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LOAN BÁO CHÂN LÝ VỀ SỰ PHỤC SINH
Chị em rất thân mến,
Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chị em!
Mỗi năm khi tháng Tám đến
gần, tôi bắt đầu tự hỏi đâu là điều
Cha Thánh Phanxicô chúng ta
muốn tôi nói với chị em, những
người mà ngài đã yêu mến gọi là
Những Chị Em Thanh Bần. Ngài
đã không bao giờ hăm hở để
giảng cho các chị em, như chị em
biết, bởi vì ngài đã có một sự tin
tưởng nơi sự dấn thân của chị em
cho Tin Mừng, cũng như nơi sự
lãnh đạo của thánh Clara. Sự tin
tưởng này vẫn tồn tại, và tôi viết
cách đơn giản, chia sẻ điều ở
trong con tim và tâm trí của tôi.
Tôi viết như là một người anh
em yêu quý, người quý trọng sự
dấn thân của chị em, người tin
tưởng vào sự lãnh đạo đầy sáng
tạo và không bao giờ thất bại của
thánh Clara, và là người muốn
liên kết với chị em để tôn vinh
người phụ nữ vĩ đại này. Đức
Giáo Hoàng Phan Sinh và Dòng
Tên của chúng ta, Đức Thánh
Cha Phanxicô trong tông sắc
khai mạc Năm Thánh ngoại
thường Lòng Chúa Thương Xót,
đã nói về tiếng gọi không ngừng
của Chúa Cha Giàu Lòng
Thương Xót cho sự hoán cải.
Điều này cộng với sự mô tả của
thánh Clara về ơn gọi của ngài
như là sự soi sáng cho việc thực
thi hoán cải theo mẫu mực và lời
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dạy của vị Cha Rất Thánh,
Thánh Phanxicô (Luật Dòng
Clara 6.1). Thánh nữ đã quá
trung thành với điều này đến độ
lúc sắp chết, ngài đã có thể nói
với anh Rainaldo rằng “bởi vì
thánh nữ đã đi đến chỗ nhận biết
ân huệ của Thiên Chúa, không
có nỗi đau nào, sự đền tội nào,
sự yếu đuối nào trở nên khó khăn
cả” (Truyện thánh Clara 44), và
mãi tới hôm nay, nguồn mạch
năng động này của đời sống
chúng ta, như là những môn đệ
của thánh Phanxicô và Clara, là
sự ý thức của chúng ta về lòng
thương xót và ân sủng của Thiên
Chúa.
Năm Lòng Chúa Thương Xót
cũng có một âm vang đặc biệt
cho chúng ta bởi vì nó là năm thứ
800 của Ân Xá Assisi mà Cha
Thánh Phanxicô của chúng ta đã
xin được từ Đức Giáo Hoàng
Honorius III vào năm 1216.
Ngài đã xin điều này bởi vì Đức
Mẹ đã bảo ngài -không lý do nào
tốt hơn- và bởi vì ngài đã chia sẻ
khao khát lớn lao của Thiên
Chúa để liên kết mọi người với
chính Thiên Chúa trong niềm
vui. Sự khao khát để chia sẻ lòng
thương xót của Thiên Chúa vẫn
sống động trong con tim của Hội

Thánh, như Năm Thánh Lòng
Thương Xót cho thấy. Không có
bất cứ điều gì thay đổi sự dấn
thân của chính chúng ta đối với
khao khát của thánh Phanxicô
muốn mọi người “vào thiên
đàng”. Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đang kêu mời chúng ta
trở nên những nhà truyền giáo
của lòng thương xót qua việc đào
sâu ơn gọi của chúng ta, và qua
sự quản lý của chúng ta về
những ân huệ đã được ban tặng
bởi Chúa Cha Giàu Lòng
Thương Xót.
“Sẽ không là vô ích khi nêu
rõ mối tương quan giữa đức
công bình và lòng thương xót.
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Đây không phải là hai thực
thể tương phản, nhưng là hai
chiều kích của một thực tại
duy nhất, vẫn tăng triển dần
cho tới khi đạt tới mức độ viên
mãn của tình yêu. [....]. Cần
nhớ rằng, trong Kinh Thánh,
đức công chính chủ yếu được
hiểu là sự phó thác đầy tin
tưởng vào thánh ý Thiên
Chúa” (Misericordiae Vultus
20).
Thánh Phanxicô đã hoàn toàn
hiểu rằng phó thác vào ý muốn
của Thiên Chúa là một phẩm
tính cấu thành đức công chính,
và trong bản Luật đầu tiên của
ngài, ngài thậm chí đã nói về
việc đi xin của bố thí như “sự
công chính dành cho người
nghèo” (Lksd IX,8). Thánh
Clara cũng đã hiểu điều này như
thế, và trong sự tìm kiếm của
ngài cho đức công chính, ngài đã
lãnh nhận không chỉ một gia sản
(các chị em thiêng liêng của
ngài) đối với người nghèo,
nhưng còn là sự dấn thân triệt để
trong việc đi theo Chúa Kitô qua
việc tới San Damiano và chia sẻ
sự nghèo khổ, không nơi nương
tựa và bất lực của người nghèo.
Chúng ta có thể chắc chắn rằng
nếu thánh nữ sống trong thời đại
hôm nay, ngài hẳn sẽ ý thức cách
nhạy bén về tình trạng thế giới
đương đại, lắng nghe một cách
can đảm mỗi một lời của Thiên
Chúa.
Chị em thân mến, ngày nay
chúng ta sống cách công chính
như thế nào, trong sự phó thác
cho ý muốn Thiên Chúa, trong
một thế giới nơi đó quyền lực và
của cải được tạo ra mà không có
lợi cho người nghèo? Thánh
Clara đang nói gì với chị em,
những người con yêu quý của
thánh nữ, những người mà ngài
đã phó thác đoàn sủng của việc
sống Tin Mừng trong tình huynh
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đệ và không có của cải? Làm sao
thánh nữ đang dẫn dắt chị em
dọc theo con đường sống sự hèn
mọn của chị em một cách triệt để
hơn, được ban tặng cho thực tại
của thời đại chúng ta? Làm sao
thánh nữ có thể đang dẫn đưa tất
cả chúng ta đến nơi chốn trong
con tim của nhân loại và trong
thế giới nơi kho báu đang ẩn
giấu? (3Ag7). Thế giới chúng ta
chìm sâu trong khủng hoảng, cả
về mặt tinh thần lẫn vật chất. Các
Kitô hữu bị bách hại trong nhiều
quốc gia, chủ nghĩa cực đoan và
cuồng tín đang hoạt động rộng
khắp, hàng triệu người phải di
dời chỗ ở bởi chiến tranh, khủng
bố và sự đàn áp. Nhu cầu cho
việc chiêm niệm thì khẩn thiết
hơn bao giờ hết, đó là lý do vì
sao thánh Clara tiếp tục nói với
chúng ta “chăm chú, xem xét,
chiêm niệm, khao khát để bắt
chước” (2Ag20). Không có ân
ban của sự chiêm niệm để nuôi
dưỡng thế giới của chúng ta, thì
thật dễ để thất vọng bởi lẽ các
vấn đề thì quá lớn lao và dường
như nằm ngoài sự kiểm soát.
Một nỗi buồn lớn lao khác đó
là hành tinh đẹp đẽ của chúng ta
đang tồi tệ đi rất nhiều. Một con
số chưa từng có những chủng
loài bị diệt chủng trong năm
mươi năm trở lại đây, trong khi
những loài khác giảm sút về con
số qua việc mất đi môi trường
sống. Sự cân bằng môi trường
của chúng ta đang rối loạn, là
nguyên nhân cho lụt lội hay khô
hạn, trong khi toàn thế giới có sự
thiếu hụt nước - yếu tố căn bản
cho sự sống trên hành tinh của
chúng ta. Tất cả những tác nhân
này đang có một hiệu quả sâu xa
trên cây cối, chim chóc, côn
trùng và thú vật, cũng như trên
con người, sinh vật người. Nhu
cầu bày tỏ sự thương xót đối với
Chị Mẹ Đất thì hơn bất cứ điều
gì chúng ta biết. Đã hơn một năm

kể từ khi Đức Giáo Hoàng
Phanxicô bày tỏ cho thế giới
trong thông điệp Laudato Si, cho
thấy rằng chính Chị Mẹ Đất của
chúng ta phải được kể trong số
những người nghèo mà chúng ta
mắc nợ và chậm trễ trong việc
thực thi sự công bình đối với
Chị.
“Người Chị này giờ đây
đang kêu khóc lên cùng
chúng ta bởi vì mối nguy mà
chúng ta đã tiêm nhiễm lên
chị bằng cách sử dụng vô
trách nhiệm và sự lạm dụng
của chúng ta về những sự
giàu có mà Thiên Chúa đã
ban xuống ngang qua Chị.
Chúng ta đã đi đến chỗ tự
nhìn nhận chúng ta là những
người chủ và người thầy của
Chị, được phép bóc lột Chị
khi muốn. Tình trạng bạo lực
hiện diện trong tâm hồn
chúng ta, bị đả thương bởi tội
lỗi, cũng được suy tư trong
những triệu chứng của bệnh
tật thấy rõ nơi đất đai, nơi
nguồn nước, nơi không khí và
nơi tất cả mọi dạng thức của
sự sống. Đây là lý do vì sao
mà chính trái đất, đã bị đè
nặng và đặt để sự lãng phí,
đang ở giữa sự bỏ rơi và đối
xử tồi tệ của sự nghèo nàn
của chúng ta; chị đang “rên
siết và quằn quại” (Rm 8:22).
Chúng ta đã quên rằng chính
bản thân chúng ta là bụi đất
(x. St 2:7); thân xác rất đáng
quý của chúng ta được làm từ
những yếu tố của Chị, chúng
ta thở bầu khí của Chị và
chúng ta lãnh nhận sự sống
và sự trong lành từ nguồn
nước của Chị” (LS 2).
Dựa trên nền tảng này, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô cho chúng
ta thấy rằng “sự khủng hoảng về
môi trường là một tiếng gọi cho
một sự hoán cải nội tâm sâu xa”
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(LS 217), và ngài đã cho chúng
ta một cách thế đơn giản để đáp
trả những cuộc khủng hoảng
này:
“Đây là thời gian thuận
tiện để thay đổi cuộc sống
[...]. Chỉ cần tiếp nhận lời
mời gọi thống hối và quy
phục đức công chính, trong
lúc Giáo Hội đang rao giảng
lòng
thương
xót.”
(Misericordiae Vultus 19).
Như là kiểu mẫu của việc
hoán cải, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô đã và đang đưa cho
chúng ta vị thánh được yêu mến
bởi tất cả anh chị em Phan sinh,
thánh Maria Mađalêna, và đã
nâng việc cử hành lễ của ngài
thành lễ kính. Chúng ta biết rằng
hầu như mỗi tu viện Phan sinh
buổi đầu đều đã có một nhà
nguyện kính thánh Maria
Mađalêna bởi vì họ đã nhận ra
thánh nữ như là ví dụ điển hình
cho việc hoán cải, một khuôn
mẫu hay tấm gương của một con
người hoàn toàn hiến mình cho
tình yêu, như Chúa đã chứng
thực. Chúng ta được bảo rằng:
Thánh nữ là người, đã
nhận lòng thương xót, đã
yêu mến nhiều, và đã có thể
‘loan báo cho các tông đồ
điều mà đến lượt mình, họ
sẽ loan báo cho toàn thế
giới. Thánh nữ chính là
chứng nhân đầu tiên của
Lòng Chúa Thương Xót1
Thánh nữ đã là một người phụ
nữ với tấm lòng bao la, thậm chí
của một tấm lòng không suy
tính, người ‘đã cho thấy tình yêu
lớn lao đối với Chúa Kitô và đã
được yêu mến nhiều bởi Chúa

Kitô’2. Lòng thương xót mà
thánh nữ đã được ban tặng mang
lại hoa trái khi thánh nữ đã làm
chứng cho sự Phục Sinh và trở
thành “tông đồ của các Tông
Đồ”.
Quả thật, tình yêu không
bao giờ là một từ ngữ trừu
tượng. Tự bản chất, tình yêu
nói lên điều gì đó cụ thể: ý
hướng, thái độ và cách hành
xử được thể hiện trong cuộc
sống
hàng
ngày.
(Misericordiae Vultus 9).
Thánh Maria Mađalêna đã
hiện diện trong đời sống của
thánh Clara trong tối Chủ Nhật
Lễ Lá khi thánh nữ đến với các
anh em. Họ đã đọc Kinh Sáng
cho ngày thứ Hai Tuần Thánh và
đọc đoạn Mary ở Bêtania xức
dầu thơm lên chân Chúa và lau
chân của Người với tóc của cô chuẩn bị cho việc chôn cất
Người, như Đức Giêsu đã nói (x.
Ga 12,1-8). Với những cây nến
của buổi phụng vụ vẫn được thắp
sáng, các anh em đã cắt tóc của
thánh Clara và hiến dâng thánh
nữ cho Chúa, và thánh nữ đã bắt
đầu liên kết với Chúa bên ngoài
trại và chia sẻ sự hạ mình của
Người (x. Hr 13,13; Truyện
thánh Clara 7). ‘Hãy nhìn Người
đã trở nên đáng khinh cho bà và
bước theo, hầu được làm trở nên
đáng khinh cho Người’ (2Ag19)
thánh nữ đã nói với thánh Agnes
thành Prague điều này nhiều
năm sau đó. Ngay từ buổi đầu,
ơn gọi của Clara được ghi dấu
bởi tình yêu của thánh nữ dành
cho Đấng
toàn thể thiên quốc không
ngừng thán phục vẻ đẹp của
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Người. Yêu mến Người thì sẽ
say mê, chiêm ngưỡng Người
thì được thêm sức mạnh.
Lòng nhân hậu của Người
làm ta no thỏa, sự dịu dàng
của Người làm ta ngây ngất.
Nhớ đến Người tạ như được
ánh sáng êm dịu chiếu soi.
Hương thơm của Người làm
kẻ chết hồi sinh (4Ag10-13).
Ảnh hưởng của Maria
Mađalêna được thấy trong tượng
chịu nạn đẹp đẽ ở Santa Chiara,
được đặt làm bởi vị kế nhiệm
thánh Clara, chị Benedetta. Nơi
đó, Benedetta, thánh Clara và
thánh Phanxicô đau buồn dưới
chân Chúa Giêsu, giống như
người phụ nữ đã rửa chân Chúa
với nước mắt của mình và giúp
chuẩn bị cho cuộc mai táng
Người. Thánh Clara và Giáo Hội
mong đợi chúng ta, rằng chúng
ta cũng trao ban chính mình
hoàn toàn để phục vụ Chúa,
trung thành đến cùng và có khả
năng loan báo chân lý về sự phục
sinh. Thánh Clara khuyến khích
chị em “được vững mạnh trong
sự phục vụ người nghèo, Đấng
chịu đóng đinh” (1Ag13) và là
một “khuôn mẫu đối với người
khác, là một ví dụ hay một mẫu
gương” (Di chúc thánh Clara
19).
Trong thế giới khốn cùng của
chúng ta hôm nay, khi thậm chí
Mẹ Đất cũng đang đau khổ, làm
sao những chị em thanh bần và
anh em hèn mọn sống các giá trị
của Tin Mừng trong bối cảnh mà
nơi đó cứ 130 người thì có một
người là dân tị nạn3, nơi đó “sa
mạc bên ngoài của thế giới đang
gia tăng, bởi vì sa mạc bên trong
đã trở nên quá rộng lớn”?4 Đây
4

2
3
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là một thách đố nghiêm trọng
cho chúng ta hôm nay. Nhân loại
đang đau khổ, hành tinh đang
gặp khó khăn của chúng ta và
toàn thể thế giới Phan sinh đang
kêu mời con cái của thánh Clara
giúp chúng ta mở rộng con tim
mình để chúng ta tìm thấy cách
thức quy phục mình đối với đức
công chính trong thời gian của
lòng thương xót này. “Đây là
thời điểm để nghe tiếng kêu khóc
của những con người vô tội đã bị
cướp mất tài sản, phẩm giá, tình
cảm và cả cuộc sống”
(Misericordiae Vultus 19).
Chúng ta cần con tim yêu mến sự
chiêm niệm của phong trào Phan
sinh giúp chúng ta nghe thấy
tiếng kêu của người nghèo và
tiếng khóc của Mẹ Đất. Mary
Magdalene đã gặp Chúa Phục
Sinh trong một khu vườn; người
yêu mến Chúa đích thực, thánh
Phanxicô, đã sáng tác Bài Ca
Tạo Vật của ngài trong một khu
vườn. Phần lớn các chị em đều
có một khu vườn, lớn hay nhỏ,
và như là một người anh em của
chị em, tôi khuyến khích chị em
một cách nồng nhiệt, thậm chí đi
xa hơn trong gương mẫu làm
việc với tạo thành của chị em,
đến độ mỗi sinh vật có một chỗ
ở trên phần đất của chị em đều
được đón chào với sự kính trọng
như là những người anh em, chị
em -mặc dầu tôi nhận ra rằng,
bởi vì Tội Nguyên Tổ, những
người giữ vườn có thể cảm thấy
khó khăn để chào đón mọi tạo
vật mà không có luật trừ!
Tạo thành không chỉ có đó
cho chúng ta, nhưng cho vinh
quang của Thiên Chúa và con
người chúng ta chỉ là những nhà
quản lý. Xin cho chúng ta đừng
như kẻ trong câu chuyện dụ

ngôn được tha rất nhiều nhưng
lại không cho thấy lòng thương
xót đối với người khác. Chúng
tôi cần chị em tiếp tục cho chúng
tôi thấy những người yêu Chúa
đích thực sống như thế nào, cho
chúng tôi một ví dụ về sự kính
trọng đối với Mẹ Đất của chúng
ta thay vì khai thác và làm tổn
thương Mẹ cho sự lợi lộc hay
cho sự tiện nghi. Tất cả chúng ta
được gọi để thay đổi và tôi biết
tôi nói thay cho nhiều anh em
Phan sinh khi tôi nói rằng chúng
tôi mong đợi những chị em thanh
bần (Luật Dòng Clara 1,1) của
chúng ta giúp đỡ chúng ta.
Thánh Clara “đã không sợ nghèo
khó, lao động, điều ưu phiền,
không có quyền lực hay sự khinh
bỉ trong thế giới” (Luật Dòng
Clara 6,2) nhưng tất cả những
điều này đang gây sợ hãi trong
thế giới hôm nay. Những lời
được nói về Mary Magdalene
quả thực cũng được áp dụng cho
thánh nữ Clara:
Thánh nữ thuộc về nhóm
những người theo Chúa,
thánh nữ đã đi theo Người tới
chân thập giá và, trong vườn
nơi thánh nữ gặp Người nơi
phần mộ, thánh nữ đã là
chứng nhân đầu tiên về Lòng
Chúa Thương Xót.5

Đan
Viện
Đầu
(Protomonastery):

Tiên

Xin Chúa ban cho chị em
một nhân tính lớn lao, để là
những người biết cách nắm
bắt những vấn đề của nhân
loại, biết cách tha thứ, biết
cách cầu xin Chúa nhân danh
con người (4/10/2013)
Tôi chúc chị em có niềm vui
lớn lao trong việc cử hành đại lễ
Mẹ thánh Clara của chúng ta.
Như tất cả các anh em, tôi cầu
nguyện cho chị em và nài xin chị
em cầu nguyện cho tôi và cho
toàn thể Hội Dòng.
Roma 15 tháng 7 năm 2016
Lễ Kính Thánh Bonaventura
Tiến sĩ Hội Thánh
ts. Michael Anthony Perry, ofm
Tổng Phục vụ và tôi tớ
Nguồn:
Writings of Francis from
Sigismund Verheij, OFM, Into
the Land of the Living, St
Paul’s, Utrecht, India, 2009.
Writings of Clare from Sr
Frances Teresa OSC: Saint
Clare of Assisi, Vol 1, The
Original Writings, Tau
Publishing, Phoenix, 2012.

Chúng tôi mong đợi chị em là
những chứng nhân về điều đó
cũng như chúng tôi mong đợi chị
em cho “những lời như tia lửa
nóng rực từ lò lửa của con tim
chị em” (Truyện thánh Clara
45).
Thay mặt các anh em của tôi,
tôi chúc chị em mọi phúc lành và
ân sủng, và một sự chia sẻ với lời
chúc lành khôn ngoan của ĐGH
Phanxicô cho chị em chúng ta ở
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THƯ CỦA CÁC TỔNG PHỤC VỤ
TRONG GIA ĐÌNH PHAN SINH
GỬI CÁC BẠN TRẺ PHAN SINH THẾ GIỚI NHÂN NGÀY
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ PHAN SINH QUỐC TẾ VÀ NGÀY GIỚI
TRẺ THẾ GIỚI 2016

Các bạn Giới Trẻ Phan Sinh trên toàn thế giới thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho các bạn!

C

ha Thánh Phanxicô
chí ái của chúng ta đã
cho thấy ngài là một người yêu
chân thật Lòng Chúa Thương
Xót. Nhận thấy mình được
"Cha của Lòng Thương Xót"
(x. 2 Cr 1,3) yêu thương thắm
thiết, nên khi còn trẻ, người
nghèo thành Assisi đã để cho
nhân đức này ôm ấp cuộc sống
của mình và trở nên nơi ngài
khả năng sẵn sàng, khả năng
chuyển động và khả năng sống
sự giải thoát. Thánh Phanxicô
đã thể hiện sự năng động này
khi ngài viết trong Di Chúc của
mình rằng Chúa đã hướng dẫn
trái tim ngài để ngài có thể đến
ở giữa những người phong cùi,
trao ban và đón nhận lòng
thương xót (x. DC 2-3).
Trong chiều hướng này,
được gợi hứng từ Thánh
Phanxicô, chúng tôi muốn gửi
ba lời mời đến các bạn trẻ trên
toàn thế giới, và như thế, chúng
tôi mời các bạn tham gia Ngày
Giới Trẻ Thế Giới sắp tới này.
Lời mời đầu tiên là hướng
đến tình trạng sẵn sàng. Đây là
khả năng giúp vun trồng sự
ngoan ngoãn (ngùy) của một
trái tim đang tìm kiếm hướng đi
cho đời mình. Thánh Phanxicô
là một người đi tìm vĩnh cửu,
một người say mê lý tưởng đã
cố gắng thực hiện ước mơ của
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

mình. Thoạt đầu đó chỉ là một
ước muốn đi lên cao trong các
bậc thang xã hội, nhưng về sau
ước mơ ấy đã trở thành nỗi
khao khát tha thiết là được trở
nên đồng hình đồng dạng với
Đức Kitô. Chính vì cõi lòng
ngài đã mở ra để thấu hiểu các
biểu hiện của tình yêu Thiên
Chúa trong lịch sử đời mình,
chàng trai Phanxicô đã thành
công trong việc xác định lại
hướng đi của cuộc đời mình,
làm cho nó đầy ắp ý nghĩa sâu
xa.
Các bạn trẻ thân mến, đừng
bao giờ đánh mất khả năng sẵn
sàng này. Hãy luôn chú ý đến
nhiều biểu hiện của lòng
thương xót mà Chúa đang ban
cho con cái Ngài. Hãy yêu mến
lắng nghe sự hướng dẫn của
những người yêu thương các
bạn. Hãy là những anh chị em
sống liên đới với những người
đau khổ, đặc biệt là những
người bị kết án sống vô hình vì
bị loại trừ bởi một xã hội sống
dựa trên lợi nhuận: những
người nghèo, người bệnh,
người tị nạn, trẻ em bị bỏ rơi,
những người cao niên và nhiều
người khác nữa. Hãy luôn luôn
giữ cho mình một sự cởi mở
lành mạnh (sự sẵn sàng) để đối
thoại và cùng sống (hiện hữu)
giữa những khác biệt đặc trưng

của thời đại chúng ta. Đừng bao
giờ từ bỏ đời sống cầu nguyện
mà qua đó các bạn có thể cảm
nghiệm được hành động của
Thiên Chúa đang chạm đến và
biến đổi tâm hồn con người.
Đừng bao giờ đánh mất khả
năng sẵn sàng này, khả năng
do Chúa khơi lên!
Lời mời gọi thứ hai hướng
đến khả năng chuyển động.
Chúng ta không thể ở lại mãi
trong các cơ cấu của mình, hoặc
quen với một cuộc sống thoải
mái, vì người anh chí ái của
chúng ta đã để lại cho chúng ta
một di sản, một tu viện cũng
rộng lớn như thế giới (x.
Sacrum commercium 63). Tiêu
biểu cho đời sống Phan Sinh là
hình thức đời sống mà Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã đề
nghị: đó là chúng ta là một Giáo
Hội đi ra, một bệnh viện dã
chiến, một Giáo Hội của người
Samari, cứu trợ những người bị
thương và bị bỏ rơi bên lề
đường (x. Evangelii Gaudium).
Khi phát biểu trực tiếp với giới
trẻ của Áchentina – với một lời
mời chắc chắn có giá trị cho
những người trẻ đến từ khắp thế
giới - trong Ngày Giới Trẻ Thế
Giới (WYD) năm 2013, tại Rio
de Janeiro, Brazil, Đức Giáo
Hoàng thúc bách: "Cha hy vọng
gì về kết quả của ngày giới trẻ
7

thế giới? Cha hy vọng có tiếng
ồn. Cha muốn các con được
lắng nghe trong các giáo phận
của mình, Cha muốn Giáo Hội
đi ra trên các đường phố, Cha
muốn chúng ta tự bảo vệ mình
khỏi tất cả những gì thuộc về
thế gian, khỏi sự bất động, khỏi
những gì là tiện nghi, khỏi chủ
nghĩa giáo sĩ, khỏi tất cả những
gì làm cho chúng ta đóng kín
lòng lại. Các giáo xứ, các
trường học, các tổ chức được
thiết lập là để đi ra, nếu không,
chúng sẽ trở thành một NGO
(Tổ Chức Phi Chính Phủ - Non
Governmental Organization)
thế mà Giáo Hội không thể là
một NGO. Xin các Giám mục
và các linh mục tha thứ cho Cha
nếu một số người trong chúng
con làm cho các ngài bị rối. Thế
nhưng đây cũng là lời khuyên
của Cha. Cảm ơn chúng con về
những gì chúng con có thể
làm". Hãy là những người trẻ
trong chuyển động.
Lời mời gọi thứ ba hướng
đến sự giải thoát. Các bạn đừng
tái phạm sai lầm như chàng
thanh niên giàu có (Mc 10,1727): anh ta có của cải, tuân giữ
các luật lệ và giới răn cách hoàn

hảo, nhưng dù như vậy, anh vẫn
cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Chúa Giêsu trìu mến nhìn anh
ta - đó là cách Ngài nhìn mỗi
người trong các bạn - và Ngài
mời anh ta từ bỏ mọi sự để đi
theo Ngài. Chàng thanh niên ấy
đã tỏ ra buồn bã vì anh ta không
thích nghe theo tiếng gọi của
Chúa, vi anh rất giàu. Sự gắn bó
với của cải đã ngăn cản anh ta
trải nghiệm ân huệ được ở rất
gần Thiên Chúa.
Các bạn hãy cảm hứng từ
Thánh Phanxicô, người đã từ bỏ
tất cả tài sản của mình để đổi
lấy kho báu của tính độc lập
thanh thoát; điều này đã biến
ngài thành một người được giải
thoát, được tự do để yêu mến
Thiên Chúa, con người và mọi
thụ tạo. Ngài trở thành anh em
với mọi người trong tình trạng
được giải thoát hoàn toàn. Vậy,
các bạn hãy trao ban bản thân
cách tự do và không dè giữ cho
Chúa Kitô và cho dự phóng của
Ngài. Hãy là những người
mang theo và cống hiến lòng
thương xót cho tất cả những ai
các bạn gặp trong cuộc phiêu
lưu này là, cuộc bước theo Chúa
Kitô. Ước gì lòng thương xót

này hoàn toàn thống trị tâm trí
các bạn, nhờ đó, các bạn có thể
dùng tất cả trí tuệ và tài năng
của mình vào việc phục vụ
Công lý; thống trị trái tim các
bạn, nhờ đó, các bạn có thể hòa
nhịp với tình yêu Thiên Chúa
vốn được biểu lộ trong mọi
hoàn cảnh; thống trị đôi chân
các bạn, nhờ đó, các bạn có thể
bước đi không mệt mỏi đến với
các vùng ngoại biên hiện sinh
và địa lý; thống trị đôi tay các
bạn, nhờ đó, các bạn có thể
dang rộng ra với tất cả những ai
đang sống mà cần được giúp
đỡ. Càng quảng đại sống sự giải
thoát, các bạn sẽ càng trở nên,
như Chúa nói, giống với "ai đã
có, sẽ được cho thêm" (Mt
13,12).
Đây là ba lời mời mà tôi
khiêm tốn gửi đến các bạn.
Chúng tôi rất vui vì mong được
gặp các bạn tại Krakow, nơi
đây, với nhau, với Chúa Kitô và
với Thánh Phanxicô, chúng ta
có thể trải nghiệm cách cụ thể
điều này là "Phúc thay ai
thương xót người, vì họ sẽ được
xót thương" (Mt 7,5).

Rôma, ngày 11 tháng 7 năm 2016, Lễ kính thánh Biển Đức, Viện phụ.
(Ký tên dưới đây gồm)
ts. Michael Anthony Perry, Tổng Phục vụ Dòng OFM.
ts. Mauro Johri, Tổng Phục vụ Dòng OFMCap.
ts. Marco Tasca, Tổng Phục vụ Dòng OFMConv.
ts. Nicholas Polichnowski, Tổng Phục vụ Dòng TOR.
sr. Deborah Lockwood, Tổng Phục vụ Dòng OSF.
Tibor Kauser, Tổng Phục vụ Dòng OFS.
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ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHAN SINH
ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA VÀ NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Hai biến cố quan trọng được
đánh dấu trong năm 2016: kỷ
niệm ngày theo truyền thống
được gắn liền với việc ban ơn
đại xá Portiuncula, vốn được
gợi hứng bởi ước muốn của
thánh Phanxicô rằng “mọi
người được vào Thiên Đàng”,
và việc cử hành Năm Thánh
Lòng Thương Xót, được gợi
hứng bởi ĐGH, đấng mang tên
thánh Phanxicô.
Chúng ta có thể để cho các
sử gia tranh cãi khi nào thì ơn
đại xá Portiuncula được ban;
mối bận tâm của chúng ta ở đây
đó là cơ hội được cung cấp cho
sự ngẫu nhiên này về mặt ngày
tháng để khám phá chủ đề
phong phú của lòng thương xót
và sự tha thứ trong bối cảnh của
truyền thống linh đạo Phan sinh
của chúng ta.
Từ ngữ lòng thương xót thì
rất gần gũi với thánh Phanxicô;
trong các bản văn của ngài,
thánh nhân thường xuyên sử
dụng từ ngữ này theo hai cách:
quy chiếu về lòng thương xót
Thiên Chúa dành cho chúng ta
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

và lòng thương xót chúng ta bày
tỏ cho anh chị em mình. Điều
này gợi nhớ lại cụm từ của Tin
Mừng mà ĐGH đã đề nghị như
là khẩu hiệu của Năm Thánh:
“Hãy thương xót như Cha anh
em là Đấng hay thương xót”
(Lc 6,36). Những mối liên hệ
trong tình thương xót của chúng
ta với người khác được gắn kết
gần gũi với lòng thương xót mà
Thiên Chúa đã tỏ bày cho
chúng ta: tình yêu Thiên Chúa
là vô hạn phát sinh từ nơi mà
chúng ta có thể kín múc lòng
thương xót khiến chúng ta có
thể thông tri cho người thân cận
của mình. Và như chúng ta biết,
chúng ta chỉ có thể yêu trong
chừng mực chúng ta ý thức
mình được yêu bởi Cội Nguồn
Thần Linh của mọi điều thiện
hảo.
Cách chung điều chúng ta
nói về tình yêu cũng có thể
dùng để nói về sự tha thứ, vốn
là một dạng thức đặc biệt của
lòng thương xót. Dụ ngôn mà
Đức Giêsu nói với chúng ta qua
việc trả lời cho câu hỏi của
Phêrô: “Con phải tha thứ bao
nhiêu lần?” tố cáo thái độ của
người đầy tớ đã không tha thứ
món nợ nhỏ của bạn đồng
nghiệp của ông, trong khi trước
đó ông chủ đã tha cho người
đầy tớ ấy một món nợ khổng lồ.
Một lần nữa, lý do cho việc tha
thứ cho người khác đó là chính
chúng ta đã được Thiên Chúa
tha thứ -như chúng ta cầu
nguyện trong Kinh Lạy Cha:
“Xin tha nợ chúng con như
chúng con cũng tha kẻ mắc nợ
chúng con”. Chữ ‘như’ ở đây
không ngụ ý về sự tương
đương, nhưng ngụ ý về động cơ

