sắc thiên
nhiên tuyệt đẹp làm say đắm
nhiều tâm hồn, không chỉ tâm
hồn thi sĩ mà cả đến nhà bác học
Yersin cũng không thể rời bước
khỏi chốn này.
“Quê tôi cũng lắm rừng nhiều
núi,
Có Hòn Bà, Hòn Dữ hiên
ngang
Trải bao khói lửa hoang tàn,
Mạch suối vẫn chảy, non
ngàn vẫn xanh.”
Câu thơ trên nói về vùng đất
Diên Khánh ngày xưa, địa dư
hôm nay đã có nhiều thay đổi.
Tháng 4 năm 2007, Khánh Hòa
có thêm huyện mới là Cam Lâm.
Cam Lâm ra đời từ một phần đất
của huyện Diên Khánh, một
phần khác cắt từ Cam Ranh.
Theo đó, Hòn Dữ và sông Cái
vẫn thuộc về Diên Khánh, nhưng
Hòn Bà và lưu vực sông Suối
Dầu đã thuộc về Cam Lâm. Cam
Lâm một đứa con hãy còn non
trẻ, nhưng lại được thừa hưởng

Suối Dầu lúc giao thời
Người đưa tin Anthony

một gia tài phong phú: có rừng,
có núi, có sông, có suối, có đập
chứa nước, có đồng bằng và có
bãi biển cát trắng mịn màng.
Thật là may mắn cho cộng đoàn
Suối Dầu được ở trong một vùng
thiên nhiên phong phú như vậy.
Liệu cộng đoàn Suối Dầu có
được phong phú như thiên nhiên
không?
Nhiệm kỳ này nhân sự cộng
đoàn Suối Dầu xét về lượng thì
không có gì thay đổi: một già đi
một già đến, một trẻ đi một trẻ
về. Như vậy, cộng đoàn vẫn giữ
nguyên con số bốn người, hai già
hai trẻ. Chỉ có điều gốc Quế cổ
thụ được trồng nơi Suối Dầu đã
“bén rễ sâu và lan rộng khắp
nơi” (Tv 80,10) nay dời đi, đã để
lại một nỗi bùi ngùi khôn tả
trong lòng người đi, kẻ ở.
Người ta thường nói: “lăng
xăng như thằng mới đến”, nhưng
không chỉ có “thằng mới đến”
mới “lăng xăng”, có lẽ đó là bầu
khí chung của các cộng đoàn
trong thời gian này; anh em đang
vồn vã lo tổ chức cộng đoàn.
Cộng đoàn Suối Dầu cũng vậy,
chỉ chờ cho đông đủ anh em là
họp mặt, để bàn thảo công việc
trong nhà, ngoài ngõ. Trong nhà,
anh em bàn đến lịch sinh hoạt,
cách tổ chức cộng đoàn, canh tác
vườn tược. Ngoài ngõ, anh em lo
mục vụ Giáo xứ, mục vụ Dòng
Ba, lo cho người nghèo, người
bệnh tật, xây nhà trẻ trong làng
người Roglai, lo học vấn cho các
em thiếu nhi, đặc biệt xây nhà

nội trú cho các em nam người
dân tộc. Nhận thấy công việc thì
nhiều mà nhân sự lại ít, anh em
đã cầu viện đến Giám sư học
viện và Giám Tỉnh để có các em
Học Viện về giúp hè và giúp
năm.
Tuy công việc nhiều, nhưng
đời sống anh em trong cộng đoàn
xem ra khá cân bằng giữa: Lao
động và cầu nguyện, giữa người
già và người trẻ, giữa người kinh
và người dân tộc, giữa các anh
chị em Phan Sinh với nhau, giữa
đời sống mục vụ giáo xứ và đời
sống cầu nguyện và lao động
trong tu viện... Thật vậy, mỗi
buổi sáng thức dậy, anh em cùng
với chị em FMM, Dòng Ba Phan
Sinh, các em thiếu nhi nội trú và
giáo dân cùng hiệp dâng thánh
lễ, đọc kinh phụng vụ, chầu
Thánh Thể sau đó anh em ăn
sáng và lao động. Buổi chiều
cũng vậy, cộng đoàn bắt đầu
bằng giờ kinh nguyện, rồi hoạt
động dạy học, lao động, thể dục
thể thao... Sự hài hòa trong lối
sống giúp tâm hồn anh em tìm
được sự thư thái và bình an trên
con đường dâng hiến.
Bấy nhiêu điều, xin chia sẻ
cùng quý anh chị em trong gia
đình Phan Sinh. Xin dâng lên
Chúa những dự phóng mới của
cộng đoàn, xin Chúa hoàn tất
những gì Ngài đã khởi sự nơi
chúng con. Xin Thiên Chúa cũng
đồng hành với mọi người trong
gia đình Phan Sinh chúng ta.
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Lời đầu tiên cộng đoàn Thỉnh viện
Phanxicô Bình Giã xin kính chào
anh Giám tỉnh, anh Phó Giám tỉnh
và tất cả anh chị em trong đại gia
đình Phan Sinh.

Tâm Tình Những Cơn Mưa
Người đưa tin: Một Thỉnh sinh

T

hế là những
tiếng lộp độp
trên mái nhà
báo hiệu những ngày mưa đã
đến. Những ngày nắng gắt tại
vùng quê yên ắng bị đẩy lùi vào
quá khứ. Tiếng sấm rền vang
như muốn xé tan cái oi bức của
ngày hè. Những cơn gió nhè nhẹ
lại đua nhau trêu chọc, vui đùa
với hàng cây trên con đường nhỏ
hẹp dẫn vào Thỉnh viện. Lâu rồi,
anh em trong cộng đoàn mới có
cái cảm giác nhìn ngắm những
hạt mưa tí tách rơi, trải lòng
mình trong những cơn mưa nơi
chốn bình yên này. Một cảm giác
nhẹ nhàng, yên bình mà đầy sâu
lắng. Cùng với tâm tình miên
man trong những cơn mưa, con
xin được viết đôi dòng chia sẻ về
cộng đoàn trong những ngày
mưa gửi đến anh chị em trong
đại gia đình Phan Sinh được biết
và hiệp ý cầu nguyện cho cộng
đoàn Thỉnh viện chúng con.

những mầm xanh ấy đã vươn
mình đứng vững, điểm một màu
xanh bạt ngàn trên vùng đất tươi
tốt của Thỉnh viện. Anh em trong
cộng đoàn đón chờ một mùa gặt
bội thu trong niềm hy vọng và tín
thác vào Chúa.

Bước sang tháng 5, nhân sự
trong cộng đoàn có nhiều thay
đổi, có người đi cũng có người ở
lại. Tiếp đó, là sự thay đổi các
chức vụ trong cộng đoàn, đã tạo
cho anh em Thỉnh sinh nhiều bất
ngờ. Như người ta vẫn thường
nói: Cuộc gặp gỡ nào cũng có

Đầu tháng 4, cơn mưa tí tách
bắt đầu rơi, tưới mát cho mẹ đất
đã lâu ngày bị cái nắng mùa hạ
thiêu đốt, gội rửa cho những tán
lá sạch bụi mờ, để trở về với màu
xanh tươi mát thủa ban đầu. Anh
em Thỉnh viện cũng hồ hởi
chuẩn bị cho vụ mùa. Chỉ sau vài
cơn mưa, vườn bắp đã được ươm
mầm. Những hạt mưa vẫn cứ thế
tưới mát cho mẹ đất. Hạt bắp khô
cứng ngày nào đã nảy lên mầm
xanh đầy sức sống. Hoà với
những cơn mưa là sự chăm sóc
khoé léo xen lẫn đôi chút vụng
về của anh em. Nhờ đó, giờ đây,
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lúc chia tay. Vào ngày 9 tháng 5,
anh em trong cộng đoàn có một
bữa tiệc huynh đệ chia tay anh
Phêrô Niên đến một cộng đoàn
mới, nhận trách nhiệm mới mà
Tỉnh dòng trao phó. Ngày chia
tay diễn ra không chút rầm rộ, ồn
ào nhưng trong sự đơn sơ, ngắn
ngủi đầy tình huynh đệ. Mỗi anh
em trong cộng đoàn đều cầu
mong cho anh luôn được bình
an, mạnh khoẻ, hoàn thành tốt sứ
vụ mới mà Thiên Chúa trao phó
cho anh qua Tỉnh dòng. Còn
riêng anh Giám sư của anh em
thỉnh sinh, dù đã nhận nhiệm vụ
mới nhưng vẫn tiếp tục ở lại chia
sẻ đời sống với cộng đoàn và
nhất là đồng hành với 22 đứa con
thơ mà Chúa trao cho anh chăm
sóc.
Tháng 5 kết thúc, trong sự đổi
mới cả về mặt tinh thần cũng
như nhân sự của cộng đoàn. Các
dự phóng mới cho tháng 6 được
đề ra và đang được tiến hành. Để
góp phần bảo vệ môi trường và
hoà cùng với chương trình Công
lý Hòa bình và Bảo toàn thọ tạo
(JPIC) của Tỉnh dòng anh em tổ
chức các buổi đi gom rác tại các
khu phố lân cận với ước muốn
gây ý thức bảo vệ cho người dân

nơi đây. Đặc biệt, anh Phó Phụ
trách kiêm Giám sư đã lên dự án
đào hố rác. Dự án đã được sự
ủng hộ và cộng tác đắc lực của
toàn thể anh em. Đến nay, hố rác
đã hoàn thành và đi vào hoạt
động trong sự vui mừng của
cộng đoàn. Những công việc nhỏ
bé ấy, như một lời nhắc nhở anh
em Thỉnh sinh ý thức hơn về
việc bảo vệ môi trường, biết
sống xây dựng mối tương quan
huynh đệ với mọi loài thọ tạo
theo tình thần của cha thánh
Phanxicô.
Vào lúc 4h00 ngày 1/6 anh
em Thỉnh sinh cùng nhau trên
chuyến xe buýt bon bon tiến lên
Học viện Phanxicô để tham gia
kỳ thi tuyển sinh. Sau bao ngày
chuẩn bị và cố gắng, cuối cùng
kỳ thi cũng đến, một kỳ thi quan
trọng đối với cuộc đời của anh
em. Mỗi người lên đường trong
nhiều tâm trạng lo lắng, hồi hộp
khác nhau. Nhưng anh em vẫn
mang chung một niềm tin tưởng
vào Chúa. Niềm tin về một
tương lai có Chúa đồng hành và
vững bước trên hành trình bước
tiến theo Người.

