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biỆn PhÂn: sỰ thanh LuYỆn nơi 
cái nhÌn chĂm chÚ, nơi con tim 

và nơi Ý muốn

Thư  

                 ANH TổNg pHục vụ
gửi cho các chị cLara

các chị rất yêu quý,
Xin chúa ban cho chúng 

ta bình an của người!
năm ngoái tôi đã đề nghị với 

các chị một số phản tỉnh đặt nền 
trên những lời nói đã hướng dẫn 
sự chuẩn bị của chúng ta như là 
những người anh Em hèn Mọn 
cho hội đồng dòng Mở Rộng mà 
chúng tôi đã cử hành tháng sáu 
vừa qua tại nairobi: lắng nghe, 
biện phân, hành động.

năm nay cách riêng tôi muốn 
tập trung trên yếu tố thứ hai. 
nhìn vào gương mẫu và lời nói 
của thánh clara, tôi muốn làm 
nổi rõ một số khía cạnh hữu ích 
có thể giúp chúng ta hướng tới 
một sự biện phân vốn có thể định 
hình cách mau chóng đời sống 
của chúng ta, làm cho đời sống 
đó đáp trả cách trung thành và 
vui tươi với tiếng gọi của thiên 
chúa trong thời đại này, và trong 
không gian đã được ban tặng cho 
mỗi chúng ta.

chúng ta được thiên chúa nhận 
làm con trong người con giêsu, 
đấng đã chết và sống lại, và vì 
thế từ giây phút nhận lãnh phép 
rửa, chúng ta cầu nguyện rằng: 
“Lạy cha, xin cho ý cha được thể 
hiện”. con đường của biện phân 

là cách thế tồn tại duy nhất hợp 
lý và xác thực, bởi vì, như thánh 
Phanxicô nói với chúng ta, “Bây 
giờ, sau khi đã từ bỏ thế gian, 
chúng ta chỉ có một việc phải làm 
là tuân theo thánh ý chúa và làm 
đẹp lòng người” (Lksd XXii,9). Về 
phần mình, thánh clara “trong 
chừng mực mà ngài có thể, đã cố 
gắng để làm vui lòng chúa” (Proc 
8,3).

nhìn lại trên nguồn tài liệu của 
thánh clara, cách riêng nơi các 
thư, tôi nhận thấy rằng clara đã 
sống và đề nghị sự biện phân như 
là con đường của sự thanh luyện: 
thanh luyện nơi cái nhìn chăm 
chú, nơi con tim và nơi ý muốn.

thanh LUyỆn nƠi cÁi nhÌn 
chĂM chÚ

điểm khởi đầu là thực tại trong 
đó chúng ta tìm thấy chính mình; 
thậm chí trước đó, nó là thực 
tại mà “chúng ta ở trong”, rằng 
mỗi một chúng ta ở trong bởi tự 
nhiên và bởi ân sủng. Rất thường 
khi chúng ta có kinh nghiệm về 
tình trạng méo mó của thực tại 
trong chúng ta và xung quanh 
chúng ta. các định kiến và thành 
kiến đủ loại có thể làm méo mó 
cách đọc của chúng ta về điều 
đang xảy ra trong chúng ta hay 

trong cộng đoàn chúng ta, trong 
giáo hội hay trong xã hội .... Phải 
chăng đó là nhân tố đầu tiên 
trong những hiểu biết sai lạc, ý 
thức sai lạc hay những mối liên 
hệ căng thẳng?

thanh luyện cái nhìn chăm chú 
để “thấy” tốt: để thấy cách thiên 
chúa nhìn chúng ta, để thấy mà  
không làm méo mó các bộ lọc. 
giống như điều ngài đã viết cho 
thánh anê thành Paraga, clara 
nhắc nhở mỗi người chúng ta 
hôm nay rằng bởi việc giống với 
đức giêsu, hãy làm cho cái nhìn 
chăm chú của người thành cái 
nhìn của chính chúng ta, chúng 
ta có thể “thấy” thực tại trong 
sự thật, bên trên những thay đổi 
được sản sinh bởi tội trong tất cả 
những dạng thức của nó: “người 
là phản ánh vinh quang ngàn đời, 
là vẻ rực rỡ của ánh sáng vĩnh 
cửu, là tấm gương không chút tì 
ố. thưa hoàng hậu, hiền thê của 
đức giêsu Kitô, xin bà hằng ngày 
hãy soi mình vào tấm gương đó, 
và cũng hãy nhìn kỹ khuôn mặt 
bà trong đó” (4Lag 14-15), bởi vì 
chắc chắn rằng “trong ánh sáng 
của ngài, chúng con được nhìn 
thấy ánh sáng” (tv 35,10).

clara đã bắt đầu cảm nghiệm 
việc thanh luyện nơi cái nhìn khi 
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Phanxicô “khuyến khích ngài kh-
inh chê thế giới, cho clara thấy 
nơi diễn từ sống động của ngài 
niềm hy vọng về thế giới đã khô 
cạn như thế nào và sự đẹp đẽ của 
thế giới đầy lừa dối ra làm sao. 
Phanxicô đã thầm thỉ vào trong 
đôi tai của clara về hôn ước ngọt 
ngào với chúa Kitô (Legsc 5). 
clara thực sự đã học điều này rất 
tốt khi ngài viết cho anê thành 
Paraga: “sau khi tất cả những 
kẻ đánh bẫy những người yêu 
mù quáng của họ trong một thế 
giới lừa dối và đầy biến động đã 
hoàn toàn bị vượt qua, bà có thể 
hoàn toàn yêu mến người, đấng 
đã ban tặng trọn vẹn chính mình 
cho tình yêu của bà”. có một sự 
lừa dối căn bản, “đầu tiên”, qua 
đó “thế giới” được thấy như là 
một cái nhìn về thực tại trong sự 
đối nghịch với cái nhìn của thiên 
chúa, có vẻ rất thu hút nhưng 
thực sự lại làm chết người, dường 
như ban hạnh phúc nhưng thay 
vào đó lại nô dịch hóa và cướp 
mất niềm vui và sự công minh. 
Về mặt này, trong lá thư thứ ba 
gửi anê, clara đã sử dụng những 
sự diễn đạt mạnh mẽ: “vì vậy, 
bà cũng thế, bằng việc đi theo 
trong dấu chân của bà, đặc biệt 
là những dấu chân của sự khiêm 
hạ và nghèo khó, thì không còn 
nghi ngờ gì nữa, bà có thể luôn 
luôn mang người cách thiêng 
liêng trong thân thể thanh khiết 
và trinh nguyên của bà, ôm lấy 
người, đấng mà bởi người bà và 
mọi sự được ăn khớp với nhau, sở 
hữu điều đó mà trong sự so sánh 
với những của cải chóng qua khác 
của thế giới này, bà sẽ sở hữu một 
cách chắc chắn hơn. trong điều 
này, những vị vua và bà hoàng 
trần thế đều bị lừa dối, bởi vì cho 
dẫu sự hãnh diện của họ có thể 
vươn tới trời và đầu của họ có thể 
đụng tầng mây, cuối cùng họ cũng 
chỉ là một đống phân bị quên lãng 
(3Lag 25-28). sự hiệp thông với 
chúa giêsu chính là sống trong 
ân huệ của những đảm bảo cho 
chính mình, một sự bảo vệ khỏi 

sự liều lĩnh của sự “mù quáng” 
về mặt tinh thần. Phanxicô dạy 
chúng ta rằng chỉ cái nhìn được 
thanh luyện mới có thể thấy 
thiên chúa trong tất cả mọi sự. 
clara muốn định hình cùng một 
cái nhìn như thế nơi các chị em 
của ngài: “khi mẹ rất thánh của 
chúng ta có thói quen gửi những 
chị phục vụ ra ngoài đan viện, 
chị đã nhắc nhở họ ca ngợi thiên 
chúa khi họ thấy những cây cối 
đẹp, những bông hoa đẹp, và các 
bụi cây đẹp; và tương tự như thế, 
luôn luôn ca ngợi người về mọi sự 
và trong mọi sự khi họ thấy tất cả 
mọi người và tạo vật” (Proc 14.9). 
nhìn thực tại như thiên chúa 
nhìn, chính là bước đầu trong sự 
nhận biết về dấu vết của các nẻo 
đường về thiên quốc.

thanh LUyỆn nƠi con tiM
nếu một cái nhìn tinh tuyền 

đọc được thực tại trong chân lý 
của thiên chúa, thì chính con tim 
sẽ xét đoán điều đó, sẽ lượng 
giá điều đó, sẽ giải thích điều đó. 
Biện phân như là “phán đoán” 
là một bước tiếp theo, trong đó 
thực tại đối diện với những giá trị 
khích lệ và hướng dẫn hành trình 
đời sống của chúng ta.

theo chứng từ của Bona di 
guelfuccio, Phanxicô đã thúc giục 
clara thời trẻ chăm sóc con tim 
của thánh nữ bằng việc hòa nhịp 
nó với con tim của chúa giêsu: 
“ngài luôn luôn thuyết phục cô 
rằng cô có thể quay về với đức 
giêsu Kitô”. hoán cải, giống như 
hít thở, là sự đo lường căn bản 
cho người Kitô hữu để tiếp tục 
sống. Qua kinh nghiệm clara biết 
con tim dễ bị chai cứng, sao lãng 
và bối rối như thế nào; đó là lý do 
vì sao ngài vui sướng trong việc 
nhìn thấy anê thành Paraga: “Bà 
đã mang lụn bại tới cho sự khôn 
khéo của kẻ thù xảo quyệt của 
chúng ta, sự hãnh tiến vốn phá 
hủy bản tính con người, và sự phù 
vân làm cuồng dại con tim nhân 
loại”. hãnh tiến và phù vân ngăn 
cản một sự phán đoán đúng đắn 
về thực tại, bởi vì chúng khép kín 

một người lại trên chính mình, 
hơn là mở ra cho thiên chúa và 
cho người khác. trái lại, như đgh 
Phanxicô nhắc nhở gần đây, “thật 
là thích đáng đối với chúa thánh 
thần để loại bỏ nơi chúng ta 
việc tập trung trên chính mình, 
và mở lòng chúng ta cho “chúng 
ta” của cộng đoàn: để nhận và 
để cho. chúng ta không ở trung 
tâm, chúng là một khí cụ của ân 
huệ đó cho người khác (diễn từ 
chung, 6/6/2018).

con tim được bảo vệ nếu nó 
được trao phó cho chúa trong 
hoạt động mỗi ngày của sự cho 
đi: “hãy đặt tâm trí bà trước tấm 
gương vĩnh cữu! hãy đặt linh hồn 
bà trong sự sáng chói của vinh 
quang! hãy đặt con tim của bà 
trong nhân vật mang bản tính 
thần linh, qua việc suy niệm, biến 
đổi toàn bộ con người của bà 
thành hình ảnh của chính thiên 
chúa, để rồi chính bà có thể cảm 
thấy điều những người bạn cảm 
thấy trong việc nếm hưởng sự 
ngọt ngào ẩn giấu mà, từ ban 
đầu, chính thiên chúa đã dành 
cho những người yêu của người 
(3Lag 12-14).

sự biện phân đích thực đòi hỏi 
một sự thanh luyện cho việc nếm 
hưởng sự vật của thiên chúa, có 
khả năng để nhận biết hương và 
vị của tin Mừng trong những biến 
cố của đời sống, trong những con 
người chúng ta gặp gỡ, trong 
những chị em mà chúng ta sống 
với, cũng như trong những người 
sống ở nơi khác. sự thực hành 
chiêm niệm này được trao phó 
cho các bạn, hỡi các chị em, trong 
mỗi dạng thức đặc thù và mạnh 
mẽ, nhờ đó phán đoán trở nên 
chín chắn và trở thành ưu điểm 
cho sự biện phân. clara là bậc 
thầy đích thực về sự biện phân: 
những tình huống thật trong đối 
thoại với những giá trị được nhìn 
nhận cách công khai, mà không 
có đặc ân của các huyền nhiệm 
hay những thỏa hiệp cho sự tiện 
lợi. “nhưng xác thịt của chúng 
ta không phải là đồng, và sức 
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mạnh của chúng ta không phải 
là sức mạnh của tảng đá, đúng 
hơn, chúng ta mỏng dòn và ng-
hiêng chiều theo những yếu đuối 
của thân thể! Bởi đó, tôi nài xin 
chị em, những người tôi yêu quý, 
kềm chế một cách khôn ngoan và 
cẩn trọng khỏi sự khổ hạnh thiếu 
suy xét và quá đáng trong việc 
chay tịnh mà chị em đang đảm 
nhận. Và trong chúa, tôi nài xin 
chị em ca ngợi chúa bởi chính đời 
sống của chị em, dâng lên chúa 
sự phục vụ hợp lý của chị em và 
(nhờ đó) hy sinh của chị em thấm 
đẫm hương vị” (3Lag 38-41).

thanh LUyỆn nƠi Ý MUỐn
tiến trình của biện phân được 

hướng tới cảm giác bị thách đố 
bởi lời của thiên chúa để sống 
trong sự vâng phục đối với người: 
nó nhắm đến việc ở lại trong lịch 
sử theo cách thức của tin Mừng, 
đi theo dấu chân của đức giêsu 
để vương quốc của thiên chúa 
có thể tăng trưởng trong thế 
giới. các dự phóng của chúng 
ta là tốt nếu chúng không phải 
“chỉ của chúng ta”, nếu chúng 
sinh hoa trái, như một cái rễ, từ 
ý muốn của chúng ta tới sự cộng 
tác với tất cả con tim của mình 
trong công trình mà chúa đang 
thực hiện.

thật là tốt để chọn bất cứ điều 
gì giữ chúng ta trong sự liên kết 
với chúa, và loại bỏ bất cứ điều gì 
tách chúng ta ra khỏi người. clara 
có thể bác bỏ đề nghị của đgh 
gregory iX - để được giải thoát 
khỏi sự bó buộc của đức nghèo 
cao cả và chấp nhận của cải mà 
chính ngài ban tặng- và tuyên bố 
với sự đơn thuần và chân thật: 
“thưa đức thánh cha, con không 
bao giờ ao ước thoát khỏi việc đi 
theo chúa Kitô” (Legsc 14), và 
thánh nữ đã cổ vũ anê thành 
Paraga, trong một tình huống 
tương tự, trong việc ôm ấp đấng 
chịu đóng đinh nghèo khó (x. 
2Lag 17-18).

Bởi đó, thật là giá trị và đầy ý 
nghĩa nơi sự biểu lộ mà cả clara 
và Phanxicô đã đặt như một dấu 
ấn trên những “luật dòng” tương 
ứng của họ, hầu như tóm kết toàn 
bộ lối sống (forma Vitae): “hãy để 
họ hướng sự chú ý của mình tới 
điều họ phải ao ước trên tất cả 
mọi sự khác: đó là có được tinh 
thần chúa và hoạt động thánh 
của người, để cầu nguyện với 
người luôn mãi với con tim thanh 
sạch, và có sự khiêm nhường, kiên 
nhẫn trong khó khăn và trong sự 
yếu đuối, và để yêu mến những 
người bách hại, vu cáo và buộc tội 

chúng ta, bởi vì chúa nói: “Phúc 
thay những người chịu bách hại vì 
sự công chính, vì nước trời là của 
họ. nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ 
được cứu thoát” (Rsc X,9-13).

trong ánh sáng của những lời 
này, tóm kết của một đời sống 
trọn vẹn, chúng ta nhận ra rằng 
điều đgh Phanxicô nói trong 
tông huấn Về Ơn gọi nên thánh 
(gaudete et Exsultate) được 
hoàn thành trong clara và bởi 
clara: “Biện phân [...] là một tiến 
trình thật sự đi ra ngoài chính 
mình để tiến về mầu nhiệm của 
thiên chúa, là đấng giúp chúng 
ta sống sứ vụ mà ngài đã mời gọi 
chúng ta, vì lợi ích của anh chị em 
chúng ta” (ognt 175).

hỡi các chị em nghèo khó của 
tôi, tôi hy vọng rằng chị em sẽ có 
một buổi cử hành vui tươi trong 
ngày lễ trọng thể của người chị 
và người mẹ rất yêu quý của 
chúng ta, thánh clara thành as-
sisi. Mến chào chị em!

Rôma, Ngày 2 tháng 8 năm 2018
Lễ ơn Toàn xá Assisi

Tu sĩ  Michael Anthony Perry, 
OFM

Tổng Phục vụ và tôi tớ

Tu sĩ Phêrô Lê Đình Trị, OFM 
dịch
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hai năm trước, tôi được bổ 
nhiệm làm giám đốc học 
viện âm nhạc Magnificat, 

một đặc ân lớn nhưng cũng là 
một trách nhiệm lớn. đã hơn hai 
mươi năm nay, ngôi trường là một 
trong những dự án giáo dục của 
hạt dòng thánh địa. điều làm nó 
đặc biệt, và trong một nghĩa nào 
đó duy nhất, khi so sánh với các 
trường khác của thánh địa, đó là 
các Kitô hữu thuộc mọi giáo phái, 
người do thái và người hồi giáo 
cùng làm việc và học chung với 
nhau. đa số các sinh viên là Kitô 
hữu, trong khi đạị đa số các giáo 
sư là người do thái. Mọi người đều 
được đón nhận, không phân biệt 
địa vị xã hội và cách đặc biệt, 
niềm tin tôn giáo. giáo dục về cái 
đẹp và học nhạc với nhau là mục 
tiêu đầu tiên của học viện của 
chúng tôi, nhưng phát huy trong 
một môi trường đa văn hóa và đa 
tôn giáo, trong sự chân thật kính 
trọng mỗi người, là nền tảng của 
phương pháp giáo dục của chúng 
tôi.

TIN TOÀN DòNG

HọC vIệN MAGNIfICAT ở GIêrUSALeM, 
DIễN ĐÀN vỀ LòNG NHÂN ĐạO vÀ Sự SỐNG CHUNG/ 
CáC ANH eM PHAN SINH, GIớI Trẻ vÀ ĐứC TIN.

Không thiếu những trở ngại 
nhỏ phải cùng nhau vượt qua. 
tôi và nhóm cộng tác gần gũi của 
tôi, một Kitô hữu và một giáo sư 
người do thái, cách định kỳ lên kế 
hoạch, những buổi hòa tấu và các 
chuyến đi biểu diễn ở ngoài nhằm 
cố gắng duy trì một sự quân bình 
hợp lý giữa những ai sẽ tham 
dự, tiết mục nào sẽ trình diễn 
và sứ điệp nào chúng tôi muốn 
gởi đến các khán thính giả. Mỗi 
ngày chúng tôi giải quyết những 
thách đố lớn và nhỏ liên can đến 
tính phức tạp của nơi chúng tôi 
đang làm việc…. Palestine và do 
thái, những người Á rập và những 
người do thái, Kitô hữu và không-
Kitô hữu…Linh đạo Phan sinh là 
một trường đời khôn ngoan cho 
phép tất cả chúng ta tạo cơ hội 
cho con cái chúng ta một nơi 
chốn thực sự thực hiện tình người 
và sự sống chung, chi phối không 
phải bởi chỉ sự dung thứ, nhưng 
bởi sự chấp nhận chân thật người 
khác như họ là, không mảy may 
thành kiến và với một sự tự do 

hoàn toàn. 
sự hiện diện của hai anh em 

Phan sinh, tôi như giám đốc và 
anh alessandro như nghệ sĩ 
dương cầm và chơi đàn ống, và 
của vài anh em như sinh viên, 
góp phần vào việc cống hiến cho 
tất cả, sinh viên, giáo sư và các 
gia đình một bầu khí huynh đệ 
và an bình mà chúng tôi cố gắng 
bảo đảm mỗi ngày. trải nghiệm 
của chúng tôi ở Magnificat thì rất 
phong phú, và như tôi đã nói, đầy 
thách đố, tuy nhiên chúng tôi xác 
tín rằng trong cách làm riêng nhỏ 
bé của chúng tôi, chúng tôi đang 
cống hiến cho các con cái của 
chúng ta những công cụ để sống 
tự do và trưởng thành, với niềm 
vui và lòng nhiệt thành, trong 
một thế giới huynh đệ toàn cầu 
không ngừng mang nhiều bộ mặt 
khác biệt nhau.