đàng sau sự tha thứ của chúng
ta cho người khác: từ sự chắc
chắn rằng Thiên Chúa đã tha
thứ cho tôi đưa đến nhu cầu tha
thứ ‘như’ Chúa Cha đã tha thứ.
Đây là một cách thế khác để nói
rằng chúng ta phải thương xót
‘như’ Chúa Cha là Đấng hay
thương xót.
Được ban tặng chân lý về
điều này, một cách thế chắc
chắn cho chúng ta trở nên
thương xót không ngừng là việc
tăng trưởng sự ý thức rằng
chính chúng ta được Thiên
Chúa yêu thương. Ở đây, một
lần nữa, chúng ta làm một sự
liên kết giữa ân ban nhận được
từ Thiên Chúa, và ân ban được
trao cho người khác, một điều
gì đó vốn là đặc điểm của kinh
nghiệm thiêng liêng Phan sinh.
Trong lãnh vực này, chúng ta,
giống như thánh Phanxicô,
khám phá ra rằng Thiên Chúa
“là Đấng tốt lành, Đấng rất tốt
lành, Đấng tốt lành nhất, và chỉ
mình Người là tốt lành”, vì thế,
sự cần thiết đáp trả đối với sự
tốt lành mà chúng ta đã nhận
lãnh mang lại sức mạnh cho
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chúng ta, với hệ quả là chúng ta
trao lại sự tốt lành đó trong khả
năng của mình.
Và bởi vì để trở nên ý thức
hơn về tình yêu của Thiên Chúa
đối với tôi thì điều cần thiết là
dành một số thời gian cho sự
phản tỉnh, nên chúng ta ý thức
rằng chúng ta đang được mời
gọi để xây dựng một tinh thần
cầu nguyện và sốt mến, để liên
kết chiêm niệm với hoạt động.
Đây là điều cốt yếu nếu chúng
ta ước ao tái khám phá nguồn
gốc đích thực của sự dấn thân
của mình và tình yêu dành cho
người thân cận, để khám phá
sức mạnh và năng lực cần thiết
cho việc dùng cuộc đời mình
trong sự phục vụ anh chị em của
chúng ta, và để tạo ra một nền
văn hóa hòa bình và hòa giải,
vốn là hoa trái của việc chiêm
niệm về tình yêu.
Khi Cha Thánh xin ĐGH
một ơn đại xá ngoại thường cho
một ngôi nguyện đường nhỏ ở
Portiuncula, thánh Phanxicô đã
tìm thấy một cách thức mới cho
việc cử hành sự tha thứ và lòng
thương xót vô biên của Thiên
Chúa dành cho chúng ta. Chúng
ta có thể đảm nhận và đào sâu
định nghĩa đẹp đẽ này của ơn
đại xá mà ĐGH Phanxicô đã
ban trong tông sắc Dung Mạo
Lòng
Thương
Xót
(Misericordiae Vultus), khi
ngài mô tả lòng thương xót như
“những ân xá của Chúa Cha,
qua trung gian Hiền Thê của
Đức Kitô, được ban cho tội
nhân vừa lãnh ơn giao hòa, sẽ
giải gỡ người ấy khỏi tất cả
những hậu quả của tội lỗi, để có
thể hành động với đức ái và lớn
lên
trong
tình
yêu.”
(Misericordiae Vultus 22). Bất
cứ khi nào chúng ta nhận lãnh
ơn đại xá lớn lao này của Chúa
Cha, qua Giáo Hội, chúng ta
10

cũng cảm nghiệm một sự tuôn
đổ của lòng thương xót, và điều
này cho phép chúng ta trở nên
có thể hơn trong việc cảm thông
và hòa giải trong những tình
huống của đời sống thực.
Chúng ta có thể thấy những
ví dụ đầy kinh ngạc về khả năng
sáng tạo để thăng tiến hòa bình
và hòa giải trong đời sống của
thánh Phanxicô. Tình tiết quan
trọng chợt đến trong tâm trí khi
vào cuối của cuộc đời ngài, Cha
Thánh đã hòa giải quyền bính
dân sự với đức giám mục thành
Assisi. Ngài đã làm điều đó
bằng việc hát Bài Ca Tạo Vật,
với việc thêm vào một phiên
khúc về sự hòa giải. Một người
viết tiểu sử đầu tiên đã viết ở
đầu câu
chuyện
này rằng
thánh
Phanxicô
đã
nói
với các
đồng bạn
của ngài:
“Thật là
một sự
xấu hổ
lớn lao
cho anh
em,

những tôi tớ của Thiên Chúa,
khi Đức Giám Mục và quyền
bính dân sự ghen ghét lẫn nhau
như thế, mà không có một ai
can thiệp cho sự hòa bình và
hòa hợp giữa họ (Assisi
Compilation,
84).
Thánh
Phanxicô không giả định rằng
đây là một vấn đề không liên
quan gì đến ngài; ngài đã cảm
thấy xấu hổ bởi vì không ai can
thiệp để phục hồi sự bình an.
Tôi tự hỏi chúng ta có cảm thấy
xấu hổ hay không khi không ai
can thiệp vào trong sự xung đột
của thời đại chúng ta? Chúng ta
cảm thấy trách nhiệm của mình
như thế nào, như thánh
Phanxicô đã cảm thấy, để mang
đến hòa bình và hòa giải?
Chúng ta cảm thấy trách nhiệm
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mình như thế nào, trước tiên,
trong chính những huynh đệ
đoàn của chúng ta, khi có
những bất đồng, cũng như trong
các xung đột về chính trị, tôn
giáo, kinh tế, và xã hội của thời
đại chúng ta?
Một sự dấn thân trọn vẹn và
chủ động như thế phải nảy sinh
từ một sự chiêm niệm sâu xa về
tình yêu của Thiên Chúa dành
cho mình. Đúng hơn, bởi vì tôi
cảm thấy được đụng chạm cách
cá vị bởi ân xá của Chúa Cha,
mà một sức mạnh nào đó, một
sự can đảm nào đó, một “sự dại
khờ” tuyệt vời nào đó được gợi
lên trong tôi. Điều này dẫn tôi
đến chỗ dính dấp vào, nhưng
chỉ theo cách của người nghèo,
là người ở trong tình yêu với
Thiên Chúa -để can thiệp với
một bài hát, hơn là một diễn từ
long trọng, nhưng thiếu đi sức
mạnh. Thánh Phanxicô với sự
đơn giản tinh tế của mình, đã
không nỗ lực để mời Đức Giám
Mục và quyền bính dân sự hội
họp nhằm cố gắng hòa giải
những khác biệt giữa họ. Thánh
Phanxicô biết rõ rằng đây
không phải là cách thế của ngài:
thay vào đó, ngài đã mời họ lại
để nghe một bài hát, bởi vì chỉ
nhờ việc hướng họ đến một
mức độ cao hơn, hướng đến cái

đẹp của Thiên Chúa -và làm thế
trên nhịp điệu của bài hát- mà
hai con người bị giam giữ trong
xung đột có thể nhận ra những
lý do cao hơn cho việc sống
trong hòa bình. Trong thế giới
hôm nay, những người Phan
sinh chúng ta có thể không
được mời gọi để bày tỏ và giải
quyết những vấn đề phức tạp
của thế giới bằng việc đề nghị
những giải pháp kỹ thuật, hay
bởi việc dính dấp vào các vấn
đề khó khăn, vốn vượt quá sức
chúng ta. Thay vào đó, chúng ta
được mời gọi tìm kiếm những
con đường thúc đẩy sự hòa giải
và hòa bình bằng việc đụng
chạm đến con tim của người
khác với chứng từ của sự hèn
mọn, đơn sơ, cái đẹp và bài hát.
Bằng việc sống như những anh
chị em trong chân thành và
chân lý, chúng ta làm chứng
cho điều là cốt yếu; và người
nghèo hôm nay, giống như
quyền bính dân sự và Đức Giám
Mục, có thể nhận ra rằng thật là
đáng giá để sống trong hòa
bình, để nhìn các vấn đề trong
quan điểm riêng của họ, và để
chọn con đường của sự tha thứ.
Nói về ơn đại xá và lòng
thương xót, chúng ta trước tiên
nhìn vào sự tha thứ và lòng
thương xót của Chúa Cha dành

cho chúng ta. Nhưng chúng ta
cũng có thể làm ngược lại: bắt
đầu từ tha thứ và hòa giải với
anh chị em mình, và sau đó nói
về lòng thương xót của Thiên
Chúa, như thánh Phanxicô đã
làm trong Di Chúc của ngài.
Điều quan trọng nhất đó là hai
khía cạnh không được tách rời,
bởi vì trong Tin Mừng, Đức
Giêsu dạy rằng điều răn thứ
nhất đồng thời bàn về yêu Chúa
và yêu người thân cận, hai điều
này không bao giờ được chia
tách.
Xin cho thế kỷ này giúp
chúng ta cảm nghiệm một “sự
xấu hổ lành mạnh” bởi vì thiếu
những con người dấn thân
mạnh mẽ để hoạt động cho hòa
bình và hòa giải trong những
thực tại xung đột mà chúng ta
sống trong đó. Xin điều đó giúp
chúng ta lớn lên trong khả năng
sáng tạo của mình để tìm thấy
những cách thức mới trong việc
hát một bài ca mà những người
nam và người nữ của thời đại
chúng ta có thể liên kết lại với
nhau. Xin cho đời sống của
chúng ta là một bài ca sống
động ca ngợi Thiên Chúa,
nguồn mạch của mọi tình yêu,
và nhờ đó là một sự gợi hứng
đích thực cho việc xây dựng
hòa bình và cho sự hòa giải.

Roma ngày 23 tháng 7 năm 2016, lễ kính thánh Brigid, bổn mạng châu Âu
(Ký tên dưới đây gồm)
ts. Michael Anthony Perry, Tổng Phục vụ Dòng OFM.
ts. Mauro Johri, Tổng Phục vụ Dòng OFMCap.
ts. Marco Tasca, Tổng Phục vụ Dòng OFMConv.
ts. Nicholas Polichnowski, Tổng Phục vụ Dòng TOR.
sr. Deborah Lockwood, Tổng Phục vụ Dòng OSF.
Tibor Kauser, Tổng Phục vụ Dòng OFS.
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TIN TỈNH DÒNG
---

Học Viện Phanxicô Thủ Đức: Kỳ thi Chuyển giai đoạn và Tuyển sinh 2016.
Sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng Sáu năm 2016,
Học viện Phanxicô tổ chức kì thi tổng hợp
(comprehensive) hay còn gọi thi chuyển giai
đoạn dành cho các sinh viên kết thúc năm thứ ba
chương trình đại cương. Đây là kì thi nhằm đánh
giá khả năng của sinh viên trước khi bước vào
giai đoạn đào tạo tiếp theo (chương trình cử nhân
thần học). Năm nay có 35 sinh viên (trong đó, có
19 sinh viên Phanxicô) tham dự kì thi này. Sau kì
thi này, các sinh viên Phanxicô tạm rời môi
trường Học viện để bắt đầu “Năm thực tập Phan
sinh” tại các cộng đoàn.

Cũng trong sáng hôm ấy, Học viện Phanxicô
cũng đã tổ chức kì thi tuyển sinh năm học 20162017. Đây là kì thi hằng năm để chọn ứng viên
có khả năng theo đuổi chương trình
baccalaureato gồm Triết học và Thần học được
thiết kế theo qui định của Bộ Giáo Dục Công
Giáo và theo những chỉ dẫn của Tông huấn
Sapientia Christiana. Năm này có 57 ứng sinh,
trong đó 19 ứng sinh của Phanxicô (đang ở giai
đoạn Thỉnh sinh) tham dự kì thi này. Buổi sáng,
các ứng sinh làm bài môn Việt văn; và buổi chiều
dành cho môn Anh văn và Giáo lý.

---

Tĩnh tâm chuẩn bị Tuyên khấn trọng thể
Mười anh em chuẩn bị khấn
trọng thể đã trải qua một tháng
tĩnh tâm, từ 20/6 đến 19/7/2016,
tại Cộng đoàn Phanxicô Du
Sinh, Đà Lạt. Chương trình tĩnh
tâm được chia thành bốn tuần
với bốn chủ đề giúp anh em đào
sâu linh đạo và lối sống Phan
sinh. Mỗi ngày, ngoài việc
tham dự thánh lễ và cử hành các
giờ kinh nguyện, anh em có một
giờ nghe giảng (8giờ đến 9giờ).
Phần lớn thời gian, anh em
dành cho việc cầu nguyện, suy
gẫm riêng và đọc sách thiêng
liêng.
Tuần đầu tiên (21-27/6), anh
Phanxicô Đinh Trọng Đệ,
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OFM, Giám sư
Tập viện, hướng
dẫn anh em về
Linh đạo Phan
sinh. Anh em có
cơ hội đào sâu
hơn Hiến chương
và Nội qui Dòng.
Tuần thứ hai
(28/6-4/7), anh
em được anh
Phêrô Trần Ngọc
Phú, OFM, Phụ
tá Giám sư khấn tạm, chia sẻ về
Nền tảng đời sống thánh hiến
dựa trên Tông huấn Vita
Consecrata (phần 1). Tuần kế
tiếp (5-11/7), anh Antôn
Nguyễn Ngọc Kính, OFM,

Giám sư khấn tạm giúp anh em
tìm hiểu Dấu chỉ tình huynh đệ
trong phần 2 của Tông huấn.
Anh em được gợi ý đọc sách
Cộng đoàn thánh hiến. Tuần
cuối (12-18/7), anh Irênê
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Nguyễn Thanh Minh, OFM,
hướng dẫn anh em phần 3 của
Tông huấn với chủ đề Sứ vụ yêu
thương. Tuần cuối này anh em
dành thời gian đọc lại Huấn thị
Xuất phát lại từ Đức Kitô.
Tất cả các bài chia sẻ và
hướng dẫn trong suốt tháng tĩnh
tâm giúp anh em ý thức hơn vào

hai mối bận tâm căn bản, đó là:
bận tâm về Thiên Chúa và bận
tâm về con người. Điều này
không nằm ngoài ý nghĩa của
câu ý lực mà anh em chuẩn bị
khấn trọng năm nay đã chọn:
“Lạy Chúa, xin cho con biết
mến yêu và phụng sự Chúa
trong mọi người” trong Lời
Kinh Hòa bình của Cha Thánh

Phanxicô. Thời gian tĩnh tâm là
cơ hội tốt để anh em chuẩn bị
sẵn sàng nói lên quyết định dấn
thân vĩnh viễn của mình trong
lối sống Anh em Hèn mọn. Anh
em sẽ tuyên khấn trọng thể
trong thánh lễ sẽ được cử hành
vào ngày 17/9/2016, nhân dịp lễ
Thánh Phanxicô Năm Dấu.

---

Tham dự Cuộc gặp gỡ anh em trẻ Vùng Đông Á (CIP-EAC) tại Philippines
Sáng sớm ngày 27/7/2016,
12 anh em Lớp 4 (năm thứ 4
Học viện) đã lên đường sang
Philippines tham dự Cuộc gặp
gỡ anh em trẻ (Common
Integration Program) đến từ các
Tỉnh Dòng thuộc Hội đồng
Giám tỉnh Đông Á (EAC).
Năm nay, chương trình kéo
dài từ 29/7 đến 31/8/2016, với
chủ đề: “Những người anh em
và những người hèn mọn: Sứ
giả của Lòng Thương xót và
Sự Tha thứ tiến ra các vùng
ngoại biên”. Các anh em tham
dự gồm: 12 đến từ Việt Nam, 5
đến từ Nam Hàn, 8 đến từ
Philippines (4 từ Hạt Dòng
Thánh Antôn Pađua và 4 từ
Tỉnh Dòng Thánh Pedro
Bautista).
Tuần thứ nhất, anh em dành
cho việc gặp gỡ và giới thiệu về
Tỉnh Dòng của mình, thăm
viếng một số nhà thờ và trường
đại học, Đan viện Clara; sau đó,
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anh em được gửi đến sống tháp
nhập với người nghèo vùng
ngoại ô Manila. Tuần kế tiếp,
anh em tham dự các lớp về Linh
đạo Phan sinh, Sứ vụ và Truyền
giáo tại Học viện Đức Bà Các
Thiên Thần (OLAS) thuộc Tỉnh
Dòng Philippines. Anh em có
cuộc hành hương đến các nhà
thờ cổ mang đậm dấu ấn của
các nhà truyền giáo Phan sinh ở
Laguana và
Quezon.
Tuần thứ ba
được dành
cho việc tìm
hiểu Linh
đạo và Đời
sống thánh
hiến trong
bối cảnh Á
Châu: sứ vụ
truyền giáo,

phục vụ người nghèo và cử
hành phụng vụ. Tuần cuối, anh
em trải nghiệm đời sống chiêm
niệm Phan sinh ở Tagatay.
Xen kẽ giữa các tuần là
chương trình giới thiệu văn hóa
của mỗi nước nhằm giúp anh
em trong vùng Đông Á hiểu
biết nhau hơn. Chương trình
này sẽ do chính anh em của mỗi
nước tổ chức, bao gồm: chia sẻ
về lịch sử, dân tộc, tôn giáo…;
cử hành phụng vụ thánh lễ và
kinh nguyện với nghi thức,
thánh ca và nhạc cụ theo truyền
thống riêng mỗi nước…; và tự
tay anh em sẽ nấu các món ăn
đặc trưng của quốc gia mình để
“chiêu đãi” anh em. Cuộc gặp
gỡ sẽ kết thúc vào ngày 31/8
sau thánh lễ bế mạc được cử
hành tại Nhà thờ cạnh Nhà Tỉnh
Dòng Philippines.
13
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Khóa Tĩnh tâm năm dành cho Anh em Khấn tạm 2016 (15-19/8/2016)
Các anh đồng hành gồm: Anh
Antôn Nguyễn Ngọc Kính, Anh Giuse
Nguyễn Tiến Dũng, Anh Giuse Ngô
Ngọc Khanh (Thủ Đức), Anh Nicolas
Vũ Ngọc Hải (Pleiku) và Anh Giuse
Đỗ Đức Vượng (Cần Thơ).
Các đề tài gợi ý cầu nguyện gồm:
Bài 1: Mc 4, 35-41: Chúa Giêsu dẹp
yên sóng gió: Những trận bão trên thế
giới và trong Dòng (A.Kính: ngày
15/8/2016)

Sáng ngày 15/8/2016, các
anh em khấn tạm bắt đầu
Khóa Tĩnh tâm năm tại Nhà
Tĩnh tâm Đamianô, Quận 9.
Khóa tĩnh tâm có 66 anh em
tham dự và kéo dài đến ngày
19/8/2016 với chủ đề:
“Được sai đến vùng ngoại
biên trong tư cách Anh em
Hèn mọn”. Toàn bộ thời
gian tĩnh tâm sẽ được dành
vào việc cầu nguyện, thinh
lặng, suy nghĩ về ơn gọi,
lượng giá hành trình ơn gọi
và viết nhật ký. Ngoài các
giờ phụng vụ như thường lệ,
mỗi ngày anh em có hai giờ
(sáng và chiều) dành cho
nghe giảng và gợi ý cầu
nguyện; tiếp sau đó là giờ
cầu nguyện riêng và lượng
giá giờ cầu nguyện. Buổi tối
sau giờ Kinh sách, anh em
chia sẻ theo nhóm và kết
thúc bằng giờ Kinh tối.
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Bài 2: Rm 8,28-30: Ý định cứu độ
của Thiên Chúa: Làm sao đương đầu
với những trận bão trên thế giới và
trong dòng? (A.Kính)
Bài 3: Nền tảng Kinh Thánh của việc “ra đi đến vùng ngoại biên”
(A.Khanh: 16/8/2016)
Bài 4: Ed 37,1-14: Đống xương khô: Thời lưu đày (A.Khanh)
Bài 5: Hoàn cảnh của Dòng và thế giới (A. Tiến Dũng: 17/8/2016)
Bài 6: Mc 10,46-52: Anh mù Bartimê: Cần được thương xót
(A.Tiến Dũng: 17/8/2016)
Bài 7: Lc 10,1-12: Chúa Giêsu sai 72: Môn đệ ra đi: Ra đi như
người anh em (A. Ngọc Hải: ngày 18/8/2015)
Bài 8: Mc 9,33-37: Trở nên như trẻ nhỏ: Ra đi như người hèn mọn
(A. Ngọc Hải)
Bài 9: St 12, 1-9: Thiên Chúa kêu gọi cụ Apraham: Truyện cụ
Abraham và Sara (A.Vượng: 19/8/2015)
Bài 10: Mt 28, 16-20 : Mệnh lệnh truyền giáo: Mang niềm vui đến
vùng ngoại biên (A.Vượng)
Sau khi kết thúc Khóa Tĩnh tâm năm, các anh em sẽ chuẩn bị cho
năm học mới sẽ được khai giảng vào sáng ngày mồng 5 tháng 9 năm
2016.

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

Bonum

---

Học viện Phanxicô: Hoạt động Tông đồ Xã hội trong Năm học 2015-2016
Thánh Linh, Tân Đức, Hiệp
Nhất, Tân Vạn. Năm nay có
thêm hai nhóm mới là nhóm
sinh viên Công giáo Gioan
Phaolô II và nhóm các gia đình
anh chị Công Nhân (nhóm này
tổ chức đọc kinh tại gia luân
phiên giữa các gia đình với
nhau).

Việc thực tập hoạt động
Tông Đồ Xã Hội của Học viện
Phanxicô Thủ Đức vẫn duy trì
các sứ vụ đã được thực hiện từ
nhiều năm qua. Thời gian thực
tập của anh em Học viện là vào
các ngày Chúa Nhật hàng tuần.
Trong năm học 2015 – 2016,
anh em Học viện đã thực tập
tông đồ trong bốn lĩnh vực đây:
1. Phục vụ anh chị em
nghèo, gồm có: - tắm rửa vệ
sinh cho anh chị em bệnh nhân
tâm thần tại trung tâm Tam Hà
(Thủ Đức); - đồng hành và
thăm viếng mục vụ các gia đình
anh chị nhiễm H, thuộc nhóm
Nắng Mai (trụ sở tại Tu hội
Nada, Giáo xứ Khiết Tâm);thăm viếng các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn
Quận 9 và Thủ Đức; - thiêu đốt
thi hài các em thai nhi bị phá bỏ,
cũng như cộng tác với một số
Sơ, Bác sĩ, Y tá, Cộng tác viên
trong việc giúp đỡ các em gái
lầm lỡ mang thai.
2. Mục vụ các giáo xứ,
đoàn thể: anh em dạy giáo lý

tại các Giáo xứ Tân Đức, Thủ
Đức, Thánh Tâm, Giáo họ Tam
Hiệp (Biên Hòa), các em
Khiếm Thính của trường Hy
Vọng I (Quận I) và trao Mình
Thánh Chúa tại giáo xứ Thánh

Tâm. Đặc biệt năm nay anh em
cũng đồng hành với nhóm Giới
Trẻ của Giáo xứ Thánh Tâm.
3. Mục vụ anh chị em di
dân: anh em tiếp tục đồng hành
với các bạn trẻ di dân thuộc các
nhóm sinh viên-công nhân:

4. Mục vụ Dòng Ba Phan
Sinh Tại Thế và các hoạt động
liên quan: anh em tiếp tục học
hỏi và chia sẻ tinh thần Phan
sinh qua việc cộng tác với các
Trợ úy của Huynh Đệ đoàn
Phan sinh Tại thế Hiển Linh và
giới trẻ Phan sinh Hiển Linh.
Đặc biệt, anh em cũng thăm
viếng quý gia đình ân nhân
trong Hội bảo trợ ơn gọi thuộc
khu vực Quận 9 và Thủ Đức

một cách đều đặn.
Tạ ơn Chúa về muôn hồng
ân mà Ngài đã ban cho Học
viện Phanxicô Thủ Đức, thể
hiện qua các sứ vụ tông đồ xã
hội mà anh em đã thực hiện
trong năm học 2015-2016 vừa
qua.

---
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THỈNH VIỆN PHANXICÔ BÌNH GIÃ - NĂM HỌC 2015-2016
Thỉnh viện Phanxicô Bình
Giã toạ lạc ở ấp Đông Linh, xã
Bình Giã, huyện Châu Đức,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm
nhận việc đào luyện các ứng
sinh từ nhiều năm nay theo
“Cẩm nang đường hướng huấn
luyện Phan sinh” về các
phương diện: nhân bản, thiêng
liêng, trí thức, lao động, và
đoàn sủng Phan sinh (x.
ĐHHLPS 185). Năm học 20152016, Thỉnh viện đón nhận 20
em sau khi kết thúc giai đoạn
Tìm hiểu (2-3 năm tại Nhà Tìm
hiểu Thủ Đức). Ban Huấn luyện
Thỉnh viện gồm có: Anh Đa
Minh Phạm Văn Đổng, Giám
sư và cũng là Bề trên Tu viện
Phanxicô Bình Giã, Anh Phêrô
Trần Ngọc Niên, Phụ tá Giám
sư. Ngoài ra hiện diện tại cộng
đoàn này còn có Thầy Carôlô
Nguyễn Thành Triệu – mặc dù
hơn 80 tuổi nhưng vẫn miệt mài
với kinh nguyện và công việc
lao động; Anh Giuse Lê Minh
Chuyển và Anh Phêrô Nguyễn
Thọ Hoàng Dũng. Tất cả các
anh đều cộng tác vào công tác
huấn luyện, đặc biệt là những
tấm gương sáng cho các em
đang bắt đầu bước vào đời sống
tu trì Phan Sinh. Chương trình
huấn luyện Thỉnh sinh gồm các
khía cạnh:
 Về nhân bản: các ứng sinh
được học hỏi và tập luyện
các giá trị nhân bản, nhất là
tinh thần kỷ luật, phục thiện,
cầu tiến, biết chấp nhận
mình và chấp nhận người
khác, sẵn sàng cộng tác, vui
tươi hoà nhã với mọi người.

mới lại tình yêu ấy mỗi ngày
bằng thái độ yêu thích cầu
nguyện, xét mình, đọc sách
thiêng liêng, tham dự thánh
lễ và các giờ kinh phụng vụ,
suy niệm Kinh Thánh. Vào
thứ bảy đầu tháng, các ứng
sinh tĩnh tâm tại cộng đoàn,
xưng tội, chầu Thánh Thể.

Tối thứ năm tuần hai trong
tháng, các ứng sinh được
Giám sư huấn đức. Mùa
Vọng và Mùa Chay, các ứng
sinh tĩnh tâm một ngày ở
những cộng đoàn khác.

 Về thiêng liêng: các ứng
sinh tập nhận biết Đức Giêsu
Kitô, không chỉ bằng kiến
thức suông mà bằng tình yêu
thắm thiết, nồng nàn. Họ làm
16
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 Về tri thức: các ứng sinh
chú tâm theo dõi những lời
chỉ dạy của các vị giáo sư và
những vị hướng dẫn tinh
thần. Các ứng sinh học Dẫn
nhập Kinh Thánh, Thánh
vịnh, Phụng vụ, Giáo lý, Đời
tu, linh đạo Phan sinh, Anh
văn, Việt văn vào các buổi
sáng từ thứ hai đến thứ sáu
hàng tuần. Ngoài giờ trên
lớp, các ứng sinh còn dành
thời gian đọc sách, nghiên
cứu...

lượng định vào cuối tháng để
giúp nhau thực hiện những
dự phóng đời tu tốt hơn.
 Về công tác tông đồ xã hội:
Mỗi sáng Chủ Nhật, có hai
em dạy giáo lý cho anh chị
em người dân tộc Châu ro ở
Ruộng Tre (khoảng 15 km);
chăm sóc đời sống thiêng
liêng cho khoảng 30 anh chị
em dân tộc Châu ro ở một
ngôi làng cách Nhà dòng 4
cây số (tổ chức thánh lễ, dạy
giáo lý, thăm viếng, …); dạy

văn hóa, đàn và nhạc cho các
em thiếu nhi.
Kết thúc năm học 20152016, Tỉnh Dòng đón nhận 18
em vào giai đoạn Tập viện. Các
em sẽ bắt đầu năm tập tại Tập
viện Du Sinh vào ngày 21/8 với
nghi thức nhận tu phục. Trong
suốt năm tập tu, các em dành
nhiều thời gian cho việc cầu
nguyện và đào sâu Hiến
chương, Luật dòng, Nội qui, …
để chuẩn bị cho việc tuyên khấn
lần đầu vào cuối năm này.

 Về đoàn sủng Phan sinh:
các ứng sinh cố gắng sống
đơn giản, nghèo khó, vui
tươi, tiết chế, yêu thương,
thăm viếng những người
nghèo khổ.
 Về huynh đệ: các ứng sinh
được tập luyện biết quan tâm
đến nhau, tránh những lời
nói, hành động làm tổn
thương tình huynh đệ. Các
ứng sinh thường tổ chức giờ
---

TẬP VIỆN PHANXICÔ DU SINH – NĂM TẬP 2015-2016
Năm tập 2015-2016, Tập
viện Phanxicô Du Sinh đón
nhận 20 em bước vào giai đoạn
tập tu. Các em đến từ nhiều nơi:
miền Bắc, Trung, Nam và Tây
nguyên. Độ tuổi trung bình của
các em là 25. Các em bắt đầu
năm tập 2015-2016 với nghi
thức nhận tu phục trong giờ
kinh Chiều 22/08/2016. Trong
suốt năm tập, các em được dẫn
vào sự hiểu biết sâu xa hơn và
sống động hơn về Đức Giêsu
Kitô, về những đòi hỏi căn bản
của việc đi theo Ngài và của
tiếng Chúa gọi vào đời sống
Phan sinh (x. ĐH HLPS, s.191)
Ban Huấn luyện Tập viện
gồm: Anh Phanxicô X. Đinh
Trọng Đệ, Giám sư Tập viện;
Anh Irênê Nguyễn Thanh
Minh, Phụ trách CĐ và Phụ tá
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Giám sư Tập viện; Anh Phêrô
Tự Tín và Anh Gioan B.
Nguyễn Duy Hải: thành viên
Ban Huấn luyện; các anh em
còn lại trong Cộng đoàn (6 anh
em) cũng cộng tác vào việc

huấn luyện với vai trò tư vấn (x.
ĐH HLPS, s.198).
Trong suốt năm tập, Ban
Huấn luyện sẽ giúp các tập sinh
tiếp tục việc huấn luyện nhân
bản và kitô hữu; và làm cho tâm
trí phù hợp với Đức Giêsu Kitô
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theo tinh thần thánh Phanxicô
(x. ĐH HLPS, s.193). Các tập
sinh được hướng dẫn và tập
luyện các khía cạnh sau:
Đời sống cầu nguyện: Đây
là ưu tiên trong suốt năm tập, do
đó được dành nhiều thời gian
nhất. Ngoài thánh lễ và các giờ
kinh nguyện, các em còn có giờ
cầu nguyện riêng (một giờ mỗi
ngày) cũng như giữ sự thinh
lặng. Các em còn có giờ đọc và
suy niệm Lời Chúa, Chầu
Thánh Thể vào chiều Chủ Nhật,
các giờ tôn kính Đức Maria,
Cha Thánh Phanxicô, Thánh
Giuse vào giờ kinh Tối trong
tuần… Mỗi tháng, các em có 1
ngày tĩnh tâm; và dịp đầu, giữa
và cuối năm tập các em tĩnh tâm
với thời lượng 3 đến 10 ngày.
Đời sống huynh đệ và hèn
mọn: Các em tháp nhập vào đời
sống Cộng đoàn trong đời sống
phụng vụ (thánh lễ, kinh
nguyện, các việc đạo đức, tĩnh
tâm tháng…), chia sẻ công việc

chung (các việc trong nhà và
ngoài vườn, chăm sóc hoa
viên…) và các buổi gặp gỡ
huynh đệ (giờ chơi chung,
mừng lễ bổn mạng, lễ tết…).
Giữa các em tập đón nhận nhau
để biết tôn trọng sự khác biệt để
có thể xây dựng đời sống huynh
đệ sâu sắc hơn.
Đời sống Tri thức: Các em
được khai tâm về Thần học đời
tu, cách riêng Thần học luật
dòng, Hiến chương và Linh đạo
phan sinh, đặc biệt dựa trên các
di cảo của thánh Phanxicô và
truyền thống lành mạnh của
Dòng, học hỏi Lịch sử Hội
Dòng và Tỉnh Dòng. Các em
chuyên tâm vào việc đọc và suy
niệm Kinh thánh mỗi ngày và
nhất là các sách Tin Mừng.
Đồng hành và Linh hướng:
Các em có giờ Huấn đức chung
vào tối thứ Năm hằng tuần.
Ngoài ra, đồng hành cá nhân
theo tháng hoặc khi có nhu cầu

đặc biệt trong các kỳ tĩnh tâm
và kỳ cuối năm tập.
Hoạt động Tông đồ: Các
em tham một số sinh hoạt của
Giáo xứ Du Sinh và của Giáo
phận; Cộng tác với các anh phụ
trách Cơ sở nuôi cấy mô tổ chức
các buổi lễ cho anh chị em công
nhân; Giúp sinh hoạt Giới trẻ
Phan sinh Miền Bảo Lộc; Thăm
viếng người nghèo quanh nhà
trong dịp lễ tết; các em hiệp
thông với đời sống Giáo hội và
thế giới qua việc đọc báo, xem
truyền hình (chương trình thời
sự) cũng như nghe Đài Chân lý
Á Châu trong giờ cơm sáng.
Kết thúc năm tập 20152016, 18 em được Tỉnh Dòng
chấp thuận tuyên khấn lần đầu
vào ngày 22/8/2016 tại Nhà thờ
Giáo xứ Du Sinh, Đà Lạt. Sau
đó, các em được về thăm gia
đình khoảng 10 ngày trước khi
về Học viện Phanxicô (Quận 9,
Sài Gòn) để bắt đầu năm thứ
nhất chương trình Triết học.