Tiếp đến, vào ngày 23/6 anh
em trong cộng đoàn hân hoan tổ
chức thánh lễ Thánh Tâm Chúa
Giêsu trong bầu khí trang
nghiêm và sốt mến. Buổi tối
cùng ngày, anh em còn tổ chức
buổi cầu nguyện với chủ đề
“Tựa vào lòng Chúa Giêsu” tại
ngôi nhà nguyện nhỏ bé của
cộng đoàn. Quỳ trước Chúa
Giêsu Thánh Thể, nghe những
lời suy niệm sâu lắng, hoà cùng
với những bản nhạc không lời du
dương, bên ngoài những hạt mưa
thong thả rơi làm cho tâm hồn
anh em như được thắp lên ngọn
lửa yếu mến. Mong muốn được
tựa nép vào trái tim nhân hiền
của Chúa Giê-su, bằng một tấm
lòng sắt son, tin tưởng, cậy trông
vào Người với cả trái tim. Nhờ
đó, trên hành trình bước theo
Chúa anh em cảm nhận được sự
nhẹ nhàng, êm ái trước những
thử thách, cam go mà anh em
gặp phải trên chặng đường vác
thánh giá theo chân Người.
Cuối cùng, vào ngày 24/6,
chuyến viếng thăm cộng đoàn
của hai anh Cesare và Sinisa,
Tổng và Phó Tổng Thư Ký Huấn
Luyện và Học Vấn của Trung
Ương Dòng, cùng với sự hiện
diện của anh Phó Giám tỉnh.
Cộng đoàn Thỉnh viện đón các
anh dưới cơn mưa nặng hạt, hoà
cùng với lời kinh chiều sâu lắng.
Trong buổi gặp gỡ, hai anh đã
chia sẻ những trăn trở của hội
dòng cho thế hệ tương lai. Các
anh với lòng yêu mến, thao thức
của những người anh đi trước, đã
mời gọi mỗi anh em hãy sẵn
sàng mở ra với tất cả những
chiều kích huấn luyện, luôn
mang trong mình ước muốn
được hoán cải và hãy để cho
Chúa Thánh Thần soi dẫn hành
trình của mỗi người. Sau lời chia
sẻ, là thời gian anh em đặt ra
những thắc mắc, trăn trở của mỗi
người trên chặng đường hoán
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cải. Những thao thức ấy của anh
em xoay quanh vấn đề: lắng
nghe tiếng Chúa, nỗi lo về học
hành, gắn kết tình huynh đệ, xây
dựng đời sống cộng đoàn,.. Anh
em những mong muốn mình
được biến đổi, để trở nên một
người Anh Em Hèn Mọn đúng
nghĩa như gương lành của cha
thánh Phanxicô.

Trên đây là vài dòng chia sẻ
gửi tới tất cả anh chị em trong
đại gia đình Phan sinh. Với ước
mong được anh chị em thêm lời
cầu nguyện cho cộng đoàn, và
cho mỗi thành viên trong cộng
đoàn chúng con bước đi trong
tình yêu của Chúa. Để nhờ đó,
nơi đây trở nên một một huynh
đệ đoàn yêu thương và hiệp nhất.

Xin kính chúc anh Giám tỉnh,
anh Phó Giám tỉnh và tất cả anh
chị em trong đại gia đình Phan
Sinh được đầy tràn ân sủng của
Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa
tưới mát trên anh chị em những
cơn mưa “bình an và thiện hảo”.
Cộng đoàn Thỉnh viện Phanxicô
Bình Giã xin kính chào và hẹn
gặp lại.

Bản Tin Cộng Đoàn Gia Hòa
Anh em cộng đoàn Gia Hòa xin kính chào Anh Giám Tỉnh và quý anh chị em.
Đã lâu lắm rồi cộng đoàn Gia Hòa không có chia sẻ gì với mọi người. Xin lỗi mọi người vì sự thiếu
sót đó.
Nhiệm kỳ mới này, cộng
đoàn Gia Hòa đã có sự đổi thay
về nhân sự và nơi chốn phục vụ
của anh em: 3 anh - Duy An,
Thanh Hải, Văn Công - rời cộng
đoàn Gia Hòa về các công đoàn
khác trong tỉnh dòng. Cộng đoàn
đón nhận thành viên mới là anh
Gioan Nguyễn Hữu Hiệp. Vậy
nên, hiện nay cộng đoàn có 5
thành viên chính thức. Về nơi
chốn phục vụ của anh em: ngoài
2 nơi (Gx. Gia Hòa và Gx. Yên
Lĩnh) không thay đổi, còn lại,
Anh Quang Hải rời Gx. Sen
Bàng về phục vụ tại Gx. Đá Nện;
Anh Duy An về Hòa Hội nên
Gx. Lộc Thủy giao lại cho giáo
phận; Anh Thanh Hải về Cù Lao
Giêng nên Đền Thánh An-tôn
Trại Gáo chưa có anh em thay
thế để hiện diện.
Hiện nay, cộng đoàn Gia Hòa
hiện diện phục vụ tại các nơi:
Anh An-tôn Sĩ và anh Lượng
(khấn sinh giúp năm) ở tại Gx.
Gia Hòa; anh Gioan Hiệp và anh
Phanxico xavier Trình ở tại nhà

cộng đoàn; anh Phê-rô Minh
Tuệ, anh Minh Hoàng (khấn sinh
giúp năm) và anh Viết Thường
(giúp hè) ở tại Gx Yên Lĩnh; anh
Giuse Quang Hải, anh Hồng
Phúc (khấn sinh giúp năm),
anhVăn Lệ (giúp hè) và anh Văn
Nho (giúp hè) ở Gx. Đá Nện.
Ngoài ra 3 anh Quang Hải, Minh
Tuệ và Hữu Hiệp đảm trách trợ
úy cho 3 miền PSTT và GTPS
với tổng số 52 HĐĐ PSTT và 42
HĐĐ GTPS.

Đôi dòng chia sẻ với mọi
người về tình hình nhân sự, nơi
chốn phục vụ và công việc của
anh em tại cộng đoàn Gia Hòa.
Xin anh Giám Tỉnh và anh chị
em thêm lời cầu nguyện cho anh
em trong cộng đoàn. Cộng đoàn
Gia Hòa kính chúc anh Giám
Tỉnh và quý anh chị em luôn
được tràn đầy sức khỏe, bình an
và thiện hảo.
Ts. Antôn Đặng Đình Sĩ, ofm.
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50 NĂM

THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Phaolô H’Neng
Phêrô Đặng Đình Quản

50

năm là mốc
thời gian tuy
không
dài
nhưng cũng
đủ cho một cuộc hành trình.
Hành trình với biết bao thăng
trầm, hành trình với những hy
sinh, hành trình với những nỗ
lực, với biết bao hồng ân mà
Thiên Chúa đã trao tặng cho
Giáo xứ Phaolô H’Neng, cũng
như sự dẫn dắt của các cha xứ,
các vị tiền nhân qua các thời kỳ.
1. Đôi nét về giáo xứ
Phaolô H’Neng
Giáo xứ Phaolô H’Neng nằm

trên địa bàn Thị trấn Đăk Đoa,
cách thành phố Pleiku 16 km
về hướng Đông.
Năm 1967, từ một mảnh
đất chỉ có anh chị em Bahnar,
Jrai sinh sống; khi ấy, dưới sự
dẫn dắt của cha Vinh Sơn
Nguyễn Viết Nam, với con số
khoảng 90 người Kinh từ
Quảng Nam, Bình Định vào
lập nghiệp, ngài đã thành lập
nên Giáo họ H’Neng với tên
thánh bổn mạng là Phaolô và
ngài đã coi sóc giáo họ đến
1975. Từ năm 1975 - 2010
giáo xứ đã được chăm sóc bởi
các cha quản xứ Phú Thọ đó là
các cha Đa Minh Đinh Hữu

Lộc, cha Antôn Đinh Bạt
Huỳnh, cha Giuse Nguyễn
Minh Công, và cuối cùng là
cha Giuse Trần Văn Bảy.
Trong thời gian cha Giuse
Trần Văn Bảy chăm sóc giáo
xứ thì có cha Micae Ya Thu
Dòng Phanxicô phụ tá ngài.
Ngày 1/11/2010 Đức Giám
Mục Micae Hoàng Đức Oanh
đã bổ nhiệm chính thức cha
Ya Thu làm Phụ trách Giáo họ
Phaolô
H’Neng.
Ngày
1/8/2013 Đức Giám Mục đã
nâng giáo họ này lên giáo xứ
và ngày 27/4/2014 chính
quyền cũng công nhận nơi đây
là một giáo xứ.
Thời gian 50 năm từ con số
vài chục giáo dân, nay lên tới
1.011 tín hữu người Kinh và

1.398 tín hữu Bahnar, Jrai.
Giáo xứ Phaolô H’Neng có
nhiều đoàn thể khác nhau đã
tạo nên một giáo xứ năng
động và trưởng thành. Ngoài
ra, nơi đây còn có sự hiện diện
của các nhà dòng như: Mến
Thánh Giá Xuân Lộc, La San
nam, La San nữ, Ảnh Phép Lạ.
Sự hiện diện của các hội dòng
đã làm cho giáo xứ mỗi ngày
lớn mạnh hơn trong đời sống
đức tin.
2. Thánh lễ tạ ơn
Hôm nay (27/6/2017),
ngay từ sáng sớm, các đoàn
cồng chiêng từ các buôn làng
đã tập trung về tại nhà thờ để
chào mừng các vị khách quý
đến với giáo xứ nhân dịp
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mừng 50 năm thành lập giáo
xứ, mừng thánh Phaolô bổn
mạng của giáo xứ và ban Bí
Tích Thêm Sức cho các em
trong giáo xứ. Đức Giám Mục
Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ
tế thánh lễ cùng với các cha
đồng tế: cha quản hạt giáo hạt
Mang Yang, các cha trong
giáo hạt, các cha tiền nhiệm
của giáo xứ, các anh em linh
mục trong cộng đoàn Pleiku
và Sa thầy. Ngoài ra, còn có
sự hiện diện của các tu sĩ
thuộc các dòng tu, anh chị em
các giáo xứ bạn cũng như toàn
thể bà con giáo dân của giáo
xứ Phaolô H’Neng về tham
dự.

Trong bài giảng lễ Đức
Giám mục đã nói lên những
nhân đức, cũng như con người
và cuộc đời của thánh Phêrô
và thánh Phaolô. Thánh Phêrô
đã mạnh mẽ tuyên xưng Chúa
Giêsu là Chúa Cứu Thế và là
người đầu tiên thay mặt Chúa
Kitô hướng dẫn Giáo Hội.
Thánh Phaolô là người bảo vệ
đức tin và dạy dỗ muôn dân
lãnh nhận ơn cứu độ. Ngài
cũng mời gọi 62 em lãnh nhận
Bí Tích Thêm Sức hôm nay,
cũng như toàn thể cộng đoàn
hãy noi gương vị thánh bổn
mạng của giáo xứ là thánh
Phaolô, luôn biết vượt qua
những khó khăn trong đời

sống để đem Tin Mừng của
Chúa đến cho mọi người.
Thánh lễ TẠ ƠN HỒNG
ÂN 50 NĂM thành lập Giáo
xứ Phaolô H’Neng hôm nay
diễn ra tốt đẹp, sốt sắng, nhiều
người ở lại xem hết chương
trình văn nghệ mới ra về; cũng
có nhiều anh chị em như lưu
luyến mong buổi văn nghệ
tiếp tục mãi trong nắng chiều
nhẹ nhàng của vùng đất Gia
Lai Tây Nguyên.