Br. Alberto Joan Pari, ofm
Hạt Dòng Thánh Địa
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Một trong những nét tiêu biểu nhất của đoàn 
sủng Phan sinh là sứ mạng làm những người 
rao giảng bình dân trong những tụ họp bình 

thường của đời sống dân chúng. Và trong khi các 
anh em có thể không còn được đi đến công viên đô 
thị để rao giảng hòa bình, trong thời đại kỹ thuật số 
của chúng ta, thì một “công viên đô thị” mới đã nổi 
lên: internet. hãy thừa nhận biết bao nhiêu người 
tiêu phí thời gian trên phương tiện truyền thông xã 
hội. Vị giáo hoàng danh dự Bênêđictô đã có lần gọi 
internet là một “lục địa kỹ thuật số”, cũng cần cùng 
sự nhiệt thành truyền giáo như giáo hội vẫn luôn 
sản sinh.

hai anh em Phan sinh ở Mỹ - anh dan horan, ofm 
và anh casey cole, ofm - đã chấp nhận ơn gọi sứ vụ 
này.

“tôi nghĩ chúng ta không nên sợ đi vào trong “lục 
địa số” này, - anh dan nói- “đó là cách con người làm 
thế nào liên lạc, học tập, tìm thú tiêu khiển, gặp gỡ 
nhau, chia sẻ cùng một sở thích, và kể cả khám phá 
đức tin của họ. trong thời gian sống với anh em, anh 
dan đã viết một trang chủ (blog) đề cập đến những 
đề tài xã hội và chính trị với một nền linh đạo Phan 
sinh cho thế kỷ thứ 21, và đã đưa ra những câu hỏi 
và bình luận trên Facebook và twitter.

“tôi nghĩ việc bắt mạch xem giới trẻ ngày nay 
liên lạc như thế nào, thích nghi và nâng cấp làm sao 
trong khi thế giới không ngừng đổi thay, là một điều 
quan trọng, anh casey nói. Là người sáng lập nên 
phong trào “Breaking in the habit Media”, anh casey 
đã có những sản phẩm tạo nên nội dung cho càng 

ĐồNG HÀNH vớI GIớI Trẻ TrONG MỘT THờI ĐạI kỹ THUậT 
SỐ / CáC ANH eM PHAN SINH, TUổI Trẻ vÀ ĐứC TIN.

nhiều diễn đàn có thể, sản xuất những video trên 
you tube và instagram, viết những bài báo trên blog 
của anh, và trả lời các câu hỏi trên twitter và Face-
book”. người trẻ không còn tụ tập với nhau trong 
những nơi chốn địa lý như họ có thói quen làm trước 
kia, nhưng họ đang tụ tập lại. trách nhiệm của chúng 
ta, những thừa tác viên và những người truyền giáo, 
là đi đến những nơi của họ.”

tuy nhiên, như cả hai anh dan và casey đều lên 
tiếng, điều trên không có nghĩa là hoàn toàn tiếp 
nhận những giá trị đến từ việc sống trên lục địa số. 
Bởi vì có thể có khuynh hướng trình bày một nhân 
vật khác trên mạng (online), hoặc giảm thiểu con 
người thành một mớ tư tưởng, những anh em nào 
dấn thân trong sứ vụ này cần phải nhận ra những 
giới hạn của nó: nó tuyệt vời trong khả năng tạo 
nên những tương quan, nhưng nó không mang lại 
sự sung mãn của trải nghiệm Kitô giáo mà người trẻ 
cần. Vì lý do đó, cả hai anh dan và casey tiêu hao rất 
nhiều thời gian trao đổi với chính các bạn trẻ trên 
mạng, đề nghị những buổi tĩnh tâm, nói chuyện, dạy 
học, và một cách đơn giản, hiện diện với những nhu 
cầu của các người trẻ hôm nay.

để biết thêm về các công việc trên mạng của họ, 
hoặc liên lạc với anh dan và casey, xin tham khảo 
các địa chỉ sau:
Br. dan horan, ofm:
- https://danhoran.com
- https://www.facebook.com/danhoranoFM
Br. casey cole, ofm ở Breaking in the habit Media:
- Breakinginthehabit.org
- youtube.com/breakinginthehabit
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tang lễ anh samuel trương đình hòe được cử 
hành lúc 11 giờ sáng 09/08/2018 tại nguyện 
đường Maison Marie-thérèse là sự kết hợp giữa 

tỉnh dòng Phanxicô tại Pháp và giáo Xứ Việt nam 
tại Paris. có khoảng 150-200 gồm: linh mục và tu sĩ, 
thân nhân và bạn hữu và giáo dân đến tham dự. Mọi 
người ngồi và đứng chật trong nhà nguyện của nhà 
hưu dưỡng Marie-thérèse, 277 đại lộ Raspail, quận 
14, Paris, để tiễn đưa anh samuel trương đình hoè 
về nơi an nghỉ cuối cùng. 

thánh lễ do anh Michel Laloux, giám tỉnh tỉnh 
dòng Pháp & Bỉ chủ tế, cùng đồng tế có quý cha là 

Lễ tang Anh Samuel 
Trương Đình Hoè

gilbert nguyễn Kim sang, giám đốc giáo xứ Việt nam 
tại Paris, đức Ông Mai đức Vinh, đinh đồng thượng 
sách, anh têphanô nguyễn Xuân dinh, đại diện anh 
giám tỉnh tỉnh dòng Việt nam, và nhiều vị linh mục 
Việt, Pháp. đại sứ quán Việt nam tại Pháp cũng đã cử 
tham tán công sứ tới dự lễ thánh và tiễn đưa "người 
con của hà tĩnh".

thánh Lễ đơn sơ nhưng ấm cúng và long trọng. 
sau Lễ tất cả mọi người từng người một đều đến 
trước quan tài tiễn biệt và rảy nước thánh. sau đó di 
quan ra nghĩa địa ở gần đó.
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từ ngày 8 đến 9 tháng tám 
2018, tỉnh dòng tổ chức 2 
ngày thường huấn cho các 

hữu trách tại nhà tĩnh tâm đami-
anô. số tham dự viên là 47 anh 
em, gồm các anh trong hội đồng 
tỉnh dòng, các anh phụ trách các 
ban ngành của hai văn phòng: 
Phúc Âm hoá & truyền giáo, 
huấn luyện & học vấn; các anh 
phụ trách; trưởng điểm và nhà 
con.

sáng 8/8, sau phần cầu 
nguyện khai mạc lúc 8 giờ, anh 
giám tỉnh có lời chào và công bố 
khai mạc khoá thường huấn. Kế 
đó, anh điều Phối viên thường 
huấn giới thiệu mục tiêu và 
phương pháp làm việc của 2 ngày 
gặp gỡ. sau đó, 4 anh: Liên Minh, 

KHOÁ THƯỜNG HUẤN CÁC HỮU TRÁCH
hải Minh, trọng đệ và đức hạnh 
lần lượt chia sẻ về 4 đề tài: sống 
hèn mọn; Không sở hữu bất cứ 
điều gì; sống nghèo giữa người 
nghèo; và Làm việc cách trung 
tín và nhiệt thành. các đề tài 
này dựa trên tài liệu của trung 
ương dòng: “Là những người ng-
hèo và những người hèn mọn, 
chúng ta đang ở đâu?”. tiếp 
theo sau 4 đề tài là các bài chia 
sẻ của các anh phụ trách, trưởng 
điểm và nhà con. Buổi chiều các 
phụ trách tiếp tục chia sẻ. sau đó, 
các tham dự viên được chia thành 
5 nhóm thảo luận về hai câu hỏi 
do ban thường huấn đúc kết từ 
những nổi bật trong các bài chia 
sẻ của các phụ trách. 

ngày 9/8, anh giám tỉnh chia 

sẻ về khoá họp hội đồng dòng 
Mở Rộng tại nairobi - Kenya và 
một số vấn đề trong đời sống 
tỉnh dòng. sau đó, tại cuộc họp 
khoáng đại, các nhóm trình bày 
đúc kết thảo luận nhóm và đề 
nghị cho Bản ghi nhớ. Buổi chiều, 
anh em tiếp tục trao đổi về các 
vấn đề để quyết định đưa vào bản 
ghi nhớ. sau cùng anh em thông 
qua bản ghi nhớ với các điểm liên 
quan đến căn tính Phan sinh, 
huấn luyện, đời sống tỉnh dòng 
và tài chánh.

Khoá thường huấn đã khép lại 
sau phần cầu nguyện bế mạc lúc 
4 giờ chiều ngày 9/8. anh em lại 
lên đường trở về các nhiệm sở của 
mình.
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Khoá thường huấn 
dành cho anh em khấn trọn dưới 10 năm

Khoá thường huấn dành 
cho anh em khấn trọn dưới 
10 năm được tổ chức tại 

cộng đoàn Vĩnh Phước, từ ngày 
31/7/2018 đến ngày 3/8/2019. 
số anh em tham dự năm nay là 44 
và các anh đồng hành gồm: anh 
giám tỉnh, anh Phó giám tỉnh, anh 
trưởng ban thường huấn và anh 
Phụ tá Ban thường huấn, hai anh 
chia sẻ đề tài: anh Phaolô nguyễn 
đình Vịnh và anh giuse nguyễn 
tiến dũng. chủ đề năm nay: “đối 
thoại theo quan điểm Phan sinh”. 
chương trình sinh hoạt của 4 
ngày diễn ra như sau:

ngày thứ nhất khai mạc bắt đầu 
bằng thánh lễ sáng do anh giám 
tỉnh chủ tế. Phiên họp đầu tiên, 
anh giám tỉnh có lời chào mừng 
và nhắn nhủ anh em về tham dự 
khoá thường huấn này. sau đó, 
các tham dự viên bầu ra ban điều 
hành khoá học năm nay gồm: anh 
Phanxicô Mai (trưởng), gioan hiệp 
(phó), anh gioan B. sáng (thư ký). 
anh em chia làm 5 nhóm cùng 
nhau lượng giá, đúc kết tại phiên 
họp khoáng đại về việc thực hiện 
Bản ghi nhớ năm ngoái, dựa trên 
các điểm: đời sống hèn mọn, thực 
hiện JPic, sống không có của 
riêng, Lao động cách trung tín và 
nhiệt thành. Buổi chiều anh em 
nghe bài chia sẻ của anh Phước 
về đề tài: “người anh em hèn 
mọn gieo rắc bình an”.

ngày thứ hai, buổi sáng, anh em 
lần lượt được nghe hai đề tài: “đối 
thoại trong Kinh thánh - cuộc đối 
thoại giữa đức giêsu và người phụ 
nữ samaria” do anh tiến dũng 
trình bày, và đề tài thứ hai do anh 
đình Vịnh thuyết trình về “giải 
quyết xung đột”. Buổi chiều anh 
em cùng nhau thảo luận và đúc 
kết chung với nhau về hai đề tài 
mà anh em đã được nghe vào buổi 
sáng. Buổi tối, trong giờ huynh 
đệ, anh em nghe các anh chia sẻ 
về đời sống cộng đoàn, công việc 
truyền giáo và công tác xã hội.

ngày thứ ba, sau giờ kinh sáng, 
anh em khởi hành đi thăm các các 
cộng đoàn trong vùng nha trang 
- diên Khánh. điểm đến đầu tiên 
là nhà thờ Khánh Vĩnh, viếng đức 
Mẹ nhân Lành. sau đó anh em 
đến giáo xứ diên tân, được nghe 
anh đình ngọc chia sẻ về kinh 
nghiệm hơn 40 năm truyền giáo 
cho anh chị em dân tộc, và nghe 
anh Xuân Quý trình bày về công 
việc truyền giáo của anh em đã 
và đang làm ở Khánh Vĩnh. sau 
phần nghe chia sẻ, anh em cùng 
nhau cử hành thánh lễ kính đức 
Mẹ nữ Vương các thiên thần do 
anh Phanxicô giang chủ tế. sau 
đó, anh em tiếp tục đến thăm 
cộng đoàn suối dầu, nghe anh 
Văn dám và anh em chia sẻ về 
công việc mục vụ ở đây, đặc biệt 
là công việc nhà nội trú cho các 
em hoc sinh nam người dân tộc. 

anh em cũng ghé thăm các chị 
FMM suối dầu. trên đường về lại 
Vĩnh Phước, anh em đã đến thăm 
anh em tại cộng đoàn cư thịnh và 
đến viếng mộ cha Maurice Bertin. 
Kết thúc một ngày thăm viếng và 
nghe chia sẻ.

ngày thứ tư, bế mạc, anh em 
dâng lễ chung với bà con giáo xứ 
Vĩnh Phước lúc 4 giờ 45 do anh 
giám tỉnh chủ tế. trong tiết họp 
buổi sáng, anh giám tỉnh chia 
sẻ về kỳ họp hội đồng dòng Mở 
Rộng. sau đó, anh em trao đổi 
với anh giám tỉnh về một số vấn 
đề của đời sống tỉnh dòng. tiếp 
đến, anh em dành phần lớn thời 
gian để đúc kết các thảo luận và 
cùng nhau đưa ra các kế hoạch 
cho năm tới. đặc biệt là cùng 
nhau viết bảng ghi nhớ để thực 
hiện trong năm nay. Kết thúc 
khoá thường huấn bằng giờ chầu 
thánh thể để tạ ơn chúa vì bao 
ơn lành người đã đổ xuống trên 
anh em qua anh em trong cộng 
đoàn Vĩnh Phước, qua mọi người 
cách này hay cách khác đã giúp 
đỡ và cầu nguyện cho anh em 
trong bốn ngày thường huấn này.

Khoá thường huấn cho anh em 
khấn trọn dưới 10 năm đã khép 
lại sau giờ cơm trưa huynh đệ, 
nhưng ý nghĩa và lời mời gọi anh 
em sống tinh thần đối thoại của 
cha thánh Phanxicô thì đang tiếp 
tục vang lên trong tâm thức của 
mỗi anh em.
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nhà con bảo Lộc kính chào cha giám 
tỉnh và toàn thể anh chị em trong 
Đại gia ĐÌnh Phan sinh.

Kính thưa toàn thể anh chị em, 
Vậy là đã được hơn một năm anh em chúng 
tôi hiện diện tại cao nguyên Bảo Lộc. đời sống 

anh em trong cộng đoàn trong thời gian qua có khó 
khăn và thử thách về nhiều mặt, vì mọi sự khởi đầu 
nan, nhưng anh em vẫn cảm thấy bình an và bằng 
lòng với cuộc sống hiện tại.  tình huynh đệ luôn chan 
chứa niềm vui, vì “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh 
em được sống vui vầy bên nhau”.( tv 133). niềm vui 
càng nhân đôi khi có các anh em học viện về chia sẻ 
đời sống với cộng đoàn. nhờ sự hiện diện của các 
anh em mà cộng đoàn trở nên dấu chỉ của một cộng 
đoàn tu trì hơn. nhiều người chung quanh cũng đang 
quen với sự hiện diện và những sinh hoạt của anh 
em. đời sống lao động, kinh nguyện và mục vụ đang 
diễn tiến tốt đẹp. Việc mục vụ đa dạng hơn, như tập 
hát, thăm viếng, linh hoạt giới trẻ, giúp giải tội, làm 
lễ các giáo xứ... nhưng “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt 
lại ít”, không thiếu công việc trong cánh đồng truyền 
giáo hiểu cả nghĩa rộng và hẹp, nhưng nhân sự thì 
không thể đáp ứng được, lực bất tòng tâm. 

sự hiện diện của anh em ở đây đang là nơi gặp gỡ 
và liên đới sâu sắc hơn giữa các thành viên của gia 
đình Phan sinh, như dòng Pstt, gtPs và các hội viên 
Bảo trợ Ơn gọi Phan sinh (BtƠgPs). các sinh hoạt 
của dòng Pstt và gtPs đang khởi sắc và qui củ hơn. 
các hội viên BtƠgPs được quan tâm, thăm viếng và 

thông tin đầy đủ, nhanh chóng hơn. đây là công việc 
mà anh em nhà con Bảo Lộc luôn ý thức và cố gắng 
làm như sứ vụ được tỉnh dòng ủy thác.

cuộc sống luôn có những bất ngờ, những bất ngờ 
đôi khi là một niềm vui dâng trào, nhưng có khi là nỗi 
buồn đau đớn; nhưng dường như không có gì xảy ra 
ngoài sự quan phòng của thiên chúa, vì “ngay cả tóc 
trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12,7). 
thật vậy, biến cố tại nạn bất ngờ của người anh trong 
cộng đoàn vào giáp đại Lễ giáng sinh 2017 năm 
ngoái cũng được nhìn ra như là một sự quan phòng kỳ 
diệu của chúa. sau 7 tháng điều trị bệnh và nghỉ ngơi 
ở sai gòn, đến nay anh đã bình phục và trở về với đời 
sống cộng đoàn, anh em lại được vui vầy bên nhau. 
đúng là muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thương!

trong thời gian qua nhà con Bảo Lộc cũng đã được 
nhiều anh chị em trong gia đình phan sinh ghé thăm. 
nhiều người đã dành những lời khích lệ để động viên 
anh em, vì thấy rằng anh em đang ở một nơi có nhiều 
điều kiện thuận lợi, như: khí hậu tốt mát mẻ, trong 
lành, đất đai nhà cửa rộng rãi, giáo dân đạo đức, an 
ninh trật tự... Vâng, ngay cả những người sống chung 
quanh anh em cũng nói như thế! chỉ tiếc rằng con 
người thì thích đứng núi này trông núi kia, hay thay 
đổi, nên cũng có lúc bị cám dỗ cảm thấy tủi thân, vì 
mình còn nhỏ bé và tạm bợ quá! cần lời cầu nguyện 
của mọi người để anh em chúng tôi luôn biết trung 
thành và bình an trong ơn gọi là người anh em hèn 
mọn.
Kính chúc mọi người Bình an và thiện hảo!

TIN NHÀ CON BẢO LỘC
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Lời đầu tiên, anh em nhà con cồn én xin được 
gửi lời chào chúc bình an và thiện hảo của cha 
thánh Phanxicô đến anh giám tỉnh anh phó 

giám tỉnh và toàn thể anh chị em trong đại gia đình 
Phan sinh. sau đây, nhà con cồn én xin được chia sẻ 
một vài thông tin như sau:

ngày 26 tháng 06 vừa qua, giáo xứ cồn én vui 
mừng tiếp đón đoàn cồng chiêng tây nguyên do  
anh nicolas Vũ ngọc hải dẫn đầu. tối cùng ngày, 
đoàn cồng chiêng tây nguyên và giáo xứ cồn én đã 
có buổi giao lưu văn hóa trong bầu khí yêu thương. 
Với những nhạc cụ dân tộc và những điệu nhảy, anh 
chị em đồng bào Jarai đã giúp cho người dân giáo 
xứ cồn én phần nào cảm nhận được con người chất 
phát đơn sơ, văn hóa và lối sống bình dị của anh chị 
em dân tộc thiểu số.  để đáp lại, giáo dân giáo xứ 
đã có những tiết mục văn nghệ với những bản cải 
lương và những bài vọng cổ mang đậm hơi hướng 
miền tây. 

trong tháng Bảy này, nhà con cồn én cũng hân 
hoan chào đón hai xơ Maria hồ thị trình và Maria 
nguyễn thị chính thuộc dòng Mến thánh giá thủ 
đức về để giúp hè.

