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Đakao, ngày 14 tháng 5 năm 2012
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Năm mươi ngày hoan lạc Vượt Qua đang qua dần. Rất mong là anh
chị em ngày càng xác tín rằng, dù hoàn cảnh chúng ta đang sống có thế
nào đi nữa, sức mạnh của Chúa Kitô Phục Sinh vẫn đang thấm nhập vào
và biến đổi thế giới từ bên trong. Tuy nhiên, là những người đã tin vào
Người, chúng ta cần cộng tác tích cực với Người. Xin chia sẻ một cách
cộng tác tích cực với Đấng Phục Sinh.
Có những người nói là “có”, nhưng ý là “không”. Bởi vì họ muốn
tỏ ra khả ái, nên họ cung cấp câu trả lời người khác đang mong chờ, dù
biết rằng chuyện nào đó không thể hoặc sẽ không được thực hiện. Có
những người lại nói “không” khi ý là “có”. Là vì họ thật sự muốn một
điều gì đó, nhưng lại ngại nói ra. Dĩ nhiên đa số vẫn muốn nói “có” là
“có” và “không” là “không”; nhưng về những chuyện hệ trọng, thì nói
được như thế không phải là dễ. Đức Kitô không phải như thế. Thánh
Phaolô đã viết một câu trứ danh: “Đức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, đã
không vừa là ‘có’, vừa là ‘không’” (2 Cr 1,19). Sách Khải huyền đã giới
thiệu Đức Kitô Phục sinh là “Đấng Amen, Chứng Nhân trung thành và
chân thật” (Kh 3,14). Vì bản tính của Người ở trong lòng mầu nhiệm
Thiên Chúa Ba Ngôi là “Amen” và Người là tiếng “Amen” Chúa Cha
nói với loài người, nên Người không thể “vừa là ‘có’, vừa là ‘không’” (2
Cr 1,19). Ở bình diện căn bản nhất, thánh Phaolô khẳng định rằng nơi
Đức Kitô, không bao giờ có chuyện che giấu làm cho mờ tối và bế tắc
các tương giao giữa chúng ta với nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể tin
tưởng vào Đức Giêsu Kitô mà nói cách đơn giản và thẳng thắn, với trong
sáng và rạng ngời, là những đặc điểm của chân lý thần linh hiện có nơi
Lời Thiên Chúa và Con của Chúa Cha.
Điều quan trọng, đó là thánh Phaolô không chỉ mô tả kiểu cách nói
năng của Đức Kitô, mà là cách thức hiện hữu và hành động của Người:
Đức Kitô là “có” và tỏ mình ra là “có”. Bối cảnh của lời khẳng định đáng
lưu ý này chính là toàn thể nhiệm cục cứu độ, từ công cuộc tạo dựng thế
giới đến khi chương trình của Thiên Chúa về thế giới được hoàn tất. Ước
muốn và ý định của Thiên Chúa là cho loài người được hiệp thông vào
đời sống của Người. Ý định này không thể nào lại bị ngăn cản bởi tội lỗi
của tổ tông chúng ta, bởi vì tức khắc Thiên Chúa bắt tay vào việc chữa
trị sự dữ gây ra bởi tội nguyên tổ qua một chương trình cứu độ được diễn
tiến như lời hứa tiếp nối lời hứa – một tiếng “có” này tiếp nối một tiếng
“có” khác –. Các lời hứa này lên tới đỉnh cao trong tiếng “có” vĩnh viễn
của Thiên Chúa, đó là chính Đức Giêsu Kitô, là nội dung của các lời hứa
ấy và là Đấng thực hiện công cuộc cứu độ mà các lời hứa ấy tiên báo. Ở
đây không có chuyện chao đảo hoặc ngiêng ngả, nhưng chỉ có chuyện
hoàn tất và thực hữu mà thôi – chỉ có một tiếng “có” vang rền của Thiên
Chúa!
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự lừa dối quanh co là
chuyện như cơm bữa. Mưu mô, quanh co, lừa bịp, gạt gẫm, tất cả những
điều ấy là tiếng “không” có thể phá hỏng đường dây liên kết các con
người với nhau và loài người với Thiên Chúa. Khi chúng ta được rửa tội,
chúng ta đã công khai cam kết bỏ thế giới của gian xảo, lừa lọc, để đứng
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trong ánh sáng, để nối dài tiếng “có” của Đức Giêsu ra trong cuộc sống cụ thể. Tuy nhiên, điều này
không bao giờ dễ, khi mà chúng ta vẫn tìm cách giữ lại một quyền lợi riêng tư, muốn tô vẽ cho tên
tuổi của mình, muốn trục lợi để hưởng thụ theo cách riêng. Chính lối sống lập lờ này giết chết các
tương quan trong sáng trong các cộng đoàn, vì khi có mặt người nào đó, anh chị em không dám nói
ra hết sự thật. Và đây là điều mà “thế gian” rất mong muốn xảy ra.
Có thể nói cha thánh Phanxicô đã ra sức sống tâm tình Amen, và đã để lại kinh nghiệm đó
trong Kinh Kính Chào Các Nhân Đức:
5
Không ai trên toàn cõi trần gian có được một trong các nhân đức mà tiên vàn không phải
chết đi.
6
Ai có được một nhân đức, mà không xúc phạm đến các nhân đức khác là có tất cả.
7
Ai xúc phạm đến một nhân đức, thì không được nhân đức nào, lại còn xúc phạm đến tất
cả các nhân đức.
8
Mỗi nhân đức đều đánh bại nết xấu và tội lỗi.
9
Thánh đức Khôn ngoan đánh bại Sa-tan và mọi mưu chước của nó
10
Thánh đức Đơn sơ tinh tuyền đánh bại mọi thứ khôn ngoan trần tục, mọi kiểu khôn
ngoan vị kỷ.
11
Thánh đức Nghèo khó đánh bại lòng tham lam, ham mê của cải và bận tâm về đời này.
12
Thánh đức Khiêm nhường đánh bại mọi kiêu căng và mọi người cũng như mọi quyền lực
của thế gian.
13
Thánh đức Bác ái đánh bại mọi chước cám dỗ của ma quỉ và xác thịt, cùng mọi nỗi sợ
hãi của con người tự nhiên.
14
Thánh đức Tuân phục đánh bại những ý muốn tự nhiên và vị kỷ 15 cùng kềm hãm được
bản năng thấp hèn để bắt nó phục tùng tinh thần và vâng lời anh em.
Tâm tình Amen này, Hội Thánh nhắc chúng ta nhớ đến dọc theo Tháng Hoa, khi cho chúng ta
học gương Mẹ Maria: Mẹ chỉ có một mối bận tâm duy nhất, đó là tìm biết thánh ý của Thiên Chúa,
và khi biết đấy là ý muốn của Thiên Chúa, thì Mẹ thưa Fiat (Amen) ngay. Chính vì hết lòng với
Thiên Chúa mà Mẹ có thể rót chất dầu êm dịu vào những trái tim bị bầm dập và đau khổ của các
môn đệ, đang nặng nề với thất bại và chán chường. Và chính Mẹ đã tái lập cộng đoàn các môn đệ
và các tín hữu.
Trong những ngày đầu tháng 6, anh em Dòng Nhất và chị em Dòng Nhì sẽ tĩnh tâm năm, và
có một số anh em chịu chức thánh. Xin Chúa Thánh Thần xuống chan hòa trên toàn thể anh chị em
qua mọi biến cố lớn nhỏ dệt nên đời sống đức tin của 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
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC
Sáng ngày 21/04/2012, lúc 7giờ 45, buổi hội
thảo triết học được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50
năm khấn dòng và 40 năm giảng dạy của cha
Guy-Maria Nguyễn Hồng Giáo, OFM tại Học
viện Phanxicô.

sĩ Guy Maria Nguyễn Hồng Giáo đang dạy tại
Học viện Phanxicô trình bày.
Chương trình Hội thảo đã dành khoảng 1 giờ
đồng hồ để thính giả chia sẻ và trao đổi thêm về
hai đề tài này với hai thuyết trình viên hôm đó.
Cuối cùng buổi Hội thảo đã khép lại sau phần
chúc mừng và trao quà lưu niệm vào lúc 11 giờ
15 trưa cùng ngày.
THƯỜNG HUẤN CHO
CÁC ANH LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Đến tham dự buổi Hội thảo gồm có cha FX.
Vũ Phan Long, OFM, Giám tỉnh Tỉnh Dòng
Thánh Phanxicô, cũng là Trưởng ấn của Học
viện Phanxicô, Đức ông Đạo là Giám đốc Đại
chủng viện Xuân Lộc, cha Nguyễn Trọng Viễn,
OP, các Bề trên các dòng, các giáo sư dạy tại
Học viện và khoảng 140 sinh viên triết học và
thần học đang học tại Học viện Phanxicô.
Buổi Hội thảo được bắt đầu bằng bài phát
biểu khai mạc của cha Giám tỉnh. Sau phần khai
mạc, cha Ambrôsiô Nguyễn Văn Sĩ, OFM là
giáo sư triết học với học vị tiến sĩ, ngài đang
giảng dạy tại Đại học Công giáo Antonianum Rôma đã thuyết trình đề tài: Giá trị huấn luyện
của triết học. Một đề tài đang còn khá mới mẻ
đối với nền giáo dục tại Việt Nam. Sau phần
thuyết trình đề tài 1, mọi người cùng được thư
giãn qua 2 bài độc tấu đàn tranh do thầy Phúc
Linh, OFM biểu diễn. Sau 30 phút giải lao, buổi
Hội thảo lại được bắt đầu với đề tài: Đóng góp
của triết học Hy Lạp “Đức tin, Lý trí và Đại
học” của ĐGH Bênêđictô XVI… do giáo sư tiến
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Từ ngày 3 đến 4/5/2012, Tỉnh Dòng đã tổ
chức hai ngày Thường huấn cho các anh làm
công tác quản lý và phụ tá quản lý. Số thành
viên đến tham dự trong khóa học này có tất cả
25 anh em, vắng ba anh: hai anh lớn tuổi và một
anh ở xa không đến dự được. Ngoài ra, anh
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Giám Tỉnh và anh Thư ký cũng tham dự với các
anh trong hai ngày học tập này.
Ngày thứ nhất 3/5 lúc 8 giờ 15, anh Giám
Tỉnh có một giờ đồng hồ nói chuyện với anh em
qua chủ đề: Người quản lý trong linh đạo Kinh
Thánh, linh đạo Phan sinh và các Văn bản pháp
quy của Hội Dòng và Tỉnh Dòng. Anh Giám
Tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố trong sáng
và an toàn trong việc quản lý tài chánh tại các
đơn vị hoặc cộng đoàn. Sau giờ giải lao, các anh
em tham dự viên đi thảo luận theo ba nhóm đã
được chia sẵn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày,
anh Quản lý Tỉnh Dòng và các anh trong ban
quản lý Tỉnh Dòng đã chia sẻ với anh em về các
công việc quản lý cũng như các thông tin liên
quan đến công tác tài chánh của Tỉnh Dòng.
Vào sáng ngày thứ hai 4/5, anh em cùng trao đổi
với nhau về cách thức làm sổ thu chi. Vào buổi
chiều, anh em đặt ra những thắc mắc về các vấn
đề liên quan đến tài chánh với anh quản lý Tỉnh
Dòng.
Qua hai ngày Thường huấn, anh em đã có
nhiều thời gian để trao đổi chia sẻ với nhau về
những kinh nghiệm, những khó khăn trong công
tác quản lý tại các cộng đoàn của mình; đồng
thời, anh em cũng có dịp để nói lên những thao
thức và ước mong để thực hiện công tác quản lý
được tốt hơn. Kết quả của hai ngày học tập trao
đổi là anh em đã thống nhất đưa ra những
nguyên tắc cơ bản về công tác quản lý tài chánh
sao cho thật trong sáng và an toàn. Khóa thường
huấn cho các anh làm công tác quản lý và phụ tá
quản lý đã kết thúc lúc 4 giờ 30 chiều ngày
4/5/2012.

Ngày từ 12 giờ trưa, các em nam nữ dự tu tại
các giáo xứ và nhà dòng của ba giáo hạt đã đổ
về địa điểm tổ chức ngày hội ơn gọi này. Số các
em tham dự khoảng chừng 700 em.
Chương trình bắt đầu lúc 13 giờ 15 bằng lời
kinh khai mạc và tuyên bố mục đích và ý nghĩa
ngày lễ của cha Hạt trưởng Giuse Lê Văn Sỹ.
Sau đó, chương trình sinh hoạt và giới thiệu linh
đạo của các dòng được bắt đầu. Các phần giới
thiệu linh đạo của các dòng được sắp xếp xen kẽ
với các tiết mục vũ điệu và hợp xướng do các
nhóm trình diễn. Phần giới thiệu linh đạo của
dòng Phanxicô, anh FX. Lê Khắc Lâm, chịu
trách nhiệm giới thiệu với mọi người tham dự
về linh đạo và sứ vụ của dòng chúng ta. Đây là
dịp tốt để chúng ta giới thiệu ơn gọi chúng ta
đến các người trẻ hôm nay.

