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Đakao, ngày 14 tháng 5 năm 2011
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã đi qua nửa Mùa Phục Sinh rồi. Rất mong anh chị em
ngày càng thấm đẫm sức sống mới và niềm hoan lạc do Chúa Kitô Phục
Sinh mang lại. Ước gì toàn thể đời sống chúng ta, giống như đời sống
Phụng vụ của Hội Thánh, rạng rỡ lan tỏa ra từ mầu nhiệm Phục Sinh, và
rút được từ đó nội dung và ý nghĩa cho mình. Niềm tin vào Chúa Kitô
Phục Sinh phải biến đổi cuộc sống chúng ta, do chúng ta được phục sinh
liên tục, như thánh Phaolô đã viết: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây
giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái
ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính
và chân thật” (Ep 5,8-9).
Trong một xã hội bị vây bủa bởi quá nhiều các thành quả của một
nền văn minh khốc hại, làm thế nào để niềm tin Phục Sinh trở thành “sự
sống”, đây là một câu hỏi khẩn cấp. Làm thế nào để toàn thể cuộc sống
bên trong và bên ngoài của chúng ta, những thành viên của xã hội này, có
thể mang một “hình thái” Phục Sinh, đây là một câu hỏi chúng ta không
thể tránh né. Chúng ta cần khởi đi từ một hiểu biết trung thực về sự Phục
Sinh của Đức Giêsu: biến cố này không phải chỉ là trở lại với đời sống
trước đây, như trường hợp ông Ladarô, con gái ông Gia-ia hoặc chàng trai
Nain, nhưng là một điều hoàn toàn mới và hoàn toàn khác. Sự phục sinh
của Đức Kitô là cửa mở đưa vào một đời sống không còn lệ thuộc thời
gian tạm bợ, mà là một đời sống được bao trùm trong quyền lực của Thiên
Chúa, Đấng vĩnh cửu. Với cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu, từ nay bắt đầu
một thân phận mới làm người, thân phận này soi sáng con đường chúng ta
theo mỗi ngày và mở ra một tương lai hoàn toàn khác và hoàn toàn mới về
phẩm chất đối với toàn thể nhân loại. Chính vì thế, thánh Phaolô không
những liên kết cách bất khả phân ly sự phục sinh của các Kitô hữu với sự
Phục sinh của Đức Giêsu (x. 1 Cr 15,16.20), mà còn chỉ cho cách phải
theo mà sống mầu nhiệm Phục sinh trong nếp sống hằng ngày.
Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, thánh Tông Đồ viết: “Anh em đã được
trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới,
nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí
về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ
giới” (Cl 3,1-2). Ngài không bảo coi khinh những thực tại trần thế thuộc
một thế giới có đau khổ, bất công, tội lỗi, để sống trước một thiên đàng êm
đẹp, vui tươi. Sống như thế là “vong thân”. Phải tiếp tục hành trình trần
thế, nhưng tách khỏi “những gì thuộc hạ giới”, những gì thuộc “con người
cũ”, “gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam” (Cl 3,5-6).
Đồng thời, gắn bó với “những gì thuộc thượng giới”, những gì “thuộc con
người mới”: “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn
nại, chịu đựng, tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-14).
Vậy không có chuyện chạy trốn thế gian. Quả thật chúng ta có một
quê hương khác, đích thực, nhưng mỗi ngày trên mặt đất chúng ta phải rảo
qua con đường tiến về mục tiêu ấy. Do ngay từ bây giờ đã thông dự vào sự
sống của Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta phải sống trong tư cách những con
người mới trong thế giới này, giữa lòng xã hội trần thế. Một chọn lựa. Một
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thách đố. Chính khi đó, chúng ta cũng đưa lai cho thành trần thế một gương mặt mới hỗ trợ cho việc
phát triển con người và xã hội theo lô-gích của tình liên đới, của lòng nhân hậu, của sự kính trọng
sâu xa đối với phẩm giá riêng của từng người. Để sống điều này, cần nhiều đức tính, nhưng trên hết
là đức bác ái, “mối dây liên kết tuyệt hảo”.
Vậy lễ Phục Sinh dứt khoát đưa chúng ta đi từ một cuộc sống nô lệ tội lỗi sang một đời sống
tự do, được linh hoạt bởi tình yêu, lá sức mạnh đánh đổ mọi rào cản và xây dựng một sự hài hòa
mới trong tim mình và trong tương quan với những con người khác và với các sự vật. Làm chứng
mỗi ngày về niềm vui của Đức Chúa Phục Sinh có nghĩa là sống luôn luôn theo cách vượt qua-phục
sinh như thế và làm vang lên lời loan báo hết sức vui tươi là Đức Kitô không phải là một ý tưởng
hoặc một kỷ niệm thuộc quá khứ, nhưng là một Con Người đang sống với chúng ta, cho chúng ta và
trong chúng ta; để rồi với Người, cho Người và trong Người, chúng ta có thể làm ra “trời mới đất
mới” (x. Kh 21,1.5).
Ngày 15-5, Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, là
dịp để chúng ta suy nghĩ về sứ mạng của chúng ta. Nếu mỗi Kitô hữu, phương chi mỗi tu sĩ và linh
mục, trải nghiệm được sự vượt qua-phục sinh này, thì sẽ trở thành một chất men mới trong thế giới,
và sẵn sàng hiến mình cho những sứ vụ cấp bách nhất, như các thánh mọi thời mọi nơi. Quả thế, các
tu sĩ và linh mục Phan sinh có bổn phận và sứ mạng làm sinh ra lại trong trái tim người anh em chị
em niềm hy vọng tại nơi có nỗi thất vọng, niềm vui tại nơi có sự buồn rầu, sự sống tại nơi có bóng
sự chết. Ngày 12 vừa qua, trong Dòng chúng ta có một tấm gương về điểm này: thánh Leopoldo
Bogdan Mandic (1866-1942), người Croat, đã làm việc và qua đời tại Pađôva. Ngài thường được
gọi là “Ông thánh lùn”, vì ngài chỉ cao 1,35m mà lại rất yếu sức, nhưng trong vòng 40 năm ngài đã
trung thành ngồi tòa giải tội đến nỗi được gọi là “vị thánh của bí tích giải tội”, và qua đó, ngài vừa
khiêm tốn vừa nhiệt thành cổ võ sự hợp nhất không ngơi nghỉ. Ngài là tấm gương của con người
sống sự Phục Sinh và phổ biến ơn Phục Sinh.
Cũng đang ở trong tháng hoa, chúng ta học phục vụ như Mẹ Maria, tin tưởng và phó thác vào
Thiên Chúa và biết tận lực kín múc chất liệu Phúc Âm mà sống như quảng đại và khiêm tốn. nhờ
lời chuyển cầu của cha thánh Phanxicô và các thành trong Gia Đình Phan sinh, xin Thánh Thần
xuống chan hòa trên các tuần tĩnh tâm của anh em Dòng Nhất, của các chị Dòng Nhì, trên các anh
em sắp chịu chức thánh, trên toàn thể anh chị em.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG

KHAI MẠC NĂM THÁNH

C

TẠI ĐAN VIỆN CLARA

húa nhật lễ Lá
17.04.2011,
Giáo
Hội bước vào Tuần
thánh tưởng niệm cuộc
thương khó của Chúa
Giêsu. Năm nay, dịp Lễ Lá
có một ý nghĩa đặc biệt hơn
với gia đình Phan sinh, cách
riêng với chị em Dòng Nhì :
dịp kỷ niệm ngày Thánh nữ
Clara bước vào đời thánh
hiến, khai mạc Năm Thánh
mừng 800 năm thành lập
Dòng Nhì.
Tại Đan viện Clara Thủ Đức, Thánh lễ khai
mạc Năm thánh đã diễn ra vào lúc 5:30 sáng
ngày Chúa Nhật Lễ Lá. Cha Giám tỉnh Fx.Vũ
Phan Long chủ sự thánh lễ. Cùng hiện diện có
cha trợ úy Antôn Nguyễn Ngọc Kính và cha
Anselm Nguyễn Hải Minh, các chị em Clara
trong đan viện, hơn 70 em Tìm hiểu Phanxicô
và anh chị em giáo dân.
Sau nghi thức làm phép lá, với cành lá vạn
tuế trên tay và hân hoan “Vang lời tụng ca”,
cộng đoàn đi kiệu quanh sân đan viện, làm sống
lại tâm tình đoàn người Do thái hồ hởi tiếp rước
Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem. Trong
Thánh lễ, sau bài ca Thương khó, cha Giám tỉnh
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mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về sự phản bội của
hai môn đệ Giuđa và Phêrô năm xưa, để ý thức
hơn về sự yếu đuối trong thân phận người môn
đệ bước theo Chúa. Cuối thánh lễ, Cha Giám
tỉnh chúc mừng các chị Clara nhân dịp khai mạc
Năm Thánh, đồng thời mời gọi các chị em hãy
sống và đổi mới bản thân trong Tinh thần của
Hội dòng sao cho phù hợp với bối cảnh của xã
hội và Giáo Hội Việt Nam hôm nay.
Lời bài hát “Mừng Năm Thánh Clara”, một
bài hát do một chị em trong đan viện sáng tác,
được cả cộng đoàn cất lên thay cho lời tạ ơn mà
mọi người hiện diện muốn dâng lên Thiên Chúa
vì Ơn huệ mà các chị em đã lãnh nhận trong
800 năm.
Thánh lễ khai mạc Năm thánh
mừng 800 năm thành lập Dòng diễn
ra trong bầu khí trầm lắng nhưng đã
để lại âm hưởng náo đó trong lòng
mỗi người tham dự. 800 năm được
xem là một cột mốc quang trọng, là
một điểm nhấn mang tính lịch sử,
nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi
toàn thể chị em Clara tiếp tục xác
tín, đào sâu và sống mãnh liệt ơn gọi
của mình trong lòng Giáo hội.
5

GIÁM TỈNH TỈNH DÒNG THÁNH BARBARA
THĂM TỈNH DÒNG VIỆT NAM

A

nh Giám tỉnh John Hardin, thuộc tỉnh
dòng thánh Barbara – Mỹ đã đến thăm
Tỉnh dòng Việt Nam, có anh Jeff
Macnab cùng đi theo. Chuyến viếng thăm của
hai anh kéo dài một tuần lễ, từ ngày 21 đến 27
tháng 4 năm 2011.
Trong những ngày ở Việt Nam, anh John đã
ở tại Nhà Tỉnh Dòng và cộng đoàn Đa Kao. Các
anh có dịp tham dự các nghi thức và thánh lễ
trong Tam nhật Vượt qua tại giáo xứ Đakao và
nhà thờ Đức Bà. Anh Rufino đã dẫn hai anh đi
dạo thành phố Sài Gòn bằng xe gắn máy. Các
anh cảm thấy rất thích thú và mới lạ với một
thành phố đầy xe gắn máy như thành phố Hồ
Chí Minh. Hai anh cũng có một thánh lễ bằng
tiếng Anh với cộng đoàn Đa Kao do anh John
chủ tế. Đồng thời, vào trước ngày rời Việt Nam,
anh John cũng có buổi nói chuyện và chia sẻ về
tỉnh dòng của anh với Anh Giám tỉnh chúng ta.
Ngoài ra, hai anh cũng đi thăm các cộng đoàn
Thủ Đức, Xuân Sơn, Bình Giả, Đan viện Clara
tại Xuân Sơn và Trung tâm Mục vụ.
Đây là một dịp tốt để hai anh hiểu hơn về đất
nước, Giáo hội Công giáo và tỉnh dòng
Phanxicô ở Việt Nam. Đồng thời, qua chuyến
viếng thăm này cũng là dịp để hai tỉnh dòng
thánh Barbara - Mỹ và tỉnh dòng thánh
Phanxicô – Việt Nam thắt chặt hơn trong tình
huynh đệ phan sinh và tiến tới những chương
trình hợp tác với nhau giữa hai tỉnh dòng trong
tương lai.

THƯỜNG HUẤN
CÁC HỮU TRÁCH

Đ

ây là buổi học tập Thường huấn đầu
tiên dành cho các anh Hữu trách trong
đầu nhiệm kỳ ba năm (2011-2014).
Buổi học tập bắt đầu vào lúc 8g00 sáng ngày
04/05/2011, tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô thuộc tu
viện Phanxicô Quận 9, và kết thúc vào lúc 4g30
chiều ngày 05/05/2011. Số thành viên tham dự
là 39 anh em, gồm có các Anh trong Hội Đồng
Tỉnh Dòng, Các Anh Phụ trách và Phó Phụ
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trách, các thành viên trong hai Văn phòng Phúc
Âm hóa và Văn phòng Huấn luyện.
Nội dung học tập trong hai ngày này rất
phong phú, thực tế và hữu ích.
Ban sáng ngày đầu tiên, anh Antôn Kính đã
giúp anh em xem lại Pháp chế Hội dòng về vai
trò, trách nhiệm anh Phụ trách và Tu nghị cộng
đoàn. Vì anh Khoan bị tai nạn, không tham dự
được nên anh Kính cũng đã dựa vào tài liệu
thường huấn “Tất cả đều là anh em” để trình
bày về “Linh hoạt huynh đệ đoàn phan sinh”.
Ban chiều anh Giám tỉnh đã khai triển tài liệu
của Hội đồng dòng về thời gian Moratorium,
nghĩa là một hành trình “ngưng nghỉ” để biện
phân mà mỗi huynh đệ đoàn cần thực hiện để
trả lời những câu hỏi: Chúng ta đang ở
đâu?Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta tới đâu?
Chúng ta muốn đi về đâu?Anh em cũng đã
đóng góp ý kiến về tiến trình thực hiện của mỗi
huynh đệ đoàn. Anh Giám tỉnh cũng trình bày
về Lectio Divina, phương pháp cầu nguyện
bằng Kinh Thánh. Ban tối anh em cũng đã dành
một giờ để thực hành phương pháp cầu nguyện
này do Anh Giám tỉnh hướng dẫn trong bầu khí

khá sốt sắng và tràn đầy tình huynh đệ tại Nhà
nguyện nhỏ Emmau.
Ngày thứ hai, anh em bắt đầu một ngày mới
bằng thánh lễ thật sốt sắng và thánh thiện do
Anh Giám tỉnh chủ tế và giảng lễ vào lúc 5g30.
Đến 8g00 sáng Anh Phó Giám tỉnh dựa vào
cuốn sách nhỏ “Vị Bề trên tốt” của cha
Colomban Ofm. Để nói với anh em về những
đức tính của một người bề trên tốt. Hy vọng
mỗi anh hữu trách tập luyện được một đức tính
nào đó để chu toàn được trách vụ giao phó. Anh
còn khai triển cho anh em hai đề tài “Thuật lãnh
đạo” và “Quản lý cảm xúc sao cho hữu ích”.
Đây là những đề tài rất thực tế và bổ ích cho các
anh em đang và sẽ lãnh nhận trách nhiệm rửa
chân cho anh em mình. Ban chiều, Anh Giám
tỉnh có hơn 2 tiếng đồng hồ để trao đổi, trình
bày tình hình Tỉnh dòng sau Tu nghị và nêu lên
một số vấn đề để anh em góp ý: giúp đỡ anh em
lớn tuổi, quy trình thực hiện Moratorium, tổ
chức ngày kỷ niệm tinh thần Assisi…Anh Lam,
Quản lý Tỉnh dòng, cho anh em biết về một số
cơ sở, đất đai của Tỉnh dòng và những hướng sử
dụng cho hữu ích. Anh Phước, Thư ký phúc âm
hoá, trình bày cho anh em biết về dự án xây
dựng Trung tâm bảo trợ người tâm thần tại Cần
Thơ.
Hai ngày Thường huấn ngắn ngủi đã trôi
qua. Anh em mỗi người lại trở về với công việc
và cộng đoàn của mình. Tuy nhiên, với những
kiến thức, những kinh nghiệm và những kỹ
năng được thu nhận được trong hai ngày này,
anh em dám tin tưởng mà hy vọng rằng công
việc mà mỗi người anh em đang lãnh nhận có
phần nào đó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ xuôi chảy
hơn và sẽ đi đến gần mục tiêu hơn, nếu anh em
biết cố gắng vận dụng những điều đã học vào
trong cộng đoàn của mình.