---

Khóa Thường huấn U.10 tại Đà Lạt (2-5/8/2016)
Sáng ngày 2/8/2016, Lễ Đức
Trinh Nữ Maria Nữ Vương Các
Thiên Thần Ở Portiuncula, các
anh em khấn trọng dưới 10 năm
(Thường huấn U10) đã quy tụ
về Cộng đoàn Phanxicô Du
Sinh để bắt đầu Khóa Thường
huấn với chủ đề “Nhân đọc
Thông điệp Laudato Si’, học
về tinh thần JPIC”. Anh Giám
tỉnh, Inhaxiô Nguyễn Duy Lam,
OFM đã chủ tế thánh lễ khai
mạc. Trong bài giảng lễ anh đã
nhắc anh em lưu tâm đến Ơn
Đại xá Portiuncula, một ân huệ
lớn lao mà Thánh Phanxicô đã
xin
Đức
Giáo
Hoàng
Innôcenxiô III ban cho. Đặc
biệt, năm nay gia đình Phan
sinh toàn thế giới sẽ kỷ niệm
800 năm biến cố này trong bối
18

cảnh Năm Thánh Lòng Chúa
Thương Xót. Đây là một niềm
vui lớn lao cho Gia đình Phan
sinh.
Sau bữa điểm tâm với anh
em trong Cộng đoàn và Tập
viện Du Sinh, các anh em tham
dự Thường huấn U10 đã gặp gỡ
nhau tại Hội trường để thống
nhất chương trình làm việc

trong các ngày sắp tới với sự
điều hành của Anh Điều phối
viên Thường huấn Tỉnh Dòng,
Phanxicô X. Vũ Phan Long,
OFM. Anh em cũng đã chọn ra
Anh Đại diện Nhóm, Giuse Đỗ
Đức Vượng, OFM cũng như
Ban Thư ký gồm: Anh Gioan B.
Đoàn Minh Sáng, OFM; Anh
Phêrô Hoàng Cao Thái, OFM
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Bản
Ghi
nhớ
theo
nhóm. Buổi
sáng
kết
thúc
với
buổi Đúc
kết chung
về Bản Ghi
nhớ
U10
năm 2015.
và Anh Phêrô Trần Ngọc Niên,
OFM. Anh Điều phối viên
Thường huấn cũng đã công bố
danh sách các nhóm thảo luận
và chỉ định Trưởng và Thư ký
mỗi nhóm. Anh em thống nhất
phương pháp thảo luận là Xem
– Xét – Làm. Một số anh em
đóng góp ý kiến nhằm giúp cho
các ngày làm việc sắp tới đạt
được kết quả tốt hơn.
Tiếp theo, Anh Giám tỉnh có
bài nói chuyện với anh em. Anh
Giám tỉnh nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc xây dựng mối
tương quan mật thiết với Thiên
Chúa và khẳng định đây là nền
tảng cho mọi mối tương quan
khác. Chúng ta học nơi Cha
Thánh Phanxicô, một con
người cầu nguyện trong mọi lúc
và ở mọi nơi. Gặp gỡ Thiên
Chúa là ưu tiên trong đời sống
của Đấng Sáng lập linh đạo
Phan sinh. Khởi đi từ cuộc gặp
gỡ Thiên Chúa mà Cha Thánh
Phanxicô can đảm dấn thân
trong mọi hoàn cảnh. Kết thúc
bài nói chuyện, Anh Giám tỉnh
nhắn nhủ anh em cố gắng sống
hết tình với Thiên Chúa, với tha
nhân và với mọi loài thọ tạo
bằng cả tấm lòng chân thành
của mình.
Sau giờ giải lao, anh em trở
lại Hội trường nghe đọc lại Bản
Ghi nhớ khóa Thường huấn
U10 năm 2015 tại Lộc Thủy,
Giáo phận Vinh. Kế đến, Anh
Điều phối viên Thường huấn
hướng dẫn anh em Lượng giá
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

Buổi chiều 2/8, từ 2g đến 3g,
Anh Giám sư Tập viện,
Phanxicô X. Đinh Trọng Đệ,
OFM, trình bày đề tài thứ nhất
“Thông điệp Laudato Si’
chương II và Quan niệm Phan
sinh về thụ tạo”. Với đề tài này,
Anh Giám sư Tập viện chia sẻ
với anh em cái nhìn về Thiên
Chúa, con người và thụ tạo dưới
nhãn quan của thánh Phanxicô,
thánh Clara, thánh Bonaventura
và thánh Duns Scotus. Sau khi
nghe trình bày đề tài, anh em trở
về các nhóm thảo luận với các
câu hỏi do anh Thuyết trình
viên đưa ra.
Buổi tối anh em dành thời
gian nghe các chia sẻ của một
số anh em đang làm công tác
truyền giáo và một số công việc
về JPIC anh em đã thực hiện
được. Buổi chia sẻ huynh đệ kết
thúc với giờ kinh tối.
Ngày thứ Tư (3/8), buổi
sáng, Anh Vũ Liên Minh thuyết
trình đề tài 2 “Laudato Si’ dưới
nhãn quan hiện sinh” và buổi
chiều, Anh Phanxicô X. Vũ
Phan Long thuyết trình đề tài 3
“Laudato Si’ và
Bài Ca Anh Mặt
Trời”. Sau các
bài thuyết trình
đều dành thời
gian cho anh em
thảo luận theo
nhóm. Tối thứ
Tư, anh em
không có giờ

sinh hoạt chung để dành thời
gian cho Ban Thư ký đúc kết
các buổi thảo luận nhóm.
Ngày thứ Năm (4/8), buổi
sáng, anh tiếp tục nghe thuyết
trình với đề tài 4 “JPIC và vấn
đề môi sinh tại Việt Nam” do
anh Anselm Nguyễn Hải Minh
trình bày. Sau đó, anh em thảo
luận nhóm. Buổi chiều, anh
Giám tỉnh chia sẻ thông tin và
trả lời thắc mắc cho anh em.
Thời gian còn lại, Ban Thư ký
trình bày Bản Đúc kết của các
nhóm thảo luận. Kế đến, anh
Điều Phối viên Thường huấn
hướng dẫn anh em làm Bản Ghi
nhớ cho khóa Thường huấn
U.10 năm nay. Buổi tối anh em
thông qua Bản Ghi nhớ tại
Phòng chung. Sau đó, anh em
họp mặt huynh đệ theo lớp
khấn.
Ngày thứ Sáu (5/8), anh
Anselm Nguyễn Hải Minh
hướng dẫn anh em tham quan
một số địa điểm: Ni viện Trúc
Lâm (buổi nói chuyện ngắn,
tham quan) và Vòng quanh Hồ
Tuyền Lâm. Sau đó, anh em
đến thăm Giáo xứ Băng Tiên,
nơi Cha Thu (Dòng Chúa Cứu
Thế) “bám trụ” 20 năm để thực
hiện sứ vụ truyền giáo cho anh
chị em dân tộc tại đây. Điểm
dừng cuối cùng là Vườn rau
sạch trên đường trở về Cộng
đoàn Du Sinh. Khóa Thường
huấn U.10/2016 kết thúc lúc
16g00 chiều và anh em trở về
các Cộng đoàn.
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Mừng Ngọc khánh Khấn dòng Thầy Gioan M. Nguyễn Văn Đoài, OFM.
như các anh em đến từ cộng đoàn Đakao, Thủ
Đức và một số cha khách. Tham dự Thánh lễ có
một số anh em trong Tỉnh Dòng, gia đình và thân
nhân của Thầy Đoài và cộng đoàn Giáo xứ Thánh
Antôn. Anh Phó Giám tỉnh, thay mặt anh Giám
tỉnh, Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, và anh em
trong Tỉnh Dòng chúc mừng Thầy và hiệp thông
với Thầy trong thánh lễ hôm nay để tạ ơn Thiên
Chúa về hồng ân rất đặc biệt này.

Sáng Chủ Nhật, 7/8/2016, anh em Cộng đoàn
Phanxicô Cầu Ông Lãnh đã tổ chức lễ tạ ơn mừng
Ngọc khánh Khấn dòng Thầy Gioan M. Nguyễn
Văn Đoài, OFM. Anh Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng
Thánh Phanxicô Việt Nam, Giuse Vũ Liên Minh,
OFM chủ tế thánh lễ và đoàn đồng tế có anh
Giuse Phạm Văn Bình, OFM, Phụ trách Cộng
đoàn Cầu Ông Lãnh và là Chánh xứ Giáo xứ
Thánh Antôn, các anh em trong Cộng đoàn, cũng
---

Sau thánh lễ, anh em trong Cộng đoàn và các
anh em trong Tỉnh Dòng về tham dự thánh lễ,
cũng như gia đình Thầy Đoài và các Hội đoàn
trong Giáo xứ Thánh Antôn đã chia sẻ niềm vui
với Thầy trong bữa cơm huynh đệ. Nguyện xin
Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, gìn giữ
Thầy trong niềm vui và bình an để Thầy tiếp tục
trung tín bước theo Đức Giêsu Kitô trong đời
sống tu trì Phan sinh cũng như hăng say phục vụ
Cộng đoàn Dân Chúa.

MỪNG LỄ THÁNH CLARA, 11/08/2016
Đan viện Clara Thủ Đức
Mẹ,…), anh chị em giáo dân
một số giáo xứ trong Quận Thủ
Đức và Quận 9, cùng quý khách
mời. Ca đoàn giáo xứ Thánh
Linh đã giúp hát lễ.
Thánh lễ chiều lúc 16g00 do
cha Giuse Phạm Văn Bình,
OFM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh
Antôn, Quận 1, chủ tế và giảng
lễ. Các anh em Học viện
Phanxicô Thủ Đức hát lễ.
Sáng thứ Năm, 11/08/2016,
Đan viện Clara Thủ Đức mừng
lễ Thánh Clara. Cha Giuse Vũ
Liên Minh, OFM - Phó Giám
tỉnh Tỉnh Dòng Thánh
Phanxicô Việt Nam chủ tế và
giảng lễ; đoàn đồng tế gồm có
một số cha trong Tỉnh Dòng
thánh Phanxicô, và cha Gioan
B. Phạm Văn Hợp - Hạt trưởng
giáo hạt Thủ Thiêm, cha
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Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo Quản xứ Giáo xứ Thánh Linh
(nơi Đan viện tọa lạc), cùng quý
cha khách. Đến hiệp dâng thánh
lễ có một số anh em Phanxicô
(Cộng đoàn Thủ Đức, Đakao,
Cầu Ông Lãnh), đại điện các
thành phần trong Gia đình Phan
sinh Việt Nam (anh chị em
Dòng Phan sinh Tại thế, các chị
Phan sinh Thừa sai Đức

Nhờ lời bầu cử của Thánh
Clara, nguyện xin Thiên Chúa
gìn giữ các chị luôn bình an
trong đời sống chiêm niệm và
nghèo khó để cầu nguyện cho
các nhu cầu của đời sống Giáo
Hội, đặc biệt là sứ vụ truyền
giáo khắp nơi trên thế giới.
Chị em Clara Thủ Đức
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--Đan Viện Clara Xuân Sơn
Hằng năm, ngày 11/8 là dịp lễ lớn của Chị em
Clara trên toàn thế giới, và cũng trở thành ngày
hội vui, ngày họp mặt của anh chị em trong gia
đình Phan Sinh để mừng ngày sinh nhật trên trời
của người Mẹ, người Chị chúng ta. Đặc biệt, nơi
nào có sự hiện diện của Chị em Clara thì niềm
vui họp mặt càng ấm cúng nhưng cũng rất tưng
bừng. Trong tâm tình niềm vui ngày lễ đang còn
kéo dài, chúng con xin được chia sẻ thông tin về
đại lễ Mẹ Thánh tại Đan viện Clara Xuân Sơn:
Cũng như mọi năm, buổi tối áp ngày lễ, chị
em có tổ chức tưởng niệm giờ ly trần của Mẹ
Thánh, giờ tưởng niệm diễn ra rất âm thầm nhưng
cũng thật ấm cúng. Năm nay, sau giờ tưởng niệm,
Chúa ban hồng ân như mưa...như mưa...qua một
cơn mưa như trút, rửa sạch mọi cây cối, đường
đi. Đúng ngày lễ, lúc 9 giờ sáng, Cha Trợ úy Tinh
thần Đan viện, Gioakim Nguyễn Văn Có, OFM
chủ tế và Cha Phêrô Trần Ngọc Niên, OFM giảng
lễ và mười bốn cha khác, cùng sự tham dự của
anh chị em Phan Sinh Tại Thế Xuân Sơn-Bình
Giã và đông đảo giáo dân. Thánh lễ sốt sắng và
bình an trong khí trời mát mẻ. Sau Thánh lễ, mọi
người cùng chung vui với Đan viện qua tấm bánh
ngọt đơn sơ. Khi mọi người ra về gần hết, thì
---

hồng ân Chúa lại như mưa...như mưa rơi xuống
đời con....
Kết thúc một ngày lễ thật tốt đẹp trong niềm
vui. Nhân đây, một lần nữa, chị em Clara Xuân
Sơn chúng con xin cám ơn Cha Giám Tỉnh, quí
Cha, quí Thầy Dòng Phanxicô (OFM), quí Chị
Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ (FMM) và anh chị
em xa gần đã cầu nguyện, chúc mừng và hướng
về chúng con trong dịp lễ vừa qua. Nhờ lời cầu
bầu của Mẹ Thánh Clara, xin Thiên Chúa ban
muôn phúc lành xuống trên tất cả mọi người.
Chị em Clara Xuân Sơn

Anh Martin Ibarra, OFM thăm Tỉnh Dòng
Trưa ngày 9/8/2016, Anh
Martin Ibarra, OFM, Phó Giám
tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Babara,
Hoa Kỳ đã đến Nhà Tỉnh Dòng,
bắt đầu chuyến thăm viếng
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô
Việt Nam. Thầy Rufino, OFM,
mà chúng ta đã biết lâu nay,
thuộc Tỉnh Dòng của anh
Martin.
Dịp đến Việt Nam lần này
của anh Martin nhằm mục đích
“tiền trạm” cho hai người anh
em thuộc Tỉnh Dòng của anh sẽ
đến thực tập truyền giáo tại các
cộng đoàn của anh em chúng ta.
Sau cơm trưa, anh Martin đã
đến thăm Cộng đoàn Thủ Đức
và gặp gỡ anh em Học viện,
cũng như các em Tìm hiểu và
Chị em Đan viện Clara Thủ
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

Đức. Sáng hôm sau
(10/8), anh đến
thăm Chị em Đan
viện Clara Xuân
Sơn và dùng cơm
trưa tại Thỉnh viện
Phanxicô Bình Giã.
Anh có buổi nói
chuyện ngắn với các
em Thỉnh sinh ngay
sau cơm trưa.
Sau khi trở về Sài
Gòn, anh ra sân bay
đi Đà Lạt thăm Tập viện
Phanxicô Du Sinh và dâng
thánh lễ mừng kính Thánh
Clara tại đây. Trưa ngày (11/8),
anh trở về Sài Gòn và có buổi
làm việc với anh Giám tỉnh
Inhaxiô Nguyễn Duy Lam. Lúc
14g ngày 12/10, anh Martin ra

sân bay trở về Hoa Kỳ. Anh
đánh giá cao các Cộng đoàn
Huấn luyện của chúng ta và hy
vọng hai anh em thuộc Tỉnh
Dòng của ngài sẽ có nhiều cơ
hội học hỏi và thực tập đời sống
Phan sinh tại Việt Nam.
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Anh Dexter Toledo, OFM, Thư ký EAC và Anh Irineo Tactac III, OFM, Điều
phối viên Huấn luyện và Học vấn EAC, đến Việt Nam.
Sáng sớm ngày 13/8/2016, Anh Anh Dexter
Toledo, OFM, Thư ký EAC và Anh Irineo Tactac
III, OFM, Điều phối viên Huấn luyện và Học vấn
EAC, đến Việt Nam làm công tác “tiền trạm” cho
Khóa U.10 EAC lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ
ngày 17-26/10/2016. Các anh đã đến thăm các

cộng đoàn và một số địa điểm ở Đà Lạt và Nha
Trang. Chiểu ngày 14/8, các anh trở lại Nhà Tình
Dòng và có cuộc họp với Ban Chuẩn bị U.10
EAC của chúng ta. Lúc 22g30, hai anh ra sân bay
Tân Sơn Nhất trở về Philippines.

---

TIN HỘI DÒNG
Chương trình Hành hương của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Portiuncula
(ofm.org) Ngày 04/08/2016,
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có
cuộc
hành
hương
đến
Portiuncula. Ba thời điểm đánh
dấu cuộc hành hương: giây phút
cầu
nguyện
riêng
tại
Portiuncula, bài suy niệm và
cuộc gặp gỡ các tu sĩ ở bệnh xá
Portiuncula.
Bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tại
Vương cung thánh đường Giáo
hoàng Đức Bà Các Thiên Thần,
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ
dành thời gian thinh lặng cầu
nguyện. Liền ngay sau đó, ngài
sẽ có bài suy niệm dựa trên bài
Tin Mừng theo Thánh Mátthêu
18,21-35. Kết thúc bài giáo lý,
Đức Thánh Cha sẽ có lời chào
mừng các Giám mục và các Bề
trên của các Dòng Phan Sinh
đang hiện diện tại đây. Sau đó,
ngài đến bệnh xá. Sau cuộc
viếng thăm ngắn ngủi này, Đức
Thánh Cha Phanxicô sẽ ra
ngoài Vương cung thánh đường
chào các tín hữu đang tu họp ở
quảng trường.
Đây sẽ là chuyến viếng thăm
thứ hai của Đức Thánh Cha
Phanxicô tại Assisi, sau chuyến
viếng thăm đầu tiên vào ngày 4
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tháng Mười 2013,
cùng với các
thành viên của
Hội đồng Hồng y
tư vấn mới được
ngài thành lập.
Cũng để tỏ
lòng yêu mến
Thánh Phanxicô,
vào ngày 04-012016 Đức Thánh
Cha đã bất ngờ đến thăm
Greccio ở vùng Apennines.
Đây là nơi Thánh Phanxicô
Assisi đã tái hiện khung cảnh
Chúa Giêsu giáng sinh trong
hang đá rất sống động lần đầu
tiên vào đêm 25-12-1223.
Thánh nhân đã lấy cảm hứng từ
mầu nhiệm Nhập Thể, vì ngài
nhận ra sự khiêm hạ và nghèo
nàn nơi cuộc giáng sinh của
Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha Phanxicô là
vị Giáo hoàng thứ 19 đến viếng
thăm Assisi nhưng ngài là vị
Giáo hoàng đầu tiên mang tên
của Poverello, người-nghèo-bénhỏ thành Assisi.
Chi tiết chương trình, xem
tại: www.porziuncola.org
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Làng Phan Sinh tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 2016

(ofm.org) Làng Phan sinh tại Krakow là nơi
mà chúng tôi muốn mời những ai quan tâm đến
linh đạo Phan sinh dành thời gian để cùng nhau
cầu nguyện, trao đổi, sống với nhau, chia sẻ niềm
vui và gặp gỡ giới trẻ Phan sinh khắp nơi trên thế
giới.
Địa điểm:
Korzeniaka

Kraków-Olszanica,

đường

Thời gian: 27/07/2016
Chi tiết tại: http://english.franciscanvillage.pl
Khai mạc Kỷ niệm 800 năm Ơn Đại Xá Portiuncula

(ofm.org) Lễ kỷ niệm 800 năm Ơn Đại Xá
Portiuncula đã được khai mạc. Anh Raniero
Cantalamessa, OFMCap, hướng dẫn ba ngày
chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này từ ngày 29-31/7 đến
1/8. Anh Michael A. Perry đã chủ tế thánh lễ khai

Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

mạc vào ban sáng, và buổi chiều, các đoàn hành
hương được chào đón đến Portiuncula. Ngày 2
tháng Tám, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti chủ tế
Thánh lễ trọng thể bắt đầu kỷ niệm 800 năm Ơn
Đại Xá Portinuncula.
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Đồng Dài

nơi ấy có gì vui?
Phaolô Lê Văn Lưu

Trong tình hiệp thông huynh đệ và sự nên một trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô, anh
em Đồng Dài xin kính chúc quý anh chị em trong đại gia đình phan sinh lời chúc bình an
và thiện hảo, chân thành và sâu sắc. Hòa chung nhịp điệu với tất cả anh em trong Tỉnh
dòng, em xin được dài dòng tỉ tê tâm sự cùng quý anh chị em với ý muốn bộc bạch nhịp
sống vận hành tại vùng quê hẻo lánh - Đồng Dài.
con số khá đẹp, con số 7, con
số của sự tròn đầy, con số toàn
bích và hoàn hảo. Có lẽ, tất cả
quý anh chị em không muốn
dừng lại ở con số 7 hoàn hảo
đó. Nhưng dạ băn khoăn muốn
biết nhịp sống vận hành và cách
thế hiện hữu của con số 7 hay
nói cách khác: nén bạc mà
Chúa trao cho vùng quê hẻo
lánh - Đồng Dài nó sinh lời như
Đồng Dài nơi ấy có gì vui?
thế nào? Anh em Đồng Dài rất
Trái tim thổn thức lẫn bùi ngùi.
vui mừng và hân hạnh chia sẻ
Băn khoăn một dại lòng vương vấn. nhịp sống ở vùng quê hẻo lánh
cho quý anh chị em được biết.
Một chốn đôi quê ngã chốn nào?
Dẫu chỉ là một phút tình cờ
hay chỉ là những phút thoáng
qua xin anh chị em nhớ tới anh
em Đồng Dài trong những giờ
kinh và thánh lễ. Dẫu biết rằng
ở những phương trời nào đó có
những trái tim ngày đêm thổn
thức, băn khoăn và trăn trở với
anh em ở miền quê hẻo lánh
này:

Anh em Đồng Dài cảm nhận
được tình yêu thương và quý
mến nơi anh chị em. Thế nhưng
“hẹn có đến anh em mới lên”
được, mong quý anh chị em
thông cảm cho. Có lẽ Đồng Dài
đã khác xưa rất nhiều: khác về
nhân sự, khác về phạm vi hoạt
động, khác về nhịp đập trái tim,
khác về nhân tình thế thái…
Hiện nay Đồng Dài sở hữu một
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Được tiếp nối truyền thống
tôn sư trọng đạo, lễ nghĩa gia
phong, với tinh thần kính lão
đắc thọ, em xin được mạo muội
bắt đầu từ anh Huy Mỹ bề trên.
Với nén bạc Chúa trao và sứ vụ
tỉnh dòng giao cho, anh hiện là
bề trên và là thầy thuốc tại
Đồng Dài. Mỗi tuần hai ngày:
thứ 4 và thứ 6, anh tiếp đón khá
đông những vị khách không

mời mà đến, và cả những vị
khách mến mộ danh y của anh
từ khá lâu, cũng có những vị
khách trung thành với gia chủ
của mình đã 3 năm lui tới chưa
một lần than trách đường xá xa
xôi. Vì khách quá đông nên
Chúa ban cho anh một trợ tá
tương xứng, trong công việc
phát thuốc để phụ giúp anh. Em
cảm nhận nới anh ấy có một
tâm huyết với nghề, tận tụy với
bệnh nhân. Với tài chuẩn đoán
khá nhanh và hiệu quả nên
lượng khách khá đông không
làm anh bối rối và lúng túng.
Giờ làm việc của anh kéo dài từ
khoảng 6 giờ sáng cho tới 12
giờ trưa, thẫm chí là 1 giờ và
hơn thế nữa. Bên cạnh đó, buổi
chiều thứ 6, sau giờ tiếp đón
bệnh nhân, anh lại ra đi đến với
bà con dân tộc ở Khánh Vịnh
chuẩn bị cho công việc phục vụ
bà con vào ngày chủ nhật: anh
lo xếp hàng các em vào nhà
thờ, tập hát cho cộng đoàn…

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

Bonum

Sơ lược đôi nét đủ thấy nén bạc
ấy đã sinh lời như thế nào. Có
lẽ nói về anh ấy không biết nói
bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu
cho đủ. Thiết nghĩ rằng, anh
cũng muốn nhường bút lại cho
nén bạc tiếp theo, là anh Ama
Ngọc, hiện là phó bề trên Đồng
Dài. Sỡ dĩ anh có tên gọi thân
thương ấy là vì trái tim anh đã
gắn bó với bà con dân tộc khá
lâu. Khi nghe bà con gọi Ama
mặc dầu chưa hiểu lắm nhưng
em thấy rất gần gũi và thân
thương. Ama tiếng dân tộc có
nghĩa là cha. Vốn dĩ anh mang
trong mình kiếp người một
chốn đôi quê. Anh ở Đồng Dài
nhưng trái tim anh luôn thổn
thức và trăn trở cùng bà con
dân tộc. Ở nơi đó anh cùng anh
Quý giàu sinh ra tử với bà con.
Giáo xứ nơi anh và anh Quý
đảm nhận hiện giờ là một địa
điểm hành hương lý tưởng của
giáo phận. Giáo xứ được khánh
thành vào tháng 12 năm ngoái,
khá rộng rãi, khang trang,
phong cảnh hữu tình, tọa lạc
dưới chân đồi, một nơi khá lý
tưởng cho những cuộc hành
hương.
Tiếp đến là một người anh
em khá âm thầm mà em không
thể không nhắc tới: anh
Nguyễn Kỳ, hiện là cha xứ
Đồng Dài. Ngoài công việc
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

chính ở Đồng Dài anh còn kiêm
thêm giáo xứ Diên Tân, cách
Đồng Dài 15 cây số. Mặc dầu
tuổi đã cao, sức đã yếu sau
những năm tháng chinh chiến
nhưng anh vẫn âm thầm phục
vụ trong sự vui tươi, hòa nhã.
Tính anh thích hoạt động âm
thầm, sống nội tâm. Sợ nói
nhiều không phải với anh, em
xin được phép maketting thành
viên tiếp theo: anh Minh Sáng,
hiện là lính đánh thuê, cuộc
sống nay đây mai đó. Ngẫm lại
sao giống vị thầy Giêsu chí
thánh đến thế. Con chồn có
hang, chim trời có tổ, nhưng
con Người không có chỗ tựa
đầu. Anh bôn ba khắp chốn,
chẳng lẽ thế giới bao la rộng
lớn như thế này mà không có
chốn cho anh nương thân, tá
túc? Đôi dòng dí dõm cho vui
cửa vui nhà, chứ anh mặc dầu
là phụ tá nhưng công việc cũng
khá bận rộn. Anh phụ giúp
dâng thánh lễ tại Đồng Dài và
Diên Tân. Anh và anh Kỳ trao
đổi công tác với nhau hầu
muốn tạo một nhịp sống phong
phú và năng động cho bà con
giáo dân. Nói vậy chứ hai anh
còn phụ dâng thánh lễ ở các xứ
lân cận. Anh em biết rồi đó, ở
vùng quê hẻo lánh này lấy đâu
ra thầy dạy về đức tin. Bên
cạnh đó, anh còn là trợ úy phan

sinh Đất Sét, chưa hết chủ nhật
anh cùng anh em lên Khánh
Vĩnh giúp dạy giáo lý cho bà
con dân tộc. Đôi lúc vì nhiệt
tình quá đáng em cũng muốn
“giang tay” phụ giúp các anh
mà thấy ngại ngại rồi lại thôi!
Cuộc sống có những chuyện
oái ăm lắm chứ: đâu phải muốn
là được, tự do đâu phải làm gì
là làm. Thôi thì đành ngậm
đắng nuốt cay vậy. Trời xanh
có thấu cho lòng này hay
chăng? Kế đến là anh quản lý
Sơn Dương, quê ở Hà Tĩnh,
dáng anh cao to, tính vui tươi
nhờ nụ cười luôn nở trên môi,
hiện anh là quản lý cộng đoàn
và phụ giúp phan sinh tại thế ở
giáo xứ Hà Dừa. Ngoài ra anh
còn phụ dạy giáo lý cho anh
Ama Ngọc vào chủ nhật. Bên
cạnh đó, anh còn là một tài xế
chuyên nghiệp trong việc đưa
đón bà con dân tộc đến với thầy
Giêsu chí thánh. Những mẽ
luới anh đánh được cũng không
ít. Nhưng hiện giờ công việc
đưa đón ấy ít dần đi. Lý do từ
sau khi xây nhà thờ Khánh
Vịnh, nhà thờ Đồng Dài trở nên
hẻo lánh là vậy. Bà con lên đó
hết, bỏ lại mình em bơ vơ côi
cút. Thế là em trở nên hẻo lánh
có gì lạ đâu. Có mới nới cũ là
chuyện xưa như cổ tích ấy mà.
Đâu phải ngẫu nhiên hay tình
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cờ. Cái gì nó cũng có cái lý cái
do của nó hết đấy chứ. Đôi lúc
nghĩ cũng man mác buồn, vì
trước đây khi chưa có nhà thờ
Khánh Vịnh, bà con tấp nập
kéo nhau tới nhộn nhịp như
phiên chợ vừa mới họp. Nhưng
giờ chợ đã tan, chỉ còn lại
những buổi họp nho nhỏ, thấy
mà buồn le lói trong tim. Ngẫm
lại cho kỹ thì âu cũng đành
chấp nhận vậy. Con dâu nó về
nhà chồng, lúc đầu thấy vắng
vẻ rồi cũng quen dần ấy mà.
Sau này nó sinh con đẻ cái thì
lúc đó ông bà tha hồ bồng bế,
lúc ấy thì vui không hết đấy chứ
lị. Đôi lúc phải dừng lại để
ngẫm, để nghĩ về hạt lúa mì mà
thầy Giêsu chí thánh đã nói: hạt
lúa mì phải mục nát đi rồi mới
sinh nhiều hạt khác. Nhân tình
thế thái khác xưa là vậy đó anh
em ạ. Suýt chút nữa là quên mất
người anh em giúp thực tập
năm phan sinh, là anh Rôđa
Tuấn. Rôđa là tên gọi thân
thương mà anh em Học Viện
vẫn thường gọi anh. Ở đây anh
gắn bó với nghề trồng rau sạch
cho cộng đoàn, phụ giúp anh
quản lý chăm sóc gà, vịt, chó,
mèo… ngoài ra anh kiêm luôn
bên chăm sóc cây kiểng, đặc
biệt là các giống lan, lá luôn
luôn xanh tươi, mườn mượt.
Thêm vào đó, mỗi chủ nhật anh
cùng các anh lên Khánh Vĩnh
phụ anh Ama Ngọc và anh Quý
dạy giáo lý cho bà con dân tộc.
Tính anh thật thà thẳng thắn…
nói chung cũng có đức hy sinh,
chịu thương chịu khó và khiêm
nhường trong lòng. Chưa hết,
anh cùng người em út được cha
xứ Đồng Dài giao cho nhiệm
vụ dạy giáo lý cho anh chị em
Tân Tòng vào các tối trong tuần

26

của tháng 6 vừa rồi, nói cho
đúng là anh cùng với “thầy xứ”
Đồng Dài dạy giáo lý! Sở dĩ có
tên gọi “thầy xứ” là thế này: em
út mới đến, vừa thấy long nhan
ngài tỏ hiện, khỏi cần giấy tờ
cũng chẳng cần văn tự, em
được bề trên giao
hẵn cho cha xứ. Thế
là em được thăng
quan tiến chức làm
“thầy xứ”, với nhiệm
vụ phụ giúp sinh
hoạt với các em tu
sinh và lễ sinh, bên
cạnh công tác dạy
giáo lý tân tòng với
anh Rôđa. Ngoài ra
anh cùng anh Rôđa làm những
công việc được xem là thú vui
tao nhã mà những ai đã bon
chen với đời nay tìm một góc
vườn để trồng bụi rau, gốc mía
cho thanh thản tuổi già. Đời
vốn dĩ đã bon chen cậu muốn
tìm một chốn yên lặng sau
những ngày tháng miệt mài với
đèn sách.
Giới thiệu sơ qua để quý anh
chị em cũng hiệp một lòng một
ý và cùng thổn thức với anh em
Đồng Dài trong công việc
truyền giáo cho bà con dân tộc.
Anh chị em thấy đó, mỗi nén
gây lời mỗi cách khác nhau
trong tinh thần đồng trách
nhiệm. Ngoài ra, mỗi năm anh
em còn lên chương trình tổ

chức các khóa học Rửa tội,
Thêm sức, Hợp thức hóa cho bà
con dân tộc.
Hai khóa đã hoàn tất một
cách tốt đẹp, còn một khóa sắp
tới dự kiến sẽ được tổ chức vào
tháng 8 sắp tới.