NGÀY GIỚI THIỆU ƠN GỌI
MIỀN NHA TRANG
Vào ngày lễ Chúa Chiên Lành, Chủ Nhật IV
Phục Sinh ngày 29/04/2012, theo thông lệ hàng
năm “Ngày Hội ơn thiên triệu liên giáo hạt Nha
Trang – Diên Khánh – Vạn Ninh” lại tưng bừng
tại Giáo xứ Ba Làng, Vĩnh Hải, Nha Trang. Chủ
đề của ngày hội năm nay dựa vào Tin Mừng của
Gioan chương 10 câu 11: “Mục tử nhân lành hy
sinh mạng sống mình cho đàn chiên”.
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TIN FRATERNITAS & www. ofm. org
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH
Từ ngày 28/04 đến ngày 8/05/2012, cha
Tổng Phục vụ, các Cố vấn và Thư ký riêng của
ngài đã đi hành hương đến Đất Thánh và tĩnh
tâm ở đó. Chuyến hành hương chia làm ba giai
đoạn. Giai đoạn đầu, đoàn hành hương đến thăm
viếng và cầu nguyện tại làng Nagiaret và các
đền thờ tại đây cũng như tại các đền thờ ở Cana
và biển Hồ Galilê. Giai đoạn thứ hai, đoàn hành
hương dành thời giờ ở lại trên núi Tabor, nơi mà
đã xảy ra biến cố Chúa Giêsu biến hình. Sau đó,
giai đoạn ba đoàn hành hương đã ở lại và cầu
nguyện tại Belem và thành thánh Giêrusalem,
nơi đã diễn ra cuộc tử nạn và và phục sinh của
Chúa Giêsu, cũng như nơi mà người ta đã tìm ra
cây Thánh Giá của Chúa vào khoảng 200 năm
sau đó. Đồng hành suốt với đoàn hành hương có
anh Frédéric Manns, OFM, người giúp hướng
dẫn tĩnh tâm và anh Marcelo Cechinelli, OFM,
người đứng ra tổ chức và lo các công việc hậu
cần cho đoàn. Hạt Dòng tại Thánh Địa và tất cả
anh em ở đây đã đón tiếp đoàn hành hương rất
ân cần và đầy tình huynh đệ.
TÂN PHÚC ÂM HÓA
VÀ ĐOÀN SỦNG PHAN SINH
Vào thứ Ba ngày 08/05/2012, Viện Linh đạo
Phan sinh thuộc khoa Thần học của Đại học
Giáo hoàng Antonianum (PUA) đã tổ chức một
ngày hội thảo tại giảng đường đại học
Antonianum. Số người tham dự hội thảo có
khoảng 350 người gồm các sinh viên và các
giáo sư. Ngày hội thảo được bắt đầu bằng bài
diễn văn chào mừng của cha José Carballo,
OFM, Chưởng ấn; cha Priamo Etzi, Giám đốc;
và cha Paolo Martinelli, chủ tịch Viện Linh đạo
Phan sinh.
Trong buổi sáng, các diễn giả là: ĐGM
Nikola Eterović, Tổng thư ký Thượng Hội đồng
Giám mục và cha Raniero Cantalamessa,
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OFMCap, nhà giảng thuyết cho Giáo triều. Diễn
giả thứ nhất đã triển khai câu chuyện của mình
bắt đầu với công thức “Tân Phúc Âm Hóa” do
Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt ra
vào năm 1979 tại Ba Lan, và kế đó nói về những
phát triển gần đây của Hội đồng Giáo hoàng về
Tân Phúc Âm Hóa cho đến ngày nay. Diễn giả
thứ hai nhấn mạnh đến tầm quan trọng chính
của việc sám hối và tinh thần hòa bình trong
việc rao giảng của thánh Phanxicô – là những
giá trị ngày nay cần được nhận thức lại cách
thấu đáo, cùng với dấu hiệu của chữ Tau, được
xem như là những phương tiện chính của việc
phúc âm hóa.
Vào buổi chiều, các diễn giả đã trình bày về
một số kinh nghiệm về tân phúc âm hóa như:
cha Jacopo Pozzerle, OFM, người đã tiên phong
cho việc khởi đầu và sự phát triển của cộng
đoàn truyền giáo châu Âu tại Palestin, trong đó
cộng đoàn tập trung vào đời sống hiệp thông;
cha Daniel-Marie Thénévet, OFM Conv, người
đã trình bày kinh nghiệm phan sinh mà cha đang
sống trong cộng đoàn của cha tại Cholet ở Pháp;
những kinh nghiệm này đặt nền tảng trên việc
cầu nguyện, đời sống huynh đệ và cả niềm tin
vào Chúa Quan phòng. Sau cùng, cha
Giansandro Cornolti, OFMCap và Sr. Gemma
Dispenza, FMV, đã chia sẻ những lời chứng của
họ ở trong giáo phận Lombardy và Sicily qua
những “sứ vụ bình dân” (popular missions), là
một cách thức dành cho những người đang đói
khát những giá trị tinh thần, có thể phục hồi đức
tin và các thực hành tôn giáo, hoặc lớn lên trong
dấn thân và trong ý nghĩa.
Cuối cùng, cha Amando Trujillo Cano, TOR
đã tóm tắt lại biên bản tổng quát của ngày hội
thảo và động viên hội nghị cần có một niềm xác
tín vào Thiên Chúa, vì Ngài mới thực sự là tác
nhân của Tân Phúc Âm Hóa.
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Cộng Đoàn Đát Sét
Tu sĩ Phaolô Nguyễn Văn Dám
Cộng đoàn Đất Sét kính chào anh em và chị
em trong đại gia đình Phan Sinh xa gần, đồng
thời cũng chia sẻ một vài tin trong cộng đoàn và
giáo xứ.
Trước hết trong tâm tình cảm tạ Chúa, vì sức
khoẻ của 3 anh em cộng đoàn Đất Sét vẫn tốt
đẹp, cụ thể như thầy gia 80 tuổi vẫn chạy xe
Honda từ Đất Sét đi Nha Trang về một mình
bình an. Các sinh hoạt trong cộng đoàn cũng
diễn ra xuôi chảy và bình thường. Công việc
chính của anh em chúng tôi là mục vụ giáo xứ,
trừ thầy già Noel.
Sau đại lễ Phục Sinh diễn ra long trọng, sốt
sáng và rất tốt đẹp, ngày 29 tháng 4 vừa qua,
giáo xứ Đất Sét đã khai mạc tháng hoa, tháng
kính Đức Mẹ, bằng việc đội múa của giáo xứ
múa dâng hoa Đức Mẹ, kế đó là mỗi người tham
dự mang theo một cành hoa dâng lên Đức Mẹ
tượng trưng cho tình yêu và lòng thành kính tiến
dâng Mẹ hiền, và cuối cùng là chầu Mình Thánh
Chúa kết thúc buổi khai mạc tháng hoa. Bên
cạnh đó, giáo xứ cũng đã cỗ vũ bà con giáo dân
đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3h
chiều hàng ngày, và tập trung đến nhà thờ để
cùng nhau tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót vào
lúc 3h chiều ngày thứ 6 hàng tuần. Một điều
không ngờ, và ngoài dự tính của hội đồng giáo
xứ, đó là số giáo dân tham gia rất đông và có
đầy đủ anh em trong cộng đoàn cùng tham dự.
Mỗi người đến với giờ tôn vinh Lòng Chúa
Thương Xót đều dìm mình, dìm gia đình và dìm
thế giới và các linh hồn vào đại dương Lòng
Thương Xót Chúa để được Chúa lấy lòng nhân
hậu gìn giữ trên bước đường đời và trong giờ
lâm tử.
Trong tinh thần liên đới với người nghèo,
anh em cộng đoàn cũng thể hiện một cách hết
sức cụ thể để chia sẻ và nâng đỡ họ, anh em đã

liên hệ với Hội Liên Đới Hoà Lan và nhờ họ
giúp cho 92,000,000VND triệu, cộng với số tiền
vay vốn từ năm 2002 để lại là 20,000,000VND
cho bà con vay vốn làm ăn, 2,000,000/1phụ nữ,
mỗi tháng các chị trả góp 150,000VND và cuối
năm trả hết. Nếu các chị thực hiện tốt thì sẽ
được vay tiếp. Các chị được chia theo tổ để
quản lý nhau, chị tổ trưởng có nhiệm vụ thu tiền
góp của chị em và đóng lại cho tôi. Số tiền tuy
nhỏ, nhưng cũng nâng đỡ một phần nào cho các
hộ nghèo đặc biệt các gia đình phải đi vay nóng.
Vai thông tin xin gởi đến với anh em, chị em
trong gia đình Phan Sinh, xin tiếp tục cầu
nguyện cho anh em chúng tôi được trung tín với
ơn gọi Phan Sinh trên vùng xa và sâu này.
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THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN THỦ ĐỨC
Thaihoangofm
Tiết trời oi nồng của những ngày đầu tháng
Năm cộng với tiếng ve ra rả suốt ngày đêm
khiến bầu khí của Học viện vốn đã khẩn trương
nay càng thêm vội vã. Anh em sinh viên đang lo
hoàn tất bài vở cuối năm học và chờ đợi lịch
phân chia công tác hè cùng với những kế hoạch
tổ chức lễ Bế giảng, lễ Truyền chức và đợt Tĩnh
tâm năm. Còn các giáo sư cũng có những
chương trình và kế hoạch riêng.
Tuy nhiên, tạm gác những công việc đang
làm ở hiện tại và những dự tính cho tương lai;
trong tình liên đới và hiệp thông, xin được chia
sẻ với Anh Chị Em trong Gia đình Phan sinh
một vài thông tin về những hoạt động của Cộng
đoàn huấn luyện Thủ Đức trong thời gian qua.
Vì nhiều giới hạn, nên chỉ có thể chia sẻ với
Quý Anh Chị Em “một vài” thôi. Nhưng xin
được “gói ghém” tất cả trong tâm tình tạ ơn
Thiên Chúa – Đấng làm Chủ thời gian và vũ
hoàn.
Trước hết, để mừng Đại lễ Phục sinh, Ban
Giám đốc Học viện đã tổ chức một ngày dã
ngoại tại bãi biển Long Hải cho tất cả anh em
sinh viên nội trú và ngoại trú đang tham gia học
tập tại Học viện. Ngày sinh hoạt diễn ra vào thứ
Hai trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh,
tức ngày 09 tháng 04. Những gì còn sót lại của
cơn bão xảy ra trước đó khoảng một tuần không
làm giảm đi sự năng động, vui tươi và “ăn hết
mình, quậy hết sức” của khoảng 140 anh em
sinh viên và cả một số giáo sư đáng kính nhưng
cũng rất đáng yêu như thầy Phiên – giáo sư khối
triết, thầy Triều Già – “giáo sư” các lớp Hôn
nhân Gia đình (nhưng là giáo sư của Anh chị em
Công nhân thuộc “biên chế” của Tu viện chứ
không nằm trong “biên chế” của Học viện)...
Trên đường về, đoàn ghé thăm Thiền viện
Thường Chiếu và dùng bữa tối tại Đan viện
Thiên Bình. Quả là một ngày vui mang đầy ý
nghĩa và thấm đượm tình huynh đệ.
Cũng trong niềm vui Phục sinh, ngày 14
tháng 04, tại Học viện đã diễn ra buổi giao lưu
thể thao giữa Anh em Học viện Chúa Cứu Thế
với Anh em Học viện Phan-xi-cô. Kết quả của
hai môn bóng chuyền và bóng đá, Anh em Chúa
Cứu Thế đã khiêm tốn nhường cả hai giải nhất
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cho Anh em Phan-xi-cô. Để đáp lại, Anh em
Phan-xi-cô cũng khá “tế nhị” trong việc giữ cho
tỉ số không quá cách biệt. Thế nhưng trong môn
thi đấu thứ ba được tổ chức tại Hội trường Antôn, cả hai đội đã thể hiện tinh thần thi đấu hết
mình và đã hòa nhau 1-1 với môn thi “ai ăn
nhanh”. Nói chung, tất cả mọi người đều toàn
tâm toàn ý để ngày vui được nên trọn vẹn.
Ngoài ra, theo thông lệ đã có từ vài năm nay,
ngày lễ Chúa Chiên Lành vừa qua (CN IV PS)
đã được tổ chức tại đồi Mục Tử, trước Tiền sảnh
của Học Viện. Tham dự Thánh lễ, ngoài các
thành viên của Cộng đoàn còn có sự hiện diện
của Anh em Nhà Tìm hiểu, một số anh chị em
tu sĩ và giáo dân đang tĩnh tâm tại Nhà Đa-mi-anô. Đây được xem là một trong số những hoạt
động phụng vụ góp phần giúp Anh em ý thức
hơn về chức năng của Học viện: Đây không chỉ
là môi trường đào tạo tri thức nhưng còn là môi
trường huấn luyện con tim để anh em trở nên
những mục tử nhân lành, có sự nhạy cảm trước
những nhu cầu hiện nay của Giáo hội và của thế
giới.

Cùng mục đích trên, trước đó, Ban Giám đốc
Học viện đã ra thông báo nhằm chấn chỉnh việc
tu học của tất cả sinh viên đang theo học tại Học
viện. Thông báo cảnh tỉnh Anh em sinh viên và
những người có tránh nhiệm về tình trạng sa sút
trong tác phong tu trì và thái độ học tập thiếu
nghiêm túc của một bộ phận sinh viên. Trước
tình trạng đạo đức ngày càng xuống cấp tại
nhiều môi trường giáo dục bên ngoài xã hội, hy
vọng Anh em Sinh viên ý thức trong việc gìn
giữ bầu khí nghiêm túc và lành mạnh của Học
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viện. Đó là một trong những yếu tố quan trọng
giúp Anh em trong tương lai sẽ trở nên những
hình ảnh sống động của Chúa Giê-su, vị Mục tử
nhân lành.
Bên cạnh đó, ngày 28 tháng 04 vừa qua, Anh
em lớp Triết I, dưới sự hướng dẫn của cha Stêpha-nô Nguyễn Xuân Dinh – giáo sư văn hóa –
đã có một chuyến học tập thực tế tại Núi Bà và
Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Đây là một hoạt
động trong chương trình nhằm cung cấp cho
Anh em sinh viên một góc nhìn thực tế về
những kiến thức được cung cấp qua sách vở.
Khi tiếp cận một số môn học về văn hóa dân
tộc, không thể không nhắc đến Cố Marie-Antôn
Trần Phổ, một Giáo sư rất tâm huyết trong việc
truyền đạt những kiến thức mang bản sắc Việt
Nam. Một trong những ưu tư của Cố là làm sao
để Anh em sinh viên, trong khi đón nhận những
tư tưởng Triết học và Thần học phương Tây vẫn
phải trân trọng những giá trị nhân văn được gìn
giữ trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân
tộc. Cố vẫn bảo “Vô tri bất mộ” – không biết thì
làm sao yêu mến được. Vì thế, có thể xem
những chuyến học tập thực tế của các sinh viên
Triết I hằng năm là cách tiếp cận cụ thể với chút
gì đó được gọi là “nguồn cội”. Khiêm tốn thôi
nhưng vô cùng hữu ích!
Tuy nhiên, trong số những sự kiện diễn ra
trong thời gian qua, có lẽ sự kiện đáng chú ý
nhất là buổi hội thảo chuyên đề Triết học kỷ
niệm 50 năm khấn dòng và 40 năm giảng dạy
của Cha Guy-Marie Nguyễn Hồng Giáo được tổ
chức vào ngày 21 tháng 04 vừa qua. Hai đề tài
của buổi hội thảo là bài “Giá trị đào tạo của
Triết học” do cha Ambrôsiô Nguyễn Văn Sĩ
trình bày và bài “Đóng góp của Triết học Hy lạp
cho đức tin Ki-tô giáo theo Đức Giáo Hoàng
Bê-nê-đíc-tô XVI” của cha Guy-Marie Nguyễn
Hồng Giáo. Sau hai bài thuyết trình, các tham
dự viên đã đặt một số câu hỏi liên quan đến hai
đề tài trên. Những câu trả lời không chỉ thuyết

phục người nghe bằng lối lý luận chắc chắn, sâu
sắc nhưng còn làm bầu khí “hàn lâm” trở nên
sinh động và vui tươi vì tính hài hước và dí dỏm
của các thuyết trình viên. Buổi hội thảo này
được xem là “đáng chú ý” không chỉ vì số lượng
của các tham dự viên, bao gồm các anh em sinh
viên và một số Giám đốc cũng như Giám học
của các Đại Chủng Viện và Học viện; nhưng vì
đây còn là dịp để các thế hệ sinh viên tỏ lòng tri
ân đến Cha Guy-Marie vì những đóng góp lớn
lao của Cha trong sự nghiệp “trồng người”. Đây
là buổi hội thảo chuyên đề lần thứ hai được tổ
chức tại Học viện. Tin chắc rằng anh em sinh
viên đã học hỏi được nhiều điều bổ ích cho bản
thân mình về cả hai chiều kích nhân bản và tri
thức từ những buổi hội thảo như thế này.
Kính thưa Quý Anh Chị Em, trên đây là
những thông tin về một vài sự kiện đã diễn ra tại
Cộng đoàn huấn luyện Thủ Đức trong thời gian
qua. Những sự kiện ấy tự chúng không thể có
được ý nghĩa trọn vẹn nếu không được đặt vào
trong chương trình của Thiên Chúa. Vì vậy, xin
Quý Anh Chị Em hiệp thông với Anh em Nhà
Thủ Đức trong lời tạ ơn để tất cả được trở nên
trọn vẹn trong Đức Ki-tô.
Cầu chúc niềm vui thánh thiện của Mùa Phục
Sinh luôn tràn đầy trong tâm hồn mọi người.
Alleluia!
Học viện Phan-xi-cô, ngày 05/05/2012