THÁNH LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
NHÀ THỜ THÁNH TÂM
Sáng ngày 02/5/2011, Giáo xứ Thánh Tâm
vinh dự đươc đón tiếp Cha Giám Tỉnh, Tỉnh
Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, các khách
quý, các Anh Chị Em Phan Sinh Tại Thế và
Cộng đoàn Giáo xứ trong buổi lễ đồng tế khởi
công xây dựng nhà thờ.
Nhà thờ Thánh Tâm cách đây 40 năm được
thành lập và xây dựng ở Cư xá Kiến Thiết,
thuộc họ đạo Giáo Hạt Thủ Đức, Tổng Giáo
phận Sàigòn lúc bấy giờ.
Chia Sẻ 05 - 2011 (312)
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Ngôi nhà thờ đơn sơ, ấm cúng chỉ với diện
tích khiêm tốn 400m đã trở thành nơi quy tụ
Cộng đoàn con cái Thiên Chúa suốt thời gian
dài, và nhờ đó đời sống đức tin ngày càng phát
triển vững mạnh. Do nhu cầu phát triển xã hội,
số giáo dân nhập cư về đây làm ăn sinh sống
ngày càng gia tăng, ngôi nhà thờ đã nhỏ bé nay
lai trở nên chật chội hơn, cho dù đã qua 2 lần tu
sửa vào năm 1983 và 2004.
Vì thế, trước nhu cầu cấp thiết và chính đáng
của cộng đoàn dân Chúa, ngôi nhà
thờ đã được Đức Hồng Y Tổng
Giám Mục ban phép lành và chính
quyền địa phương các cấp đã đồng ý
cho trùng tu.
Cộng đoàn giáo xứ vui mừng tạ
ơn Thiên Chúa đã gìn giữ, che chở
giáo xứ trong suốt 40 năm qua,
chúng con xin dâng công trình này
lên Thiên Chúa. Để từ chính nơi
đây, cộng đoàn dân Chúa sống tâm
tình của người con thảo đối với
Thiên Chúa là Cha, và mọi người là
anh chị em với nhau
Ước mong sao mỗi chúng ta thưc
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hiện được điều mà thánh Phêrô nhắn nhủ:” Hãy
để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá
sống động mà xây lên ngôi Đền Thờ thiêng
liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm
hàng tư tế thánh, dâng lên những lễ tế thiêng
liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô…
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g và sau đó là
bữa cơm thân mật giữa các Cha, đại diện chính
quyền địa phương với cộng đoàn.
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Tu Nghị Chiếu

T

CHO ANH EM "KHẤN TRỌNG DƯỚI MƯỜI NĂM"
VÀO NĂM 2012.

rong hơn 15 năm nay Tổng Phục vụ và
Ban Cố vấn đã thúc đẩy một Tu Nghị
Chiếu cho Anh em "dưới mười" năm
khấn trọng. Cho đến nay, ba trong số những Tu
nghị đó đã diễn ra vào năm 1995 tại Santiago
Compostela, Tây Ban Nha, năm 2001 tại
Canindé, Brazil, và năm 2007 tại Đất Thánh. Do
sự phản hồi tích cực từ các Tu nghị trước, Ban
Tổng cố vấn đương nhiệm mong muốn rằng
kinh nghiệm này được tiếp tục trong nhiệm kỳ
sáu năm của họ. Vì vậy, để thực hiện điều này,
Anh Tổng phục vụ đã triệu tập Tu Nghị Chiếu
sắp tới dành cho Anh em "dưới mười" ở Mexico
2-10 tháng Sáu, 2012. Tu Nghị sẽ khai mạc tại
Đền Zapopan (Guadalajara) và sẽ kết thúc tại

Đền Guadalupe, Mexico. Chủ đề của Tu nghị
này sẽ xoay quanh Căn tính Anh Em Hèn
Mọn của chúng ta; đó là chủ đề mà Anh Tổng
Phục vụ và Ban Cố vấn coi như là chủ đề cơ
bản, để trong hoàn cảnh cụ thể hôm nay, chúng
ta có thể là Những người mang quà tặng Tin
Mừng, những người trung thành với cách sống
của mình theo yêu của Tổng tu nghị năm 2009
vừa rồi. Ít nhất mỗi Hạt dòng và Tỉnh dòng phải
có một Anh em khấn trọng dưới 10 năm tham
gia. Do đó,Tôi yêu cầu tất cả các Tổng phục vụ
và Giám hạt chọn lựa một ứng cử viên phù hợp
để tham gia vào Tu nghị này (Từ Thư của Anh
Tổng phục vụ OFM).

Tây Ban Nha,
ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC MỤC VỤ
y Ban Quốc tế Giáo dục Mục Vụ đã gặp
từ Ngày 04-08 tháng 4 tại Tu viện Đức
Mẹ Loreto, Tây Ban Nha. Mục đích là để
thúc đẩy và khuyến khích giáo dục mục vụ
trong tất cả các khu vực địa lý của Hội dòng; để
phổ biến và quảng bá cuốn cẩm nang Hãy ra đi
va Dạy dỗ, và đào sâu các khía cạnh sau trong
công tác phúc âm hóa của Dòng và trong việc
giáo dục mục vụ: con người nhân bản, sư phạm
phan sinh, các mô hình giáo dục phan sinh, và

Ủ
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nhân học phansinh. Trong cuộc họp này, Ủy ban
đã được Anh Johannes Freyer, Hiệu trưởng
Magnificus của Đại học giáo hoàng
Antonianum, giúp trình bày đề tài về Nhân học
phansinh. Ủy ban cũng đã làm việc để tổ chức
linh hoạt Giáo dục Mục Vụ; để lên chương trình
các kỳ Đại hội các Nhà giáo dục Phan sinh và
cổ võ các buổi họp cũng như hoàn thành một
"hồ sơ" Nhân học Phan sinh.
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TIN ĐỒNG DÀI
Andre lược ghi

Đ

ầu tiên, cộng
đoàn
Đồng
Dài kính chào
và kính chúc toàn thể
đại gia đình Phan Sinh
tràn đầy bình an và
thiện hảo trong những
ngày đại lễ mừng Chúa
Phục Sinh. Anh em
Đồng Dài xin gởi đến
mọi người thông tin
của mình xuyên suốt ba
điểm chính: Đời sống cộng đoàn, Mục vụ giáo
xứ và truyền giáo cho đồng bào sắc tộc vùng
Diên Khánh – Khánh Vĩnh, Nha Trang.

Từ Cộng Đoàn
Tạ ơn Chúa, từ lần đưa tin trước đến nay, anh
em Đồng Dài vẫn bình an. Hiện nay, số anh em
hiện diện của cộng đoàn là 6. Trong đó, một anh
em trẻ từ Học Viện gởi ra đang thực tập năm.
Khởi đầu nhiệm kỳ 2011-2014, Đồng Dài tiễn
chân hai anh (Huân và Dám) đi và đón một về
lại cộng đoàn là anh Mỹ chuyên trách mục vụ y
tế cho người nghèo tại địa phương. Bầu khí
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cộng đoàn vẫn luôn chan hoà tiếng cười. Đặc
biệt trong các giờ cơm, anh em thường chia sẻ
những thông tin mục vụ cho nhau nghe và xen
lẫn là những câu chuyện tiếu lâm góp phần cho
bữa cơm thêm phần náo nhiệt. Nhìn chung, anh
em cộng đoàn mỗi người mỗi việc tùy theo khả
năng Chúa ban. Thầy Noel tuy tuổi cao nhưng
vẫn gắn bó với vườn rau quanh nhà. Nhờ đó,
cộng đoàn có thêm khẩu phần rau sạch và xanh
cho cả nhà trong giờ cơm.

Từ Giáo Xứ!
Cùng nhịp điệu chuyển giao trong nhiệm kỳ
mới, giáo xứ Đồng Dài cũng tiễn chân
cha quản xứ cũ và vui tại ngộ cha xứ
mới. Việc chuyển giao diễn ra cách nhẹ
nhàng và ấm cúng. Vì cha xứ tại ngộ
không ở xa mà ở với bà con bấy lâu.
Ama Ngọc thay anh Dám, mọi việc vẫn
duy trì và đi vào nếp ổn định, chứ
không có gì xáo trộn. Khuôn viên giáo
xứ như được nới rộng thêm khi hòa
chung với phần sân của khu vực anh
em dân tộc. Ngôi nhà mục vụ giáo xứ
nay được sử dụng tối đa khi mở rộng
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cửa đón anh chị em dân tộc nghỉ đêm trong
những ngày học tập tại Đồng Dài.
Quan tâm đến việc khuyến khích các em
thiếu nhi giáo xứ đi lễ, giáo xứ đang tổ chức
hình thức khích lệ các em siêng năng đến nhà
thờ (như phát phiếu, điểm danh,….).

Từ Mục Vụ Truyền Giáo!
Cộng đoàn Đồng Dài là một cộng đoàn
truyền giáo. Có thể nói điểm ưu tư đặc biệt của
anh em là truyền giáo cho đồng bào sắc tộc tại
Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Ngoài các công tác
cố định như đưa đón đồng bào về dự lễ và học
Giáo lý trong các Chúa Nhật, anh em còn tổ
chức các khóa Giáo lý tùy theo
đối tượng và nhu cầu thực tế.
Trong hai tháng 1 & 4/2011,
anh em đã tổ chức hai khóa hợp
thức hóa cho anh chị em dân tộc
đã theo đạo bấy lâu mà chưa hề
lãnh nhận Bí tích. Hoa quả Chúa
ban đầu năm 2011 là 400 anh chị
em được Rửa tội. Đặc biệt, vào
ngày 24/4/2011 ĐGM Giuse Võ
Đức Minh đã dâng thánh lễ và
RửaTội cho hơn 200 anh chị em
dân tộc. Cùng đồng tế với ĐGM
giáo phần còn có 9 linh mục đến
từ giáo phận Nha Trang. Anh chị
em dân tộc vui mừng đón vị cha

chung trong những âm thanh của đội Mangla –
cồng chiêng hân hoan phấn khới.
Bên cạnh đó, các lớp Giáo lý trên các làng
vẫn tiếp tục xây dựng và đang dần đi vào ổn
định. Hiện nay, việc dạy Giáo lý tại làng đã có
thêm sự dấn thân của Anh Dương. Sau thời
gian, “chuyên tu” về y tế ở Sài Gòn, Anh đã trở
lại để cộng tác với cộng đoàn trên cánh đồng
truyền giáo bao la này.
Sau cùng, hòa cùng niềm vui đại lễ Phục
Sinh, anh em Đồng Dài kính chúc mọi thành
viên trong đại gia đình Phan sinh Việt Nam luôn
chan hoà niềm vui và hăng say loan Tin mừng
Phục sinh cho muôn người.

TIN HOÀ HỘI:

THẮP LÊN NIỀM HY VỌNG
Chúa đã sống lại rồi! Haleluia.

Về đời sống ‘cộng đoàn’:

Anh em Điểm Hòa Hội xin kính chào toàn
thể anh chị em trong Đại Gia Đinh Phan Sinh.
Nguyện xin Ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh
chiếu sáng và thắp lên niềm hy vọng nơi mỗi
anh chị em, nhờ đó chúng ta can đảm bước tiếp
con đường theo Chúa mỗi ngày. Chắc hẳn niềm
vui phục sinh sẽ là nguồn trợ lực mạnh mẽ cho
anh chị em trong sứ vụ mang quà tặng Phúc âm
đến cho mọi người, đặc biệt trong thời điểm này
– thời điểm mà “người thì mới đến, kẻ vừa ra
đi”. Trong bối cảnh đó, anh em chúng tôi cũng
xin chia sẻ một vài tâm tình và tin tức liên quan
đến đời sống ‘cộng đoàn’ và mục vụ giáo xứ.

Như anh chị em đã biết, bảng gia đình anh em
phan sinh Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2013, điểm
Hòa Hội không thêm cũng chẳng bớt một anh em
nào, vì quá mỏng. Do đó, cũng không có cảnh
người ở lại tiễn kẻ ra đi, hay đón tiếp người mới
về. Dường như anh em Hòa Hội không có
‘duyên’ với bảng gia đình mới. Sau bao ngày
thao thức chờ đợi với hy vọng Hòa Hội được tái
lập Cộng đoàn, có thêm anh em, nhưng cuối
cùng: Giữ nguyên nhân sự. Dẫu sao thì Hội
Đồng Tỉnh Dòng cũng ưu ái cho Hòa Hội có chút
đổi thay về cơ cấu, đó là Hòa Hội vốn trực thuộc
Giám tỉnh nay trở thành Nhà con của Cộng đoàn
Xuân Sơn. Có lẽ Hội Đồng Tỉnh dòng muốn Hòa
Hội bớt cảnh ‘một cha, một con’ mà cho hưởng
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hơi ấm của ‘nhà mẹ’ Xuân Sơn, cho dẫu cách
nhau hơn 20km đường chim bay.
Anh em chúng tôi luôn mong muốn đời sống
phan sinh ngày càng rõ nét hơn trong cung cách
phục vụ bà con giáo dân tại đây. Với lý do đó
nên trong tuần III Mùa Chay, anh em vui mừng
đón Cha Gioan B. Trần Khắc Du – thuộc cộng
đoàn Phanxicô Thủ Đức – về giảng tĩnh tâm cho
bà con giáo dân trong ba ngày (31/3-1/4/2011).
Ngoài ra, còn có Cha Có – bề trên cộng đoàn
Phanxicô Bình Giã- sang ngồi tòa trong thời
gian tĩnh tâm và một vài Cha khác nữa. Đây
cũng là cơ hội cho anh em Hòa Hội có được bầu
khí ấm cúng sau bao ngày vắng vẻ bởi ít anh em
hiện diện.
Anh em chúng tôi càng đầy tràn niềm vui hơn,
khi có sự hiện diện của hai anh em học viện trong
Tuần Thánh: anh Diệu và anh Cai. Theo ‘thỉnh
nguyện’ của anh em chúng tôi là muốn có thêm
anh em chia sẻ đời sống huynh đệ trong thời gian
đặc biệt của năm phụng vụ. Sự hiện của anh em
học viện đã góp thêm sự trẻ trung và vui tươi của
‘cộng đoàn trẻ’ này.
Tĩnh tâm tháng 5: Ngày 13/5/2011 anh em
chúng tôi vui mừng đón anh em cộng đoàn Bình
Giã và Xuân Sơn về tĩnh tâm tháng. Đây là sáng
kiến của anh em trong dịp tĩnh tâm tháng 4 tại
Xuân Sơn. Một mặt là làm cho tình huynh đệ
trong miền Bà Rịa thêm gần gũi và gắn kết hơn,
mặt khác là để tiễn “người thực tập” sắp trở về
lại học viện.
Được tin Cha Antôn Phan Vũ, quản lý cộng
đoàn Đakao báo là ngày 10/5 anh em cộng đoàn
Đakao sẽ ghé thăm anh em Hòa Hội. Anh em
mừng khôn xiết kể, vì ở một vùng quê hẻo lánh,
mà được anh em Thành phố về thăm.
Anh em không biết tiếp đón làm sao cho
phải. Cứ loay hoay mãi, cuối cùng anh em vẫn
ưu tiên chọn giải pháp tiếp đón của anh em Phan
sinh, là thắm tình hơn là kiểu rình rang. Anh em
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đã chuẩn bị một “số cây nhà lá vườn” người ta.
Nhìn vậy mà khi bày ra cũng oai ra phết. Anh
em Đakao cũng vào thăm quan Nhà Nguyện
Giuse, và ghé thăm Nghĩa Trang Thai nhi, mà
anh em Hòa Hội vừa vội làm xong.
Ước mong sẽ có nhiều anh chị em từ khắp
nơi về thăm Hòa Hội. Đến mà xem, trông tội
nghiệp lắm!
Thu hoạch mùa màng: Lao động tay chân là
nét riêng ở vùng này, sau khi thất bại đu đủ vì
gieo “lộn giống”: gieo giống vàng, nhưng ra trái
lại là tía nên chẳng lái buôn nào ngó tới. Nhưng
may mắn là vớt vát được “tiền chợ”, nhờ bán đu
đủ sống làm mắm. Giả như “đúng giống” thì
anh em Hòa Hội đỡ vất vả hơn nhiều. Thất bại
đu đủ thì mùa điều làm bừng lại niềm hy vọng
bội thu bởi hoa nhiều và giá cao. Người ta vẫn
thường nói: “Anh em Phanxicô không làm giàu
được”. Điều đó đúng với anh em chúng tôi.
“Miếng ăn vừa dâng đến miệng” thì cơn mưa đã
“đẩy đi” xa. Sau một đêm mưa lớn đã phủ một
màu đen trên các cây Điều. Điệp khúc “mất
mùa” lại được hát. Cuối cùng, chút hy vọng
cũng được bừng lên bởi sự sai trái của cây bơ
trước nhà cộng đoàn, nhưng ngược lại giá lại
quá rẻ. Đành để biếu vậy! Như anh em biết “thế
giá” của cây bơ này: rất nổi tiếng, trái ra quanh
năm, sai trái và rất ngon. Kính mời anh em có
dịp về thăm Hòa Hội và thưởng thức.