Kế đến, để tạo môi trường vui chơi bổ ích cho các 
em thiếu nhi, trong dịp hè này chúng em đã tổ chức 
những buổi sinh hoạt với trò chơi đố vui Kinh thánh, 
những trò chơi vận động, được diễn ra hàng tuần 
vào sáng thứ năm và sáng chúa nhật, và kết thúc 
bằng một ngày trại hè vui nhộn và đầy ý nghĩa. 

những ngày cuối tháng Bảy này, giáo xứ đã tổ 
chức các buổi học bồi dưỡng kiến thức cho giáo lý 
viên do các sư huynh dòng Lasan hướng dẫn; nhằm 
giúp cho các giáo lý viên có thêm kiến thức về giáo 
lý và khả năng sư phạm, mang lại những giờ học sinh 
động và hiệu quả hơn cho các em thiếu nhi.

cùng với đó, trong các buổi tối thầy giuse đoạt 
đã có những bài nói chuyện về đời sống hôn nhân, 
nhằm giúp cho các đôi vợ chồng giữ lửa hạnh phúc 
trong gia đình.

hướng về ngày 15 tháng 8, giáo hội hân hoan 
mừng lễ đức Mẹ hồn Xác Lên trời và đồng thời 
cũng là bổn mạng của giáo xứ, giáo dân cồn én đang 
chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng bằng việc dọn dẹp 
khuôn viên nhà thờ và đồng thời dọn dẹp ngôi nhà 
tâm hồn của mỗi người qua việc lãnh nhận bí tích 
giao hòa. cùng với đó, cha quản hạt chợ Mới ,đã 
được sự ủy quyền của đức cha, sẽ về làm phép lại 

BảN TiN Cồn Én
nhà thờ và đất thánh của giáo xứ. 

trên đây là một vài thông tin chính yếu của nhà 
con cồn én trong thời gian vừa qua. nhờ ơn chúa 
qua lời cầu bầu của đức Mẹ hồn Xác Lên trời anh 
em nhà con cồn én vẫn khỏe mạnh về thể xác và 
tinh thần. trong tình gia đình Phan sinh, kính chúc 
tất cả anh chị em trong đại gia đình Phan sinh sức 
khỏe dồi dào và tràn đầy ơn chúa để có thể hoàn 
thành những dự tính theo thánh ý thiên chúa.

người đưa tin
gioan Baotixita nguyễn Văn hậu
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cộng đoàn thủ đức đang ở trong những ngày 
hè bình lặng. Phần lớn anh em tu sĩ trẻ đã lên 
đường đi sứ vụ nên chỉ còn khoảng 1/3 anh em 

ở lại. anh em trẻ đảm nhận những công việc chân 
tay: làm vườn, chăm sóc cây cối, sơn sửa phòng ốc,… 
những việc này chủ yếu được làm vào buổi sáng. 
Không còn vướng bận nhiều việc học trên trường 
lớp, nhưng vào buổi chiều, anh em tranh thủ thời 
gian đọc sách, nghiên cứu riêng để mở mang thêm 
kiến thức. dù ít người nhưng anh em vẫn tiếp tục 
chuẩn bị Bữa cơm huynh đệ mỗi tháng như một cách 
chia sẻ với những anh chị em nghèo khó xung quanh 
tu viện.

thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ và giờ suy niệm 
hằng ngày vẫn được anh em duy trì đều đặn. Bầu 
khí học viện ngày hè đưa anh em vào những cảm 
nghiệm thiêng liêng sâu sắc và sốt mến. Là những 
người sống đời thánh hiến, anh em hiểu giá trị của 
những giờ thinh lặng bên chúa; và bầu khí ngày hè 
nơi học viện càng khiến cho những giá trị thinh lặng 

CỘNG ĐOÀN THỦ ĐứC  
BÌNH LẶNG NGÀY HÈ

thấm nhập sâu hơn.

sức khỏe của các anh lớn tuổi trong cộng đoàn 
tương đối ổn định. anh clement dung sau lần té 
phải khâu 2 mũi ở sau đầu nay đã hoàn toàn bình 
phục. dịp này, cộng đoàn thủ đức có ba anh cao niên 
mừng kim khánh khấn dòng là anh Phán, anh Ban và 
anh triều. Riêng anh triều đã được bà con tổ chức 
thánh lễ sốt sắng và long trọng tại quê nhà Quảng 
Biên (giáo phận Xuân Lộc) vào ngày 3 tháng tám. 
còn tại cộng đoàn anh em sẽ mừng lễ cho các anh 
vào ngày 15 tháng tám. niềm vui đời thánh hiến 
bền đỗ tỏa rạng trên gương mặt và nếp sống của 
các anh hàng ngày như lời khích lệ, động viên liên lỉ 
cho đàn em bước tới. 

thủ đức - tháng tám, mưa nhiều. Khí trời mát 
mẻ. cây cối xanh tốt. nơi những mảnh vườn anh em 
chăm sóc, sức sống của thiên nhiên vẫn âm thầm 
tuôn chảy. nét bình lặng của tu viện như diễn tả đợi 
chờ ngày anh em đi sứ vụ hè sắp trở về đông đủ.

ANTON
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đầu tiên, có lẽ thật xứng đáng và phải đạo đối 
với mỗi người khi dâng lời ngợi khen và cảm 
tạ chúa vì muôn hồng ân người đã ban cho 

chúng ta. sống trong niềm cảm tạ tri ân, anh em hà 
nội vẫn kiên trì trong nếp sống tu hành theo tinh 
thần cha thánh và trung tín phụng sự chúa trong 
trách nhiệm được giao: cộng đoàn cũng như giáo 
xứ. để làm điều đó, anh em vẫn luôn đặt trọng tâm 
của đời sống huynh đệ là những giờ kinh chung, suy 
niệm chung và bữa cơm chung với nhau.

Ở cộng đoàn hiện nay, anh trực và anh hưng vẫn 
sinh hoạt mục vụ hằng ngày như bình thường: dâng 
lễ ở các giáo họ, tập hát, sinh hoạt giới trẻ Phan sinh, 
Phan sinh tại thế, đồng hành các em tìm hiểu,… Ở 
giáo xứ trung hiếu, anh Phụng, anh cảnh và anh 
tuyên vẫn còn đang nỗ lực tu sửa nhà thờ, coi sóc 
các con chiên của giáo xứ và các giáo họ.

trong mọi công việc, anh em ý thức và trân trọng 
tất cả mọi người, mọi đóng góp sẻ chia về tinh thần 
cũng như vật chất. Bên cạnh đó, anh em vẫn thao 
thức làm sao để người dân có thể yêu mến chúa chỉ 
vì chúa, thờ phượng người với lòng thanh trí sạch. 
có lẽ nhận ra tấm lòng và ý hướng của anh em nên 
anh em thường xuyên được người dân yêu mến gặp 
gỡ, thăm hỏi và trò chuyện, đồng thời cũng nhận 
được những sản phẩm cây nhà lá vườn của họ.

hè đến, cộng đoàn rất vui mừng vì có ba em học 
viện đến chia sẻ đời sống với cộng đoàn. đây cũng 
là hồng ân mà cộng đoàn được chúa ban vì mọi anh 
em đều là quà tặng của chúa. nhờ có thêm thành 
viên mới, cộng đoàn trẻ trung và đông đảo hơn, mọi 
sinh hoạt chung của cộng đoàn tươi mới hơn nhờ 
luồng gió mới, tiếng cười nhiều hơn, công việc được 
chia sẻ nhiều hơn, các giờ kinh sốt sắng hơn và cả 
giờ suy niệm dài và đầy đủ hơn. Ở cộng đoàn, các em 
giúp hoàn thiện công việc sửa sang mà cộng đoàn 
đã khởi sự. nhà cửa giờ đây gọn gàng, khang trang 

Tâm tình tạ ơn

hơn, có điều kiện tốt hơn cho công tác sinh hoạt của 
các đoàn thể và phòng ốc tương đối cho khách ghé 
thăm. còn về trung hiếu, anh em chia sẻ công việc 
trong việc phụ tu sửa nhà thờ, tập hát và sinh hoạt 
các nhóm giới trẻ. giờ đây, các nhóm giới trẻ, nhất 
là các giáo họ xa giáo xứ đang ngày càng mạnh lên 
và năng nổ trong hoạt động của giáo họ và giáo xứ.

tiếp đến, để xây dựng tình huynh đệ thắm thiết 
hơn, cộng đoàn tổ chức hai ngày đi chơi hạ Long. 
Mọi người đều hy sinh cộng việc riêng của mình để 
sống những ngày dành cho nhau mà không phải lo 
công việc. Khi đến hà Lầm, anh em được gia đình 
ông Quý (cậu của anh sỹ) tiếp đón rất nồng nhiệt 
và chân tình qua những bữa cơm, những câu chuyện 
thật vui vẻ, nồng ấm. Bằng xe và bằng thuyền, anh 
được tham quan hầu hết những cảnh đẹp của hạ 
Long ban ngày và ban đêm.

ngày 5 tháng tám, cộng đoàn quy tụ về trung 
hiếu để tham dự ngày chầu lượt của giáo xứ. Vậy là 
sau gần một năm khởi công tu sửa và thay mái nhà 
thờ, mọi thứ mặc dù còn lộn xộn nhưng công trình 
đã tương đối hoàn tất. trước đó ba ngày, thánh lễ 
chiều thật xúc động, sốt mến và đầy tràn tâm tình 
tạ ơn thiên chúa vì bao nhiêu ngày tháng phải chịu 
cảnh mưa nắng khi tham dự thánh lễ ở nơi tạm thời 
nay đã được cử hành lại trong nhà thờ. để có được 
sự tương đối tươm tất đó, tất cả mọi người từ anh 
em trong cộng đoàn đến cả giáo dân miệt mài, kiên 
trì cộng tác trong công việc.

Không biết bao nhiêu người đã giúp đỡ cách này 
cách khác. thật là đẹp làm sao khi ngày trọng đại 
của giáo xứ được cử hành trong nhà thờ. có thể nói 
ngày chầu này là ngày tuyệt vời để sống trong tâm 
tình cảm tạ hồng ân thiên chúa. chúa đã ban muôn 
vàn ơn phúc từ việc kịp hoàn chỉnh nền nhà thờ đến 
thời tiết thuận lợi và nhiều người tham dự chầu hơn 
dự kiến.

anh em cộng Đoàn hà nội kính chào anh giám tỉnh và toàn thể anh em tỉnh 
dòng thánh Phanxicô viỆt nam, kính chÚc toàn thể anh em sức khỏe, ĐầY 
tràn bÌnh an và thiỆn hảo trong Đức ki-tô.
kỳ hẹn Lại Đến, anh em hà nội rất vui mừng khi Được hiỆP thông với toàn thể 
anh em trong tỉnh dòng qua viỆc chia sẻ với anh em chÚt thông tin trong 
cộng Đoàn.
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Không chỉ dừng nơi nhà thờ vật chất, anh em còn 
nhắc nhở giáo dân chú trọng hơn đến ngôi đền thờ 
thiêng liêng là tâm hồn của mỗi người. Lo lắng trang 
trí nội thất cho nhà thờ một phần thì anh em mong 
ước có đủ sức để lo trang hoàng tâm hồn của anh 
em và người dân mười phần. anh em mong ước mọi 
người quan tâm việc tập luyện những nhân đức làm 

nên những viên ngọc quý cho ngôi đền thờ tâm hồn 
mình cho chúa ngự.

cuối cùng trong niềm vui cảm tạ thiên chúa vì 
được hiệp thôngvới anh em, xin anh em cũng cầu 
nguyện cho cộng đoàn mỗi ngày sống chứng tá tin 
Mừng và tinh thần Phan sinh mạnh mẽ hơn.

Mến chào anh em!
                                                   Anh Thăng Tuyên Tín

cộng đoàn Phan sinh thừa sai sa thầy xin kính 
chào tất cả anh chị em trong đại gia đình Phan 
sinh!

tÌnh thương chÚa Đời Đời con ca 
tụng, qua muôn ngàn thế hỆ, miỆng 
con rao giảng Lòng thành tín của 
ngài (tv 89,2).

Ý thức sứ mạng mà chúa và tỉnh dòng giao phó, 
tất cả anh em Phan sinh trên vùng đất truyền giáo 
tây nguyên luôn miệt mài, nỗ lực ra sức cày xới và 
gieo trồng hầu có thể thu hoạch được những vụ 
mùa bội thu.

Với một cộng đoàn nhỏ bé, nhân sự mỏng, khối 
công việc bao la, anh em luôn tin tưởng vào lòng 
nhân ái yêu thương của thiên chúa, người sẽ đổ 
tràn đầy ân sủng cần thiết để anh em chu toàn tốt 
trách nhiệm đã được giao. Quả thật, thiên chúa đã 
quan phòng và nâng đỡ anh em qua việc trao tặng 
các em học viện đến thực tập những tháng hè. trong 
đó, có: em Phêrô Maria nguyễn Văn đức, Phêrô chu 
hồng hải (giúp tại sa thầy), gioan Baotixita nguyễn 
Quý hùng, đaminh saviô Vianey a yua (giúp tại tân 
điền). đây cũng là dịp Ban huấn Luyện muốn các 
anh em trẻ trải nghiệm, sống và dấn thân trên con 
đường truyền giáo mang tin Mừng đến với các dân 
tộc. 

Vì lợi ích mục vụ và thấy cần có sự hiện diện của 

BẢN TIN CỘNG ĐOÀN SA THẦY
anh em nhiều hơn trong các làng, đầu tháng Bảy 
vừa qua, anh Phụ trách đã đến ở trong làng Kleng. 
Kẻ vui người khóc, những cảm xúc trái chiều: khoảng 
3g chiều ngày 01.07, anh đã chia tay với làng Pơ-dư, 
mọi người dân trong làng đưa tiễn anh đến làng mới 
trong sự tiếc nuối, buồn bã. cũng trong khung cảnh 
này, làng Kleng thì cồng chiêng, những vũ công múa 
xoang đón chào nồng nhiệt, hân hoan, niềm vui hiện 
rõ nét trên từng khuôn mặt.

trên sa thầy, anh Phụ trách và các anh em đã 
bàn thảo và đưa ra nhiều chương trình khác nhau 
giúp người đồng bào tăng thêm lửa mến chúa và cải 
thiện đời sống tinh thần cũng như vật chất. trong 
14 làng anh em phụ trách, các anh đang tiến hành 
xây dựng và hoàn thành nhà nguyện cho làng Kơbei 
neh và chuẩn bị đặt móng cho nhà thờ làng đăk 
tăng để bà con có nơi thờ phượng thiên chúa. đồng 
thời, cứ vào mỗi thứ bảy hằng tuần, những buổi gặp 
gỡ và học hỏi dành riêng cho các giáo phu, giáo lý 
viên, các bà mẹ để xem xét lại một tuần sống và 
củng cố thêm vốn liếng giáo lý, phương cách và 
các kỹ năng hướng dẫn cho bà con sống đạo. Bên 
cạnh đó, vào chiều thứ bảy và ngày chúa nhật, anh 
em chia nhau vào các làng để dâng thánh lễ và làm 
phụng vụ hầu có thể cho mọi người trong mọi làng 
được tham dự Lời chúa và thánh thể. có thể nói, 
ngày chúa nhật là ngày bận rộn, vất vả nhất nhưng 
với lòng mến chúa và thương người đồng bào, anh 
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em không quản nắng mưa để mang tin Mừng, để 
gieo trồng hạt giống mà chúa và hội dòng giao phó. 
hơn thế, cứ vào ngày thứ hai hằng tuần, anh em tập 
trung lại với nhau (lúc ở sa thầy, lúc ở tân điền) để 
chia sẽ những thông tin trong tuần cho nhau, kể lại 
những việc đã, đang và sắp hoạt động, cũng như bàn 
thảo những công việc cộng đoàn cần làm trong thời 
gian sắp tới. sau đó, anh em chia sẽ bữa cơm thân 
mật với nhau và gắn kết thân tình trong giờ kinh 
phụng vụ.

anh Phụ trách đã quy tụ được 188 em từ các làng 
xa gần khác nhau về tại giáo xứ Kleng để học giáo lý 
thêm sức trong hai tuần. các em được ở lại, ăn uống 
và sinh hoạt tại nhà xứ để thuận tiện cho việc sáng 
chiều học giáo lý. sau hai tuần, vào ngày 13 tháng 
Bảy các em được đức cha aloisiô nguyễn hùng Vị 
trao ban Bí tích thêm sức. sau ngày thêm sức, các 
em được tham dự hai ngày hội trại nhằm vui chơi, 
trau dồi kỹ năng làm việc nhóm và gắn kết thân tình 
giữa các bạn khác làng.

cuối tháng Bảy, các anh thực tập đã tổ chức lớp hè 
cho các em trong các làng từ lớp 5 đến lớp 9 nhằm 
cũng cố kiến thức văn hóa cũng như tạo môi trường 
sinh hoạt cho các em trong tháng hè. đây là lần đầu 
tiên khóa hè được tổ chức, song sự hưởng ứng tích 
cực của các em làm cho ban tổ chức cảm động và vui 
mừng về tinh thần ham học hỏi của các em. có thể 
nói rằng cứ mỗi lần mệt nhọc, được nhìn thấy nụ cười 
tươi vui hồn nhiên của các em, các anh cảm thấy vui 
lây và lòng tràn ngập niềm cảm mến khiến vơi đi sự 
mệt nhọc về thể xác nhưng được tăng thêm nghị lực 
cho tâm hồn.

Về phía Kontum, tân điền và đăk Kia, là hai giáo 
xứ do anh giuse đinh Quốc trụ phụ trách, nhờ sự 
hiện diện, nhất là sự quan tâm bằng tấm lòng của 
người mục tử, đời sống của những người giáo dân tại 
nơi đây đã có những bước chuyển mình rõ rệt và lớn 
mạnh theo dòng thời gian. Một vài năm gần đây, nhờ 
sự hiện diện của cha xứ, hai giáo xứ đã dần đi vào nề 
nếp. Với đường hướng mục vụ “mở ra với mọi người”, 
cha xứ đã tạo được sự thân thiện, vui tươi và gần 

gũi với giáo dân; nhờ đó, giáo dân rất nhiệt thành và 
hăng say cộng tác với cha xứ trong mọi công việc, 
hầu xây dựng giáo xứ lớn mạnh và phát triển hơn.

sau cùng, cộng đoàn xin chia sẻ niềm vui trong 
ngày mừng bổn mạng. ngày 14.08, mừng kính lễ 
đức Mẹ hồn Xác Lên trời là thánh hiệu của cộng 
đoàn. từ sáng sớm, các anh trong cộng đoàn Phan 
sinh thừa sai Pleiku đã đến sa thầy để chung vui, 
mừng lễ và hiệp thông với anh em sa thầy. trong 
thánh lễ, anh Phụ trách chủ tế, anh phó Phụ trách 
chia sẻ. thánh lễ thật nghiêm trang, vui tươi và sốt 
sắng. ca đoàn xứ Kleng đã công phu tập luyện và 
dùng hết khả năng của mình để hát ca chúc tụng 
chúa. hai bài hiệp lễ: ca dao tình chúa và Khúc ca 
mặt trời thật hùng hồn và mạnh mẽ, tạo nhiều cảm 
xúc cho cộng đoàn phụng vụ. trước khi ban phép 
lành, anh Phụ trách cộng đoàn Pleiku đại diện anh 
giảm tỉnh nói lên lời chúc mừng và khích lệ anh em 
sa thầy. sau thánh lễ, mọi người tham dự phụng vụ 
đều có phần quà cho bữa ăn trưa. Một ngày mừng lễ 
thật vui tươi và thánh thiện.

hành trình truyền giáo trong cánh đồng tây 
nguyên chắc chắn còn nhiều khó khăn và gian lao 
nhưng tất cả anh em đều tin rằng tình yêu sẽ chiến 
thắng tất cả, lòng mến sẽ hướng dẫn và đưa mọi 
người lại gần nhau hơn. Ước chi với những tấm lòng 
quảng đại và tình yêu của anh em dành cho người 
đồng bào nơi đây sẽ là những ngọn lửa nung nấu 
niềm khát khao cháy bỏng của nhiều anh em Phan 
sinh trẻ trong sứ vụ truyền giáo sắp tới. đó cũng là 
tâm tư, đó cũng là ước mong, và đó cũng là sứ vụ 
của mỗi người Phan sinh như chủ đề của kì tĩnh tâm 
năm vừa qua: sứ Vụ truyền giáo Phan sinh; một sứ 
vụ không chỉ là lý thuyết nằm gọn trong những bản 
Luật, những bản hiến chương hay nội Quy, nhưng 
nó đòi hỏi mỗi người và từng người phải cản đảm ra 
đi, dấn thân hầu có thể đem tin Mừng của đức giêsu 
Kitô đến khắp các vùng đất Việt.
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K ính thưa anh chị em, để nói 
về đời sống của anh em 
cộng đoàn hòa hội trong 

thời gian qua, trước hết chúng 
em không thể không nhắc tới 
lời mời gọi mà cha thánh Phanx-
icô đã nhận được từ thánh giá 
đamianô: “con hãy đi sửa lại ngôi 
đền thờ của ta đang đổ nát”. Bởi 
lẽ, thời gian gần đây, cộng đoàn 
chúng em đã tu sửa lại một vài 
công trình nhỏ, hầu có thể đáp 
ứng những nhu cầu cần thiết 
cho đời sống thiêng liêng cũng 
như công việc mục vụ của cộng 
đoàn. cụ thể là: Vì anh em cần có 
một không gian thích hợp để chu 
toàn các giờ kinh phụng vụ cũng 
như cầu nguyện riêng. hơn nữa, 
vào những ngày tĩnh tâm chung 
với anh em thuộc hai cộng đoàn 
Xuân sơn và Bình giã, và những 
buổi sinh hoạt của anh chị em 
Phan sinh tại thế, thì việc có một 
nhà nguyện riêng trong cộng 
đoàn là rất cần thiết. đến nay, 
công việc tu sửa nhà nguyện đã 
hoàn thành, và ngày 02/08 vừa 
qua, thánh Lễ đầu tiên trong nhà 
nguyện mới đã được cử hành, với 
sự tham gia của anh em thuộc cả 