TIN ĐIỂM HÀ NỘI
Bần Đệ Đằng Đông
“Đằng Đông”… À quên!!! “Đồng Đăng”
xin gửi đến Quí Cha, quí Thầy và các anh em
lời chào chúc Bình An và Niềm Vui của Chúa
Kitô Phục Sinh.
Chắc mọi người đang thắc mắc: tại sao tin
của Điểm Hà Nội mà lại có “Đằng Đông-Đằng

Tây” gì ở đây??? Xin thưa, điểm Hà Nội danh
sách chính thức có 3 người, nhưng sống ở hai
nơi và cách xa nhau khoảng 180km. Hai Anh
lớn ở Thủ Đô, còn em út thì ở Đồng Đăng …
Lần đưa tin này, hai anh quyết định để cho em
út lên tiếng, thôi thì…hì hì hì…
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Tính tới thời gian này bần
đệ đã ra Lạng Sơn được 3
năm: hơn một năm đầu ở
Tòa Giám Mục, hơn một
năm kế tiếp ở Giáo xứ Bản
Lìm và hiện giờ đang ở Giáo
xứ Đồng Đăng. Với 3 năm ở
ba nơi khác nhau bần đệ
cũng cảm nhận được phần
nào tâm tình của người Lữ
Hành và Khách Lạ… Nhân
đây cũng xin chia sẻ đôi điều
về Đồng Đăng, nơi bần đệ
mới đến đồng hành vào ngày
20 tháng 4 vừa qua.
Đồng Đăng là thị trấn
giáp biên giới giữa Việt Nam
và Trung Quốc, thuộc huyện
Cao Lộc-Lạng Sơn. Phía bắc
tiếp giáp với Trung Quốc cách thành Lạng Sơn
14km về phía Đông Nam, về phía đông giáp xã
Bảo Lâm, nam giáp với xã Phú Xá (Nhà Thờ
Đồng Đăng thuộc Phú Xã và cách Tòa Giám
Mục 15km), tây thì giáp với xã Tân Mỹ. Nằm
trên trục đường từ thành phố Lạng Sơn đi cửa
khẩu Tân Thanh, quốc lộ 1A đi đến cửa khẩu
Hữu Nghị (Ải Nam Quan), có ga quốc tế sang
Trung Quốc.Từ thị trấn Đồng Đăng còn có quốc
lộ 1B đi thành phố Thái Nguyên và quốc 4A đi
Cao Bằng. Thị trấn nằm gọn trong một thung
lũng rộng gần 700ha, trong đó ¾ là đồi núi, dân
số 7.522 người chủ yếu gồm 4 dân tộc Kinh,
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Tày, Nùng và Hoa.
Nhà Thờ Đồng Đăng trước
đây đã bị đổ nát vào năm 1979
trong chiến tranh giữa Việt Nam
và Trung Quốc, đến năm 1992
Nhà Nước dùng làm Nhà Ga
Đồng Đăng. Nhà Thờ hiện nay
được xây dựng mới hoàn toàn
cách Nhà Thờ cũ 1km và đã
được khánh thành ngày 1 tháng
10 năm 2010. Bên cạnh đó Nhà
Giáo Lý cũng đã xây xong,
nhưng còn thiếu phần sơn và
phần nội thất. Về giáo dân có
khoảng 220 người tại Giáo Xứ,
khoảng 30 người ở Giáo Họ Hạ
Lũng (trong làng cách Nhà Thờ
6 km) và khoảng 50 người ở cửa
khẩu Tân Thanh (họ là di dân từ
niềm xuôi lên Lạng Sơn làm ăn).
Thứ Sáu ngày 4 tháng 5 vừa qua Giáo Xứ đã
đón nhận Thánh Giá Giới trẻ của Giáo Tỉnh Hà
Nội, Thánh Giá sẽ ở với Giáo Xứ trong vòng
một tháng. Thánh Giá này đã đi đến các Giáo
Xứ của 10 Giáo Phận Miền Bắc và tháng 10 này
sẽ chuyển đến Nhà Thờ Chính Tòa Lạng Sơn
nơi tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh.
Trên đây là một vài chia sẻ của người mới về
ở “Đằng Đông”, nên chưa có gì là nhiều và sâu
sắc… Hy vọng sẽ dần dần cảm nhận hơn nữa về
vùng đất và con người Đồng Đăng này. Nếu ai
đó muốn cảm nghiệm một cách thực tế thì bần
đệ xin mời đến:
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công cha mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò...
Cuối củng ba Anh Em điểm Hà Nội
xin gửi đến Đại Gia Đình Phan Sinh lời
cầu chúc Bình An, Niềm Vui và Thiện
Hảo.
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HÒA HỘI
Một vài bông hoa trong tháng hoa
Người thực tập, đưa tin.
Hòa chung trong tâm tình của tháng Hoa
kính Đức Mẹ, anh em Điểm Hòa Hội xin kính
gởi lời chào đến tất cả anh chị em trong đại gia
đình Phan sinh. Kính chúc tất cả mọi người luôn
tràn ngập trong tâm hồn mình “những bông hoa
Xanh của lòng cậy, hoa Đỏ của lòng mến, hoa
Trắng của lòng trong sạch, hoa Tím của hãm
mình, hoa Vàng của niềm tin, hoa Hồng của
kinh Kính Mừng”.
Sau đây, tiểu đệ xin chia sẻ với anh chị em xa
gần “một vài bông hoa” trong đời sống và phục
vụ Phan sinh mà anh em đã, đang vun xới tại
mảnh đất giáo xứ Hòa Hội thân yêu này:
Hoa Đỏ – Hoa của lòng yêu mến sự sống,
thiên nhiên tạo vật của Đấng Tạo Thành
Cách đây khá lâu, kể từ ngày 2/11/2008 có
một tiếng vọng bên tai mình “xin cha thương
chúng con với”, đến nay anh Phaolô Vũ Xuân
Quế và những anh chị em cộng tác viên vẫn
đang tiếp tục yêu thương, bảo vệ chôn cất
những thai nhi vô tội. Hiện nay, con số các em
thai nhi được chôn cất tại Giáo xứ đã lên tới
1.917 em. Số lượng các em ngày một nhiều và
tiếp tục tăng nhanh trong thời gian gần đây, đó
là do anh Quế đã mở rộng mạng lưới đón nhận
các em ở các nơi xa hơn; trung bình mỗi tuần
thêm khoảng 300 em có nơi an nghỉ xứng đáng
trong những mộ phần tại nghĩa trang thai nhi
Hòa Hội.
Kể từ bây giờ, khi những người thành tâm xa
gần về đây tham dự thánh lễ cầu nguyện đặc
biệt cho các em thai nhi sẽ cảm thấy ấm lòng
hơn (thông thường được tổ chức vào chiều thứ
tư tuần thứ hai trong tháng tại nghĩa trang, dưới
sự cho phép của Đức Giám Mục Giáo Phận). Vì
tất cả các mộ phần tại đây đã được cải táng và
chôn thẳng hàng ngay lối, dọc theo những hàng
cây xanh mát. Giáo xứ đã trồng xong những cây
xanh, cây cổ thụ và đang tiếp tục xây dựng, cải
táng những mộ phần còn lại vào các nơi đã quy
hoạch. Xin anh chị em xa gần tiếp tục góp thêm
lời cầu nguyện cho anh em và Giáo xứ trong
việc góp phần “Bảo Vệ Sự Sống Phan Sinh”
cách chung tình.

Hoa Xanh – Hoa của lòng cậy trông phó thác
vào ơn Chúa và sự trợ giúp của Mẹ Maria
Tháng 5 đã về. Tháng mà mảnh đất vùng quê
nghèo nơi đây vui mừng đón chị Mưa ghé thăm
sau nhiều năm tháng khô hạn và khí trời oi bức
của anh Mặt Trời hào phóng. Chị Mưa đến mời
gọi sự thức giấc của chồi non thay lá, của ngàn
hoa xanh, đỏ, tím, vàng. Hòa với cảnh thiên
nhiên sắc trời, bà con giáo dân ở đây cũng vui
mừng dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria những
đóa hoa tươi. Đặc biệt trong tháng này, vào mỗi
tối thứ tư hàng tuần, trước giờ Chầu Thánh Thể,
các em thiếu nhi của mỗi Giáo họ, lần lượt dâng
lên Thiên Chúa, Mẹ Maria những cánh hoa đầy
sắc màu và những ngọn nến lung linh, hòa theo
những điệu ca quen thuộc.
Thời điểm tháng Hoa cũng là lúc mọi người
bắt đầu gieo trồng cho một vụ mùa mới. Cơn
bão số 1 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề cho
đời sống kinh tế của bà con giáo dân. Trong đó,
các vườn cây ăn trái, cây cao su, cây điều của
nhiều hộ gia đình là bị tàn phá nặng nhất. Thế
nhưng họ vẫn một lòng cậy trông vào sự quan
phòng của Thiên Chúa. Anh em thật sự bị đánh
động và khâm phục bởi thái độ phó thác, lạc
quan của gia đình ông Phó Ngoại Ban Thường
Vụ Giáo xứ; Vườn cao su 1,8 ha đang thu hoạch
năm thứ 2 của ông đã bị thiệt hại hơn 90%.
Xin anh chị em xa gần tiếp tục góp thêm lời
cầu nguyện cho bà con giáo dân nơi đây. Hy
vọng khởi đầu mùa gieo trồng mới này, qua lời
cầu bầu của Mẹ Maria – Mẹ của ngàn hoa sắc
xuân, Chúa Quan Phòng ban cho mọi gia đình
trong Giáo xứ có được một mùa bội thu.
Hoa Vàng – Hoa của lòng tin tưởng tuyệt dối
vào Thánh Ý Chúa
Cảm thông với sự mất mát về kinh tế của đại
đa số bà con giáo dân trong thời điểm này, anh
Quế - cha quản xứ đã mời gọi tất cả mọi người
thực hiện chương trình “thắt lưng buộc bụng”.
Bởi vì mùa mưa đến là thêm sự vất vả khó khăn
cho nơi học giáo lý của tất cả con em trong Giáo
xứ. Kế hoạch xây mới và mở rộng ngôi nhà giáo
lý là ước mơ của Giáo xứ trong nhiều năm qua.
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Đối diện với biết bao khó khăn thách đố phía
trước cho việc xây dựng nhà Mục Vụ, kể cả
trang thiết bị dự kiến hơn 3 tỉ đồng, anh em và
toàn thể Giáo xứ đã và đang chạy đến với Thánh
Cả Giuse. Trong thánh lễ chiều ngày 1/5, ngày
quốc tế lao động, ngày cầu cho công việc xây
nhà mới, số người tham dự rất đông, đã cầu
nguyện cách sốt sắng.
Hôm sau, giáo dân đã đến rất đông để cùng
nhau phá dỡ, sắp xếp vật dụng ngôi nhà giáo lý
cũ và chuẩn bị đào móng xây công trình mới,
đây cũng là mốc đánh dấu khởi công xây dựng.
Vì anh Quế và Giáo xứ chủ trương không có lễ
đặt viên đá nhằm tiết kiệm kinh phí cho công
trình, và tránh sự mặc cảm của Giáo dân trong
Giáo xứ.
Tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa,
mọi người đang hăng hái cộng góp phần mình
vào công trình chung của Giáo xứ. Đến nay,
công trình đã tiến hành được 2 tuần, phần móng
cơ bản chuẩn bị hoàn thành. Kẻ góp công, người
góp góp của nên tốc độ thi công đang diễn ra rất
tốt đẹp. Toàn Giáo xứ đang tiếp tục chạy đến

với Mẹ Maria, để có được những giây phút bình
an sâu xa trong tâm hồn; cầu xin cùng cha thánh
Giuse nhằm tìm được sức mạnh để mau chóng
hoàn thành ước mơ xây dựng chung của mình.
Xin anh chị em xa gần tiếp tục góp thêm lời
cầu nguyện cho Giáo xứ Hòa Hội hoàn thành
được công trình nhà Mục Vụ, nhằm tạo điều
kiện thuận lợi bồi dưỡng đức tin cho con em qua
việc dạy giáo lý.
Một vài thông tin chia sẻ xin gửi đến anh chị
em xa gần. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn
anh chị em đã cầu nguyện cho Giáo xứ Hòa
Hội. Và bởi vì ông bà ta thường nói “tháng năm
năm việc, tháng mười mười việc” (Tục ngữ Việt
Nam), nên chắc chắn phía trước sẽ còn gặp
nhiều khó khăn và nhiều chuyện cần lo toan, xin
mọi người tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ cho anh
em và Giáo xứ. Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức
Kitô, xin cậy trông và phó thác mọi anh chị em
trong Đại gia đình Phan sinh trong tay Chúa
quan phòng. Và cuối cùng là xin thêm lời cầu
nguyện cho anh chị em Giáo xứ Hòa Hội với
nha.