Về Mục vụ Giáo xứ:
- Mùa Chay và Tam Nhật Vượt Qua:
Để chuẩn bị tâm hồn sống những ngày chay
thánh và mừng Chúa Phục Sinh, cha xứ đã mời
cha Du về giúp cộng đoàn giáo xứ tĩnh tâm ba
ngày. Bà con tham dự khá đông đủ. Cha Du lẽ
ra đã về phục vụ bà con ở đây trong nhiệm kỳ
vừa rồi, nhưng vì ‘bài sai’ nên không có duyên
với Hòa Hội (‘bài đúng’ thì về Hòa Hội rồi).
Trong ngày thứ nhất, cha Du đã giúp cộng đoàn
dân Chúa khám phá ra lòng thương xót của
Thiên Chúa qua dụ ngôn người cha nhân lành
(x. Lc 15,1-3.11-32). Ngày kế tiếp cha giúp
cộng đoàn khám phá ra khuôn mặt Đức Giêsu là
Đấng làm cho con người không còn khát nữa và
đem lại sự sống đời (x. Ga 4,5-42). Ngày cuối
cùng, cha hướng cộng đoàn đi theo Chúa Giêsu
để trở nên hoàn thiện (x. Mt 19,16-22).
Với chất giọng nhẹ nhàng và trầm lắng, thêm
vào những câu chuyện thực tế, cha đã đưa cộng
đoàn đi vào chiều sâu của đời sống đạo, khám
phá lại khuôn mặt của Thiên Chúa lâu nay bị
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phủ mờ bởi những lo toan của cuộc sống mưu
sinh. Số lượng người đến lãnh nhận Bí tích Hòa
giải tăng lên nhiều so với năm trước. Điều đó
nói lên chất lượng đời sống đức tin của bà con
nơi đây. Đồng thời cũng cho thấy những lời
nhắn nhủ lâu nay của cha xứ đang nảy mầm và
mọc lên trong lòng anh chị em giáo dân.
Với nỗ lực của cha quản xứ và bà con giáo
dân giáo họ Giuse, thêm lời cầu nguyện và sự
cộng tác của cả giáo xứ, năm nay bà con giáo
dân thuộc Giáo họ Giuse đã có cơ hội tham dự
trọn vẹn Tam Nhật Thánh tại nhà nguyện giáo
họ. Cha Đạt – thuộc cộng đoàn Vinh Sơn (Hòa
Hiệp) đã chia sẻ gánh nặng với cha xứ trong
việc giúp dâng lễ và cử hành nghi thức trong
suốt Tuần Thánh tại giáo họ Giuse. Đêm canh
thức Vọng Phục Sinh được cử hành lúc 19g00,
với sự tham dự khá đông đủ của bà con giáo
dân. Hai thầy học viện đã giúp cộng đoàn phụng
vụ thêm phần sốt sắng và sinh động trong bài
Passio và bài ca Exutet.
+ Nhà nguyện Giáo họ Giuse:
Những ngày cuối mùa Chay, anh Quế tập
trung xây dựng để có chỗ cho bà con giáo dân
tham dự Tam Nhật Vượt Qua, đặc biệt là có
khuôn viên đi Chặng đàng Thánh giá. Quả thật,
công việc khá vất vả cho anh “ngày làm không
đủ, tranh thủ làm đêm và làm thêm cả ngày
Chúa Nhật”. Anh Quế cũng đã tiến hành ráp
cửa, xây dựng phòng thánh và phòng học giáo
lý phía sau, hoàn thiện tiền sảnh và chuẩn bị các
tượng ảnh. Đa số các tượng ảnh và phù điêu tại
nhà nguyện đều do anh Mừng (OFM) thực hiện,
ngoại trừ các Chặng đàng Thánh giá bên trong
nhà nguyện do anh Lộc điêu khắc (Q.2) thi
công. Phần hàng rào bị sụp đổ trong mùa mưa
năm trước cũng được xây dựng lại. Trong
những ngày qua có vài khó khăn từ phía chính
quyền tỉnh và huyện, nhưng nay đã tạm ổn. Có
được điều này chắc hẳn nhờ lời cầu nguyện của
bà con giáo dân trong nhiều ngày liền, Thiên
Chúa đã nhận lời và che chở cho giáo xứ, cách
riêng là giáo họ Giuse. Được biết, tương quan
giữa cha xứ và chính quyền xã khá tốt. Trong
những lúc khó khăn, chính quyền xã đã cộng tác
đắc lực với cha xứ giải quyết “thuận buồm xuôi
gió” các vướng mắc. Theo dự định của anh Quế,
thì nhà nguyện Giuse sẽ được khánh thành vào
cuối năm nay.
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+ Nghĩa trang thai nhi:
Hiện nay số các em thai nhi an nghỉ tại đây
đã vượt qua con số 700. Với ước mong các em
có được chỗ an nghỉ khang trang và chỉnh chu,
nên anh Quế tiến hành san lấp mặt bằng lẫn nữa.
Trong đợt này, anh đã cho đổ thêm trên 400 xe
đất. Công việc khá thuận lợi. Chắc hẳn các em
vui mừng, vì “Cho dẫu cha mẹ có bỏ con đi
nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”. Cùng
với bao người dù không thân thuộc máu mủ,
nhưng ngày đêm đã tranh thủ cầu nguyện và
chăm sóc các phần mộ nhỏ bé của các em.
Chính nơi này, đã giúp nhiều gia đình thay đổi ý
định sát hại con cái của mình. Nhiều người từ
nhiều nơi đã đến thăm viếng và cầu nguyện cho
các em. Cũng xin nói thêm là hiện nay giáo xứ
được biết đến như là một mô hình mẫu về việc
chôn cất thai nhi. Không những ở quốc nội,
nhưng cả ở hải ngoại cũng biết đến nghĩa trang
này và đã góp phần không nhỏ cho nơi này sớm
được hoàn thiện. Anh Quế cũng đã cử hai đại
diện trong Ban chôn cất thai nhi tham dự khóa
tập huấn “Bảo Vệ Sự Sống” do Caritas Việt
Nam tổ chức tại Sài Gòn.
+ Nhà mục vụ Giáo xứ:
Cho dù tập trung xây dựng nhiều công trình,
nhưng cha xứ vẫn đặt việc giáo dục đức tin của
con em giáo xứ lên hàng đầu. Do đó, ước mong
lớn lao của cả giáo xứ lúc này, cách riêng là thao
thức “mất ăn mất ngủ” của cha xứ là ngôi nhà
mục vụ. Cái khó lúc này là về đất đai tại Giáo xứ
chưa có một cuốn sổ hồng nào và không biết đào
đâu ra “vốn”! Trong bối cảnh Giáo xứ đang còn
khó khăn, nhưng lại dồi dào về nguồn lực lao
động, nên cha xứ đã có ý tưởng là xin 10 ha đất
của Lâm trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chia cho
từng giáo họ và các đoàn thể để trồng trọt. Cha
xứ cũng đang tìm kiếm “đất rảnh rổi” nhiều nơi,
để mượn hoặc mướn để trồng mì gây quỹ. Tất cả
là để ngôi nhà mục vụ dần dần trở thành hiện
thực, nhằm phục vụ việc giáo dục đức tin cho
con em trong Giáo xứ.
Trên đây là vài thông tin của anh em chúng
tôi, xin được gởi đến anh chi em. Ước chi nhờ
những thông tin trên, anh em hiệp thông với
chúng tôi trong lời cầu nguyện và sự nâng đỡ
tinh thần, để cũng như anh em, chúng tôi mạnh
dạn dấn thân phụng sự Chúa và ra đi đến với
mọi người. Nguyện xin ân sủng và bình an của
Đấng Phục Sinh dạt dào trong cuộc đời của anh
chị em.
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Cộng đoàn Vĩnh Phước
Quý từ Antnianum.

N

hà Vĩnh Phước mừng lễ Giáng Sinh
2010 và sau đó ăn Tết Tây êm đềm
trầm lắng như bình thường mấy năm
nay. Nếp sống cũng thầm lặng êm trôi cho đến
Tu Nghị Tỉnh Dòng. Anh Phụ Trách Gioakim
và anh Xuân Quý theo chức vụ đi tham dự Tu
Nghị Tỉnh Dòng 2011. Sau Tu Nghị, tưởng
cũng bình thường cho đến khi Thư anh Giám
Tỉnh công bố bảng gia đình các Cộng đoàn. Đơn
giản là 2 về 2 đi. Nhưng là có thay đổi lớn lắm
vậy.
Lễ chiều Chúa nhật, ngày 27/02 anh Lê Khắc
Lâm rời tổ ấm Đakao về nhận chức vụ quản xứ
Vĩnh Phước. Thánh Lễ do cha Tổng Đại Diện
chủ sự ấm cúng nhưng cũng đầy đủ nghi thức
nhận quản xứ.
Hôm sau, trưa thứ hai, ngày 28/02 anh
Gioakim bàn giao chức vụ phụ trách Cộng đoàn
cho anh Xuân Quý với sự hiện diện đông đủ anh
em trong miền và anh em cũ mới của Cộng đoàn
Vĩnh Phước. Buổi tối cùng ngày, do sự khẩn
trương nhận nhiệm vụ Phụ Trách Bình Giả, anh
Gioakim rời Nha Trang với sự tháp tùng của
anh Giuse Hoài là người cũng sẽ rời Vĩnh
Phước, kẻ trước người sau. Hai đi, hai về. Anh
Chúc thu xếp công việc Đà Lạt xong cũng sớm
về Vĩnh Phước thi hành nhiệm vụ quản lý với sự
phụ giúp của anh Matthêu Phúc. Cộng đoàn còn
thiếu một anh tên Mai, nên hôm nay chưa về.
Mong anh mau về.
Việc Cộng đoàn, việc nhà xứ
lại tiếp tục đi vào ổn định. Thầy
Philip như thấy khỏe hơn. Ngay
từ dịp Tết, thầy đã vi hành xa
nhà mấy ngày Xuân, như thấy
lại sức Xuân Mới. Anh Phúc
khỏe mạnh, bớt dạy Chủng
Viện, thôi ứng cử Hội Đồng, có
lẽ sẽ thu thập nhiều thông tin
mạng và chia sẻ cho anh em.
Nổi bật nhất nhà phải nói đến
Cha Xứ mới. Vừa tuổi trẻ, vừa
trải qua kinh nghiệm từ nhà quê
đến thành phố, anh P.X Lâm
quản xứ thi thố tài năng với
nhiều sáng kiến mạnh bạo và
tích cực. Hy vọng Giáo Xứ sẽ
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có bước đổi mới đáng mừng. Ngày 30/04 anh
Quản xứ Vĩnh Phước thay mặt anh em OFM
đến Nhà thờ Hoà Nghĩa giới thiệu Ơn gọi Dòng
Anh Em Hèn Mọn cho giứoi trẻ Hạt Cam Ranh.
Cam Ranh luôn là nơi có nhiều anh chị em
PSTT và cũng nhiều Ơn gọi cho Giáo phận và
các Dòng tu. Anh Bá Đình chưa nhận Phụ Tá
Ngọc Thanh, đã đi trải nghiệm một tháng Mùa
Chay và Bát Nhật Phục Sinh ở một giáo xứ lớn
vào cỡ bậc nhất của giáo phận Hà Nội, Xứ Bút
Đông là quê hương các vị tử đạo và các đấng
bậc vị vọng là Giám mục và Linh mục Hà Nội.
Nhà thờ lớn, nhà xứ rộng, giáo xứ to không làm
cho anh phải sợ. Được cha xứ tín nhiệm, giáo
dân lo lắng, chắc anh có nhiều tâm sự để chia sẻ
sầu riêng, sầu chung, xin anh em cứ khai thác…
Anh Antôn Chúc lực lưỡng, khỏe mạnh, chắc sẽ
là cột trụ cho các anh em khác trong nhà, vì ai
cũng mắc bệnh này bệnh nọ, chỉ thấy anh Chúc
là chưa đi bác sĩ và chưa phải “ghiền” thuốc.
Cảm ơn Chúa đã cho anh em Vĩnh Phước một
người khỏe mạnh để quản lý anh em yếu bệnh.
Anh Xuân Quý bị quở trách là gầy hơn. Quả
thực, đi cân thử thấy xuống 5 ký và thử máu thì
đã có đường 2. Nhờ xét nghiệm kịp thời, từ
ngày Tây du ký khóa JPIC Roma, anh còn dùng
mỗi ngày 2 viên thuốc chống đường, cộng thêm
4 viên thuốc thường lệ từ mười mấy năm nay.
Chuyện JPIC này dài nhiều tập. Xin hẹn anh em
dịp khác.
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TIN THỦ ĐỨC
Phêrô Trần Ngọc Niên

T

rong một buổi chiều giữa tháng năm oi
bức, tôi đang ngồi trên phòng máy vi
tính của Học viện để tranh thủ làm bài
nộp cho giáo sư, thì anh Trưởng Học viện đến
nhờ tôi viết tin gởi cho báo chia sẻ gấp. Lúc đầu
tôi không dám nhận vì thời gian không còn dài
để tôi có thể nhớ lại những sự kiện xảy ra trong
cộng đoàn từ sau tết âm lịch tới bây giờ nên tôi
từ chối. Nhưng khi nghe anh Trưởng phân minh
một vài lý do khách quan chính đáng, thì tôi
bằng lòng viết. Tuy nhiên, khi nhận lời rồi, tôi
lo lắng. Tôi lo một đàng vì sợ mình không thể
hoàn thành bản tin một cách nhanh chóng để gởi
về cho báo chia sẻ đúng thời hạn, và đàng khác
không có bài nộp cho một số giáo sư vào giữa
tháng năm này, vì thời gian học cũng gần kết
thúc rồi. Bây giờ biết làm sao được, tôi phải
“cày” thôi(!) kể cả giờ ngủ để hoàn thành một
lúc hai công việc: viết tin và làm bài. Điều này
làm cho tôi nhớ đến những câu thơ của thi sĩ
Tản Đà đã viết khi không làm thơ kịp để gởi cho
báo An Nam:
“Lo vì công việc báo An Nam,
Đã trót đa mang cứ phải làm.
Bốn bể phen này không trắng nợ,
Tuyết sương âu hẳn bạc đầu thêm.”
(Hủ nho lo việc đời)
Thực ra, tôi chưa đến nỗi rơi vào trường hợp
lo lắng thái quá như thi sĩ Tản Đà nhưng rơi vào
kiếp con quay: “Trời sinh ra tớ kiếp con quay,
quay tít mù xanh nghĩ cũng hay” (Tản Đà). Vì
có đôi lần tôi đã nghe anh em nhắc khéo tôi
rằng: “Anh học văn mà không viết à!”. Khi
nghe câu nói đó, tôi thầm nghĩ: “Rằng hay thì
thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế
nào!” (Truyện Kiều), nên tôi phải cố gắng hết
sức. Có điều, tôi nghĩ tôi sẽ làm hết khả năng
Chúa ban, còn bao nhiêu nữa tôi sẽ phó thác cho
Chúa. Vì thế, tôi xin gởi đến báo chia sẻ bản tin
của cộng đoàn Thủ Đức từ Chay Thánh đến
Phục Sinh, để hiệp thông với nhau trong lời tạ
ơn Thiên Chúa chúng ta đã dùng quyền năng
Chúa Thần mà cho Đức Giê-su Ki-tô trỗi dậy từ
cõi chết.
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TỪ CHAY THÁNH ĐẾN PHỤC SINH
Bước vào trung tuần tháng hai, ngoài trời gió
nóng và khô làm cho cỏ cây héo hon. Còn trong
nhà anh em hồi hợp chờ mong bảng gia đình
mới từ hậu Tu nghị. Và khi có bảng gia đình rồi,
cộng đoàn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chia tay
các anh. Trong bữa tiệc, Anh phụ trách đã nói
lên lời cám ơn về sự hiện diện sống động của
các anh trong cộng đoàn, đồng thời cầu chúc
cho các anh sức khỏe và bình an khi đến những
cộng đoàn khác để tiếp tục hiện diện với anh em
bằng đời sống huynh đệ Phan sinh chân thành.
Sau bữa tiệc chia tay, các anh bắt đầu tay xách
nách mang di chuyển lần lần. Người rời khỏi
cộng đoàn sớm nhất là anh Giu-se Trần Đức
Thuân, và người đến cộng đoàn sớm nhất là anh
Giuse Đào Trọng Huân. Tôi nghe nhiều anh em
trong cộng đoàn hỏi anh Huân: “Anh có cảm
xúc thế nào khi trở lại cộng đoàn này?”. Anh
Huân đơn sơ trả lời: “Mình cảm thấy rất vui, vì
có nhiều anh em trẻ”. Có lẽ đây không chỉ riêng
cảm nhận của anh Huân mà là cảm nhận chung
của anh Thưởng, anh Bình khi tháp nhập vào
cộng đoàn này.
Sang thượng tuần tháng ba, cộng đoàn Thủ
Đức bước vào bốn mươi ngày chay tịnh qua
việc ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí.
Cộng đoàn đã không ăn tráng miệng để dành
tiền cho người nghèo. Ngoài ra, cộng đoàn còn
tổ chức các giờ đạo đức với các hình thức hy
sinh hãm mình khá phong phú. Nói chung, mọi
hình thức ép xác đều được anh em cố gắng thi
hành cách nghiêm túc, trừ việc ngủ trong nhà
thờ là anh em chưa thực hiện được ngay, phải
cần nhiều thời gian mới khắc phục được. Điều
này xem ra cũng không nằm ngoài tinh thần của
Mùa Chay là mùa tập luyện. Do đó, anh em
càng ra sức tập luyện từ từ, một cách âm thầm
theo gương của Thánh Cả Giu-se mà Giáo Hội
Việt Nam tôn kính và chọn làm bổn mạng. Ở
cộng đoàn Thủ Đức, không khí mừng lễ Thánh
Cả Giu-se đến rất sớm, vì anh em Học viện đã
tổ chức tôn kính Thánh Cả Giu-se rất long trọng
cho đông đảo thành phần tham dự trước tiền
sảnh Học viện với chủ đề: “Giuse - Mẫu gương
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bảo vệ sự sống”. Qua buổi tôn kính này, anh em
Học viện muốn gây ý thức nơi các bạn trẻ đang
theo học lớp giáo lý của Thầy Triều về trách
nhiệm bảo vệ sự sống, đặc biệt bảo vệ các thai
nhi mà chính các bạn trẻ là những người cha,
người mẹ tương lai phải có bổn phận làm công
việc này trước tiên. Còn đến ngày đại lễ hằng
năm kính nhớ thì Ban Phụng vụ xướng danh
mười tám anh em, có cả anh Phụ trách đã chọn
Thánh Cả Giu-se làm Quan Thầy, để tất cả anh
em cầu nguyện trong giờ kinh chiều và chúc
mừng trong giờ cơm chiều. Có thể nói niềm vui
này không dừng lại ở tiếng cười hay tràng pháo
tay như mọi khi mà còn kéo dài và được nhân
lên trong bữa tiệc “thịt cầy – rượu vang – bánh
ngọt” do gia đình anh Nguyễn Hoàn, cha Phán
và gia đình anh Vũ Liên Minh biếu.
Sau bữa tiệc ấm áp tình huynh đệ, anh em
được bổ sức cả tinh thần lẫn thể xác để tiếp tục
cuộc hành trình thiêng liêng tiến sâu vào mầu
nhiệm tình yêu. Cũng trong thời gian này, cộng
đoàn tổ chức một buổi Tu nghị chung cho cả
anh em Học viện tham dự để lấy ý kiến làm
bảng dự phóng đời sống cộng đoàn cho ba năm
tới. Nhìn chung, bảng dự phóng đời sống cộng
đoàn có nhiều thay đổi sao cho phù hợp với
hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt là tinh thần hiếu
khách. Bởi vì, cộng đoàn nhận thấy trong những
năm gần đây người ta đã biết và đến với cộng
đoàn khá đông nên cộng đoàn phải ra sức phục
vụ tốt hơn để thể hiện cái nét đặc trưng của anh
em Phan sinh. Do đó, cộng đoàn đã quyết định
chú ý đến khía cạnh chất lượng hơn số lượng.
Điều này được thể hiện ngay trong những tuần
cuối cùng của Mùa Chay qua việc phục vụ
khách đến tĩnh tâm và xưng tội nơi cộng đoàn.
Từ các Chúa nhật thứ ba Mùa Chay trở đi, các
cha lo thay phiên nhau ngồi tòa giải tội vào các
buổi chiều ở cộng đoàn và ở giáo xứ Thánh
Tâm, còn anh em Học viện thì lo tổ chức tĩnh
tâm cho các Nhóm sinh viên, công nhân…và lo
tập dợt văn nghệ để đón chào cha Tổng Phục vụ
và cha Tổng Cố vấn đến viếng thăm. Bầu khí
cộng đoàn càng sôi động hơn khi chương trình
tiếp đón cha Tổng Phục vụ và cha Tổng Cố vấn
được anh Phụ trách thông báo cụ thể ở nhà cơm.
Lúc này, anh em Học viện càng khẩn trương
hơn trong công việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa,
trang trí sân khấu, lo các khâu tiếp đón, ăn
uống…để vừa lòng khách đến và hài lòng khách
đi. Nhờ chuẩn bị chu đáo như thế, anh Tổng
Phục vụ và anh Tổng Cố vấn đều cảm thấy rất
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hạnh phúc và có ấn tượng sâu đậm về các anh
em trẻ, đặc biệt trong các tiết mục văn nghệ do
các em Tìm hiểu biểu diễn. Hai Anh đã đặt rất
nhiều kỳ vọng nơi các anh em trẻ, vì thấy anh
em trẻ luôn cháy bỏng ngọn lửa nhiệt thành tông
đồ trong lòng qua các thao thức dấn thân trong
tương lai. Tuy nhiên, anh em Học viện cảm thấy
bị áp lực hơn vì những kỳ vọng của các bậc làm
cha, làm mẹ khi mong muốn con mình phải trở
thành niềm hy vọng của mình trong tương lai.
Có thể nói sau những ngày tiếp đón đầy sôi
động đã trôi qua, bầu khí cộng đoàn trở lại êm
đềm hơn với những công việc thường ngày.
Bỗng nhiên, cơn mưa đầu mùa chợt đến tưới gội
cả một vùng trời nóng bỏng, xua tan khí trời oi
bức và mang lại sức sống cho cỏ cây muôn loài.
Nhờ khí trời mát dịu, tâm hồn anh em cũng bắt
đầu lắng đọng và nhẹ nhàng bước vào Tuần
Thánh sốt sắng. Riêng anh em Học viện còn
được nghỉ học ba ngày Tam Nhật Thánh nên
anh em có nhiều thời gian trải lòng mình ra để
suy gẫm về thái độ sống của mình với đối tượng
mà mình dâng hiến. Hơn nữa trong dịp này, anh
em còn được đón nhận một món quà vô giá từ
Chúa khi Ngài gởi Anh Giám tỉnh đến sống với
cộng đoàn, chủ sự các nghi thức Tam Nhật
Thánh và chia sẻ điều Chúa muốn nói với anh
em trong Tuần Thánh này. Quả thực, những bài
chia sẻ Lời Chúa ngắn gọn, nhưng đầy súc tích
của Anh Giám tỉnh đã chạm đến cõi lòng thâm
sâu của anh em khiến anh em chăm chú lắng
nghe và tìm cách cởi bỏ những gì mình tự khoác
lên mình những bộ áo quần thật đẹp, hầu muốn
che đậy nết xấu và tình trạng tội lỗi của mình.
Anh em đều cảm nhận những ngày Tam Nhật
Thánh trôi qua mau quá, không đủ thời gian cho
anh em nghỉ ngơi bên Chúa. Nhưng nhờ niềm
vui Phục Sinh, anh em hy vọng có nhiều thời
gian nghỉ ngơi và cảm nghiệm tình yêu của
Chúa qua những lần Chúa đồng hành, nâng đỡ
đời sống đức tin yếu kém trong lúc chán
chường, thất vọng như hai môn đệ trên đường
E-mau. Giờ đây, niềm vui Phục Sinh được thể
hiện trên từng khuôn mặt của mỗi anh em trong
bữa tiệc vào giờ cơm trưa và ngày nghỉ của
cộng đoàn. Riêng các anh em Học viện cảm
thấy vui hơn vì có nhiều thời gian để hoàn thành
những bài làm ở nhà. Vì trong thời gian này,
anh em Học viện còn phải lo tổ chức lễ bế giảng
năm học, lễ truyền chức phó tế và linh mục
cùng với hai đợt tĩnh tâm năm sắp tới nữa nên
anh em đang chạy đua với thời gian. Tuy nhiên,