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

Bonum

NIỀM VUI MỚI !!!
Tháng 6, mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cộng đoàn Nhà Tỉnh Dòng (tên gọi cũ: cộng đoàn
ĐaKao) xin chia sẻ với anh chị em xa gần vài nét mới của tên gọi mới:
Theo Nghị Quyết 3 của Tu nghị Tỉnh dòng 2017, Tu viện Phanxicô Đakao là Nhà Tỉnh Dòng. Với
tên gọi mới, cộng đoàn Nhà Tỉnh Dòng hướng đến những chức năng cụ thể như sau:
1. Phục vụ các hoạt động
của trụ sở Tỉnh dòng: công tác
điều hành văn phòng Tỉnh dòng;
đón tiếp anh em trong Tỉnh dòng
và anh em thuộc các Tỉnh dòng
khác, các ân nhân của Tỉnh
dòng...; tổ chức các sự kiện lớn
trong Tỉnh dòng như Lễ Cha
Thánh Phanxicô, ngày Tinh thần
Assisi 23/10, các buổi hội họp,
gặp gỡ, giao lưu với các đơn vị
khác thuộc đại gia đình Phan
Sinh, với các dòng và với các
anh em quốc tế...
2. Phục vụ các công tác mục
vụ tông đồ xã hội: mục vụ Giáo
xứ Đakao, Trợ úy cho Dòng
Phan Sinh Tại Thế (PSTT), Bảo
Trợ Ơn Gọi Phan Sinh
(BTƠGPS), dâng lễ, giải tội cho
các Dòng tu, các hoạt động văn
hóa, nghệ thuật (âm nhạc, điêu
khắc), công tác tông đồ xã hội tại
cơ sở Mái Ấm Phan Sinh, hoạt
động JPIC...
Theo Bảng Gia đình nhiệm
kỳ 2017-2020, cộng đoàn Nhà
Tỉnh dòng chào đón thêm các
thành viên mới: anh tân Phụ
trách Giuse Nguyễn Tiến Dũng,
anh tân thư ký Tỉnh dòng Phêrô
Dương Văn Thiên, anh tân đặc
trách BTƠGPS Việt Nam
Phaolô Nguyễn Quốc Huy (thay
thế anh Antôn Nguyễn Trung
Trực chuyển về cộng đoàn Hà
Nội), anh tân Trợ Úy Dòng
PSTT-GTPS Việt Nam Đaminh
Phạm Văn Đổng (thay thế anh
Bosco Nguyễn Văn Đình sẽ
chuyển về cộng đoàn Thủ Đức

vào cuối tháng 7) và anh
Giuse Hoàng Trung
Quân (chuyên viên thiết
kế đồ họa, chuyển về từ
cộng đoàn Xuân Sơn).
Ngoài chức năng và
các thành viên mới,
trong hai tháng vừa qua,
cộng đoàn Nhà Tỉnh
dòng còn đón nhận thêm
nhiều niềm vui mới. Nhờ hồng
ân Chúa thương, vào Chúa Nhật
Lòng Chúa Thương Xót
23/04/2017 vừa rồi, cộng đoàn
có thêm 2 tân linh mục: anh
Phaolô Đỗ Thanh Diệu, anh
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Huy và tân phó tế Phêrô Nguyễn
Văn Dũng. Niềm vui nối tiếp
niềm vui, anh em được tin tình
hình sức khỏe của anh nguyên
Giám tỉnh Phanxicô Xaviê đang
hồi phục khá tốt. Bên cạnh đó,
trong những ngày đầu của mùa
hè này, cộng đoàn đang tất bật
với việc chuẩn bị sắp xếp dọn
dẹp lại nhà cửa: sửa chữa mới
các phòng khách trong và ngoài
tu viện, sắp xếp, sơn sửa lại các
phòng kho, các hành lang,…
mọi thứ đang trở nên như mới.
Nét mới của nhịp sống bên
ngoài của cộng đoàn được củng
cố nhờ nhịp sống phụng vụ, đời
sống thiêng liêng bên trong. Mùa
hè này, cộng đoàn chào đón
thêm 4 anh em Học viện: Luca
Phi, Giuse Tịnh, Giuse Linh,
Đaminh Khái đến thực tập đời
sống cộng đoàn, góp phần làm
cho sức trẻ của cộng đoàn đã trẻ

nay càng trẻ hơn. Thánh Lễ,
Kinh Nguyện, tiếng đàn ca hát
nay càng thêm sốt sắng, nhịp
nhàng, sinh động và tươi trẻ hơn.
Tháng 6, tháng Kính Thánh
Tâm Chúa Giêsu. Tháng của
nhiều niềm vui và đổi mới đối
với cộng đoàn Nhà Tỉnh dòng.
Tháng này Mẹ Giáo hội cũng
mừng lễ kính các thánh Gioan
Tẩy Giả, Phêrô – Phaolô, bổn
mạng của rất nhiều anh em trong
Tỉnh dòng và trong cộng đoàn
Nhà Tỉnh dòng. Nhân dịp này,
anh em đến thăm và mừng bổn
mạng anh Phaolô Nguyễn Thanh
Bình đang điều trị bệnh tại gia
đình. Xin Chúa, qua lời cầu bầu
của các thánh quan thầy, ban cho
anh em đau bệnh, già yếu có
thêm sức mạnh, niềm vui trong
khi kết hợp với Chúa Kitô chịu
đau khổ.
Vài thông tin về cộng đoàn
Nhà Tỉnh dòng xin được chia sẻ
với anh chị em xa gần trong đại
gia đình Phan Sinh. Kính chúc
anh chị em luôn tràn đầy bình
an và hạnh phúc của Chúa qua
lời cầu bầu của Cha Thánh
Phanxicô.
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GIÁO XỨ ANTÔN VĨNH PHƯỚC, NHA TRANG

Dân Cù Lao
ăm nay, Giáo
xứ
Vĩnh
Phước
Nha
Trang kỷ niệm 60 năm Lập Xứ
(1957-2017). Ngọc Khánh của
giáo xứ may mắn nằm gọn trong
Ngọc Khánh Giáo Phận. Theo
như Đức cha Giuse Võ Đức
Minh, giám mục giáo phận Nha
Trang chia sẻ trong bài giảng
thánh lễ cung hiến ngày 13-62017, thì khi giáo phận Nha
Trang được thành lập, Vĩnh
Phước là giáo xứ
đầu tiên được Đức
giám mục tiên
khởi
Marcel
Piquet Lợi thiết
lập. Thật là vinh
dự
và
“vĩnh
phước”!
Để mừng Ngọc
Khánh ý nghĩa,
giáo xứ đã chỉnh
trang lại ngôi nhà
thờ chính của giáo xứ là Nhà
Thờ Antôn để xin Đức giám mục
đến cung hiến thánh đường này
(*) và thánh hiến bàn thờ bằng
đá avonite mới hoàn thành.
Đồng thời trùng vào thời điểm
hằng năm Đức giám mục thường
về xứ ban bí tích Thêm Sức và
Rước Lễ Lần Đầu, nên ĐGM
cũng sẵn dịp này trao ban hai bí
tích đó cho con em trong thánh
lễ cung hiến luôn.
Vì thánh hiệu nhà thờ là
Antôn, nên Đức giám mục đã
chấp thuận dễ dàng lấy ngày lễ
kính thánh Antôn, thứ ba 13-62017 làm ngày Cung Hiến, và
đây cũng là ngày Cao Điểm của

Năm Ngọc Khánh
Giáo Xứ. Gần 40
linh mục đến đồng
tế trong thánh lễ;
cha giám tỉnh dòng
Phanxicô Việt Nam
cũng cố gắng sắp
xếp, mặc dầu đang
tuần tĩnh tâm năm,
để đến chúc mừng
giáo phận, chúc
mừng giáo xứ và chúc mừng anh
em Phanxicô đã và đang chăm

Sau ngày Cao Điểm giáo xứ
sẽ tổ chức chuyến hành hương
đến Lavang và các đền thánh
khác từ tối Chúa nhật 27-8 đến
thứ năm 31-8-2017.
Lời cám ơn sau lễ cung hiến
của cha quản xứ đương nhiệm
Anphong Nguyễn Công Minh,
ofm, gói gọi những tri ân và lược
sơ Nhà Thờ Antôn được cung
hiến hôm nay:

sóc giáo xứ.
Trước ngày Cao Điểm thứ ba
13-6, giáo xứ có ngày Mừng
Vui, Chúa nhật 11-6, gồm Hội
Chợ buổi sáng, Diễn Nguyện
buổi tối, và sau đó là Xổ Số mà
mỗi gia đình được tặng 2 vé “cầu
may”. Lô Độc
Đắc là chiếc xe
Cub trắng mới
tinh, 50cc, giá 14
triệu. Chủ nhân vé
trúng là một em
bé trong giáo xứ
chưa biết chạy xe!
Nhưng không lo,
bố mẹ em chạy
giúp.

“Hôm nay thật là ngày hồng
phúc. Chẳng những trong Hán
Việt “hồng” là lớn mà hôm nay,
hồng là rất lơn và rất “nặng” nữa.
Số là khi con gửi đến quí cha và
tu sĩ Thư Mời tham dự ngày 136 này, thì người đầu tiên hồi đáp
cho con rằng sẽ đến dự ngày này
là cha Cao Tấn Phúc, không phải
một ký phúc, mười ký phúc, một
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tạ phúc mà là một “tấn phúc” từ
trên “cao” đổ xuống trên giáo xứ
trong ngày trọng đại này. Hoan
hô cha Cao Tấn Phúc!
“Chúng con tri ân Đức cha đã
đến cung hiến nhà thờ Antôn,
thánh hiến bàn thờ, ban bí tích
Thêm Sức cho 28 em và cho 29
em khác được rước Chúa lần
đầu.
“Riêng về việc cung hiến nhà
thờ và thánh hiến bàn thờ hôm
nay, chúng con xin Đức cha và
Đức cha đồng ý liền về ngày giờ,
vì nhà thờ mang thánh hiệu
Antôn cho nên không gì phù hợp
cho bằng cung hiến trong ngày
mà toàn giáo hội Latinh mừng lễ
Antôn Padova 13-6.
“Nhà thờ Antôn khởi đầu
năm 1957 bằng một căn nhà nhỏ
dài 20m trên mảnh đất nay là tu
viện Phanxicô Vĩnh Phước.
“Năm 1963, tức 6 năm sau
nhà nguyện này, nhờ giới thiệu
mà có được căn nhà kho tiền chế
rộng rãi, 50m x 15m, cha Alix
Bourgeois, ofm, cũng là cha xứ
tiên khởi của giáo xứ Vĩnh
Phước, đã đưa về và đặt trên
mảnh đất mới, tức mảnh đất
chúng ta đang tụ họp, và cũng
chính là căn nhà kho từ lúc đó
đến giờ. Gần 60 năm mà chắc
chắn là hơn thế nữa, vì khi đưa
khung nhà kho tiền chế về, thì nó
đã được sử dụng trước đó khá
lâu. Hơn 60 năm căn nhà đã

đương đầu với gió sương, khí
biển. Khi chỉnh trang lại năm
nay, phải cưa cắt một vì kèo, mới
thấy sắt thép xưa kiên vững đến
nhường nào!
“Năm 1990, tức gần 30 năm
sau từ khi có nhà thờ thứ hai này,
cha Vinh Sơn Hoàng Văn Lư,
ofm, đã cho đại tu lại nhà thờ
này, trên sườn sắt chính vẫn là
nhà kho tiền chế xưa.
“Năm nay kỷ niệm 60 năm
lập xứ, giáo xứ chỉnh trang lại
nhà thờ, đặc biệt nâng trần cung
thánh lên cao, chỗ cao nhất là
cao hơn trần cũ được 1m6 để
kính Đức cha về cung hiến nhà
thờ và thánh hiến bàn thờ hôm
nay.
“Trong buổi diễn nguyện tối
Chúa nhật cách đây 2 ngày (116-2017), phần dâng hương tri ân,
chúng con cũng đã “tưởng nhớ”
đến những bậc
cha anh trưởng
thượng đã đặt
nền và góp sức
lớn lên cho giáo
xứ Vĩnh Phước,
mà nay đã về cõi
Vĩnh Phước.