KHÓA HỌC JPIC
TẠI ĐẠI HỌC ANTONIANUM, ROMA
Quang Huyền, OFM
1. Thông tin về khóa học
Hàng năm, Văn phòng Công lý, Hòa bình và
Sự toàn vẹn của Tạo thành “Justice, Peace and
Intergrity of Creation” (JPIC) sẽ tổ chức một
khóa học chung cho các điều phối viên về JPIC
của các tỉnh dòng thuộc các Châu lục khác
nhau. Năm nay, khóa học này diễn ra từ ngày
17/04 - 27/04/2012, tại Đại học Giáo Hoàng
Antonianum, Roma, Italia. Tham dự khóa học
JPIC năm nay có 20 anh em thuộc các tỉnh dòng
khác nhau từ Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Mỹ
La tinh và Châu Âu. Ngoài ra cũng có một số
anh chị em Phan sinh nhánh khác tham dự khóa
học này.
Mục tiêu của khóa học JPIC năm nay là huấn
luyện cho các linh hoạt viên và những người
anh em làm việc trong lãnh vực JPIC về những
kiến thức và kỹ năng cho công việc mà họ đã,
đang hoặc sẽ đảm nhận, nhất là trong lĩnh vực
Hòa bình và Hòa giải. Một mục tiêu khác mà
khóa học cũng nhắm tới là tạo điều kiện cho anh
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em Phan sinh gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về
kinh nghiệm hoạt động cho JPIC của mình từ
các môi trường và hoàn cảnh văn hóa, xã hội
khác nhau. Với những mục tiêu trên, khóa học
JPIC năm nay có chương trình cụ thể như sau.
Các buổi sáng, những đề tài liên quan đến
JPIC trong nội bộ Dòng, dành riêng cho anh em
Phan sinh. Các đề tài này do các anh trong văn
phòng JPIC thuộc Trung ương Dòng đảm nhận,
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cùng với sự chia sẻ của những anh em có kinh
nghiệm lâu năm trong lãnh vực này. Ngoài ra,
ban tổ chức cũng dành thời gian cho các tham
dự viên thảo luận nhóm và chia sẻ với nhau về
kinh nghiệm hoạt động của Tỉnh dòng mình cho
JPIC, để anh em học hỏi lẫm nhau. Đây cũng là
thời gian thuận tiện, để anh em Phan sinh giúp
nhau tìm ra những viễn ảnh và những kế hoạch
cụ thể cho địa phương của mình về công tác
JPIC trong thời gian tới.
Còn các buổi chiều, ban tổ chức dành riêng
cho các đề tài chuyên môn, do các thuyết trình
viên được mời từ các đại học hay các cơ quan
đang làm việc cho công lý và hòa bình. Chương
trình học và thảo luận gồm hai phần chính:
Phần I: Chú giải về các khía cạnh của Hòa
bình, gồm các đề tài sau:
1. Vài cách thức hiểu và hoạt động cho hòa
bình xuyên qua lịch sử ( Prof. Ángel
Cordovilla Pérez (Pontifical University
Comillas, Madrid).
2. Hiểu biết bạo lực trong trật tự của nó, để
xây dựng hòa bình và hòa giải (Dr. Paolo
Beccegato (International Area, Caritas
Italiana).
3. Tiếp cận hòa bình từ góc độ kinh tế và
chính trị (Dr. John Katunga Murhula
(Technical Advisor for Peacebuilding and
Justice, East Africa Region – CRS).
4. Hòa bình, Hòa giải: Sự đóng góp của Phan
sinh về Văn hóa Hòa bình (Fr. Gianmaria
Polidoro, OFM (Founder of the Assisi
Association Pax International).
5. Từ nhiều thực tế, những người lữ hành
của hòa bình: Một khóe nhìn giữa Văn
hóa và Giáo hội về Hòa bình (Prof. Luigi
Burigana ‘Saint Bernardine Institute for
Ecumenical Studies, Venice’).
6. Đánh giá về các đề tài và chia sẻ kinh
nghiệm của các tham dự viên,
Phần II: Hoạt động cho Hòa giải và những
hệ quả của nó, gồm các đề tài sau:
1. Giáo huấn và hành động của Giáo hội cho
việc thúc đẩy hòa bình (P. Paulo Cèsar
Barajas Garcia ‘Official of the Pontifical
Council for Justice and Peace’) và (Dr.
Christine Jeangey ‘Official of the
Pontifical Council for Justice and
Peace’).

2. Những khía cạnh tâm lý học của Hòa giải:
cá nhân, liên cá nhân và cộng đoàn lớn
(Sr. Toni Harris OP ‘Int’l Promoter of
JPIC, Dominican Sisters International’)
3. “Các tôn giáo”; Sự hòa giải trong vấn đề
giải quyết xung độ và trong cấu trúc văn
hóa hòa bình (Dr. Anna Maria Graziano
‘Responsible for East Africa projects of
Caritas Italia’).
4. Chia sẻ tình bác ái trong cộng đoàn thánh
Egidio, (Dr. Claudio Mario Betti
‘Sant'Egidio Community’).
5. Đánh giá các đề tài và Giá trị của khóa
học.
Khóa học kết thúc tốt đẹp vào ngày
27/04/2012, với sự hiện diện và chúc lành của
cha Tổng Phục Vụ José Rodríguez Carballo,
cùng những lời nhắn nhủ rất chân tình của ngài
cho anh em về công việc JPIC.
Anh em chia tay nhau mỗi người trở về mỗi
nơi, một thực tế khác nhau, nhưng có chung một
lòng, muốn trở thành “khí cụ bình an của
Chúa”, để đem yêu thương và an bình đến cho
mọi người như thánh Phanxicô năm xưa.

2. Vài cảm nhận
Đây là lần đầu tiên người viết may mắn được
tham dự một khóa học quốc tế về JPIC, tuy còn
gặp chút khó khăn về ngôn ngữ, nhưng khóa
học JPIC đã giúp cho cá nhân một cái nhìn mới
và rộng lớn hơn về những hoạt động thiết thực
của anh chị em Phan sinh trên thế giới cho Hòa
Bình, Hòa giải, Công lý và Môi sinh. Các hoạt
động trong lãnh vực này đều có nguồn gốc vững
chắc trong Kinh Thánh, Giáo huấn của Giáo Hội
và truyền thống Phan sinh. JPIC cũng là lãnh
vực rất được anh em Phan sinh trên thế giới
quan tâm cách đặc biệt, song song với hoạt động
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huấn luyện và các sinh hoạt khác trong đời sống
của Dòng.
Bên cạnh đó, người viết cũng may mắn được
học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế của
những anh chị em có thâm niên trong lãnh vực
này. Họ đã hy sinh cả cuộc đời cho Công lý,
Hòa bình và cho hạnh phúc an vui của anh chị
em mình, trong những vùng đất “nóng” luôn có
tiếng súng nổ và máu rơi như Sudan, Kenia, Ai
Cập hay Nam Mỹ... Đó là những bài học sống
động nhất giúp cho cá nhân có những động lực,
cũng như những thao thức mới cho sứ vụ của
mình, trong cánh đồng truyền giáo, vì rằng JPIC
và Phúc Âm hóa luôn là những người bạn đồng
hành và hỗ trợ đắc lực cho nhau.
Ngoài ra, người viết cũng cảm nhận được cái
đẹp của tình huynh đệ trong khoá học, các anh
em tuy khác nhau về tuổi tác, màu da và văn

hoá, nhưng rất chân tình và cởi mở với nhau,
tôn trọng và giúp nhau trong suốt khoá học.
Hy vọng rằng Tỉnh Dòng chúng ta cũng sẽ có
khóa học về JPIC, để những anh em đang hoạt
động âm thầm cho lãnh vực này có dịp gặp gỡ,
chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và động viên
nhau thực hiện tốt sứ vụ của mình trong khi dấn
thâm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Hơn nữa,
để cho những anh chị em khác cũng biết đến
JPIC, một hoạt động rất được quan tâm trên thế
giới, để họ cũng chung tay với nhau xây dựng
công lý hòa bình trong bối cảnh Việt Nam hôm
nay, như lời nhắm nhủ của cha Tổng Phục vụ
trong khi ngài đến bế giảng khóa học: “Anh em
hãy về bình an và hãy nói cho anh em khác về
JPIC và mời gọi các anh em cùng chung tay
với nhau để xây dựng Hòa bình, Công lý và Sự
toàn vẹn của tạo thành nơi anh em đang
sống”.

Thơ… Thơ…
Hai Tê Miệt Vườn

CHỚ Ở TRÊN MÔI

CAO VỜI TUYỆT ĐỈNH

Tình yêu đâu ở “trên môi”,
Với từ hoa mỹ, cùng lời nói suông.
Nhưng anh phải biết noi gương,
Giêsu Đức Chúa can trường thực thi.
Chính Ngài đã biết cho đi,
Bản thân cuộc sống chỉ vì tình yêu.
Nên Ngài mạnh dạn để liều,
Chết trên Thập giá với nhiều đau thương.
Đây là cách thế mở đường,
Giúp cho nhân loại khỏi vương khổ sầu.
Tình người đạt được chiều sâu,
Ở trong tình mến nhiệm mầu Ba Ngôi.
Mọi người từ giã cuộc đời,
Cùng nhau vui hưởng của thời Cánh Chung.
Sau khi đã sống tín trung,
Con đường đức ái, thủy chung nghĩa tình.

Tình yêu tuyệt đỉnh cao vời,
Khi anh hiến trọn cuộc đời vì yêu.
Chính đây mới thật mục tiêu,
Suốt đời anh sống, chẳng liều bỏ qua.
Tình yêu vẫn cứ đậm đà,
Ở trong Đức mến Ngôi Ba Chúa Trời.
Giúp anh phục vụ mọi người,
Chính bằng cuộc sống tuyệt vời hy sinh.
Ngày đêm luôn biết quên mình,
Sống cho nhân thế bằng tình của Cha.
Đời anh một bản trường ca,
Về lòng nhân ái bao la bể trời.
Cuối đời anh được về Trời,
Sau khi đã sống trọn đời yêu thương.
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TIN CPS
(Thay cho bản tin kỳ này , CPS xin góp nhặt một số EMAIL CPS khắp nơi gửi cho nhau, hoặc CPS nhận từ
các nơi. Thư qua , tin lại đều thể hiện tình quý mến
nhau chân thành,món quà vô giá mà Cha Thánh PHAN
XI CÔ ban tặng ) AN TÂM góp nhặt

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM
THƯ CỦA A.NGUYỄN ĐÌNH NAM
(CPS.L.61) GỬI TỪ CANADA :
“Xin báo tin cùng anh em: mẹ của anh
Antoine Huỳnh Công Luận, lớp 58(?),
bác Émilie Huỳnh Thị Hoa mới qua đời hôm
qua, thứ bảy 28 tháng 4/2012, tại Longueil,
Canada.
Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn Émilie
và chia buồn với gia đình anh Luận … “
THƯ CHA DOMINIQUE HIẾU (L.61)
GỬI CPS:
“Anh Phiên thân mến,
Hôm nay, suýt soát 1 tháng anh của Hiếu
mất, Hiếu thật tình cảm ơn anh em CPS đấy, rất
tiếc là Hiếu không để dành nhiều giờ để nán
lại ở SG, vì vội phải lo vi-sa trong tháng 6, mà
vấn đề mới của mình đó là tiếp tục lấy vi-sa học
sinh ở trường nào, ở đâu ……. Chính vì thế
Hiếu tuy muốn đến với anh em CPS nói lên chút
tình cảm ơn anh em, nhưng vì ít giờ nên dành
phải đợi đến hôm nay vậy.
Trong tâm tình này, xin nhờ anh Phiên
chuyển lại cho tất cả anh em CPS khác nhé, như
anh Trúc, anh Vui... Hy vọng có dịp về VN với
thời gian dài hơn, sẽ đến với anh em gặp mặt lâu
hơn.
Hiếu “
THƯ CỦA THANH (Mã viện,L.65) TỪ MỸ
“Kính Thưa Quí Cha, Quí Thầy và Quí
ACE/CPS Việt Nam Thân Mến:
Nhân dịp LM Joseph Lê Thanh (cùng lớp
TĐ59 với Anh Nguyễn Mạnh Kim) từ Việt Nam
qua Mỹ và LM Joseph Nguyễn Thanh Sơn
(Cháu AC Nguyễn Tư Ninh) dòng Chúa Cứu
Thế từ Texas qua Cali, nên một Thánh Lễ đồng
tế giỗ thân phụ và chị ruột AC Đại Diện Hội
CPSVNHN Nguyễn Tư Ninh và tiệc mừng được
tổ chức tại tư gia AC Hội Trưởng thuộc Little

Saigon để Chào Đón hai Cha vào lúc 1g chiều
Chủ Nhật ngày 22/4/2012 vừa qua.
Một lần nữa, ACE/CPS lại có dịp thăm hỏi
lẫn nhau, chuyện trò thân mật và kết chặt thêm
tình Phan Sinh đầy thương yêu của Cha Thánh
Phanxicô. Anh Hội Trưởng cũng cho biết trước,
trong những tháng tới, Gia Đình CPSHN còn
nhiều dịp tiếp đón quí cha dòng Phanxicô từ
Việt Nam qua, nên ACE/CPS chúng ta cần
chuẩn bị "tâm hồn" để dâng Thánh Lễ và "bao
tử" tiếp tục ăn mừng các Ngài "Mỹ Du"...dài dài
nhé.
Thân Chúc Bình An và Thiện Hảo.
Mõ Nhòm Cps65 Thanh Nguyễn. “
THƯ CỦA CHA LÊ THANH (L.59 )
TỪ MỸ:

“Le Thanh tu VN qua My bo vo lac
long,duoc ACE CPS don tiep vo cung nong hau
va tham tinh gia dinh Phan sinh.Le Thanh het
long cam on ACE.Cau Chua chuc lanh cho ACE
va ban moi su lanh cho ACE.Dac biet cam on
anh Hoi truong Nguyen tu Ninh da to chuc buoi
gap go day am cung nay.Cung dac biet cam on
anh Ho tu San Jose da dan duong Le Thanh co
the di day do va gap go nguoi than quen.Di dau
Le Thanh cung cam nhan duoc tinh yeu thuong
cua anh chi em.Xin Chua tra cong boi hau va
anh em chung ta cau cho nhau.Kinh chao binh
an va thien hao.
Thanh Le “
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THƯ KHÁC CỦA A. THANH
(Mã viện, L.65):
“Cali Có Gì Lạ Không Em?
Dạ có! Quí ACE Phan Sinh ạ!
Chủ Nhật 8/4/2012 vừa qua, nhân dịp có Anh
Thống CPS từ Houston, Texas (Anh LÊ THÀNH
THỐNG đó mà ) qua chơi Cali có ghé thăm
Little Saigon nên Anh "Phục Vụ" Dòng Ba
Phanxicô CPS Nguyễn Ngọc Bạch hân hoan
đón tiếp Anh Thống cùng với một số ACE/CPS
khác cũng đến chung vui nhân ngày Mừng Chúa
Sống Lại cũng như thăm hỏi Anh Thống mới
qua Mỹ định cư được vài năm! Đặc biệt ACE
còn chúc mừng Anh CPS Ngọc Bạch đã lên
chức "ông nội ông ngoại" một lúc tới 3 cháu gái
1 cháu trai mà vẫn còn dzui dzẻ với "chim sa cá
lặn, hoa hờn nguyệt thẹn" trong vườn "thượng
uyển" Bạch Hân....Công Chúa Bà Bà!!!”
THƯ TỪ PHÁP :
May 06 3:21 PM ngockhanh CPS Lớp 61 ,
PHÁP :
NGOC DANG:chao anh chi, thay Huyen ve
VN tui nay co gui qua chocolat cho anh chi
khong biet anh chi da nhan duoc chua?

rat nho anh chi , cau nguyen cho nhau nhe !
gio phai di nau com thang con ve de di bo
phieu bau tong thong Bon dimanche.
TIN VĂN VẮN KHÁC:
-Thứ Sáu 27/4 Cháu TÊ RÊ SA Thuỷ Tiên
qua đời. Cháu là con gái AC NGHIỆM , Trung
hòa,Daklak (CPS lớp 61).Xin cầu cho LH Tê rê
sa .
-Thứ Hai 30/4/2012 : Cháu NGUYỄN
TRẦN ANH QUÂN (Con AC Nguyễn Viết
Khai ,CPS Hà lan,DAKLAK ) kết hôn . Xin
chúc mừng !
-Thứ Bảy 28/4/2012 , cháu NGUYỄN
THẠCH THUẬN (con AC. QUANG- HÀ,CPS
Lớp 68) thành hôn . Xin chúc mừng !
-A.NGUYỄN HỒNG GIÁP (Lớp Cha
GIÁO) vừa lên đường đi Mỹ du hành 2 tháng .
Mong khi Anh về sẽ có nhiều quà !
-A.NGUYỄN TRỌNG ĐA (CPS.L.59)đã là
thành viên của Ban Dịch thuật GP.VINH. Chúc
mừng Anh !
-TRẠI HÈ CPS năm nay do ACE. CPS. HỐ
NAI –LONG KHÁNH nhận trách nhiệm tổ
chức .HỐ NAI-LONG KHÁNH cố lên !!!