CỘNG ĐOÀN HòA HỘI Có GÌ Lạ?
anh em cộng Đoàn hòa hội xin gửi Lời chào Đến toàn thể anh chị em trong 
Đại gia ĐÌnh Phan sinh. nguYỆn xin thiên chÚa Là nguồn mạch mọi sỰ thiỆn 
hảo ban cho anh chị em ĐầY tràn Ân sủng của ngài, Để niềm vui, sỰ bÌnh an 
Luôn Là nguồn nĂng Lượng dồi dào nuôi sống Đại gia ĐÌnh chÚng ta.

ba cộng đoàn hòa hội, Xuân sơn 
và Bình giã.

ngoài ra, cộng đoàn chúng em 
cũng đã sửa lại một căn phòng 
nhỏ ở gần sân trước để tiện cho 
việc tiếp khách cũng như phục vụ 
những sinh hoạt riêng mà công 
tác mục vụ đòi hỏi, hầu có thể giữ 
được bầu khí yên tĩnh hơn cho 
không gian bên trong nội vi của 
cộng đoàn. thời gian này, anh em 
chúng em cũng đang tập trung 
xây dựng một vườn hoa thánh 
antôn và khu vườn tâm linh ở 
khoảng đất trống phía trước sân. 
công trình nhỏ này được anh 
em làm để hưởng ứng tinh thần 
Laudato si, cũng như phục vụ cho 
việc cầu nguyện riêng của anh 
em. đồng thời, cũng mong muốn 
gửi gắm vào đó những hạt giống 
mang tinh thần của người anh 
Em hèn Mọn. 

thời gian hè năm nay, cộng 
đoàn hòa hội được tháp nhập 
thêm hai anh em khấn tạm nên 
bầu khí cộng đoàn cũng trở nên 
vui tươi và ấm áp hơn, các giờ 
kinh phụng vụ cũng thêm phần 
rôm rã và phấn khởi hơn. đặc 

biệt, các bữa cơm gia đình luôn 
đầy ắp những tiếng cười vui vẻ 
bởi những câu chuyện mà anh 
em góp nhặt được và những lời 
trêu đùa nho nhỏ mà anh em 
dành cho nhau. nhờ vậy, tình 
huynh đệ trong cộng đoàn cũng 
được gắn kết cách chặt chẽ hơn.  

đặc biệt, vào dịp này, những 
cơn mưa chiều nhè nhẹ nơi mảnh 
đất hòa hội đã đem đến cho anh 
em niềm vui mới. Bởi sự ghé thăm 
của chị mưa đã tưới mát mẹ đất, 
làm cây cối trổ sinh bao nhiêu 
hoa trái. nhìn vườn tiêu năm nay, 
anh em lấy làm vui mừng, vì hoa 
và trái nở đầy từ gốc tới ngọn. 
Vườn bắp cũng rất được mùa, chỉ 
thương cho các anh chị gà phải 
tắm mưa để kiếm ăn. 

cuối cùng, xin anh chị em 
trong đại gia đình Phan sinh, 
hiệp ý cùng chúng em dâng lên 
thiên chúa lời tạ ơn và chúc tụng 
vì những ơn lành mà ngài đã ban 
cho cộng đoàn chúng em trong 
thời gian qua. chúng em xin chân 
thành cảm ơn.

Người đưa tin: Phêrô Êgiđiô
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tÂy dU đã hai phen . năm 
nay phải MỸ dU thôi. Mục 
tiêu xác định cho lần này 

khá “kỳ vĩ” và hấp dẫn: đi cho 
biết xứ hUÊ KỲ , đi mà nối kết 
nghĩa gần (bà con) ,tình xa (Phan 
sinh)....Khăn gói rủng rỉnh như 
ngưới tha phương ,vợ chồng tôi 
và bà chị vợ lên đường...

trước tiên hãng EVa aiR nhả 
chúng tôi xuống nEW yoRK , thủ 
phủ kinh tế Usa , nơi có nữ thần 
tự do , có những tòa nhà ngất 
ngưỡng như những tên khổng 
lồ  “khủng bố” mình  khắp nơi , có 
“ ZonE 0” ghi dấu biến cố 11/9 
năm nào , có uy thế giàu có của 
Ô.tRUMP với những tòa nhà mà 
chi phí bảo quản hàng năm đến 
hàng tỷ đÔ .

 cũng tại BỜ đÔng của chú 
saM này , chúng tôi đến thủ đô  
dc . thủ đô hiỆP chủng QUỐc 
lạ kỳ : Êm ả như một công viên 
, có  đài kỷ niệm của các tổng 
thống nổi tiếng tiên khởi , có nhà 
tRẮng , nhà QUỐc hội....lặng lẽ 
giữa các thảm cỏ xanh nhưng 
tấp nập khách tham quan đến 
từ khắp nơi trên thế giới , có vị 
trí cho biểu tình nhiều cách khác 
nhau : tạo tiếng động ,phất cờ , 
biểu ngữ , la hét ....vui đáo để . 
nhà tRẮng nhìn bé tẹo thua xa 
nhà các đại gia bên ta.

đừng nghĩ rằng , nơi phồn vinh 
tột bực này,  không có những 
người BẠn thÂn thiẾt của cha 
thánh Phan xi cô , những hoME-
LEss đi lại xin tiền sống qua ngày 
hoặc thản nhiên nằm nghĩ rất bất 
cần đời đây đó giữa phố xá.

hiểu phần nào về cái xứ tư bản 
“giãy hoài không  chết “ đã tạm 
đủ trong vòng một tuần ,  chÌa 
KhÓa dU LỊch cho chúng tôi bay 
về BỜ tÂy xứ các thiên thần 
Los angELEs ( vùng caLi , thủ 
phủ của người ViỆt mình )

(Xin mời xem tiếp tập 2 )

MỸ DU Tập Một
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Xứ Mỹ xa lạ quá mà
sức riêng chẳng thể vượt qua đường dài
nào ngờ ơn chúa ra tay
anh Em hải ngoại rộng bày nghĨa Ân !

PhÚc Lộc thỌ đang tần ngần
thỉnh - thỐng có mặt ân cần đón đưa
chị thảo tẩm bổ bất ngờ
tôm cua cá thịt dọn cho đầy bàn

BẠch-hƯng-thẠch đã vôi sang
đón người xa xứ trăm đàng mệt lo
tiếng cười tiếng nói vỡ bờ
cảnh này là thật hay mơ hở trời .....!?

Lần hồi gặp gỡ khắp nơi
hUỆ - hƯng , thầy sỸ , người người đều vui
anh/ chị tƯ ninh quá ngọt bùi
anh LÂn từng trải chẳng rời đàn Em

ac thÔng rất dịu hiền
điệu VaLsE vẫn nhuyễn trung kiên tình già
cha tUẤn vẫn nét trầm ca
hồ Xinh anh ấy thật là nhiệt tâm

anh chÂU , các chỊ (nhUẬn,thÔng,hUỆ,-
Mai) quá hay
chẳng là ruột thị nhưng đầy tình thân !
hoUston xa lắc vô ngần
thầy thÊM mấy bận nhiệt tâm đón mời

chÂU Lang , hàM - chÍnh đầy vơi
hạnh phúc biết mấy được ngồi bên nhau
Khoa PhẠM , cháu dũng ,cháu Bo
cái ôm ấm áp đợi chờ đã lâu !

Lời thƠ thật quá cơ cầu
Làm sao tỏ hết chiều sâu lòng này
tạ ơn tình chúa sao đây ?
cho con no thỏa nhửng ngày Phan sinh !

Chủ nhật 21/7/2018 
AN TÂM CPS

CẢM TÁC 
TÌNH PHAN SINH

THAY LỜI CÁM ƠN CPS.HN
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Ts Trần Mừng OFM

Quốc gia Ái nhĩ Lan vốn là một quốc 
gia có truyền thống công giáo lâu 
đời, có tỷ lệ 78.3% người tự xưng 

mình là Kitô hữu hiện nay. nhưng quốc gia 
này là quốc gia đầu tiên sử dụng phổ thông 
đầu phiếu, để tước bỏ quyền sống của các 
thai nhi.
        đây phải chăng là một vấn nạn cho bất 
cứ ai đang thần tượng hóa dân chủ? cũng 
chính tại quốc gia Ái nhĩ Lan, người dân đã 
dễ dàng chấp nhận" phá thai", bởi một thủ 
tục dân chủ !
dân chủ vốn được ưa chuộng như một giá 
trị nhân văn. nhưng không thể nâng nó 
lên hàng huyền thoại, đến mức thay thế 
cho luân lý. dân chủ chỉ là phương tiện, 
chứ không phải cùng đích. tự thân dân chủ 
không mang giá trị luân lý, nhưng nó chỉ có 
giá trị nếu hòa hợp với luân lý.
Bi kịch ở một số quốc gia dân chủ chính là 
nghịch lý giữa dân chủ và luân lý diễn ra 
trong thực tế cuộc sống cá nhân và cơ chế 
xã hội.
       thánh giáo hoàng gioan Phaolo ii đã 
xác định trong thông điệp " tin Mừng sự 
sống"( Evangelium Vitae ) như sau: 
"nếu nền dân chủ mâu thuẫn với chính 
các nguyên tắc của nó, trong thực tế đang 
hướng tới một hình thức chủ nghĩa độc tài".
      Khi đề cao các thủ tục bên ngoài và 
tính hiệu quả, mà không tham chiếu đến 
luật đạo đức cơ bản, xã hội sẽ trở thành 
sân khấu được thiết lập cho một cuộc chiến 
chống lại kẻ yếu và một xu thế văn hóa 
loại trừ !

có cHăNg sỰ 
NgHịcH LÝ giữA 
DÂN cHỦ & 
LuÂN LÝ ?
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Thư 
của Đức Thánh Cha 
Phanxicô gửi Dân Chúa
25/08/2018

“nếu một chi thể bị đau, mọi chi thể cùng đau”
              ( 1 cr 12, 26). Lời thánh Phaolô vang dội 
mạnh mẽ trong lòng tôi khi một lần nữa tôi lại được 
biết có nhiều trẻ em đã chịu đau khổ vì bị lạm dụng 
tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm 
do một số đáng kể các giáo sĩ và những người được 
thánh hiến gây ra. những tội ác gây thương tích 
nặng nề đau đớn và chẳng thể làm gì được, trước 
hết cho chính các nạn nhân, rồi còn cho những người 
trong gia đình họ và cho cộng đồng các tín hữu cũng 
như những người không phải tín hữu. nhìn lại việc đã 
qua, dù cố gắng xin tha thứ và sửa chữa những thiệt 
hại, cũng chẳng bao giờ đủ. nhìn về tương lai, phải 
hết sức cố gắng kiến tạo một nền văn hóa không 
những có khả năng ngăn ngừa mà còn ngăn chặn cả 
những gì có thể bao che và dung dưỡng những tình 
cảnh tương tự. nỗi đau của các nạn nhân và gia đình 

họ cũng là nỗi đau của chúng ta, vì thế, một lần nữa, 
chúng ta phải cấp thiết khẳng định lại cam kết của 
mình là bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người 
lớn dễ bị tổn thương.

1. nếu một chi thể bị Đau…

trong những ngày vừa qua, một phúc trình đã 
được công bố, nêu chi tiết những việc đã xảy ra cho 
ít nhất một ngàn người vẫn còn sống, vốn là nạn 
nhân bị lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và 
lương tâm do các linh mục gây ra trong khoảng 70 
năm. Mặc dù có thể nói hầu hết những trường hợp 
này đã thuộc về quá khứ, nhưng chúng ta biết, dù 
thời gian có trôi đi, vẫn còn đó nỗi đau của nhiều 
nạn nhân. những vết thương này không bao giờ 
biến mất, chúng vẫn quyết liệt đòi chúng ta phải lên 
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án những tội ác này và hiệp lực nhổ tận gốc nền 
văn hóa sự chết ấy; những vết thương không bao 
giờ lành được ấy. nỗi đau quặn lòng của các nạn 
nhân đang kêu thấu trời cao, vậy mà từ lâu đã bị 
làm ngơ, giữ im lặng hoặc bị câm nín. nhưng tiếng 
kêu của họ còn mạnh hơn mọi biện pháp bắt phải im 
tiếng, hoặc thậm chí tìm cách giải quyết bằng những 
quyết định càng làm vấn đề trở nên nghiêm trọng 
đến mức phức tạp. chúa đã nghe tiếng kêu này và 
một lần nữa cho chúng ta thấy ngài đứng ở phía nào. 
đoạn thánh thi của đức Maria không thể hiểu khác 
đi và vẫn tiếp tục âm thầm vang vọng suốt lịch sử. 
Vì chúa nhớ lời đã hứa cùng các tổ phụ chúng ta: 
“chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường 
lòng trí kiêu căng; chúa hạ bệ những ai quyền thế 
và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường; Kẻ đói nghèo, 
chúa ban của đầy dư, người giàu có, ngài đuổi về tay 
trắng” (Lc 1, 51-53). chúng ta thấy xấu hổ vì nhận 
ra lối sống của mình đã phủ nhận, và tiếp tục phủ 
nhận những lời mình đọc.

 cộng đồng giáo hội chúng ta xấu hổ và ăn năn nhìn 
nhận mình đã không có mặt ở nơi lẽ ra chúng ta phải 
có mặt, đã không hành động kịp thời, không nhận ra 
tầm mức lớn lao và tính nghiêm trọng của thiệt hại 
gây ra cho rất nhiều cuộc đời. chúng ta không thể 
hiện sự quan tâm đến những người bé mọn; chúng 
ta đã bỏ rơi họ. tôi mượn lời đức hồng y Ratzinger 
trong bài suy niệm chặng đàng thánh giá thứ sáu 
tuần thánh năm 2005. ngài đặt mình vào tiếng 
kêu đau đớn của rất nhiều nạn nhân và thốt lên: “có 
biết bao nhơ bẩn trong giáo hội, kể cả những người 
thuộc hàng linh mục, lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về 
chúa Kitô! Biết bao kiêu căng, biết bao tự mãn! chúa 
Kitô bị các môn đệ của người phản bội, việc họ lãnh 
nhận Mình và Máu chúa cách bất xứng chắc chắn là 
điều đau đớn nhất đấng cứu chuộc phải hứng chịu; 
đâm thấu trái tim người. chúng ta chỉ còn có thể kêu 
lên người từ đáy lòng mình: Kyrie eleison - Lạy chúa, 
xin cứu chúng con! (x. Mt 8, 25)” (chặng thứ chín).

2. … mọi chi thể cùng Đau

Phạm vi và mức độ nghiêm trọng của tất cả những 
gì đã xảy ra đòi chúng ta phải hành động một cách 
toàn diện và trong toàn giáo hội. Vì trong mọi hành 
trình hoán cải, điều quan trọng và cần thiết là phải 
nhận ra sự thật của những gì đã xảy ra, nhưng như 
vậy cũng chưa đủ. ngày nay, dân chúa chúng ta 
đứng trước thách đố phải nhận lấy nỗi đau anh em, 
chị em mình đang chịu nơi thể xác và tinh thần của 
họ. nếu trong quá khứ, cách đáp lại là bỏ mặc, còn 
ngày nay, chúng ta muốn liên đới với họ, theo nghĩa 
sâu sắc nhất và thách đố nhất, để trở thành cách 
thức định hình lịch sử hiện tại và tương lai. Và với 

cách thức này, các xung đột, căng thẳng, nhất là 
những nạn nhân của mọi loại lạm dụng có thể gặp 
được bàn tay chìa ra để bảo vệ và giải cứu họ thoát 
khỏi đau thương (x. tông huấn Evangelii gaudium, 
228). sự liên đới này không ngừng đòi chúng ta phải 
lên án bất cứ điều gì gây nguy hại cho sự toàn vẹn 
của bất cứ người nào. sự liên đới yêu cầu chúng ta 
phải chống lại mọi loại suy đồi, nhất là suy đồi về tinh 
thần. tiếp đến là “loại đui mù chạy theo tiện nghi và 
thỏa mãn, bất chấp tất cả: lừa dối, vu khống, vị kỷ 
và mọi hình thái tinh vi khác của cái tôi cá nhân chủ 
nghĩa, vì ‘ngay cả satan cũng đội lốt thiên thần sáng 
láng’ (2 cr 11, 14) (tông huấn gaudete et Exsultate, 
165). Lời thánh Phaolô khuyên hãy chịu đau khổ 
với những ai đang đau khổ là phương dược hữu hiệu 
nhất khắc phục xu hướng lặp lại lời của cain: “con là 
người giữ em con sao?” (st 4, 9).

tôi biết hiện có những nỗ lực và hoạt động tại 
nhiều nơi trên thế giới nhằm đưa ra những cách 
thức cần thiết bảo đảm cho sự an toàn và bảo vệ sự 
toàn vẹn của trẻ em và những người lớn dễ bị tổn 
thương, cũng như thực hiện chính sách không khoan 
dung và những phương cách khiến cho những kẻ vi 
phạm hoặc bao che những tội ác này phải chịu trách 
nhiệm. chúng ta đã trì hoãn việc áp dụng những 
hành động và sự trừng phạt rất cần thiết này, nhưng 
tôi tin chúng sẽ giúp cho nền văn hóa biết lưu tâm 
đến nhau được bảo đảm lan rộng hơn trong hiện tại 
và tương lai.

cùng với những nỗ lực này, mỗi người đã được rửa 
tội cần thấy mình dự phần vào sự thay đổi trong 
giáo hội và xã hội mà chúng ta đang rất cần. sự thay 
đổi này đòi hỏi mỗi cá nhân và cộng đồng hãy hoán 
cải để chúng ta có thể nhìn sự việc như chúa nhìn. 
như thánh gioan Phaolô ii thường nói: “nếu chúng 
ta thực sự bắt đầu lại từ việc chiêm ngắm chúa Kitô, 
chúng ta phải học cách ngắm nhìn người, nhất là 
ngắm nhìn chúa nơi khuôn mặt những người chúa 
muốn đồng hình đồng dạng với họ” (tông thư novo 
Millennio ineunte, 49). nhìn sự việc như chúa nhìn, 
có mặt ở nơi chúa muốn chúng ta có mặt, thực hiện 
việc hoán cải tâm hồn trước nhan chúa. để làm được 
như vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện và thống hối. 
tôi mời gọi toàn thể dân thánh trung tín của thiên 
chúa thực thi việc thống hối bằng cầu nguyện và ăn 
chay, như chúa đã truyền [1]. Việc thực hành này có 
thể đánh thức lương tâm chúng ta và khơi dậy sự 
liên đới và dấn thân xây dựng nền văn hóa biết lưu 
tâm đến nhau, một nền văn hóa nói “không bao giờ 
nữa” đối với bất cứ hình thức lạm dụng nào.