Bình minh xuất hiện để báo
hiệu hoàng hôn sắp đến. Đó là
quy luật mà Tạo Hóa đã tài tình
xếp đặt. Tiệc dù có vui như hội,
có đẹp như trăng rằm rồi cũng
sẽ có lúc tàn canh. Rượu ngon
uống lắm rồi cũng nhạt. Nói
vậy để em xin phép chia tay quí
anh chị em trong tình thương và
nỗi nhớ, trong sự luyến tiếc để
chờ ngày tái ngộ. Tình cảm mà
chúng ta giành cho nhau ắt còn
rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng trái tim này đã đến lúc
phải khép lại chờ anh chị em gõ
cửa lần sau. Kính chào quý anh
chị em trong tình yêu của cha
thánh Phanxicô và trong sự nên
một với tình yêu Ba Ngôi Thiên
Chúa.
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Đến hẹn lại lên! Anh em cộng đoàn Hòa Hội xin
kính chào anh Giám tỉnh, anh phó Giám tỉnh cùng
quý anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh.
Thanh Lam,
Thực tập hè đưa tin
Anh em Hòa Hô ̣i xin gửi đế n
anh chi em
̣ mô ̣t vài thông tin của
cô ̣ng đoàn thời gian qua. Trước
hế t, về tình huynh đệ, thời gian
này cô ̣ng đoàn có thêm hai anh
em thực tâ ̣p hè. Nhờ vâ ̣y, bầ u khi
cô ̣ng đoàn thêm vui và ấ m áp
tình huynh đê ̣. Nhờ ơn Chúa, anh
em trong cô ̣ng đoàn bình an và
ma ̣nh khỏe. Hai anh em linh mu ̣c
vẫn đang chăm lo tố t công viê ̣c
mu ̣c vu ̣ ta ̣i giáo xứ và ở các giáo
ho ̣. Hai anh hỗ trơ ̣ nhau trong
nhiề u công viê ̣c mu ̣c vu ̣ và chăm
lo đời số ng chung thật chu đáo.
Ngoài ra, các anh còn chăm lo
cho viê ̣c trơ ̣ úy Dòng Ba Phan
Sinh, đặc trách giáo lý, công tác
xã hô ̣i và bảo vê ̣ sự số ng... Còn
hai anh em thực tâ ̣p hè và anh
thực tâ ̣p năm thay nhau làm anh
nuôi, chăm sóc vườn và nhà cửa.
Về đời số ng thiêng của cô ̣ng
đoàn, mă ̣c dù bâ ̣n rô ̣n nhiề u công
viê ̣c mu ̣c vu ̣ và phu ̣c vu ̣, anh em
trong cô ̣ng đoàn ngoài tham gia

Nối kết vòng tay

và hăng say phục vụ Lòng Thương Xót

thánh lễ hằ ng ngày ở giáo xứ còn
có giờ đo ̣c kinh chung và suy
gẫm. Viê ̣c đo ̣c kinh và nguyê ̣n
gẫm giúp anh em cũng cố hơn
trong đời số ng thiêng liêng.
Có điều mới nhất hiê ̣n nay
cô ̣ng đoàn đang thực hiê ̣n chỉ
tiêu “Ba sa ̣ch”. Thứ nhấ t là ta ̣o
nguồ n nước sa ̣ch. Nguồ n nước
sa ̣ch không chỉ cung cấ p cho

cô ̣ng đoàn và giáo xứ, mà con
cung cấ p cho nhiề u nơi trong
huyê ̣n Xuyên Mô ̣c. Với nguồ n
nước sa ̣ch đươc̣ kiể m đinh
̣ an
toàn, mang tên Phanxicô Hòa
Hô ̣i, khá nổi tiếng. Sau hai năm
hoạt động, đã hoàn vốn và kể từ
nay, cộng đoàn trích ra 5-10%
lợi nhuận giúp đỡ người nghèo.
Thứ hai là trồ ng rau sa ̣ch. Cô ̣ng
đoàn đã thiế t kế mô ̣t nhà vườn
rau sa ̣ch cách ly an toàn và hoàn
toàn chủ đô ̣ng trong viê ̣c trồ ng
và chăm sóc rau xanh. Với vườn
rau xanh non và thơm sa ̣ch, bữa
cơm của cô ̣ng đoàn đươ ̣c đảm
bảo và thêm phầ n phong phú
hơn. Thứ ba là gà sa ̣ch. Song
song với viê ̣c phát triể n nước
sa ̣ch và rau sa ̣ch, anh em chăn
nuôi thêm gà sa ̣ch. Các anh chi ̣
gà vừa cho trứng vừa cung cấ p
thực phẩ m tố t lành cho anh em
trong các bữa ăn.
Vào ngày 04/07/2016, giáo
xứ vui mừng đón nhâ ̣n hồ ng ân
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với 59 em xưng tô ̣i rước lễ lầ n
đầ u. Đây là mô ̣t ân huê ̣ lớn mà
Thiên Chúa đã thương ban cho
giáo xứ về những hoa trái đức
tin. Để chia sẻ niề m vui với các
em cùng gia đình, giáo xứ đã có

mô ̣t bữa ăn sáng với các cha, các
thầ y, ban thường vu ̣ và các anh
chi ̣ giáo lý viên. Những nu ̣ cười
vui tươi và những lời hân hoan
chúc mừng làm cho bầ u khi ngày
lễ trở nên tro ̣ng đa ̣i hơn.
Ngày 27/06/2016, hơn 50
Giáo Lý viên đến từ 11 giáo xứ
và giáo họ biệt lập trong Giáo hạt
Xuyên Mộc thuộc Giáo phận Bà
Rịa đã quy tụ về Giáo xứ Hòa
Hội để tham dự Khóa Đào tạo
Giáo Lý viên Cấp II với chủ đề:
“Nố i Kế t Vòng Tay, Hăng Say
Phục Vụ Lòng Thương Xót”.
Khóa học kéo dài 4 ngày với 25
tiết học dành cho 6 môn học. Sau
phần khai mạc ngắn gọn của cha
Phaolô Vũ Xuân Quế - Đặc trách
Giáo lý hạt Xuyên Mộc, các tiết
học đầu tiên đã bắt đầu trong bầu
khí rất tích cực và vui tươi. Ban
giảng huấn của khoá đào tạo này
gồm có cha Phaolô Vũ Xuân
Quế; Cha Giuse Trần Hữu Từ,
phụ tá; Cha Giuse Trịnh Văn
Thuận, Chánh xứ Hòa Phước và
Thầy PXC Atsidi Trần Thanh
Lam, OFM.
Với phương pháp “Nghe Ghi - Suy - Làm”, quý Cha đã
giúp các học viên hiểu và nắm
được bài ngay tại lớp. Cũng qua
các buổi học, ban giảng huấn đã
giảng giải tầm quan trọng của
việc cầu nguyện và hướng dẫn
cho các học viên về Giáo lý và
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sư phạm Giáo lý cũng như cách
thức để cầu nguyện. Với cách
dạy đầy dí dỏm và thu hút, ban
giảng huấn đã hướng dẫn các
học viên tìm hiểu về Bí tích
Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải –
hai bí tích quan trọng nhất cho
lớp Xưng tội, Rước lễ Lần
đầu. Sau mỗi môn học, tất cả các
học viên đều làm bài kiểm tra, để
đánh giá hiệu quả đào tạo.
Vào ngày 21 và 22/07/2016,
ta ̣i giáo xứ lại có khoá học cho
GLV Cấp 3 về Luân Lý Kitô
Giáo. Ban giảng huấn gồm cha
Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM và
Bác sĩ Antôn Bùi Duy Luật,

đang công tác tại Bệnh viện 115
Sài Gòn. Kéo dài niềm vui gặp
nhau để bồi dưỡng kiến thức về
luân lý, là ngày hội trại của toàn
GLV 3 cấp. Đỉnh cao của ngày
hội trại mừng thánh bổn mạng,
chân phước Anrê Phú Yên năm
nay là thánh lễ đồng tế. Trong
bài giảng lễ, cha Phaolô đã nhấn
mạnh đến sứ vụ của mỗi Giáo lý
viên: “Ngày nay Thánh Thần
của Chúa đã dùng môi miệng
của các Anh Chị Giáo Lý viên để
truyền giảng Tin mừng cho các
em thiếu nhi. Và cũng dùng
chính môi miệng các Anh Chị
Giáo Lý viên để làm chứng cho
Chúa trước mọi người, mọi nơi.
Lòng mến Đức Giêsu của Chân
Phước Anrê Phú Yên, vị tử đạo
tiên khởi của Giáo hội Việt Nam,
Bổn mạng Giáo Lý viên chúng ta
đã thể hiện bằng cách tận tụi
phục vụ Chúa, và tận tình phục
vụ Giáo hội, đang thúc đẩy
chúng ta bước tới và phấn khởi
vui tươi...” Quả là mô ̣t ngày vui

tro ̣ng đa ̣i cho các anh chi ̣giáo lý
viên. Một ngày thật ấn tượng và
ý nghĩa. Đây là cơ hô ̣i tố t, để các
anh chi ̣ em giáo lý viên gầ n gũi
nhau hơn, hiể u biế t và chia sẻ
tình thân ái với nhau.
Kế đế n là đời số ng giáo xứ
trong thời gian qua, đã có những
sự kiện lớn với nhiều kết quả tốt
lành. Cô ̣ng đoàn và giáo xứ chia
tay anh Phêrô Võ Minh Hoàng
sau mô ̣t năm thực tâ ̣p Phan sinh
ta ̣i cô ̣ng đoàn và giáo xứ. Anh
phụ trách đã dâng thánh lễ cầu
bình an và mọi điều mong ước
cho Anh. Thánh lễ được cử hành
vào sáng Chúa Nhật 31/07, thật
đông đảo bà con tham dự. Hy
vọng những lời cầu nguyện của
toàn giáo xứ, khích lệ và nâng đỡ
Anh trong hành trình ơn gọi.
Anh đã tạm kết thúc một giai
đoạn, nhưng đồng thời đang mở
giai đoạn mới, như đang mời gọi
Anh đi tới với niềm hăng say của
người có niềm vui Tin mừng.
Tiế p đế n, nhân ngày bổn
mạng PSTT Miền Bà Rịa Vũng
Tàu, kính Đức Trinh Nữ Maria
Nữ Vương Các Thiên Thần Ở
Portiuncula, vào sáng ngày
02/08. Từ rất sớm, anh chị em
PSTT và GTPS đã quy tu ̣ về

cô ̣ng đoàn giáo xứ Phanxicô Hòa
Hô ̣i. Các anh chi ̣ đã có dip̣ gă ̣p
gỡ chia sẻ, tham dự thánh lễ và
chung vui với nhau bằ ng bữa
cơm huynh đê ̣ thân thương. Anh
phu ̣ trách cô ̣ng đoàn Hòa Hô ̣i đã
chia sẻ đề tài hữu ích cho anh chị
em, cũng cố niềm tin và khích lệ
tình huynh đê ̣ Phan sinh cho họ.
Sau đó, ngài chủ tế thánh lễ cầ u
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nguyê ̣n cho các anh chi em.
̣
Hiê ̣n
diê ̣n hôm đó, còn có cha phu ̣
trách cô ̣ng đoàn Xuân Sơn
Gioakim Nguyễn Văn Có và cha
cố vấ n Tỉnh Dòng Giuse Nguyễn
Tiế n Dũng. Tấ t cả các anh chi đa
̣ ̃
có mô ̣t ngày gă ̣p gỡ trong Tình
huynh đề và bình an.
Những sự kiê ̣n diễn ra cách
tố t đe ̣p như thế trước hế t là nhờ
sự quan phòng đầ y lòng thương
xót Chúa đã thương ban cho
cô ̣ng đoàn, cho giáo xứ. Với
niềm xác tín rằng, cô ̣ng đoàn và

giáo xứ đươc̣ như thế là nhờ
công lao vấ t vả và lòng nhiê ̣t
thành hy sinh phu ̣c vu ̣ của anh
phu ̣ trách, anh phu ̣ tá, ban
thường vu ̣ và các đoàn thể trong
giáo xứ, nhưng trên hết là ơn
Chúa. Tấ t cả là Hồ ng ân! Cô ̣ng
đoàn và giáo xứ Hòa Hô ̣i không
ngừng ta ̣ ơn Thiên Chúa về lòng
yêu thương và sự quan phòng
của Ngài. Xin tấ t cả quý anh chi ̣
em trong đa ̣i gia đình Phan Sinh
thêm lời cầ u nguyê ̣n cho cô ̣ng
đoàn và cho giáo xứ ngày mô ̣t
thăng tiế n hơn trong đức tin,

Tin Từ Cộng đoàn Bình Giã

trong tình huynh đê ̣ và thẻ hiện
tình hiê ̣p thông trọn vẹn.
Cuố i cùng, trong tình huynh
đê ̣ Phan sinh, anh em Hòa Hô ̣i
kính chúc anh Giám tỉnh, quý
anh trong Tỉnh Dòng và quý anh
chi ̣ em trong đa ̣i gia đình Phan
sinh sức khỏe và bình an của
Thiên Chúa Ba Ngôi. Nguyê ̣n
xin Chúa qua lời chuyể n cầ u của
Cha thánh Phanxicô thương ban
muôn ơn lành cho tấ t cả mo ̣i
người.

MÀU XANH

Vincente Nguyễn Gia Luyện
4h45’. Kong kong kong...
Tiếng chuông báo thức vang lên
báo hiệu một ngày mới lại bắt
đầu. Các hoạt động thường nhật
đều đặn diễn ra: Thánh lễ, các
giờ kinh, cầu nguyện, học tập,
lao động, thể thao... Mới nghe có
lẽ bạn sẽ thấy thiếu sự mới mẻ
nhỉ? Nhưng nếu ghé thăm Thỉnh
viện Bình Giã những ngày này,
bạn sẽ thấy có sự đổi khác nơi
cộng đoàn.
Dễ thấy nhất là một màu xanh
mơn mởn bao trùm cả Thỉnh viện.
Ngoài vườn trước, những cây tiêu
được trồng năm trước bởi các anh
nhà tập đang vươn mạnh như muốn
bắt kịp các cây “cao niên” còn trụ
lại. Ở vườn sau, những cây cà phê
đã được “dọn dẹp” để nhường chỗ
cho các dây tiêu mới hạ: các cây
gòn, nơi tiêu bám vào, được các ân
nhân bên ngoài ủng hộ; còn tiêu
giống là do anh em trong nhà tự
ươm chiết lấy. Và nếu đi xa hơn,
đến vườn mít, bạn sẽ bắt gặp màu
mạ non của “cánh đồng ngô”, “tâm
huyết” của anh Phêrô Dũng, hay
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được anh em Thỉnh sinh gọi vui là
“thầy lang” (vì trước tết anh Dũng
trồng vườn rau lang nơi đây). Đánh
một vòng quanh hàng rào Thỉnh
viện là màu xanh non của những
cây chuối đang độ lớn. Cả một dải
đất đầy sức sống nhờ những đợt
mưa liên tiếp vào giữa tháng năm.
Đặc biệt, trong mùa mưa này, nếu
đi thăm vườn sau, chắc chắn các
bạn sẽ bớt ngại sình lầy vì “con
đường tơ lụa” dẫn từ sân bóng ra
vườn mít, ý tưởng của anh Quản lý,

đã hoàn thành được nửa chặng
đường.

Màu xanh của thiên nhiên cây
cỏ thể hiện màu xanh “hy vọng”
nơi con người trong cộng đoàn.
Kinh nguyện đều đặn giúp anh
em sống gắn bó với ơn gọi Phan
sinh. Ngày 4 tháng 6 vừa qua,
các anh em Thỉnh sinh đã tham
dự kỳ thi tuyển sinh vào Học
viện. Anh em đã cố gắng hoàn
thành bài thi và chờ kết quả để
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nhìn nhận rõ hơn thực lực của
mình và lên kế hoạch học tập.
Anh em cũng đang lên kế hoạch
chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại
sắp tới của cộng đoàn và lễ Bảo
trợ ơn gọi vùng Bà Rịa-Vũng
Tàu, cũng là ngày bế giảng năm
học của lớp Thỉnh sinh niên khoá
2015-2016. Sau đó, anh em
Thỉnh sinh về thăm gia đình chờ
kết quả lên Tập viện. Từ giờ đến
lúc đó, anh em sẽ phải hoàn
thành những công việc vườn
tược như đào mương, hạ tiêu
con, chăm sóc vườn tiêu và vườn
bắp, đúc thêm những tấm đan lát
đường... Anh heo, chị gà, bác dê,
qua bàn tay chăm sóc của anh
Phụ trách Đa-minh và anh em
Thỉnh sinh, giờ đây đã tăng vọt
về số lượng. Nhờ vậy, khẩu phần

ăn trong các dịp lễ đặc biệt thêm
phần bổ dưỡng và phong phú.
Màu xanh còn thể hiện niềm
vui cộng đoàn mang đến cho
những người xung quanh. Đều
đặn mỗi sáng Chúa nhật, thầy
Ca-rô-lô (thầy Sạc) cưỡi con
ngựa sắt có lắp ắc-quy đến thăm
Viện dưỡng lão và những người
cô thế cô thân. Không chỉ thăm
hỏi sức khỏe, thầy còn mang đến
những món quà nho nhỏ đậm
chất Phan sinh như sầu riêng,
chôm chôm, rau cải... Mỗi tối
thứ ba và chiều Chúa nhật, anh
Phê-rô Dũng vẫn đều đặn gặp gỡ
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các anh chị em dòng Phan sinh
tại thế để đồng hành và chia sẻ
về các
khía
cạnh
trong
đời
sống
Phan
sinh.
Nhờ sự
nối kết
này,
trong
nguyện
đường
Thỉnh
viện đã nhiều lần đón tiếp các cô,
chú Phan sinh
tại thế đến
hiệp lời cầu
nguyện cho
người thân đã
qua đời. Anh
quản lý vẫn
trung thành
với việc phục
vụ đoàn Giới
trẻ Phan sinh.
Khi có nhu
cầu mục vụ ở
các giáo xứ lân cận, anh Phụ

trách, anh Quản lý và anh Giuse
luôn sẵn sàng nhận lời. Ngoài ra,
các lớp giáo lý dự tòng và hôn
nhân vẫn được các anh trong
cộng đoàn quan tâm. Riêng các
anh em Thỉnh sinh giúp phụ đạo
thêm cho các em thiếu nhi trong
các môn văn hóa và đàn nhạc và
lớp giáo lý cho các em dân tộc
thiểu số Bầu Chinh và Ruộng
Tre vão mỗi sáng Chúa nhật.
Đó là đôi dòng thông tin chia
sẻ từ đời sống tại Thỉnh viện
Bình Giã. Xin kính chào và hẹn
gặp lại mọi người ở một kỳ báo
khác, chắc chắn sẽ có nhiều
thông tin hơn.
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TIN CỘNG ĐOÀN

VĨNH PHƯỚC

ộng đoàn Vĩnh Phước xin kính chào toàn thể các anh chị em trong đại gia đình Phan sinh.
Kính chúc anh chị em luôn được đầy tràn ân sủng, niềm vui, bình an-thiện hảo và hạnh phúc
trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với lời chúc lành của Cha thánh Phanxicô. Cộng
đoàn Vĩnh Phước xin được chia sẽ một vài thông tin liên quan đến đời sống cũng như các hoạt động
mục vụ của cộng đoàn trong thời gian qua.

C

1. Về mặt nhân sự
Có thể nói rằng, cộng đoàn
Vĩnh Phước là một cộng đoàn lý
tưởng, lý tưởng bởi con số 7, (6
cha, một thầy), con số mà trong
kinh thánh ám chỉ sự trọn
vẹn/hoàn hảo, và rồi sự trọn vẹn
đó chỉ có thể được trên mặt lý
thuyết và trên danh sách. Người
viết nói như vậy bởi vì; mang
danh là cộng đoàn nhưng đa số
là làm công tác mục vụ giáo
xứ/họ, và có sứ vắng bóng người
“Quí” trọng nhất. Nên sự hiện
diện trong cộng đoàn thiếu đi sự
trọn vẹn đó. Về độ tuổi tính
trung bình của cộng đoàn là 70,
với sự đa dạng của tuổi tác, của
lớp lang và của các giai đoạn. Có
thể ví một cộng đoàn như vậy sẽ
cho ta nhiều điều mới lại và sự
phong phú/đa dạng, phong phú
trong cách suy nghĩ, trong cách
sống, trong cách trao đổi kinh
nghiệm mục vụ cũng như trong
đời sống tu trì.
Vào ngày 17/2/2016 cộng
đoàn đón nhận thêm sự hiện diện
một em thực tập năm Phan sinh,
Phaolô Lê Văn Đoán, để rồi
cộng tác và phụ cha Thiện mục
vụ bên giáo họ Ngọc Thanh.
Trước lúc rời khỏi học viện, anh
em trao một huy hiệu là thầy họ,
chứ không được gọi là thầy xứ,
vì dù như thế nào thì cũng vẫn là
“thầy họ”.
2. Về mặt sứ vụ
Với phần đa công việc mục
vụ, nên các ngài cũng khá bận
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

rộn với công việc của mình, đặc
biệt là thứ 7 và ngày chúa nhật.
Thứ nhất, với công việc của
người cha không chỉ lo đời sống
thiêng liêng cho cộng đoàn,
hướng dẫn cộng đoàn, mà ngài
còn lo cho anh em với những sản
phẩm sạch, như các loại rau (ăn
vào là cải, mà cải hồi thì mồng ra
tơi, dền, rau chống cholesteron
“siêu thị đặt tên”….) đó là cha
Nguyên Văn Chúc, ngoài ra ngài
còn đảm nhận dâng lễ cho giáo
xứ, cho một vài hội dòng, và
điều mà những người thụ huấn
đang mang ơn đó là ngài cũng
đảm trách công việc trong hội
bảo trợ miền Nha trang. Tuy
ngài đã vào tuổi không còn giữ
chay, nhưng nhìn rất mạnh mẽ,
khỏe và dẻo dai, nhờ sự tập
luyện thể dục và trồng sản phẩm
sạch.
Còn cha Phó Phụ trách, phó
nhưng trong cái chính, bởi vì
phó nhà nhưng chính xứ Vĩnh
Phước, nên cha rất bận rộn với
công việc mục vụ và bên cạnh đó
cha còn đi đào tạo và trao ban
kiến thức cho
các tu sĩ nơi học
viên, nơi các
dòng tu, cũng
như luôn tìm
kiếm sự Công
Minh
trong
mọi
đường
lối…

cộng đoàn, nay nhận được bài
sai của cha Giám tỉnh coi sóc
giáo họ Ngọc thanh, cha đã vươn
mình ra để lo đời sống của ăn
cho cộng đoàn, nhưng cũng phải
lo của ăn thiêng liêng và tinh
thần nới giáo họ cha mới đảm
nhận, cộng việc đòi hỏi nơi
người cha lòng quảng đại và
luôn từ “Thiện”. Từ khi nhận bài
sai của Cha Giám tỉnh, cha
Thiện và thầy họ hiện diện
thường xuyên từ 16h – 8h sáng
ngày hôm sau, và chiều nào cũng
có thánh lễ, riêng lễ chúa nhật
thì: chiều thứ 7 có thánh lễ, phần
đa cho những người thuộc giáo
họ địa phương, rồi ngày chúa
nhật có thánh lễ sáng cho thiếu
nhi và chiều cho người thuộc
giáo họ và khách vãng vai thì
chiếm phần đa. Và từ khi có sự
hiện diện nơi giáo họ thì thấy
được một sự đổi mới qua việc
lập những nhóm như: thăng tiến
hôn nhân cho các gia đình trẻ,
đồng hành và sinh hoạt với nhóm
cựu sinh viên, lớp giáo lý đức tin
và dự bị hôn nhân cho sinh viên
và giới trẻ, ngoài ra còn dạy cho

Với
công
việc quản lý
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các đôi hôn nhân và dự tòng,
đồng hành với nhóm Legio
Mariae… Điều đặc biệt hơn nữa
là giáo dân đến trao đổi và gặp
gỡ cha Thiện và đây cũng là một
sự đột phá mà bấy lâu nay họ còn
hạn chế. Mặt khác, với một giáo
họ trên dưới 200 người, thì nhânvật lực còn rất hạn chế và một
giáo họ phần đa là dân nghèo,
nên cũng còn nhiều hạn chế
trong các sinh hoạt và tổ chức.
Tuy nhân-vật lực còn hạn chế,
nhưng bước đầu của sự hiện diện
đang cho thấy có sự thay đổi phát triển, ngoài ra giáo họ lại
được sự ưu ái của các Soeur Mến
Thánh Giá Quy nhơn, Tập sinh
FMM, sang giúp giáo lý vào mỗi
sáng Chúa nhật.
Tiếp đến, người Cha mà
Phúc cho những ai đến với ngài,
tuổi tác của ngài tăng lên theo
dòng thời gian (81 tuổi), nhưng
một gương mẫu cho thế hệ trẻ là
ngài luôn suy tư và đặt những
câu hỏi khốn cùng, và đối với
ngài “thời gian là của ta” nên
ngài luôn đi tìm cho mình những
suy tư và câu hỏi đến nỗi có thầy
lý Đoán cũng đành chịu thua.
Bên cạnh đó ngài cũng âm thầm
làm những công việc mà “Phúc
cho những ai….” như: (trao học
bổng, trợ giúp các em nghèo để
có điều kiện đi học).
Thầy Philip, một người thầy
tuổi sắp sữa có “một không hai”
(102), nhưng thầy vẫn luôn vui
vẽ, ăn khỏe. Tuy nay cũng có
những lúc lãng trí và khó tính,
nhưng đó cũng là quy luật của
tuổi tác, nhưng một câu hỏi đặt
ra cho cộng đoàn là “tại sao
Thầy càng già, tuổi càng cao thì
tóc lại đen trở lại, đầu (trọc) to
ra, mắt sáng”?, anh em ở đây
đều là những người có - biết
khoa học, nhưng chưa có bằng
cấp, nên đành để lại câu hỏi đó
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mà chưa có câu trả lời, nên mời
gọi anh em cho những câu giải
đáp!!!. Tiếp đến, khi nói chuyện
với Thầy, Thầy luôn nói trên cửa
miệng là “đi tu vui hơn lấy vợ,
lấy vợ khổ lắm” và “đi tu phải
vui lên, đừng buồn”, gặp ai Thầy
cũng bảo “đẹp trai,
đặc biệt đó”, “cố
gắng lên”… (người
viết gom lại những
lần nói chuyện riêng
với Thầy). Những
câu nói để rồi thức
tĩnh lại con đường tu
trì cũng như làm
động viên tinh thần
cho mỗi người chúng ta.
Cuối cùng là người cha có uy
quyền, vì “cha Bảo – Bảo phải
làm”, một người cha uy như thế,
nhưng ngài cũng sống âm thầm
trong cách phục vụ, phục vụ
không chỉ những môi trường
ngoài mà còn trong nhà. Với sức
trẻ về tuổi tác, nhưng sức khỏe
của tuổi hơi già, nhưng cha sẵn
sàng đảm nhận công việc và một
dãi rộng vòng tay phục vụ trong
vai trò trợ úy giới trẻ Phan sinh
niềm Nha trang. Cha luôn quan
tâm con cái qua việc đi thăm
viếng các đoàn, một công việc
đòi hỏi nhiều sự hy sinh, tâm
huyết cũng như sức khỏe. Nhưng
với vai trò cũng như mang tinh
thần Phan sinh nên cha vẫn âm
thầm chu toàn công việc được
giáo. Tiếp đến, một công việc
mà cha luôn quan tâm và chăm
sóc từng ngày, đó là chăm Thầy
Philip, qua tắm rữa, lau chùi, cho
Thầy ăn uống… Do đó mà cha
Bảo-Bảo phải làm là như vậy,
bởi vì đó là công việc của ngài.
Như thế, mỗi anh em trong
cộng đoàn đang cố gắng phát
huy hết những “nén vàng” mà
Chúa trao cho để sinh hoa lợi
cho Chúa, Giáo Hội và Tỉnh

dòng. Tất cả với mục đích để làm
sang danh Chúa và “xây dựng
ngôi nhà Thiên Chúa” mà như
trong bản dự phóng của Tỉnh
dòng gợi hứng.
3. Đời sống thiêng liêng

Mỗi ngày, dù bận rộn với
những công việc mục vụ, phục
vụ khác nhau, anh em vẫn cố
gắng tham dự các giờ sinh hoạt
chung và chia sẽ cho nhau niềm
vui đời thánh hiến. Đặc biệt hơn
nữa là anh em cũng ý thức thuộc
về, nên vào mỗi sang thứ 6 hàng
tuần, anh em quy tụ lại bên bàn
tiệc Thánh thể để cùng nhau tạ
ơn Chúa và thể hiện mối dây
trong đời sống cộng đoàn, và
việc này cũng còn nối rộng hơn
là vào mỗi thứ 6 đầu tháng, có
thêm cộng đoàn Thanh hải đến
tham dự tĩnh tâm hàng tháng, sau
đó dâng Thánh lễ - giờ Kinh trưa
để thể hiện mối dây hiệp thông
trong tình anh em.
Trên đây là những chia sẽ tin
tức của cộng đoàn Vĩnh phước.
Xin hiệp thông với đại gia đình
Phan sinh trong niêm vui và sự
bình an của Đức Giê-su Ki-tô.
Và trong tâm tình của tháng hoa
kính Đức Mẹ Ma-ri-a, kính chúc
toàn thể quý anh chị em luôn
được nhiều sức khỏe hầu có đủ
sức theo Chúa cùng với Mẹ qua
những đáo hoa lòng.
Người đưa tin
Thầy họ

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

Bonum

Chưa đi chưa biết Sathầy
Đi rồi mới biết Sathầy cũng vui

Giuse thực tập

Cộng đoàn Sa Thầy xin kính chào anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Xin Thiên Chúa
là Cha đầy lòng thương xót ban cho anh chị em ân sủng và bình an.
Đây là lần đầu tiên cộng đoàn trẻ này được trình diện và ra mắt báo chia sẻ. Mong quí anh
chị em đón nhận, hiện thông và cẩu nguyện thêm cho sứ mạng truyền giáo mà anh em đang
đảm nhận.
Xin lần lượt đi qua một số mặt và một số sự kiện trong cộng đoàn


Về mặt địa lý:

Sa Thầy là một huyện thuộc
tỉnh Kon Tum. Huyện Sa Thầy
phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi,
phía Đông Bắc giáp huyện Đắk
Tô, phía Đông giáp các huyện
thị: huyện Đắk Hà và thị xã Kon
Tum. Phía Nam huyện giáp với
huyện Ia H'Drai của tỉnh Kon
Tum và tỉnh Gia Lai, ranh giới là
thượng nguồn sông Sê San. Phía
Tây của huyện Sa Thầy là biên
giới Việt Nam - Campuchia.
Huyện Sa Thầy gồm 10 xã: Hơ
Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa
Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa
Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya
Xiêr và 1 thị trấn Sa Thầy. Hiện
tại cộng đoàn của anh em đang ở
trong thị Trấn Sa Thầy.




Về phạm vi hoạt động.

Cộng đoàn Sa Thầy có phạm
vi hoạt động cũng khá rộng anh
em phải lo mục vụ 13 làng anh
chị em dân tộc J’rai thuộc 7 xã,
thị trấn của huyện Sa Thầy, giáo
xứ Tân Điền và giáo xứ Đăk-kia
(làng người dân tộc cùi) gần
thành phố Kontum. Chính vì thế,
mà nhân sự cũng được chia ra.
Anh Vinh Sơn Nguyễn Thành
Trung và anh Giuse Chu Văn
Liên ở tại cộng đoàn còn anh
Giuse Đinh Quốc Trụ làm quản
xứ của giáo xứ Tân Điền và Đăkkia


Về công việc mục vụ.

Cộng đoàn Sa Thầy là một
cộng đoàn truyền giáo gắn liền
với mục vụ giáo xứ. Giáo phận
giao cho cộng đoàn các giáo xứ:
Pơ-dư khoảng 4000 giáo dân
(3700 người sắc tộc J’rai và 300
người Kinh) , Tân Điền gần
2200 giáo dân người Kinh và
Đăk-kia hơn 600 giáo dân đa số
sắc tộc J’rai, đây là một làng cùi
của thành phố Kontum. Bên
cạnh việc mục vụ anh em còn lo
đến những người nghèo, các em
thiếu nhi và đến hết với mọi
người.
Hiện tại có hai nhà nội trú cho
các em học cấp ba ở các làng xa
về nơi đây ăn ở và học, một năm
thu nhận khoảng 50 em. Khuyến

Về mặt nhân sự:

Hiện tại cộng đoàn Sa Thầy
gồm có ba thành viên: bề trên
cộng đoàn Vinh sơn Nguyễn
Thành Trung, phó bề trên Giuse
Đinh Quốc Trụ, quản lý Giuse
Chu Văn Liên. Bên cạnh đó cũng
có em thực tập năm Giuse Phạm
Văn Thái và bốn em học viên
giúp hè. Mỗi thành viên trong
cộng đoàn ngoài những chức vụ
trên còn có những nhiệm vụ
khác mà yếu tố công việc ở vùng
truyền giáo này đòi hỏi.
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)
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khích các em thiếu nhi đến
trường bằng nhiều cuộc vận
động khác nhau như hỗ trợ sách
vở, áo quần… để các em có điều
kiện để đến trường.
Quan tâm đến những người
già qua việc hỗ trợ nguồn dinh
dưỡng (nồi cháo tình thương)
cho các cụ vào mỗi buổi sáng
trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu;
chăm sóc các bệnh nhân bằng
việc phát thuốc và tạo điều kiện
tốt nhất để đưa họ đến những
bệnh viện lớn tại thành phố Sài
gòn khi bệnh nặng, cấp cứu….
Đặc biệt, điều mà anh em
cộng đoàn quan tâm hiện nay là
vấn đề nước sạch cho dân làng.
Hiện tại nước sinh hoạt cũng như
nước uống thiếu trầm trọng nên
cộng đoàn đã cố gắng khắc phục
qua việc khoan giếng đến 3 lần,
mỗi lần trên 100m nhưng cũng
không được. Người ta nói ‘quá
tam ba bận’ nhưng cộng đoàn đi
ngược lại với qui luật này, lỗ
giếng thứ tư đã được khoan và
đang có dấu hiệu tốt, rất hi vọng
sẽ có nước đế phục vụ dân
làng… Đến với vùng đất mới
này thật là đi đâu cũng thấy việc,
đâu đâu cũng thấy được sự chờ
đợi của lòng thương xót.
 Một số sự kiện của cộng
đoàn trong thời gian qua.
Ngày 23/8/2015 em Giuse
Phạm Văn Thái đến thực tập
năm và chia sẻ đời sống Phan
sinh với cộng đoàn.
Ngày 28/10/ 2015 Anh Giuse
Đinh Quốc Trụ đến với vùng đất
truyền giáo này và tháp nhập
vào cộng đoàn Sa Thầy, đồng
thời, anh nhận chức vụ cha xứ
giáo xứ Tân Điền và giáo xứ
Đăk-kia
Ngày 3/4/2016. Trong niềm
hân hoan sung sướng, cộng đoàn
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Sa Thầy cũng như giáo xứ Pơđư
đón chào tân linh mục Giuse
Chu Văn Liên.
Hưởng ứng chương trình
Laudato ‘si “bảo vệ môi trường”,
cộng đoàn SaThầy có lập một
ban “bảo vệ môi trường” thành
viên là những người trong các
làng. Công việc chính là giữ cho
môi trường nơi các làng luôn
được sạch đẹp bằng cách lượm
rác dọc những con đường chính,
cũng như đặt giỏ rác ở một số
nơi. Bên cạnh đó, kêu gọi các gia
đình trong làng trồng thêm cây
xanh như xà cừ để thêm bóng
mát….
Thực hiện lời kêu mời của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô là
“đến với vùng ngoại biên”, anh
em cộng đoàn Sa Thầy có tổ
chức một cuộc thăm viếng cộng
đoàn anh em Lào trong 3 ngày.
Qua đó để biết thêm được vùng
truyền giáo mới cũng những khó
khăn mà anh em vùng truyền
giáo gặp phải. Để từ đó, anh em
có thể cảm thông và chia sẻ cho
nhau.
Hằng năm vào dịp hè, anh em
thường qui tụ các em trong các
làng về để học giáo lý xưng tội
hoặc thêm sức. Năm nay, qui tụ
được gần 200 em các làng về để

học giáo lý và lãnh nhận bí tích
thêm sức trong hai tuần. Và ngày
24/7 ĐGM giáo phận Aloisiô
Nguyễn Hùng Vị đã về ban Bí
tích thêm sức cho 195 em.
Ngoài những công việc kể
trên còn rất nhiều công việc khác
mà không thể kể hết ở cộng đoàn
này. Với tính chất là cộng đoàn
truyền giáo nên việc mở ra đến
với những người khác, nhất là
đến với những người nghèo khổ
và nhất là anh chị em đồng bào
sắc tộc sống chung quanh nơi
này. Anh em đến với họ bằng
chính cả con người của mình,
đem đến cho họ lòng nhiệt huyết
và sự yêu mến, hầu qua đó họ
nhận thấy được tình thương của
Thiên Chúa.
Đó là một vài thông tin và sự
kiện của cộng đoàn Sa Thầy xin
chia sẻ với toàn thể anh chị em
trong đại gia đình. Xin anh chị
em tiếp tục cầu nguyện để công
cuộc truyền giáo ở mảnh đất này
được sinh hoa kết quả. Bên cạnh
đó cộng đoàn Sa Thầy cũng rộng
tay mời gọi anh chị em đến sống,
cảm nghiệm và chia sẻ đời sống
với anh chị em đồng bào dân tộc
ở đây.
Chưa đi chưa biết Sa Thầy
Đi rồi mới biết Sa Thầy cũng vui
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THỦ ĐỨC

Phuc Nguyen

Cộng đoàn Thủ Đức chúng em xin kính chào anh Giám tỉnh, anh phó Giám tỉnh cùng toàn
thể anh em trong tỉnh dòng và đại gia đình Phan sinh. Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên
Chúa luôn đầy tràn trên quý anh trong tỉnh dòng và anh chị em trong gia đình Phan Sinh. Trong
bài chia sẻ lần này, cộng đoàn chúng em xin được gửi đến tất cả quý vị một số thông tin chính
của cộng đoàn trong thời gian gần đây.
ộng đoàn Thủ Đức
những ngày tháng 7, 8
không nhộn nhịp bởi tiếng nói
cười của sinh viên, tiếng giảng
bài của giáo sư, không còn
những bộn bề bài vở của thầy và
trò học viện. Những cơn mưa hạ
thay nhau đến rồi đi, nặng hạt,
ẩm ướt, xua đi nhanh chóng cảnh
oi nực của tháng trước. Cũng vì
những thay đổi nhanh chóng ấy
mà tình hình sức khỏe của các
cha các thầy cao niên trong nhà
cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Với
tuổi già và bệnh tật, trong những
ngày đầu tháng 7, cha Inhaxio
Ngô Đình Phán phải đi bệnh
viện nhiều lần vì bệnh cũ của
ngài thường trở đi trở lại. Việc
ăn uống của ngài cũng khó khăn
hơn. Cho đến lúc này, nhờ ơn
Chúa, bệnh của cha cũng đã
thuyên giảm nhiều. Cha tiếp tục
hiện diện với anh em trong mọi
sinh hoạt chung của cộng đoàn
và luôn là gương sáng về đời
sống và tinh thần Phan sinh.
Ngài cũng luôn sẵn sàng và đều
đặn giúp giải tội cho các anh em
trong học viện.