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum

anh em đã trải qua nhiều áp lực công việc và
học hành quen rồi nên anh em cảm thấy bình
thường và không có gì phải bất an. Anh em vẫn
thể hiện niềm vui và tình huynh đệ chân thành
sau những giờ học, hoặc làm bài căng thẳng trên
sân bóng đá, bóng chuyền đều đặn vào các buổi

chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Có lẽ nhờ có
sự kết hợp hài hòa giữa trí dục, đức dục, lao dục
và thể dục mà tinh thần của anh em được thể
hiện chân thành qua những nét vui tươi, tri thức,
hèn mọn, huynh đệ.

“CỘNG ĐOÀN ĐỐI THOẠI”
Ste Dinh

A

nh Phụ trách Cộng đoàn yêu cầu viết
bài cho Chia Sẻ nhân tôi vừa đi “đối
thoại” về. Tiện dịp cũng đề cập miên
man một chút về đời sống và công tác đối
thoại…

Đối thoại “trong nhà”
Như anh em biết, Thủ Đức là cộng đoàn
đông nhân sự nhất Tỉnh Dòng. Một cộng đoàn
nhưng có nhiều đơn vị: Tu viện, Học viện, Nhà
tĩnh tâm, Nhà tìm hiểu. Nhiều người, nhiều lứa
tuổi, nhiều sinh hoạt… nên trong việc “đối nội”
chúng tôi phải “đối mặt” với nhiều “đối tượng”,
công việc chồng chất khác nhau. Do đó, Cộng
đoàn đã lên Dự phóng, soạn ra các “đối sách” để
“đối xử” với nhau thế nào cho phù hợp với quy
tắc “đối nhân xử thế” của người Việt Nam và
người Phan Sinh. Một trong những nội dung của
bản Dự phóng được anh em trong Cộng đoàn
hoan hỉ nhất đó là những buổi huynh đệ “đối
ẩm” hàng tháng của anh em Học viện và vài ba
tháng của anh em Tu viện. Nằm ở cao trào là hai
giờ huynh đệ chung vào đầu và cuối năm học
giữa anh em Tu viện và Học viện, vì trong buổi
huynh đệ này có cả “đối ẩm” và “đối ca”.
Mặt khác, vì cộng đoàn lớn, nên dẫu không
muốn thì vẫn có những “trận đấu cọ sát” diễn ra
ngoài sân cỏ. Tuy vậy, tinh thần mà chúng tôi
đã đưa ra trong Bản dự phóng là phải giảm thiểu
“đối kháng”, hạn chế “đối lập”, không được
“đối chất”, nhưng phải “đối diện” với sự thật,
“đối đãi” với nhau như là anh em, và “đối
chiếu” cuộc đời của cá nhân và cộng đoàn với
linh đạo Phan sinh…

Đối thoại “ngoài ngõ”
Anh Phụ Trách Cộng đoàn vận động anh em
tích cực “đối thoại”, đặc biệt là với cha xứ
Thánh Linh. Đây là trọng tâm của công trình
“đối ngoại” mà cộng đoàn Thủ Đức đang dốc
tâm vào!... Bên cạnh Thánh Linh, Cộng đoàn
cũng mở rộng địa bàn đối thoại mục vụ sang các
xứ Thánh Tâm, Thánh Gẫm, Tân Đức, Từ Đức,
Thủ Đức… Đặc biệt thành công trong lĩnh vực
này là với giáo xứ Thánh Tâm. Theo ông chủ
tịch HĐGX thì đây là thời hoàng kim của giáo
xứ. Ông nói: chưa bao giờ giáo xứ chúng con có
đông đảo các cha trong Nhà Dòng ra giúp mục
vụ như hiện nay!!!...

Đối thoại “liên ngõ”
Cách đây hai năm, Anh Phụ Trách Cộng
đoàn đề nghị hai anh Trần Mừng và Xuân Dinh
tham gia Ban Đối Thoại Liên Tôn của giáo phận
Sài Gòn. Sự kiện mới đây nhất là chúng tôi
tham gia đoàn chúc mừng Phật Đản do ĐGM
Phụ tá Phê-rô làm trưởng đoàn. Đoàn gồm có

“Một màu áo nâu, hai mái đầu”
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đức cha Phụ Tá, cha trưởng ban ĐTLT FX. Bảo
Lộc, cha Hiền (trưởng ban truyền thông), cha
Dũng (SJ, thành viên ban ĐTLT) và thành viên
ban ĐTLT mặc áo nâu có thắt dây ở bìa trái của
hình bên cạnh.
Đoàn đến chùa Ấn Quang (đường Vạn Hạnh,
Q.10) vào lúc 15:00g ngày 7-5-2011. Tiếp đón
chúng tôi có Hoà thượng Thích Trí Quảng
(Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.
HCM), HT. Thích Thiện Tâm (Phó Ban Trị
sự), HT. Thích Nhật Quang, và HT. Thích Thiện
Tánh.
Đức Cha trưởng đoàn trân trọng chúc mừng
lễ Phật Đản đến Quý chư tăng - đại đức và Phật
tử trong Thành Hội Phật giáo SG và gửi sứ điệp
của Hội đồng Toà Thánh đặc trách Đối thoại
Liên tôn đến với chư Tăng Ni, Phật tử toàn thế
giới nhân đại lễ Vesak 2011. Đáp từ, đức Hoà
Thượng Trưởng ban Trị sự cám ơn và chúc cho
tình thân hữu tôn giáo hai bên tiếp tục gắn bó
hợp tác để phục vụ con người và Tổ quốc.
Cũng xin đưa trước một tin nữa của cộng
đoàn Thủ Đức sẽ xảy ra nay mai (đây là tin chắc
chắn): Anh Phụ Trách và “Uỷ ban đối thoại”
của Cộng đoàn đã chuẩn bị nhân sự, diễn văn và

lễ vật… để đi mừng lễ Đức Phật đản sanh tại
chùa Phước Tường, ngôi chùa kết nghĩa đã lâu
lắc rồi, chỉ cách Cộng đoàn có 1000m. Đây
thuộc về hoạt động “đối thoại” thường niên của
Cộng đoàn…
Kính thưa ACE, cộng đoàn chúng tôi đang cố
gắng sống tinh thần đối thoại của Cha Thánh,
không phải chỉ với anh chị em “ngoài ngõ” hay
với các tôn giáo bạn mà thôi, nhưng cũng là liên
tục với anh em trong nhà. Tuy nhiên, cũng có
khi “đối thoại” bị lạc vào đường “đối chọi”.
Song đó chỉ là một vài tai nạn nho nhỏ mà
chúng tôi đang cố gắng vượt qua.
Vì thế, tất cả những chúng tôi làm được, nhờ
ơn Chúa, cũng vẫn còn rất nhỏ bé so với đòi hỏi
của tinh thần “đối thoại” Phan sinh. Do đó
chúng tôi cũng “đối ảnh tự tàm”, thấy xấu hổ
cho cái điều nói nhiều hơn làm!... Và luôn ước
mong sao cuộc đối thoại của mình tìm được
“đối trọng” và nhắm đúng “đối tượng” như cuộc
đối thoại của Đức Giê-su bên bờ giếng Gia-cóp
(x. Ga 4).

Hà Nội,

Điểm tới Phan Sinh Việt Nam !
HN, 12-5-2011 – VHL

T

uy hiện diện chưa đầy hai
tháng nhưng ban biên tập tờ
thông tin TD đã hối thúc anh
em viết tin. Thôi thì bớt thời gian để
chu toàn trách nhiệm. Đây là bản tin
đầu tiên và cũng xem như một giới
thiệu ngắn gọn về một nơi rất mới
của TD là Điểm Hà Nội.
Sau nhiều bước thăm dò của
những anh em nhiệm kỳ trước: “Sự
hiện diện mới” tại Hà Nội năm 1993
với nhiệm kỳ của anh cựu GT
Alexis Trần Đức Hải, rồi Anh FX.
Long lúc bấy giờ đến HN định kỳ
trong tư cách là giáo sư Đại chủng
viện Hà Nội và nay với quyết định của TNTD
2011, cuối cùng anh em Phanxicô cũng có mặt
tại thủ đô, trên mảnh đất mang tên Phú Gia–
Giáo họ Phú Gia, thuộc giáo xứ Thượng Thuỵ,
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Hà Nội, cách trung tâm Nhà thờ chính toà Hà
Nội khoảng 9 km.
Hai thành viên đầu tiên của Tỉnh Dòng là anh
FX. Tạ Viết Hưng và Antôn Vũ Hữu Lệ được
sự tháp tùng của anh Giuse Xuân Quý – Thư ký
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Phúc Âm hoá TD- có mặt tại đây vào đúng 24
giờ ngày 24 tháng 3 năm 2011. Cũng phải nói
đến một thành viên khác ở mãi tận Lạng Sơn là
anh GB. Nguyễn Anh Tuấn hiện đang giúp mục
vụ cho giáo phận xa xôi này. Ngôi nhà ‘cộng
đoàn’ màu trắng nên có kẻ gọi là ‘Nhà Trắng’
một trệt hai lầu với 4 phòng cá nhân - mà bước
đầu được goi là ‘Điểm’ Phú Giatrực thuộc Tỉnh
Dòng đã được anh Xuân Quý xây cất ngay trên
mảnh đất của gia đình anh.
Thánh lễ đầu tiên anh em điểm Phú Gia dâng
tại giáo họ này vào ngay ngày lễ Truyền Tin nên
sau cuộc họp đầu tiên của anh em Điểm Phú Gia
đã quyết định chọn Truyền Tin là bổn mạng của
Điểm Phú Gia. Âu cũng thích hợp, một phần
đánh dấu thánh lễ đầu tiên tại đây vào đúng
ngày này, phần khác ‘Loan báo TM’ cũng là
phương châm của anh em sau khi cuộc gặp gỡ
Giám mục giáo phận và được ngài gợi ý theo
đường lối mục vụ là ‘truyền giáo và tái truyền
giáo’ tai giáo phận Hà Nội. Một “Tin Vui” rất
cụ thể là sự hiện diện của anh em Phanxicô có
thể đem đến cho con người tại mảnh đất thủ đô
này là điều khả thi.
Cha ông ta thường nói: ‘An cư lạc nghiệp’,
nơi ăn chốn ở có ổn định thì công việc mới xuôi

Nhà Anh em: Điểm
Phú Gia-‘NhàTrắng’-
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xắn và làm việc mới có hiệu quả. Vì thế, anh em
xem lại nhà cửa để hoàn chỉnh những gì có thể.
Trước mắt, là phải ngăn phòng để làm một nhà
nguyện, nơi anh em đọc kinh, cầu nguyện, dâng
thánh lễ chung với nhau; rồi tiến hành việc hiện
diện chính thức để làm việc công khai trước
giáo quyền và chính quyền. Như thế phần ‘an
cư’ tạm ổn và anh em bước sang phần ‘lạc
nghiệp’. Cái nghiệp ở đây chủ yếu là việc mục
vụ: cộng tác với cha xứ trong việc mục vụ giáo
xứ –linh hoạt hai giáo xứ (Cửa Bắc, Thượng
Thuỵ) với 5 giáo họ trong vòng bán kính 10 km;
trợ uý cho 9 đoàn PSTT và linh hoạt giới trẻ
Phan sinh tại Hà Nội. Cũng không thể không
nói đến một mảnh đất khoảng 3500m2 của giáo
họ được giao cho anh em giúp giáo dân tại địa
phương trồng ‘rau xanh’ để tăng phần thu nhập,
cải thiện đời sống. Công việc nếu dàn trải ra thì
có phần quá tải so với nhân sự rất mỏng như
hiện có!
Điểm tới Hà Nội của anh em Phanxicô Việt
Nam hứa hẹn nhiều hướng mở ra trong công
cuộc truyền giáo của anh em ngay trên mảnh đất
có truyền thống lâu đời bảo tồn và sống đức tin
cách mạnh mẽ.

Nhàthờ
giáo họ Phú Gia
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Tiếng Gọi Bên Đường!
Andre Dũng Nguyễn ofm

A

i đó từng nói: Đời là một chuyến đi
dài…! Thú thật, tôi cũng không ngoại lệ
với tư tưởng đó. Vì hành trình trong
cuộc đời đã cho tôi cơ hội đón nhận và sẻ chia,
để lớn lên và thêm niềm tin yêu mình, yêu tha
nhân.
Có tiếng gọi là có mong chờ ai đó đáp trả.
Mấy ai cất tiếng gọi vào hư vô. Tiếng gọi của
ta luôn hướng về một ai hay đối tượng nào đó.
Hành trình tìm Chúa luôn là một cuộc đáp trả
mỗi ngày. Hành trình của mỗi người vẫn luôn
là những chặng đường đầy những khát
vọng,có lúc lặng lẽ âm thầm nhưng lắm khi
đầy âu lo phân vân.
Tôi đến Đồng Dài theo tiếng gọi từ chương
trình huấn luyện của nhà Dòng. Tôi không có
quyền lựa chọn nhưng tôi vẫn yêu thích tất cả
những điều đó. Vì thế, khi đến đây tất cả đã
nhanh chóng trở thành thân thương với tôi. Tôi
đã trải qua gần một năm sống nơi đây. Hôm
nay, tôi nhìn lại mình. Tôi chợt nhận ra những
cảm xúc và những dấu ấn của một năm thực tập,
tuy thời gian ngắn ngủi nhưng quá nhiều quà
tặng mà tôi đã nhận được cách nhưng không.

Khởi đi từ Giang Biên!

của vài chục nóc nhà trống hơ trống hoác. Mấy
đứa trẻ lam lũ và nhơ nhớp đến tội nghiệp. Đó
đây những mái nhà tôn lụp sụp thấp lè tè. Nhà
thì trống hơ trống hoác. Trong nhà không có gì
đáng giá. Tôi tưởng tượng cảnh dọn nhà của bà
con sẽ đơn giản đến mức nào. Quan sát một
vòng, tôi dừng lại trước ngôi nhà đã bị sập hoàn
toàn. Thăm hỏi qua loa, tôi biết được chủ nhà tự
ý đánh sập nhà hy vọng sẽ được nhà nước chiếu
cố. Lý do đơn giản không được xây nhà là vì
ông đang theo đạo Công giáo. Bất nhân với
người nghèo đến thế sao?
Nơi đây, đâu đâu tôi cũng có thể cảm nhận
sự chân thật của con người. Niềm tin thật thuần
khiết. Mỗi viên đá ở bờ sông như được tôi luyện
theo thời gian đã trở nên bóng loáng và tôn lên
vẻ đẹp phong nhiêu của Tạo Hóa. Tạo Hóa đã
phác họa bức chân dung của người và cảnh vật
nơi đây thật gần gũi và chan hòa biết mấy.
Không phải cái nghèo làm người ta xa nhau
nhưng chính sự ích kỷ đã làm họ trở nên xa
cách. Tất cả bà con sống trong cảnh nghèo túng
nhưng thật gần gũi và ấm cúng. Nhà trống hơ
trống hoác nên không hề biết sợ trộm cắp là gì.
Có lẽ cái nghèo làm cho người ta dễ tin nhau
hơn và không có gì phải nghi kỵ. Trong hơi thở
của gió, tôi nghe lời thì thầm của tạo hóa như
mời gọi tôi dấn thân. Tôi nhận ra mình quá bé
nhỏ trong cuộc dấn thân này.