Thơ… Thơ…
Hai Tê Miệt Vườn

ĐIỀU THẦY TRUYỀN DẠY

TÌNH YÊU ĐỈNH CAO

Điều Thầy truyền dạy anh em,
Đó là biết sống thói quen yêu người.
Bởi đây đạo lý Chúa Trời,
Giêsu đem xuống cho người trần gian.
Tình yêu Thiên Chúa chứa chan,
Trở thành mạch suối tuôn tràn khắp nơi.
Giúp cho nhân thế làm người,
Đúng theo phẩm chất Ngôi Lời hóa thân.
Mọi người tích cực góp phần,
Dựng xây xã hội tốt lành đẹp xinh.
Vũ hoàn khỏi cảnh chiến chinh,
Mọi người được hưởng hòa bình tình thương.
Thế là đi đúng con đường,
Giêsu Đức Chúa luôn hằng giảng khuyên.

Tình yêu đạt được đỉnh cao,
Khi em mạnh dạn hiến trao mạng mình.
Sẵn sàng chấp nhận cực hình,
Chết cho kẻ khác vì tình Giêsu.
Đời em ra khỏi mây mù,
Chẳng còn thù hận, cầm tù lương tri.
Nhờ em cương quyết thực thi,
Về Lời Chúa dạy cho đi mạng mình.
Vậy là sống trọn chữ tình,
Với Cha từ ái, Đệ huynh mọi người.
Vũ hoàn đầy ắp tiếng cười,
Khi lòng nhân thế đầy vơi sự lành.
Giúp nhau tiến bước thật nhanh,
Đến quê hằng sống chung phần vinh quang.
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Trang giới thiệu John Duns Scotus
Alexis Trần Đức Hải ofm
Ghi chú: Thông thường, mỗi tác giả có một số từ “chìa khóa,” hoặc một số khái niệm
“nền tảng” trong hệ thống tư duy của mình. Duns Scotus cũng có một số từ, hoặc một số
khái niệm căn bản và đặc thù như thế. Do đó, để có thể nắm bắt được một cách có hệ thống
các tư tưởng, cũng như lập trường triết học và thần học của ngài, thiết nghĩ việc tìm hiểu
các từ quan trọng, các quan niệm căn bản của ngài là điều cần thiết.

I. Chủ thể hành động và trật tự ý hướng:
Đây là một trong những điểm mà Scotus
nhấn mạnh trong hệ thống suy tư của ngài. Khác
với Aristôte và đa số các nhà triết học kinh viện
khác thường nhấn mạnh đến nguyên nhân mục
đích như là nguyên nhân cuối cùng chi phối các
nguyên nhân khác,1 Scotus lại bận tâm bênh vực
một dạng nhân quả tính tự do, để dựa vào đó,
ngài có cơ sở bảo vệ sự tự do của Thiên Chúa
như một chủ thể hành động có lý trí và sắp xếp
mọi sự một cách trật tự.2
Một chuyên gia hàng đầu hiện nay về Duns
Scotus, M.E Ingham, đã diễn giải như sau:
Ngài chuyển từ đối tượng xét như cùng
đích qua đối tượng xét như động lực
(motive). Việc nhấn mạnh trên khía cạnh
chủ quan này của tác nhân, trong khi vẫn
không phủ nhận tầm quan trọng của tính
mục đích, đặt tất cả mọi tính nhân quả
khách quan (objective causality) bên trong
1
“Scotus nói đến những nguyên nhân tác thành (efficient
causes) tác động trên các nguyên nhân khác để chúng
chuyển động, trong khi Aquinas nói đến những nguyên
nhân cùng đích (final causes) tác động trên các nguyên
nhân khác để chúng chuyển động.”(L.D. Roberts, “A
comparison of Duns Scotus and Thomas Aquinas on the
human freedom of choice.’ In Homo et Mundus, (Romae,
1984), 270.) Lấy một ví dụ cổ điển: cái bàn. Người thợ
mộc đóng nó theo yêu cầu của nhà trường là để cho học
trò học trong lớp. Do đó, ông tìm chất liệu, kích thước
phù hợp…(v/d bằng gỗ, hình chữ nhật.v.v..) theo đúng
yêu cầu và mục đích được nhà trường đưa ra. Như vậy,
nguyên nhân mục đích là nguyên nhân cuối cùng chi phối
các nguyên nhân khác.
2
Đối với Scotus, Thiên Chúa là một vị Chúa: “Deus
rationabilissime velit” (Ox. III. d. XXX q. 1, n. 6); “Deus
est ordinatissime volens” (Rep. III d. VII, n. 4); “Deus est
agens rectissima ratione” (Rep. IV d. 1, q. V, n. 9)

tác nhân: như thế, lệ thuộc vào sự ý thức
của nó. 3
“Ngài đã di chuyển đối tượng như mục đích
(cái bàn) qua đối tượng như động lực” nghĩa là,
ngài nhấn mạnh đến chủ thể tác thành (người
thợ), đến ý hướng của tác nhân, bởi vì ý hướng
của tác nhân định dạng mục đích và mặc cho nó
ý nghĩa cuối cùng: mô hình của một cái nhà
trong đầu của một kiến trúc sư là nguyên nhân
tác thành của cái nhà mà ông ta sẽ xây. Chỗ
đứng của mục đích (=cái nhà) được sáp nhập
vào trong đối tượng là cái nhà, và được đặt vào
bên trong ý chí như là phần của tính ý hướng
của nó. Như thế, nguyên nhân mục đích được
mô tả như đang hoạt động cách hiệu năng bên
trong trí của tác nhân. Điểm quan trọng mà
Scotus nhắm vào ở đây là động lực thúc đẩy
(motivation). Chính ngài đưa ra một ví dụ về sự
bố thí để minh họa như sau: hành vi cho tiền
một người nghèo vô gia cư có thể được phát
sinh do nhiều động lực khác nhau: ví dụ như do
khuynh hướng tự nhiên, hoặc vô thức muốn chia
sẻ cách quảng đại; hoặc do ước muốn tỏ mình
hơn người khác, nghĩa là làm cho người khác tự
cảm thấy thấp kém, thậm chí do ước muốn dốc
khỏi túi những đồng tiền kẻm nặng trịch! Cùng
một hành vi đó, nếu phát xuất do bởi ý chí tự
do, thì có thể tốt, hoặc đạo đức trên bình diện
luân lý, bởi vì nó được thực hiện dưới sự kiểm
3
Ingahm, Ethics and Freedom,(Landam, MD: University
Press of America), 240 ; “Một nhấn mạnh như thế trên sự
tự do dẫn đến việc chuyển dịch tâm điểm là tính nhân quả
cùng đích, sang một tâm điểm khác là tính nhân quả tác
thành. Như vậy, sự nhấn mạnh tập trung trên tính ý hướng
hơn là trên cùng đích mà vì đó người ta hành động.”
Thomas. A. Shannon, The ethical theory of John Duns
Scotus,( Quincy, IL: Franciscan Press, 1995), 72.
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soát của ý chí của tác nhân, dựa theo sự suy
nghĩ có lý lẽ.4 Ingham đúc kết cách xuất sắc sự
lựa chọn có tính cách phương pháp luận của
Scotus, khi ngài nhấn mạnh trên khía cạnh chủ
quan của tác nhân.
Sự thiện hảo là điểm nhắm cuối cùng của
ý hướng của ý chí. Như một thực tại ngoại
tại được gọi là nguyên nhân cùng đích, nó
hoạt động như một nguyên nhân tác nhân
nội tại….Như thế, Scotus không phủ nhận
tính nguyên nhân cùng đích, nhưng ngài
giải thích nó qua thuật ngữ của nguyên
nhân tác thành, ở trong ý hướng của tác
nhân.”5
Thật ra, để chống lại lối nhìn quá thế tục và
quá dựa vào lý trí về thế giới, về con người và
thành tựu nhân sinh của bối cảnh trào lưu tư
tưởng thế kỷ 13, mà Scotus đã cố gắng
đưa ra một cấu trúc thực tại sâu xa hơn,
dựa vào tình yêu hợp lý của Chúa, một
thực tại hoàn toàn phù hợp với Kinh
thánh, nhất là phần Kinh thánh mô tả
Chúa như một Chúa Ngôi Vị của sách
Xuất hành, mầu nhiệm Nhập thể, và việc
Chúa Sống lại, một Chúa Ba Ngôi khát
mong tự mặc khải cho chúng ta, và trong
việc mặc khải ấy, Chúa thiết lập một mối
quan hệ giao ước với chúng ta. 6
Đức Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định nỗ
lực này của Scotus, khi Ngài gửi sứ điệp sau đây
cho hàng Giám mục nước Anh, nhân dịp hội
nghị lần thứ hai về học thuyết Kinh viện, được
tổ chức tại Oxford và Edimburg:
Vị Tiến sĩ tinh tế xây dựng thần lý học
của mình bằng cách dựa vào các nguyên
tắc và lý lẽ rút ra từ Kinh thánh: “Ta là
Đấng hiện hữu” (Xh 3,14); và “Thiên
Chúa là tình yêu” (I Ga 4,16); các nguyên
tắc và lý lẽ mà ngài giải thích và triễn khai
để xây dựng học thuyết của mình dựa trên
Đấng là «sự Chân và sự Thiện vô biên »,
«nguyên nhân đệ nhất », «cùng đích của
mọi sự », «Đấng tuyệt đối đệ nhất siêu
vượt », «đại dương của mọi toàn hảo » và
«tình yêu bởi yếu tính ”7

Gần đây, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI
cũng khẳng định lại:
Scotus là người chuyên rao giảng về
Chúa như là Tình yêu, đây là một chân lý
cần được nghiên cứu và giảng dạy cách
đặc biệt trong thời đại chúng ta.8
Như thế, các vị lãnh đạo Giáo hội xem ra như
nhất trí với kết quả nghiên cứu của học giả
Gilson là:
Tất cả nền thần học của Duns Scotus
được ghi dấu bởi luận đề rất quan trọng
này, đó là hành động tự do đầu tiên diễn
ra trong toàn bộ hữu thể, là một hành động
của tình yêu.[…] Do đó, chỉ vì Chúa là ý
chí theo dạng thức, Chúa là tình yêu theo
yếu tính : Deus caritas est (Chúa là tình
yêu).”9
II. Áp dụng vào chương trình
hành động của Thiên Chúa :
Thiên Chúa của Scotus là Thiên Chúa Tình
Yêu và Thiên Chúa mạc khải. Suy tư về mạc
khải tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn ngài đến
sự phân biệt: “Thần học tự thân” (Theologia in
se) và “Thần học của chúng ta” (Theologia
nostra). Nói cách khác, Scotus khám phá có hai
loại thần học: (1) Theologia in se còn được gọi
là “thần học hướng nội” (theologia ad intra),
“thần học tất yếu” (theologia necessaria) như
Thiên Chúa Ba Ngôi Nhất Thể, bản tính của
Thiên Chúa; tính tất yếu như gắn liền với hoạt
động nội tại của Thiên Chúa; (2) Theologia in
nobis: còn được gọi là “thần học ngẫu nhiên”
(theologia contingentia), “thần học hướng
ngoại” (theologia ad extra): bàn về cái ngẫu
nhiên, những gì không tất yếu, tức là các hoạt
động bên ngoài của Thiên Chúa, như tạo dựng,
nhập thể, cứu chuộc, quan phòng.10
Nền thần học về các công trình bên ngoài
(ad extra) này của Scotus xuất phát từ cùng
nguyên tắc là Thiên Chúa hành động một cách
có lý trí, trước tiên muốn cùng đích, kế đến các
phương tiện để đạt được các mục đích này, theo
nguyên tắc primum in intentione, ultimum in
executione.11 Từ nguyên tắc này, phát sinh nền
8

4

Ord. II, 7, nn. 28-30
5
Ingham, -nt-, 161. 174
6
Ingham và M. Dreyer, The philosophical vision of John
Duns Scotus. An introduction. (Washington, D.C.: The
Catholic University of America Press, 2004), 8.
7
Acta Apostolicae Sedis 58 (1966), 609-614.
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Zenit. 081222
Etienne Gilson, Jean Duns Scot. Introduction à ses
positions fondamentales, (Paris: Librairie Philosophique
J. Vrin, 2005), 577-8.
10
Ord. Prol. p.3, n. 150, 101. 12-13
11
Trước tiên, trong ý hướng, ý định; cuối cùng , trong
hành động, thực hiện.
9
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Kitô học của Scotus, theo đó Đức Kitô, “người
đầu tiên được tiền định”, là con đường qua đó
tạo vật quay trở về cùng Đấng Tạo dựng.
Như thế, nhìn từ quan điểm của Nhập thể,
tạo dựng không phải là một hành vi độc lập của
tình yêu của Thiên Chúa, và biến cố Thiên Chúa
tự mạc khải Người trong giao ước xảy ra tiếp
theo sau đó không phải là một biến cố ngẫu
nhiên. Tất cả là thành phần của một chương
trình toàn bộ, của trật tự ý hướng của Thiên
Chúa. 12
Và để đi vào thực hiện cụ thể chương trình
này, trước tiên đòi hỏi một hành vi tạo dựng, và
tiếp đó, sự tạo dựng các hữu thể có khả năng
bẩm sinh đáp trả lời chào mời của Thiên Chúa
cách tự do, những hữu thể mà tự chúng có khả
năng thiết lập một tương quan cá vị, nghĩa là
hữu thể có khả năng hiểu biết và tự do lựa chọn.
Bởi vì bản tính của hữu thể này -tức là con
người-, không bao giờ tự nó có thể là thần linh,
nó sẽ không bao giờ có được một quan hệ pháp
lý, một địa vị chính thức tương xứng với Thiên
Chúa để thiết lập quan hệ vói Người. Một cái gì
đó phải xảy ra trước khi sự sung mãn của vinh
quang Thiên Chúa đươc chia sẻ : Hai bản tính thần linh và nhân loại-, phải được kết hợp trước
khi một tương quan như thế có thể được thực
hiện. Sự Nhập thể, do đó, là giây phút kết hiệp
khi, ở trong Đức Kitô, bản tính Thiên Chúa và
bản tính con người hiện diện ở nơi cùng một
người.13
Trong truyền thống phan sinh của Scotus,
con người được nhìn như hình ảnh của Đức Kitô
(imago Christi) cũng như của Thiên Chúa (
imago Dei): Đức Kitô là khuôn mẫu, là bản thiết
kế có chủ tâm (intentional) dành cho trật tự tạo
dựng. Sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng
được xem như một quá trình Kitô hóa
(christification),
cũng
như
thần
hóa
(deification), và sự kết hợp này của chúng ta với
Thiên Chúa được thực hiện qua trung gian của
con người Giêsu Kitô mà bản tính nhân loại của
Người là bản tính của chúng ta. Vì thế, nói như