C

Cũng trong tháng 8, cha
Phêrô Khoa Ngô Công Tâm đã
phải đến ở bệnh viện vài ngày vì
sức khỏe đường tiêu hóa của
ngài gặp một vài trục trặc. Cha
cũng đã trở về với anh em sau
khi đã ổn định hơn. Dù phải
chống chọi với bệnh tật lâu năm,
tinh thần của cha vẫn luôn lạc
quan và phó thác. Bằng mọi cố
gắng, cha duy trì nhịp độ sáng
tác như là một công việc chuyên
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môn. Ngoài ra, các chậu cây nhỏ
xung quanh nhà cũng được cha
nâng niu, chăm sóc khi sức khỏe
của ngài ổn định. Các anh trong
cộng đoàn và anh em học viện
vẫn thường lui tới thăm và trò
chuyện với cha sau trong giờ thể
thao hay khi đi làm về.
Cộng đoàn trong hai tháng
vừa rồi cũng chào đón sự hiện
diện của cha Alexis Trần Đức
Hải đến ở và chữa bệnh. Bệnh
tim của cha tái phát và trở nặng
nên cha buộc phải mổ và điều trị
lâu ngày tại bệnh viện. Trong
thời gian đó, các anh trong cộng
đoàn và anh em học viện đã thay
nhau đến bệnh viện để chăm sóc
cho cha. Với sự tận tình và tay
nghề cao của các bác sĩ, ca giải
phẩu tim của cha đã thành công.
Tuy nhiên, sức khỏe của cha vẫn
phải được theo dõi lâu dài hơn.
Đó là một vài thông tin đặc
trưng về sức khỏe của các cha
các thầy lớn tuổi. Nhìn chung,

sức khỏe của các cha các thầy
khác trong cộng đoàn vẫn luôn
ổn định. Với ơn Chúa, đời sống
cộng đoàn luôn luôn đều đặn và
không có nhiều biến chuyển.
Kế đến, chúng em xin được
chia sẻ về những cuộc đến và đi.
Vì nhu cầu đào tạo học vấn của
học viện, cha Phaolô Nguyễn
Đình Vịnh đã sang Mỹ để học
hỏi thêm về kinh nghiệm đào tạo
của đất nước tân tiến này. Cha sẽ
đi hai tháng. Ước mong chuyến
đi của cha sẽ mang lại nhiều điều
bổ ích cho học viện. Tiếp đến,
cha giám học của học viện cũng
đã xin được Visa sang Mỹ để
xum họp với gia đình của cha
sau nhiều năm xa cách. Xin chúc
cho cha có được những tháng
ngày hạnh phúc cùng với gia
đình của mình.
Anh em học viện cũng đã
thực hiện những chuyến đi quan
trọng trong hành trình theo Chúa
của mình. Đó là hành trình của
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các anh em lớp triết I và II đi
giúp hè. Là hành trình tĩnh tâm 1
tháng tại Đà Lạt của 10 anh sắp
khấn trọng. Đó là hành trình của
các anh em lớp Thần I đến
Philippines để tham dự khóa gặp
gỡ các anh em Phan sinh khu vực
Á Châu. Các chuyến đi ắt hẳn sẽ
là những cơ hội thuận tiện để các
anh học hỏi, tiếp tục đào sâu ơn
gọi Phan sinh của mình
Cũng trong thời gian thuận
tiện này, anh quản lý cộng đoàn
và anh quản lý học viện bắt đầu
sơn mới lại một số cơ sở hạ tầng
của cộng đoàn và học viện, thay
thế một số thiết bị đã cũ và hư
hoại, mua mới một số dụng cụ để
có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
ngày càng đông hơn của các anh
em học viện trong năm học tới.
Chắn chắn, các anh em năm đầu
tiên về học viện sẽ có được
những tiện nghi cần thiết cho đời
sống và việc học tập của mình.
Tình hình sức khỏe của anh
em học viện cũng khá tốt. Ngoài
một số căn bệnh vặt anh em phải
chữa dứt điểm, thì nhìn chung
anh em vẫn đều đặn làm việc
mỗi ngày vào mỗi buổi sáng.
Anh em cố gắng tận dụng thời
gian này để tích cực lao động
như một cách thức rèn luyện sức
khỏe, cũng như để có thể đồng
cảm một phần nào đó sự vất vả
của mọi người lao động khác.
Buổi chiều, theo lời nhắn nhủ
của anh giám sư, anh em dùng
thời gian để học tập thêm môn
Anh văn và các môn năng khiếu
khác, đặc biệt là các anh em lớp
II, để có thể có được một sự
chuẩn bị thật tốt cho năm thực
tập Phan sinh. Ít thời gian còn lại
của buổi chiều, anh em tiếp tục
rèn luyện sức khỏe bằng các
môn chơi thể thao vui tươi, hào
hứng.
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Đến cuối tháng 7,
anh em học viện bắt
tay vào việc làm lại
sân bóng đá như đã dự
kiến vào cuối năm
học. Các “hộ pháp”
của học viện được
huy động để làm công
việc này với sự trợ
giúp đắc lực của chiếc
máy cày do anh Mậu
(cộng đoàn Sông Bé)
điều khiển. Các nhát cày chắc,

gọn và khỏe khoắn lấy lên những
mảng đất ở chỗ cao đem đến chỗ
thấp. Người đo đạc, người xúc
đất, người cào bằng, công việc
diễn tiến trong niềm hân hoan và
hy vọng về
một sân bóng
đá
khang
trang
hơn
trong tương
lai cho toàn
thể anh em.
Tiến độ thi
công
được
thực
hiện
song song với
việc bàn hỏi
liên tục với
cha giám sư
và các anh
phụ trách phần kỹ thuật. Công
việc đã gặp không ít khó khăn
khi gặp phải những cơn mưa lớn.

Ước mong, với sự kiên trì của
anh em và thời gian, công trình
sân bóng sẽ
mau
chóng
được
hoàn
thành.
Trên đây là
những thông
tin chính yếu
của cộng đoàn
Thủ
Đức
chúng
em
trong hai tháng
vừa rồi. Với ơn
Chúa, các cha
các thầy trong
cộng đoàn và tất cả anh em học
viện đều có sức khỏe và tinh thần
ổn định. Trong tình gia đình
Phan sinh, kính chúc tất cả anh
em trong Tỉnh dòng luôn có sức

khỏe dồi dào và ơn Chúa để mọi
công việc và những dự định của
anh em trong mọi sứ vụ được
thành toàn như ý Chúa muốn!
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HÀ NỘI

Anh em Hà Nội đưa tin

Cộng đoàn Hà Nội kính chào anh Giám Tỉnh, quý anh trong Hội Đồng Tỉnh Dòng, quý anh em cùng
toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. Sau đây, cộng đoàn xin được sẻ chia với quý anh chị
một vài thông tin về đời sống cộng đoàn.
rước tiên xin điể m qua
về nhân sự. Cô ̣ng đoàn
hiê ̣n có năm anh em và
chuẩ n bi ̣ đón mô ̣t em thực tâ ̣p
năm phan sinh. Ba anh số ng ta ̣i
cô ̣ng đoàn, ba anh số ng ta ̣i giáo
xứ. Ta ̣i cô ̣ng đoàn gồ m có anh
phu ̣ trách Alexis Trần Đức Hải,
anh Phêrô Trần Phú Nhuận và
anh Phanxicô X. Tạ Viết Hưng.
Các anh số ng ta ̣i cô ̣ng đoàn
ngoài viê ̣c dâng lễ cho các giáo
xứ, giáo ho ̣ còn đảm trách thêm
các công viê ̣c như: giúp Phan
Sinh Ta ̣i Thế , Giới trẻ Phan
Sinh, tâ ̣p hát và da ̣y giáo lý.

T

Sau những chuyế n công tác
xa và lâu ngày cô ̣ng thêm lý do
tuổ i tác, sức khỏe của anh phu ̣
trách bị suy giảm nhiề u. Anh đã
phải nhâ ̣p viê ̣n để điề u tri va
̣ ̀ nghỉ
dưỡng ta ̣i cô ̣ng đoàn Đa Kao. Để
hỗ trợ cộng đoàn trong lúc này,
anh An-tôn Nguyễn Văn Chúc
đã ra giúp công viê ̣c mu ̣c vu ̣ và
chia sẻ đời số ng với anh em ba
tuầ n. Cô ̣ng đoàn cũng có thêm
anh Âu-tinh Nguyễn Duy Khánh
ra chia sẻ đời sống hơn mô ̣t
tháng trong lúc chờ đơ ̣i xin thị
thực (visa).
Cô ̣ng đoàn Phú Gia, tuy nằ m
ở thủ đô Hà Nô ̣i nhưng la ̣i mang
nơi mình hai điể m truyề n giáo đó
là giáo xứ Vũ Lễ thuô ̣c Giáo
phâ ̣n La ̣ng Sơn và Giáo xứ
Trung Hiế u thuô ̣c Giáo phâ ̣n Hà
Nô ̣i. Cả hai điể m truyề n giáo này
đề u mang đâ ̣m nét “những vùng
ngoa ̣i biên” cả về tinh thầ n lẫn
điạ lý.
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Giáo xứ Vũ lễ (Ngả Hai) nằ m
cách tòa Giám mu ̣c La ̣ng Sơn
hơn 100 km. Vùng đấ t Ngả Hai
là mô ̣t thi ̣ trấ n nhỏ bé, nằ m ở
vùng giáp ranh giữa hai tỉnh
La ̣ng Sơn và Thái Nguyên. Nơi
đây luôn tỏ ra khiêm tố n cả về
dân số lẫn tiề m lực kinh tế . Số
dân ít ỏi mà con số những người
theo đa ̣o la ̣i càng ít hơn. Ho ̣ số ng
tản mác trên nhiề u điạ bàn như:
Bình Gia, Bắ c Sơn, Ngả Hai,
Đình Cả thuô ̣c giáo xứ Thái
Nguyên - Giáo phâ ̣n Bắ c Ninh.
Vì thế , ho ̣ gă ̣p rấ t nhiề u khó khăn
thử thách về đời số ng đức tin.
Ngày 8/12/2015, Đức Giám mu ̣c
La ̣ng Sơn đã chính thức thành
lâ ̣p Giáo xứ Vũ Lễ và bổ nhiê ̣m
anh Gioan B. Nguyễn Anh Tuấn
làm cha quản xứ Giáo xứ Vũ lễ.
Hiê ̣n ta ̣i Giáo xứ vẫn chưa có
nhà thờ nên anh Tuấn vẫn phải
số ng ta ̣i Tòa Giám mu ̣c. Chúa
Nhâ ̣t hàng tuầ n, anh từ Tòa
Giám mu ̣c về Giáo xứ để dâng
thánh lễ, chia sẻ đời số ng cũng
như xây dựng và củng cố các
đoàn hô ̣i. Trong dip̣ hè này, các
phong trào cũng như tinh thầ n
của bà con trong Giáo xứ khá lên
nhiề u khi có sự hiê ̣n diê ̣n của hai
anh em Thành và Vương. Với
tinh thầ n Phan sinh và lửa nhiê ̣t
thành, hai anh em đã số ng gầ n
gũi với giáo dân và nỗ lực truyề n
đa ̣t những kiế n thức cơ bản về
giáo lý, văn hóa và đàn hát.
Những nỗ lực hy sinh của anh
em cho giáo xứ đã đươc̣ đề n đáp
bằ ng giải nhấ t “hô ̣i tra ̣i - giáo lý”
do Giáo phâ ̣n La ̣ng Sơn tổ chức.
Anh em cảm thấ y vui sướng

ha ̣nh phúc. Ha ̣nh phúc vui sướng
không hẳn vì giải nhấ t kia nhưng
vì “hô ̣i tra ̣i giáo lý” đươc̣ anh em
thể hiê ̣n mang đâ ̣m nét phan sinh
và đươc̣ mo ̣i người yêu mế n.
Khác với Vũ Lệ thuộc trung
du miền núi phía Bắc, Giáo xứ
Trung hiế u lại là mô ̣t giáo xứ
nghèo thuộc miề n quê vùng
đồng bằng sông Hồng, gồ m có
mô ̣t nhà thờ xứ và bố n nhà thờ
ho ̣ với khoảng hơn 1400 giáo
dân. Từ lúc anh Giuse Trầ n
Trung Phu ̣ng đươc̣ bổ nhiê ̣m làm
cha quản xứ, anh đã bắ t tay vào
xây dựng cũng như tu sửa mô ̣t số
công trình phu ̣ như sửa nhà ăn,
xây bờ kè phía trước khuôn viên
nhà xứ, lắ p ráp mô ̣t sân khấ u 50
m2 để phu ̣c vu ̣ cho các buổ i văn
nghê ̣ - diễn nguyê ̣n và mở mô ̣t
nhà khám chữa bê ̣nh phát thuố c
cho bà con do mô ̣t dì dòng Phan
Sinh Thừa Sai Đức Mẹ giúp.
Anh cũng đang xúc tiế n viê ̣c sửa
la ̣i mái nhà thờ đã xuố ng cấ p
trầ m tro ̣ng qua viê ̣c xin trơ ̣ giúp
từ các tổ chức nước ngoài và kêu
go ̣i sự đóng góp của bà con trong
và ngoài giáo xứ. Bên ca ̣nh viê ̣c
xây dựng cơ sở vâ ̣t chấ t, anh
cũng chú tro ̣ng đế n viê ̣c xây
dựng đời số ng đức tin cho bà con
qua viê ̣c dâng lễ mỗi ngày, mở
các lớp giáo lý, tổ chức chầ u
Thánh Thể hai buổ i mô ̣t tuầ n và
thăm viế ng đô ̣ng viên những
người khô khan nguô ̣i la ̣nh đi lễ
la ̣i. Đồ ng thời, anh cũng thành
lâ ̣p nhóm Giới trẻ Phan sinh trên
60 em sinh hoa ̣t vào mỗi thứ năm
hằ ng tuầ n. (Trong thời gian sắ p
tới, giáo xứ cũng sẽ ra mắ t dòng
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Phan Sinh Ta ̣i Thế ). Mă ̣c dù bâ ̣n
rô ̣n nhiề u công viê ̣c, anh cũng cố
gắ ng tổ chức hô ̣i tra ̣i giáo lý cho
các em thiế u nhi và các ba ̣n giới
trẻ trong xứ. Hô ̣i tra ̣i giáo lý vừa
ta ̣o bầ u khí vui chơi vừa mang

tính giáo du ̣c. Chính điề u này đã
mang la ̣i cho các em sự thích thú
và chăm chú ho ̣c hỏi giáo lý hơn.
Trên đây là mô ̣t vài chia sẻ
anh em Hà Nô ̣i xin gửi tới anh

chi em
̣ và xin anh chi em
̣ hiê ̣p lời
cầ u nguyê ̣n để những dự tính của
anh em đươ ̣c Chúa chúc phúc và
sớm đươ ̣c hiê ̣n thực.

Giáo xứ Vĩnh Phước Nhatrang

Hành hương
năm 2016

Đ

oàn hành hương 90
người từ cụ già lớn tuổi
đến vài em nhỏ lên năm
thuộc giáo xứ Vĩnh Phước Nha
Trang đã tề tựu bên tượng đài
Mẹ Maria trưa thứ ba
26.07.2016, dâng lời kinh tiếng
hát lên Mẹ, nhân ngày lễ “ông bà
ngoại” (Gioakim và Anna) để
Mẹ chúc lành cho đoàn con lên
đường bình an.
Đúng 12h30 trưa hai chiếc xe
“U” (Universe?) lăn bánh tạm
biệt Cù Lao Xóm Bóng Nha
Trang đưa đoàn người thẳng tiến
Miền Nam. Mỗi người một tâm
trạng dù có người đã từng hành
hương Tắc Sậy, dù có người
chưa một lần rời xa Nha Trang,
nhưng tất cả đều háo hức. 13h50
xe dừng lại xã Cam Thịnh Đông
trước khi rời khỏi địa phận tỉnh
Khánh Hòa nhằm xem tình hình
sức khỏe những người lớn tuổi,
nhưng ai ai cũng rạng ngời, thế
là đoàn tiếp tục lên đường. Gần
18g00 đoàn dùng cơm tự túc tại
điểm cuối phía nam tỉnh Ninh
Thuận… Dùng cơm giữa một
rừng người tại điểm dừng xe
38

Bắc-Nam nhưng mọi người đều
hãnh diện tuyên xưng đức tin của
mình qua việc làm dấu Thánh
Giá trước bữa ăn, làm nhiều
người xung quanh ngạc nhiên
lắm lắm !
Và cũng từ đây đoàn sẽ đi
xuyên đêm thẳng tiến về nhà thờ
Tắc Sậy tỉnh Sóc Trăng. Nhiều
người lần đầu tiên đi ngang
Saigon, nên cố gắng căng mắt dù
đang cơn buồn ngủ, để nhìn tòa
nhà cao nhất Sài Thành nơi có
cái “dĩa to thật to” cho máy bay
trực thăng đáp xuống; rồi háo
hức chăm chú ngắm lẫn trầm trồ
khi xe chui qua hầm Thủ Thiêm
nằm dưới đáy sông Saigon…
Nhưng căng thẳng nhất là
khoảng thời gian xuống đến
miền Tây, do tài xế chính tạm
nghỉ chuyển qua tài xế phụ chưa
rành đường, nên đi lạc vào
những con lộ cực hẹp, cầu yếu…

giữa thanh khuya hai, ba giờ
sáng. Suýt nữa kẹt cứng vì tới
không xong, lui không đặng.
Trong cái hoang mang lạc đường
nhiều người trong đoàn “may
mắn” được biết thêm các sinh
hoạt của người dân miền quê lúc
sáng sớm và luyện thêm tính
kiên nhẫn đợi chờ.
Và 4g30 sáng thứ tư 27.07
đoàn đặt chân vào khuôn viên
trung tâm hành hương Tắc Sậy.
Trong lúc mọi người lo thu xếp
hành lý thì cha sở Vĩnh Phước
(Anphong Minh) lo liên lạc
soeur đặc trách để mọi người
nhận phòng “thanh tẩy” cơ thể
và ngả lưng lấy sức sau một
chặng đường dài hơn 700km.
Khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy
sáng sớm mà đã đông người. Họ
từ muôn phương đến đây trên
mọi phương tiện lớn nhỏ đã tạo
nên sức sống đức tin mạnh mẽ.
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Ở đây đó trong khuôn viên từng
nhóm một, kẻ đọc kinh trước nhà
thờ, kẻ bên phần mộ cha Trương
Bửu Diệp, người góc đá công
viên…, miệng râm rang câu kinh
lời nguyện. Cả những bác tài lái
xe có để tượng Phật cũng thành
kính chắp tay lạy khấn trước
tượng cha Phanxicô Xaviê Diệp.
Gọi là ngả lưng lấy sức nhưng
mọi người ai nấy cũng chỉ nằm ít
phút để lấy thăng bằng rồi vội
vàng xuống viếng mộ khấn
nguyện cha Diệp cũng như tham
quan khuôn viên nhà thờ. Ăn
sáng chỉ là mỗi người một ổ
bánh được mua từ Nhatrang đem
theo. 8g00, nhiều người trong
đoàn xuống trước bàn thờ Chúa
Thương Xót sám hối và lãnh
nhận bí tích hòa giải.
9g00 đúng, cộng đoàn tham dự
thánh lễ do cha sở Vĩnh Phước chủ
tế cùng với một cha hưu tại chỗ
đồng tế. Trong thánh lễ cha sở giới
thiệu sơ qua tiểu sử cha Bửu Diệp
cũng như “chứng tích” hy sinh của
ngài vì giáo dân. Kết thúc thánh lễ
mọi người dùng cơm trưa chung lúc
10g để 11g chuẩn bị lên đường đi
tới tận cùng phía nam của đất nước
là Mũi Cà Mau. Xe lớn chỉ có thể
chạy tới Năm Căn, lúc đó đã 1 giờ
trưa, và phải dùng ba canô cao tốc
rẽ sông nước xuống tận mũi Cà
Mau. Suốt gần một giờ rưỡi trên
ghe băng qua bao nhiêu khu làng
chài dọc bờ sông to lạch nhỏ, ghe
ghé Khu Du Lịch Đất Mũi. Tuy dân
Xóm Bóng Vĩnh Phước cũng là dân
chài nhưng nhiều người trong đoàn
hết sức ngạc nhiên với cách đánh
bắt cá ở vùng đất Phương Nam này
cũng như cách sống dọc hai bờ
sông. Nhiều tiếng ồ như vỡ òa khi
phát hiện nhiều cái lạ, đặc biệt là
các bạn trẻ.
Được đặt chân lên Đất Mũi, ai
nấy hài lòng, quên đi mệt nhọc. Đi
một vòng tham quan, chụp hình, hít
thở không khí vùng tận cùng non
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nước, rồi lên canô trở về Năm Căn,
từ Năm Căn lấy xe đi xuyên thành
phố Cà Mau về trung tâm hành
hương Tắc Sậy. Đã 6 giờ rưỡi hơn.
Bảy giờ rưỡi cơm tối chung và 8g15
tập trung đọc kinh chung, quanh mộ
cha Diệp.
Sáng thứ năm 28.7, mới 3 giờ
sáng mà nhiều người đã thức giấc,
trong đó một số sốt sắng xuống
“chia tay” cha Bửu Diệp trước…
Đúng 5g đoàn rời trung tâm hành
hương Tắc Sậy thẳng tiến Bến Tre
mang theo đồ ăn sáng trên xe. Xe đi
qua Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ,
qua cầu Cần Thơ (bắc qua sông
Hậu) tới Vĩnh Long, rồi qua cầu Mỹ
Thuận (bắc qua sông Tiền) đến Mỹ
Tho, rồi băng qua cầu treo Rạch
Miễu dài ba cây số đến Bến Tre. Từ
đó đi hơn giờ rưỡi nữa mới tới
Giồng Trôm, nơi có trung tâm hành
hương Đức Mẹ La Mã thuộc giáo
phận Vĩnh Long. Đến được nơi linh
ảnh Mẹ cũng gian nan vì quãng
đường xe lớn không vào được dài
tới hơn hai cây số. Rồi 1g trưa cũng
đến nơi. Đây là nơi để linh ảnh Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp chìm trong
nước và bùn ba tháng mà khi vớt lên
một thời gian đã lộ lại màu sắc như
xưa. Sau ít phút chỉnh sửa trang
phục mọi người vào viếng linh ảnh
Mẹ Lộ Hình rồi cùng nhau dâng
Thánh lễ. Cha sở Vĩnh Phước đã
giới thiệu lại lịch sử giáo xứ La Mã

và phép lạ ảnh Mẹ Lộ Hình. Sau
buổi cơm trưa do các sơ MTG Cái
Mơn cung ứng, mọi người lên xe
thẳng tiến về Nha Trang, ăn tối dọc
đường. Hai xe đã về tới cổng nhà
thờ Antôn Vĩnh Phước lúc 3g sáng
thứ sáu 29-7. Như vậy là gần 3
ngày, và 3 đêm, trong đó 2 đêm
“ngủ” trên xe. Mỗi người góp 800
nghìn cho tiền xe và 5 bữa ăn
chung. Nhưng vì tưởng rằng xe
chạy thẳng xuống Đất Mũi được, và
không ngờ tiền canô từ Năm Căn đi
Đất Mũi đắt như thế (3 chiếc 11,5
triệu), nên phải xin mỗi người góp
thêm, được 7,3 triệu.
Chuyến đi đã mang đến cho mọi
người một tình liên đới thắt chặt
anh chị em trong giáo xứ với nhau,
tập sống đời tập thể, chấp nhận
nhau dù mỗi người mỗi tính mỗi nết
khác nhau, đặc biệt là biết hy sinh
hãm mình trong những điều kiện
sống không thuận lợi. Mọi người
mong muốn được cha xứ tiếp tục tổ
chức thêm nhiều cuộc hành hương
nữa, không chỉ để mở mang tầm
nhìn mà còn mang lại nhiều ơn ích
thiêng liêng. Được biết năm 2015
xứ đã hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu,
Chúa Kitô núi Tao Phùng và trên
đường về ghé vào Mẹ Tà Pao. Nghe
đồn năm tới, 2017, sẽ đi Lavang.
Mong được như vậy. Amen.
L.T.V.C. ghi
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Lời giới thiệu: Trang
Thường Huấn tiếp tục gởi đến
quý Độc Giả chương V trong
tác phẩm Hành Trình Tự Do
của cha James E. Sullivan,
dịch giả Nguyễn Ngọc Kính,
OFM, tr. 201-247

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

Những bộ mặt phức tạp của sự khiển trách
Vì bộ máy sản sinh cảm xúc
tội lỗi có thể được kích hoạt bởi
bất cứ loại khiển trách nào, cho
nên chúng ta phải cố gắng nhận
diện những loại khiển trách
khác nhau. Bấy giờ, tôi sẽ ý
thức hơn về những cảm xúc có
lỗi tâm căn của mình, gọi tên
chúng một cách chính xác, và
cuối cùng, tôi sẽ khôn khéo hơn
để khỏi phải “chuốc lấy” những
cảm xúc có lỗi, khi tôi chẳng
làm gì đáng phải cảm thấy như
thế. Tôi có được sự tự do tối
hậu, khi tôi “thay đổi” bộ máy
sản sinh cảm xúc tội lỗi, ngõ
hầu tôi không còn phải nhức
nhối vì những mũi tên của cảm
xúc có lỗi nữa.
Thánh Tôma More là một ví
dụ tuyệt vời về sự trưởng thành
và tự do thoát khỏi cảm xúc có
lỗi, khi mình không đáng phải
chịu như thế. Theo lương tâm,
thánh nhân không thể tuyên thệ
mà nhìn nhận nhà vua là vị thủ
lãnh duy nhất của Giáo Hội tại
nước Anh. Do đó, người từ
chối tuyên thệ, bất chấp biết
bao lời khiển trách nặng nề mà
6

Rationalization: x. Cencini và
Manenti, Tâm lý và huấn luyện (Tp.
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người phải đương đầu: Lời
khiển trách từ phía nhà vua, lời
chỉ trích từ phía các công hầu
quý tộc và nhất là lời khiển
trách đắng cay từ phía vợ con.
Thánh nhân rất quý mến cô
Meg, ái nữ thân thương của
mình. Người quý mến trí thông
minh sắc sảo của cô chẳng thua
kém trí thông mình của mình và
quý trọng sự tốt lành của cô. Cô
đã dùng mọi lời lẽ để thuyết
phục thánh nhân nhìn nhận vua
Henri là thủ lãnh của Giáo Hội
tại nước Anh, nhưng tất cả đều
vô hiệu. Ngay trước khi thánh
nhân qua đời, cô Meg đã than
vãn bằng những lời lẽ thống
thiết. Cô hết lời khiển trách
thánh nhân là kẻ ích kỷ, tự phụ
và cao ngạo. Xét cho cùng thì
các giám mục cũng đã tuyên
thệ, còn người nghĩ mình là ai
chứ? Có lẽ người đã không thể
yêu thương vợ con, nên người
vui lòng chịu chết?
Khi bị tra tấn bởi cảm xúc có
lỗi do những lời khiển trách ấy
tạo ra, người kém cỏi hẳn đã có

thể sử dụng cơ chế hợp lý hóa6
để biện mình cho việc tuyên thệ
và nhìn nhận vua Henri là thủ
lãnh Giáo Hội tại nước Anh.
Còn thánh Tôma More thì
không! Người biết mình đang
tuân theo tiếng nói của lương
tâm, nên người cảm thấy mình
liêm chính, chứ không ích kỷ
hay tự cao tự đại. Do đó, người
không cảm thấy khó chịu vì
chán nản hay vì tự khiển trách.
Người nói với cô Meg: “Này
con, sớm hay muộn thì mọi
người đều phải chết. Kẻ may
mắn là những người chết cho
tình yêu. Meg, cha là một trong
những kẻ may mắn ấy – cha sẽ
chết vì yêu thương!” Người
cảm thấy rất bình an, đến nỗi
trước khi bị chém đầu, người đã
có thể nói đùa với kẻ hành
quyết. Người nhếch bộ râu lên
và nói: “Bộ râu này đâu phạm
tội phản quốc!”
Tôma More không chỉ là
một đại thánh, mà người còn là
một gương mẫu sáng chói minh
chứng rằng, con người chúng ta
có khả năng lật đổ “bộ máy sản

Hồ Chí Minh: Nxb Phương Đông,
2011), tr. 458 (ND).
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sinh cảm xúc có lỗi” và điều
chỉnh lại phản xạ khiển trách có
điều kiện. Một khi chúng ta làm
được điều đó, thì đại lộ bình an,
tự do và trưởng thành sẽ rộng
mở trước mặt chúng ta. Bấy
giờ, cảm xúc có lỗi tâm căn
không còn “biến chúng ta thành
những kẻ hèn nhát” nữa!
Tuy vậy, trước hết chúng ta
phải có khả năng nhận diện
những bộ mặt khác nhau của sự
khiển trách, tức là những cách
thức chúng ta cảm thấy bị khiển
trách, khiến chúng ta đau khổ
vì cảm xúc có lỗi tâm căn. Có
ba loại dấu hiệu mà cảm xúc
chúng ta diễn giải là khiển
trách: Sự khiển trách trực tiếp,
sự khiển trách gián tiếp,7 và
những kỳ vọng và đòi hỏi vô lý
của người khác.
1. Khiển trách trực tiếp
Là khiển trách trực tiếp, khi
tôi ý thức và cố ý cáo buộc bạn
là người xấu hay ngớ ngẩn,
hoặc vừa xấu vừa ngớ ngẩn.
Tôi không chỉ bất đồng với
cách suy nghĩ và hành động của
bạn, nhưng tôi thật sự quy lỗi
và coi bạn là kẻ ngớ ngẩn. “Tối
qua, bạn đâu có quyền sử dụng
phòng tập thể dục! Bề bộn như
thế thì ủy ban của tôi làm sao
có thể trang trí cho buổi lễ tối
nay được.” Nói như thế là tôi
cáo buộc bạn ích kỷ và thiếu
chu đáo. Trong tâm trí, cho dù
bạn biết mình có quyền sử dụng
phòng tập thể dục, nhưng trong
cảm xúc thì bạn cảm thấy xấu
xa và khó chịu. Lời khiển trách
của tôi đã làm cho bạn cảm
thấy có lỗi.

7

Khiển trách trực tiếp (Actual blame)
là một hành động khiển trách có
thật, chứ không phải do chủ thể
tưởng tượng hay suy diễn. Khiển
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Khi nghe bạn phát biểu về
việc Hoa Kỳ liên lụy đến Trung
Mỹ, nếu tôi đáp lại như thế này,
“đó là điều ngu xuẩn nhất mà
tôi chưa bao giờ nghe!” thì bạn
có thể điên tiết – dễ hiểu thôi!
Có thể là bạn sẽ cố gắng chỉ cho
tôi thấy những lý lẽ hợp lý biện
minh cho quan điểm của mình,
nhưng trong cảm xúc thì bạn
cảm thấy buồn phiền vì nghĩ
rằng mình thiếu khả năng. Cảm
xúc ấy được kích hoạt bởi lời
khiển trách vô ý và bất công
của tôi.
Điều đáng tiếc là loại khiển
trách ấy thường xảy ra trong
đời sống thánh hiến và linh
mục. Trong một số nhà xứ và tu
viện, những “nhận xét miệt thị”
như thế là chuyện xảy ra như
cơm bữa. Quả là một hành
động thiếu trân trọng nhân
phẩm của người khác. Thậm
chí đó còn là một hành động tấn
công lòng tự trọng của người
khác, bởi vì nó khởi động bộ
máy sản sinh cảm xúc có lỗi.
Cha Jack, một linh mục trẻ,
thông minh, ăn nói lưu loát, và
cha đã biết sử dụng năng khiếu
ngôn ngữ của mình như một
thứ công cụ thể hiện quyền lực.
Làm như thế thì gây thiệt hại
hơn cả xe thiết giáp Sherman.8
Mỗi khi cha quản xứ chỉ thị bất
cứ điều gì, cha đều đưa ra giễu
cợt một cách hết sức tai hại,
bằng cách sử dụng một nửa sự
thật để củng cố lý lẽ của mình.
Là một người hiền lành, cha
quản xứ không phải là đối thủ
của cha Jack trong việc luận
chiến. Cha Jack biến những chỉ
thị của cha quản xứ trở nên
trách gián tiếp (Implied blame) là
những dấu hiệu mà chủ thể diễn giải
như một lời khiển trách, tùy theo
tình trạng tâm lý của mình (ND).

những điều có vẻ mâu thuẫn và
ngây ngô. Thế nên, cha quan xứ
cảm thấy ngớ ngẩn, thiếu khả
năng và bối rối. Càng ngày
người càng trở nên im lặng và
do dự khi đưa ra những chị thị,
thậm chí không dám đề nghị
bất cứ điều gì nữa. Trong mọi
phạm vi và mọi lúc, cha Jack đã
trở thành quản xứ, còn cha già
tội nghiệp thì càng ngày càng
chìm vào tình trạng lãnh đạm
và suy nhược. Lòng tự trọng
của cha đã bị tác hại bởi những
mũi tên giễu cợt của cha Jack.
2. Khiển trách gián tiếp
Sự khiển trách trực tiếp,
bằng cách chỉ trích và lên án
người khác là ngớ ngẩn, không
phải là hình thức duy nhất kích
hoạt bộ máy sản sinh cảm xúc
có lỗi của chúng ta. Chúng ta
cũng có thể làm cho người khác
cảm thấy đau đớn như thế bằng
những lời khiển trách gián tiếp.
Rõ ràng là chúng ta có hàng
loạt dấu hiệu mà chúng ta có
thể sử dụng để bày tỏ sự bất
mãn hay khiển trách người
khác.
Chúng ta có thể sử dụng
giọng nói bốc mùi chê bai và
bất kính. Chúng ta có thể bộc lộ
sự khinh miệt qua nét mặt của
mình! Kho vũ khí của chúng ta
chất chứa những hành động và
những thiếu sót đầy tính toán
có thể làm cho người khác bối
rối. Chúng ta có thể tỏ vẻ lạnh
nhạt và rút lui, khiến người
khác bị “tê liệt.” Chúng ta có
thể im lặng một cách buồn bã,
để ám chỉ họ là những người
xấu xa và ngớ ngẩn. Chúng ta
có thể ngoảnh mặt làm ngơ,
8

Sherman tank: Một loại xe thiết giáp
được Hoa Kỳ cung cấp cho đồng
minh trong Đại thế chiến thứ II
(ND).
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không nhìn nhận sự hiện diện
của họ, và sử dụng ngôn ngữ
thân xác để xua đuổi họ đi.

thấy có lỗi, cho dù họ chẳng
làm gì đáng phải cảm thấy như
thế.