Sơn Thái- bến đợi!

Tôi đến Giang Biên một chiều lập đông. Cái
se lạnh của đất trời như bện chặt hơn với cái
nghèo được toát lên trong khung cảnh xác xơ
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Đó là tên gọi của một xã vùng biên giữa hai
tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Bà con tại Sơn
Thái đa số là anh chị em thuộc sắc tộc T’ring.
Đây là điểm dừng chân cho khách lữ hành trong
những chuyến xuôi ngược đường dài, Nha
Trang- Đà Lạt hay từ miền Bắc vào Tây
Nguyên. Tôi đến Sơn Thái hầu như mỗi tuần.
Ấn tượng để lại trong tôi về nơi ấy chính là cây
cầu Bến lội một và Bến lội hai. Cây cầu Bến Lội
hai nối liền hai thôn vùng cao. Tại đây có hơn
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120 gia đình theo đạo Công giáo. Hầu hết bà
con đều nghèo, thậm chí phải đối diện cái đói
quanh năm. Thế nhưng, tôi chưa hề nghe họ
than trách gì vể điều ấy. Hình như ở lâu trong
cái khổ người ta quên mất mình khổ vậy.Mỗi
tháng bà con được xe đưa đón đi lễ một lần.
Mỗi lần như thế với họ như một chuyến “du
lịch” thú vị. Mặc dù chiếc xe ọp ẹp nhưng luôn
phải chồng chất với số người vượt mức quy
định. Do đó, ai ai cũng nghẹt thở mỗi lần tham
gia chuyến “du lịch thú vị” ấy. Mỗi lần đi lễ là
mất trọn một này (đi từ 3 giờ sáng và về đến nhà
lúc 3 giờ chiều). Vậy mà, tháng nào đến phiên
xe lên đón, bà con đều có mặt từ khi gà vừa gáy
canh đầu.
Bỏ qua những vất vả trên đường thiên lý, tôi
dừng lại với bà con ở một tấm lòng. Một tấm
lòng khát khao được gặp Chúa, gặp Ama.
Những tấm lòng luôn chờ đợi bóng dáng của
Ama, của thầy. Mỗi lần đến với họ, tôi không
mang theo gì là quý giá. Vài cái kẹo rẻ tiền, đôi
cuốn sách kinh hay ít bánh mì khô,… tất cả thật
tầm thường với tôi và với những ai đang “dư
dật” cơm bánh. Nhưng với anh chị em đó là cả
một nổi mong chờ, khát khao. Nhiều khi, tôi
không biết nói với họ điều gì. Với tôi đến là để
được gặp, được thấy, được nghe và được thấu
cảm với anh chị em. Vì thế, mỗi gương mặt đối
với tôi đã trở nên rất thân thương.

Liên Sang tên của miền nhớ!
Con đường thăm viếng anh chị em sắc tộc tại
Khánh Vĩnh của tôi hầu như lúc nào cũng ghé
qua Liên Sang. Ở đây, có gần tám chục gia đình
theo đạo. Bà con thuộc sắc tộc Raklay. Cũng như
những bà con dân tộc thiểu số chung quanh, cái
nghèo vẫn luôn đeo bám anh chị em nơi đây. Tôi
thường dừng chân lại đây trong những chuyến đi
xuyên đêm của mình. Có một chút gì đó như
được nối dài trong tôi sau những lần ghé qua.
Điều tôi làm nhớ bà con nơi đây nhất, chính
là sự nhiệt thành của các em thiếu nhi. Lớp giáo
lý luôn rộn rã tiếng cười và đầy tràn những tâm
tư của các em được giải bày trong sự tin tưởng
và gần gũi giữa tình thầy trò, anh em. Với tôi,
các em chính là sự kế thừa của niềm hy vọng
cho một đức tin sống động của bà con. Người
Raklay hầu như đa số mang họ Cao. Vì thế, mỗi
lần xướng tên các em là tôi được một tràng cười
vỡ bụng. Thôi thì có đủ thứ “Cao” đến nỗi ai
nghe qua cũng phì cười.
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Con đường Sơn Thái, Liên Sang không nhọc
nhằn bởi đèo cao dốc núi, con đường lầy lội,
nhưng nó trở nên xa cách và nhọc nhằn bởi
những rào cản của lòng người. Hãy một lần đến
xem, tôi tin rằng, bạn cũng như tôi sẽ có những
ấn tượng khó phai để hun đúc một khát vọng
dấn thân mãnh liệt. Vì nơi ấy, sau những lạ lẫm
của lần tao ngộ, người ta nhanh chóng được lấp
đầy bởi sự thân thương của tình người. Tuy
thiếu thốn về vật chất nhưng tình yêu luôn đong
đầy để khỏa lấp những khát vọng dấn thân của
chúng ta.

Khánh Phú, Giang Bay,
niềm vui của ngày mới!
Hành trình của tôi xin dừng lại ở hai địa danh
trên. Khánh Phú, Giang Bay xuất hiện trong tôi
như những khoảng vui nhộn của cuộc hành trình
đầy thú vị bất ngờ. Nơi đây, tôi đã khởi đầu
những chuyến xuyên đêm tại các làng của đồng
bào. Ngày đầu đến với Khánh Phú, trời mưa rả
rít. Con đường vào xóm nhỏ vốn đã nhỏ lại khó
đi bởi lầy lội sau những ngày mưa dầm.
Người ta thường nói “đầu xuôi thì đuôi lọt”.
Thú thật, tôi cũng không tin vào điều đó lắm.
Nhưng khi nhìn lại khoảnh khắc của cái đêm
đầu tiên đầy bỡ ngỡ đó, giữa những người hoàn
toàn xa lạ, những cảnh vật cũng thật tĩnh mịch
đến buồn buồn, cùng cái khí trời cứ âm u ấy, tôi
khó có thể lạc quan được. Điều duy nhất níu
chân tôi ở lại chính là niềm đam mê khám phá
và thử sức của mình. Ở giữa những con người
xa lạ, một ngày mới đang dần dần bừng dậy
trong tôi. Đức tin đã đưa tôi đến gần bà con hơn.
Họ nhanh chóng giúp tôi nhận ra một điều gì đó
thật ý vị đang hình thành trong tôi. Những cảm
xúc nhanh chóng nhường chỗ cho những ưu tư
muốn sẻ chia. Những câu kinh như còn dỡ dang
vì người lớn thì không biết chữ chỉ đọc theo,
còn trẻ em thì hầu như chưa làm quen với lớp
giáo lý cách bài bản. Vậy mà ánh sáng của đức
tin vẫn bừng sáng nơi đây. Nó như tia nắng của
ngày mới cứ âm thầm reo vui mỗi ngày theo
nhịp chân của những người nghèo ngày ngày
gắn bó với núi rừng, nương rẫy.
Đến đây, tôi chợt nhớ đến lời cha thánh
Phanxico: “Hãy bắt đầu lại”. Và tôi cũng không
ngoại lệ. Khi những tình cảm cùng mối dây thân
tình đang dần định hình trong tôi, thì cũng đến
lúc tôi phải nói lời chia tay bà con. Cảm xúc của
con người làm cho tôi buồn và nhớ họ. Nhưng tôi
vẫn chưa thể làm gì để đáp lại tình thương mà
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anh chị em đã dành cho mình. Tôi tự nhủ rằng,
mình phải bắt đầu lên đường thôi. Có tiếng gọi đi
về phía trước, và nhiều bất ngờ đang chờ mình.

Tiếng gọi bên đường là những cuộc gặp gỡ,
là những sẻ chia, những tình thân. Những điều
đó đang mời gọi tôi nỗ lực dấn thân mỗi ngày.

Con Số Kỷ Lục
Người Dân Tộc Được Rửa Tội
Trong Đêm Vọng Phục Sinh
Phó Giang

H

àng trăm người dân tộc Tây Nguyên đã
chịu phép Thánh Tẩy bởi các anh em
Phanxicô trong các lễ Vọng Phục sinh
tại các nhà nguyện chưa được chính quyền
chính thức công nhận.
“Có 416 anh chị em dân tộc từ 51 làng đã
được rửa tội trong thánh lễ Vọng Phục sinh tại
bốn nhà nguyện” - anh Phêrô Nguyễn Trung
Phát, đang sống giữa người dân tộc, cho biết.
Anh Phát nói thêm: “Đây là con số người
theo Đạo kỷ lục kể từ khi chúng tôi bắt đầu
công tác truyền giáo cho anh em dân tộc vào
năm 2007. Lúc đó, số người được rửa tội là 30,
sau đó tăng dần lên 50 và 80”.
Các ngôi làng này thuộc huyện Ia Grai của
tỉnh Gia Lai. Cho đến nay chính quyền địa
phương vẫn chưa chính thức công nhận các ngôi
nhà nguyện này cũng như sự hiện diện và công
tác mục vụ của anh em Phanxicô tại các giáo
điểm xa xôi. “Chúng ta phải trung tín với sứ
mạng truyền giáo mặc dù chính quyền địa
phương đã từng đề nghị Dòng không tiếp cận
các khu vực được kể như là vùng trắng về mặt
tôn giáo” – anh khẳng định.
Anh lưu ý là có khoảng 100 giáo lý viên
người dân tộc cộng tác vào việc dạy chương
trình giáo lý một năm cho các dự tòng trong
làng. “Họ làm việc âm thầm nhưng rất hiệu quả
vì họ biết rõ ngôn ngữ lẫn phong tục địa
phương” – anh nhận xét.
Hàng tuần chị giáo lý viên Maria Rơchâm
H’Der phải dong duỗi trên những con đường đất
đỏ trong vòng bán kính 30 km để dạy giáo lý
cho đồng bào của mình. Người phụ nữ 29 tuổi
thuộc dân tộc Jarai nói rằng: “Đây là công tác
nguy hiểm bởi vì chúng tôi là phụ nữ mà lại
phải đi xe máy ngang qua các khu rừng vào ban
đêm”.
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Chị tân tòng Puih Klơn nói rằng chị mù chữ
nên phải “học thuộc lòng tất cả mọi bài giáo lý,
nghi thức thánh lễ, công thức xưng tội, kinh
nguyện hằng ngày và thậm chí cả Kinh Thánh
nữa.” Cùng với hai con nhỏ và chồng, chị được
rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh tại ngôi nhà
nguyện không có bàn ghế. Khoảng 400 giáo dân
ngồi trên nền nhà của ngôi nhà nguyện được
dựng tạm bằng các lá tôn rỉ sét và 600 người
khác phải đứng dự lễ ngoài sân dưới trời mưa.
Anh Puih Boch bộc bạch: “Mình rất hối hận
vì đã thường xuyên đánh vợ con sau khi say xỉn.
Vì thế, mình xin Rửa tội để Chúa Giêsu tha thứ
và ban bình an”. Anh nói anh đã phải vượt qua
sự cấm đoán của già làng bởi “ông ta kết tội tôi
là bỏ thần nước, thần rừng, thần nhà để đi theo
Đức Giêsu. Ngày xưa, già làng đã từng trục xuất
người tân tòng đầu tiên ra khỏi làng nhưng ngày
nay thì không thể làm thế vì quá nhiều người
theo Đạo”.
Hiện có 12 anh em Phanxicô phục vụ anh em
Bana, Jarai, Sêđăng qua các hình thức chăm sóc
sức khỏe, cứu đói, giáo dục mầm non, cung cấp
nước sạch hoặc gia súc. Họ còn huấn luyện
người trẻ một số kỹ năng nghề nghiệp như may
vá, dệt thổ cẩm hoặc sư phạm mầm non. Có
khoảng 4.600 người dân tộc và 1.400 người
Kinh đang được anh em coi sóc.
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Sự tha thứ, Đức Giêsu Phục Sinh
gửi đến cho các môn đệ
FX Long, ofm
Dưới ngòi bút của tác giả TM II, sự tha thứ
Đức Giêsu Phục Sinh gửi đến cho các môn đệ
được diễn tả thật tế nhị và sâu sắc.
Chúng ta nhớ lại các sự cố xảy ra trong đêm
đau thương, khi Đức Giêsu bị bắt.
1. Giuđa Ítcariốt, “một người trong Nhóm
Mười Hai”, đã liên lạc với các thượng tế để nộp
Đức Giêsu (Mc 14,10-11). Và hắn đã chỉ điểm
Đức Giêsu bằng một cái hôn (14,45).
2. Ba người môn đệ ưu tuyển, được đưa theo
Thầy vào sâu trong vườn Ghếtsêmani, đã ngủ,
trong khi Thầy hấp hối trước viễn tượng cuộc
Thương Khó (14,37). Người môn đệ được tin
tưởng ký thác sứ mạng Giáo Hội cho, là Phêrô,
vì từ khi Đức Giêsu gọi (3,16), ông được đổi tên
là “Phêrô”, và được gọi như thế cho đến khi vào
vườn Ghếtsêmani cũng không hơn gì hai anh em
kia. Tình trạng sa sút của (các) ông đáng tiếc
đến nỗi Đức Giêsu phải xác nhận ông, như đại
diện cho các ông khác, chỉ là một con người yếu
đuối, không ở ngang tầm với sứ mạng. Tại đây
tác giả đã viết rất tinh tế: “Rồi Người trở lại,
thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông
Phêrô: ‘Simôn, anh ngủ à?’”. Tác giả vẫn gọi
ông là “Phêrô”, nhưng Đức Giêsu lúc này hẳn
chỉ có thể nghĩ về ông với cái tên cũ là “Simôn”
mà thôi, cái tên ông có trước khi bắt đầu đời
môn đệ (1,16).
3. Sau khi Đức Giêsu bị bắt, tất cả các môn
đệ không gắn bó với Đức Giêsu nữa, họ bỏ
chạy, họ mất căn tính. Thánh Máccô viết: “Và
bỏ Người tất cả chạy trốn”, đúng như Đức Giêsu
đã báo trước (14,27). Tất cả đều không còn
được gọi là “môn đệ” nữa: bỏ Thầy thì tư cách
“môn đệ” không còn nữa! Thế nhưng có một
người môn đệ vẫn theo Người, dù “theo xa xa”
(14,54), thì vẫn còn một cái tên, “Phêrô”, tên do
tác giả ghi lại. Đáng tiếc là ông là chuyển đi mà
“ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ”
(14,54). Ông vẫn chỉ tìm sự thoải mái cho ông,
ông vẫn chưa thoát khỏi cái tên “Simôn”.
4. Vẫn trung thành giữ tên “Phêrô”, tác giả
Mc tường thuật từng bước qua đó ông chối cả
Thầy lẫn anh em, chối cả xuất xứ của ông. Ông
Chia Sẻ 05 - 2011 (312)