đến những người đang sống hùn
sức với chúng con xây dựng giáo
xứ, trong đó chắc chắn nhiều vị
đang ngồi trong nhà thờ hôm
nay. Dĩ nhiên là có Đức cha,
giám mục giáo phận.
“60 năm qua giáo xứ Vĩnh
Phước lên tuổi ngọc. Lại là may
mắn tuổi ngọc cùng với giáo
phận. Ngọc khánh của giáo phận
cũng là ngọc khánh của Vĩnh
Phước. Tạ ơn, Vui mừng và Hy
vọng là con đường của giáo phận
dịp 60 năm cũng xin là con
đường của giáo xứ. Tạ ơn quá
khứ, vui mừng hiện tại, hy vọng
tương lai, nhưng 3 thì này cũng
đang đan xen nhau trong những
con người Vĩnh Phước đang
sống đây.
Xin được hy vọng, xin cùng
mừng vui, và nhất là Vĩnh Phước
xin tạ ơn muôn người: Đức cha,
cha TĐD, cha giám tỉnh, quý cha
và quý vị. Xin Chúa chúc lành
cho tất cả chúng ta. Amen.”
* Giáo Luật 1217, triệt 2: “Các nhà
thờ, đặc biệt nhà thờ chính toà và
nhà thờ giáo xứ, phải được cung
hiến với nghi lễ trọng thể”

Cũng
như
qua dâng hương
chúng con “nhớ”
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Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn xin gởi đến quý
Độc Giả phần I trong tác phẩm Đối Thoại Gữa Một
Nhà Khoa Học và Một Chuyên Viên Kinh Thánh của
Gabriel M. Allegra, OFM, dịch giả Alexis Trần Đức
Hải, OFM, tr. 57-82
Teilhard: Tôi đang chờ cha.
Xin mời cha ngồi, và chúng ta
hãy bắt đầu ngay với việc bàn
luận chủ đề của chúng ta, chủ đề
mà tôi muốn diễn đạt rõ ràng và
chính xác bằng các hạn từ sau:
vũ trụ được sắp xếp quy hướng
về Đức Kitô; đó là Viên Mãn của
Đức Kitô. Cha đã nói với tôi
rằng các khẳng định này chứa
đựng một sự thật vĩ đại và tuyệt
vời, tuy nhiên cha chưa hoàn
toàn đồng ý với tôi về cách diễn
đạt chúng. Tôi muốn nhấn mạnh
một lần nữa là tôi không nói như
một nhà thần học, hoặc như một
nhà triết học. Tôi chỉ quan tâm
đến những ai foris sunt (ở bên
ngoài), các nhà khoa học. Thánh
Phanxicô Xaviê, như cha biết, có
những người Ấn để truyền giáo;
còn tôi, các người Ấn của tôi là
các khoa học gia hiện đại. Một
số lượng to lớn những tâm hồn
đi tìm kiếm Thiên Chúa! Giá mà
có người nào đó đến giúp họ và
chỉ cho họ con đường đến với
Người (“quaerunt Deum, si forte
attractent eum” – qc. Tv 17:27).
Tôi cảm tưởng như đang nghe
tiếng kêu mời thống thiết của họ:
“Transi et adjuva nos” (Hãy đến
và giúp chúng tôi – qc. Cv 16:9)
Cho đến bây giờ tôi thấy cách rõ
ràng sứ mạng của tôi, tuy nhiên
tôi không phải là một thần học
gia, và vì thế tôi hết lòng vui
mừng khi có dịp nghe một thần

Phần I

học gia có
lòng muốn
khẳng
định xác
tín của tôi
và
lòng
yêu
sốt
mến của
tôi đối với
Đức Kitô
Vĩ Đại. (Le
Grand Christ)
Allegra: Thưa cha, tôi lấy làm
tiếc nói với cha rằng, người đang
ở trước mặt cha đây không phải
là một nhà thần học, nhưng đúng
hơn, là một người con khiêm tốn
của thánh Phanxicô Atxisi, Đấng
mà, giống như cha, bị nét hùng
vĩ vũ trụ của Đức Kitô thu hút Rex totius universitatis, Vua của
toàn vũ trụ - Sự hùng vĩ này vốn
không gì khác hơn là hệ luận lô
gích của học thuyết của trường
phái Phan sinh, và cách đặc biệt
của John Duns Scotus, nhà thần
học vĩ đại về tính ưu việt tuyệt
đối và hoàn vũ của Đức Kitô.
Như ngài, tôi hầu như không
hiểu được làm sao người ta có
thể nói về Ngôi Lời Nhập Thể
như Hữu Thể vĩ đại nhất, cao cả
nhất, và thánh thiện nhất trong
tất cả mọi hữu thể, và đồng thời
xác nhận rằng tội là duyên cớ
cho sự Nhập thể của Ngài.
(“occasioned” by sin)

Như tôi đã nói với cha trước
kia, lời khẳng định quan điểm
của cha đã gây một ấn tượng sâu
đậm trong tôi: “Đức Kitô của
các Tin mừng, được cưu mang
và được yêu mến theo quy mô
của thế giới Địa Trung Hải”.
Lời khẳng định này làm tôi nghĩ
rằng, xét từ một số quan điểm
nào đó, toàn bộ cố gắng truyền
giáo có vẻ như thất bại. Nhưng
dù sao tính lạc quan bền bỉ của
tôi không hề bị lay động do bởi
hai giáo thuyết nền tảng của Tạo
dựng và Nhập thể, hoặc, nói
cách chuyên biệt hơn, của giáo
thuyết về Ngôi Lời Nhập Thể
“per quem omnia facta sunt et in
quo omnia constant” (nhờ
Người, tất cả mọi sự được tạo
thành và trong Người tất cả đều
được nối kết lại - qc. Col 1: 1617). Có lẽ cha sẽ thấy điều này
kỳ lạ, nhưng cha có thể sẽ hài
lòng khi biết rằng một nhà luật
học người Ý nổi tiếng, Ngài
Alberto De Stefani, khi nói với
tôi về các hậu quả đáng buồn và
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gây đổ vỡ của cuộc chiến tàn
nhẫn này, đã kết luận bằng
những từ sau: “Cuối cùng,
chúng ta phải luôn luôn duy trì
niềm hy vọng, bởi vì chúng ta
tin vào tạo dựng, nghĩa là tin
vào một Thiên Chúa Đấng
Tạo thành, và bởi vì chúng ta
tin vào mầu nhiệm Nhập
Thể.”
Teilhard: Đây là một
khẳng định đầy thuyết phục
và đúng sự thật nhất. Xin cha
tiếp tục nói cho tôi nghe bằng
cùng sự thẳng thắn và nét khả
ái mang tính chất phan sinh
này. Nầy cha Allegra, cha
thấy không, mặc dù tôi bắt đầu
từ những cơ sở khác, các cơ sở
của khoa học, nhưng tôi đạt
đến cùng những kết luận như
cha. Điểm bất đồng duy nhất
là tôi diễn tả tư tưởng của tôi
bằng một từ vựng khác. Như
tôi đã nói với cha trước kia, tôi
cố gắng làm cho những người
ngày nay hiểu, những người
mà mỗi khi vừa nghe nói đến
thuyết hình chất, hoặc bất cứ
học thuyết nào của Aristote
hay kinh viện, thì lập tức chau
mày. Cha phê bình tính hàm
hồ của thuật ngữ của tôi, và có
Adhémar d’ Halès, sj, (18611938) là một nhà thần học và giáo phụ
học người Pháp, người đã cùng với cha
Bainvel khai mào tạp chí định kỳ
Bibliothèque de théologie historique,
và đã phục vụ như người điều hành
chính cuốn Dictionnaire apologétique
de la foi catholique, 4 vols. (Paris;
Beauchesne, 1911-1922).
1

2

Léonce de Grandmaison, sj,
(1868-1927) là người sáng lập chính
tạp chí định kỳ Recherches de science

lẽ cha làm như thế là do nhiều
lý do tốt đẹp. Nhưng đó lại là
mục đích chính xác - một mục
đích mà tôi muốn hoàn thành
- bắt tôi sử dụng một từ vựng
như thế. Để trở về lại với đề
tài “Đức Kitô Vĩ Đại,” tôi biết,
từ các cuộc trao đổi của tôi với
Hales,1 de Grandmaison,2
Lebreton3 - tôi tin chắc là cha
quá quen với các tên tuổi này
- rằng, cùng với học thuyết về
Ngôi Lời trở thành Người hầu
như là chỉ để Cứu chuộc con
người, còn có một học thuyết
khác về Nhập Thể hoàn toàn
độc lập khỏi tội lỗi của trường
phái Phan sinh. Tiếc rằng loại
công việc của tôi không cho
phép tôi dồn toàn tâm lực vào
việc nghiên cứu đề tài hấp dẫn
này. Tuy nhiên, thánh Phaolô,
cả qua giáo thuyết của ngài về
Đức Kitô Viên Mãn lẫn trong
các thư của ngài gởi cho tín
hữu Côlôsê và Êphêsô, dạy tôi
và làm tôi ý thức sự việc Đức
Kitô là Alpha và Ômêga, là
trung tâm và là kết thúc của
toàn thể vũ trụ thì đúng là
ngần nào! Xin cha nói cho tôi
biết, ngày nay giới thần học
đón nhận học thuyết này như
thế nào? Có những người theo
religieuse và là tác giả, giữa nhiều cuốn
khác, của cuốn sách Jésus Christ: His
person, His message, His credentials,
do Dom Basil Whelan, Ada Lane, và
Douglas Carter dịch, 3 tập (New York:
Sheed and Ward, 1930-1934). Ngài là
một trong số ít các nhà thần học được
Teilhard ngưỡng mộ, và thường có thói
quen gọi ngài là “Léonce thần thánh”
(“divine Léonce”) Xem Claude
Cuénot, Teilhard de Chardin: A
Biographical study (Baltimore, Md.:
Helicon, 1965), trg. 13.

nó, hoặc có lẽ nó được bàn
đến như một đề tài có tính lý
thuyết, nếu không nói là hoàn
toàn bị bỏ quên không?
Allegra: Thưa cha, còn hơn
cả bị bỏ quên nữa! Học thuyết
này hoặc bị các vị -vốn tầm
thường- soạn sách giáo khoa
thần học tín lý tấn công, hoặc,
còn tệ hại hơn nữa, bị đề cập
đến với một thái độ kiểu như
“thấy tội nghiệp mà thương
hại”, một thái độ thực sự gây
tổn thương, xúc phạm.
Teilhard:
Oh,
les
professeurs! Il y en a des
myopes! (Ồ, các giáo sư! Có
những vị thiển cận là ngần
nào!)
Allegra: Trong những tác
phẩm thần học nghiêm chỉnh
và sâu sắc hơn, học thuyết này
thường được trình bày bên
cạnh và so sánh với học thuyết
thường được đa số chập nhận
là: Nhập Thể là để Cứu
Chuộc. (Nd. nghĩa là mục đích
chính của Nhập Thể là để
chuộc tội). Cũng có những vị,
theo chân của Suarez, cố gắng
điều hợp hai học thuyết xem
ra xung khắc này.4 Theo ý tôi,