Tất cả những dấu hiệu ấy là
những biểu hiện rõ ràng của
việc khiển trách gián tiếp.
Những kiểu khiển trách gián
tiếp như thế cũng đủ kích hoạt
bộ máy sản sinh cảm xúc có lỗi
nơi người khác, cùng với
những hậu quả của cảm xúc có
lỗi, là sự chán nản, giảm sút
lòng tự trọng, bối rối vì không
biết tại sao, bị thúc bách phải
“đền bù” tội lỗi và sửa sai bằng
cách trừng phạt bản thân.

Trong số những dấu hiệu
của việc khiển trách gián tiếp,
thì dấu hiệu gây ra nhiều đau
khổ nhất là nhạo cười kẻ khác.
Không có gì đánh thẳng vào
lòng tự trọng của người khác
một cách nhanh chóng cho
bằng việc nhạo cười. Tôi tin
rằng, đối với đa số chúng ta,
cảm thấy mình kém cỏi thì dễ
chịu hơn cảm thấy mình ngớ
ngẩn. Cảm thấy mình ngớ ngẩn
hẳn là một cảm xúc không sao
chịu đựng nổi!

Cách đây khá lâu, chị bề trên
của một tu viện lớn nọ đã sử
dụng kiểu im lặng đột ngột và
khép kín, khiến cho chị em cảm
thấy hoang mang. Mỗi khi chị
không hài lòng về tư cách hay
hành vi của một chị em, thì chị
chẳng thèm nói chuyện với bất
cứ ai, mặt nặng như chì và tự cô
lập với toàn thể cộng đoàn.
Phản ứng chung của chị em
là cảm thấy lo lắng, có lỗi, và
thường xuyên tìm hiểu tại sao
như thế. “Có điều gì sai trái
chăng? Chúng ta đã làm gì
khiến chị bề trên phản ứng như
vậy?” Họ nói thầm với nhau và
rón rén đi lại trong tu viện, như
thể họ đã làm điều sai trái và
nay thì họ phải “chuộc lỗi”
bằng cách giữ thinh lặng và
khiêm tốn thật nhiệm nhặt.
Hành động của chị bề trên là
một hành vi rất quỷ quyệt và
độc ác. Tuy nhiên, điểm mấu
chốt ở đây chính là việc chị sử
dụng một thủ đoạn khéo léo
(khiển trách gián tiếp) nhằm
làm cho tất cả chị em cảm thấy
có lỗi. Việc khiển trách gián
tiếp đã làm cho bộ máy sản sinh
cảm xúc có lỗi hoạt động với
một vận tốc cao. Chị em cảm
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Khi có ai cười vào mặt tôi,
dù họ không sử dụng từ “ngớ
ngẩn,” nhưng nụ cười của họ
ám chỉ rằng, các hành động và
những nhận xét của tôi phi lý và
vô nghĩa đến mức nực cười. Đó
có thể là một ám chỉ hoàn toàn
sai lầm. Có thể kẻ đó chính là
người thiếu khả năng, nên
không thể hiểu điều tôi muốn
nói. Không sao! Trí năng đâu
can thiệp vào tiến trình này. Bộ
máy sản sinh cảm xúc có lỗi
phớt lờ não bộ. Nguyên sự việc
họ nhạo cười nhằm ám chỉ tôi
ngu đần, thì điều đó đã làm cho
tôi cảm thấy bất lực và đần độn,
một cảm xúc đau đớn đến mức
hầu như tôi không thể ngăn
chặn được.
Quả bi thảm, nếu điều ấy
xảy ra trong đời sống những
người thánh hiến và linh mục –
càng bi thảm hơn nữa, nếu việc
ấy xảy ra thường xuyên! Công
bằng mà nói thì các linh mục và
tu sĩ thường không cố ý cười
nhạo như thế. Rất ít người có ý
định làm cho người khác phải
đau khổ. Ngay lúc đó thì chúng
ta thường không biết được
những hậu quả đau thương mà

nụ cười của mình có thể gây ra
cho người khác.
Một điều gì đó làm cho
chúng ta thấy buồn cười. Một
điều gì đó trong lời bình luận
hay trong hành động của họ
làm cho chúng ta có ấn tượng
không thích đáng, không thích
hợp và không đúng nơi đúng
chỗ, cho nên chúng ta bật cười.
Chỉ có thế! Chẳng gì hơn!
Chúng ta không quả quyết họ là
kẻ đần độn. Chúng ta hoàn toàn
không có ý định ám chỉ như
thế! Điều họ nói chỉ làm cho tôi
cảm thấy tức cười mà thôi.
Tuy nhiên, hành động cười
cợt của chúng ta có tác dụng
gần như một tác nhân khởi
động bộ máy sản sinh cảm xúc
có lỗi, khiến cho họ cảm thấy
đần độn, cho dù chúng ta không
có ý ám chỉ như thế.
Biết được tất cả những điều
trên đây, thì đó quả là một điều
hữu ích cho tôi. Nhờ đó, tôi có
thể bén nhạy hơn với cảm xúc
của người khác, và thận trọng
hơn để khỏi xúc phạm đến
người khác. Đàng khác, tôi
cũng sẽ bình tĩnh hơn, khi
chính mình là nạn nhân của
những dấu hiệu ám chỉ sự khiển
trách gián tiếp ấy. Tôi có thể tự
nhủ: “Thong thả nào! Mình đâu
có ngớ ngẩn, bởi vì anh ta vô ý
vô tứ thôi! Đúng là có vấn đề,
nhưng đó là vấn đề của anh ta!”
3. Những kỳ vọng và đòi
hỏi vô lý
Loại dấu hiệu thứ ba kích
hoạt bộ máy sản sinh cảm xúc
có lỗi, là một loạt những kỳ
vọng và đòi hỏi vô lý, mà người
khác buộc tôi phải đáp ứng. Họ
có một quan niệm riêng về việc
tôi phải như thế này và tôi phải
hành động như thế nọ - vô phúc
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cho tôi, nếu tôi không hành
động theo chương trình của họ!
Nếu tôi không tuân theo
chương trình của họ, họ sẽ
trừng phạt tôi bằng việc khiển
trách, trực tiếp hay gián tiếp.
Đôi khi người khác chờ đợi
tôi sống một cách hoàn hảo. Có
thể là họ quý mến và ngưỡng
mộ tôi, nhưng tình yêu của họ
là một tình yêu có điều kiện. Họ
chỉ yêu mến tôi một cách trọn
vẹn, khi tôi hoàn thành một
cách hoàn hảo. Nếu tôi làm bài
mà chỉ đạt được 90% chứ
không được 100%, họ sẽ lấy
làm ngạc nhiên và choáng
váng. Nét mặt họ biểu lộ thái độ
không tán thành. “Sao vậy?
Chắc chắn là bạn có thể làm tốt
hơn mà!” Đáng tiếc là cảm xúc
của tôi xem dấu hiệu ấy như
một lời khiển trách. Do đó, tôi
không thể hân hoan vì mình đã
đạt được 90%, nhưng tôi cảm
thấy có lỗi và bất lực, vì mình
đã không làm bài khá hơn.
Nếu suốt năm tôi đã tham dự
đầy đủ mọi cuộc hội nghị của
cộng đoàn, nhưng lần này thì
tôi không thể tham dự được,
khiến bạn thất vọng và chán
nản. Bạn hoàn toàn không biết
tại sao mình cảm thấy thất vọng
như thế. Kỳ thực thì bạn đặt
nhiều kỳ vọng nơi tôi. Có thể là
bạn có ý tốt đối với tôi. Thậm
chí bạn nghĩ rằng, bạn đang
khen ngợi tôi khi bạn chờ đợi
tôi phải hết sức trung thành với
cộng đoàn. Tuy nhiên, cảm xúc
của tôi thì không nghĩ như thế.
Cảm xúc của tôi xem thái độ
của bạn như một lời khiển
trách, khiến tôi phản ứng lại
với thái độ khó chịu và cảm xúc
có lỗi.
Cha mẹ cầu toàn thì không
ngừng áp đặt những kỳ vọng
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viển vông lên con cái. Có thể là
trong phạm vi học vấn. Có thể
là trong phạm vi thể thao.
Thậm chí là trong phạm vi cảm
xúc. Con cái họ không bao giờ
được phép tức giận, thất vọng
hay cảm thấy ham muốn tình
dục. Trong vài trường hợp, con
cái họ không được khóc, cho dù
khóc là một hình thức lành
mạnh để giải tỏa những cảm
xúc bị dồn nén lâu ngày. Hậu
quả là con cái họ không ngớt
cảm thấy bị khiển trách, có lỗi
và bất lực. Con cái họ sẽ phát
huy những nhận thức bất biến,
cùng với những kỳ vọng cầu
toàn, đó là những điều luôn ám
ảnh chúng suốt đời và làm cho
chúng cảm thấy có lỗi.

thiếu cơ sở, bắt nguồn từ những
nhận thức quá lo âu, khiến
chúng ta tưởng tượng mọi việc
“phải như thế này” hay “phải
như thế nọ.” Những điều đó ắt
sẽ làm cho người khác cảm
thấy đau khổ vì có lỗi hay vì bất
lực. Điều quan trọng là chúng
ta đừng bao giờ nói với mình
hay người khác “phải như thế
này,” trừ phi đó là những bổn
phận chính đáng!

Về phương diện này thì tôi
cần phải kiểm tra lại thái độ của
mình. Khi nói chuyện, nếu tôi
luôn luôn sử dụng những kiểu
nói “phải thế này” hay “không
nên làm thế nọ,” thì có lẽ tôi
đang áp đặt những đòi hỏi bất
công lên những người chung
quanh.

Cô Mary có một người bạn
tên là Cathy, và cô này muốn
Mary phải dành hết mọi sự cho
mình. Cô muốn Mary phải
dành tất cả thời gian rảnh rỗi
cho cô, và phải hoàn toàn quan
tâm đến cô. Bao lâu cô Mary nỗ
lực đáp ứng những đòi hỏi ấy,
thì mối tương quan giữa hai
người trôi chảy êm ả. Tuy
nhiên, mỗi khi cô Mary quan
tâm đến những người bạn khác,
thì cô Cathy cảm thấy đau đớn
vì ghen tị và khiển trách cô
Mary là ích kỷ và vô tâm. Cô
Cathy khóc lóc và kêu gào cô
Mary: “Bạn đâu thương mến
tôi! Bạn đâu phải là bạn của
tôi!”

Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta
cũng có thể sử dụng những kiểu
nói ấy. Nếu chúng ta có quyền
lợi, ắt chúng ta cũng có bổn
phận – “phải” và “không nên.”
Nếu bạn có quyền bảo vệ danh
thơm tiếng tốt của mình, ắt tôi
phải có bổn phận đừng tiết lộ
những điều có thể phá hủy danh
thơm của bạn. Có một vài điều
“phải làm” và “không nên”
nhất định trong cuộc sống,
tương tự như những cảm xúc có
tội lành mạnh.
Tuy nhiên, những điều “phải
làm” mà chúng ta áp đặt lên
người khác thường không phải
là những bổn phận đích thật.
Chúng là những đòi hỏi không
thiết thực và là những kỳ vọng

Đôi khi chúng ta cảm thấy bị
thôi thúc phải quan tâm và yêu
thương tha nhân trọn vẹn một
trăm phần trăm; đó là một đòi
hỏi mà chúng ta không thể đáp
ứng, ngay cả những người mẹ
đầy yêu thương và quảng đại
nhất.

Tất cả những cảm xúc bùng
nổ ấy khiến cô Mary rất khó
chịu. Cô cố gắng xua đuổi cảm
xúc có lỗi của mình, bằng cách
cam đoan với cô Cathy là cô
luôn yêu thương cô ấy. Thậm
chí, cô còn lảng tránh những
người bạn khác, và mỗi khi họ
chào hỏi hay khích lệ cô, cô lại
cảm thấy không thoải mái.
43

Những cử chỉ ấy đã không làm
cho cô cảm thấy vui thích,
nhưng làm cho cô sợ rằng, nếu
cô Cathy thấy được những cử
chỉ ấy, ắt cô ấy sẽ phản ứng dữ
dội như lần trước.
Nỗi đau đớn của cô Mary
phát xuất từ cảm xúc có lỗi tâm
căn. Vì thế, cô không cảm thấy
mình thật sự là một người tốt và
trưởng thành, khi cô để cho
những người bạn khác đi vào
cuộc đời mình. Cô đã không thể
vui hưởng tình bạn, và cô cũng
không cảm thấy an tâm, khi cô
mở lòng đón nhận tình yêu và
tình bạn, bởi vì phản xạ đối với
sự khiển trách đã làm cho cô
cảm thấy có lỗi. Cô tự nhủ:
“Mình đã làm cho Cathy bị tổn
thương! Cathy đã chịu nhiều
đau khổ lắm rồi, mà nay mình
lại gây thêm đau khổ cho cô ấy
sao!” Cô nỗ lực xoa dịu cảm
xúc có lỗi, bằng cách “bày ra
nhiều chuyện” để chứng tỏ
mình quan tâm đến cô Cathy
hơn.
Chỉ sau vài tháng tham vấn,
cô Mary đã có thể nhận ra cảm
xúc có lỗi của mình. Rồi cô dần
dần nhận biết rằng, mình không
phải là nguyên nhân làm cho cô
Cathy đau khổ (nguyên nhân
đích thật nằm sâu trong quá
khứ của cô Cathy, vì cô đã
không được mẹ mình chăm sóc
tử tế, và nay thì cô vẫn con
khao khát được chăm sóc). Cô
cũng nhận thấy rằng, không ai
có thể đáp ứng “các nhu cầu”
vô độ của Cathy được, mà
chính cô Cathy phải thay đổi!
Chính cô Cathy phải đánh giá
lại các nhu cầu của mình, sao
cho những nhu cầu ấy trở nên
thiết thực hơn. Cuối cùng, cô
Mary cũng thấy được cách thức
tốt nhất để trợ giúp cô Cathy:
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Cô cần sống thực với chính
mình và trung thực với những
người bạn khác.
Khi người ta chờ đợi một ai
đó phải yêu thương trọn vẹn
một trăm phần trăm, thì kỳ
vọng ấy có thể được biểu lộ qua
thái độ đòi hỏi người khác phải
thấu hiểu và thông cảm với họ
một cách trọn vẹn. Họ khăng
khăng đòi hỏi như thế, ngay cả
khi họ không bộc lộ cảm xúc
của mình, hay bộc lộ một cách
lộn xộn, khiến chẳng ai có thể
biết họ đang đau khổ. Ví dụ,
một người cảm thấy cô đơn và
rất cần trao đổi với một người
bạn biết thông cảm, thế nhưng
anh lại không nói lên điều đó.
Trái lại, anh vênh váo đi vào
phòng chung của cộng đoàn,
cười toe toét và thông báo: “Có
ai muốn ra ngoài đi dạo với tôi
không?” Dĩ nhiên là chẳng ai
muốn, vì họ không hề nhận
thấy một tín hiệu nhỏ nhặt nào
chứng tỏ anh ta đang cô đơn và
đau đớn.

những dấu vết lờ mờ của mệt
mỏi và căng thẳng. Người bạn
ấy quả là một hồng ân vô giá!
Tuy nhiên, loại người nhạy bén
tinh tế như thế thật hiếm hoi!
Thật bất công, nếu chúng ta
“đòi hỏi” bạn mình phải có một
trực giác bén nhạy tương tự
như vậy, nếu không thì họ sẽ bị
trừng phạt bởi những cảm xúc
có lỗi!
Mỗi người chúng ta đều
mong muốn được bạn hữu
thông cảm. Đó là một ước vọng
hoàn toàn dễ hiểu của con
người. Tuy nhiên, điều hợp lý
là chúng ta phải cho họ cơ hội
để hiểu biết chúng ta. Mỗi
người chúng ta đều có những
“phương tiện” để truyền đạt tư
tưởng và cảm xúc của mình
bằng những lời lẽ chính xác, có
hiệu quả và thích hợp.

Tuy nhiên, theo anh nghĩ thì
những dấu hiệu mù mờ mà anh
chuyển tải chẳng mấy quan
trọng. Thế nên, sau đó anh ta lại
than phiền với bạn rằng: “Anh
là bạn thân của tôi. Anh phải
hiểu những gì tôi đang phải
chịu, chứ đâu cần tôi có nói ra
hay không!”

Tôi có thể nói với bạn mình
rằng: “Anh Joe! Hôm nay tôi
cảm thấy rất chán nản, mà
chính mình cũng không biết tại
sao. Tôi thật sự cần anh giúp
đỡ, để có thể thoát khỏi cảm
xúc chán nản ấy!” Bấy giờ, bạn
tôi mới có “cơ hội ngàn vàng”
để hiểu biết tôi và ở đấy với tôi.
Trái lại, nếu tôi hy vọng bạn
mình sẽ đọc được tâm tư của tôi
và thấu suốt con tim của tôi, thì
đó hẳn là một kỳ vọng viển
vông.

Loại kỳ vọng ấy thì không
thực tế! Nếu chúng ta có được
một người bạn nhạy bén và
giàu trực giác, thì một đôi lần
trong đời, người bạn ấy có thể
đọc được những dấu hiệu mờ
nhạt và thấu hiểu những cảm
xúc của chúng ta, trước khi
chúng ta bộc lộ cảm xúc của
mình ra, vì người ấy chú ý đến
những thay đổi nhỏ nhặt trên
khuôn mặt, trong hơi thở, và

Người ta có thể đưa ra nhiều
ví dụ về những kỳ vọng và đòi
hỏi bất công, thậm chí có thể
viết nguyên cả một cuốn sách.
Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cần
xem thêm một ví dụ nữa, liên
quan đến một loại đòi hỏi phổ
biến hơn, đó là việc tôi chờ đợi
người khác “phải” suy nghĩ,
“phải” cảm nhận và “phải”
hành động như tôi tin là họ phải
làm như thế.
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Kỳ vọng đó rất thường xảy
ra trong loại tương quan lệ
thuộc, trong đó người này tỏ vẻ
“chịu trách nhiệm” về cuộc
sống của người kia. Trong loại
tương quan lệ thuộc, cả hai đều
sống trong nỗi lo sợ bị hắt hủi.
Để đối phó với mối lo âu ấy,
đối tác có uy thế hơn sẽ kiểm
soát bạn mình một cách hoàn
toàn. Người bạn ấy phải suy
nghĩ và hành động theo cách
của anh. Người bạn ấy phải
thích chơi gôn, bởi vì anh thích
chơi gôn; người bạn ấy phải
ghét xem phim, bởi vì anh ghét
phim ảnh. Lý do cơ bản là như
thế này: “Khi bạn tôi bị trói
buộc chặt chẽ như vậy, anh ta
không thể nào bỏ tôi được!”
Để đối phó với nỗi lo lắng bị
hắt hủi, phía đối tác lệ thuộc sẽ
để cho mình bị kiểm soát. Đó
chỉ là mặt trái của một đồng
tiền. Người này nghĩ rằng, nếu
mình không ngừng tuân phục
đối tác có uy thế, thì sẽ không
bao giờ bị hắt hủi. Vì những kỳ
vọng viển vông ấy mà những
mối tương quan lệ thuộc luôn
luôn đầy dẫy cảm xúc có lỗi.
Tuy nhiên, dù minh nhiên
hay mặc nhiên, sự đòi hỏi ấy
cũng có thể xảy ra trong những
tương quan lành mạnh hơn. Tôi
nghĩ rằng, nguyên nhân gốc rễ
của tình trạng đó chính là loại
nhận thức bất biến, liên quan
đến thái độ “được ăn cả, ngã về
không.” Nếu bạn không suy
nghĩ như tôi, thì không những
bạn chẳng phải là người của tôi,
mà còn là kẻ chống đối tôi. Nói
như thế tất nhiên là không
đúng. Thế nhưng, một khi tôi
quan niệm như vậy, thì tôi bị
thúc đẩy mà “ép buộc” bạn phải
đồng ý với tôi, nếu không thì
tôi sẽ lên án bạn là kẻ bất trung!
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

Rốt cuộc thì bạn trở thành nạn
nhân của cảm xúc bị khiển
trách và có lỗi tâm căn, chỉ vì
bạn thực thi quyền tự do tư
tưởng của mình. Về điểm này,
nhiều mối tương giao trong đời
sống thánh hiến và hôn nhân đã
“vấp phải đá.”
Cha Tom là một linh mục
chân thành và đạo đức, nhưng
lại khắt khe. Cha nghĩ mình
phải luôn luôn mặc áo dòng, trừ
trường hợp cha tham gia các
sinh hoạt thể thao. Cha nghĩ đó
là một quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, vì cha nghĩ đó phải
là một quy tắc cho hết mọi linh
mục, nên cha luôn luôn “khinh
dể” các linh mục không đồng
quan điểm với mình. Trong khi
đó, cha John thì lại quan niệm
theo một cách khác. Là một
linh mục ưu tú, cha thấy không
cần phải mặc áo dòng, để khỏi
bị công chúng chú ý. Do đó,
cha chỉ mặc thường phục, trừ
khi cha thi hành nhiệm vụ linh
mục. Đối với cha John, đó cũng
là một quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, trong mắt cha
Tom thì không phải như vậy!
Cha đưa ra lý lẽ biện minh cho
việc mặc áo dòng và chất vấn
cha John về việc mặc thường
phục. Thậm chí, cha dọa sẽ
chấm dứt tình bạn, nếu cha
John không thay đổi cách ăn
mặc.
Cha John hết sức tức giận vì
sự áp lực dai dẳng của cha
Tom. Cha tức giận như thế, một
phần vì cha Tom công khai
toan tính thao túng cha, nhưng
phần lớn là do cảm xúc có lỗi
đã được kích hoạt bởi những lời
khiển trách liên miên của cha
Tom. Trên bình diện tri thức,
cha biết mình có quyền suy
nghĩ theo cách riêng của mình

và “điều khiển cuộc đời của
mình,” nhưng trên bình diện
cảm xúc thì cha cảm thấy có lỗi
vì “giấu giếm,” như thể cha che
đậy căn tính linh mục của
mình.
Tóm lại, bất cứ dấu vết nào
của sự khiển trách, dù minh
nhiên hay mặc nhiên, có thật
hay chỉ tưởng tượng, chính
đáng hay không chính đáng,
đều tạo nên một phản ứng cảm
xúc trực tiếp, một cảm xúc có
lỗi hay thấp kém, hay vừa cảm
thấy có lỗi vừa cảm thấy thấp
kém. Chính phản xạ có điều
kiện đối với sự khiển trách là
nguyên nhân gây ra cảm xúc có
lỗi và thấp kém, ngay cả khi
chúng ta hoàn toàn không có lý
do gì để cảm thấy như thế.
Cách thức khiển trách không
phải là điều quan trọng. Có thể
là một lời buộc tội công khai;
có thể là một lời chỉ trích; hay
có thể là một kỳ vọng không
thiết thực. Có thể là những dấu
hiệu như lạnh nhạt, rút lui, ánh
mắt khinh bỉ, giọng nói biểu lộ
sự bất đồng, quát tháo, la hét,
cười nhạo lời nói và hành động
của chúng ta, thậm chí là sự im
lặng lạnh lùng và đột ngột.
Tính chất chính đáng của sự
khiển trách cũng không phải là
điều quan trọng. Tôi có thể cảm
thấy có lỗi khi mình uống một
ly cốc-tai, trong khi bạn lại
không uống. Bạn không cố ý
ám chỉ tôi là kẻ mê ăn uống,
nhưng tôi dễ cảm thấy mình mê
ăn uống, khi tôi xem việc bạn
từ chối ly cốc-tai như một lời
khiển trách, trong khi tôi lại
uống cốc-tai. Tôi có thể cảm
thấy có lỗi, khi bạn tiếp tục làm
việc, còn tôi lại nghỉ ngơi vì
mệt nhọc, cho dù bạn không
nhìn tôi với thái độ khiển trách
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và khinh bỉ. Dĩ nhiên là tôi có
thể cảm thấy có lỗi khi bạn
khiển trách trực tiếp và rõ ràng.
Tuy nhiên, chỉ nguyên việc bạn
tiếp tục làm việc và tôi nghỉ
ngơi một lát, thậm chí chỉ cần
một dấu hiệu vô ý và nhỏ nhặt,
thì điều đó cũng có thể làm cho
tôi cảm thấy mình lười biếng và
vô trách nhiệm.
Tất cả những dấu hiệu ấy
được cảm xúc của tôi diễn giải
là sự khiển trách, cho nên
chúng là nguyên nhân trực tiếp
tạo ra một phản ứng cảm xúc có
lỗi hay cảm xúc thấp kém,
tương tự như mũi kim tạo ra
cảm xúc đau đớn. Bạn khiển
trách tôi, và tôi liền cảm thấy có
lỗi.
Vì tôi không chờ đợi cảm
xúc có lỗi và bất lực ấy (vì tôi
chẳng làm gì đáng phải cảm
thấy như thế), nên tôi thường
không biết chúng là những cảm
xúc không thích đáng. Thậm
chí, tôi thường không nhận biết
những cảm xúc ấy là gì. Tôi
không biết phải giải tỏa cảm
xúc ấy như thế nào. Tôi không
biết làm cách nào để giải hòa.
Tôi chỉ cảm thấy chán nản. Tôi
cảm thấy khó chịu về bản thân.
Khi tôi thực sự làm điều sai
trái, tôi biết mình phải làm gì để
đền bù lỗi lầm. Tôi biết cách
lấy lại sự bình an. Điều tai hại
do cảm xúc có lỗi tâm căn gây
ra, ấy là những cảm xúc có lỗi
cứ tiếp diễn, bởi vì tôi không
biết mình phải làm gì để giải
tỏa.

9

Fixation: x. Cencini và Manenti,
Tâm lý và huấn luyện (Tp. Hồ Chí

46

Chướng
đường

ngại

vật

trên

Phản xạ có điều kiện đối với
sự khiển trách hẳn là chướng
ngại vật kinh khủng nhất, cản
trở chúng ta tiến bước trên con
đường trưởng thành. Vì lẽ đó,
nhiều người nam nữ hành động
như những chú bé, cô bé ngưng
kết.9 Tại sao vậy? Bởi vì những
cảm xúc mơ hồ và thiếu xác
định ấy (cảm xúc có lỗi và bất
lực) là nguyên nhân làm cho tôi
đau đớn đến mức, hầu như tôi
không biết phải làm gì để thoát
khỏi những cảm xúc ấy. Tôi
chẳng hề muốn cảm thấy bị
khiển trách – trực tiếp hay gián
tiếp – bởi vì tôi sợ những hậu
quả của khiển trách, tức là cảm
xúc chán nản, có lỗi và bất lực.
Vì thế, tôi làm bất cứ điều gì
để khỏi bị khiển trách. Tôi bắt
mình phải chịu đựng mọi hình
thức bóp méo để làm vừa lòng
bạn, ít nữa là để bạn đừng bực
mình với tôi. Tôi biết mình phải
trả giá đắt cho sự che chở của
bạn. Tôi biết (ít nữa là một cách
mơ hồ) tôi đang đánh mất chính
mình qua cuộc mặc cả đó. Tuy
nhiên, bao lâu tôi còn làm cho
bạn hài lòng, bạn sẽ không
khiển trách và chửi mắng tôi.
Bạn sẽ không im lặng hay rút
lui. Bạn sẽ không tỏ vẻ tức giận
hay đau đớn. Bộ máy sản sinh
cảm xúc có lỗi ngưng hoạt
động. Tôi sẽ không cảm thấy
đau đớn vì hậu quả của sự
khiển trách.
Khi loại hành vi ấy trở thành
khuôn mẫu trong đời sống tôi,

tôi bị ngưng kết trong giai đoạn
ấu trĩ của quá trình phát triển.
Tôi hoàn toàn thiếu trưởng
thành. Tôi không tập trung vào
việc khám phá chân tính và
cảm xúc của mình, những điều
tôi muốn nói và muốn thực hiện
trong cuộc sống của mình. Trái
lại, tôi chỉ tập trung vào việc
giữ cho bạn đừng “xù móng
vuốt” và tránh nói hay làm bất
cứ điều gì phật ý bạn. Vấn đề là
tránh bị khiển trách!
Vì thế, tôi không suy nghĩ,
nói năng và hành động như một
người trưởng thành được. Tôi
không hành động theo quyết
định của mình. Thậm chí tôi
không dám lấy quyết định! Tôi
càng không dám phản ứng lại
những kỳ vọng của bạn. Tôi
làm mọi việc sao cho vừa lòng
bạn. Tôi làm mọi việc sao cho
bạn đừng khiển trách tôi!
Tương tự như một cậu bé cố
gắng làm vui lòng cha mẹ
mình! Và cái tôi đích thật của
mình đã bị mất!
Tôi sẽ không bao giờ có thể
bước đi trên con đường tự do,
cho đến khi tôi thấy được
những chướng ngại vật khổng
lồ trong cuộc sống của mình.
Tôi sẽ không bao giờ trở nên
người trưởng thành, không bao
giờ hiểu được tư cách làm
người của mình và trở nên
chính mình trọn vẹn được, cho
đến khi tôi tháo dỡ bộ máy sản
sinh cảm xúc có lỗi, bằng cách
điều chỉnh lại phản xạ của mình
đối với sự khiển trách.

Minh: Nxb Phương Đông, 2011), tr.
439 (ND).
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TỔNG KẾT KHÓA THƯỜNG HUẤN
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Ban thường huấn Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức khóa thường huấn anh em trẻ khấn
trọn dưới 10 năm tại cộng đoàn Du sinh từ ngày 02 - 05.8.2016 với chủ đề: “Nhân đọc Laudato si’ học hỏi về tinh thần JPIC”.
Ban thư ký
Các bài thuyết trình xoay
quanh ba chiều kích tương quan:
Thiên Chúa, tha nhân và tạo
thành mà con người ngày nay đã
và đang đánh mất. Do đó, khoá
Thường huấn không chỉ là quãng
thời gian học tập nghiên cứu tốt
nhất mà còn là một cơ hội quý
báu để anh em trong cả nước gặp
gỡ, trao đổi với nhau trong niềm
vui “Tin Mừng sáng tạo” thấm
đượm tình Chúa và tình huynh
đệ mọn hèn.
Mở đầu ngày thường huấn
thứ nhất, anh Đặc trách thường
huấn mời go ̣i anh em lươṇ g giá
viê ̣c thực hành “Bản ghi nhớ”
của khóa Thường huấ n năm
2015 với chủ đề : “Viê ̣c huấ n
luyê ̣n các tu si ̃ trước hiê ̣n tượng
thế tục hóa” xoay quanh ba câu
hỏi: làm đươc̣ , chưa làm đươc̣ và
có thể làm tố t hơn về các mă ̣t
nhân bản, kitô hữu và phan sinh.
Sau đó, anh PX Đinh Tro ̣ng Đê ̣
chia sẻ với anh em đề tài
“Laudato si’, dưới nhãn quan
Phan sinh” qua hai đề mu ̣c chính
trong thông điê ̣p Laudato si’ của
ĐGH Phanxicô: Tóm tắ t nô ̣i
dung chính của chương II trong
Thông điê ̣p Laudato si’ và quan
niê ̣m và thái đô ̣ đố i với thu ̣ ta ̣o
trong truyề n thố ng Phan sinh.
Trước hết, thuyế t trình viên
đã diễn giải cái nhìn của ĐGH
Phanxicô về ngôi nhà chung của
chúng ta đang bi ̣ ô nhiễm, trở
nên nghèo nàn, suy thoái và bấ t
công trầ m tro ̣ng. Do đó, ĐGH
Chia sẻ 7&8 – 2016 (364)

Phanxicô viế t thông điê ̣p này
mời go ̣i mo ̣i người khám phá
mầ u nhiê ̣m, vẻ đe ̣p, sự phong
phú của ta ̣o thành và bổ n phâ ̣n
của con người từ khởi nguyên,
dưới ánh sáng Kinh Thánh và
đức tin, từ đó đưa ra những
nguyên tắ c nề n tảng để con
người ngày biế t “đố i xử” với thu ̣
ta ̣o và với nhau trong mố i tương
quan đúng đắ n với Thiên Chúa,
con người và vũ tru ̣ ta ̣o thành, để
bắ t đầ u điề u chỉnh la ̣i các mố i
tương quan nhằ m thấ u hiể u tâ ̣n
cùng các giá tri ̣ và tôn tro ̣ng lẫn
nhau nhờ vào mầ u nhiê ̣m của
Chúa Kitô đấ ng là Thiên Chúa
mang thân phâ ̣n con người và
thu ̣ ta ̣o, là khởi nguyên và cùng
đích của muôn loài. Ngài là mẫu
gương tương quan với thu ̣ ta ̣o.
Ngoài ra, thuyế t trình viên còn
nhấ n ma ̣nh các mố i tương quan
con người, thu ̣ ta ̣o và Thiên
Chúa theo thánh Phanxicô qua
“Bài ca anh mă ̣t trời”, vì chính ý
thức mỗi người, mỗi sự vâ ̣t mang
hình ảnh Thiên Chúa hay dấ u
tích của Thiên Chúa mà thánh
Phanxicô tỏ rõ thái đô ̣ yêu
thương vô điề u kiê ̣n như Chúa
yêu. Kế đế n, thánh Clara là môn
đê ̣ trung tín của thánh Phanxicô,
bằ ng kinh nghiê ̣m của bâ ̣c chiêm
niê ̣m, thánh nữ cho rằ ng chỉ qua
viê ̣c chiêm ngắ m các mầ u nhiêm
̣
tình yêu của Thiên Chúa qua
Chúa Giêsu, phẩ m giá và các giá
tri ̣ của con người sẽ biế n đổ i.
Tiế p đế n, thánh Bônaventura
bằ ng sự đa ̣o đức và lố i suy tư sắ c

bén đã tài tình lồ ng linh đa ̣o của
thánh Phanxicô vào trong bố i
cảnh thầ n ho ̣c và triế t ho ̣c của
thời Trung cổ khởi đi từ khái
niê ̣m “Sự tố t lành thì có sức lan
tỏa”. Tiế p theo, chân phước Dun
Scotus nhìn mỗi mô ̣t con người
và sự vâ ̣t đề u hiê ̣n hữu với tính
đô ̣c đáo không thể thay thế nhờ
sự tự do tuyê ̣t đố i và đầ y yêu
thương của Thiên Chúa. Cuố i
cùng, thánh Pađôva lừng danh
về những bài giảng cho chim cá
và dân thành Pađôva. Ngài nhâ ̣n
ra Thiên Chúa là Đấ ng Ta ̣o Hóa
là Đấ ng sinh thành nơi chúng ta
để yêu mế n, và con người là thu ̣
ta ̣o yế u đuố i, tô ̣i lỗi, cầ n hoán cải
và suy phu ̣c quyề n Thiên Chúa.
Tóm la ̣i, anh em Phan sinh
cầ n tiế p nố i cảm nghiê ̣m thiêng
liêng của tinh thầ n Phan sinh về
con người và thu ̣ ta ̣o, cũng như
những đóng góp của gia đình
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Phan sinh trong viê ̣c đă ̣t các mố i
tương quan với Thiên Chúa, con
người và vũ tru ̣.
Ngày thường huấn thứ hai,
buổi sáng, anh Giuse Vũ Liên
Minh chia sẻ với anh em đề tài
“Laudato si’ dưới nhãn quan
hiê ̣n sinh” qua 3 phầ n: Imago
Dei - Tha hóa - Hành đô ̣ng. Đề
tài cho ta thấy con người là hình
ảnh của Thiên Chúa, do đó, một
khi con người đánh mất hình ảnh
này là con người rơi vào bi kịch,
rơi vào tha hóa và vong thân.
Như vậy, con người cũng sẽ
xung khắc với tha nhân và tạo
thành. Con người chỉ coi tha
nhân là hỏa ngục, là rào cản của
đời mình thay vì tha nhân là bản
vị và hình bóng đời mình. Và
mọi tạo thành chỉ là phương tiện
thỏa mãn khát vọng của con
người. Từ đó, tạo cho con người
sống một cuốc sống phi lý và vô
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nghĩa. Hiện hữu mà không hiện
sinh.
Buổi chiều, anh PX Vũ Phan
Long chia sẻ với anh em đề tài
“Laudato si’ đến Bài ca anh mặt
trời”. Đề tài này cho ta một cái
nhìn về mối liên hệ giữa Thông
điệp Laudato si’ của ĐGH
Phanxicô và Bài ca anh mặt trời
của thánh Phanxicô. Đề tài cũng
gởi cho ta một kinh nghiệm của
thánh Phanxicô về việc ngài đã
sống và phục vụ Thiên Chúa, tha
nhân và tạo thành được cô đọng
trong Bài ca anh mặt trời.
Ngày thường huấn thứ ba,
anh An-sen-mô Nguyễn Hải
Minh chia sẻ với anh em đề tài
“Anh chị em Phan sinh - những
người xây dựng hòa bình”. Đề
tài này gợi mở cho anh em trẻ
biết mô ̣t trong những nét căn bản
của người anh em hèn mo ̣n,
những người cho ̣n
lố i số ng sát với Tin
Mừng theo cách
thức của Cha Thánh
Phanxicô, chính là
trở nên sứ giả hòa
bình qua viê ̣c bày tỏ
thái đô ̣ bấ t ba ̣o đô ̣ng
tích cực và qua
những hoa ̣t đô ̣ng
hòa giải (HC 68-69).