chối “cái ông người Nadarét, ông Giêsu”
(14,67). Ông chối “bọn chúng” (14,69). Ông
chối “bọn chúng… người Galilê” (14,71). Ghi
nhận cuối cùng của TM Mc về tình trạng của
ông Phêrô như đại diện cho các môn đệ là :
“Thế là ông bật khóc” (14,72). Lòng tan nát!
Thầy đã nói đúng, nhưng tính tự phụ của con
người to lớn quá, khiến các ông không tin Thầy!
Vậy, lời cảnh giác đã được nói ra, nay chắc chắn
đã trở thành bản án rồi! Còn mong cứu chữa gì
được nữa?
Thế thì câu nói của thiên thần ở trong mộ có
nghĩa thế nào: “Xin các bà về nói với các môn
đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến
Galilê trước các ông” (16,7)? Từ “môn đệ” và
tên “Phêrô” đưa vào lại những nhân vật có tư
cách rõ ràng nhưng đã vắng mặt trong 14,50
(một nhóm vô danh, không có tên gọi “môn
đệ”) và kể từ 14,72 trong trường hợp của Phêrô.
Tên Phêrô được nhắc lại ở đây lần cuối cùng
trong một truyện dài đã bắt đầu với lời Đức
Giêsu kêu gọi ở 1,16-18. Ta đã tưởng truyện ấy
phải vĩnh viễn chấm dứt do ba lần chối Thầy
(14,29-31.66-72), nhưng tên Phêrô lại được
nhắc lại ở đây. Như thế, câu nói của thiên thần
là nhân vật thiên giới thay mặt Đức Giêsu có giá
trị như lời mời các môn đệ đến gặp gỡ Người ở
Galilê, cùng với tất cả những gì hàm chứa trong
đó: sự tha thứ, một tiếng gọi mới đưa vào sứ vụ
và sự hiệp thông được tái lập với Đức Giêsu.
Như vậy, lời cuối cùng này mở ra một câu
truyện không cùng…
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Bài giảng lễ của Giám tỉnh ngày 05/05/2011
THƯỜNG HUẤN CÁC HỮU TRÁCH
Anh em thân mến,
Phêrô hôm nay đứng trước Thượng Hội đồng
mà dõng dạc trả lời vị Thượng tế: “Phải vâng
lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv
5,29) và đã nói lời chứng rất đẹp về Chúa Giêsu,
khác với Phêrô trước đây một ít lâu, khi mà ông
ở chỗ tranh tối tranh sáng, đã trả lời với một số
người đầy tớ là không biết Đức Giêsu. Hai con
người Phêrô đó khác nhau quá. Mà khác nhau
đó do một vài điểm thôi. Và chính những điểm
nối kết của các bài Lời Chúa cho chúng ta thấy
những điều đó như một câu trả lời và những đề
nghị cho chúng ta hôm nay.
Chúng ta nhớ lại một chút câu chuyện Phêrô
phản bội Đức Giêsu. Theo Tin Mừng Máccô
tường thuật cho chúng ta biết khi Đức Giêsu bị
bắt ở tại khu vườn Ô-liu thì họ bỏ trốn hết. Khi
Đức Giêsu bị bắt thì các môn đệ không dám đi
theo Đức Giêsu nữa, thì khi đó họ mới thấy họ
trở thành những người vô danh, vì ngay cả cái
danh xưng “môn đệ” cũng không được dùng
đến nữa. Họ hoàn toàn mất căn tính. Nhưng sau
đó có một người lững thững đi theo Chúa Giêsu,
xa xa, đó là ông Phêrô. Bởi vì còn đi theo được,
ông tiếp tục có một cái tên, dù là đi theo xa xa.
Nhưng đến một lúc nào đó thì tai hại, là bởi vì
ông không đi theo Chúa Giêsu nữa. Ông chuyển
sang ngồi với nhóm tôi tớ ở ngoài sân dinh
Philatô. Ông chuyển sang phe khác. Thế là ông
cắt đứt khỏi Đức Giêsu. Và thế là những cơn
sóng của phản bội đã đến. Dù là viết rất chính
xác và rất đau đớn như thánh Gioan là ba lần
Phêrô chối không “ở với” Chúa Giêsu, hay là
viết nhẹ nhất như là thánh Luca khi nói rằng
Phêrô chỉ trả lời cho những người tôi tớ khi họ
nói chuyện với nhau về bản thân của ông, giữa
hai tác giả đó là hai tác giả Mátthêu và Máccô
thì cứ viết là Phêrô chối hoặc từ xa đến gần
hoặc từ gần đến xa, xa đến gần tức là ông thuộc
nhóm Galilê, thuộc nhóm Nadarét, thuộc nhóm
của ông ấy hoặc ngược lại, thì ta biết rằng đều là
những kiểu chối. Bởi vì ông muốn cắt đứt khỏi
các liên hệ với Đức Giêsu. Như vậy, hôm nay
Phêrô đã trở thành con người khác do mấy
điểm: Phêrô đã sống biến cố Đức Giêsu khổ
nạn, Đức Giêsu bị bắt, bị xử một cách đau đớn
và nhục nhã nhất. Và ông hiểu rằng cái chết của
Đức Giêsu đó có một phần trách nhiệm của ông.
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Thế rồi Phêrô cũng trở nên khác do Phêrô đã
hiểu biến cố Chúa Giêsu tử nạn phục sinh dưới
ánh sáng của Thánh Thần. Bởi vì Phêrô bây giờ
là một Phêrô đầy tràn Thánh Thần của ngày lễ
Ngũ Tuần. Nhưng mà Phêrô bây giờ là một
Phêrô dám làm, dám lấy những chọn lựa. Trước
kia, những chọn lựa của ông ấy mông lung quá,
mong manh quá, mờ nhạt. Hôm nay cái sự chọn
lựa của Phêrô thật rõ ràng.
Đời sống của con người không bao giờ là
không chọn lựa. Nhưng người ta có thể chọn lựa
đúng hướng hoặc không đúng hướng. Và cái
chọn lựa đúng hướng làm cho mình trở nên
vững vàng hơn, đời sống của mình càng ngày
càng thống nhất hơn và những phần chúng ta
đóng góp cho người khác chắc chắn hơn và xây
dựng cho người ta để người ta cũng có thể đi
trong một hướng vững vàng hơn. Còn nếu chọn
lựa của chúng ta yếu ớt, mờ nhạt, tiêu cực, thì
đời sống chúng ta bị phân rẽ, phân tán. Và việc
chúng ta phục vụ người khác cũng đưa người ta
đến tình trạng bị phân tán. Bởi vì chúng ta
không thống nhất thì chúng ta không thể cho
người ta những lời hướng dẫn thống nhất được;
chúng ta không thể đề cho người ta những tấm
gương sống thống nhất được: thống nhất trong
việc cầu nguyện, thống nhất đời sống với nhau
trong cộng đoàn. Chắc chắn là sẽ có những
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mảng có thể lúc này là hay lúc kia là không hay;
lúc này là sáng chói lúc kia là đen tối.
Vì vậy, qua Lời Chúa hôm nay đến với
chúng ta trong mấy ngày chúng ta sinh hoạt
Thường huấn để hỗ trợ cho nhau trong vai trò
phục vụ các cộng đoàn, phục vụ Tỉnh dòng,
chúng ta được mời gọi là phải biết rõ không bao
giờ để Đức Giêsu Phục sinh ra khỏi tầm nhìn
của chúng ta, không bao giờ được để Đức Giêsu
Phục sinh mà lại không trở thành mối quan tâm
đầu tiên cốt yếu nhất của chúng ta với sự hỗ trợ
của Thánh Thần. Chính mối quan tâm đó, chính
sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta
gắn bó với Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh mỗi
ngày một sâu xa hơn khiến cho chúng ta trở
thành con người thống nhất, có khả năng chọn
lựa một cách vững vàng và giúp cho anh em
chúng ta chọn lựa một cách vững vàng.
Nếu được phép móc nối lại câu chuyện Tin
Mừng Gioan mà chúng ta nghe Chúa nhật vừa
rồi thì anh em biết là tác giả đã viết rất khéo
nhưng mà rất biểu tượng để cho chúng ta những
bài học nữa trong tình liên đới. Đức Giêsu đến
giữa các môn đệ. Khi mà nói “giữa”, không có
nghĩa là ở đứng đâu đó với các môn đệ đứng tản
mác đâu đó. Cái kiểu viết của Gioan “giữa” có
nghĩa là các ông ấy đều cách Đức Giêsu bằng
một bán kính như nhau; và Đức Giêsu đứng
giữa là không ai xa Đức Giêsu hơn ai. Như vậy
ông này trông thấy Đức Giêsu cũng với một độ
rõ nét như là các ông khác, đó là kiểu viết của
Gioan. Thế thì khi Đức Giêsu chúc bình an

không ông nào nhận lời chúc bình an nhẹ hơn
ông khác. Đó là nội dung y như nhau. Và như
vậy lời chứng của các môn đệ, của mười ông
cho Tôma là lời chứng rất mạnh: “Chúng tôi đã
thấy Chúa” – chúng tôi tin rằng Đấng là Đức
Giêsu mà chúng tôi đã gặp là chính Chúa. Tôma
đã không tin. Nhưng sau đó Chúa Giêsu đã hiện
ra lần thứ hai và nói với Tôma. Điều mà Đức
Giêsu nói với Tôma thì mười vị kia đều nghe
hết, vì Đức Giêsu vẫn là đứng giữa. Chính vì
mười vị nghe hết, thì lời đáp trả của Tôma cho
Đức Giêsu mười vị kia hiểu là lời đáp trả. Cái
khám phá của Tôma là cái khám phá ngầm hiểu
của mười vị tông đồ kia. Và khi mà Đức Giêsu
nói lại với Tôma rằng là: “Vì anh đã thấy Thầy
nên anh mới tin” (Ga 20,29). Đó là lời nói
không chỉ với Tôma mà nói cả với mười vị kia,
vì Đức Giêsu vẫn ở vị trí đứng giữa, và mười
một vị được cách nhau đều như là hình nan quạt
vậy. Như thế các ông hiểu lời Đức Giêsu nói với
Tôma không chỉ nói cho Tôma, bởi vì mười vị
kia đã chứng minh, đã nói với ông Tôma rằng:
“Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25).
Thành ra tất cả các ông đều đã thấy rồi mới
tin. Đó là bài học cho chúng ta. Chúng ta liên
đới với nhau và chúng ta cách Chúa Giêsu như
nhau cả. Bài học Đức Giêsu gửi đến cho ta cũng
như cho anh em. Chúng ta được mời gọi là hãy
cùng với nhau bày tỏ lòng tin vào Đức Giêsu
Phục sinh, để có thể làm chứng cùng với nhau
cho anh em chị em của chúng ta về mầu nhiệm
quan trọng này.

“BA BỘ
Quản Lý Một Chiếc Ly”
Lm Nguyễn Hồng Giáo

Đ

úng như thế. Ở Việt Nam ta chứ không
đâu xa. Ly đây là ly từ Trung Quốc
đang tràn lan trên thị trường mà ngay từ
hạ tuần tháng l năm 2011 này, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá (Bộ
Khoa học-Công nghệ), qua kiểm tra, đã cho biết
là có mức nhiễm chì độc hại vượt từ 1.000 đến
2.700 lần (xin đọc kỹ con số) cho phép. Người
tiêu dùng hoảng hốt, nhưng ba tháng sau, chiếc
ly cực kỳ độc hại (nói theo Cục Quản lý chất
lượng sản phẩm (=QLCL)) vẫn bình an vô sự
trên các quầy hàng. Nó bình an nhưng dư luận
lại nóng lên một lần nữa vì mới ngày 15.4 này
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thôi, tại Tp Hồ Chí Minh, Chi Cục Tiêu chuẩn
đo lường chất lượng cũng thông báo: một số ly,
cốc, lọ thuỷ tinh có in hình hoa văn trang trí,
hình các nhân vật hoạt hình Walt Disney dành
cho trẻ em tại các nhà sách, siêu thị và một số
điểm kinh doanh ở Quận 3 và Quận 6 có hàm
lượng cadimi vượt mức cho phép từ 94 đến 499
lần, và chì từ 334 đến 3.422 lần (cũng xin đọc
kỹ con số). Những chiếc ly, cốc, lọ thủy tinh
vẫn còn bình an vô sự, dư luận bức xúc, còn
những nhà quản lý xã hội chúng ta thì có vẻ cứ
đủng đa dủng đỉnh. Các cái ly Trung Quốc nằm
đó có phải mới đôi ba tháng đâu, nhưng chưa
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thấy nói có ai chết vì nó cả! Chậm chút cũng
chưa sao. Nhất là vì, họ bảo, chuyện không hề
đơn giản như dư luận nghĩ đâu; có lắm mặt phải
tính đến. Vì chúng tôi là công chức của nước ta
là nước văn minh, có luật pháp nên cái gì cũng
phải làm cho đúng theo quy định của luật pháp.
Mà hiện nay ta có những ba Bộ quản lý một
chiếc ly (như báo chí viết) thật chặt chẽ, đó là:
Bộ Khoa học-Công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Công
thương. Mỗi ông quản lý một góc độ. Ông Y tế
thì nói: chúng tôi chỉ được phép phạt khi chất
độc nằm bên trong ly, chứ không có quyền làm
gì khi nó ở bên ngoài. Cái hình nói là chứa chất
độc mà dán sát mép ly thì có vấn đề, còn dán xa,
không đụng đến môi khi uống thì không phải
chuyện của tôi. Ông QLCL nói ông chỉ có
quyền khuyến cáo không nên dùng các loại ly
đó, chứ không thể cấm mua hay sử dụng (quyền
tự do người ta mà!) không thể bắt phạt, xử lý!
Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp kiểm
tra và xử lý về chất lượng hàng hoá thì còn phải
chờ văn bản của phía Khoa học Công nghệ và Y
tế yêu cầu vào cuộc. Đến nay chưa thấy!
Ôi, sao mà rắc rối thế nhỉ? Quản lý con
người còn nói được là rắc rối vì con người ta có
tự do, có trí khôn, biết mánh khoé, lách luật và
nhất là biết phải trái, biết phản biện; còn ở đây
chính một vật dụng nhỏ nhoi lại được nhà quản
lý “bảo vệ” và dành cho nó quá nhiều ưu đãi.
Người dân phải được phục vụ, không phải chỉ là
đối tượng để quản lý; lý do tồn tại của chính
quyền là công ích; người dân và quyền lợi chính
đáng của dân phải được đặt ưu tiên trên các sự
vật vật chất, trên cả những quy định của luật lệ
khi chúng hiển nhiên là sai hay bất cập, không
còn phù hợp.
Báo chí hôm nay (x. Thanh Niên 17.4) viết
mỉa mai rằng từ cái ly đến cái lý, con đường sao
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mà dài dặc rắc rối đến thế! Con đường đó là con
đường quanh co của sự tự biện minh không hợp
lý (nên chẳng ai tin), của sự thiếu tinh thần trách
nhiệm, của sự vô tâm, của tinh thần vụ luật không phải vì trọng luật, vì các ông quá thông
minh để biết những quy định về quản lý cái ly
như trên là vô lý, là sai (và đã thấy từ lâu rồi,
chứ không phải chỉ khi đụng phải một thực tế
mới nhìn ra). Các ông cứ ngồi đợi nhau, hay
ngồi đợi cấp trên chỉ đạo (?) mới dám bắt tay
vào việc trong lúc cuộc sống thực tế không chờ
đợi. Các ông giống quá với đại bộ phận phái
Pharisêu trong Phúc Âm mà Chúa Giêsu mạnh
mẽ phê phán.
Chuyện cái ly nhỏ bé lại có ý nghĩa to lớn;
một lần nữa (vì có vô số chuyện như thế trên đất
nước ta), nó tiêu biểu cho bộ máy to lớn cồng
kềnh mà chính các nhà lãnh đạo cũng đã nhiều
lần nhìn nhận là chồng chéo, thiếu hiệu quả.
Cho nên, khi cần tôn trọng quy định đúng đắn
của luật pháp thì không tôn trọng, khi không
cần, nhất là khi biết các quy định đó là sai hay
không phù hợp nữa thì vì những quyền lợi cục
bộ nào đó hay chỉ vì sự “an toàn” bản thân,
người ta lại rút lui vào đàng sau chúng!
Tôi viết cho “chán” rồi lại ngẫm nghĩ: có ích
chi không, xưa nay thiếu gì người, thiếu gì tổ
chức đã lên tiếng nhưng rồi các cuộc cải cách
hành chánh vẫn chưa tạo được chuyển biến tích
cực căn cơ rõ nét nào; những “khuyết tật” chung
của bộ máy vẫn thế; cán bộ công chức cảm thấy
mình có trách nhiệm với cấp trên của họ và trả
lẽ với cấp trên hơn là với nhân dân vì nhân dân
chưa thực sự là người đưa họ ra phục vụ công
ích, phục vụ mình.
Chúa Nhật Lễ Lá 2011
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Chuyến đi Pháp 1960
của 6 anh em Chức, Lữ, Giáo, Đình, Giáp và Hữu
dưới sự hướng dẫn của cha Agnello Đình

Thủ Đức 1960

thả cầu thang cho tôi xuống hôn chào từ giã mẹ
và hai anh tôi.
Từ Sài-gòn đến Marseilles táu Laos đi mất ba
tuần lễ chẵn lênh đênh trên biển. Tàu rời cảng
Singapore thì gặp bão, đúng như lời thánh vịnh:
Lúc nhô lên tận trời lúc nhào xuống vực sâu,
hồn xiêu phách lạc! Hai ngày sau hết bão, thì lại
thấy cá mập to như cánh cửa, từng đàn chạy
theo hai bên tàu, chờ du khách ném đồ ăn
xuống.
Khi tàu cập cảng Jiboutie vào buổi tối. Trên
tàu đàn bà con nít nằm la liệt, vì có luồng gió
mistral ở sa mạc Sahara thổi tới, vừa nóng rát da
lại vừa khô. Chúng tôi phải lấy khăn tay bọc
một cục nước đá để thở.