Không thể nghĩ đến hoạt động của chúng ta sẽ 
biến chuyển nếu mọi thành phần dân chúa trong 
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giáo hội không tham gia tích cực. Quả thật, bất cứ 
khi nào chúng ta cố gắng sắp xếp lại, buộc phải im 
lặng, hoặc làm ngơ, hoặc thu gọn dân chúa vào 
nhóm nhỏ những người ưu tú, rốt cuộc, chúng ta 
đang tạo ra những cộng đoàn, các dự án, những cách 
tiếp cận thần học, những linh đạo và cấu trúc không 
có gốc rễ, ký ức, diện mạo, thể xác, và cuối cùng, 
không có sự sống [2]. điều này được thể hiện rõ rệt 
qua cách hiểu theo ý riêng về quyền bính trong giáo 
hội, một điều phổ biến nơi nhiều cộng đoàn đã xảy 
ra việc lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền bính và 
lương tâm. như vậy chính là trường hợp mang tinh 
thần giáo sĩ trị, một cách tiếp cận “không chỉ xóa bỏ 
nét đặc trưng của người Kitô hữu, mà còn đưa đến 
việc làm sút giảm và coi thường ân sủng bí tích Rửa 
tội đã được chúa thánh thần đặt vào cõi lòng mọi 
người chúng ta” [3]. chủ nghĩa giáo sĩ, dù nơi các linh 
mục hoặc giáo dân, đều cứa vào thân mình giáo hội, 
đều dung dưỡng và giúp sức cho sự xấu xa tội lỗi, 
vốn chúng ta đang lên án, lại tiếp tục tồn tại. nói 
“không” với lạm dụng là cương quyết nói “không” với 
mọi hình thức giáo sĩ trị.

Bao giờ cũng hữu ích khi nhớ rằng “trong lịch sử 
cứu độ, chúa đã cứu một dân tộc. chúng ta không 
bao giờ hoàn toàn là chính mình nếu không thuộc 
về một dân tộc. đó là lý do vì sao không ai được cứu 
độ trơ trọi một mình. trái lại, thiên chúa kéo chúng 
ta đến với người, đưa vào tổng thể phức hợp những 
mối tương quan liên vị trong cộng đồng nhân loại. 
thiên chúa muốn đi vào cuộc sống và lịch sử của 
một dân tộc” (tông huấn gaudete et Exsultate, 6). 
như vậy, cách thức duy nhất chúng ta đáp lại sự dữ 
đã gây đau buồn cho rất nhiều cuộc đời này là thấy 
được trách nhiệm của toàn thể dân chúa chúng ta. 
Ý thức mình thuộc về một dân tộc và cùng chia sẻ 
một lịch sử sẽ giúp chúng ta nhận ra tội lỗi và sai lầm 
của mình trong quá khứ, mở lòng ra ăn năn thống 
hối, như vậy sẽ giúp chúng ta sửa đổi từ bên trong. 
nếu mọi thành phần trong giáo hội không tích cực 
tham gia, tất cả những điều chúng ta làm nhằm 
nhổ tận gốc thứ văn hóa lạm dụng trong các cộng 
đoàn, chúng ta sẽ không thành công trong việc tạo 
ra những động lực cần thiết cho một thay đổi lành 
mạnh và hữu hiệu. chiều kích thống hối của ăn chay 
và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta, là dân của thiên 
chúa và là những kẻ có tội, đến trước mặt ngài và 
anh em, chị em đang mang thương tích, nài xin được 
tha thứ và ơn biết xấu hổ, hoán cải. nhờ đó, chúng 
ta sẽ hành động làm phát sinh những động lực hợp 
với tin Mừng. Vì “mỗi khi chúng ta cố gắng trở về 
nguồn và khôi phục nét tươi mới ban đầu của tin 
Mừng, những đại lộ mới mẻ liền xuất hiện, những 
con đường sáng tạo liền mở ra, với những hình thức 
diễn đạt khác nhau, những dấu chỉ và lời lẽ hùng hồn 

hơn, diễn tả ý nghĩa mới cho thế giới hôm nay” (tông 
huấn Evangelii gaudium, 11).

điều quan trọng là giáo hội chúng ta có khả năng 
nhìn nhận và lên án, với lòng đau buồn và xấu hổ, 
các tội ác do những người được thánh hiến, các giáo 
sĩ, và tất cả những người được giao sứ mạng trông 
nom và săn sóc những người dễ bị tổn thương nhất. 
chúng ta hãy nài xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình 
và tội lỗi của người khác. Ý thức mình có tội sẽ giúp 
chúng ta nhận ra những sai lầm, tội ác và vết thương 
đã gây ra trong quá khứ, còn hiện tại, cho chúng ta 
được mở lòng ra và quyết bước vào cuộc hành trình 
hoán cải mới.

cũng vậy, thống hối và cầu nguyện sẽ giúp chúng 
ta mở đôi mắt và cõi lòng hướng đến những đau khổ 
của tha nhân và chế ngự lòng khao khát quyền lực 
và của cải vốn là căn nguyên sinh ra tội lỗi xấu xa 
này. Xin cho việc ăn chay và cầu nguyện mở đôi tai 
chúng ta trước nỗi đau câm nín của trẻ thơ, người 
trẻ và người tàn tật. Ăn chay có thể làm chúng ta đói 
khát công lý và thúc đẩy chúng ta bước đi trong sự 
thật, ủng hộ mọi biện pháp pháp lý cần thiết. Việc ăn 
chay khiến chúng ta bị lay động và thúc đẩy chúng 
ta dấn thân theo sự thật và bác ái với mọi người nam 
nữ thành tâm thiện chí và với cộng đồng xã hội nói 
chung, để chống lại mọi hình thức lạm dụng quyền 
lực, lạm dụng tình dục và lạm dụng lương tâm.

như vậy, chúng ta có thể cho thấy rõ ràng mình 
được kêu gọi làm “dấu chỉ và công cụ cho sự hiệp 
thông với thiên chúa và hiệp nhất với toàn thể 
nhân loại” (hiến chế Lumen gentium, 1).

“nếu một chi thể bị đau, mọi chi thể cùng đau”, 
thánh Phaolô nói. Với tinh thần cầu nguyện và 
thống hối, cá nhân mỗi người và cộng đoàn chúng ta 
sẽ sống đúng với lời dạy này, nhờ đó chúng ta có thể 
thăng tiến trong ân sủng xót thương, công lý, ngăn 
ngừa và sửa chữa. đức Maria đã chọn chỗ đứng dưới 
chân thập giá con của Mẹ. Mẹ đã không ngần ngại 
làm như thế, đứng chôn chân bên chúa giêsu. Qua 
đó, Mẹ cho thấy cách Mẹ đã sống cả cuộc đời mình. 
Khi cảm nghiệm nỗi đau buồn do những vết thương 
trong giáo hội đem lại, tốt nhất chúng ta hãy cùng 
đức Mẹ “vững tâm cầu nguyện hơn nữa”, tìm cách 
lớn lên trong tình yêu và trung thành với giáo hội 
hơn nữa (thánh inhaxiô Loyola, Linh thao, 319). Mẹ 
Maria, người môn đệ đầu tiên của chúa, dạy tất cả 
chúng ta làm thế nào biết dừng lại trước những nỗi 
khổ đau của người vô tội, không chữa mình cũng 
không tỏ ra hèn nhát. chiêm ngắm đức Maria là 
khám phá mẫu gương của người thật sự theo chúa 
Kitô.
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Xin chúa thánh thần ban cho chúng ta ơn hoán cải và xức dầu cõi lòng chúng ta đang cần đến, để chúng 
ta tỏ lòng ăn năn trước những tội ác lạm dụng này, và dốc lòng can đảm chống lại chúng.

Vatican, ngày 20 tháng 8 năm 2018

PHANXICÔ, Giáo hoàng

(Thành Thi chuyển ngữ -

Nguồn: Libreria Editrice Vaticana, bản tiếng Anh và tiếng Pháp)
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di dân là một hiện 
tượng toàn cầu

sau cuộc xung đột sắc tộc ở 
Myanmar, có tới hơn 600 000 
dân Rohyingas chạy sang Bang-
ladesh vào cuối tháng mười năm 
2017. Ở đó, họ sống trong cảnh 
thê thảm về sức khoẻ và thiếu 
dinh dưỡng trầm trọng. sự bất ổn 
chính trị ở nam soudan gây nên 
cuộc tỵ nạn của một triệu người 
sang ouganda mà cả thế giới nỗ 
lực để giúp họ sống và có đất 
canh tác. châu Âu giữa năm 2015 
và 2016 có gần một triệu dân di 
cư và tị nạn. theo cao Uỷ tỵ nạn 
Liên hiệp Quốc, trong năm 2016, 
có 65,6 triệu người buộc phải di 
dời mà 51 % là trẻ em.

ngày nay, di dân là một hiện 
tượng bao la và dẫn chúng ta 
đối diện với một thách thức lớn. 
thách thức đối với các nền chính 
trị, thách thức đối với giáo hội, 
cần tìm được các dấu hiệu thời 
đại dưới ánh sáng Phúc Âm. các 
đức giáo hoàng kêu gọi chúng ta 
làm một sự so sánh tích cực trước 
“tình trạng đau buồn của nhiều 
người di cư và tị nạn chạy trốn 
chiến tranh, chạy trốn các cuộc 
bách hại, các thiên tai tự nhiên và 
đói nghèo.” sự quan tâm của các 
kitô hữu biểu thị cụ thể ở mỗi giai 
đoạn trải nghiệm của di dân : từ 
ra đi cho đến trên đường đi, từ khi 
đến cho đến khi trở về. từ đó có 
bốn động từ mô tả sứ điệp 2018 
của đgh Phanxicô : đón tiếp, bảo 
vệ, xúc tiến và hội nhập các dân 
di cư và tị nạn.

Đón tiếp
Ở đầu sứ điệp, đgh Phanxicô 

chỉ cho chúng ta lý do sâu xa về 
đón tiếp người ngoại quốc theo 
đức tin của kitô hữu : “Mọi người 

ĐGH PHANXICÔ vớI vẤN ĐỀ DI DÂN
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

di cư gõ cửa chúng ta là một dịp 
để chúng ta gặp gỡ chúa giêsu 
Kitô, người tự đồng hoá mình với 
người ngoại quốc của mọi thời 
đại được tiếp đón hay bị xua đuổi 
(Xem Mt 25, 35.43). chúa giao 
phó cho tình yêu mẫu tử của giáo 
hội tất cả những người buộc phải 
bỏ tổ quốc của mình để đi tìm 
một tương lai tốt đẹp hơn.”

trong sự đón tiếp đó, là sự đón 
tiếp của nhân loại chúng ta, khả 
năng chúng ta giúp họ di chuyển, 
sống tính hiếu khách và không 
có hạ thấp cũng như kinh bỉ họ, 
mà với sự gặp gỡ một con người 
và tôn trọng nhân phẩm của con 
người đó. chúng ta được mời 
gọi sống thâm sâu, sống khiêm 
nhường trước các câu chuyện 
kể lễ của họ, lắng nghe những gì 
biểu thị vượt ra ngoài các ngôn 
từ : một cái nhìn, một thái độ. Mỗi 
người, người đón tiếp cũng như 
người được đón tiếp, phải vượt 
ra ngoài sự sợ hãi, đi vào sự đơn 
giản, đối đầu với một miền văn 
hoá xa lạ, thấy mình là ngoại 
quốc và cần để lòng tin tưởng. 
trước mối quan hệ đó có sự bất 
lực và mầu nhiệm. Bất lực trước 
những mê cung hành chính, trước 
những đau khổ không thể chia 
sẻ; mầu nhiệm của cuộc sống, ân 
huệ được ban cho chúng ta nhờ 
sự hiện diện huynh đệ. như vậy, 
trọng tâm của cuộc tiếp đón đó 
là thêu dệt đầy đủ trọn vẹn tính 
nhân loại của chúng ta, là chia sẻ 
và không ngừng nhận được từ 
một người khác. sự gặp gỡ người 
di cư và tị nạn giúp chúng ta múc 
trong các nguồn lực của chúng ta, 
giúp phát triển những khả năng 
mới - và không phải trong ngôn 
ngữ! -mà chấp nhận những giới 
hạn của chúng ta, nói tóm lại là 
những người nam và những người 

nữ đích thực.
Là con người thật - trong tất 

cả mọi khía cạnh thể lý, trí tuệ, 
tình cảm - là điều kiện qua đó mà 
phù hợp với đức Kitô, là người 
thật và thiên chúa thật, và qua 
đó chúng ta tiến tới thần tính mà 
người hứa cho mỗi người.

dưới sự mời gọi đón tiếp, sứ 
điệp 2018 đề xuất tạo thuận lợi 
cho một tiến trình chắc chắn và 
hợp pháp nhập cư vào các nước 
nơi đến, chủ yếu là cấp các thị 
thực nhân đạo và tái hợp gia đình; 
nâng đỡ các “hành lang nhân 
đạo” tư nhân cho những người 
dễ bị tổn thương nhất. cuối cùng, 
trong đón tiếp trước hết là tôn 
trọng phẩm giá của con người.

“tạo những khả năng lớn 
nhập cảnh chắc chắn và hợp 
pháp trong các nước nơi đến”

tức là không gây khó khăn cho 
họ nhập cư vào các nước nơi đến 
hoặc gây thêm những đau khổ 
không cần thiết và không chịu 
đựng được. chống lại những tổ 
chức mafia buôn người, tổ chức 
nhập cư bất hợp pháp nhằm trục 
lợi và dẫn người di cư và tị nạn vào 
các hoàn cảnh mất nhân phẩm và 
bất công. tránh tình trạng nhốt 
di dân trong các trại tập trung lâu 
dài hoặc trong những hoàn cảnh 
không thể sống còn. Một trong 
các cách bảo đảm thuận lợi nhập 
cư chắc chắn và hợp pháp là

“cấp các thị thực nhân đạo 
một cách rộng rãi và đơn giản”.

các thị thực nhân đạo là thị 
thực do các chính quyền các nước 
nơi đến cấp vì những lý do nhân 
đạo : những người đặc biệt dễ bị 
tổn thương, những người cần cấp 
bách được bảo vệ. tạo ra các điều 
kiện thuận lợi đi lại và các điều 
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kiện đón tiếp, không để rơi vào 
tình trạng di chuyển bị ép buộc, 
thiếu tôn trọng và bất công. 

“vấn đề tái hợp gia đình”
đây là sự lo lắng bất biến của 

giáo hội nhằm bảo vệ và nâng đỡ 
các gia đình, là nền tảng xã hội, 
nơi các trẻ em phải được bảo vệ 
và đồng hành trong sự phát triển 
của chúng. Vậy trong trường hợp 
di dân và tị nạn, thường thường 
gia đình bị chia cắt, nhất là con cái 
với cha mẹ, cần phải có chính sách 
để tái hợp. tiến trình này phức 
tạp, đầy cản trở, chồng chất các 
điều kiện và mất rất nhiều thời 
gian. cho nên cần phải tạo thuận 
lợi để có được thị thực nhập cảnh 
cần thiết nhằm “thúc đẩy toàn 
vẹn (gia đình) bằng cách tái hợp 
gia đình - gồm cả ông bà, anh chị 
em và cháu chắt - mà không bao 
giờ phải buộc vào khả năng kinh 
tế”.

“mong ước thật nhiều nước 
chấp nhận các chương trình 
bảo trợ tư nhân và nhân đạo và 
mở ra các hành lang nhân đạo 
cho những người tị nạn dễ tổn 
thương nhất”.

sáng kiến “các hành lang nhân 
đạo” đã được bắt đầu ở Ý, với 
sant’Egidio và ở Pháp từ năm 
2017, với sant’Egidio hoặc Mục 
Vụ di dân, cứu trợ công giáo và 
hiệp hội cứu trợ tin lành. chủ yếu 
được các tư nhân tài trợ nhằm 
giúp định cư những người cần bảo 
vệ từ nước mà họ đang ở đi sang 
một nước tiếp nhận. đặc biệt là 
những người dễ bị tổn thương 
nhất : những người trẻ cô độc, 
những phụ nữ đơn côi, những 
người khuyết tật. theo thoả 
thuận với nhà nước tiếp nhận, 
việc tái định cư theo con đường 
tiếp nhận bảo đảm và hợp pháp, 
trên cơ sở sáng kiến liên đới. để 
thành công cần nhiều người tham 
gia, ví dụ như giáo phận Besan-
son, Pháp đang làm.

sứ điệp 2018 đựa trên căn 
bản tiếp đón : an ninh con người 
phải đặt lên trước an ninh quốc 

gia. giáo hội thừa nhận các nước 
có quyền đưa ra phương thức và 
thực hiện chính sách di dân nếu 
thấy cần thiết, nhưng chỉ khi 
“phải vì đòi hỏi của các lý do ng-
hiêm trọng và trên cơ sở khách 
quan, liên quan đến lợi ích chung”. 
Ở đây quả quyết rằng một chính 
sách như vậy phải được xây dựng 
trên sự tôn trọng phẩm giá con 
người và không được xâm phạm 
con người với bất cứ bằng cách 
nào. 

bảo vệ
“một loạt hành động để bảo 

vệ các quyền và phẩm giá của 
các di dân cũng như các người 
tị nạn, một cách độc lập với 
quy chế di trú”.

điểm này đã được đgh Biển 
đức XVi đề cập trong thông 
điệp caritas in veritate. nhiều 
vấn đề được đặt ra. trong nước 
ra đi, cần có các thông tin chắc 
chắn và chất lượng chống lại các 
loại cò môì bất hợp pháp và các 
mạng lưới của bọn buôn người. 
trong nước nơi đến, người di cư 
và tị nạn giữ được các tư liệu căn 
cước của mình mà không bị tịch 
thu vì các lý do hành chính. họ 
có quyền mở tài khoản cá nhân 
tại các ngân hàng để giúp bảo vệ 
của cải làm ra của họ. đảm bảo 
một mức sống tối thiểu ban đầu 
và sử dụng mọi tài năng của họ 
đóng góp cùng cộng đoàn tiếp 
nhận. tổ chức và bảo vệ các quan 
hệ xã hội làm tăng giá trị cho họ 
là phương tiện tốt nhất để tôn 
trọng phẩm giá con người và 
nâng đỡ niềm hy vọng mạnh mẽ 
mà họ mong ước.

“cho họ tự do di chuyển 
trong nước tiếp nhận, khả 
năng làm việc”

thường thường thời gian đầu 
khi họ đến và xin tị nạn kéo dài 
khá lâu, cản trở việc đi lại tự do 
của họ. trong thời gian xin tị nạn, 
thường họ được hưởng một trợ 
cấp tài chính của nhà nước và 
không có quyền làm việc, ít nhất 
sáu tháng sau khi đặt đơn. được 

quyền làm việc cũng giảm bớt 
gánh nặng tài trợ cho nhà nước 
và tin tưởng vào khả năng đóng 
góp hữu ích và trang trải các 
nhu cầu của họ. tóm lại, củng cố 
phẩm chất của họ.

“bảo vệ các di dân vị thành 
niên”

theo cao Uỷ người tị nạn, nửa 
số người tị nạn trong thế giới là 
trẻ em. Ước tính còn chưa đầy 
đủ, khoảng 75 000 vị thành niên 
không có người đi kèm hoặc bị 
chia tách khỏi gia đình đã đặt đơn 
xin tị nạn năm 2016 - mà 36 000 
ở đức. như vậy là một vấn đề lớn 
mà giáo hội hết sức lo lắng. Việc 
đầu tiên là bãi bỏ tất cả những 
hình thức hành chính cầm giữ các 
em, bất cứ viện lý do gì. sau đó 
là tạo điều kiện cho các em được 
đến tường, kể cả vào đại học. 
đối với các em bị chia cắt khỏi 
gia đình hay là đơn độc cần phải 
chăm sóc như những em đang 
gặp nguy hiểm. đây là một vấn 
đề không dễ dàng, nhưng không 
thể làm phương hại đến tương lai 
của các em. hơn nữa rất thường 
các cha mẹ chạy trốn bạo lực và 
chiến tranh hoặc vì hoàn cảnh 
không sống được, trước hết là vì 
tương lai của con cái.

xúc tiến
Với động từ thứ ba này, sứ 

điệp đề cập toàn bộ các điều 
kiện tương quan hành động giữa 
những người di cư và tị nạn với 
cộng đoàn tiếp nhận, để hai bên 
cùng tỏ rõ tất cả tiềm năng của 
mình nhằm thực hiện tốt nhất sứ 
mệnh con người mà thiên chúa 
mong ước. đó là một lối nói mới 
mà chúng ta thường gọi là “hội 
nhập”.