Theo đó, thái đô ̣ bấ t ba ̣o đô ̣ng
đươc̣ thể hiê ̣n qua tinh thầ n đơn
giản, huynh đê ̣, sẵn sàng phu ̣c
vu ̣, hy sinh vì công ích và dám
thực hành bấ t tuân dân sự. Bên
ca ̣nh đó, sứ vu ̣ hòa giải trước hế t
đòi hỏi anh em Phan sinh phải
đươc̣ hòa giải với Thiên Chúa,
với bản thân và với tha nhân để
thực sự trở nên những con người
biế t yêu thương và khả tín. Đồ ng
thời, chúng ta đươc̣ mời go ̣i giúp
mo ̣i người hiể u đươc̣ giá tri ̣ của
nhân phẩ m, chấ p nhâ ̣n sự khác
biê ̣t, những sai lầ m và tôn tro ̣ng
lẫn nhau. Trên thực tế , viê ̣c kiế n
ta ̣o và xây dựng hòa bình là mô ̣t
công viê ̣c dài ha ̣n và cầ n phải đă ̣t
trên ý tưởng giáo du ̣c nhâ ̣n thức
góp phầ n thay đổ i xã hô ̣i tích
cực. Mô ̣t trong những hoa ̣t đô ̣ng
dấ n thân cho xã hô ̣i của anh em
Phan sinh Indonesia đã đươ ̣c đề
câ ̣p đế n như mô ̣t ví du ̣ điể n hình
liên quan đế n JPIC.
Chúng ta nhâ ̣n thấ y, tự bản
chấ t JPIC là mô ̣t nề n linh đa ̣o tâ ̣p
trung vào kế hoa ̣ch thông ban sự
số ng cho mô ̣t thu ̣ ta ̣o của Thiên
Chúa. Linh đa ̣o này thách thức
chúng ta biế n những suy tư JPIC
trở thành yếu tố toàn nhâ ̣p mo ̣i
chiề u kić h nhân sinh. Theo đó,
Donald Dorr đã đề câ ̣p đế n ba
cuô ̣c hoán cải: Nô ̣i tâm, liên vi ̣
và chính tri.̣ Mô ̣t cuô ̣c hoán cải
mới cầ n đươ ̣c thực hiê ̣n như mô ̣t
cách đáp trả trước những cơn
khủng hoảng hiê ̣n nay. Đó chính
là hoán cải môi sinh. Cuô ̣c hoán
cải này đòi hỏi chúng ta phải
thay đổ i thái đô ̣ và lố i số ng trong
các mố i tương quan với Thiên
Chúa, với tha nhân và với ta ̣o
thành đươ ̣c thể hiê ̣n ngay trong
các dự phóng cô ̣ng đoàn, những
hoa ̣t đô ̣ng mang tính cá nhân và
tâ ̣p thể . Tấ t cả nhằ m thể hiê ̣n sự
liên đới với ta ̣o thành và với tha
nhân, nhấ t là với người nghèo.
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Các Khóa Nhạc Dài Hạn (Quanh Năm)
và Cấp Tốc (Mùa Hè; Lưu Động)
Tháng 07 năm 2016. Vì lý do sức khỏe, tôi được Tỉnh Dòng và cộng đoàn Đakao cho nghỉ dưỡng một
thời gian tại đây. Và đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội chứng kiến và theo dõi khóa đào tạo ca trưởng
mùa hè của anh em Phanxicô trong Tỉnh Dòng chúng ta, mà người khởi xướng cũng như đứng ra tổ
chức cho đến nay là anh Giuse Nguyễn Xuân Thảo ofm.10 Tôi nói lần đầu tiên, vì các lần khác, tôi chỉ
có cơ may biết sinh hoạt của các học viên khóa này qua những khoảng thời gian rất ngắn lưu lại nhà
Đakao.
Dịp này, tôi đã gặp anh Xuân Thảo và được anh cho biết những thông tin hữu ích sau đây về một
sinh hoạt đặc thù trong Tỉnh Dòng.
Alexis Trần Đức Hải ofm
A. Thông tin
a/ Mục đích và thời điểm bắt
đầu:
Từ năm 1982, bắt đầu các
Lớp Nhạc Quê Hương. Mục đích
nhằm đào tạo: Ca trưởng, người
đệm đàn, người sáng tác, người
dạy nhạc cho Giáo hội Công
giáo và cho xã hội Việt Nam.
Có ba loại khóa nhạc: 1/ khóa
nhạc dài hạn quanh năm (từ
1982); 2/ khóa cấp tốc mùa hè
(từ 2008); 3/ khóa cấp tốc lưu
động (từ 2008).

10

Anh Xuân Thảo có bằng Master of Music về Sáng tác tại Nhạc viện của Chicago College of Performing Arts thuộc
Roosevelt University, và D. Min (Doctor of Ministry, người ta thường dịch là Tiến sĩ Mục vụ) chuyên ngành Phụng Vụ
Thánh Nhạc tại CTU (Catholic Theological Union). Đề tài luận án ra trường nghiên cứu: "Thừa tác vụ Âm Nhạc: Việc hội
nhập văn hóa nhạc Phung vụ tại Việt nam" (Music Ministry: The Inculturation of Vocal Liturgical Music in Catholic
Vietnam) trong đó phải đề cập đến Phụng vụ Thánh Nhạc, đặc biệt nói nhiều về văn hóa, ngôn ngữ và dân ca VN. Vì thế,
GSTS Trần văn Khê đọc và rất tâm đắc, và đã viết lời tựa cho Luận án, khuyến khích xuất bản như một tác phẩm nhân
chủng âm nhạc học. (ethnomusicology)
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Từ năm 2013, liên kết với
London College of Music
(LCM), thuộc University of
West London, nhằm để cho học
viên nào có ý muốn và có khả
năng thi lấy các chứng chỉ và
bằng cấp của LCM. Nếu không
thi lấy bằng của LCM, các học
viên vẫn có các chứng chỉ của
Quê Hương như trước, nay đổi
tên thành Viện Âm Nhạc Phan
Sinh (Franciscan Academy of
Music, FAM)
b/ Đối tượng học viên:
Mọi thành phần đều có thể
tham dự, đặc biệt các tu sĩ, tu
sinh, đại chủng sinh, giáo dân tại
các giáo xứ; trong thực tế, cũng
đã có một số ít học viên ngoài
Công giáo.
Riêng khóa cấp tốc Hè được
tổ chức cách thuận lợi cho các
học viên ở xa (các vùng sâu,
vùng xa). Đặc biệt, các người
dân tộc tham dự khóa này khá
đông, vì trong những giáo xứ,
giáo điểm mà các anh em Phan
sinh, các Dòng tu đang phụ trách
cho các người dân tộc này có nhu
cầu rất lớn về nhân sự lo đàn hát,
và cả dạy nhạc, dạy đàn, cho địa
phương mình trong tương lai…
FAM hỗ trợ các học viên dân
tộc, vùng sâu vùng xa, bằng cách
cho không các tài liệu và tùy
nghi bớt toàn phần, hoặc 70% 30% học phí. Tỉnh Dòng
Phanxicô Việt Nam cung cấp nơi
ăn ở cho khoảng 130 học viên
nội trú và hỗ trợ tiền ăn cho gần
70 học viên người dân thiểu số.

c/ Nội dung chương trình:
Gồm các môn căn bản cho tới
tương đương đại học âm nhạc,
tùy nhu cầu và khả năng thời
gian đủ để đào tạo xong chương
trình (tốt nghiệp). Bởi vì trong
thực tế, không có thời gian nhất
định: Khóa quanh năm chỉ chủ
yếu học ngoài giờ, ngày thường
vào buổi chiều từ 17.00 đến
20.00 giờ; thứ bảy và Chúa nhật
thì có lớp cả ngày.
Khóa mùa hè thì học suốt 26
ngày trong tháng 7 (8.00 -11.40;
14.00 - 17.30; tối các học viên
nội trú: 19.30 - 21.30: ôn tập).
Tùy khả năng và thời giờ, học
viên học 01, 02 môn hoặc 03
môn trong tháng hè.
d/ Thầy cô giáo:
Cho đến nay, anh Xuân Thảo
đã đào tạo được nhiều Thầy cô
giáo. Khóa hè ít lớp, tuy nhiên,
lớp căn bản lại rất đông, thường
là từ trên 100 đến
197 học viên (01
giảng viên chính và
08 - 10 phụ tá, mỗi
phụ tá lo cho 20 - 25
học viên).
Cho đến nay, chỉ
có
Tỉnh
Dòng
Phanxicô Việt Nam
trợ giúp và tạo điều
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kiện để hoàn thiện từ năm 1982.
Từ 2008, có thêm một số ân nhân
tiếp tay đáng kể cho các khóa
nhạc hè. Ước vọng là trong
tương lai, sẽ có các đơn vị giáo
quyền các cấp, các Dòng tu khác
cổ võ và nâng đỡ cách cụ thể
hình thái sinh hoạt này. Vì hiện
nay, có nhiều ước vọng rất cụ thể
như: có quỹ học bỗng dành cho
những học viên giỏi, xuất sắc các tài năng- để khuyến khích họ
học thêm lên cao để phục vụ
Giáo hội và xã hội; có tiền để trợ
giúp các em vùng sâu vùng xa và
các em dân tộc; mua thêm nhạc
cụ, để phát triển nhạc cụ dân tộc
VN, Tây nguyên, dàn nhạc,
không gian trình tấu (ca đoàn và
dàn nhạc cần chỗ tập chung và
đàn hát để “Tôn vinh Chúa và
thánh hóa tín hữu”, hệ thống âm
thanh…
B. Cảm nghĩ
Tôi nhớ, trước kia, trong thời
gian ở học viện Du sinh, có nghe
các bề trên định chuẩn bị cho anh
Thảo học chuyên Triết học để
làm giáo sư sau này. Tôi đã có
gợi ý sau với anh Thảo: “Anh
nên đề nghị với các ngài cho anh
đi học nhạc thì hay hơn. Vì nếu
không có anh học triết, thì các
ngài có thể tìm người thay anh,
thậm chí nhiều người! Tuy
nhiên, tìm người để học nhạc
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không phải chuyện dễ, không
phải ai cũng có thiên bẩm nhạc
như anh!” Ý kiến trước kia của
tôi nay đã phần nào có lý khi
nhìn vào kết quả đóng góp trên
bình diện âm nhạc của anh Xuân
Thảo. Sau một thời gian dài kiên
trì đeo đuổi xác tín của mình là:
Âm nhạc rất hữu ích ở nhiều mặt
trong sứ vụ tông đồ, truyền giáo,
cũng như trong cuộc sống hằng
ngày, và còn là một đặc sủng

Phan sinh cần khai thác thêm…
anh Thảo đã gặt hái nhiều kết
quả khích lệ: đã có những tiếng

KHÓA HỌC

vang tốt từ nhiều miền trong
nước khi các học viên trở về
những nơi họ sinh sống và phục
vụ, chứng tỏ lợi ích mà họ đem
lại cho cộng đoàn qua những gì
họ học được từ các khóa học ở
FAM. Đan cử một ví dụ: Ca
trưởng, người đánh đàn trong
các buổi phụng vụ ở nhiều giáo
họ ở miền Bắc là những người
xuất thân từ FAM.
Chính từ những kết quả cụ thể
đáng khích lệ
này, tôi xin đề
nghị là Tỉnh
Dòng nên chính
thức xem công
việc của anh
Xuân Thảo như
là một công việc
của Tỉnh Dòng.
Và một khi xem
đây như một sứ
vụ của mình,
Tỉnh Dòng sẽ chính thức tìm
người kế tục công việc của anh
Xuân Thảo, dễ dàng tạo điều

kiện cho những em nào có năng
khiếu về âm nhạc theo học và
thực tập khóa hè (03 tháng),
hoặc thực tập năm (vừa sống vừa
học và vừa phụ dạy nhạc trong
các lớp mở quanh năm). Trong
tương lai, có thể xem đây là một
hướng đi phục vụ cho anh em
Phan sinh - không còn xem âm
nhạc, nghệ thuật như một “nghề
tay trái”!-, không chỉ sinh hoạt
tại Đakao, nhưng còn ở những
cộng đoàn chính khác của anh
em (mở các lớp căn bản, nếu cao
hơn, sẽ gởi học tại Đakao) để
phát triển bản thân, đem sinh khí
cho xã hội, linh hoạt các cộng
đoàn phụng vụ trong ước vọng
tạo nên một đầu ra hợp thời và
đặc biệt của Phan sinh. Cơ hội
này đang mở ra cho anh em Phan
sinh chúng ta khi mà sứ vụ âm
nhạc đang là một nhu cầu thực
sự của Giáo hội Việt Nam hiện
nay.

CỦA NHỮNG NỖ LỰC
CỦA NHỮNG NỖ LỰC
VÀVÀNHỮNG
ÂN TÌNH
NHỮNG ÂN TÌNH
Đồng Văn Thượng, ofm

Đ

ây đã là lần thứ
chín Viện Âm Nhạc
Phan Sinh (FAM), -trước đây là
các Lớp Nhạc Quê Hương-,
mở các lớp nhạc cấp tốc trong
mùa Hè. Năm nay là năm có số
lượng học viên nhiều nhất với
305 học viên ghi danh. Mỗi học
viên có thể học từ một đến ba lớp
vì thế tổng số lượt học viên lên
đến 683 người. Số lượng học
viên nội trú (130 học viên, chủ
yếu là các em vùng sâu, vùng xa,
vùng cao (70 hv dân tộc ít người)
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cũng tăng hơn
so với các năm
trước.
Điều gì đã
khiến
cho
FAM có thể
thu hút nhiều
học viên đến
vậy, dù đây chỉ
là khóa nhạc hè
cấp tốc? Chất
lượng
giảng
dạy và hiệu quả
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học tập đã được chứng minh qua
nhiều năm, nhưng như thế có đủ
để lý giải cho sức hút ấy?
Nỗ lực hết mình
Nói về cơ sở vật chất, FAM
không phải là một trường nhạc
đúng nghĩa. Các lớp học đều là
phòng "mượn" từ giáo xứ
Phanxicô Đakao. Nhà nội trú
cho các học viên ở xa cũng chỉ
đơn thuần là một dãy nhà tiền
chế do Cộng đoàn Phanxicô
ĐaKao cho "mượn". Bù lại cho
những thiếu thốn ấy chính
là tinh thần vượt khó, học tập
hết mình của các học viên,
cùng kinh nghiệm giảng dạy
và phương pháp truyền đạt
hiệu quả của các thầy cô trong
ban giảng huấn. Đến với FAM,
dù là người ở gần hay ở nơi
phương xa, dù còn ở tuổi thiếu
nhi hay đã trưởng thành, dù là
người sống đời tu hay ở trong
đời thường,… tất cả đều hiểu
rằng: họ đến đây không phải để
ăn, ngủ, giải trí, nhưng là để học
nhạc và học sống chung cùng
nhau. Đó cũng là mục tiêu mà
ban giảng huấn đã đề ra cho các
khóa nhạc cấp tốc mùa hè.
Mỗi ngày, trong suốt tháng 7,
từ sớm cho tới khuya, lúc nào
Viện Âm Nhạc Phan Sinh cũng
vang lên những nốt nhạc. Các
học viên hăng say học bài trên
lớp, rồi lại tranh thủ tối đa thời
gian ở nhà để ôn bài. Nơi khuôn
viên giáo xứ và nhà nội trú, chỗ này
là nhóm thực tập điều khiển, chỗ
khác là nhóm học xướng âm. Tiếng
đàn từ các phòng đàn mới đầu nghe
thật lộn xộn, ồn ào, dần được thay
thế bằng những bản nhạc du dương,
những bản hòa âm êm đềm.
Phía sau những nỗ lực học tập
của các học viên, chính là sự
thúc giục, kèm theo sự khéo léo
khích lệ, động viên của các thầy
cô giảng huấn. Không chỉ ở giờ
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lên lớp, các thầy cô đã đồng hành
với các em cả trong những giờ
ôn bài, cả những bữa cơm chung
ở nhà nội trú. Cùng với các thầy
cô chuyên trách các bộ môn, còn

nghiệm sâu sắc hơn, khi có tới
720 giờ bên nhau, cùng chia sẻ
đời sống, cùng nỗ lực học tập, cùng
hướng lòng về Đấng đã ban cho
con người muôn vàn hồng ân.

có các thầy cô chuyên tâm chăm
lo đời sống của các em, qua từng
bữa ăn, qua mỗi giờ ngủ nghỉ.
Họ đã làm việc quên mình để các
em có đủ sức khỏe và thời gian
cho việc học.

Bên cạnh những bài học về
xướng âm, điều khiển, đệm đàn,
thanh nhạc, hòa âm, các học viên
còn học được bài học về tình
người. Một tháng bên nhau, các
bạn biết rằng các bạn chịu ơn
nhau, chịu ơn nhiều người đã
yêu thương, quan tâm chăm lo
cho các bạn. Nhưng thực ra chỉ
có một người mà tất cả chúng ta
đều chịu ơn, đó là Thiên Chúa,
bởi vì tất cả đều là hồng ân đến
từ Người.

Ân tình sâu nặng
Vào những ngày cuối cùng
của khóa nhạc hè cấp tốc, tôi đã
chứng kiến nhiều đôi mắt tràn ứa
lệ. Những học viên những ngày
đầu còn đôi chút e dè trong giao
tiếp, nay đã coi nhau như anh chị
em một nhà. Một tháng học nhạc
với bao nỗ lực, tưởng như thật
nặng nề, nay sao bỗng nhẹ tênh
mặc kệ cho ân tình chan chứa.
Các học viên nội trú lại càng dễ
khóc hơn nữa bởi các bạn đã trải
nghiệm đời sống cộng đoàn bên
nhau. Thế mới biết, một khi đã
cùng nhau trải qua thử thách, con
người ta có thể gắn bó với nhau
biết chừng nào.
Khóa nhạc hè dù chỉ diễn ra
vỏn vẹn 30 ngày, nhưng các học
viên đã thực sự có được 30 ngày
ý nghĩa. Họ đã đón nhận một
khối lượng kiến thức, kỹ năng
âm nhạc tương đương một năm
học, cùng những ngày thử sức
chịu đựng, rèn luyện ý chí học
tập. Riêng các học viên nội trú,
các em còn có được sự trải

Khóa Nhạc Cấp Tốc Mùa Hè,
tháng 7/2016, kết thúc bằng
thánh lễ tạ ơn trang nghiêm và
sốt mến, cùng buổi lễ tổng kết
vui tươi, nhiều ý nghĩa. Chúng
tôi, những người chịu trách
nhiệm tổ chức có thể thở phào
nhẹ nhõm vì mọi sự đều diễn ra
tốt đẹp và hiệu quả. Nhưng
chúng tôi sẽ còn vui hơn nếu biết
rằng những học viên của khóa
học sẽ về phục vụ cách hiệu quả
và nhiệt thành trong những động
đồng Dân Chúa nơi các miền quê
xa. Tạ ơn Chúa vì khóa nhạc hè
vừa qua. Tạ ơn Ngài đã cho
chúng con được gặp gỡ nhau,
yêu thương nhau và cùng nhau
ca tụng tình yêu Chúa.
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Đã nắm trong tay, nhưng cũng chưa chắc!
FX Long, ofm
on cái Israel đã liên
tục chiến thắng trong
các trận giao tranh với
các dân tộc họ gặp trên đường về
Đất Hứa. Ở Dân số 32, chúng ta
gặp họ đang đóng trại tại cánh
đồng Môáp, sẵn sàng băng qua
sông Giođan mà vào Đất Hứa.
Sau tất cả những trở ngại họ đã
gặp trong chuyến đi đằng đẵng
40 năm trong sa mạc, bây giờ thử
hỏi còn có chuyện gì có thể chận
được bước tiến của họ nữa? Thế
nhưng dường như vẫn có đấy.

C

Lần này, trở ngại không phải
là gian lao về thể lý, những dân
ngoại thù nghịch hoặc những
báo cáo sai lạc của những người
do thám làm nản lòng. Bây giờ
trở ngại là nguyện vọng được
dừng lại mà sống ổn định, thoải
mái, thay vì ra sức đi tới mà vào
miền đất Thiên Chúa đã hứa.
Bây giờ con cái ông Rưuvên và
con cái ông Gát đã có “nhiều đàn
súc vật rất đông” (Ds 32,1). Khi
họ thấy là vùng Giade và vùng
Galaát thuận lợi cho việc chăn
nuôi súc vật, con cái ông Gát và
con cái ông Rưuvên đến thưa với
ông Môsê, với tư tế Êlada và các
thủ lãnh cộng đồng: “Các thành
A-ta-rốt, Đi-vôn, Gia-de, Nimra, Khét-bôn, En-a-lê, Xơ-vam,
Nơ-vô và Bơ-ôn là vùng đất Đức
Chúa đã đánh phạt trước cộng
đồng Ít-ra-en, là vùng đất nuôi
được súc vật. Mà các tôi tớ ngài
lại có súc vật… Nếu chúng tôi
được đẹp lòng ngài, thì xin ban
cho các tôi tớ ngài vùng đất này
làm sở hữu. Xin đừng để chúng
tôi phải đi qua sông Gio-đan”
(Ds 32,4-5). Họ xin được miễn
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tham gia cuộc chinh phục Đất
Hứa mà con cái Israel đang
chuẩn bị dấn thân vào, để ở lại
mà chăn nuôi súc vật cùng với
gia đình họ trên vùng đất phía
đông mầu mỡ của sông Giođan.
Chương 32 sách Dân số tường
thuật việc họ đến gặp ông Môsê,
câu trả lời của ông Môsê, và kết
quả của cuộc thương lượng. Con
cái ông Rưuvên và con cái ông
Gát có một phương thức trình
bày thỉnh nguyện của họ rất
khéo. Họ trình bày thành hai
phần. Trước tiên họ lịch sự nêu
lên các sự kiện. Miền đất trên đó
họ đang dừng chân “là vùng đất
nuôi được súc vật. Mà các tôi tớ
ngài lại có súc vật” (Ds 32,4).
Rồi bản văn kể: “Họ nói tiếp…”.
Y như thể chỗ đó có một lúc
ngưng lại. Phải chăng họ đã nói
xa nói gần, thả một trái bóng
thăm dò, xem ông Môsê trả lời ra
sao? Phải chăng họ hy vọng là
ông Môsê bị đánh động bởi “các
đàn súc vật” đông đúc và sẽ gợi
ý với họ là họ có thể ở lại và chăn
nuôi súc vật trên miền đất ấy?
Nếu đúng như thế, thì các hy
vọng của họ đã tan thành mây
khói. Có vẻ như là ông Môsê đã
yên lặng, nên họ lại nói tiếp:
“Xin ban cho [chúng tôi] các tôi
tớ ngài vùng đất này làm sở hữu.
Xin đừng để chúng tôi phải đi
qua sông Gio-đan” (32,5).
Đến đây ông Môsê nổi trận
lôi đình: “Anh em của anh em
phải ra chiến trường, mà anh em
thì ở lại đây hay sao? Tại sao anh
em làm cho con cái Ít-ra-en phải
nản lòng không muốn đi qua bên
xứ mà Đức Chúa đã ban cho

họ?” (Ds 32,6-7). Ông Môsê
không muốn nghe những kế
hoạch êm ấm nhỏ bé của họ, toan
tính “xé lẻ”, khi mà tất cả các tài
nguyên của họ trong tư cách là
một đoàn dân đang được vận
dụng để thực hiện kế hoạch của
Thiên Chúa! “Cha ông anh em
đã làm như thế, khi tôi sai họ đi
từ Ca-đê Bác-nê-a để do thám xứ
đó. Họ lên đến thung lũng Étcôn; họ do thám xứ đó, rồi làm
cho con cái Ít-ra-en nản lòng, để
họ không vào xứ mà Đức Chúa
đã ban cho họ. Nên trong ngày
đó, cơn thịnh nộ của Đức Chúa
bừng cháy; Người thề rằng: 'Nếu
ngày nào những người đã lên từ
Ai-cập, hai mươi tuổi trở lên,
thấy đất mà Ta đã thề ban cho
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp
..., vì chúng đã không trọn tình đi
theo Ta; chỉ trừ Ca-lếp, con ông
Giơ-phun-ne, người Cơ-nát, và
Giô-suê, con ông Nun, vì họ đã
trọn tình đi theo Đức Chúa '. Cơn
thịnh nộ của Đức Chúa bừng lên
phạt Ít-ra-en, và Người đã bắt họ
phải đi lang thang trong sa mạc
bốn mươi năm, cho đến khi toàn
thể thế hệ đã làm sự dữ trước mắt
Đức Chúa đều chết hết. Này đây,
hỡi nòi tội nhân, anh em thay thế
cha ông mình mà nổi dậy, khiến
cơn thịnh nộ của Đức Chúa đối
với Ít-ra-en càng tăng lên!” (Ds
32,8-14). Qua đề nghị của họ,
ông lại thấy hiển hiện mối hiểm
họa của những người do thám,
nến ông nhắc lại kinh nghiệm
đau buồn đó: “Nếu anh em quay
lưng lại với Người, thì Người
còn tiếp tục để Ít-ra-en lại trong
sa mạc, và như thế, anh em sẽ
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làm cho tất cả dân này bị tiêu
diệt” (x. Ds 32,15). Sách
Midrash cũng bày tỏ sự bất
thuận: “Trong trường hợp của
con cái ông Gát và con cái ông
Rưuvên, anh em thấy là họ giàu
có, họ sở hữu những đàn vật
đông đúc, nhưng họ yêu thích
tiền bạc của họ và họ đã ở lại bên
ngoài Đất Israel” (Ds. R. 22,7).
Thế nhưng mặc dù nổi giận, ông
Môsê vẫn thương lượng với con
cái ông Gát và con cái ông
Rưuvên. Họ sẽ ra trận với Israel
và phải chiến thắng. Khi đó,
cùng với một nửa chi tộc
Mơnase (Ds 32,33), sẽ ở lại miền

đất họ đã chọn, bên ngoài đất
Israel. Tuy nhiên cái hố sâu giữa
các bên thương lượng vẫn còn
đó. Trong tâm khảm ông Môsê,
sứ mạng của Israel trong tư cách
là Dân Thiên Chúa là chuyện tối
quan trọng. Còn đối với con cái
ông Gát và con cái ông Rưuvên,
dường như họ chỉ xem đây là
một vụ thỏa thuận làm ăn, họ cân
nhắc các quyền lợi của họ với
quyền lợi của phần còn lại của
con cái Israel. Họ không có tấm
lòng của ông Môsê, cứ tập trung
vào Thiên Chúa và toàn dân, họ
nhắm tới sự phồn thịnh và các
nhu cầu vật chất của riêng họ.

Bản văn có những chi tiết nhỏ
cho thấy sự so le trong tầm nhìn.
Tuy nhiên, cũng có những
điểm khiến ta phải suy nghĩ tiếp:
Nếu động lực thúc đẩy các chi
tộc liên quan là tội lỗi, vì bản văn
gọi họ là “nòi tội nhân” (Ds
32,14), và đi ngược lại với ý
muốn của Thiên Chúa, tại sao
ông Môsê lại thương lượng với
họ? Và tại sao sự cố này lại
không làm cho Thiên Chúa nổi
giận mà giáng tai họa xuống,
như trường hợp những người do
thám trước đây?

Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu,

và phụng sự Chúa trong mọi người11

Đ

ây là câu ý lực mà anh em khấn trọn năm nay chọn để sống đời hoán cải. Một lời dạy thật ý
nghĩa của Cha thánh dành cho mọi người, cách riêng cho anh em Phan sinh. Anh em chọn
không phải vì ngôn từ hoa mỹ nhưng vì ý nghĩa và chiều sâu của nó. Nhìn lại một tháng tĩnh
tâm, điều mà tôi cảm nghiệm không nằm ngoài lời dạy này. Vì người thánh hiến ở mọi thời chỉ cần đến
hai mối bận tâm căn bản đó là: Bận tâm về Thiên Chúa và bận tâm về con người. Vậy nên, tôi cũng đã
dành nhiều thời gian để cầu nguyện, suy nghĩ và định hướng tương lai dựa trên hai ý hướng này.
Giuse Trần văn Bổng, ofm
Đà lạt vào thời gian này trời
mưa nhiều nhưng không quá
lạnh. Thiên thời, địa lợi, nhân
hòa ở Tập viện đã khiến tôi đi
vào đời sống thinh lặng nội tâm
cách dễ dàng. Xác định đầu tiên
tôi chọn là tìm gặp Thiên Chúa
qua quá khứ và hiện tại. Kế đến
là suy nghĩ về những cam kết và
định hướng tương lại.
Trong mối bận tâm về Thiên
Chúa, tôi đã nhìn lại quá khứ với
lòng biết ơn. Biết ơn vì mọi sự
thiện hảo mà Ngài đã ban cho tôi
dọc dài hành trình ơn gọi thánh
hiến. Qua trung gian là cha mẹ,
11

thầy cô, bạn
bè và quý cha
anh trong tỉnh
dòng, Thiên
Chúa đã gởi
đến cho tôi
nhiều qùa tặng
quý giá, điều
mà nhiều lúc
tôi cho là do
công khó của
bản thân hay
từ đâu đó rơi
xuống.
Chỉ
trong tương
quan thân mật với Thiên Chúa,
tôi mới nhận ra đó là ơn huệ. Và

chỉ trong Thiên Chúa, tôi thấy
mình bất xứng, đầy tội lỗi và nết
xấu. Khi gắn bó càng mật thiết

Lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô.
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hơn với Đức Kitô, trung tâm của
đời sống thánh hiến, và một lần
nữa đi lại con đường hoán cải và
canh tân, tôi mới nhận ra bàn tay
Thiên Chúa luôn quan tâm, dìu
dắt và đỡ nâng tôi qua mọi nẻo
đường. Khi buông lỏng đời mình
vào bàn tay từ ái và xót thương
của Chúa, tôi đã nhận ra điều đó
một cách thật êm dịu. Đời sống
thánh hiến là hành trình họa lại
cuộc đời dương thế của Đức
Kitô. Do đó, người thánh hiến
trở nên một với Người, mang
cùng những tâm tình cùng một
lối sống. Đó là một cuộc sống
được Đức Kitô chiếm hữu, được
bàn tay Đức Kitô chạm đến,
được tiếng nói của Người nhắn
nhủ, được ân sủng của Người đỡ
nâng. Người thánh hiến làm
được như thế đồng nghĩa với
việc họ biết bận tâm về Thiên
Chúa. Và khi biết bận tâm về
Thiên Chúa, họ cũng sẽ bận tâm
đến những điều Thiên Chúa
quan tâm và để ý. Điều mà Thiên
Chúa luôn bận tâm là thi hành
thánh ý Chúa Cha nhằm mưu
cầu hạnh phúc cho con người.
Đối diện với Chúa, tôi biết tôi là
ai và biết phải làm gì. Với việc
tuân giữ ba lời khuyên Phúc âm
cách trọn vẹn, tôi thuộc trọn về
Thiên Chúa. Qua lời khuyên
khiết tịnh, tôi cần mở rộng con
tim cho đến chiều kích con tim
Đức Ki-tô và làm cho nó có thể
yêu mến như Người đã yêu. Lời
khuyên nghèo khó sẻ giải thoát
tôi khỏi việc kiếm tìm hạnh phúc
nơi các thọ tạo, và giúp tôi khám
phá Đức Kitô là kho tàng duy
nhất. Lời khuyên vâng phục đặt
cuộc đời tôi hoàn toàn trong bàn
tay Thiên Chúa, ngõ hầu tôi có
thể trở nên khí cụ bình an trong
kế hoạch của Người. Một khi đã
sống thân tình với Thiên Chúa,
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tình yêu ấy được lan tỏa đến tha
nhân cách quảng đại.
Mối bận tâm về con người là
điểm nhấn tiếp theo mà tôi chọn
để cầu nguyện trong hai tuần
cuối. Mối bận tâm này hướng về
tha nhân, đặc biệt là những con
người dễ bị tổn thương. Khi đối
diện với biết bao đau khổ cá
nhân, cộng đoàn và xã hội, tôi có
thể nghe thấy tiếng kêu của Đức
Ki-tô trên thập giá. Vì chính
trong tiếng kêu thảm thiết đó,
Đức Kitô mời gọi một sự liên đới
với nhân loại triết để đến độ dám
chết cho người mình yêu. Ngày
này, nhiều khuôn mặt đau khổ
mới đang xuất hiện. Những
người nghèo đói về phương diện
thể lý, luân lý và tinh thần được
sản sinh bởi một thế giới tục hóa,
khử thiêng. Khi suy niệm những
điều này, tôi được mời gọi ra đi
đến những vùng biên, nơi mà có
vô số những con người cần được
đồng hành và chia sẻ. Với năng
động của bác ái, tha thứ và hòa
giải, tôi được mời gọi đấu tranh
cho công lý để xây dựng thế giới
mở ra với những cơ hội mới, để
cải thiện cuộc sống và phát triển
cá nhân. Để có được điều này, tôi
cần được thanh luyện khỏi tư lợi,
sẵn sàng phụng sự hòa bình và
bất bạo động với tinh thần liên
đới và đầy lòng thương cảm đối
với những ai nghèo khổ. Tôi
cũng được mời gọi chia sẻ niềm
vui và những đau khổ của anh
chị em; nhạy cảm trước những
ước muốn và nhu cầu chân chính
của họ; tặng ban cho họ tình yêu
sâu sắc và chân chính. Đó là con
đường vương giả cho tương lai
của cuộc sống và chứng tá dành
cho người thánh hiến. Đó cũng
là cách thế để yêu mến và phụng
sự Chúa trong mọi người.