Trước khi lên tàu đi Pháp, chúng tôi được bà
Hai Qua, mẹ đỡ đầu của anh Nguyễn vân Đình
đãi một bữa thịt bò bảy món ở Chợ Lớn
Trên taxi từ Cầu Muối đi Chợ Lớn, vì xe có 4 Bị điếm rượt!
chỗ nên hai anh nhỏ con nhất là anh Giáo và
Chúng tôi nghe nói ở thị trấn Jiboutie cách
Hữu phải nằm trước ghế trốn cảnh sát ! Ăn đến
cảng
chừng 10 cây số, có một quán phở Việt
món thứ năm anh em đều chào thua vì đã lên tới
Nam.
Thế là sáu anh em chúng tôi cùng với một
cổ !!
tu sinh dòng Tiểu Đệ, thầy Xương, rủ nhau đi ăn
Hôm sau anh em rủ nhau chụp một tấm hình phở và kiếm nước mát uống.
mặc quốc phục để kỷ niệm trước khi lên đường
Mướn taxi, đi vòng quanh mãi, khát nước.
đi Pháp. Rồi chúng tôi cùng nhau đi Huế chơi
Phở
đâu chẳng thấy, mà lại thấy hai cô điếm da
12 ngày, tiền do cha Brisebois cho, mỗi anh
đen
ào
tới, ban đêm chỉ thấy hai con mắt trắng
được 500 đồng. Đi chơi hết Huế, lăng tẩm, La
vang, ăn uống, chụp hình đã đời, khi về còn đủ nhởn và hàm răng trắng, trông dễ sợ; một cô ôm
tiền may một bộ đồ complet và mua một đôi choàng lấy bạn Giáp và nhỏng nhẽo nói: “Cheri,
giày để chuẩn bị đi Pháp. Lần đầu tiên tôi đi cheri” và bị bạn Giáp hất ra và nói, ri gì mà ri!
giày và mặc bộ đồ complet, y hệt như con cua Cô điếm đen lại đụng phải một ông tây đi ngược
nằm trong vỏ ốc! Lạy Chúa, Nó kịch cợm làm chiều và ôm choàng lấy ông ấy. Thấy vậy cả
bọn chúng tôi vừa cười vừa ù
sao!
té chay! Tôi nói: Chưa vào
Bước chân xuống tàu thủy
dòng tu mà đã bị điếm da đen
ở bến Bạch Đằng,
rượt! Chúa chưa gọi mà ma
Anh em ai cũng có cha mẹ
quỉ, thế gian, và xác thịt đã
đỡ đầu đưa chân, riêng tôi thì
gọi trước. Cả bọn đều cười.
không. Tôi ra đi trong nỗi
Khi đi qua kênh đào Suez,
buồn vì không có ai đưa chân,
một cha dòng tên chỉ cho
buồn nhưng không khóc, có
chúng tôi thấy ngọn núi Sinai
mấy anh lấy khắn chùi nước
mờ mờ phía tay trái, trên bán
mắt khi chia tay. Khi đã lên
đảo Ả-rập.Trên bờ, những
boong tàu thì bổng tôi thấy
người ả-rập mặc áo dài trắng
trên bến tàu mẹ và hai anh tôi
cỡi lừa, hai chân gần cham
bước xuống xe lam, tôi liền
đất, thong thả đi. Tàu cập bên
nói với ông tây vị thuyền
Port Said vào buổi tối, chúng
Sáu anh em đi dưới sự hướng dẫn
trưởng nói dùm với lính thủy
tôi được lên bờ đi chơi.
của cha Agnello Đình
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Những người bán hàng rong người Ai cập đen
như than, đi theo chúng tôi mời: camarades
vietnamiens, cadeaux tres beaux ! Nhưng toàn là
đồ dổm !
Tàu qua Địa Trung Hải vào buổi chiều vàng;
những núi cát vàng nổi lên giữa biển như những
chiếc bánh gateaux khổng lồ với đỉnh bằng
phẳng. Hai bên tàu khi thì từng bầy cá
marsouins phóng ra từ hông tàu, khi thì từng
bầy cá chuồn hằng ngàn con bay trước tàu trong
rất ngoạn mục. Đêm đến, tù qua vùng đảo
Cicile, đi sát núi lửa Vesuve, nham thạch từng
dòng đang chảy từ đỉnh.
Khi tàu đi qua đảo Corse, trên tàu có biến
động: một cô Việt lai Pháp đang ủi đồ, bị mấy
anh tàu chọc ghẹo, cô ta lấy bàn ủi đang nóng
xát lên má một anh ba tàu, anh này la lên thế là
một đám thanh niên người tàu đên rượt cô bé cô
bé. Lính thủy được báo động, vác súng đến can
thiệp.
Tàu có bốn hạng, chúng tôi đi hạng ba, nên
không được lên hạng nhì và hạng nhất chơi.
Muốn lên đó thì phải ăn mặc lịch sự, thắt cà vat.
. . trên đó có nhiều trò chơi, có sân bóng chuyền
và hồ bơi.
Chuyện xảy ra ban đêm trong hồ bơi, thường
người ta rút hết nước trong hồ và giăng một tấm
lưới trên mặt hồ. Một anh chàng đi hạng ba, tối
đó định lên hồ bơi hạng nhất tắm trộm. Ban đêm
anh tưởng hồ có nước nên nhảy plongeon xuống
hồ, liền mặc kẹt trên lưới ! vùng vẫy như cá mắc
lưới !
Đến Pháp
Khi đến Pháp, tuy là mùa hè nhưng đối với
chúng tôi thì trời vẫn lạnh, ban đêm ngủ phải
đắp mền. Sớm dậy, bạn Hữu nói: “ Đêm lạnh
cóng mà họ không cho cái mền để đắp, ngủ
chẳng được! Thì ra giường ở Pháp có hai lớp
drap trắng chồng lên nhau, bên trên có hai cái

Cầu nguyện ở trước tương thánh nữ
Tê-rê-sa Hài đồng phía sau nhà của gia đình thánh nữ.
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mền, tất cả đều được cuốn lại, hai mép dắt dưới
nệm; bạn Hữu không biết giở drap và mền lên
mà chui vào, nên tưởng không có mền! Nhà quê
có khác!.
Chúng tôi được cha Patrick Motte chở đi
thăm nhà của cha mẹ thánh nữ Tê-rê-xa Hài
Đồng và chụp hình lưu niệm. Đứng trước tượng
thánh nữ, tôi đã cầu nguyện xin thánh nữ giúp
anh em chúng tôi trên bước đường tu trì. Chúng
tôi cũng được đi thăm quê ngoại của thánh nữ
và ở lại đó một đêm. Một chuyện bất ngờ hy
hữu xảy ra cho anh em chúng tôi. Số là người
Pháp họ có thói quen hôn nhau trước khi ngủ để
chúc nhau ngủ bình an. Là khách, chúng con
cũng được hưởng cái hôn như thế; nhưng khi
một cô gái trẻ trong nhà, đến ôm chúng tôi hôn,
thì đứa nào cũng ngượng đến cứng ngừơi!
Sau ít ngày ở Ba lê, chúng tôi được đưa đến
Mons-en Baroueil, miền bắc nước Pháp để
chuẩn bị vào nhà tập.
Vào nhà tập
Chúa nhớ không? Tháng 8 năm 1960 chúng
tôi mặc áo dòng vào nhà tập ở Mons-enBaroeuil phía bắc nước Pháp. Chế độ nhà tập
lúc bấy giờ khá là khắc khổ trong việc ăn uống
cũng như ăn mặc. Nệm nằm là một cái nệm rơm
lúa mì, cọng nào cọng nấy to tổ bố, nên nằm đau
lưng lắm. Một thời gian sau, chỗ con nằm lún
xuống sâu thành một lỗ hình người. Nhờ vậy
nên tối đến nằm vào là lọt ngay vào lỗ, chỉ đắp
vài cái mền là ấm. Chỉ tội khi mỏi thì không tài
nào trở được! nằm chịu trận cho đến sáng!
Mãi đến thời cha Brisebois làm Tổng Kinh
Lược, chúng tôi mới đựơc nằm nệm mousse.
Nhà tập có 6 anh Pháp, 6 anh Bỉ và 6 anh Việt
nam. Nhưng hiện nay hình như Pháp chỉ còn 2,
Bỉ cũng còn 2, Việt Nam được 4.
Sau năm nhà tập, chúng tôi khấn tạm ngày 28
tháng 6, 1961 và anh Savio Chức và tôi tiếp tục
ở tại chỗ để học hai năm triết. Vì tập sinh và
triết sinh ở chung một nhà nên cũng lắm chuyện
vui.
Trong lớp chúng con có một anh Pháp tên là
Stephane Catrie cao đúng hai mét, cân nặng trên
trăm ký, mà tôi chỉ có 1,61m, nên mỗi lần nói
chuyện với tôi thì anh ta bồng con để lên ghế,
kẻo anh ta phải cúi xuống, và con phải ngửng
đầu lên, cả hai đều mỏi cổ!
Một tối nọ vào mùa đông, ngoài trời lạnh 10
độ âm, anh Stephane bị cảm sổ mũi, anh vào nói
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với tôi: “bạn có thuốc gì cho tớ xin một tý, cảm
sổ mũi khó chịu quá! !” Tôi nói với anh ta sang
phòng Simon Dược mà xin dầu cù là mà bôi lên
mũi.
Một lúc sau anh ta gõ cửa bước vào, tay ôm
mũi:
-Mày hại tao, mũi tao thở ra lửa đây nè!
-Sao vậy?
-Tao thấy chai dầu quỉ đó có một chút xíu
nên tao xóc hết vào lỗ mũi tây to tướng của tao!
Ai dè nó nóng ơi là nóng, tao úp mặt vào thau
nước lạnh buốt mà vẫn cứ nóng! !
-Ai bảo mầy ham! ! ! Người ta chỉ bôi một
chút thôi, ai lại đổ hết vào mũi! Mày nên nhớ,
cái gì của Việt Nam cũng nhỏ nhưng mạnh lắm,
người cũng vậy!
Có dịp để hù dân ngoại quốc! ! !
Mùa đông đầu tiên ở Pháp, cái gì cũng lạ:
cây cối rụng lá, tuyết xuống khắp nơi trắng xóa.
Đêm đầu tiên tuyết xuống, sáng mai dậy, một
anh bạn tên Hữu, mở cửa sổ, thấy tuyết khắp
nơi, trầm trồ: ôi! Lạ quá, ôi! Đẹp quá! Một con
chó con sinh vào mùa hè trước, chưa thấy tuyết
bao giờ cũng vừa chạy giữa tuyết vừa kêu ăng
ăng!
Quậy phá
Có một lần, vào mùa đông, ngoài trời tuyết
nhiều; sau giờ thể dục buổi chiều, tôi lên phòng
thấy phòng đầy nước: thì ra là mấy anh tập sinh
hốt tuyết bỏ đầy trong phòng các anh em triết
sinh tụi tôi khi chúng con đang chơi thể thao.
Triết sinh đâu có chịu thua. Ngày hôm sau, chờ
cho tập sinh ra chơi, anh em triết sinh tháo gỡ
hết cửa của các phòng tập sinh, vác lên tận gác
lầu ba dấu. Đêm hôm ấy phòng tập sinh không
có cửa nên tập sinh đều bó mình rét run suốt
đêm! Chúa thấy không chúng con đi tu mà cũng
quậy kinh khủng! Có thế mới vui.
Khi còn là triết sinh, chúng tôi đươc sortir
libre(đi chơi tự do ngoài tu viện)ngày thứ năm
hằng tuần, cứ hai người một, muốn đi đâu thì đi
từ 14 giờ đến 16 giờ. Một hôm tôi đi với bạn
Gilles, bạn ấy nói với con rằng: “Anh đã thấy
đàn bà có râu chưa? Hôm nay tớ dẫn cho mà
xem”. Chúng tôi đi về phía biên giới Bỉ khoảng
hơn một tiếng đồng hồ, đến một quán cà phê.
Anh bạn tôi bảo: “Đến nơi rồi; chúng ta qua bên
kia đường trước mặt quán, đợi bà chủ quán có
râu ra mà xem!”. Đúng thật; sau mấy phút
chúng tôi thấy bà chủ quán chừng 50 tuổi, mặc
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váy, trên mặt có bộ râu quai nón màu vàng nâu,
hình trái tim. Thật lạ, tôi chưa từng thấy bao
giờ!
Bị theo đuổi
Thời gian học triết, tôi và anh bạn Hoarau,
người đảo Reunion, cùng lớp, được đi học nhạc
ở ngoài mỗi thứ năm và chủ nhật. Chuyện xảy
ra là có một cô gái Pháp tóc vàng ở gần nhà thờ
saint Joseph, cũng học nhạc với chúng tôi ở nhà
thờ lớn. Ít lâu sau, mỗi ngày đi học nhạc, cô ta
cứ đứng chờ chúng tôi trước nhà thờ saint
Joseph để cùng đi. Trong lúc cùng đi đường cô
ta hay nói chuyện với tôi; anh bạn Hoarau bèn
chọc con. Con chỉ cười xòa, không để ý, cho là
bạn chọc chơi cho vui.
Không ngờ, những khóa thánh nhạc trong kỳ
hè của các giáo phận Pháp tôi đều đi tham dự,
đều có cô ta đi theo. Từ từ, cô ta nói muốn kết
bạn thân với tôi. Tôi hiểu ý cô ta muốn nói gì.
May là kỳ hè sau đó tôi phải về Orsay học thần
học nên xa được sự đeo bám của cô ta.
Học thần học
Sau 3 năm ở Mons-en-Baroueil, phía bắc
nước Pháp, học xong ban triết, chúng tôi về học
viện ORSAY trong thung lũng Chevreuse cách
Ba lê chừng 25 cs để học thần học. Thời gian ở
đây cũng có lắm chuyện vui, không thể quên.
Một hôm vào mùa đông, trời rét, Tôi được
mời đi họp sinh viên Việt nam ở Ba-lê vào buổi
tối. Nhằm ngày sinh viên Ba-lê biểu tình. Đây là
thời mà con gái Pháp ăn mặc giống hệt con trai,
nhìn trước mặt mới phân biệt được ai trai ai gái.
Tối đó vì trời lạnh nên tôi mặc áo dòng nỉ đi
họp, bên ngoài còn quàng thêm một áo khoác
bằng dạ gọi là cape. Từ trên cửa hầm tàu điện
ngầm đi xuống, gió thổi bay áo dòng và áo
khoác. Lúc ấy có năm thanh niên Pháp cả nam
lẫn nữ dưới đi lên, thấy tôi, họ dừng lại nhìn
nhau rồi một cô ăn mặc như con trai, nhìn tôi
nói:”Bon soir madame!” (chào bà), cả bọn cười
rộ lên. Tôi đứng lại nhìn cô ta, mỉm cười đáp lại
: bon soir monsieur(chào ông). Cô ta đáp lại:
“anh này chịu chơi!”
Đi bụi đời
Trong thời gian học thần hoc; đến hè là anh
em thần học phải đi giúp các tu viện hai tuần,
rồi sau đó muốn đi nghỉ đâu trong tỉnh dòng tùy
ý.
Khi bắt đầu mùa hè năm 1964, sau khi đi
giúp giữ nhà khách cho nhà dòng 7 Marie Rose
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hai tuần, tôi lên xin phép cha giáo là cha Gabriel
Ma-ri-a Porte cho tôi đi một vòng xuống miền
Nam rồi qua Thụy Sĩ. Ngài hỏi tôi: đi làm gì
vậy? Tôi trả lời rằng: “Con chỉ học đây ít năm
nữa là phải trở về Việt Nam. Sang đây mà chỉ ở
trong mấy nhà dòng, không biết gì xã hội bên
ngoài, không biết đời sống của người Pháp ra
sao thì uổng lắm!” Nghe vậy ngài đồng ý cho
tôi đi hai tuần mà chỉ cho con 30 francs tiền túi:
đi đường và tiền ăn! Thế là tôi ra đi tính kế sống
làm sao trong hai tuần với 30 francs này. Sự
thường số tiền này chỉ đủ cho hai ngày thôi.
Thế là tôi xách gói ra đi. Phương tiện di
chuyển là xin ô-tô stop(xin quá giang xe); ăn thì
chỉ có bánh mì và nước lạ, chỗ ngủ ban đêm là
nhà rơm của nông dân ngoài đồng vắng. Cứ thế
tôi đi xuống miền Nam nước Pháp, vòng qua
Thủy sĩ. Có một lần một anh lái xe đi giới thiệu
hàng, cho tôi quá giang. Sau vài câu chuyện làm
quen. Anh ta hỏi tôi làm nghề gì? Tôi trả lời tôi
là tu sĩ. Anh tự giới thiệu anh là đảng viên đảng
cộng sản Pháp. Anh hỏi tôi lý do nào khiến tôi
đi tu? Tôi trả lời rằng: “Cho tôi biết tại sao anh
vào đảng cộng sản rồi tôi sẽ cho anh biết tại sao
tôi đi tu”. Anh trả lời rằng, anh không tin ở
Chúa, mặc dầu gia đình anh đạo dòng, vì anh
nghĩ rằng chỉ có đôi bàn tay và ý chí mới giải
phóng được con người. Tôi nói với anh rằng,
theo kinh nghiệm của tôi thì con người không
thể tự giải phóng mình được. . . Câu chuyện
giữa hai chúng tôi cứ tiếp tục như vầy trên đoạn
đường chừng 200 cây số. Khi đến Troye, anh ta
mời tôi dùng cơm trưa với anh. Trong bữa cơm
anh hỏi tôi định đi đâu; tôi nói tôi đi Fribourg,
anh bảo tôi đợi anh năm phút, khi trở về anh
biếu con một vé đi tàu lửa sang Fribourg, và
trong 15 phút nữa là tàu chạy. Rồi anh xin tôi
địa chỉ để tiếp tục trao đổi với nhau bằng thư.
Đi tàu trộm
Ớ Thụy sĩ mấy ngày thì chiều tối đó chỉ còn
tiền mua một ổ bánh mì. Khi tôi đi lại chỗ bánh
mì thì gặp một anh người Việt Nam. Hỏi thăm
nhau thì té ra anh ta là một linh mục Đa minh
Tây Ban Nha, cũng trong hoàn cảnh như tôi: hết
tiền! Anh ta cũng muốn về Ba lê. Trời đã về
khuya, trong lúc ăn bánh mì hai đứa tôi bàn tính
đi tàu lửa trộm, đó là cách duy nhất trong hoàn
cảnh này! Thế là chúng tôi đến nhà ga, đứng
chờ tàu đi Ba lê, rồi lẻn đi ngõ sau lên tàu.
Tàu mùa hè rất đông khách, đứng đầy ngoài
hành lang. Có nhiều phòng đề chữ đã có khách
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đặt(reservee). Đứng mãi mỏi chân, chúng tôi
bàn nhau đẩy cửa một phòng reservee và xách
va-li vào, rồi đóng cửa lại, lên giường đánh một
giấc, sáng về tới Ba –lê!
Đi làm việc ba tháng hè.
Đầu năm 1865, tôi được tin chị Hiệp con ở
Nghệ an bị bão sập nhà và bị mù hai mắt mà
phải nuôi năm sáu đứa con dại! Được tin ấy tôi
suy nghĩ và cầu nguyện dữ lắm! Vì thế khi sắp
đến hè, tôi đến trình bày với cha giáo xin đi làm
trong ba tháng hè để lấy tiền lương giúp chị tôi,
Ngài bảo xưa nay chưa bao giờ nhà dòng cho
phép đi làm như vậy. Tôi phải xin cha Giám
Tỉnh, ngài mới có quyền cho phép. Hôm sau cha
Giám Tỉnh là cha Jean-Francois Motte đến nhờ
tôi hớt tóc để đi Thủy sĩ dạy xã hội học. Dịp
may hiếm có nhờ Chúa xui khiến. Trong lúc hớt
tóc cho ngài, tôi trình bày với ngài về hoàn cảnh
của chị tôi và ý định đi làm của tôi, đồng thời
tôi nói rằng: “con sang Pháp mà chẳng biết
người Pháp sống làm sao cả!”. Là một giáo sư
xã hội học, nghe vậy ngài đồng ý liền, với điều
kiện là sau khi đi làm về tôi phải làm một bản
tường trình cho ngài.
Tôi đi làm trong hãng lốp xe hơi Cleber
Colomb. Người nhận tôi là một bác sĩ tâm lý;
sau khi đã làm test, ông xếp tôi làm bàn giấy với
ông ở phòng bên cạnh ông. Việc làm của tôi là
mỗi sáng đến phòng làm việc, đọc một chồng
báo để sẵn trên bàn về những khoản luật lao
động và làm bản tóm lược, đưa qua ông duyệt
rồi đưa cho mấy cô thư ký đánh máy, xong cho
vào tủ hồ sơ của các nhân viên.
Việc thứ hai tôi phải làm là loại các nhân
viên làm không chạy việc. Một hôm chef của tôi
bảo tôi tìm hồ sơ của một kỷ sư lớn tuổi của
hãng, làm ít năng xuất: tìm tất cả những sai sót
của anh ta từ lúc vào làm và mời anh ta lên cho
anh ta biết: Vì những lỗi đó nên hãng không cho
anh làm nữa và trả thêm cho anh ta ba tháng
lương. Thế là anh ta buồn bã xách cặp ra đi.
Luật lao động là thế, không thương tiếc, lợi
nhuận là trên hết
Mãn ba tháng hè, tôi về viết tờ phúc trình cho
cha Giám Tỉnh và một tờ cho cha giáo; đồng
thời phải phúc trình bằng miệng cho anh em học
viện những gì tôi gặt hái được, ngoài tiền lương
trong ba tháng làm việc. Và hậu quả là kể từ đó
mỗi kỳ hè, anh em sinh viên thần học đều phải
đi xin việc làm! Anh thì giúp nông trại, anh thì
làm phu khuân vác ở bến cảng, anh thì đi rửa
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chén trong mấy nhà hàng. Anh em bảo con là:
tại mày mà chúng tao phải di làm viêc!
Đi nghỉ hè ở Hòa lan
Hè 1966, Cha Brisebois xin cho con đi nghỉ
hè ở Hoà Lan nghỉ ba tháng.
Trên chuyến tàu lửa từ Ba-lê đi Ex-la
Chapelle đã xảy ra nhiều chuyện vui.
Sáng hôm đó bước lên tàu lửa ở Ba lê đi Hoà
lan, tôi xách va-li vào một phòng có mấy thanh
niên nam nữ, con bỏ va-li lên gác; thế là họ
đang nói chuyện cười dỡn vui vẻ, thấy tôi mặc
áo dòng đi vào họ im bặt và chuồn sang phòng
khác. Cũng như bây giờ, thời đó dân Pháp kỵ
giới giáo sĩ. Thấy vậy tôi lấy đồ vào nhà vệ
sinh, thay áo dòng bằng đồ complet, rồi lấy va-li
đến một phòng khác, cũng có các thanh niên
nam nữ. Thấy con mặc complet, họ vui vẻ chào
hỏi; nhưng khi thấy cây Thánh Giá trên ngực
tôi, họ xì xào với nhau rồi tất cả cũng bỏ đi sang
phòng khác.
Tôi lại vác va-li sang một phòng có một gia
đình người Tây ban Nha và một cô gái Pháp.
Khi đã yên vị, tôi lấy sách kinh ra đọc kinh
sáng. Khi thấy tôi đọc xong kinh, thì cô gái
Pháp ngồi trước mặt con chào và hỏi tôi : “Anh
người Á châu nhưng ở nước nào?” Con trả lời
tôi là người Việt nam. Cô ta hỏi tiếp: “anh là tu
sĩ hả?”rồi cười cách ngạo nghễ và nói tiếp:
“Thời nay mà anh còn đi tu làm gì cho uổng
đời! Đạo công giáo lỗi thời rồi! Mấy ông bên
Vatican đều là những ông già lụ khụ, hết thời
rồi!”
Tôi cười và trả lời: “Cô có phải là người
pháp không nhỉ? Tôi tưởng người pháp tế nhị
lắm cơ mà! Đàng này tôi chưa nói gì mà cô đã
tấn công tôi tới tấp, kể cũng lạ. Thấy cô ta đổi
sắc mặt, tôi bèn đổi giọng cười vui vẻ hỏi:
-Xin lỗi cô người tỉnh nào?
-Tôi người thành phố Beauvais.
-Tôi đã đến thành phố Beauvais hai lần vì ở
đó có một đại thánh đường gothique cổ kính đẹp
lắm.
-Gia đình tôi ở đối diện với đại thánh đường
-thích nhỉ!
-Gia đình tôi vốn đạo giòng, nhưng anh chị
em tôi thì vô thần. Chị tôi có chồng là một anh
người Việt nam, đảng viên đảng cộng sản và bồ
của tôi hiện nay cũng là một đảng viên đảng
cộng sản.
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-Lần thứ hai tôi đến thăm đại thánh đường
Beauvais nhà cô, khi đã tham quan xong, tôi
đứng trước nhà thờ thì thấy một anh Mỹ lái xe
chạy một vòng chung quanh nhà thờ, đầu ló ra
ngoài, rồi lắc đầu chạy đi. Có lẽ anh ta là người
Mỹ không có con mắt mỹ thuật lắm!
Tôi đang giăng bẩy thì cô ta dính bẩy liền vì
cô ta gật đầu đồng ý với nhận xét của tôi. Tôi
nói tiếp:
-Muốn xem một công trình mỹ thuật như đai
thánh đường Beauvais thì phải vào trong nhà
thờ, đưa mắt nhìn lên những cửa kính màu,
ngắm từng bức tượng trên các đầu cột để đọc
cho ra tác giả muốn nói gì; con lái xe chạy một
vòng bên ngoài thì chỉ thấy được dấn vết bụi
bặm của thời gian mà thôi, có gì đẹp đâu.
Cô ta cười và nói:
-Anh nhận xét đúng, dân Mỹ chỉ biết đô-la
còn nghệ thuật họ thuộc loại bê bê!
Con liền nói tiếp:
-Đạo công giáo chúng tôi cũng vậy. Muốn
biết Giáo Hội như thế nào thì cũng phải vào
sống trong Giáo Hội mới thấy được cái hay cái
đẹp, còn đứng ngoài mà phê bình chỉ trích một
cách vô tội vạ là cũng là như anh Mỹ kia đi xem
đại thánh đường Beauvais thôi!
Nghe vậy, cô ta đổi sắc mặt và cười bẻn lẻn,
thinh lặng một lúc rồi nói:
-Tôi xin lỗi anh, quả thật tôi hơi hồ đồ. . .
Khi đó tàu vừa đến Ex la Chappelle. Cô ta
nói với con:
-Cuộc nói chuyện với anh hay quá, anh có
thể cho tôi xin địa chỉ để chúng ta trao đổi với
nhau được không? –Con vui vẻ nói:
-Sẵn sàng thôi.
Thời gian ba tháng hè ở Hòa Lan, cũng có
chuyện vui. Anh Savio Chức sau cũng đến đó
nghỉ hè với tôi.
Đất nước Hòa Lan là cả một vườn hoa mênh
mông! Có thể nói như vậy. Đẹp ơi là đẹp!
Đường thì bằng phẳng. Ngày Chúa nhật dân bản
xứ để xe hơi trong nhà xe, cả gia đình mỗi
người một xe đạp đi chơi. Chúng tôi cũng thế.
Ngày Chúa nhật nọ, hai anh em bàn tính vượt
biên đi Cologne(Đức) chơi một ngày.
Sau bữa ăn sáng, hai anh em tụi tôi chui qua
bờ rào giáp giới Hòa Lan và Đức rồi lên đường,
xin quá giang xe về Cologne. Đi xem thành phố
Cogne mãi đến bốn giờ chiều lại xin xe quá
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phòng thánh trộm bếp điện,
anh thì đi mua đậu xanh.
Rồi nồi cháo cũng gần
chín; nhưng có một điều
nan giải: lông bồ câu không
biết bỏ đâu; bỏ trong thùng
rác, lỡ mà người ta điều tra
ra, thì có mà đi tù! Thế là
một anh phải bọc lông vào
bao giấy kín rồi ra đi lên
đến Paris quận 12 lén bỏ
vào thùng rác công cộng!
Ăn tết
Khi ăn cháo, một anh kể
Và tôi nhớ lại hồi còn học
cho
anh em nghe chuyện
triết, số sinh viên VN chúng
cha
Cư
và cha Hảo học ở
con trong học viện khá đông,
Rô-ma, giết chó trộm và ăn
nên dịp tết được bề trên cho
thịt vì mấy năm ở bên Âu
cả học viện nghỉ ăn tết Việt
lâu quá thèm thịt chó. Một
Nam một ngày. Bên nhà gởi
anh bạn bác sĩ người Pháp
sang nào là khô mực nào là đủ
thấy hai cha đi học vắng
thứ mứt, bánh kẹo. . . Có hai
nhà hoài thì biếu cho hai
món đặc biệt hơn làm con nhớ
cha một con berger để giữ
hoài là kẹo mè xửng Huế và
nhà.,to
chừng 25 ký. Xa
Mùa
đông
tại
viện
Orsay
mứt gừng. Trong bữa tiệc trà
quê hương lâu ngày, hai
vui ăn tết, một anh Việt Nam
đem mứt sen ra mời, ai cũng khen ngon, bốc cha thèm thịt chó, bàn nhau làm thịt. Ngoài cửa
từng nhúm cho vào miệng. Đến lượt mứt gừng, để bảng đi vắng. Trói chó lại, buộc miệng và
có anh, nguyên là phi công phản lực, bốc một ngâm trong bồn tắm. Làm thịt xong, phải ăn ba
nhúm mứt gừng tưởng cũng như mứt sen cho ngày mà không hết, vì con chó quá lớn. Lông
vào miệng nhai, rồi bụm miệng kêu: “ôi! chết chó phải chờ đêm tối rồi đào lỗ chôn trong
rồi, tao khạc ra lửa mất! ! Nóng quá!” Con cười vườn. Đến hè, ông tây sang thăm con chó cưng,
hỏi hai cha con chó đâu? Hai ngài phải nói dối,
nhủ thầm:Ai bảo ham! !
trả lời là nó bệnh chết, và đã giao xác nó cho sở
Đến lượt mè xửng, cũng có chuyện vui:
người Pháp phần nhiều là răng giả, ít nhất là Vệ sinh thành phố!
một phần hàm; là mùa đông nên kẹo mè xửng Một phép lạ
không mềm như ở khí hậu Việt Nam, vừa dẻo
Sau bốn năm thần học; để dọn mình lãnh
lại vừa cứng! Mấy anh Pháp bỏ miếng mè xửng chức linh mục, anh Savio Chức và tôi đến đan
vào miệng nhai rồi hả miệng ra kêu ơ, ơ! Thì ra viện Cluny, một đan viện cổ kính nổi tiếng ở
hai hàm răng giả dính vào kẹo, sút ra khỏi hàm! Pháp, để tĩnh tâm chín ngày trứơc khi chịu chức.
! Một anh vừa cười vừa nói: Việt Nam có nhiều
Thời tiết tháng ba, trời còn lạnh giá, ban đêm
thứ độc đáo thiệt!
nhiệt độ đang xuống đến 6 độ âm.
Nấu cháo bồ câu trộm
Tối hôm trước khi mãn cuộc tĩnh tâm, đã xảy
Một kỳ hè nọ, con lên giúp giữ nhà khách tu ra một chuyện với tôi, mà đến bây giờ tôi vẫn
viện 7 Marie-Rose hai tuần. Có ba anh em VN không tìm ra câu trả lời bằng lý luận tự nhiên,
đang trú đó để đi học. Có mấy con bồ câu thành con nghĩ đó là việc Chúa can thiệp, một phép lạ
phố Ba-lê đêm nào cũng đậu ngủ bên ngoài cửa Chúa làm để cứu tôi khỏi chết và cho thấy dấu
sổ phòng con. Thấy vậy mấy anh em VN rủ chỉ rõ ràng Chúa muốn gọi tôi làm linh mục của
nhau bắt bồ câu nấu cháo! Ở Ba lê có hội bảo vệ Chúa.
bồ câu, giết bồ câu bị kiện ra tòa.
Tối hôm đó lúc tôi còn đọc sách thiêng liêng
Tối đó chúng tôi chia nhau, anh thì bắt bồ khỏang 20 giờ, tôi nghe ai gõ cửa, rồi một nữ tu
câu, anh thì xuống bếp mượn nồi, anh thì vào trẻ bê một ít than đá bỏ vào lò sưởi và dặn tôi:
“khi nào thầy đi ngủ thì nhớ đóng bớt volet lò
giang về lại chỗ cũ, cách tu
viện chừng 500 mét. Khi
xuống xe lội bộ về, thì thấy
đằng xa có hai cảnh sát Đức
và một con chó săn hình như
đang đuổi theo tụi tôi, vì
chúng tôi sang Đức mà không
có phép hay visa gì cả. Thế là
hai đứa co giò dọt thẳng về và
kịp chui qua bờ rào khi con
chó săn chưa kịp đến!
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sưởi lại nhé”. Nhưng rồi tôi quên mất, lên
giừơng nằm ngủ.
Con đang mơ màng, đúng hơn là đang mê
man, bổng tôi cảm thấy một luồng gió lạnh lùa
qua mặt, vì người phủ mền kín. Tôi mở mắt ra
thì thấy mờ mờ cái lò sưởi bằng gang đỏ từ
dưới lên trên như sắt nung đỏ. Tuy đầu óc nặng
trĩu và còn mơ màng, không biết mình tỉnh hay
mơ, tôi cũng tung mền ngồi lên và tay nắm lấy
thành giường, tôi liền rút tay lại, vì muốn
phỏng tay, nhìn đằng sau thấy cửa sổ mở, gió
lạnh lùa vào. Lấy hết sức, tôi nhảy ra khỏi
giường và chạy lại nắm lấy tay nắm để mở cửa
chính đối diện với cửa sổ cho gió lùa vào,
nhưng tay tôi cũng muốn phỏng, phải lấy cái
áo Dòng treo gần đó, nắm lấy mới mở cửa được.
Gió lạnh lùa vào(vì khi ấy ngoài trời lạnh âm 6
độ) từ từ lò sưởi nguội và đen trở lại, tôi cũng từ
từ tỉnh ra. Tôi dật mình nhìn thấy hai cánh cửa
sổ, cửa kính và cửa chớp đều mở. Mùa lạnh ai
lại mở cả cửa trong cả cửa ngoài bao giờ? Tôi
lấy làm lạ; và câu hỏi đặt ra là ai đã mở cửa sổ
dùm mình để cứu mình khỏi chết đêm đó? Câu
hỏi đó mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có câu trả
lời theo lý tự nhiên. Tôi cho đó là Chúa đã cứu
tôi vì Chúa muốn tôi làm linh mục của Chúa.
Tôi lại càng xác tín ơn gọi linh mục của mình.
Tạ ơn Chúa muôn vàn.
Mười giờ hôm đó về nhà Dòng để chịu chức
linh mục mà con vẫn còn say thán khí, đầu óc
còn mơ hồ, chưa tỉnh hẳn.