“ước mong họ được thăng 
tiến vào sự hoà nhập xã hội 
và nghề nghiệp, bảo đảm cho 
tất cả - kể cả những người xin 
tị nạn - khả năng làm việc, trải 
qua đào tạo ngôn ngữ và quốc 
tịch tích cực”

 tiếp cận ngôn ngữ 
thường dễ dàng đối với những 
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người trẻ, nhưng khá khó khăn 
đối với những người lớn. còn khái 
niệm “quốc tịch tích cực” tức là 
khả năng hoà hợp chia sẻ các giá 
trị chung mà vẫn tôn trọng các 
giá trị riêng.

“ước gì, trong sự phân phát 
viện trợ, cần lưu tâm đến các 
nhu cầu (chẳng hạn trợ giúp y 
tế, xã hội và giáo dục) của các 
nước đang phát triển tiếp nhận 
các làn sóng quan trọng tị nạn 
và di cư”.

Vấn đề xúc tiến đòi hỏi tài trợ. 
đây là vấn đề thương thuyết gay 
go, hơn nữa các nước tiếp nhận 
di dân và tị nạn không cùng khả 
năng kinh tế. Không một nước 
nào có thể một mình đối đầu 
được với thực tế của vấn đề di 
dân có tầm mức thế giới hiện nay.

hội nhập
các đề xuất “xúc tiến” trên 

cũng là một phần của hội nhập. 
nhưng đây là vấn đề lâu dài 
người di cư và tị nạn sẽ được hoà 
nhập hoàn toàn và thống nhất 
với cuộc sống của các nước nơi 
đến. đây là công cuộc trao đổi 
văn hoá, thiết lập một công dân 
tính vững chắc và chia sẻ, trong 
bình thường hoá cần thiết.

“trong mọi trường hợp, tạo 
thuận lợi cho văn hoá trao đổi, 

bằng cách nhân lên nhiều cơ 
hội trao đổi liên văn hoá”

trong sứ điệp ngày thế giới 
2005, đgh gioan Phaolô ii, khi đề 
cập đến người di cư và tị nạn, đã 
nói đến “văn hoá gặp gỡ”. sự gặp 
gỡ, khoan dung và cởi mở, giữa 
các nền văn hoá khác nhau sẽ 
cho các nước nơi đến tiếp nhận 
các khía cạnh giá trị của văn hoá 
hoặc tôn giáo của người di dân 
và tị nạn, mở ra con đường sống 
chung phong phú và hạnh phúc.

“cung cấp tính công dân tách 
rời với khả năng kinh tế và ngôn 
ngữ”

đề xuất này khá mạnh bạo, 
bởi vì nó bảo vệ một sự tiếp cận 
tách rời với khả năng kinh tế và 
ngôn ngữ, như vậy nó nhắm vào 
sự tôn trọng con người với tư 
cách có quyền có tiếng nói trong 
xã hội tiếp đón, trong khuôn khổ 
“hội nhập” giống như xây dựng 
một xã hội mà mọi người đều có 
chỗ đứng. Lưu ý là đề xuất nói 
tới công dân tính hơn là quốc 
tịch tính, bởi vì công dân tính 
liên quan đến khả năng chia sẻ 
và tham gia vào sống chung, còn 
quốc tịch chủ yếu có nghĩa là một 
sự thuộc hữu.

“cung cấp tiến trình bình 
thường hoá đặc biệt cho các di 
dân đã có thời gian ở lâu trong 
nước”

nằm trong các định hướng của 
các vị tiền nhiệm, trong sứ điệp 
2018, đgh Phanxicô đi một bước 
xa hơn. ngài nỗ lực đưa ra những 
biện pháp và sáng kiến cụ thể để 
các sứ điệp của giáo hội mang lại 
hoa trái. ngài đi vào đối thoại với 
các Quốc gia nhằm chấp nhận các 
biện pháp đề xuất, nhưng cả với 
các xã hội dân sự (chẳng hạn các 
hành làng nhân đạo) và với mọi 
tổ chức trung gian (các cơ quan 
và hành chính liên quan đến di 
dân và tị nạn). các đề xuất của sứ 
điệp cũng còn khác xa với các biện 
pháp hiện tại của các nước, nhất 
là các nước Phương tây. Một số 
nguyên tắc chính cần thực hiện 
: tiếp cận và các điều kiện tiếp 
nhận, tự do đi lại trong các nước 
tiếp nhận, cung cấp công dân 
tính. sự mới mẽ và cấp tiến của 
các biện pháp đề xuất dứt khoát 
so với viễn tượng an ninh, bởi vì 
tiếp đón và gặp gỡ các di dân và tị 
nạn cung cấp “một dịp gặp gỡ với 
chúa giêsu Kitô, người đồng hoá 
mình với người ngoại quốc của mọi 
thời đại được tiếp đón hoặc bị từ 
chối”, tất cả như là một lời hứa cho 
tương lai.

TS Nguyễn Hồng Giáp (viết 
dựa theo Jean-Marie Carrière, 

Christian Mellon và Antoine Pau-
mard. Salvator, 2018). 
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ĐTC PHê CHUẩN SửA LạI SáCH 
GIáO Lý: LOạI Bỏ áN Tử HÌNH

Đtc Đã chấP thuận viỆc sửa Đổi 1 
Điều khoản trong sách giáo LÝ công 
giáo Để xác Định LậP trường của 
giáo hội Loại bỏ án tử hÌnh.

G. Trần Đức Anh OP  - Vatican

theo ý muốn của đtc Phanxicô, Bộ giáo lý đức 
tin đã tiến hành việc thay đổi điều số 2267 
trong sách giáo Lý công giáo để từ nay hoàn 

toàn loại bỏ án tử hình như một điều trái ngược với 
phẩm giá con người.

 theo thông báo ký ngày 1-8-2018, đhy Ladar-
ia Ferrer, tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, cho biết:   
trong buổi tiếp kiến ngày 11-5-2018 dành cho 
tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, đtc đã phê chuẩn 
văn bản mới của đoạn số 2267 trong sách giáo 
Lý công giáo và truyền dịch ra các thứ tiếng khác 
nhau để đưa vào trong tất cả các ấn bản của sách 
giáo Lý. nguyên văn đoạn đó như sau:

 Án tử hình
 2267. trong thời gian dài, việc sử dụng án tử 

hình do chính quyền hợp pháp, sau một vụ xử án 
hợp lệ, được coi là một câu trả lời thích hợp cho 
một số tội nặng và là một phương thế có thể chấp 
nhận được, tuy là biện pháp ngày nay, càng ngày 
người ta càng ý thức rằng con người không bị mất 
phẩm giá, dù sau khi đã phạm những tội ác rất 
nặng. ngoài ra, một nhận thức mới được phổ biến 

về ý nghĩa các hình luật từ phía nhà nước. sau cùng 
người ta cũng kiện toàn những hệ thống giam cầm 
hữu hiệu hơn để bảo đảm an ninh cho người dân, 
nhưng đồng thời các hệ thống giam cầm ấy không 
tước bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người 
phạm tội.

 Vì thế, dưới ánh sáng tin Mừng, giáo hội dạy 
rằng ”án tử hình là điều không thể chấp nhận được 
vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và 
phẩm giá con người” và giáo hội quyết liệt dấn 
thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế 
giới”.

 tiến trình đi tới loại bỏ án tử hình
 sách giáo lý chung của hội thánh công giáo 

được công bố năm 1992. 6 năm sau đó, tức là 
1998, đoạn về án tử hình được tu chính và chỉ 
chấp nhận việc sử dụng án này trong trường hợp 
”tuyệt đối cần thiết”. Lập trường này được một số 
vị giáo hoàng chấp nhận trong quá khứ, đứng trước 
”tình trạng chính trị và xã hội dùng án này như 
một phương thế có thể chấp nhận được để bảo tồn 
công ích”.

 nhưng với thời gian, một sự ý thức ”dưới ánh 
sáng tin Mừng” giúp dân chúa dần dần nhận thấy 
việc thực hành án tử hình là điều không thể chấp 
nhận được. trong hành trình này, thông điệp ”tin 
Mừng sự sống” (Evangelium Vitae) của thánh giáo 
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hoàng gioan Phaolô 2, công bố hồi tháng 3 năm 
1995, giữ một vai trò cơ bản. trong thông điệp, 
ngài khẳng định rằng:

 ”'trong số những dấu chỉ hy vọng một nền văn 
minh mới, nền văn minh sự sống, có sự kiện dư 
luận quần chúng ngày càng loại bỏ án tử hành, cho 

dù người ta chỉ coi án này như một phương thế tự 
vệ chính đáng, xét vì xã hội tân tiến ngày nay có 
những khả năng để loại trừ hữu hiệu tội ác đến độ 
không tước bỏ vĩnh viễn cơ may chuộc lỗi của họ, 
và đồng thời làm cho kẻ phạm tội ác không còn khả 
năng gây hại nữa” (Rei 2018-08-02).

ĐTC GửI Sứ ĐIệP CHO HỘI NGHị 
qUỐC Tế THầN HọC LUÂN Lý

cần có các cá nhÂn và cơ cấu Đảm 
trách viỆc Lãnh Đạo giÚP tái khám 
Phá ra và sống một các ĐÚng Đắn 
hơn trong thế giới qua viỆc chia sẻ 
cùng một số Phận chung với tinh 
thần trách nhiỆm và Liên Đới.

Linh Tiến Khải - Vatican

đtc Phanxicô đã khẳng định như trên trong 
sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế 
về thần học luân lý triệu tập tại sarajevo bên 

Bosni Erzegovina trong hai ngày 26-27 tháng 7 vừa 
qua. trong sứ điệp đtc nêu bật giá trị biểu tượng 
của con đường hòa giải của thành phố này, sau cuộc 
chiến khốc liệt đã gây ra biết bao khổ đau cho dân 
chúng vùng này.

sarajevo là thành phố của các cây cầu. hội nghị 
cũng lấy nguồn cảm hứng từ đó và nhắm tới việc tái 
thiết một bầu khí chia sẻ và làm cho các dân tộc, các 
nền văn hóa, các tôn giáo, các quan điểm và định 

hướng chính trị xích lại gần nhau hơn. Với đề tài “xây 
các cầu chứ không xây các bức tường” hội nghị củng 
cố niềm hy vọng tiếp nhận mọi dấu chỉ và huy động 
mọi năng lực giúp loại trừ các bức tường chia rẽ và 
xây các cây cầu huynh đệ trên thế giới.

trong một thời đại nguy hiểm như hiện nay cần 
chú ý tới thách đố của môi sinh, vì nó chứa đựng 
các khía cạnh có thể gây ra các mất quân bình trầm 
trọng, không phải chỉ trên tương quan giữa con 
người và thiên nhiên mà cả trên các tương quan giữa 
các thế hệ và các dân tộc nữa. thách đố đó là chân 
trời của việc hiểu biết luân lý môi sinh và luân lý xã 
hội. do đó việc chú ý tới đề tài của người di cư tỵ 
nạn rất nghiêm trọng và khơi dậy một sự hoán cải 
liên quan tới suy tư thần học luân lý trước khi liên 
quan tới các thái độ mục vụ thích hợp và các thực 
hành chính trị có tinh thần và ý thức trách nhiệm. 
để nền luân lý thần học có thể góp phần đặc thù của 
mình, cần tạo ra một mạng lưới quy tụ người trên 
năm châu chuyên dấn thân suy tư và tìm ra các câu 
trả lời mới và hữu hiệu qua các phân tích, thực hành 
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thương xót và chú ý tới thảm cảnh của con người, 
đồng hành và săn sóc nó với lòng thương xót. để có 
thể thực hiện mạng lưới này cần xây các cây cầu, 
chia sẻ lộ trình và tăng tốc việc tiến đến gần nhau. 
đây không phải là chuyện đồng nhất hóa quan điểm, 
nhưng là kiếm tìm sự đồng quy các ý hướng, rông mở 
đối thoại và đối chiếu các viễn tượng.

đtc mạnh mẽ kêu gọi và khích lệ các chuyên viên 
thần học môi sinh thực hiện được mạng lưới đó tận 
dụng các kinh nghiệm của nhiều hội nghị trước đó tại 
Padova và trento, cũng như kinh nghiệm của các đại 
hội vùng miền đó đây trên thế giới giúp sống kiểu 
chia sẻ đem lại hoa trái cho toàn thể giáo hội (REi 
27-7-2018).

ĐứC THáNH CHA TrẢ LờI THắC 
MắC CỦA CáC BạN Trẻ

trong cuộc gặP gỡ giữa Đtc và các 
bạn trẻ thuộc các giáo Phận itaLia 
tại circo massimo ở roma chiều tối 
ngàY 11-8-2018, các Đại diỆn giới trẻ 
Đã nêu Lên 3 thắc mắc và xin Đtc trả 
Lời:

 G. Trần Đức Anh OP - Vatican

thắc mắc thứ i
  do hai bạn trẻ nêu lên: Letizia 23 tuổi và Lu-
camatteo 21 tuổi.

 - cô Letizia là một sinh viên đại học. hồi cuối lớp 
5 (lớp 10 của Việt nam) của bậc trung học, cô có ý 
định học về nghệ thuật và ngỏ ý với giáo sư môn 
này vì ông đã dạy nhiều điều làm cô say mê và 
muốn theo con đường của ông. nhưng ông trả lời 
rằng thời nay không còn như trước, có cuộc khủng 
hoảng kinh tế, vì thế nếu theo ngành nghệ thuật 
này sẽ khi ra trường sẽ không tìm được việc làm. 
tốt hơn nên chọn ngành học nào đáp ứng các nhu 

cầu của thị trường. cô Letizia rất thất vọng và cảm 
thấy bị bội phản trong mơ ước mà cô đã bộc lộ cho 
giáo sư, cô cảm thấy không được khuyến khích theo 
đuổi giấc mơ của mình. sau cùng Letizia quyết định 
cứ theo con đường đam mê của mình là học về nghệ 
thuật.

 Một hôm trong một nhóm sinh hoạt của các em 
nhỏ, nơi cô làm huấn luyện viên, một em bé gái cho 
biết em tín nhiệm nơi cô và quí mến chọn lựa của cô. 
Em coi cô là gương mẫu và muốn làm như cô vậy.

 Letizia nói với đtc: ”Bất chợt, trong lúc ấy, con 
ý thức con phải quyết tâm trở thành một nhà giáo 
dục: con sẽ không làm như người lớn kia đã phản bội 
và làm cho con thất vọng, nhưng con sẽ dành thời 
giờ và nghị lực, với tất cả uy tín mà con có thể có để 
giúp đỡ một người đã tín thác nơi con”.

 - Lucamatteo thuật với đtc và mọi người: nhiều 
khi con nhìn tương lai như một tấm phim miếng (dia-
positif) trắng trơn, chẳng có gì cả, và con tìm cách vẽ 
lên đó tương lai của con. nhưng rồi con thấy có cái gì 
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đó làm con không thỏa mãn. con nghĩ: chính chúng 
ta vẽ lên tương lai của mình. nhiều khi chúng ta bắt 
đầu từ một dự phóng lớn, như một bức bích họa lớn, 
rồi dần dần, chúng ta bỏ đi một số chi tiết, tháo gỡ 
một số mảnh. Rốt cục, vì sợ người khác và sự phán 
xét của họ, những dự án ấy bị thu hẹp lại, nhỏ hơn 
nhiều so với lúc khởi đầu. Và rốt cuộc con tạo nên 
môt cái gì đó không luôn luôn làm con hài lòng..

 đtc trả lời:
 trong câu trả lời, đtc đề cao tầm quan trọng của 

những mơ ước. ”chúng mở rộng cái nhìn của chúng 
ta, giúp chúng ta ôm lấy cả chân trời, vun trồng hy 
vọng trong mọi hoạt động hằng ngày. Và những giấc 
mơ của người trẻ quan trọng hơn cả, đó là những 
ngôi sao sáng, chỉ dẫn một con đường khác cho nhân 
loại...

 ”nhưng chắc chắn là các giấc mơ cần phải tăng 
trưởng, thanh tẩy, thử nghiệm và chia sẻ. các bạn 
có bao giờ tự hỏi những giấc mơ của các bạn từ đâu 
mà đến hay không? Phải chăng chúng nảy sinh khi 
các bạn xem truyền hình? hoặc khi lắng nghe một 
người bạn? hay là mơ ước với đôi mắt mở toang? đó 
là những giấc mơ lớn hay chỉ là những giấc mơ bé 
nhỏ, nghèo nàn, hài lòng với những gì ít ỏi bao nhiêu 
có thể?

 Kinh thánh dạy chúng ta rằng những giấc mơ lớn 
là những giấc mơ có khả năng phong phú, gieo vãi 
an bình và tình huynh đệ. đó là những giấc mơ lớn 
vì chúng nghĩ đến tất cả mọi người như thể nghĩ đến 
chính mình.. Và để tiếp tục là những giấc mơ lớn, cần 
có một nguồn hy vọng vô tận, một đấng Vô Biên 
thổi vào bên trong và làm cho chúng nở lớn hơn. 
những giấc mơ lớn cần thiên chúa để khỏi trở thành 
những ảo ảnh hay sự điên rồ mơ ước toàn năng.

 đtc cũng nhận xét rằng những giấc mơ của người 
trẻ làm cho người lớn có phần lo sợ vì họ đã ngưng 
mơ ước và không dám liều, có lẽ vì những giấc mơ 
của các bạn đã làm cho những chọn lựa của họ bị 
khủng hoảng. nhưng các bạn đừng để người ta cướp 
mất những giấc mơ của mình. hãy tìm kiếm những 
thầy tốt, có khả năng giúp các bạn hiểu các giấc mơ 
ấy và làm cho chúng dần dần được thể hiện trong sự 
từ từ và thanh thản. Và đến lượt mình, các bạn hãy 
trở thành những người thầy tốt, thầy dạy hy vọng 
và tín nhiệm nơi các thế hệ trẻ nối tiếp các bạn.

 ”cuộc đời không phải là một thứ xổ số trong đó 
chỉ có những người may mắn mới có thể thực hiện 
được những giấc mơ của họ. cuộc đời là một thách 
đố trong đó người chiến thắng thực sự là người cùng 
nhau chiến thắng, không đè bẹp người khác, không 
loại trừ một ai”.

 thánh giáo hoàng gioan 23 đã nói: ”tôi chưa hề 
gặp một người bi quan nào đến độ họ không làm 
một điều gì tốt lành” (phỏng vấn đức cha capovilla 

dành cho sergio Zavoli, báo Jesus n.6, 2000). Vậy 
các bạn hãy duy trì một cái nhìn tích cực và nhìn 
nhận những điều thiện hảo đối với thời nay và tương 
lai. các bạn đừng sợ hãi, khó khăn bao giờ cũng xảy 
ra đối với mỗi thế hệ và mỗi thế hệ đàu có nghĩa vụ 
phải khắc phục những khó khăn ấy và biến chúng 
thành những cơ hội làm điều thiện”.

 thắc mắc thứ ii
 do cô Martina 24 tuổi nêu lên liên quan đến dự 

phân định trong cuộc sống và sự dấn thân, trách 
nhiệm đối với thế giới mà người trẻ đang thực hiện 
thời nay

 cô cho biết gần đây, nhận xét của một giáo sư làm 
cô suy nghĩ: thế hệ chúng con ngày nay không có 
khả năng chọn một chương trình truyền hình, huống 
chi là dấn thân trong một quan hệ kéo dài cả đời...

 ”thực tế là con cảm thấy khó nói rằng con là người 
đã đính hôn. đúng hơn con thích nói ”tôi nhập cuộc”, 
đơn sơ dễ dàng hơn. nói như thế con cảm thấy ít 
trách nhiệm hơn, ít là trước mắt người khác. nhưng 
trong thâm tâm con cảm thấy muốn dấn thân thực 
sự đề ra dự phóng và xây dựng ngay từ bây giờ một 
cuộc sống chung giữa hai người với nhau.

 ”Vì thế, con tự hỏi; tại sao ước muốn lập những 
quan hệ chân thực, giấc mơ lập gia đình, lại bị coi là 
kém quan trọng hơn những giấc mơ khác, và phải 
tùy thuộc mình có thành đạt trong nghề nghiệp hay 
không? con nhận thấy những ngừơi lớn mong đợi 
nơi con: trước hết là có nghề nghiệp, rồi bắt đầu là 
”một ngừơi”.