3

Jules Lebreton, sj, (1873-1956) là
một nhà thần học và sử học Giáo hội,
cùng với Léonce de Grandmaison, sáng
lập tạp chí định kỳ Recherches de
science religieuse.
4
Francisco Suarez (1548-1617),
một lãnh tụ trong lĩnh vực thần học và
triết học, thuộc dòng Tên, đề xướng
học thuyết có hai lý do cho Nhập Thể:
một lý do tuyệt đối, đó là sự tuyệt hảo
của chính Nhập Thể; và một tương đối,
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một giải thích rõ ràng và mang
tính học thuật cao của toàn bộ
vấn đề được tác giả Michel
trình bày trong cuốn “Tự điển
thần học công giáo”5 Tuy
nhiên, nếu tôi không lầm thì
các anh em Phan sinh bị bỏ rơi
hầu như một mình trong chiến
tuyến bảo vệ sự ưu việt tuyệt
đối của Đức Kitô, hoặc học
thuyết chủ trương rằng Nhập
Thể không bị tội của con
người tác động. Mấy năm
trước, vị Tổng Phục vụ tiền
nhiệm của chúng tôi, Leonard
M. Bello, ofm, gởi một thư
chung cho toàn thể Anh em
trong Dòng, trong đó ngài
trình bày học thuyết đẹp đẽ
này, và nghiêm chỉnh kêu mời
các anh em ngài dạy, phổ biến
và bảo vệ nó.6 Trong phần
trình bày rất hay văn kiện này,
cha Bello chỉ cho thấy rằng,
cùng với giáo huấn của các
thủ bản thần học, trong Giáo
hội luôn có, như hiện đang có
hôm nay đây, những tư tưởng
gia vĩ đại, những nhà thần bí,
và những vị thánh chấp nhận
và bảo vệ vương quyền của
Đức Kitô, hoặc tính ưu việt
tuyệt đối. Thật là thích thú khi

thấy một số nhà chú thích Anh
giáo, ví dụ nổi tiếng như
Westcott,7 hết lòng ủng hộ
cùng một học thuyết này và
đặt nền tảng của việc giảng
dạy của họ trên Kinh Thánh,
đặc biệt các lá thư của thánh
Phaolô.

là sự Cứu Chuộc nhân loại chịu tác
động của tội của Ađam.

của nhiều cuốn sách và tiểu luận. Trong
các cuốn sách nổi tiếng của ngài, có
cuốn: A General Survey of the History
of the Canon of the New Testament (7th
ed, London: Macmillan, 1896); An
Introduction to the Study of the Gospels
(7th ed, London: Macmillan 1888).

Qc. A. Michel, “Incarnation,”
Dictionnaire de théologie catholique,
Vol. VII (2), cols. 1445-1539.
5

6

Qc. Leonardo M. Bello, ofm.
“Litterae encyclicae de universali
Christi primatu atque regalitate,” Acta
Ordinis Fratrum Minorum, LII (1933),
293-311.
7

Brooke Foss Westcott (18251901), một học giả chuyên về Kinh
thánh và Giám mục Anh giáo, là tác giả

Teilhard: Xin cha nói thêm
cho tôi về các Giáo phụ và các
người bảo vệ học thuyết này,
mặc dù tôi không có giờ để
đọc nhiều, tôi nghĩ rằng giáo
huấn của thánh Phaolô thì đã
quá đủ. Nếu tôi nhớ không sai
thì, mấy năm về trước, Giám
mục Herbigny đã nói với tôi
rằng kể cả các người Liên xô
và Chính thống, nói chung, họ
tin vào học thuyết này.8
Allegra: Cha Teilhard,
trong mức độ liên quan đến
các nhà thần học, hoặc đúng
hơn các vị thuộc Chính Thống
giáo, tôi có thể nói cho cha
hay điều này đã có trong tài
liệu của lá thư của cha Bello.
Do bởi giáo thuyết của họ về
sự thần hóa của bản tính nhân
loại qua Nhập thể, họ, hoặc
minh nhiên hoặc mặc nhiên,
đặt Cứu Chuộc lệ thuộc vào
Nhập Thể. Chính Nhập Thể,

Giám mục Michel d’ Herbigny, sj,
được Đức Giáo hoàng Piô IX đặt làm
Chủ tịch Ủy ban giáo hoàng về Liên xô,
sau khi Ủy ban này tách ra khỏi Thánh
bộ về Giáo hội Phương Đông ngày 06
tháng 04, năm 1930. Ngài cũng được
8

trên thực tế, vinh danh Thiên
Chúa trong một cách đặt biệt
và thần hóa vũ trụ. Tổng Giám
mục Chính thống của Bắc
Kinh, Ngài Victor, và thần
học gia của ngài, giáo sư
Zeiseff, không quen với thần
học phương Tây, nhưng các
ngài biết rằng, trên điểm này,
trường phái Phan sinh gần với
học thuyết của họ hơn, và - họ
nói với tôi như thế - họ rất
hãnh diện về điều này. Cùng
một ý tưởng đó đã được bà
Varaschini, một học giả uyên
bác và là một tín hữu đạo đức
người Nga, từ Giáo hội Chính
Thống chuyển qua Công giáo,
không ngừng biểu đạt với tôi.
Liên quan đến tư tưởng của
các Giáo phụ, tôi có thể quy
chiếu về các kết quả nghiên
cứu của một trong những
người anh em người Pháp của
tôi,
cha
Chrysostome
Urrutibéhéty - tôi nghĩ cái tên
là ở xứ Basque - trong tác
phẩm Christus, Alpha et
Omega của ngài, phân tích ý
kiến của các Giáo phụ Hy lạp
và La tinh mãi cho đến thời
phục hưng của Kinh viện của
thế kỷ thứ 16 và 17.9 Ngoại trừ
bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự Viện
nghiên cứu giáo hoàng về học thuật
Phương Đông.
9

Cha Chrysostome Urrutibéhéty,
ofm, dùng hầu như hết cả cuộc đời của
ngài để quảng bá học thuyết về tính ưu
việt tuyệt đối của Đức Kitô và lòng
sùng kính Đức Kitô Vua. Tác phẩm
chính của ngài là Christus, Alpha et
Omega, seu de Christi universali regno
(2nd ed; Lille: Girard, 1910)
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một số nhỏ chi tiết thiếu chính
xác của khoa phê bình lịch sử,
tác phẩm, xét như toàn bộ,
đem lại cho độc giả một ấn
tượng dứt khoát rằng học
thuyết về tính ưu việt tuyệt đối
của Đức Kitô không có lý gì
xa lạ và cực đoan như các thủ
bản thông thường của thần
học tín lý xem ra nói đến.
Ngược lại, học thuyết này
được bén rễ sâu trong truyền
thống to lớn của Giáo hội xưa.
Nó đã được các Giáo phụ có
thế giá chấp nhận, chẳng hạn
như thánh Irênê, thánh
Athanasius,
thánh
John
Chrysostom, thánh Cyril
thành Alexandria, Anastasius
xứ Sinai, và Isaac xứ Ninenê,
đó là chỉ nêu lên một số tên.10
Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi,
rất nhiều chứng nhân nổi tiếng
cho Truyền thống này - và tôi
bao gồm trong các vị này một
vị vĩ đại hơn hết là thánh
Augustinô - trong thực tế, đã
không để tâm cố gắng làm
một tổng hợp liên can đến
giáo huấn của Nhập Thể độc
lập khỏi tội, và giáo huấn về
Nhập Thể Cứu Chuộc.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất
nỗ lực làm theo hướng này là

10

Giáo huấn của các Giáo phụ này
về tính ưu việt của Đức Kitô đã được
Dominic J. Urger, ofm. Cap, bàn luận,
trong nhiều tiểu luận xuất hiện trong
Franciscan Studies, giữa những năm

Rupert of Deutz, một trí óc
đầy năng lực. 11
Tiếc rằng, sau Rupert,
người ta có thói quen trình bày
học thuyết về tính ưu việt
tuyệt đối của Đức Kitô không
như một chân lý mạc khải nũa,
mà lại trình bày nó đơn giản
như một giả định: Nếu Ađam
không phạm tội, Ngôi Lời có
nhập thể không? Trước một
câu hỏi như thế, các vị lãnh
đạo lớn của học phái Kinh
viện như thánh Tôma và thánh
Bônaventura, đều trả lời
không, và khi làm như thế, các
ngài đã đi ngược lại với chính
các vị thầy của họ là thánh
Albertô Cả và Alexander of
Hales. Tuy nhiên, cần phải
công bằng mà nói là cả hai vị
đều bảo vệ một số nguyên tắc
mà nếu đi tới cùng các kết
luận lô-gích của chúng, có thể
đưa đến học thuyết về tính ưu
việt tuyệt đối. Có thể là các
động cơ đàng sau các học
thuyết của họ, cũng như các
động cơ đàng sau cái nhìn của
thánh Augustinô, phát xuất
trước tiên từ sự lo sợ chọn một
lập trường xem ra có vẻ đi
ngược lại với nhiều khẳng
định rõ ràng của Kinh Thánh;

1945 và 1949, mỗi bài viết đề cập đến
một vị.
11

Rupert (d. 1135), viện phụ của
Deutz, gần Cologne, Đức quốc, trình
bày tư tưởng của ngài về động cơ của

kế đến, quan điểm của họ sẽ
đơn giản hơn nhiều khi trình
bày giáo thuyết Nhập Thể như
đơn thuần, hoặc ít là một cách
chính yếu, hướng về Cứu
Chuộc; và sau cùng, một chọn
lựa quan điểm như thế sẽ gợi
lên cách tức thời trong tâm
hồn của các tín hữu những tâm
tình sùng kính, mộ đạo. Bây
giờ, nếu người ta suy nghĩ
trong chốc lát về ảnh hưởng
mà giáo huấn của các vị Tiến
sĩ này đã có trên các trường
phái Công giáo, thiết nghĩ sẽ
khó mà chờ đợi ở các nhà biên
soạn sách giáo khoa một sự
quan tâm dành cho học thuyết
về tính ưu việt của Đức Kitô
như nó đáng được. Ngược lại,
cách mà các vị này đề cập vấn
đề thường cho người ta cảm
tưởng rằng họ không những
xem đây chỉ là một loại sùng
kính, một việc đạo đức, mà họ
còn không hề nghĩ rằng đây là
một cái gì liên can đến vinh
quang lớn nhất của Đức Kitô,
và hầu như - đối với tôi thì
chắc chắn - là một dữ liệu cùa
mạc khải được tìm thấy trong
Kinh Thánh và ở nơi các Giáo
phụ và các Tiến sĩ Hội thánh.
(Còn Tiếp)

việc Đức Kitô Nhập Thể trong tác
phẩm của ngài De gloria et honore Filii
Hominis, lib. 13 (Migne, Patrologia
latina, Vol. CLXVIII, cols. 16241629).
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PHANXICÔ