nhà thần học Norris Clark : « Sự khám phá
Thiên Chúa là một hành trình bên trong, trong
tận cõi thâm sâu của chúng ta, chớ không phải
là một hành trình bên ngoài tìm kiếm Thiên
Chúa ở tận cùng bên kia của vũ trụ vật chất. »14
Cách thức đọc lịch sử cứu độ có ý hướng
(intentional reading of salvation history), nghĩa
là đặt Nhập Thể trước tạo dựng, phát sinh từ hai
lý do sau : vì tạo dựng là ở trong hình ảnh của
Đức Kitô, và vì tạo dựng sẽ là bước đầu tiên
hướng về giây phút lịch sử của Nhập Thể. Sự
khẳng định này của linh đạo phan sinh về tính
siêu việt và tính trung tâm của Đức Kitô
(primacy and centrality of Christ) có nhiều hàm
ý quan trọng trong việc Scotus hiểu về động cơ
thần linh của Nhập Thể. (divine motive for the
Incarnation).
Nói tóm lại, Scotus nhấn mạnh đến chỗ
đứng và vai trò của Đức Kitô như nguyên nhân
quyết định công trình của Nghệ nhân. Mọi sự
trong tạo dựng đều tương quan với tính cùng
đích được diễn tả trong Đức Kitô, và mục đích
cuối cùng này ghi ấn vào trong mỗi một vật.
Đức Kitô là ý nghĩa và khuôn mẫu của tạo
dựng, và mỗi tạo dựng được dựng nên theo hình
ảnh của Đức Kitô. Vì tạo dựng được tập trung
vào Nhập thể, mỗi một chiếc lá, áng mây, hoa
quả, súc vật và con người là một cách kiểu yêu
thương độc đáo mà Ngôi Lời Thiên Chúa diễn
tả ra trong thế giới. …Mọi sự được dựng nên
giống Đức Giêsu Kitô. Điều này có nghĩa là mặt
trời, mặt trăng, cây cối, sinh vật…tất cả đều có
sự sống trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và với
Đức Kitô , bởi vì Đức ki tô là Ngôi Lời qua đó
tất cả đều được dựng nên.15
Trên bình diện thần học, Scotus nhấn mạnh
đến vai trò của tác nhân Thiên Chúa nhằm để đề
cao sự nhất quán của hoạt động của Thiên Chúa
trong lịch sử, tính chủ động và sự tự do chia sẻ
tình yêu của Người cho con người. Quan điểm
này kéo theo quan điểm lấy con người làm trung
tâm và làm nền tảng cho sự bàn luận luân lý của
ngài sau này. 16

12

Theologia ad extra : Trật tự ý hướng: xem Ingham,
Scotus for Dunces (New York : Franciscan Institute
Publications, 2003),74t.
13
xem : mọi vật đều được an bài hướng về Đức Kitô, qc.
Huấn ngôn V của thánh Phanxicô : « Người ơi, hãy nhìn
xem Thiên Chúa đã đặt ngươi lên địa vị cao quý dường
nào : Người đã tạo dựng và nắn đúc thân xác ngươi theo
« hình ảnh » thân xác Con yêu dấu của Người, và tinh
thần ngươi giống như « tinh thần Con của Người. ».

14

Norris Clarke, The philosophical approach to God. A
new Thomistic perspective. (New York : Fordham
University Press, 2007), 7
15
Xem Ilia Delio, The Franciscan view of creation ( NY,
St. Bonaventure University: The Franciscan Institute,
2003), 34
16
Ingham & Dreyer, The philosophical vision, 200
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GENDER THEORY Một Học Thuyết Kỳ Lạ Về Giới Tính
Lm Nguyễn Hồng Giáo, ofm
Giới thiệu: Mới đây, TT Hoa-kỳ Obama tuyên bố có thể nhìn nhận cuộc sống cùng
giữa hai người đồng phái (đồng tính) là hôn nhân. Lập tức Đức TGM New-York Dolan
đã lên tiếng phản đối. Sau khi bài viết sau đây của tôi được đưa lên mạng một số người ở
Mỹ và vài người ở trong nước đã hoan nghênh và coi là một bài mang tính thời sự cao
(mặc dù khi viết, tôi không nghĩ gì tới lập trường của ông Obama). Học thuyết về giới
tính mà tôi trình bày rất tai hại, nhưng may mắn là chưa phổ biến tại Việt Nam, nhưng có
lẽ nên cảnh giác sớm. Fr Guy-Marie

Đây là một thuyết kỳ lạ về giới tính (Gender
theory). Nó xuất hiện tại Hoa-kỳ trong thập niên
70 thế kỷ trước dưới ảnh hưởng của những nhà
tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques
Derrida, và đã được sử dụng như công cụ ý thức
hệ cho một phong trào đấu tranh quá khích cho
nữ quyền.
Thuyết này chủ trương gì?
Thuyết này phủ nhận sự khác biệt giới tính
“tự nhiên” giữa nam và nữ. Khi sinh ra, trừ
trường hợp “khác thường”, mỗi người là trai hay
gái, nam hay nữ; sự phân biệt đó, dĩ nhiên là căn
cứ trên cơ sở sinh học; cha mẹ cũng dựa vào đó
để làm khai sinh cho con mình. Nhưng nay
người ta phủ nhận sự khác biệt sinh học đó và
cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của
văn hoá, nó là một cấu trúc xã hội; nam giới và
nữ giới chẳng qua chỉ là những vai trò (rôles) xã
hội-văn hoá khác nhau mà xã hội tuỳ tiện đề ra
(rồi được đưa vào trong ngôn ngữ), và do đó có
thể phá đổ. Thiên nhiên (hay tự nhiên) chẳng
liên quan gì tới đây cả. Do đó, người ta cũng
bảo rằng không hề có xu hướng tự nhiên đẩy
người nam và người nữ đến với nhau. Xu hướng
này cũng chỉ lệ thuộc vào những điều kiện xã
hội.
Hẳn là những người chủ trương thuyết mới lạ
này cũng phải nhìn nhận có một giới tính sinh
học; chẳng hạn về mặt di truyền học, người nam
người nữ có những nhiễm sắc thể giới tính khác
nhau (XX và XY). Nhưng theo họ, sự khác biệt
này không có vai trò nào trong việc hình thành
“căn tính giới tính” (identité sexuelle) của mỗi
người. Làm người nam hay làm người nữ tuỳ
thuộc vào một chọn lựa chủ quan của từng cá
nhân. Mình nhìn căn tính giới tính của mình thế
nào, mình nhìn xu hướng giới tính hay tính dục
(orientation sexuelle) của mình như thế nào –ví
dụ đồng tính, khác tính hay lưỡng tính – thì là
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thế ấy. Không có quy chiếu khách quan nào làm
chuẩn cả.
Tại sao có một thuyết kỳ lạ như thế?
Người ta đưa ra học thuyết này trước tiên để
phục vụ phong trào đấu tranh cho nữ quyền. Nó
nhằm chống lại sự bất bình đẳng nam nữ. Nhân
danh việc cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ
giới, người ta phủ nhận luôn nền tảng sinh học
của giới tính. Trong lịch sử, sự bất bình đẳng
nam nữ phát sinh chủ yếu từ văn hoá, điều đó là
hiển nhiên. Nhưng chắc chắn ở đây văn hoá
cũng đã dựa trên sự khác biệt sinh học giữa nam
và nữ, như sức mạnh thể lý, cơ bắp, nước da,
giọng nói, cấu trúc cơ thể, v.v. Và nếu thế thì,
theo họ, cơ sở cho bất bình đẳng và kỳ thị sẽ
vẫn luôn luôn tồn tại. Chắc hẳn vì thế mà lý
thuyết mới về “giới” (hay giống) chối bỏ luôn
cả những sự khác biệt vốn được coi là “tự
nhiên” đó.
Lúc đầu người ta còn phân biệt “phái tính”
hay “giới tính” (sex trong tiếng Anh, sexe trong
tiếng Pháp) với “giống” (gender/genre): nghĩa
là phái tính (nam hay nữ) chỉ một sự khác biệt
căn cứ trên thể lý/sinh học, còn giống (đực hay
cái) chỉ là một quy ước của ngôn ngữ (như trong
tiếng Pháp, danh từ la maison=cái nhà là giống
cái, còn danh từ le tableau=cái bảng là giống
đực). Rồi về sau, khi nói về con người, người ta
đã tiến tới chỗ chỉ còn sử dụng danh từ “giống”
(gender/genre) và loại bỏ mọi quy chiếu về
phạm trù giới tính/phái tính (liên quan đế sex
như đã xác định trên). Đó là chủ trương của học
thuyết về “giới” hiện nay vì, như đã nói, nó coi
những khác biệt giữa nam và nữ chỉ là do văn
hoá và xã hội tạo ra mà thôi.
Lý thuyết này nhìn mối liên hệ giữa nam và
nữ luôn luôn như một liên hệ đối kháng; nó cho
rằng người đàn ông đã luôn thống trị người đàn
bà; nó phủ nhận tính liên đới, tính bổ sung cho
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nhau giữa hai phái mà ngay những đặc điểm thể
lý đã cho thấy rồi. Do ảnh hưởng của nó, có nơi
nhà cầm quyền đã loại ra khỏi bộ Luật dân sự
những cách gọi truyền thống: cha, mẹ và thay
vào đó cách gọi kỳ quái là “người cung cấp
những năng lực di truyền học” (pourvoyeur de
forces génétiques). Làm sao một chuyện lạ đời
như thế có thể xảy ra trong một thế giới Tây
phương đã đạt tới những tiến bộ khoa học kỹ
thuật chưa từng có? Phải chăng người ta chỉ
“duy lý” khi cần phải duy lý và “bất nhất” khi
thấy cần phải bất nhất?
Những hậu quả tai hại.
Vài nhận xét sơ khởi trên đây cũng đã có thể
cho thấy học thuyết này không mang tính khoa
học mà chỉ là một ý thức hệ, nghĩa là một lý
thuyết không căn cứ trên nền tảng khách quan
vững chắc và phổ quát nào, mà chủ yếu gắn liền
vào những chọn lựa, những chủ trương nào đó
nhằm phục vụ những lợi ích mang tính “phe
nhóm”. Căn cứ vào những chọn lựa ấy, nó phủ
nhận những điều khách quan hiển nhiên. Bởi thế
nó là một ý thức hệ hết sức tai hại đối với xã hội
và con người. Chối bỏ căn tính nam hay nữ như
một thực tại nội tại của mỗi con người, là chối
bỏ một nền tảng quan trọng từ đó mỗi người xây
dựng căn tính và nhân cách riêng của mình. Sự
chối bỏ đó còn là một cuộc tấn công vào định
chế hôn nhân, gia đình, tấn công vào thiên chức
làm cha, làm mẹ và sự truyền sinh. Khi một xã
hội phủ nhận sự khác biệt giới tính trong luật lệ
của mình, nó mặc nhiên đặt ngang hàng hôn
nhân giữa một người nam và một người nữ (vốn
là nền tảng khách quan của xã hội) với cuộc
sống chung giữa hai người đồng tính/giới, đồng
thời nó “biệt đãi” các xu hướng giới tính hay
tính dục (xu hướng đồng tính, khác tính, lưỡng
tính) được coi là có giá trị như nhau. Nhưng làm
sao có thể đặt các xu hướng giới tính trên hay dù
chỉ là ngang hàng với căn tính giới tính (tự
nhiên) được, bởi lẽ chỉ có sự phối hợp nam nữ
mới sinh ra con cái, tức những thành viên của xã
hội, những công dân của một nước? Nếu bất
chấp sự thật hiển nhiên này, thì rõ ràng là cố ý
tìm lợi ích của những phe nhóm nhất định, hay
thậm chí tìm thoả mãn nhưng nhu cầu riêng của
những nhóm người nào đó, với bất cứ giá nào.
Quả thực, đây là một nét khá nổi bật, dù không
hợp lý, của nền văn hoá Tây phương hiện đại.