 ”chúng con cần những người lớn nhắc nhở chúng 
con rằng thật là đẹp khi ước mơ chung hai người với 
nhau! chúng con cần những người lớn kiên nhẫn ở 
gần và dạy chúng con kiên nhẫn, dạy chúng con biết 
lắng nghe là hơn là luôn luôn có lý! chúng con cần 
những điểm để tham chiếu, say mê và liên đới.

 tại sao những người lớn đang đánh mất cảm thức 
xã hội, sự trợ giúp lẫn nhau, dấn thân cho thế giới và 
trong các quan hệ? tại sao điều này cũng xảy ra đôi 
khi đối với các LM và các giáo chức?

 đtc trả lời
 chọn lựa, có thể quyết định về mình dường như là 

một sự biểu lộ cao cả nhất về tự do. theo một nghĩa 
nào đó, đúng như vậy. nhưng ý tưởng về sự chọn lựa 
mà chúng ta thấy ngày nay là một ý tưởng về tự do 
không có ràng buộc nào, không có sự dấn thân và 
luôn luôn có một con đường để thoát thân. họ nói 
”tôi chọn, nhưng mà..”. Luôn luôn có cái ”nhưng mà” 
như thế, và cái ”nhưng mà” này nhiều khi lớn hơn cả 
sự chọn lựa và bóp nghẹt nó. Và thế là tự do bị dần 
dần mất đi và không còn duy trì được những lời hứa 
hẹn về cuộc sống và hạnh phúc. Và lúc ấy chúng ta 
kết luận rằng cả tự do cũng chỉ là một sự lừa đảo và 
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hạnh phúc là điều chẳng có được.
 tự do của mỗi người là một hồng ân lớn, không 

chấp nhận thái độ nửa chừng. Và cũng như mọi ân 
huệ, cần phải đón nhận, đón nhận theo mức độ 
chúng ta cởi mở tâm trí và cuộc sống.. Với thái độ dè 
dặt ”nhưng mà”, chúng ta chối bỏ hồng ân ấy, tỏ ra 
không hiểu đó là gì và quan trọng ra sao. chắn chắn 
là việc bày tỏ sự ưng thuận, có thể làm cho ta lo 
lắng, làm cho tâm trí ta đầy những ý tưởng tiêu cực. 
nhưng các bạn có biết vào thời chúa giêsu cũng có 
lo âu hay không? Lo âu không phải là một điều người 
ta phát minh gần đây. chúa giêsu đã nói rõ với các 
môn đệ: các con đừng lo âu (Xc Lc 12,29), hãy có 
đức tin, hãy tin tưởng! hãy phân biệt điều gì là quan 
trọng với điều không quan trọng. hãy khôn ngoan..
 cụ thể hơn, đtc nói rằng: các bạn hãy hiểu rằng 
sự chọn lựa kết hôn, lập gia đình, hoặc chọn dâng 
mình cho thiên chúa và anh chị em trong sự thánh 
hiến, đó là tìm được một kho tàng quí giá hơn. Và 
cần hành động phù hợp. Vì chính chúa đã giấu kho 
tàng ấy trong đời sống chúng ta để chúc lành và làm 
cho đời sống chúng ta phong phú. chọn lựa kho tàng 
chính là chọn con đường biết ơn, con đường các mối 
phúc thật”.
 thắc mắc thứ iii
 do anh dario 27 tuổi, là một y tá làm việc trong 
lãnh vực săn sóc chống đau. anh cho biết trong cuộc 
sống, có những lúc anh đối đầu với vấn đề đức tin và 
nhiều lần những nghi ngờ nhiều hơn là chắc chắn. 
những thắc mắc của anh ít được những câu trả lời cụ 
thể và nhiều khi nghĩ rằng những câu trả lời không 
hữu lý lắm.
 anh cũng nhận thấy không dễ tìm được một người 
hướng dẫn để đối chiếu và tìm kiếm. Rồi có những 
câu hỏi lớn, ví dụ làm sao thiên chúa cao cả và tốt 
lành lại để cho những bất công xảy ra trên thế giới? 
tại sao những người nghèo và những người ở ngoài 
lề xã hội phải chịu đau khổ dường ấy? ”công việc 
hằng ngày của con đặt con trước cái chết và thấy 
những bà mẹ trẻ hoặc những người cha gia đìn bỏ rơi 
con cái. con tự hỏi: tại sao chúa để như vậy?”
 anh cũng nhận xét rằng ”giáo hội, người mang Lời 

chúa trên trần thế, dường như ngày càng xa cách, 
khép kín trong các lễ nghi. đối với người trẻ, những 
áp đặt từ trên cao là điều không đủ nữa, chúng con 
cần những bằng chứng và một chứng tá chân thành 
của giáo hội đòng hành với chúng con và lắng nghe 
chúng con về những nghi ngờ mà thế hệ chúng 
con đặt ra hằng ngày. những hào nhoáng vô ích và 
những xì căng đan thường xảy ra làm cho giáo hội ít 
được tín nhiệm dưới mắt chúng con. Vậy thưa đtc, 
chúng con phải đọc tất cả những điều đó với con 
mắt nào?
 trả lời của đtc
 trong câu trả lời, đtc nhắc nhở rằng khuôn mặt 
của một giáo hội chân chính là điều tùy thuộc mỗi 
người chúng ta, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa. chứng 
tá đức tin và đức bác ái giữa anh chị em với nhau 
phải có tính chất hỗ tương, không thể có tình trạng 
người này làm chứng tá, còn những người khác đứng 
đó mà nhìn, chẳng vậy chúng ta phán xét giáo hội 
đi từ những tin tức thời sự được báo chí đăng tải mà 
quên đi bao nhiêu những công việc lành bé nhỏ và 
âm thầm, mà các tín hữu Kitô thực hiện nhân danh 
chúa.
 giáo hội không phải chỉ là giáo hoàng, các giám 
Mục, các LM, nhưng là tất cả các tín hữu đã chịu phép 
rửa, và mỗi người được mời gọi làm cho giáo hội 
phong phú hơn về tình yêu, có khả năng hiệp thông 
hơn, ít bám víu vào những sự trần thế. nếu những 
người trẻ các bạn không tham gia vào đời sống giáo 
hội, nếu các bạn không biến sứ điệp Phúc Âm thành 
của mình, thì giáo hội trở nên nghèo nàn hơn, mất 
sức sinh động! Vẻ đẹp và sự chân thực của giáo hội 
cũng tùy thuộc các bạn. các bạn không thiếu các 
dụng cụ để nghe và hiểu lời tốt lánh của tin Mừng.
 đtc khuyến khích các bạn trẻ thực hành bí quyết 
để làm chứng tá là cầu nguyện, là đối thoại với chúa 
cha đấng ban sinh lực cho tâm trí. ”chính trong kinh 
nguyện mà những lời cầu xin của các bạn tìm được 
những lời đúng đắn để lên tới trời cao. như thế, khi 
đứng trước sự ác, đau khổ và cái chết, các bạn sẽ 
được sức mạnh của thánh Linh để đón nhận mầu 
nhiệm sự sống và không đánh mất niềm hy vọng”.
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nhìn đứa bé này, mỗi người chúng ta sao không 
chạnh lòng?

     đất nước này là quà tặng thiên chúa trao ban cho 
chúng ta- người Việt nam với 54 dân tộc. dù anh chị 
em của chúng ta ở ngàn dặm xa, hay ở tận hoang 
đảo ngoài khơi mênh mông, hoặc ở rừng sâu núi 
thẳm...họ đều có quyền làm người và làm người Vn. 
thế nhưng, vẫn còn đó những mảnh đời gần như bị 
xã hội quên lãng, bị muôn vàn thách đố: từ thiên 
nhiên nghiệt ngã, đến lòng tham và sự gian trá của 
một số con người giàu có và quyền hành trong xã 
hội hôm nay...

     những người sống tại "vùng biên" ( cách gọi của đtc 
Phanxicô về những người nghèo và bị loại trừ trong 
xã hội ) tại nước ta hôm nay không ít. họ càng lúc 
càng bị đẩy ra vùng biên xa hơn. họ là những con 
người lãnh chịu hậu quả của lòng tham và sự bất 
lực nơi những người có trách nhiệm quản lý an sinh 
trên đất nước này: đất rừng bị phá nát bởi lâm tặc, 
tài nguyên biển bị cạn kiệt và ô nhiễm, thuế má cứ 
mỗi ngày một tăng cao, nông sản cứ thay hình đổi 
dạng và tụt giá khôn lường, đồng lương làm thuê làm 
mướn cứ dặm chân tại chỗ, quốc gia bị nước lớn o ép 
đến phải mất đất, mất biển...kể cả mất sinh mạng...!

        nhìn đứa trẻ này, tôi lại cảm thấy đất nước mình 
lấm lem bao sự thô ráp và bùn bẩn. chỉ thấy thương 
và xót cho dân tộc mình, vì chưa nên "hình hài" của 
một dân tộc cường thịnh, đáng mặt anh hào với các 
quốc gia bạn trên thế giới.

Ts. Trần Mừng OFM                                                                                                                                              
                          

ĐứA BÉ SAU 
TrậN LŨ...
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đgh Phanxicô trong thông điệp Laudato si’ đã 
lấy hai chữ đầu bằng tiếng Ý (xưa) của “Bài ca 
các thọ tạo” mà Phanxicô sáng tác cách đây 

gần 800 năm để đặt tên cho thông điệp “chăm sóc 
ngôi nhà chung” mới đây của ngài. đgh Phanxicô để 
nguyên tiếng Ý, chẳng chuyển ra Latinh (như vẫn 
thường làm trong các văn kiện của tòa thánh), và 
các bản dịch khác cũng để nguyên văn tiếng Ý như 
vậy. Laudato si’ dịch thoát là : chúc tụng ngài, lạy 
chúa, vì chúa đã dựng nên thiên nhiên : trời trăng 
mây nước, lửa gió đất đai. chủ điểm của bài này 
là một số thọ tạo mà người ta xem là hoạ tai, thì 
Phanxicô ca tụng và bảo vệ, nâng lên hàng bạn hữu, 
bởi “Laudato si’ chúc tụng ngài Lạy chúa, vì ngài 
đã dựng nên…” (x. BcMt1). trong thông điệp Laudato 
si’ 15 lần đức giáo hoàng Phanxicô nhắc đến thánh 
Phanxicô assisi, vị thánh được đức giáo hoàng gioan 
Phaolô ii, trong tông thư ngày 29-09-1979 công bố 
ngài làm bổn mạng các nhà môi sinh. nhưng cũng có 
nhiều người nhận thấy những gì Phanxicô ca tụng 
và bảo vệ lại chính là kẻ thù ghê sợ.

1. nhận diện kẻ thù

Một tác giả kia đã tưởng tượng ra cuộc gặp 
gỡ giữa Phanxicô và một nhà trí thức bi quan như 
sau: 

“như thường lệ, mỗi lần gặp bất cứ ai, vị sứ 
giả hoà bình Phanxicô thường cất lên ‘bài ca các thọ 
tạo’ để chúc tụng đấng tối cao đã tạo dựng trời đất 
nước cũng như trăng sao mây trời, gió lửa và cả chị 
chết.

“nhà trí thức bi quan lắng nghe hết bài ca, 
nước mắt lăn dài trên gò má của ông. nhưng đây 
không phải là nước mắt cảm động mà là nước mắt 
uất hận. Khi không kềm được nữa, ông trút toàn cơn 
giận của ông trên vị sứ giả hoà bình này:

“này người anh em kỳ diệu, với cái nhìn 
trong sáng, người anh em ca tụng mặt trời, nhưng 
người anh em có bao giờ thấy người ta chết vì mặt 
trời thiêu đốt chưa? người anh em có bao giờ thấy 
cả một sa mạc nắng cháy khô cằn chưa? người anh 
em có bao giờ thấy cả triệu người chết đói, vì hạn 
hán chưa?

“người anh em ca tụng nước, nhưng người 
anh em có bao giờ thấy cảnh lụt lội màn trời chiếu 
nước, cảnh nhà cửa bị nước cuốn trôi cùng với biết 
bao mạng người bụng no đầy nước, nhưng lại thiếu 

1  “Bài Ca Anh Mặt Trời” hay còn gọi là 
“Bài Ca Các Thọ Tạo,” trong “Tác Phẩm của thánh 
Phanxicô” 

TỪ KẺ THÙ ĐẾN BẠN THÂN
qua “Bài Ca Các Thọ Tạo” (Laudato Si’) của thánh Phanxicô

hẳn một miếng đất nhỏ để chôn cất họ khi chị nước 
của người anh em mở rộng tấm lòng mênh mông 
quá đáng ? 

“người anh em ca tụng mẹ đất, nhưng người 
anh em có bao giờ rùng mình kinh sợ khi mẹ đất của 
người anh em rung mình nhè nhẹ chưa ? chỉ cần mẹ 
đất của người anh em cựa mình một chút thôi, là nhà 
tan cửa nát, mạng sống chôn vùi.

“người anh em ca tụng anh gió, nhưng 
người anh em có bao giờ ra khơi chưa để chứng kiến 
cảnh chới với đến tuyệt vọng của những người đi 
biển gặp cuồng phong? những cơn gió lốc thổi tốc 
mái nhà năm nào cũng có, miền nào cũng có, gây 
thiệt hại biết bao vật lực và nhân lực, người anh em 
có biết chăng?

“người anh em ca tụng anh lửa, nhưng 
người anh em có bao giờ chứng kiến anh lửa đẹp đẽ 
và hùng mạnh của người anh em thiêu đốt cả ngàn 
mẫu rừng, bình địa nhiều thành phố lớn, để lại bao 
xác chết cháy đen chưa? 

nghe những lời tả oán của nhà trí thức bi 
quan trên, con người hoà bình Phanxicô khẽ cúi đầu, 
im lặng giây lát và đáp lại:

“Phải, hỡi người anh em, tôi biết và tôi biết 
tất cả những gì anh vừa kể ra; tôi biết rằng ngay 
những điều tốt lành cũng có thể trở thành tệ hại 
xấu xa do con người sử dụng không đúng cách. Và 
tôi cũng biết có những tai ương không phải do con 
người sử dụng không đúng cách, mà hình như do 
Ông trời, điều mà người ta quen gọi là thiên tai: tai 
hoạ bởi trời. nhưng phải chăng vì vậy mà mình thù 
nghịch với thiên nhiên.  Vượt xa trên thù nghịch, 
thiên nhiên phải là bạn hữu, là anh em.” 

nhận diện rõ kẻ thù để nhìn thấy kẻ thù đó 
chính là bạn hữu.

2. tìm ra bạn hữu 

Làm sao mà từ kẻ thù, nơi kẻ địch, Phanxicô 
lại tìm ra được bạn hữu ?  Phanxicô không nói, nhưng 
ta nói dùm Phanxicô mà cầm chắc sẽ không lạc xa tư 
tưởng thánh nhân. Bí quyết này gồm 3 bước:

a) nhìn mặt tốt hơn là nhìn mặt xấu. 

 trong “bài ca các thọ tạo,” ta không hề thấy 
Phanxicô lật mặt trái của đối tượng. anh mặt trời 
không nắng nóng như thiêu như đốt, nhưng anh đẹp 
và tỏa ánh rạng ngời, anh tượng trưng ngài, ôi đấng 
tối cao. 

Một anh lửa mà người ta kinh hãi tránh xa: 
cấm lửa ! cấm lửa!, thì Phanxicô nhìn thấy đẹp đẽ 
dễ coi: ngợi khen chúa, lạy chúa tôi, vì anh Lửa, 
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nhờ anh, chúa sáng soi đêm, anh đẹp và vui tươi, 
hùng tráng và mạnh mẽ. Kim-Long thì phổ nhạc 
bằng những lời này: anh hùng mạnh, anh đẹp anh 
dễ coi, (có lẽ không dễ coi chút nào đâu, vì đến gần 
là xém mặt !). nhưng nếu chúng ta nhìn vào truyền 
thuyết hi-Lạp, thì chính lửa là biểu tượng cho văn 
minh nhân loại. Không có một vị thần nào đó ăn cắp 
lửa đem xuống trần, thì con người cứ mãi ăn lông ở lỗ 
thôi. Mặt tốt của lửa phải luôn được nhìn vào.

nước cuồn cuộn gây lũ lụt, Phanxicô không 
nhìn tới, mà chỉ thấy: ngợi khen chúa, lạy chúa tôi, vì 
chị nước, thật ích lợi và khiêm nhu, quí hóa và trinh 
trong. Bất cứ khi nào rửa tay, Phanxicô cũng thu xếp 
để đứng chỗ nào mà không dẫm đạp lên nước, “vì 
chị nước thật lợi ích và khiêm nhu, quí hóa và trinh 
trong” (BcMt 8 ; tk Per. 88).

Một cô giáo kia muốn dạy học trò (đã lớn 
rồi) một bài học, nên hai tay cô giơ chiếc khăn trắng 
lớn có dính một vết mực đen nhỏ cho các em và hỏi 
xem các em thấy gì. Mười em trên một chục trả lời 
thấy vết mực.  cô giáo nói: cái khăn trắng lớn, các 
em không thấy, mà chỉ nhìn rõ có mỗi vết mực nhỏ 
trên khăn. cái đẹp của cuộc sống không nhìn mà cứ 
soi mói cái đen tối của cuộc đời.
 thử hỏi động đất chiếm bao nhiêu khoảnh 
khắc trong một năm, ảnh hưởng không phẩy không 
không mấy phần trăm mặt địa cầu, trong khi không 
biết ngợi khen chúa, lạy chúa tôi, vì chị chúng tôi, là 
Mẹ đất,  Mẹ nâng đỡ, Mẹ dưỡng nuôi, Mẹ sinh ra bao 
thứ trái trăng.
 thử hỏi mặt tối của mặt trời gây ra hạn hán 
có che lấp nổi mặt sáng của Kim Ô, mà không có nó, 
sẽ chẳng có sự sống không?
 ta cũng hãy thử hỏi những câu tương tự 
như thế với anh gió, với chị nước… Riêng với chị 
nước, tôi không dám gợi ý đặt câu, sợ trở thành vô 
cảm, dửng dưng trước nỗi khổ của đồng bào lũ lụt 
miền trung, miền tây xảy ra như cơm bữa tại nước 
ta !

 nhìn vào mặt sáng, mặt tốt, mặt đẹp để 
nhận ra bạn khi gặp kẻ thù, đó là bước thứ nhất trên 
con đường nhận diện kẻ thù để tìm gặp bạn.

b)  từ mặt xấu nhìn thấy mặt tốt

nếu ở bước thứ nhất, nhìn mặt tốt hơn là 
nhìn mặt xấu, mà ở đây ta không tìm thấy mặt tốt 
nào cả mà chỉ thấy toàn xấu là xấu thì hãy từ mặt 
xấu đó mà tìm ra điều tốt. 
 cũng trong câu chuyện tưởng tượng trên 
kia giữa Phanxicô và nhà trí thức bi quan, Phanxicô 
đã nói : ngay cả những điều xấu, thiên chúa cũng có 
thể biến thành khởi nguồn cho những điều tốt đẹp. 
trong bài ca vạn vật, Phanxicô có nhắc tới sự chết 
và tội lỗi là hai điều xấu nhất, kinh khiếp nhất. 

nhưng cái chết có thể là khởi điểm của 

hồng ân. ngợi khen chúa, lạy chúa tôi, vì chị chết 
đang đợi chờ thân xác. Không ai sống trên đời hòng 
thoát nổi. Phúc thay người trong giờ chị tới, thánh ý 
ngài một mực tuân theo, chết thứ hai không làm hại 
được. trong Kinh hoà Bình, Phanxicô nói: lúc chết đi 
là khi vui sống muôn đời.
 còn về tội lỗi là sự xấu trên mọi sự xấu, và 
tiền công của nó là sự chết,  thì thánh Phaolô đã 
chẳng từng nói trong thư Roma như thế này sao: nơi 
nào tội lỗi đầy tràn, nơi đó ân sủng càng chan chứa 
(Rm 5,20).
 trên đường đi, hễ thấy con sâu nào bò qua 
là Phanxicô lượm lên bỏ bên vệ đường, kẻo chúng 
bị người qua lại dẫm nát (2 cel 165). Phanxicô nhìn 
thấy khuôn mặt đức giêsu Kitô nơi con sâu xấu xí 
ghê tởm đó, như lời tv 21: thân sâu bọ chứ người 
đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi, thấy con ai 
cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai.