Hay Là THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Andrea Riccardi, nhà sử ho ̣c, là mô ̣t nhân vâ ̣t tôn giáo và chiń h tri ̣hàng đầ u nước Ý. Ông là
sáng lâ ̣p viên của Cô ̣ng đoàn Sant’Egidio. Từ 2011-2013, ông là bô ̣ trưởng Hơ ̣p tác quố c tế và
hòa nhâ ̣p. Năm 2013, ông viế t cuố n “La sorpresa di Papa Francesco. Crisi et future della
Chiesa”, mà nhà xuấ t bản Emmanuel, Paris, năm 2015, chuyể n ngữ sang tiế ng Pháp với đầ u đề :
“Comprendre LE PAPE FRANÇOIS. L’itinéraire d’un homme qui veut changer l’É glise et
le monde” (Hiểu ĐTC Phanxicô, Hành trình một người muố n thay đổ i Giáo Hội và thế giới).
Cuố n sách gồ m 282 trang với sáu đề mu ̣c lớn, sau lời giới thiê ̣u (Trg.5-9) của Andrea Riccardi:
Chuyển Ngữ: Ts Nguyễn Hồng Giáp
I.Sư ̣ từ nhiêm
̣ của Biể n Đức
XVI (Trg.11-30): - Tin tức
“Chấ n đô ̣ng” (11-18); - Ta ̣i sao
có quyế t đinh
̣ đó? (19-22); - Sự
khiêm ha ̣ của Ratzinger (23-30).
II.Sư ̣ bấ t ngờ (Trg.31-70): Cầ n mô ̣t lời tiên tri (31-36); Tiế ng kêu và lời khẩ n cầ u của
mô ̣t thi si ̃ (37-40); - Tuổ i trẻ
thiêng liêng của mô ̣t giáo hoàng
cao niên (41-46); - Đã xảy ra
chuyê ̣n gi?̀ (47-54); - Công
Đồ ng: mô ̣t “thiê ̣n cảm bao la”
(55-60); - Tự do hy vo ̣ng (6270).
III.Văn hóa gă ̣p gỡ (Trg.71124): - Hy vo ̣ng, tức là gă ̣p gỡ
(71-78); - Phúc cho những người
hiề n lành (79-87); - Mô ̣t “chân
trời không tưởng” (88-124).
IV.Giáo Hô ̣i của người
nghèo (Trg.125-178): - “Như tôi
ước muố n mô ̣t Giáo Hô ̣i nghèo
và vì người nghèo!” (125-132); Giải phóng người nghèo (133142); - Mô ̣t Giáo Hô ̣i, ba ̣n của
người nghèo (143-149); - Văn
hóa “vấ t bỏ” (150-157); - Mô ̣t

con người như những người
khác (158-164); - Phanxicô hay
là thay đổ i thế giới (Tiế n si ̃
Nguyễn Hồ ng Giáp se ̃ chuyể n
ngữ mu ̣c này dưới đây, trang
165-172); - Mô ̣t Giáo Hô ̣i nghèo
và là me ̣ (173-178).

V.Toàn cầ u hóa, thành phố
và lich
̣ sử (Trg.179-230): - Phê
phán toàn cầ u hóa (179-184); Đem trái đấ t vào ở trong niề m hy
vo ̣ng (185-191); - Các ki-tô hữu
và thành phố toàn cầ u (192218); - Hãy nhìn xa (219-221); Thi kiế
̣ n và lich
̣ sử (223-230).
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VI.Mô ̣t giáo hoàng của tâ ̣n
cùng thế giới (Trg.231-282): Ra khỏi tính tự quy chiế u về
mình (231-237); - Làm thế nào
để ra khỏi cuô ̣c khủng hoảng của
Giáo Hô ̣i (238-244); - Tiên tri
hay là cai tri?̣ (245-259); - Vì
cứu rỗi và ha ̣nh phúc (260-263);
- Sự thách đố của mô ̣t ki-tô giáo
thiêng liêng (264-271); - Sự nổ i
loa ̣n của tinh thầ n (273-282).

quen với cảnh tươ ̣ng thành phố
mới đó”, ngài nói) 13. Đố i với
Bergoglio, quen mắ t với cảnh
khố n khổ của người khác, tức là
cam chiụ không thể làm viê ̣c gì
lớn, trong lúc các vấ n đề la ̣i bao
la. Nhưng những người nghèo
không chỉ là vấ n đề xã hô ̣i: ho ̣
“trước hế t (…) là vấ n đề con
người với tên ho ̣, tên riêng, với
tinh thầ n và các dung ma ̣o”14.

Jorge Bergoglio biế t sự đau
khổ ẩ n náu trong các xó hẻm của
thành phố toàn cầ u hóa và của
thế giới. Cái nhiǹ của ngài về
tình tra ̣ng hiê ̣n nay đôi khi khắ t
khe. Tuy nhiên cầ n phải nói cu ̣
thể , tình tra ̣ng đó không bi quan:
nó cầ n mô tả tiǹ h hiǹ h thực tế .
Thứ Tư Lễ Tro năm 2013, hồ ng
y quả quyế t: “Thảm cảnh nằ m
trên đường phố của chúng ta,
trong khu phố của chúng ta,
trong nhà của chúng ta, và trong
trái tim của chúng ta nữa. Chúng
ta chung số ng với mô ̣t ba ̣o lực
sát nhân, hủy diê ̣t các gia đình,
nuôi mầ n mố ng chiế n tranh và
xung đô ̣t trong nhiề u nước trên
thế giới”. Ngài nói thêm: “Sự
thố ng tri ̣ của tiề n ba ̣c, với các
hiê ̣u lực ma quỉ của nó, như ma
túy, tham nhủng, buôn người kể cả trẻ con - và sự khố n cùng
luân lý và vâ ̣t chấ t do đó phát
sinh, tràn lan khắ p nơi”12. Ngài
nói đế n những người nam người
nữ, nhưng nhấ t là các trẻ em trở
thành nô lê ̣.
Năm 2015, ngài mời go ̣i nhiǹ
những người số ng trên đường
phố , những trẻ em và thanh niên
không gia đình, quen thân với
mo ̣i thứ viê ̣c vu ̣n vă ̣t và ma túy.
Ngài lưu ý rằ ng sự nghèo đói của
trẻ em không còn gây sự phẫn nô ̣
(“Tôi không muố n mắ t chúng ta

Trước sự lẫn lô ̣n các vấ n đề ,
chúng ta tự hỏi có thể làm đươ ̣c
cái gì. Có thể thay đổ i thế giới
không? Chiń h là vấ n đề cầ n phải
đă ̣t trước sự khố n khổ gầ n ca ̣nh
chúng ta, nhưng cũng đă ̣t ra
trước những kich
̣ bản của sự
nghèo đói và của chiế n tranh mà
truyề n thông đa ̣i chúng bày ra
trước mắ t chúng ta hàng ngày.
Chiń h là vấ n đề cầ n phải đă ̣t ra
trước hê ̣ thố ng phức ta ̣p các áp
lực của nề n kinh tế quố c tế và
các thi ̣ trường tài chính.
Bergoglio khẳ ng đinh:
̣

J.M. BERGOGLIO, Solo l’amore cí
può salvare, trg. 115-116.
13
SĐD, trg. 126.
14
SĐD, trg. 108 và 116.
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“Cái bẫy bấ t lực làm chúng ta
suy nghi.̃ Điều đó có nghiã là
muố n thay đổ i tấ t cả cái đó
chăng? Chúng ta có thể làm
một chút gì đó đố i diê ̣n với
tình trạng đó không? Điều đó
có đáng thử sức, nế u thế giới
tiế p tục các cuộc vui chơi
mang mặt nạ bằ ng cách che
dấ u sự thật hoài hoài
không?15
Có mô ̣t “sự bấ t lực liên đới”.
Cho nên “tố t và cao thươṇ g chưa
đủ: cầ n phải thông minh, có năng
lực và hiê ̣u quả”16. Nhić h la ̣i gầ n
với người nghèo, chính là phản
đố i một xã hội thâm nhập tinh
thầ n thi ̣ trường, ở đó tấ t cả bi ̣
mua và tấ t cả bi ba
̣ ́ n và ở đó, hâ ̣u
quả, chỉ có cái gì niêm yế t giá là
có giá tri.̣ Bằ ng cách gầ n gũi với
SĐD, trg. 116.
J.M. BERGOGLIO, Educar, elegir
la vida, trg. 102-103.
16

người nghèo, người kitô hữu
biể u lô ̣ sự nha ̣y cảm hoàn toàn
khác với cái thực sự có giá tri.̣
Chúng ta có thể nói sự gầ n gũi
của người kitô hữu đố i với người
nghèo biể u thi ̣ sự nổ i dâ ̣y của
tính tặng không chố ng la ̣i bá
quyề n kinh tế , xã hô ̣i và văn hóa
của thi ̣ trường. Cho nên, kể cả
điề u có vẽ đươ ̣c thiế t chế vững
chắ c và không thể bàn caĩ cũng
có thể thay đổ i17. Có thể nghi ̃ ra
một lố i số ng khác. Và để thay
đổ i thế giới, chúng ta phải bắ t
đầ u thay đổ i bản thân mình, bằ ng
cách số ng “với một tinh thầ n cởi
mở và một lòng tin”. Không ai
có thể ngăn cản điề u đó. Và
chính trong bản thân miǹ h đã có
sức ma ̣nh thay đổ i vô song.
Mă ̣c dù không có thi ̣ kiế n
“chiń h tri”,̣ Bergoglio tin rằ ng
chúng ta có thể thay đổ i thế giới.
Khi tôi lân la với người nghèo và
ho ̣ làm tôi nhức nhố i tim can, nói
cách khác, nế u ho ̣ là thành phầ n
cuô ̣c số ng của tôi, thì tôi không
thể chấ p nhâ ̣n mô ̣t xã hô ̣i mà ở
đó có rấ t nhiề u người phải đau
khổ và phải thiế u thố n sự cầ n
thiế t. Sự đau đớn lớn lao đó đưa
ra ánh sáng mô ̣t hê ̣ thố ng không
hoa ̣t đô ̣ng đươ ̣c, bởi vì nó không
công bằ ng mà cũng không nhân
bản. Cầ n phải có những thay đổ i
sâu rô ̣ng. Đức tin và tình yêu
phải sản sinh một nền văn hóa
của công bằ ng, sự loa ̣i trừ và
nghèo đói phải đươ ̣c giảm đi,
thay vì phát triể n như chúng
đang làm.
Không phải là mô ̣t sự không
tưởng mơ hồ . Bergoglio đã xác
quyế t từ lâu rằ ng mo ̣i người có
thể biế n đổ i thế giới từ sự hiê ̣n
hữu của mình. “Khả năng sáng
tạo có thể thay đổ i cuộc số ng”.
17