Kitô giáo nói gì?
Giáo lý Công giáo về con người là hết sức rõ
ràng và nhất quán. Xin tóm tắt mấy điểm then
chốt.
Ngay những trang đầu, Kinh Thánh Cựu Ước
đã cho thấy phẩm giá vô song của con người vì
con người được “Thiên Chúa sáng tạo nên theo
hình ảnh của Người”, có khả năng nhận biết và
yêu mến Đấng Tạo Dựng mình, được Người đặt
làm chủ mọi tạo vật trên trái đất (x.St 1,26-28 và
Hiến chế Vui Mừng Và Hy Vọng của Công
Đồng Vaticanô II, số 12,#3). Rồi liền ngay sau
khi dạy Thiên Chúa tạo dựng con người theo
hình ảnh mình, bài Kinh Thánh viết: “Thiên
Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St
1,27). Đã nói “con người” thì phải có nam có
nữ. Người nam và người nữ - A-đam và E-vacó cùng một bản tính, một phẩm giá như nhau,
và họ liên kết với nhau “thành một thứ cộng
đoàn đầu tiên giữa người với người”. Sự liên kết
này phát sinh từ chính “bản tính thâm sâu của
họ” bởi vì “con người là một hữu thể có xã hội
tính và nếu không liên lạc với những người khác
con người sẽ không thể sống và phát triển tài
năng mình” (Hiến chế VMVHV, số đã dẫn).
Trình thuật về việc sáng tạo con người chưa
dừng lại trước khi nói về sự kết hợp nam nữ
thành vợ chồng. Theo kiểu nói hình tượng quen
thuộc, sách Sáng Thế kể: Khi đối diện với người
đàn bà được Thiên Chúa tạo dựng từ xương
sườn của mình, “con người” (A-đam) nói:
“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi
thịt tôi!”. Và Sách Thánh bình luận: “Bởi thế,
người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ
mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St
2,23-24). Như vậy, hôn nhân và gia đình cũng
phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa, do đó là
những định chế thánh thiện (x. Mt 19,1-8. Có
thể đọc thêm Hiến chế VMVHV, các số 48-50).
Vài nhận định kết thúc.
Thuyết về Giới đã công khai bước lên sân
khấu thế giới tại Hội nghị quốc tế về Phụ nữ tại
Bắc Kinh năm 1995; ngày nay nó được những
văn phòng Liên Hiệp Quốc và Quốc Hội châu
Âu ủng hộ; nó cũng được vài nước châu Âu đưa
vào chương trình giáo dục. Có phải đó là bằng
chứng rằng đó là một thuyết nghiêm túc không?
Thông thường có thể kết luận được như vậy,
nhưng ở đây không phải như thế. Có biết bao ý
thức hệ được nhóm này nhóm kia, tổ chức này
tổ chức nọ, thậm chí nước này nuớc khác coi là
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“chân lý” mà chỉ là chân lý đối với họ mà thôi.
Làm sao có thể coi là đúng khi, chẳng hạn,
người ta coi cuộc sống chung của hai người
khác phái vốn chỉ “phục vụ” lợi ích hẹp hòi của
hai cá nhân trong cuộc, cũng ngang với một
cuộc hôn phối đích thực ? Lương tri cho thấy
ngay việc “đánh đồng” đó là sai, là hạ thấp và
đe doạ định chế hôn nhân và gia đình nền tảng
của xã hội. Hoặc, làm sao có thể coi là đúng khi
người ta phủ nhận một điều hiển nhiên là mỗi
người có một căn tính giới tính (tôi không nói
căn tính người) được quy định bởi những yếu tố
sinh học, chứ không phải chỉ do văn hoá và xã
hội? Có gì là kỳ thị khi nói rằng người này
người kia sinh ra là nam hay nữ? Sách giáo
khoa môn sinh vật học của Pháp (nhà xuất bản
Bordas năm 2011), để phổ biến thuyết về giới,
vẫn khẳng định: Chỉ một mình bối cảnh văn
hoá-xã hội đã đủ để giải thích tại sao mô hình
tính dục khác giới (hétérosexuel) lấn át các mô
hình khác (chứ không phải do cấu trúc sinh học
của người nam và người nữ)! Thế thì xin hỏi,
tác giả có biết trong lịch sử loài người có thời
nào mô hình tính dục đồng giới hay lưỡng giới
đã phổ biến ngang bằng hay lấn át mô hình khác
giới như một chuyện “bình thường” không? Nếu
không chứng minh được thì khẳng định của họ
chỉ là võ đoán, tuỳ tiện mà thôi –một khẳng định
mang tính ý thức hệ rõ rệt, không phải là khoa
học. Mọi động vật xưa nay sinh ra đều có đực
có cái, có trống có mái tuy cũng thuộc một loài
như nhau, và chỉ có sự phối hợp hai cá thể khác
giới tính mới sinh sản được những cá thể mới và
duy trì được nòi giống. Đó là luật tự nhiên.
Thiên chức cao quý làm mẹ được thiên nhiên
chuẩn bị cho người phụ nữ đầy đủ về mặt sinh
học, và thiên nhiên cũng làm như thế cho thiên
chức làm cha của người nam. Qua lý thuyết về
giới này, tôi hiểu thêm tại sao Đức Giáo Hoàng
Bênêđitô XVI thường nói tính độc đoán của chủ
nghĩa tuơng đối hiện đại. Có điều mâu thuẫn là
một đàng người ta quả quyết không có chân lý
nào khách quan phổ quát cho mọi người (tương
đối!), đàng khác lại cho rằng chỉ có mình là
đúng và tìm cách áp đặt ý kiến của mình cho kẻ
khác, -nhất là khi mình nắm quyền hành trong
tay!
Thuyết mới về giới cũng là một minh hoạ
tiêu biểu cho nền văn minh Tây phương hiện
đại: Con nguời muốn tự định đoạt lấy cuộc sống
mình, tự quyết cái gì là đúng cái gì là sai (chân),
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cái gì tốt cái gì xấu (thiện), khỏi cần những quy
chiếu khách quan như Thượng Đế hay Thiên
Nhiên, luật Thiên Chúa hay luật tự nhiên. Người
không tin Chúa thì phủ nhận luật của Ngài cũng
không sao, bởi vì họ còn có luật tự nhiên. Căn
cứ vào đó, con người có lý trí vẫn có thể hành
động đúng và tốt, và hoàn thiện chính mình
được. Luật Chúa kiện toàn chứ không mẫu
thuẫn hay hủy bỏ luật tự nhiên. Điều bi đát là
con người hiện đại nhiều khi phủ nhận ngay cả
luật thiên nhiên (-thuyết về giới là một ví dụ-)
bởi họ sợ rằng vâng theo thiên nhiên, mình sẽ
không còn là “chúa tể” của mình nữa, hoặc họ
ngờ ngợ rằng nghe theo thiên nhiên thật ra là
nghe theo Tạo Hoá. Nhưng chính vì thế mà thế
giới ngày nay như bị “xào xáo”, mất phương
hướng, rơi vào khủng hoảng về ý nghĩa, về giá
trị và về đạo đức. Ngày nay những ý niệm như
nhân phẩm, nhân quyền cũng không còn được
đặt trên cơ sở “khách quan” nào vững chắc nữa.
Tuy có người vẫn nói tới quyền tự nhiên, nhưng
kỳ thực người ta chỉ chấp nhận với nhau những
quy tắc thực tế cho cuộc sống và hành động
chung với nhau mà thôi, chứ không nhìn nhận
quyền nào thực sự là tự nhiên hay bất khả xâm
phạm. Không ít nhóm người không muốn chấp
nhận những quyền mà Tuyên Ngôn năm 1948
của Liên Hiệp Quốc công bố là quyền cơ bản
của con người. Ngày nay (và thuyết về giới lại
là một ví dụ), nhân danh nguyên tắc bất kỳ thị,
người ta có khuynh hướng coi lợi ích hay nhu
cầu của bất cứ nhóm nào đều là “quyền” cả.
Nhưng khi cái gì cũng là quyền cả thì chẳng có
gì là quyền nữa ; khái niệm quyền trở nên trống
rỗng, mất giá!
Từ nơi thâm sâu của những loại thuyết như
thế này, phải chăng có một ý muốn chống lại
Thiên Chúa và chống lại Kitô giáo?
Tham khảo:
Mgr Tony Anatrella, Théorie du Genre dans
Caritas in Veritate. ZENIT.org. 8 juillet 2009
(interview).
Idem, Théorie du Genre préoccupe les pères
synodaux, ZENIT,org. 12 octobre 2009
(interview).
Explications de la Fondation Lejeune, La
Théorie du gender au lycée” “Un enseignement
idéologique”, ZENIT, org. 29 aout 2011.
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NĂNG LƯỢNG NGÔN NGỮ
Trích: http://www.youtube.com/watch?v=rZDOPQRdxJM&feature=player_embedded

Cơ thể chúng ta phải tiếp nhận tác động của
rất nhiều nguồn năng lượng từ thiên nhiên: gió,
bức xạ mặt trời, các tia vũ trụ...có một nguồn
năng lượng khác cũng gây tác động mạnh không
chỉ đến cơ thể chúng ta mà còn đến cả vật chất.
Đó chính là... ngôn ngữ!
Trong cuộc sống, cơ thể chúng ta phải tiếp
nhận tác động của rất nhiều nguồn năng lượng
từ thiên nhiên: gió, bức xạ mặt trời, các tia vũ
trụ... Thế nhưng, theo nghiên cứu của một giáo
sư Nhật, có một nguồn năng lượng khác cũng
gây tác động mạnh không chỉ đến cơ thể chúng
ta mà còn đến cả vật chất. Đó chính là... ngôn
ngữ!
Lựa lời mà nói...
Ngôn ngữ mà cũng có năng lượng ư? Xin
thưa, đúng là như vậy! Chỉ có điều do chúng ta
mãi nhìn về các nguồn năng lượng ngoại thân
mà không thấy được nguồn năng lượng tự thân
của mình. Thực sự, đây là một điều vô cùng
quen thuộc. Bạn có để ý rằng khi nhận được một
lời nói dịu dàng thì chúng ta cảm thấy dễ chịu,
và ngược lại? Đó chính là tác động của nguồn
năng lượng từ ngôn ngữ.
Chúng ta nên biết rằng bản chất của ngôn
ngữ (điều lưu ý quan trọng là luôn cả những
ngôn ngữ “không lời”, tức suy nghĩ không phát
ra thành tiếng) chính là những “xung động”,
những “trường” nên có khả năng tạo ra “lực”.
Do là xung động nên chúng cũng di chuyển theo
dạng sóng với những bước sóng khác nhau mà
các thiết bị khoa học đã ghi nhận được. Chính
nhờ áp dụng điều này mà chúng ta có được các
thiết bị đo điện não, điện tim, phát hiện nói
dối...
Trong cuộc sống hằng ngày, những lời cảm
ơn, động viên an ủi, khuyến khích sẻ chia và
ngược lại, những lời hằn học, nguyền rủa...
không chỉ gây hiệu ứng tâm lý đơn thuần mà
còn tạo ra xung lực tác động vật lý đến cơ thể.
Tại phương Đông, những tiếng như “Aum”
trong yoga Ấn Độ hay tiếng thét “Kiai” trong võ
đạo Nhật Bản chính là những xung lực gây tác
động đến cơ thể. Chỉ có chút khác biệt là tiếng
“Aum” gây ảnh hưởng đến nội thân nhằm đạt
được an tĩnh, còn tiếng thét “Kiai” gây xung lực
ra ngoại thân nhằm áp đảo đối phương. Do vậy,
trong trường hợp tập thể như đám đông biểu

tình, lễ hội, nếu có sự cộng hưởng ngôn ngữ thì
năng lượng phát ra sẽ rất mạnh.
Những công trình nghiên cứu của các nhà
khoa học từ nhiều năm trước đã cho thấy cơ thể
chúng ta không chỉ có cấu trúc bằng phân tử mà
còn bằng cả năng lượng. Cụ thể như công trình
của nhà khoa học Nga Kirlian năm 1939 đã
chụp được ảnh trường năng lượng sinh học của
con người. Các trường năng lượng này hiển lộ
quanh cơ thể với các màu sắc tươi nhuận hoặc
xám xỉn cùng độ sáng tối khác nhau tuỳ theo
tình trạng sức khoẻ, tư duy tích cực và tính đạo
đức của mỗi con người. Nơi những người có sức
khoẻ và đạo đức tốt, trường này có khi hiện hữu
trong không gian đến cả 15 phút.
Trở lại vấn đề năng lượng của ngôn ngữ.
Trong một tác phẩm nói về sự minh triết trong
cuộc sống, tác giả Darshani Deane đã kể lại mẩu
chuyện thương tâm về một đứa bé 3 tháng tuổi.
Sau một cuộc cãi vã kịch liệt với những lời lẽ vô
cùng cay độc, người chồng đóng sầm cửa bỏ đi.
Người vợ trẻ còn lại một mình, chưa nguôi tức
giận, nguyền rủa thêm một hồi nữa rồi bồng con
lên cho bú. Chỉ vài phút sau khi bú xong, đứa bé
bỗng xám ngắt, lên cơn co giật rồi chết. Bạn có
biết khám nghiệm hội chẩn sau đó cho kết quả
ra sao không? Nhiễm độc!
Thì ra, năng lượng xấu từ những lời cay độc
của người chồng cũng như của chính người vợ
đã làm cho cơ thể tiết ra độc tố gây nhiễm độc
máu và chuyển qua sữa. Do có sức khoẻ nên
người mẹ chịu đựng được, nhưng đứa bé mới 3
tháng tuổi thì không. Vậy là chính hai vợ chồng
đã làm chết con mình.
Ngược lại là trường hợp của GS Shinichiro
Terayama, nguyên giám đốc Hội Y học nhất thể
Nhật Bản (Japan Holistic Medical Society). Bị
ung thư thận, ông đã học hỏi để chữa trị bằng
liệu pháp nói lời cảm ơn. Hằng ngày thức dậy
ông đều lên sân thượng đón chào mặt trời mọc,
cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho
Điều kỳ diệu không kém là năng lượng của
ngôn ngữ và tư duy còn tác động đến cả vật
chất. Trong một thí nghiệm gây nhiều sửng sốt
được đăng trong quyển The secret life of water
(Pocket Books, 2004), GS Masaru Emoto cho
biết rằng nếu chúng ta tập trung tư tưởng hướng
về những ly nước trước khi chúng đông lạnh, thì
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khi đông lạnh chúng sẽ tạo ra những cấu trúc
tinh thể đẹp hay xấu tuỳ thuộc vào tư tưởng
chúng ta lúc đó tích cực hay tiêu cực. Giáo sư
còn cho biết rằng chúng ta cũng có thể dùng
những lời cầu nguyện tốt đẹp, âm nhạc và thậm
chí cả viết những lời trên giấy dán lên ly nước
cũng sẽ cho được kết quả tương tự.
Nhưng độc đáo hơn cả là một thí nghiệm
khác của GS Emoto trên những hạt cơm, được
đựng trong 3 chiếc chén như nhau. Emoto đã tập
trung hết tư tưởng và nói với chén cơm thứ nhất
“Cảm ơn bạn”, với chén thứ hai “Đồ ngu” và
không nói gì với chén thứ ba. Ba ngày sau, kết
quả: chén thứ nhất lên men nhưng có mùi thơm
dễ chịu; chén thứ hai thì cơm bị mốc đen và có
mùi thiu khó chịu; còn chén thứ ba cơm bị mốc
xám và có mùi chua.
Chưa dừng lại thí nghiệm ở đây, sau đó
Emoto đem cả 3 chén cơm đến một lớp ở trường
tiểu học, nhờ các em học sinh lần lượt tập trung
ý chí nhìn vào từng chén cơm và nói lời “Cảm
ơn”. Kết quả bất ngờ: không lâu sau đó, cả ba

chén cơm đều chuyển thành mùi dễ chịu, kể cả
chén cơm thiu mốc đen do bị nói là “Đồ ngu”!
Tương tự, GS Emoto cũng thí nghiệm đối với
thực vật, cụ thể là cây hướng dương. Ngay trước
lúc gieo hạt, ông phân hạt giống thành hai túi.
Một túi có nói và viết hai chữ “Cảm ơn”, còn túi
kia là hai chữ “Đồ ngu”. Trong giai đoạn hạt
nảy mầm và thành cây cũng vậy, hằng ngày khi
chăm sóc, mỗi nhóm đều được ông tiếp tục nói
lời “Cảm ơn” hoặc “Đồ ngu” tương ứng. Kết
quả: nhóm được nói lời “Cảm ơn” cành lá phát
triển xanh tốt, còn nhóm “Đồ ngu”thì cành lá
quăn queo thưa thớt.
Đúc kết từ những thành quả này, GS kết luận
rằng từ một con người khoẻ mạnh cho đến cả
những tế bào đã bị hư hoại cũng có thể được
chuyển biến tốt hoặc hồi sinh nếu được chúng ta
lưu tâm chăm sóc bằng những tình cảm chân
thành, lời lẽ dịu dàng và lòng cảm ơn chân tình.
Sẽ tốt đẹp biết mấy cho con người và cuộc
sống một khi chúng ta biết nói lên những lời
như vậy!