Khi thấy bệnh đau mắt của mình tới giai 
đoạn trầm trọng, Phanxicô phải để người ta mời một 
nhà phẫu thuật đến chữa trị, mang theo một y cụ 
để nung đỏ trong lò lửa. thấy vậy toàn thân ngài 
run sợ hãi hùng. ngài phải cầu nguyện. cầu nguyện 
xong, thánh Phanxicô làm dấu thánh giá chúc lành 
cho ngọn lửa và dũng cảm chờ đợi, không run sợ 
nữa. nhà giải phẫu cầm lấy y cụ đỏ rực. anh em bỏ 
chạy không dám đứng xem (…) Phanxicô mỉm cười 
bảo: “sao anh em nhát gan, khiếp nhược thế ! tôi 
bảo thật các anh, tôi không cảm thấy bị bỏng, da thịt 
tôi không đau đớn !” Rồi  quay lại phía y sĩ, Phanxicô 
nói: “nếu chưa đủ chín thì anh có thể làm nữa !” (2 
cel 166)

con người có thể từ điều hung dữ rút ra 
được điều hữu ích không ?  có thể biến sức nóng chói 
chan của anh mặt trời thành năng lượng mà người ta 
gọi là pin mặt trời không? 

có thể biến sức mạnh tàn phá của sóng 
nước thành nhà máy thuỷ điện không? 

có thể biến sức gió vũ bão thành động cơ 
gió hữu dụng không? … cùng với sức tàn phá, lũ lụt 
cũng mang lại phù sa màu mỡ và tôm cá tràn dư.  
ngôn sứ isaia diễn tả bằng một lối nói khác:

họ đúc gươm đao thành cuốc thành cày
họ rèn giáo mác nên liềm nên hái (is 2,4)
chẳng khác nào xe tăng chiến tranh biến 

thành xe cào ủi đất, vỏ đạn đại bác thành cột cổng 
chào, như ta thấy trước đây khi chiến tranh chấm 
dứt. 

từ điều xấu rút ra điều tốt, từ sự dữ kéo 
ra sự lành, nhìn kẻ thù nhận ra bạn hữu, đó là bước 
thứ hai trên con đường chung sống hoà bình với tạo 
thành, và đó cũng chính là cách bảo vệ thiên nhiên.

c) Xem vạn vật là anh chị em

 có lẽ còn một bước nữa mà chỉ nhắc đến 
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chứ không triển khai là nâng bạn bè thành anh chị 
em (ruột). Khi xem trời trăng mây nước như là bè 
bạn, thì không phải Phanxicô giống thi sĩ, như Xuân 
diệu đã ví, đại ý: là thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo 
trăng và thơ thẩn cùng mây…, nhưng Phanxicô là 
bạn trong tình nghĩa anh em con của một cha. Khi 
gọi anh mặt trời, chị mặt trăng, anh gió, chị nước, 
em thỏ, em chim… không phải Phanxicô làm thơ đâu. 
Một thi sĩ nào đó cũng có thể gọi như vậy, và dệt 
nên những vần thơ về trăng về sao chắc chắn hay 
hơn nhiều so với trăng sao trong  bài ca vạn vật của 
Phanxico : 

ngợi khen chúa, lạy chúa tôi, 
Vì chị trăng và muôn sao
chúa tạo dựng trên nền trời:
Lung linh, cao quí và diễm lệ.
ngợi khen chúa, lạy chúa tôi,
Vì anh gió, Không khí và Mây trời,
cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời
nhờ anh, chúa bảo tồn muôn vật.
cho nên, cái chính không phải là thơ, cái 

chính không phải là gọi anh, gọi chị gọi em, mà cái 
chính là ý thức sâu xa của Phanxicô về tình huynh 
đệ, tình tỉ muội, tình anh chị em phổ quát của muôn 
vật muôn loài có một cha chung (có lẽ điểm này 
Phanxicô có nét giống với triết Ấn độ về đại ngã, 
tiểu ngã). 

nếu muôn loài còn xem như anh chị em, thì 
loài người càng phải xem là anh, là chị, là em biết 
chừng nào, bất kể họ là ai. Kể cả hồi giáo, kể cả hồi 
giáo cực đoan. 

ta thử tóm tắt bằng cách dùng một ví dụ 
trong gia đình cho cả ba bước : hai vợ chồng không 
thể hoà hợp với nhau. để dễ chung sống hoà bình, 
người vợ hãy (1) nhìn mặt tốt của chồng, chứ đừng 
chăm chăm vào mặt xấu. nếu anh chồng chẳng 
có một tí mặt tốt nào, thì (2) từ những cái xấu của 
chồng, vợ rút ra điều tốt cho mình, như : chịu đựng 
lập công, hy sinh nên thánh, xem chồng như thánh 
giá chúa gửi, vui vẻ vác. Và (3) còn phải xem chồng 
như anh em con cùng một cha trên trời.  

Lạy thánh Phanxicô, người bảo vệ thiên 
nhiên, người kêu gọi chung sống hòa bình với thiên 
nhiên tạo thành, xin hãy giúp chúng con biết nhận 
diện kẻ thù, nhưng lại tìm thấy bạn hữu trong đó, 
bằng cách (1) -nhìn mặt tốt, chứ không xét mặt xấu, 
mà nếu họ không có tí mặt tốt nào, thì, (2) -từ mặt 
xấu rút ra cái tốt, tìm ra được điều tốt từ điều dữ: 
lũ lụt đồng bằng sông cửu Long do chị nước hung 
hãn phải tạo ra tình tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn 
nhau; và (3) bước ba là coi muôn vật và nhất là loài 
người, kể cả kẻ thù địch là anh chị em con cùng cha 
chung. amen

an-phong
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thiÊn chÚa
cha, con và thánh thần.

Lạy thiÊn chÚa ,
ngài đã đưa con vào trần thế, ngài sẽ gọi con về.
giữa những cử chỉ yêu thương ấy, ngài vẫn là 

huyền nhiệm của đời con.
Xin cho danh ngài được ngợi khen!
nhờ sự quan phòng của ngài dẫn dắt, con luôn 

luôn tìm kiếm ngài và vẫn còn tìm kiếm.
con đã gặp được ánh sáng cũng như bóng tối.
ngọn lửa chiếu soi thế giới đã bừng lên, tại Rôma, 

tại công dồng Vaticanô ii.
Lỗ đen là sáu mươi năm chiến tranh trên quê 

hương con.
đổi thay! tàn phá! chúa đã cho con sống vì sự tha 

thứ, vì sự hòa giải.

cùng với tám thế kỷ lịch sử, anh Phanxicô từ 
assisi đã đến với con.

Một cuộc sống chung thú vị.
từ nay con hiểu rằng thời gian và không gian chỉ 

là những quy ước của xã hội, 
trong lúc con người vẫn bị đóng đinh trong cái giới 

hạn của mình.
như vậy đối với những người thuộc châu Á và 

châu Âu mà con được sai đến,
con ít bị trở thành xa lạ.

Lạy thiÊn chÚa,
con tạ ơn ngài vì sự Khiêm hạ, mà hệ thống tư 

LờI kINH CUỐI ĐờI CỦA ANH 
SAMUeL TrƯƠNG ĐÌNH Hòe, OfM

duy là sự Vô tri.
con tạ ơn ngài vì sự Vâng Lời, sự tuân phục.
Mong người nam, đối diện với người nữ, thoát ra 

khỏi những trò đảo điên 
để đạt tới một cái nhìn về nhân loại vượt xa hơn 

phái tính. 
Lời dạy đó của Phanxicô, con đã học được, thời 

niên thiếu, 
từ những nhà tu hành Phật giáo trong gia tộc.
con tạ ơn ngài vì nền dân chủ anh Em.
đức trinh Khiết gặp được nơi đó một người anh 

em, một người mẹ; 
tình mẫu tử gặp được đối tượng để yêu thương 

như những đứa con tinh thần.
con hiến dâng đời con cho tác động không ngừng 

của thần Khí, 
và hân hoan trong cái giới  hạn và Vô tri con 

bước theo theo tiếng gọi của ngài, 
để đến với ngài.

Và vào giờ phút này tôi xin chào tạm biệt những 
người tôi thương mến.

Mong người em gái của tôi đừng thương khóc tôi. 
Em hãy nhìn giọt nến cuối cùng đã nhỏ xuống và 

tự bảo với mình: 
“cây nến đã hoàn tất nhiệm vụ của nó”.

Samuel Trương Đình-hòe, Paris ngày 1-8-2017.

                                                     
Người dịch: Noberto Nguyễn Văn Khanh, OFM
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Phan   
góc NgHệ THuậT

sinh
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Hợp tuyển về

Bộ thiệp gia đÌnh thÁnh
do tu sĩ giuse hoàng trung Quân . oFM vẽ 
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NGọN NếN HẢI 
ĐăNG

cla-ra ngọn nến sáng soi,
đánh tan tăm tối ở nơi lòng người.

nhờ ngài tin cậy chúa trời,
chính bằng cuộc sống của người đan tu.

suốt đời cương quyết loại trừ,
đam mê dục vọng thói hư nơi mình.

đây là cách thế đóng đinh,
chết cho người cũ tiền tình dối gian.

đồng thời đón nhận đầy tràn,
thánh ân cứu độ, suối ngàn tình thương.

trở thành như một tấm gương,
Vừa trong lại sáng con đường tu thân.

chính nhờ hằng biết thực hành,
Về lời khấn hứa, hoàn thành ý cha.

Muôn đời có mặt trong nhà,
Xác hồn no thỏa bao la ân tình.

Ý thơ: Từ bài giảng của anh Anselmô Nguyễn Hải 
Minh, OFM trong thánh lễ mừng Thánh Clara trinh 

nữ, Đấng Sáng Lập Dòng Nhì Phan Sinh. 
Đan viện Thánh Clara Thủ Đức, 

sáng ngày 11/8/2018
Hai Tê Miệt Vườn

NHữNG CHẶNG 
ĐƯờNG ĐờI

trải qua những chặng đường đời,
con đây cảm nhận chúa trời yêu thương.

được ngài dẫn lối đưa đường,
đời con thoát khỏi tai ương tội tình.

ngày đêm được chúa giữ gìn,
nên con giữ vững niềm tin nơi ngài.

đường đời dẫu lắm chông gai,
con đây vẫn cứ mãi hoài bước đi.
Vượt qua thử thách hiểm nguy,

Bền tâm vững chí thực thi lời thề.
cuối đời chắc chắn được về,

đến quê hằng sống tràn trề hân hoan.
Muôn đời chiêm ngắm thiên nhan,

người cha nhân ái muôn vàn sướng vui.

Được sinh ra và sống trên trần gian 
76 năm (1942-2018)

     Tu viện Phanxicô, 03/08/2018
             Hai Tê Miệt Vườn

76 năm(08/09/1942-08/09/2018)
Bảy sáu năm sống trên trần thế,
Một chặng đường khó dễ đã qua.

đời con nhận được bao la,
tình thương cứu độ từ cha nhân lành.

        
59 năm(08/12/1959-08/12/2018)

năm chín năm đi theo tiếng gọi,
đây phút giây rời khỏi gia đình.

để vào tu viện Phan sinh,
Ước mong vui sống mối tình hiến dâng.

       
50 năm(03/081968-03/08/2018)
năm Mươi năm sống lời tiên khấn,
Quảng thời gian nhận lãnh hồng ân.

Bởi nhờ  được chúa đồng hành,
giúp con thực hiện điều lành, việc hay.

     
46 năm(29/06/1972-29/06/2018)

Bốn sáu năm sống lời Vĩnh Khấn,
Xác hồn con đón nhận phúc lành.

để rồi cố gắng thực hành,
Về lời cam kết hoàn thành ý cha.

  Tu viện Phanxicô, 03/08/2018
                 Hai Tê Miệt Vườn
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Sống Linh Đạo 
PHAN SINH

chính nhờ linh đạo Phan sinh,
clara sống được chữ tình tối đa.

trước tiên với chúa là cha,
sau cùng kẻ khác như là anh em.

Bởi nhờ biết sống mọn hèn,
clara chẳng có bon chen sự đời.
sẵn sàng hiến trọn con người,

thuộc trọn về chúa bằng đời hiến dâng.
Và qua hai tiếng xin vâng,

Quyết tâm giữ mãi tín trung lời thề.
Xác hồn đón nhận tràn trề,

tình thương cứu độ chẳng hề cạn vơi.
điều này đem lại cho đời,

Bao điều thiện hảo cho người trần gian.
Mọi người được phúc thiên đàng,

nghìn thu chiêm ngắm tôn nhan chúa trời.

Mừng lễ thánh clara assisi trinh nữ, 
đấng sáng Lập dòng nhì Phan sinh!

Đan viện Thánh Clara Thủ Đức, ngày 11/8/2018
Tu sĩ Thiện Triều, OFM 

(Hai Tê Miệt Vườn)

SỐNG THeO 
DụC vọNG

sống theo dục vọng đam mê,
đời con không được đi về thiên cung.

gian tà như một thứ bùn,
Khiến con mắc phải vô cùng đau thương

Vậy là con đã lạc đường,
chạy theo sai trái, vấn vương gian tà.

Quên đi thiên chúa là cha,
cùng bao kẻ khác như là anh em.

cõi lòng chất chứa ghét ghen,
Lại còn ưa thích bon chen sự đời.

chẳng còn là một con người,
đúng theo tiêu chuẩn chúa trời đề ra.

để cho bè lủ Quỉ ma,
dẫn đường đưa lối đi xa nước trời.

thế là đánh mất cuộc đời,
chẳng còn được sống trên trời vinh quang.

Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời
                 15/08/2018

                                 Hai Tê Miệt Vườn

THƯờNG TrÚ 
TrêN TrờI

nơi con thường trú trên trời
Mẹ đang chuẩn bị để mời con lên.
nhưng con cần sống trung kiên,

đúng như Mẹ sống suốt trên đường trần.
đó là tích cực đấu tranh,

Loại trừ tội ác, thực hành thương yêu.
chính đây đích thực mục tiêu,

suốt đời ghi nhớ đâu liều bỏ qua.
Bởi nhờ con sống sâu xa,

Mối tình con thảo với cha nhân lành.
ngày đêm tích cực góp phần,

Làm cho nước chúa lan dần khăp nơi.
Mọi người vui sống cuộc đời,

Bình an thiện hảo, hết thời khổ đau.
đồng hành nhịp bước tiến mau,

cùng nhau thường trú đời sau trên trời.

Mừng lễ Đúc Mẹ hồn xác lên trời
               15/08/2018

                                Hai Tê Miệt Vườn
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XáC HồN 
vINH qUANG

Xác hồn của Mẹ vinh quang,
ngập tràn ánh sáng thiên đàng của cha

suốt đời Mẹ sống sâu xa,
con đường đức ái thiết tha sự lành

Bởi nhờ luôn biết thực hành,
những điều chúa muốn tín thành thẳng ngay.

giúp cho xã hội đổi thay,
cuộc đời người thế đẹp hay mọi đàng.

chính nhờ Mẹ biết trao ban,
những điều thiện hảo cho ngàn chúng sinh.

Mọi người vui hưởng an bình,
chẳng còn gặp cảnh chiến chinh bạo tàn.

cõi lòng nhân thế chứa chan,
tình thương cứu độ tuôn tràn khắp nơi.

Mọi người kết thúc cuộc đời,
được cùng với Mẹ gặp người cha yêu.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời
           15/08/2018

                                  Hai Tê Miệt Vườn

Cõi phúc 
Thiên Đàng

Ở trên cõi phúc thiên đàng
Mẹ luôn thấy rõ trần gian khổ sầu.

Loài người đang bị vùi sâu,
Ở trong tội ác u sầu đắng cay.

cầu xin Mẹ hãy ra tay,
ủi an nâng đỡ, cứu ngay loài người.

Mọi người vui sống cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời hồng ân.

Xác hồn đổi mới canh tân,
chẳng còn man trá, tốt lành đẹp xinh.

Vũ hoàn lại được thái bình,
Lòng người chan chứa hòa bình tình thương.

Bởi đây đích thực là đường,
giêsu đức chúa khai trương trên đời.

Mọi người chắc chắn về trời,
để cùng với Mẹ muôn đời gặp cha. 

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
                       15/08/2018

                                   Hai Tê Miệt Vườn
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MỪNG BổN MạNG CáC CỘNG ĐOÀN
- sinh nhật đức Maria                       - ngày 08-09-2018      - nhà con Bảo Lộc 
- thánh Phanxicô được in năm dấu - ngày 17-09 -2018    - cộng đòan đồng dài.
- thánh Phanxicô assisi                    - ngày 04-10-2018     - tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt nam
                                                                                                     - cộng đoàn nhà tỉnh dòng
                                                                                                     - cộng đoàn Xuân sơn
                                                                                                     - cộng đoàn suối dầu
                                                                                                     - cộng đoàn cồn én
                                                                                                     - cộng đoàn cần thơ
                                                                                                     - cộng đoàn gia hòa

các Ngày gHi NHớ

Nhà Tỉnh Dòng
Đồng Dài
Vĩnh Phước
Thủ Đức
Lạng Sơn
Sa Thầy
Pleiku
Thủ Đức
COL
Cần Thơ
Thủ Đức
Thủ Đức
Thủ Đức
Cồn Trên
Nhà Tỉnh Dòng
Thủ Đức
Thủ Đức
Nhà Tỉnh Dòng
Pleiku

Nguyễn Anh Thi
Nguyễn Đình Ngọc
Nguyễn Vinh Phúc
Nguyễn Văn Triều
Vũ Văn Thu
Nguyễn Thành Trung
YaThu
Nguyễn Xuân Đức
Nguyễn Tấn Hoàng Phúc
Đỗ Đình Lâm
Trần Thanh Lam
Phạm Vương Vũ
Đoàn Hùng Dũng
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Duy Lam
Ngô Đình Phán
Nguyễn Văn Phi
Phạm Văn Hiền
Nguyễn Tấn Đạt

Gentil
Giuse Côpertinô
Mátthêu
Tôma Thiện
Cosma
Vinh Sơn Phaolô
Michael
Michael
Giêrônimô
Phanxicô Assisi
Phanxicô Assisi
Phanxicô Assisi
Phanxicô Assisi
Phanxicô Assisi
Ignatiô Antiôchia
Ignatiô Antiôchia
Luca
Tađêô
Simon

05.09
18.09
21.09

26.09
27.09
29.09

30.09
04.10

17.10

18.10
28.10

03.09.1992
11.09.1975
15.09.1958
18.09.1976
19.09.2000
22.09.1994
27.09.1996
30.09.1996

02.10.2009
03.10.2001
09.10.1982
10.10.2008
12.10.1989
13.10.2017
17.10.1995
20.10.1989

Tharcisius Ramart
Phanxicô A. Hoàng Trọng Tiến
Luy Nguyễn Đức Tùng
Eugène Wauquier
Alix Bourgeois
Luy Nguyễn Bình Yên
Antôn Trương Văn Biên
Phêrô Tự Trần Văn Trị

Phêrô Baotixita Đỗ Long Bộ
Florent Zucchelli
Giuse Trần Văn Liên
Gioan Maria Trần Văn Phán
Agnello Vũ Văn Đình
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MỪNG BổN MạNG ANH eM

NGÀY qUA ĐờI CáC ANH
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Nội san thông tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Hạnh Phúc - Pax et Bonum 

7-8 2018(376)

báo chia sẻ / ban truYền thông
Btv:  Vinh sơn trần đức hạnh,  giuse hoàng  trung Quân,
gioan B. Phạm Xuân thanh, Phêrô Phan Văn Mười, 
Phêrô nguyễn Văn dũng

3-5 Mai thị Lựu, đakao, Quận 1, tp. hcM
tel: (84) 283 822 2294 - Fax: (84) 2838228087

Email: bantruyenthong@ofmvn.org - baochiaseofm@gmail.com
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cung thánh nhà nguyện mới của cộng đoàn hoà hội

tu sửa nhà thờ cồn én Mừng Kim khánh Khấn dòng anh tôma thiện nguyễn  Văn triều

anh em tham dự Khoá thường huấn U10 viếng mộ cha Maurice Bertin

Khoá họp thường huấn các hữu trách