Lễ mở tay tại học viên Orsay
Cha tổng kinh lược Brisebois bảo con: sau
khi chịu chức, con sẽ sang Anh học 4 năm.
Nghe vậy con đã liên hệ với một bà xơ Dòng
Đức Bà con quen đang học ở Luân đôn. Nhờ bà
ấy, con đã có chỗ ăn chỗ ở. . . Nhưng rồi sau khi
chịu chức, trở về phòng, con gặp một miếng
giấy nhỏ trên bàn đề có một câu: “chúc cha chịu
chức sốt sắng, chịu chức xong mời cha về Việt
Nam làm việc. ký tên là cha Emmanuel Thứ,
ngài mới được bầu làm Giám hạt VN. Nghĩ ngợi
mấy phút, con tự bảo: con xin phó mặc ý Chúa,
Chúa ơi! Chúa vừa cứu con khỏi chết, nay con
tin Chúa sẽ hướng dẫn đời con. Thế là tháng sáu
1967, anh Savio Nguyễn chí Chức và tôi lên
máy bay về VN.

CÁC NGÀY GHI NHỚ
LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày

Chia Sẻ 05 - 2011 (312)

Họ tên

06/06/2000

Gabrien Nguyễn Văn Hoa

07/06/1970

Pacific Nguyễn Bình An

07/06/1984

Lê-ô Nguyễn Văn Thanh

14/06/1989

Sturmius Renners

17/06/1976

Archance Staelen

21/06/1999

Bonaventura Beaufort

22/06/1951

Maria Gioan Hoàng Văn Vĩnh

28/06/1958

Michel Marie Cordiez

28/06/2007

Maria Antôn Trần Phổ
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THÁNG 06
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM
Ngày

06

13

27
28

29

Tên
Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

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

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

Thanh Hải
CPC
CLG
Đa kao
Hà Nội
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Vinh
Bình Giã
CPC
Cư Thịnh
Đa kao
Đất Sét
Mỹ
Manila
Myanma
Hà Nội
Sông Bé
Sông Bé
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Vinh
Thủ Đức
Đa kao
Bình Giã
Bình Giã
Cần Thơ
Cần Thơ
CÔL
CÔL
Đa kao
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Ngày

29

Tên
Thánh

Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô Tự
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phaolô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phêrô
Phaolô
Phêrô
Phêrô

Họ Tên

Nguyễn Hồng Cẩm
Trần Ngọc Phú
Nguyễn Văn Dám
Phan Xuân Dương
Nguyễn Thanh Bình
Trần Phú Nhuận
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Văn Hồ
Nguyễn Văn Khoan
Hồ Tùng Ngọc
Nguyễn Tín
Vũ Xuân Quế
Nguyễn Trung Phát
Nguyễn Đình Phục
Nguyễn Hồng Phúc
Nguyễn Văn Hảo
Nguyễn Quế
Đỗ Thanh Diệu
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Xuân Diệu
Nguyễn Đình Vịnh
Hồ Quốc Lệ
Trần Anh Tuấn
Hoàng Thanh Quân
Dương Văn Thiên
Trần Thanh Bảo
Trần Văn Bình
Trần Ngọc Niên
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Dũng
Lê Duy Lượng
Trương Quang Vinh
Mai Văn Công
Phan Văn Mười
Hoàng Cao Thái
Phạm Phúc Linh
Trần Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Hải
Bùi Minh Tuệ
Phạm Bá Đình

Cộng Đoàn

Đa kao
Đa kao
Đất Sét
Đồng Dài
Mỹ
Úc
Canada
Du Sinh
Du Sinh
Du Sinh
Du Sinh
Hoà Hội
Pleiku
Pleiku
Sông Bé
Sông Bé
Suối Dầu
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Vinh
Vinh
VP
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