XIN VÂNG !!
(Is 61,9-11; Pl 3,8-14; Lc 1,26-38)

Lễ Khấn lần đầu của các chị
Anna Maria Nguyễn Thị Đào, OSC
và Anna Nguyễn Thị Sang, OSC
Ngày 17-5-2012 – Đan viện Clara Xuân Sơn
“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm
cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đây là lời
“xin vâng”, tiếng thưa “dạ, có!”, của Đức Maria.
Chắc chắn tâm tình đó đã được hai chị chia
sẻ trong thời gian qua, đặc biệt trong ngày hôm
nay, và mai sau nữa. Để hiệp thông cầu nguyện
cho hành trình dâng hiến của hai chị, chúng ta
cũng nên suy nghĩ giây lát về lời “xin vâng” của
Mẹ Maria.
Tiếng “xin vâng” của Đức Maria vừa tròn
đầy vừa vô điều kiện đưa ta đến với tiếng “xin
vâng”, tiếng “có” đã vang lên vào những
khoảnh khắc quyết liệt của lịch sử cứu độ: trước
tiên, đó là tiếng “có” Thiên Chúa nói với các thọ
tạo, trong công cuộc tạo dựng: “Ánh sáng hãy
có” (St 1,3); thứ đến, là tiếng “xin vâng” Đức
Giêsu thưa với Chúa Cha trong công cuộc cứu
chuộc, tại vườn Ghếtsêmani (Lc 22,42). Cả ba
tiếng “xin vâng” này đều diễn tả một quyết
định. Tiếng của Thiên Chúa, tiếng của Đức
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Giêsu, là của một con người vừa là của Ngôi
Lời Thiên Chúa, và tiếng của Đức Maria, một
con người. Trước khi có tiếng “có” quyết định
của Đức Giêsu, tất cả những gì như là sự ưng
thuận của con người với công trình cứu chuộc
được diễn tả bằng tiếng “có” này của Đức
Maria.
Trong một khoảnh khắc có giá trị cho đến
muôn thuở muôn đời, lời nói của Đức Maria là
lời nói của nhân loại và tiếng “dạ, có”, “xin
vâng” của Mẹ là tiếng amen của toàn thể tạo
thành thưa với Thiên Chúa. Nhưng tiếng “dạ,
có” này là một đáp trả lại lòng ưu ái của Thiên
Chúa cứu độ: “Vì Người mặc cho tôi hồng ân
cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công
minh” (Is 61,10). Cách đây ít ngày, khi mừng lễ
thánh Mátthia, chúng ta đã nghe cộng đoàn tiên
khởi cầu nguyện: “Xin chỉ cho chúng con biết
Chúa đã chọn ai?” Khấn dòng cũng là hành vi
đáp lại sự tuyển chọn của Thiên Chúa yêu
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thương, mà người tu sĩ đã khám phá ra dọc theo
hành trình tu trì.
Quả thật, được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn
như thế, tâm tình phải có là tâm tình thánh
Phaolô: “Tôi coi mọi sự là thiệt thòi, so với mối
lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu… Tôi
coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được
kết hợp với Người » (Pl 3,8). Và vì thế: cứ
“quên đi chặng đường đã qua để lao mình về
phía trước (Pl 3,13). Hành vi tuyên khấn mà
người tu sĩ dùng để đáp lại tình yêu của Thiên
Chúa hôm nay sẽ không phải được diễn tả ra
trong tương lai không phải chỉ bằng một vài
việc đạo đức, nhưng bằng tất cả mọi hành vi ở
bình diện cao cả nhất cũng như ở những lãnh
vực tầm thường nhất, mà trái tim lúc nào cũng
hướng về Chúa.
Khi Thánh Gia đã định cư tại Nadarét, thì
mới bắt đầu cuộc sống ẩn dật của Đấng
Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Đối
với Đức Maria, trong niềm vui của sự thân tình
này, không khó khăn gì mà không thấy có một
thứ “đêm tối đức tin”. Bằng đức tin, Maria và
Giuse biết rằng con trẻ hai ngài nuôi nấng, là
Con Thiên Chúa. Nhưng những gì mà các ngài

làm được thì quá bé nhỏ, quá khiêm tốn, quá
đều đặn, nên thật không cân xứng với đối tượng
chăm lo là Con Thiên Chúa. Thiên thần Truyền
tin đã nói: “Người sẽ trị vì đến muôn đời” (Lc
1,33), nhưng rồi phải lo cơm nước, phải giặt
giũ, phải đóng bàn ghế, phải tiếp đón hàng xóm
láng giềng. Và cứ như thế trong bao nhiêu
năm… Nhưng các ngài biết, mỗi cử chỉ, mỗi nỗ
lực, dù nhỏ bé, khiêm tốn đến đâu, đều góp
phần vào việc chăm lo cho Giêsu, Con Thiên
Chúa. Mọi chi tiết của đời sống chị em nếu
được thực hiện hướng về Thiên Chúa, thì cũng
dẫn đưa người khác trên con đường đưa tới sự
sống, là Thiên Chúa. Đó là niềm hy vọng của
chúng ta.
Có tin như thế, chị em mới quảng đại và can
đảm sống âm thầm trong đan viện, và sống âm
thầm giữa cộng đoàn đan viện, trong niềm vui
và phó thác, để chu toàn mọi nhiệm vụ.
Chị em có dám chọn Thiên Chúa, chọn Đức
Kitô mỗi ngày như Đức Maria không, để trong
bất cứ chuyện gì, chúng ta chỉ băn khoăn một
điều mà thôi: Thiên Chúa muốn gì và được gì
trong chuyện này? Hành vi dâng hiến chị em
sắp làm đây qua việc khấn hứa là câu trả lời.
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Lịch Học và Nội Dung
các môn học về nhạc tại Đakao.
Xin kính gửi đến Anh Chị Em Lịch học các lớp nhạc ngắn hạn (cấp tốc) trong kỳ Hè
tháng 7, và Lịch học dài hạn(quanh năm từ CN 2-9-2012 đến 15-05-2013), cùng với Nội
Dung các môn học được tổ chức tại Đakao, để Anh Chị Em tuỳ nghi gửi người đến học
để phục vụ trong các cộng đoàn và giáo xứ.
Xuân Thảo kính báo

A.Lịch học CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG
I. Lịch học Khóa ngắn hạn (cấp tốc) Hè tháng 7- 2012

8g-11g40
2g-5g30
2g-5g30
2-4g
4-6g

Thứ 2
(2;9;16;23
; 30KT)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
TN1/
ĐK2
HA 1
Org1
Org2

Thứ 3
(3;10;17;2
4;31TKết)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
ĐK1/
TN2
Org3
Org2
Org1

Thứ 4
(4;11;1
8;25)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
TN1/
ĐK2
HA 1
Org1/
Org2

Thứ 5
(5;12;1
9;26)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
ĐK1/
TN2
Org3
Org2/
Org1

Thứ 6
(6;13;2
0;27)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
TN1/
ĐK2
HA 1
Org1/
Org2

Thứ 7
(7;14;21;2
8 KT)
XÂ1/
XÂ2/
XA3
ĐK1/
TN2
Org3
Org2/
Org1

Khai giảng: 8g00, thứ hai, 2-07-2012.
Địa điểm: Nhà Sinh Hoạt Mục Vụ Gx th. Phanxicô Đakao, 50 Nguyễn Đình Chiểu, P.
Đakao, Q.I, Tp.HCM
Ghi danh: từ 15/04/12 – 15/06/12 tại Văn Phòng Gx, vào giờ làm việc, ĐT: (08) 32914945.
Chi tiết khác: l/l Lm Xuân Thảo, ofm, 0907300275; jxuanthao12@yahoo.com;
hailinhquehuong.net/news.

II. Lịch học Khoá dài hạn từ CN 2-9-12 đến 15-5-13
Chúa
nhật
Sáng
8g-10g
8g-10g45
Chiều
2g-4g30

Thứ
2

Thứ
3

Thứ
4

Org1/
Org2
XÂ1/
XÂ2/
XA3

5g-8g

ĐK2
TN2

ĐK3
TN3

(2-4g/4-6g)
Org3
Org1(4g-6g)
Hợp xướng

Th
5

Thứ
6

Thứ
7

Org1/
Org2
HÂ1+2
(4-6g)
Org1/2
Org4
ĐK1 Org1/
TN1 Org2

Ghi chú: Các lớp dài hạn bắt đầu học tuần tự từ CN 2-9-2012; mỗi lớp tối thiểu 20 học viên.
Lớp Hoà âm 2 bắt đầu từ t.7 (5-1-2013). Riêng các lớp Organ1&2 bắt đầu từ tháng 8; mỗi lớp
12 học viên. Xin l/l Thầy Thiên (đt:0984936640). Lớp Organ 3 xin liên lạc
Sr.Phương(0972067880).
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B. Nội dung các môn học CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG
Môn
học

Nội dung- Thời gian

Nhạc lý I và Ký xướng âm trong CM /Am (+ thang âm có
3#/4b); 96 tiết (Hè 24 buổi x 4 tiết; Quanh năm 32b x 3t).
Nhạc lý II và Ký xướng âm trong FM/Dm và GM/Em (+
XÂ2*
(lớp từ 20 thang âm có 6#/6b); Kỹ năng phân tích nhạc phẩm; 96 tiết
hv)
(Hè 24 buổi x 4 tiết; QN 32b x 3t).
Nhạc lý III và xướng âm trong DM/Bm và BbM/Gm (+thang
XÂ3*
(t 15 hv) âm có 6#/6b); Kỹ năng nghe Hợp âm, và ký âm 2 bè. Sơ lược
Lịch sử âm nhạc Tphương; 96 tiết (Hè 24b x 4t; QN 32b x 3t).
XA1*

Điều kiện
Khả năng nghe
cao độ
XÂ1 hoặc tương
đương
+Org1
XÂ2+Org2

Ký năng cơ bản để nói/đọc diễn cảm (rõ lời, phân câu chiết
Khả năng hát
tự), và hát diễn cảm (“tròn vành, rõ chữ” và có tâm tình); 36
XÂ1(+Org1)
(Hè 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).
Nguyên tắc và Kỹ năng nâng cao để hát diễn cảm; 36 tiết (Hè
TN1+
TN2*
(t.20 hv) 9 buổi x 4t; QN 24b x 1t5).
XA2(+Org2)
TN2+XA3
TN3** Mở rộng âm vực; Dân ca ;Tiếng hát tự nhiên; các cách diễn
âm, luyệnVibrato; 36 tiết (QN 24b x 1t5)
Kỹ năng Chọn bài hợp PV, Tập dượt và Điều khiển các loại
XÂ1
ĐK1*
nhịp cơ bản; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN 24bx1,5 +8b x 3t5).
+ TN1
Xướng âm, Phân tích, Phác họa TT nhạc Bình ca; Kỹ năng
XÂ2 +TN2
ĐK2*
Org2+ĐK1
(lớp từ 20 phân tích các nguồn diễn tả để trình tấu cho diễn cảm; Pha
trộn Đánh nhịp với Phác hoạ tiết tấu; 60 tiết (Hè 15b x 4t; QN
hv)
24bx1,5 +8b x 3t5)
XÂ3+TN3+
ĐK3** Phân tích Lối viết/Lối kết dệt nhạc Hợp ca; Phối hợp các thủ
HÂ3+Org3
(lớp từ 20 pháp điều khiển và phác hoạ tiết tấu trong Nghệ thuật Trinh
tấu Sống động; 60 tiết (QN 24bx1,5 +8b x 3t5).
hv)
XÂ1
Dựa trên Methode Rose; Đệm đàn cơ bản (Hợp âm + giai
Org1*
10-12 hv điệu); Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
Dựa trên Ecole d’Orgue1a (Louis Raffy, tr.1-47): Kỹ năng
XÂ1+ Org1/
Org2*
Tươg đươg
(lớp 10- nhìn đánh được các bài 2 bè loại dễ ; Đệm thánh ca đơn giản;
Hè 30 tiết (12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
Meth. Rose
12 hv)
Dựa trên Ecole d’Orgue1b (Louis Raffy, tr.48-62): Kỹ năng
Org2+ HÂ1
Org3*
(Lớp 6-8 nhìn đánh được bài 2-4 bè loại khó vừa trên đàn 2 bàn phím
+Sử dụng phím chân biến cường. Đệm Hợp ca1; Hè 30 tiết
hv)
(12 buổi x 2,5t); QN 35tiết (14b x 2,5t)
Org3+HÂ2
Org4** Dựa trên Ecole d’Orgue 2 (L.Raffy, tr.63-70;): Đánh bàn
(Lớp 6-8 phím chân đơn giản; Đệm Hợp ca 2 (Bản đệm đàn Hải Linh);
Hè 30 tiết (12 b x 2,5t); QN 35 tiết (14b x 2,5t)
hv)
Kỹ năng viết Hòa âm (Viết và thể hiện trên đàn); 48 tiết (Hè
Đã/đang XÂ2+
HÂ1*
(20 hv) 5 12 buổi x 4t; Quanh năm 16b x 3t); tiếp lên HÂ2-3.
Org3
XÂ2+HÂ1
ST1**5 Sáng tác ca khúc; Phân tích Dân ca+Bình ca; QN 48t (16b x
3t)
XÂ3+HÂ3+ST1
ST2**8 Sáng tác Hợp ca tiếng Việt; Phức điệu; 96 t (32 x 3t)
XÂ2+Org3_5
LSÂN** Lịch sử Âm Nhạc qua các thời kỳ…LSÂN1, 2 (96t).
*Môn dạy trong kỳ Hè, học cấp tốc 4 tuần trong tháng 7 mỗi năm, và cũng dạy dài hạn quanh năm,
mỗi tuần 1 buổi bắt đầu từ tháng 9 mỗi năm.
**Môn chỉ dạy trong khoá nhạc dài hạn quanh năm mà thôi
TN1*
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 06
LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày

Họ tên

06/06/2000
07/06/1986

Gáp ri en Nguyễn Văn Hoa
Gioan Thánh Giá Nguyễn Ngọc Toàn

14/06/1989

Sturmius Johannes Renners

17/06/1976

Archange Staelen

21/06/1999

Bonaventure Beaufort

22/06/1951

Maria Gioan Hoàng Văn Vĩnh

28/06/1958

Michel Marie Cordiez

28/06/2007

Maria Antôn Trần Phổ

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN
Ngày

Chia Sẻ 05 - 2012 (324)

Thánh Hiệu

Cộng Đoàn

13/06

An tôn

Cầu Ông Lãnh

13/06

An tôn

Thủ Đức

13/06

An tôn

Vĩnh Phước

29/06

Phêrô

Hòa Hội
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MỪNG BỔN MẠNG ANH EM

Ngày

06

13

24

27
28

29

Tên
Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

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

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
Đặng Đình Sĩ
Hoàng Văn Ái
Đậu Tiến Dũng
Nguyễn Kỳ
Phạm Xuân Thanh
Phan Duy Hải
Đinh Ngọc Hoàn
Đậu Quang Luật
Nguyễn Gia Thịnh
Nguyễn Anh Tuấn
Trần Huy Hoàng
Nguyễn Văn Hậu
Đoàn Minh Sáng
Nguyễn Văn Diệu
Trần Khắc Du
Nguyễn Duy An
Nguyễn Hồng Giáo
Nguyễn Thanh Minh
Lê Đình Trị
Đậu Văn Minh
Nguyễn Văn Ánh
Trần Quang Danh
Nguyễn Thọ Hoàng Dũng
Phan Văn Long
Trịnh Minh Trí
Nguyễn Hồng Cẩm

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

Ngày

29

Tên
Thánh

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

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
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
Đa kao
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

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