J.M. BERGOGLIO, Solo l’amore cí
può salvare, SĐD.
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Chiń h là bài ho ̣c mà ngài rút ra
đươ ̣c từ lich
̣ sử của những người
trẻ nghèo ổ chuô ̣t Barracas, mà
mô ̣t trong các linh mu ̣c, cha Pepe
Di Paola, đã đề xuấ t mô ̣t giải
pháp đường phố nhờ trường ho ̣c
nghề . Chính là giáo dục cho
văn hóa lao động. Khả năng làm
phát sinh lao đô ̣ng là mô ̣t trong
các lời giải tố t nhấ t cho cuô ̣c
khủng hoảng. Theo hướng đó,
những sự dấ n thân cu ̣ thể nhưng
có giới ha ̣n của các kitô hữu
cũng giúp chúng thay đổ i thế
giới.
Tiế p đó Nhà Nước cầ n có
trách nhiê ̣m tái thić h nghi “để
bảo đảm sự công bằ ng và mô ̣t
trâ ̣t tự xã hô ̣i công bằ ng để đảm
bảo mỗi người đươ ̣c hưởng phầ n
trong của cải chung, bằ ng cách
tôn tro ̣ng sự hỗ trơ ̣ và liên
đới…”18. Bergoglio tha thiế t kêu
go ̣i trách nhiê ̣m xã hô ̣i của Nhà
Nước cầ n ma ̣nh mẽ hơn, nhưng
ngài cũng nghi ̃ rằ ng xã hô ̣i phải
đóng vai trò của mình. Ngài luôn
luôn phê phán các chiń h sách thu
mình vào bản thân: “Khi mô ̣t
người quên nhiǹ chung quanh
miǹ h, thì người đó chỉ thấ y có
bản thân miǹ h và phe nhóm của
miǹ h, mà mấ t thi ̣ giác đố i với
dân mình”, ngài đã tuyên bố như
vâ ̣y với các cấ p cao của Nhà
Nước
Ac-gen-ti-na
năm
1999”19. Tiń h khả tiń của Nhà
Nước đươ ̣c thử thách ở đó: “Nhà
Nước và xã hô ̣i phải làm viê ̣c
cùng nhau, để cho những sự thay
đổ i đó đươ ̣c khả thi và làm thay
đổ i tâ ̣n gố c rễ cách đề câ ̣p các
vấ n đề bấ t công và phân phố i”20.
Trong lich
̣ sử mới đây, xã hô ̣i
Ac-gen-ti-na bi ̣ đánh dấ u bởi sự
đu ̣ng đô ̣ giữa chế đô ̣ bảo thủ và
cách ma ̣ng không tưởng.
18

J.M. BERGOGLIO, Noi come
cittadini, noi come populo, trg. 83.
19
E. HIMITIAN, Francesco. Il papa
della gente, trg.126-127.
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Bergoglio đã số ng trong những
năm ấ y. Chủ nghiã không tưởng
muố n thay đổ i xã hô ̣i mô ̣t cách
tẩ y sa ̣ch hoàn toàn và nhanh
chóng bằ ng đấ u tranh vũ khi.́
Mô ̣t số người công giáo, giáo
dân, linh mu ̣c hay là tu si ̃ cũng
có cái nhìn ấ y. Ngài thì chiế n
đấ u chố ng la ̣i nó:
“Một con đường tắ t giố ng như
cái bẩ y đạo đức: tránh đường
cái và chọn lố i mòn. (…)
Vâng, chọn con đường kiên trì
có nghiã là chấ p nhận cuộc
số ng là một sự học nghề liên
tục. Khi chúng ta còn trẻ,
chúng ta tin có thể thay đổ i thế
giới, và đúng thế , phải xảy ra
như vậy, nhưng lâu về sau,
chúng ta tìm và phát hiê ̣n tính
lô-gích của sự kiên trì trong
chính cuộc số ng của min
̀ h và
trong cuộc số ng của kẻ khác.
Đạt được sự kiên trì của min
̀ h,
chính là chấ p nhận thời gian
(…)”21
Không phải là cam chiu.̣
Bergoglio nói rấ t rõ ràng: “Lưu
ý, sự kiên trì ki-tô giáo không
phải là chủ nghiã vô vi cũng
không phải là bi ̣đô ̣ng. Chính là
sự kiên trì của thánh Phao-lô,
sự kiên trì hàm ý mang lich
̣ sử
trên lưng miǹ h. Chiń h là hiǹ h
ảnh mẫu gố c Ê-nê cõng cha trên
vai trong khi thành Troie bi cha
̣ ́y
(…), đă ̣t lich
̣ sử lên vai và lên
đường, đi tim
̀ tương lai”. Sự kiên
trì không nằ m trong chủ thuyế t
bấ t đô ̣ng, nhưng gánh lấ y tro ̣ng
lươ ̣ng lich
̣ sử để đi tim
̀ tương lai.
Gồ ng lich
̣ sử trên vai đòi hỏi
“thông quá bởi tiń h kiên tri”̀ và
chấ p nhâ ̣n thích nghi với thời
gian. Cho nên, “chúng ta không
thể sáng ta ̣o ra mô ̣t điề u gì mới
21

PAPE FRANÇOIS, Tôi tin vào con
người, trg. 70.
22
SĐD, trg. 72 và xem thêm J.M.
BERGOGLIO, Educar, elegir la vida,
trg. 43.

trong lich
̣ sử mà không xuấ t phát
từ vâ ̣t liê ̣u mà lich
̣ sử cung cấ p
cho chúng ta”22.
Những cuô ̣c cách ma ̣ng thực
sự, những thay đổ i lớn lao nhấ t
là viê ̣c của các nhà thiêng liêng
và chúng bắ t rễ sâu trong tinh
thầ n. Trong cuô ̣c ma ̣n đàm với
giáo si ̃ Do thái Skorka,
Bergoglio nói tới chủ thuyế t
Phanxicô như mô ̣t tác nhân của
những sự thay đổ i trong lich
̣ sử:
“Thánh Phanxicô thành Assisi
đã tái sinh hoàn toàn mô ̣t quan
niệm về sự nghèo khó trong kitô
giáo đố i diê ̣n với sự xa hoa, với
sự kiêu nga ̣o và với sự phù vân
của quyề n lực dân sự và giáo
triề u thời bấ y giờ. Ngài đã đưa ra
mô ̣t sự huyề n nhiê ̣m về nghèo
khó, về cởi bỏ, ngài đã thay đổ i
dòng lich
̣ sử”23. Bởi vâ ̣y, trong
hàng hà vô số các khuôn mă ̣t các
thánh công giáo, thì dung ma ̣o
của thánh Phanxicô chỉ có mô ̣t,
các thế kỷ qua đi mà không làm
lu mờ đươ ̣c. Phanxicô đã không
thay đổ i lich
̣ sử của thời đa ̣i ngài
với chiń h tri hay
vũ khi.́ Ngài đã
̣
rao giảng Phúc Âm và sự rao
giảng của ngài làm phát sinh
hoàn toàn mô ̣t phong trào tinh
thân gồ m những người nam và
người nữ. Trong thời đa ̣i của các
tu viê ̣n và các vương cung thánh
đường lớn, thì những người nam
và nữ đó mang Phúc Âm trên
đường, trong cuô ̣c số ng hằ ng
ngày. Từ phong trào phát xuấ t
bởi đức tin phúc âm cũng đã
đồ ng thời làm trào ra mô ̣t nề n
văn hóa “phong nha”̃ .
Nhà sử ho ̣c trung cổ André
Vauchez, tác giả tiể u sử tuyê ̣t
vời nhấ t về Poverello, viế t rằ ng
đố i với Phanxicô, sự nghèo khó
J. Bergoglio và A. Skorko, Dưới đấ t
cũng như trên trời, trg. 232-233.
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không phải là tâ ̣p luyê ̣n khắ c
khổ , mà là chia sẻ cuô ̣c số ng với
mo ̣i người, đă ̣c biê ̣t với những
người hèn mo ̣n nhấ t đang chiụ
đựng sự mê ̣t nho ̣c hằ ng ngày.
Viễn vo ̣ng của thánh Phanxicô
hoàn toàn khác với viễn vo ̣ng
của các đan tu đã làm mấ t ý
nghiã lao đô ̣ng, hoă ̣c là xem lao
đô ̣ng như là mô ̣t sự thực hành
khắ c khổ : “Lao đô ̣ng từ chân tay
của miǹ h, đúng là trố n sự nhàn
vi, kẻ thù của linh hồ n, nhưng
nhấ t là kiế m cơm ăn từ mồ hôi
trán của mình và chia sẻ các điề u
kiê ̣n của đa ̣i đa số người thời bấ y
giờ, những người lao đô ̣ng, bởi
vì người quí phái và hàng giáo si ̃
đươ ̣c miễn sự bắ t buô ̣c đó”24.
Phong trào Phanxicô mang sự
mới me:̃ trở la ̣i với Phúc Âm,
mô ̣t sự tiế p câ ̣n mới với Kinh
Thánh (“tinh thầ n sát tự”, có thể
nói như vâ ̣y), sự rao giảng hòa
bình trong mô ̣t thế giới ba ̣o lực,
sự hài hòa với thiên nhiên. Ở
thánh Phanxicô, ca ngơ ̣i sự đơn
sơ không đươ ̣c lẫn lô ̣n với sự ngu
muô ̣i, bởi vì phong trào của ngài
làm cho mo ̣i người tiế p câ ̣n đươ ̣c
với Thánh Kinh, trong thời đa ̣i
mà Kinh Thánh chỉ ở trong tay
mô ̣t số ít người. Phanxicô Assisi,
tuân phu ̣c Giáo Hô ̣i, bảo vê ̣ mô ̣t
cách can đảm đă ̣c sủng mà ngài
cưu mang. Chiń h như thế mà
cành ghép đó đã cho ra rấ t nhiề u
hoa trái. Vauchez tế nhi ̣ giải
thić h nó:
“Bởi vì, cho đế n thời bấ y giờ,
trong ki-tô giáo phương tây,
con người tôn giáo tuyê ̣t vời
là thầ y tu số ng tách rời dân
chúng, ẩ n nấ p trong tu viê ̣n.
(…) Trực giác căn bản của
Phanxicô quay lưng lại với
truyền thố ng ngàn năm ấ y:
A. Vauchez, François d’Assise,
Paris, Fayard, 2009, trg. 175.
25
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bởi vì, đố i với ngài, thế giới
không phải là nơi ngoại giới
hoặc là phù vân mà cầ n phải
tránh để tìm được Thiên
Chúa, nhưng là chân trời,
nơi tỏa rộng lòng bác ái, một
nơi phải vượt qua - mà
không cắ m chân lại đó trong một peregrination
năng động, bằ ng cách chiế n
đấ u thiêng liêng chố ng lại sự
ác và chố ng lại bản thân
mình”25.
Trong viễn vo ̣ng đó, chúng ta
vươ ̣t khỏi sự phân biê ̣t, hay đúng
hơn khỏi sự chố ng đố i cổ điể n,
đươ ̣c tôi luyê ̣n trong thời Cổ Đa ̣i
muô ̣n màng, giữa những chuyên
gia chiêm niê ̣m và số đông tiń
hữu trầ m luân trong cuô ̣c số ng
hoa ̣t đô ̣ng. Cuô ̣c số ng kitô giáo
canh tân, Vauchez tiế p tu ̣c, mang
mu ̣c đić h “làm chứng và kêu go ̣i
mỗi người”. Phong trào
Phanxicô Assisi chứng nhâ ̣n
rằ ng “mô ̣t loa ̣i quan hê ̣ mới giữa
mo ̣i người là khả di”̃ . “Phanxicô
muố n vươ ̣t khỏi các sự khác
nhau hay là các sự chố ng đố i
giữa các giới, giữa các lứa tuổ i
và giữa các thành phầ n pháp lý,
xã hô ̣i trong mô ̣t sự hiê ̣p thông
thiêng liêng số ng đô ̣ng”26 .
Phong trào Phanxicô không phải
là viê ̣c thực thi mô ̣t kế hoa ̣ch có
phương pháp bởi mô ̣t chính phủ
trung ưng, cũng không phải là
mô ̣t sự không tưởng trừu tươ ̣ng;
nó là lich
̣ sử của những người
nam và nữ đươ ̣c Phúc Âm nuôi
dưỡng, quảng bá sự năng đô ̣ng
đô ̣c đáo, cho đế n lôi kéo sự cải
cách trong Giáo hô ̣i và sự cách
ma ̣ng trong xã hô ̣i.
Thánh Phanxicô đã thay đổ i
thế giới của ngài bằ ng cách đi từ
Phúc Âm mà ngài số ng, chứ
M. ZUNDEL, F. du GUÉ RAND, À
l’écoute du silence, Paris. Téqui,
1979, trg. 44.
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không phải từ mô ̣t kế hoa ̣ch.
Giáo hoàng Phanxicô xác quyế t
rằ ng số ng Phúc Âm có hâ ̣u quả
sâu xa lên xã hô ̣i và có khả năng
viế t lich
sử mới. Maurice
̣
Zundel, nhà thầ n ho ̣c Thu ̣y Si ̃
nói: “Chúng ta không phải bảo
vê ̣ Thiên Chúa mà phải số ng
Thiên Chúa”, ông nói về sự
nghèo khó của thánh Phanxicô
Assise với các từ sau đây :
“Không còn là tu luyê ̣n khổ
ha ̣nh, mà là mô ̣t bí huyề n, mô ̣t sự
hân hoan, mô ̣t sự biê ̣t công, mô ̣t
sự xao xuyế n, bởi vì sự nghèo
khó là chính dung nhan tình
yêu… Để yêu thực sự, cầ n phải
nghèo từ bản thân miǹ h, mở lòng
với kẻ khác, cầ n phải trở thành
mô ̣t không gian bao la để tiế p
đón người khác…”27
Sự hoán cải của thánh Phanxicô,
thực hiê ̣n số ng nghèo khó như
mô ̣t sự cởi mở và như thế là mô ̣t
sự giàu có nhân bản, đã biế n cải
sâu xa các môn đê ̣ của ngài và
thế giới kitô giáo. Nhà sử ho ̣c
trung cổ Ovidio Capitani đã nói
đế n mô ̣t sự thay đổ i nhân chủng
ho ̣c tôn giáo: “Làm người nghèo
và vẫn giữ là người, không phải
giới ha ̣n mình phải chấ p nhâ ̣n
hoă ̣c bắ t chước sự biên lề hóa
tiề m ẩ n trong sự trố n tránh của
thế giới, vào ẩ n tu, trong tu viê ̣n;
không thấ y xã hô ̣i, thiên nhiên,
lich
̣ sử như mô ̣t sự ác cầ n thiế t;
mà mang sự hứng thú (…) vào
trong mô ̣t nhân loa ̣i bi ̣ phiề n
muô ̣n bởi mo ̣i thứ bỉ lâ ̣u, nhưng
đươ ̣c thánh thiêng hóa bởi Đức
Kitô đã làm người…”28. Đó là
gố c rễ và hiêụ quả của lich
̣ sử
Phan sinh, đã trở thành lich
̣ sử
của mo ̣i người.