Hai mối bận tâm này khiến tôi
phải suy nghĩ nhiều về cam kết
trọn đời với Thiên Chúa. Trong
tôi có những niềm vui và hoan
lạc nhưng cũng không ít lo âu và
thách đố. Với ý thức thân phận
tội lỗi và mỏng dòn, tôi cầu xin
Thiên Chúa luôn ghé mắt nhìn
và tỏ lòng thương xót. Nhờ đó,
tôi trở nên bầu da mới để đón
nhận rượu mới là Tin mừng của
Người. Qua đó, tôi có thể mang
niềm vui Tin mừng đến có nhiều
người. Tôi cầu mong mình luôn
có được tâm tình mà Đức giáo
hoàng Phanxicô gởi những
người sống đời tận hiến: Hãy
hướng về quá khứ với lòng biết
ơn, sống hiện tại với niềm đam
mê, và nhìn ngắm tương lai với
niềm hy vọng. Tôi cũng cầu xin
để tôi biết mến yêu và phụng sự
Thiên Chúa trong và qua mọi
người. Đây là mối bận tâm căn
bản nhưng quan trọng nhất trong
đời dâng hiến mà tôi cần có
được. Tôi nhận ra rằng, lòng
nhân hậu và tình thương xót của
Thiên Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc
đời. Tôi sẽ dâng hiến và sáng tạo
thế nào để đáp trả tình thương
đó?
Tạ ơn Thiên Chúa về một
khoảng thời gian đậm đặc ân
sủng, để tôi nhìn về ơn gọi đã
qua và sẽ tới. Để nhờ đó, tôi xác
tín và can đảm cho một cam kết
trọn đời trong lí tưởng Phan sinh.
Cảm ơn quý Anh em trong tỉnh
dòng đã đón nhận, yêu thương,
dạy dỗ chúng em trong thời gian
qua. Sự nâng đỡ và sửa dạy,
cùng lời cầu nguyện của anh em
sẽ giúp cho lời cam kết của
chúng em với Thiên Chúa luôn
được tươi mới và bền đỗ.

55

Đó là đầu đề cuốn sách François, un pape
pour tous, của Isabelle de Gaulmyn, nữ
phóng viên , thường trực của tạp chí La
Croix cạnh Tòa Thánh, nxb Seuil 2014.
Năm 2008, bà cũng đã xuất bản cuốn
Benoît XVI incompris (Bayard). Sau đây TS
Nguyễn Hồng Giáp xin chuyển ngữ Lời nói
đầu với tựa đề:

PHANXICÔ
MỘT GIÁO HOÀNG VÌ MỌI NGƯỜI

MỘT GIÁO HỘI VỚI HAI GIÁO HOÀNG CÒN SỐNG
Thời gian duy nhất: ngày 13
tháng 3 năm 2013. Địa điểm duy
nhất: quảng trường Thánh
Phêrô. Chủ đề duy nhất: giáo
hoàng - hay là, đúng hơn, những
giáo hoàng: người ra đi và người
vừa đến. Giáo Hội công giáo có
được bí quyết phô diễn những
màn cảnh hoành tráng, và ở
Rôma, các hàng cột, do nhà kiến
trúc điêu khắc Bernini thiết kế,
có khả năng giàn dựng kịch
trường cho hàng triệu người trên
thế giới kiến thị. Nhưng chiều
nay, màn trình diễn mang một
kịch tính bi hùng đặc biệt, giữa
thời gian mà các hồng y trịnh
trọng nhốt mình và thời gian mà
làn khói trắng bay lên từ ống
khói lơ lững trên mái nhà nguyện
Sixtina. Hơn nữa, đã tám năm kề
từ mật viện kỳ trước.

Vào thời
kỳ
đó,
người công
giáo như
được báo
động sự ra
đi của một
giáo hoàng,
Gioan
Phaolô II,
mà
họ
tưởng là vĩnh viễn, dù đang thấy
ngài hấp hối và là người đã
chiếm mọi không gian trong
vòng hai mươi sáu năm. Việc
bầu chọn một trong những người
hợp tác thân cận nhất, hồng y
Ratzinger, chỉ là một thủ tục, khi
không thấy có các ứng viên nào
khác khả dĩ. Rút cục, tận sâu xa,
không ai có thể nghĩ rằng không
ai ngoài Wojtyla sẽ là giáo
hoàng, mà cuối cùng, trong một

phần tư thế kỷ, đã thành hoàn
trọn vẹn chức vị.
Lần này không phải như vậy.
Không phải là việc kết thúc một
thời kỳ, nhưng là khởi sự một
thời kỳ mới. Một dấu chỉ minh
nhiên: năm 2005, có 3 500
phóng viên theo dõi cuộc bầu cử
Biển Đức XVI. Lần này, có hơn
5 600 phóng viên chầu chực
hướng về phía “loggia”, ban
công nơi tân giáo hoàng sẽ xuất
hiện. Bằng chứng Giáo Hội còn
có thể gây chú ý và gây bất ngờ,
mặc dù người ta tưởng rằng đã bị
hủy hoại vì các xì-căng ấu dâm,
bị giảm niềm tin vì Vatileaks.
Chính vì hơn một tháng rồi,
từ ngày 11 tháng 2, khi một giáo
hoàng đã từ nhiệm, một cách
hoàn toàn không thể tưởng
tượng được, mọi người cảm
nhận đó là một thời điểm có tính
quyết định cho tương lai tước vị
giáo hoàng. Ôi chính sự trường
tồn của chính quyền Giáo Hội
đang bị thách thức sau các tấm
cửa nặng nề đóng chặc của mật
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viện. Với cử chỉ của mình, và có
lẽ bản thân ngài không dự tính,
Biển Đức XVI đã kích hoạt một
tiến trình mà người ta còn chưa
thể lường được phạm vi của nó.
Bằng cách giải thiêng hóa chức
vị giáo hoàng, từ nay trở thành
một chức tước như các chức
tước khác, và người ta có thể từ
nhiệm, một cách kiên định, ngài
đã đưa chính quyền Giáo Hội
vào thế kỷ XXI.
Tác động thứ nhất, sự “thoái
vị” của Biển Đức XVI. Mọi
người chưng hửng, kể cả các
hồng y nghe ngài loan báo bằng
tiếng la-tinh trong phòng
Clementina. Nhưng mọi người
nhanh chóng hiểu ngay, ít nhiều
một cách trực giác, tính thực sự
cách mạng của điều đang diễn ra.
Để được tín phục, có lẽ phải
nhờ đến tấm ảnh, xuất hiện từ
đầu tháng 3 năm 2013 trên một
tạp chí Ý có số lượng phát hành
lớn, Chi, loại Paris Match phía
bên này dãy Alpes. Bị một
phóng viên ảnh tò mò chụp trộm,
chúng ta thấy giáo hoàng “hưu
trí” và đã từ chức. Ẩn cư tại
Caltel Gandolfo, sở hữu giáo
hoàng trên đồi Lazio, ở Rô-ma,
ngài “đi bách bộ”, chú thích tấm
ảnh cho thấy. Tay cầm gậy, tay
được thư ký riêng nâng đỡ, ngài
chỉ còn là một bóng mờ bị quên
lãng trong tấm áo choàng trắng
có phần quá rộng: con người
trước đây một vài tháng tỏ ra là
một trong những người quyền
lực nhất thế giới, từ nay chỉ còn
là một ông già hiền lành hưu trí
đang đi bách bộ, xa hết mọi
người. Nói được nhiều hơn các
diễn từ, tấm ảnh đó phản ánh
điều cốt yếu : không còn vương
giáo chủ vĩnh viễn, mà giáo
hoàng là một con người như mọi
người, cũng về hưu và như vậy
có thể từ bỏ chức vụ của mình…
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Sự từ nhiệm đó luôn luôn
không được thông hiểu. Đôi khi
lại gây khó chịu và cũng bình
thường thôi: nó cự tuyệt với
hằng thế kỷ có thói quen thấy
một giáo chủ quyền linh ngự trị
lên những người công giáo. Ở Ý
có bức phác họa ác ý lại gặt hái
thành công. Người ta thấy giáo
hoàng bỏ con tàu Giáo Hội, bị
dạt vào một hòn đảo, ám chỉ thái
độ hèn nhát của trưởng tàu Costa
Concordia, con tàu du lịch này
trước đây ít tháng đã bị đánh vỡ
vào các tảng đá đảo Giglio,
ngoài khơi Toscane. Trong trí
nhiều người công giáo, một giáo
hoàng không thể từ chức. Được
bầu ra dưới linh hứng của Chúa
Thánh Thần, qua tước vị ấy, ngài
được trao phong một hình thức
linh thánh “bắt buộc ngài phải
tuân giữ”.

cận với giáo hoàng Gio-an Phaolô II, nhưng cũng là một nhân vật
trong các nhân vật hư hỏng nhất
của Giáo Hội công giáo, chịu
trách nhiệm về một loạt xì-căng
dục tính(1), ngài không hề ảo
tưởng về các sai trái trong
thượng phạm vi của Giáo Hội.
Chỉ cần nhắc lại sự suy gẫm u
buồn mà hồng y Ratzinger, ít
ngày trước lúc ngài được bầu
làm giáo hoàng, đã thực hiện cho
đường Thánh Giá cuối cùng của
Gioan Phaolô II, vào ngày thứ
sáu tuần thánh, trong khung cảnh
gợi cảm của phế tích đấu trường
Colisia, được các ngọn đuốc của
giáo dân rọi sáng lên.

Thật ra, lý do thực sự Biển
Đức XVI từ nhiệm là gì? Có
nhiều cách giải thích. Một số
người cho đó là hậu quả của
nhiều xi-căng đụng tới Giáo
Triều, chủ yếu bị phanh phui bởi
sự cố Vatileaks. Cái mà người ta
gọi là rò rỉ tài liệu từ thư từ riêng
của giáo hoàng, bị một quản gia
bất cẩn đánh xoáy và bị phóng
viên điều tra người Ý Gianluigi
Nuzzi công bố vào tháng 5 năm
2012. Như chúng ta sẽ thấy sau
này, những rò rỉ đó đưa ra ánh
sáng các cách ứng xử của một
Giáo Triều Rô-ma xa rời với các
giá trị phúc âm của Giáo Hội, đã
bị thoái hóa về mặt tài chính
cũng như đạo đức.

“Phải chăng chúng ta cũng
không cần nghĩ tới, vị giáo
hoàng tương lai kêu lên lúc ấy,
việc Đức Ki-tô phải đau đớn
ngay trong bản thân Giáo Hội
của Người ư? […] Biết bao vết
nhơ trong Giáo Hội, và đặc biệt
là trong những người, qua thiên
chức, phải hoàn toàn thuộc về
Người! Biết bao kiêu ngạo và tự
cho mình là đủ!” Ngài lại nói
tiếp “Chúa ơi, đôi khi như hình
chúng con thấy Giáo Hội của
Chúa giống như một con thuyền
sắp bị đắm, con thuyền mà nước
tràn vào khắp nơi.” Và ngài còn
đi xa hơn nữa: “Các y phục và bộ
mặt quá bẩn thỉu của Giáo Hội
Chúa làm chúng con sợ hãi.
Nhưng chính bản thân chúng con
làm cho chúng dơ bẩn! Chính
chúng con phản bội Chúa mỗi
lần, sau tất cả những lời và cử chỉ
tốt đẹp của chúng con.”

Trong thực tế, hình như Biển
Đức XVI, “u buồn” xét trên các
ngôn từ của ngài về các việc ấy,
nhưng không hề rút ra những kết
luận đặc biệt. Thật ra giáo hoàng
người Đức đã chấm dứt sự
không trừng phạt đối với linh
mục Marcial Maciel, người sáng
lập Đạo Binh Đức Ki-tô, thân

Còn ngày nay, cách phân tích
cấp tiến không tô vẽ đó gây sốc
bởi tính sáng sủa của nó. Biển
Đức XVI tỏ ra không chút bị bất
ngờ bởi các sổ sách rõ ràng của
Vatileaks. Hẳn là ngài chỉ thấy
xót xa đã bị người quản gia của
mình lừa gạt. Có lẽ không phải
ngài từ bỏ quyền hành vì lý do
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đó, một số chuyện còn nghiêm
trọng hơn tất cả các xì-căng ấu
dâm mà ngài phải đương đầu
giải quyết. Bằng chứng ấy,
Vatileaks đã cho thấy rõ những
rạn nứt sâu đậm của một hệ
thống cai quản trên bước đường
hụt hơi. Trong chuyện này, sự
việc giải tỏa lời nói. Chúng ta
biết rằng ở Tòa Thánh mọi sự
không rõ ràng, một vài thắc mắc
của pháp đình Ý trong những
năm vừa qua đã chứng minh
được các trường hợp gian lận và
tham ô nghiêm trọng, nhưng
nhanh chóng bị dập tắt, và các
phóng viên, đối với Vatican, đã
từ lâu có phần tôn kính ít nhiều
đáng trách. Từ nay, những trục
trặc cai quản ở thượng từng chóp
bu của Giáo Hội không còn là
một điều cấm kỵ nữa và bản thân
các hồng y sẽ dài dòng nêu lên
trước kỳ mật viện đã bầu
Phanxicô. Như chúng ta sẽ thấy
sau này, những trục trặc đó là
nền tảng dư luận công giáo đòi
hỏi sự thay đổi trong việc cai
quản của Giáo Hội.
Đối với một số những người
khác, lại cho rằng Biển Đức XVI
rút lui là vì tình trạng sức khỏe.
Giáo hoàng người Đức thấy sức
khỏe kém đi và lo sợ. Đây nữa,
mọi chuyện còn phức tạp hơn.
Giáo hoàng, 85 tuổi, thật ra thấy
sức khỏe mình giảm dần. Tuy
nhiên, như cha Antonio Spadaro,
dòng Tên, giám đốc tạp chí La
Civiltà cattolica và được biết
như là “interviewer” của giáo
hoàng Phanxicô(2), tốt nhất là
chúng ta cần phải đọc các từ
chính xác mà Biển Đức XVI sử
dụng khi từ chức. Đúng, ngài có
nói đến tuổi tác. Nhưng lý do
thực sự mà ngài nêu lên trên hết,
chính là Giáo Hội. Chúng ta hãy
nghe ngài: ngài muốn thừa nhận
“rằng thừa tác vụ này (chức giáo
hoàng), do tính thiết yếu thiêng
liêng của nó, phải được thành
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hoàn không chỉ
bằng các công
trình và lời nói,
mà còn, và không
phải ít, bằng sự
đau đớn và cầu
nguyện”. Nhưng,
ngài nói tiếp,
“trong thế giới
ngày nay, buộc
phải có những sự
thay đổi nhanh
chóng và bị tác động bởi các vấn
đề có tầm quan trọng lớn đối với
đời sống đức tin, để lèo lái con
thuyền thánh Phê-rô và loan báo
Tin Mừng, cần phải có sự mạnh
mẽ của cả thân thể lẫn tinh thần”.
Mỗi một từ đều được cân
nhắc, cũng như luôn luôn với
Ratzinger: trọng trách của giáo
hoàng không chỉ là thiêng liêng.
Người kế vị Phêrô không phải là
một loại thần thông có các quyền
linh thiêng đơn thuần vì được
bầu chọn. Không, vai trò của
giáo hoàng là việc cai quản Giáo
hội. Và chính đó là việc mà Biển
Đức XVI đã suy xét nghiêm túc.
Hơn thế, như ngài đã từng phát
biểu, chúng ta không thể chờ đợi
ở giáo hoàng năm 2013 như thời
kỳ mà thừa tác vụ ấy chỉ khoanh
vùng trên một phần phạm vi nhỏ
Châu Âu, trong một cộng đoàn
kitô hữu hạn hẹp mà uy thế
không hề bị chối cãi. Ngày nay,
hơn 1,2 tỷ người tín hữu sống rải
rắc khắp hành tinh, thực chất đã
trở thành một tôn giáo quan
trọng nhất. Cuối cùng, như giáo
hoàng người Đức ngầm hiểu, đời
sống đức tin không tự nó tiến
triển: ngược lại công việc càng
đáng sợ hơn.
Bằng cách từ nhiệm, Biển
Đức XVI không chỉ nhằm nhắc
nhở tính hợp pháp của giáo
hoàng là gì, đó chính là “lèo lái
con thuyền Giáo Hội”. Ngài hy
vọng đưa ra một sự phân biệt căn

bản và cứu chuộc giữa con người
- Ratzinger và nhiệm vụ - Giáo
hoàng. Cho đến đây, ghi nhận
của một chuyên gia thần học của
công đồng, cha Ghislain Lafont,
tu sĩ biển đức đan viện Pierrequi-Vire, “mặc dù có công đồng
Vatican II, người công giáo luôn
luôn bám vào tư duy, đã được Piô XII diễn đạt trong thời đại của
ngài, rằng giáo hoàng đã được
Thiên Chúa ban cho một quyền
lực tuyệt đối và phải thi hành cho
hết đời”(3). Với cử chỉ của mình,
Ratzinger phủi nhẵn hình tượng
đó, cấm đoán mọi sự từ nhiệm,
giữ khoảng cách với chức vụ bấy
giở được xem như là có bản chất
thiêng liêng. Trước ngài, không
ai dám cả. Ngược lại, kể cả Gioan Phao-lô II đã giữ các quyền
năng chức vụ cho đến hơi thở
cuối cùng, củng cố quan niệm
giáo hoàng như là một nhân vật
gần như siêu nhiên.
Với sự giải thiêng hóa mà các
thành viên bảo thủ nhất của Giáo
Triều đã từng chung thủy, Biển
Đức XVI đã làm phát sinh một
quan niệm hiện đại của quyền
lực giáo hoàng.
Hơn nữa chúng ta có thể nhớ
rằng, suốt tám năm trị vì, từ 2005
đến 2013, Ratzinger đã cố phác
ra một diện mạo ít áp đảo của
tước vị giáo hoàng, với ít đi giao
du, ít phát biểu, ít can thiệp như
người tiền nhiệm. Nhưng, rõ
ràng, Biển Đức XVI gần như để
mình mất mạng trong hình thức
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khiêm hạ đó, bởi vì ở Vatican, tất
cả được quan niệm về một tước
vị giáo hoàng mạnh, tuyệt đối,
chiếm trọn không gian. Vì đã
không thay đổi trước được chính
quan niệm của quyền lực, Biển
Đức XVI đã liều mạng áp đặt
một hình thức thực tiển không
phù hợp với hệ thống. Và như
vậy, ngài đã nhường chỗ cho
những người thân cận ít thận
trọng chiếm lấy quyền lực tuyệt
đối ấy, nhằm kiếm chác chút
quyền lợi riêng tư và toan tính
mưu chước này nọ. Ngai vàng
Phê-rô hình như trống, và sự
trống ấy tệ hại hơn tất cả trong
một mô hình vừa tập trung vừa
đẳng cấp.
Xét một cách sâu xa, với sự từ
nhiệm của mình, Biển Đức XVI
cuối cùng đã đặt được những
viên đá đầu tiên của một cách cai
quản mới mà có lẽ ngài, với tư
cách là nhà thần học của Giáo
Hội, đã xưng danh theo lòng
mong ước. Về điều này, Antonio
Spadaro đã có lý kết hai biến cố
xảy ra đầu năm 2013, sự từ
nhiệm của một giáo hoàng và sự
bầu chọn Phanxicô: biến cố thứ
hai chỉ có thể hiểu được bằng qui
chiếu với biến cố thứ nhất.
Cách nhau một vài tuần, hai
người đều sử dụng cùng một
ngôn từ: “Tôi tuyên bố từ bỏ
thừa tác vụ giám mục Rôma, kế
vị thánh Phê-rô mà các hồng y đã
trao cho tôi ngày 19 tháng tư
năm 2005”, Biển Đức XVI đã
nói như vậy vào thứ hai ngày 11
tháng 2. Thứ tư ngày 13 tháng 3,
Phanxicô thông báo, như vang
vọng vào đám đông, “Cộng đoàn
giáo phận Rôma đã có giám mục
của mình”, ngài lập tức xác định
nhiệm vụ của mình như vầy:
giám mục của Giáo Hội Rô-ma,
tức là “giáo hội chủ trì tất cả mọi
Giáo Hội trong đức ái”. Giáo
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Hoàng như vậy không phải là
“vương giáo chủ”, cũng không
phải là “đại diện Chúa Ki-tô”,
mà giản dị hơn chì là “giám mục
Rô-ma”.
Những người quan sát có
kinh nghiệm không lầm. “Khi tôi
nghe những lời đầu tiên của
Phanxicô, trên truyền hình, tôi tự
bảo người ta đã thay đổi bộ
khung trong Giáo Hội”, cha
Laurent Villemin, nhà giáo
phẩm học(4), kể lại như vậy. Và
cha còn thêm : “Câu “chủ trì tất
cả các Giáo Hội trong đức ái” để
chỉ nhiệm vụ của giáo hoàng,
không phải được sử dụng ngẫu
nhiên : mà là xuất phát từ các
Giáo Phụ của Hội Thánh, chính
xác là của Ignace d’Antioche, và
đưa ra được sự hiểu biết của
người kế vị Phêrô gần với các
giai đoạn đầu của Giáo Hội, thời
kỳ mà quyền lực được chia sẻ
giữa các giám mục, hơn là về
một vương chế tuyệt đối được
xây dựng theo mô hình của các
chế độ âu châu từ cuối thời
Trung Cổ”.
Đám đông vỗ tay chào đón
người mặc áo trắng ngày 13
tháng 3 này, không để ý đến
những sắc thái tinh vi thần học
đó. Ngược lại, đám đông ghi
nhận rằng tân giáo hoàng, bất
ngờ, xin họ chúc lành cho mình,
trước khi ngài ban chúc lành urbi
et orbi truyền thống. Và dưới
mắt ngơ ngác của các phóng
viên, người ta thấy lúc đó
Phanxicô cúi mình trước đám
đông, trong một cử chỉ khiêm
nhường khá phi thường. Chưa
bao giờ thấy… Cha Villemin
nhận xét như vậy, và chúng ta
thấy điều đó được khẳng định
trong những tháng sau đó: chính
là một sự đảo lộn phi thường xảy
ra trong chức vị giáo hoàng. Từ
nay không còn gì nữa như trước

kia trong các lâu đài Vatican.
Trong một vài tuần, chức vụ giáo
chủ thay đổi bình diện.
“Không phải là một thời đại
thay đổi mà là một thay đổi thời
đại” mà giáo hoàng Phanxicô,
như có vẻ không để ý, sẽ đưa ra
một vài tuần sau đó, khi ngài
thực hiện cuộc đi ra nước ngoài
đầu tiên, ở Rio de Janeiro, trước
các giám mục Braxin. Chính vì
“sự thay đổi thời đại đó” mà ngài
đã được chọn ở mật viện, ngày
13 tháng 3 năm 2013.
Sinh ra ở Mêhicô, Marcial
Maciel (1920-2008), sáng lập vào năm
1941 một tu hội, gọi là Các Nhà Truyền
Giáo của Trái Tim Cực Thánh và sau
đó ông đổi tên là Đạo Binh Đức Kitô,
nhằm phát động vì vương quốc Thiên
Chúa trước thái độ chống giáo phẩm
của nhà nước. Năm 2010, tu hội được
thành lập trong 22 nước, với hơn 800
linh mục, 10.300 tu sĩ và hơn 70.000
thành viên trong phong trào giáo dân.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó đã có
những tố cáo với Rô-ma về các hành vi
tình dục trong Đạo Binh ấy. Năm 1956,
Rô-ma làm cuộc điều tra thứ nhất,
nhưng không có kết luận. Cha Maciel
ngược lại được Gioan Phaolô II thêm
sức mạnh khi cho Đạo Binh tháp tùng
ngài khi đi công du Mêhicô vào năm
1979. Và ngài đã nâng đỡ vị sáng lập tu
hội đó đến cùng. Phải chờ đến Biển
Đức XVI mới có các biện pháp trừng
phạt: năm 2006, cha Maciel bị kết án
suốt đời cấm cung đền tội. Sau khi ông
chết vào năm 2008, người ta mới phanh
phui nhiều chuyện về đời sống tình dục
và ma men của ông, giáo hoàng yêu cầu
Đạo Binh thay các người lãnh đạo và
cải cách điều lệ.
(1)

(2)
Antonio Spadaro, Da Benedetto
a Francesco, cronaca di una
successione al Pontificato, Turin,
Lindau, 2013.
(3)
Mạn đàm với tác giả, tháng 9
năm 2013.
(4)

Mạn dằm với ác giả, tháng 5
năm 2013.
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CẦU CHO TỘI NHÂN
TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN
Nguyện cầu tâm sự với Cha,
Con mong được sống sâu xa nghĩa tình.
Tình Cha thắm đậm con tim,
Giúp con vẫn cứ cậy tin vững vàng.
Vượt qua thử thách gian nan,
Với bao nghịch cảnh trăm ngàn hiểm nguy.
Để rồi con vẫn thực thi,
Bao điều Cha dạy chỉ vì mến thương.
Cứu người đang bị lạc đường,
Trở về chính lộ hết vương khổ sầu.
Tình người luôn được bền lâu,
Ở trong tình Chúa nhiệm mầu Ba Ngôi.
Mọi người vui sống cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời hồng ân.
Thế nhân từ giã cõi trần,

Cầu xin cho các tội nhân,
Thay lòng đổi dạ canh tân cuộc đời.
Từ nay trở lại làm người,
Đúng như phẩm chất Chúa Trời dựng nên.
Chính nhờ biết sống trung kiên,
Theo Thầy chí thánh suốt trên đường trần.
Mọi người tích cực đấu tranh,
Loại trừ tội ác, thực hành yêu thương.
Bởi đây đích thực là đường,
Giêsu Đức Chúa luôn thường đề cao.
Thế nhân đẹp tựa trăng sao,
Hằng luôn toả sáng trên cao giữa trời.
Bởi nhờ giữ luật Chúa Trời,
Yêu người mến Chúa chẳng đời nào quên.
Cuối đời tất cả đi lên,
Được vào cõi sống ở trên thiên đàng.

Đến quê hằng sống là thành thiên cung.
“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy
Cha, xin làm cho danh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến.” (Lc 11,2)
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“Giả như tìm được mười người thì sao?
Chúa đáp: vì mười người đó, Ta sẽ
không phá huỷ Sô-đôm.” (St 18,32)
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LÒNG MẸ
Hồng Giáp, 29 tháng 6 năm 2016

Ai thấu Lòng Mẹ âm thầm lặng lẽ
Khi còn là trinh nữ lại mang bầu

Nắng chói chang Lòng Mẹ từng khúc ruột

Một khối Tình Thương chớm nở từ đâu

Đòng bất nhân đâm toạc cà trời mây

Chỉ biết Xin Vâng nghe lời thiên sứ

Con Mẹ khát nước mắt có đong đầy

Phận nữ nhi bàng hoàng mang Thiên Tử

Lấy gì tẩm sào cao tình Mẫu Tử

Làm sao đây thổ lộ phúc lộc này

Mẹ nhìn Con Lòng Mẹ co giật dữ

Với Người Bạn Tình trong sáng lâu nay!...

Giơ hai tay cao lồng lộng trời cao
Đón Con Mẹ còn chút hơi ấm nào

Khối Tình Thương mỗi ngày càng mỗi lớn

Dịu dàng vuốt cho đôi mắt khép lại

Bên cạnh Mẹ Giu-se luôn bận rộn

Ai thấu Lòng Mẹ âm thầm lặng lẽ!...

Yêu thương, chung thủy, nâng đỡ, ngặt nghèo
Lời sứ trong đêm một mực tuân theo

Lặng lẽ Lòng Mẹ nghe Ai nhỏ nhẹ

Cùng Mẹ chăm lo Ngôi Lời nhập thế

Con từ nay giao Mẹ thế gian này

Âm thầm gian lao tha phương bất kể

Một thế gian tội lỗi đong ứ đầy

Thân trai khiêm hạ vất mộng thanh danh

Sa-tăng lộng hành tác oai khiêu chiến

Với đục cưa ba mươi năm hoàn thành

Thế gian ngột ngạt gian tà át thiện

Rồi lặng lẽ không một lời than thở

Mê theo lòng dục phủi bỏ Tin Mừng

Bốn Tông Đồ không lẽ không còn nhớ

Lập bè lập đảng tranh dành điên khùng

Người Cha Nuôi vời vợi tuyệt vời kia!

Giết nhau nhân danh đạo này đạo nọ

Ai thấu Lòng Mẹ âm thầm chia lìa

Tham túi đầy chà đạp kẻ khốn khó

Với Người Chí Ái ra đi vĩnh viễn!…

Hà hiếp người bóc lột vắt khô xương
Tội ác chất đống khốn khổ khôn lường

Ai thấu Lòng Mẹ âm thầm theo tiển

Ai thấu Lòng Mẹ âm thầm lặng lẽ!...

Lê chân từng vết máu đổ vương đường
Đòi đoạn ruột gan nức cật bi thương

Lặng lẽ Lòng Mẹ nghe Ai nhỏ nhẹ

Ước chia sẻ phần nào mà khó được

Con từ nay giao Mẹ thế gian này

Con là Chúa Mẹ nào đâu dám vượt

Ave Maria Mẹ phúc lộc tràn đầy

Vâng! Xin Vâng nhấn đau đớn đáy Lòng

Ave Maria Mẹ bao la nhân ái

Bốn cặp mắt rớm máu chảy lấp tròng

Ave Maria Mẹ nâng đỡ nhân loại

Khúc gỗ nặng đè Con Mẹ quỵ xuống!…

Ave Maria Mẹ là Mệ của con!
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LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI
Ngày Qua Đời

Họ Tên

Ngày Qua Đời

Họ Tên

03/09/1992

Tharcisius Ramart

02/10/2009

Phêrô Baotixita Đỗ Long Bộ

11/09/1975

Phanxicô Hoà ng Trọ ng Tiến

03/10/2001

Florent Zucchelli

15/09/1958

Luy Nguyễn Đứ c Tù ng

09/10/1982

Giuse Trần Văn Liên

18/09/1976

Eugène Wauquier

10/10/2008

Gioan Maria Trần Văn Phán

19/09/2000

Alix Bourgeois

12/10/1989

Angiêlô Vũ Văn Đình

22/09/1994

Luy Nguyễn Bình Yên

17/10/1995

Đaminh Nguyễn Xuân Bá

27/09/1996

Antôn Trương Văn Biên

20/10/1989

Phanxicô Trần Hữu Nghĩa

30/09/1996

Phêrô Tự Trần Văn Trị

MỪNG BỔN MẠNG CÁC ANH EM
Ngày
05/09
18/09
21/09
21/09
26/09
27/09
29/09
29/09
30/09
04/10
04/10
04/10
04/10
04/10
17/10
17/10
18/10
28/10
28/10
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Tên Thánh
Gentil
Giuse Cupertinô
Tôma Thiện
Mátthêu
Cốtma
Vinh sơn
Micae
Micae
Giêrônimô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Phanxicô
Inhaxiô
Inhaxiô
Luca
Simon
Tađêô

Họ Tên
Trần Anh Thi
Nguyễn Điǹ h Ngọc
Nguyễn Văn Triều
Nguyễn Vinh Phúc
Vũ Văn Thu
Nguyễn Thà nh Trung
Nguyễn Xuân Đức
Ya Thu
Nguyễn Tấn Hoà ng Phú c
Đỗ Điǹ h Lâm
Trần Thanh Lam
Nguyễn Thanh Hải
Đào Văn Tưởng
Phạm Vương Vũ
Nguyễn Duy Lam
Ngô Điǹ h Phán
Nguyễn Văn Phi
Nguyễn Tấn Đạt
Phạm Văn Hiền

Cộng Đoàn
Đa kao
Đồng Dài
Thủ Đức
Vĩnh Phước
Thủ Đức
SaThây
Thủ Đức
Pleiku
Campuchia
Cần Thơ
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Đa kao
Thủ Đức
Thủ Đức
Pleiku
Col
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THÁNG 9&10 NĂM 2016
MỪNG BỔN MẠNG CÁC CỘNG ĐOÀN

17/9 Lễ Cha Thánh Phan-xi-cô được in Năm Dấu Thánh
Bổn mạng Cđ Đồng Dài
04/10 Lễ Trọng Kính Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di
Bổn mạng các CĐ:
Cộng đoàn Cồn Én
Cộng đoàn Đakao
Cộng đoàn Suối Dầu
Cộng đoàn Xuân Sơn
Cộng doàn Cần Thơ

10/10 – Ngân Khánh Khấn Dòng
- Giuse Trần Trung Phụng
- Giuse Nguyễn Công Thành
- Giuse Lưu Văn Thưởng
- Antôn Phan Vũ
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