28

O.CAPITANI, Introduzione a M.
MOLLAT, I poveri nel Medioevo,
Roma-Bari, Laterza, 1983, trg. XXIII
và tiế p theo.
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Đấng Tình Yêu
Tôi là thợ gặt lúc mười giờ
Liềm hái chưa quen còn mộng mơ
Nhân Ông vẫn trả công đầy đủ
̀ gian không hiểu oán bâng quơ
Trân
Tôi là bợm gái mãi mê trai
Năm bảy đong đưa cũng đủ xài
Ném đá nào đâu còn oán trách
Nhưng sao… bỗng không còn một… Ai!
Tôi là thằng nhóc vôń hoang đàng
Phá phách sạch nhẵn vẫn chưa đang
Rách rưới đói lòng tìm về cội
Lòng Cha ôm ấp đãi ông hoàng
Tôi là tướng giặc diệt tru di
Kẻ nào dám theo Đấng Mê-si
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Giữa đường tàn sát nghe TIẾNG phán
̣ trì
Ánh Sáng tuôn tràn ơn đô
Tôi là đồ chối Chúa ba lần
Nghe gà gáy bấn loạn tâm thần
Gan đàn ông sợ cả bé gái
Mà Ai… giao nảy mực cầm cân!
̉ ng bô ́ cẩm tư
̉ binh
Tôi là khu
̣ diệt ca
̉ thân mình
Ôm bom tư
̉ ng lại
Trước Ngôi Thánh Giá tôi chư
̣ c Ań h Bình Minh
Từ tôí tăm… rư
Tôi là con cháu lũ Sa-tăng
Dưới mọi hình thức cứ nghĩ rằng
Thiện Ác làm sao mà phân liệt
̣ t chút ánh Hoa Đăng
Mẹ ơi…mô
Tôi mang tội …dù có bao nhiêu
Thiên đường địa ngục nói chi nhiều
Lý luận xem ra chừng bế tắc!
́ HÔÍ trong lò ng ĐẤNG TÌNH YÊU!
SAM
Hồng Giáp, ngày sám hối 17.01.2016
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LÃNH NHẬN CHỨC VỤ

NGÔI NHÀ HƯU DƯỠNG

Chúa trao chức vụ cho anh,

Ngôi nhà Hưu Dưỡng sắp xây,

Mong anh đón nhận, nhiệt thành thực thi.

Thành nơi cư trú quí Thầy, các Cha.
Anh em chung một mái nhà,

Bởi nhờ anh biết chết đi,
Tinh thần Biệt phái bất kỳ với ai.
Ngõ hầu chẳng gây họa tai,
Chính bằng thái độ ra oai hại người
Nhờ anh luôn sống cuộc đời,
Khiêm nhu hiền hậu như người tôi trung.

Có Cha từ ái thật là thân thương.
Nơi đây sạch hết tai ương,
Chẳng còn đố kỵ, vấn vương gian tà.
Anh em vui sống tuổi già,
Hưởng bầu Thần Khí đậm đà chữ thương.
Giúp nhau đi đúng con đường,

Nghĩa tình anh giữ thủy chung,

Giê-su Đức Chúa luôn thường giảng rao.

Trước tiên với Chúa, sau cùng anh em.

Bởi nhờ luôn biết hiến trao,

Vì nhờ biết sống Mọn hèn,

Bản thân cuộc sống cho bao người trần.

Chẳng còn tự phụ, lắm phen khinh người.

Suốt đời tích cực hiến thân,

Đời anh quả thật tuyệt vời,

Phụng thờ Thiên Chúa, tha nhân trọn tình.

Chính nhờ tuân giữ đúng lời của Cha.

Dắt nhau về cõi thiên đình,

Cuối đời chắc chắn về nhà,

Muôn đời được sống trong tình của Chúa.

Đến quê thiên quốc gặp Cha nhân lành.

(Ghi nhớ sự kiện một số Anh em trong Tỉnh
dòng được lãnh nhận các chức vụ mới của
nhiệm kỳ 2017-2020)
Tu viện Phanxicô Thủ Đức ngày
24/06/2017

(Dựa vào thông báo của anh Giám Tỉnh
trong buổi gặp gỡ chung anh em, trong 2
đợt Tĩnh tâm năm 2017)
Tu viện Phanxicô Thủ Đức
Hai Tê Miệt Vườn

Hai Tê Miệt Vườn
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RUNG ĐỘNG TÌNH THƯƠNG

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Tim em rung động Tình yêu,

Hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao,

Giúp cho cuộc sống sinh nhiều quả hoa,

Chỉ khi anh sống thật cao chữ tình.

Điều này phù hợp ý Cha,

Điều này đòi hỏi hy sinh,

Ngài mong nhân thế sống ra con người.

Chết cho người cũ, đóng đinh với Ngài.

Đó là hình ảnh Chúa Trời,

Nghĩa tình chẳng có tàn phai,

Cùng mang phẩm giá tuyệt vời con Cha.

Nhưng luôn tồn tại mãi hoài với Cha.

Xác hồn nhận được bao la,

Giúp chiên đang bị lạc xa,

Thánh ân, sự sống chan hòa tình thương.

Trở về đoàn tụ trong nhà thân thương.

Bởi luôn biết sống kiên cường,

Đời chiển ra khỏi tai ương,

Hăng say tiến bước theo đường Phúc Âm.

Chẳng còn tội ác ghen tương oán hờn.

Giúp người đang bị giam cầm,

Bởi nhờ gặp Đấng Chí Tôn,

Ở trong tội ác sai lầm dối gian,

Là Cha từ ái cội nguồn phúc ân.

Từ nay họ được đầy tràn,

Thế nhân đổi mới canh tân,

Tình thương của Chúa ân ban từ trời.

Trở nên hoàn thiện muôn phần đẹp tươi.

Mọi người kết thúc cuộc đời,

Mọi người kết thúc cuộc đời,

Bước vào cõi sống rạng ngời vinh quang.

Trên nơi trần thế về trời vinh quang.

(Mừng lễ Thánh Tâm, ngày 23 tháng 06 năm
2017)

(Cầu chúc các Anh em đã nhận các chức vụ
trong Tỉnh dòng nhiệm kỳ 2017-2020, biết
hoàn thành cách tốt đẹp như ý Chúa muốn)

Hai Tê Miệt Vườn
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MỪNG BỔN MẠNG CÁC CỘNG ĐOÀN
- Thánh Bonaventura - Du Sinh - ngày 15-7-2017
- Nữ Vương Các Thiên Thần - Cù Lao Giêng - Ngày 02-08 -2017
- Thánh Macximilianô Maria Konbê - Bình Giã - Ngày 14-8-2017
- Thánh Luy-Vua Nước Pháp - Bổn Mạng Dòng Phansinh Tại Thế - Ngày 25-8-2017
Ngọc khánh khấn dòng: Carolo Nguyễn Thành Triệu (11.08.1957 – 11.08.2017)

MỪNG BỔN MẠNG CÁC ANH

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

Tên
Thánh
Anphong
JeanMarie
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh
Đaminh

Ngày

Tên Thánh

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

Biển Đức
Camilô
Alêxi
Giacôbê
Giacôbê
Gioakim

Họ Tên
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
A Yua

Họ Tên

Cộng Đoàn

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
Bảo Lộc
Đakao
Cư Thịnh
Thủ Đức

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

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

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

Nguyễn Duy Khánh
Đỗ Văn Quyết

Lễ Giỗ Các Anh
Ngày

Họ tên

Ngày

Họ tên

06/07/1970

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

Ngày

Họ Tên

Ngày

Họ Tên

07/08/2011

Đamianô Đoà n Văn Lữ

20/08/1971

Bênađô Dương Liên Mỹ

08/08/1967

Guy-Marie Brisebois

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