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TP HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2010
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!
Tháng 7 của Sàigòn có những trận mưa nặng hạt, hứa hẹn một nửa năm
mát mẻ hơn. Cái mát mẻ này giúp chúng ta vượt qua tình trạng “oi bức”
của các sinh hoạt của Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam, đó là các khóa
huấn luyện, các lễ khấn, các cuộc gặp gỡ nhiều cấp. Riêng với anh em
Dòng Nhất, những tháng cuối năm 2010 này còn là thời gian kết toán ba
năm sắp qua và chuẩn bị Tu Nghị Tỉnh Dòng 2011. Chúng ta có thể nhìn
các sinh hoạt đó dưới nhiều lăng kính. Hôm nay xin chọn nhìn dưới ánh
sáng được gói ghém trong lời sau đây của Tổng Tu Nghị 2009: ”dâng trả
cho Chúa quà tặng Tin Mừng đã được trao ban cho thánh Phanxicô làm lối
sống”1. Tất cả các sinh hoạt đó, nói chung, tất cả đời sống chúng ta, là
nhằm “dâng trả”, “đáp trả quà tặng Tin Mừng một cách sáng tạo bằng đời
sống chúng ta, bằng những hành vi cụ thể”2. Chúng ta “dâng trả” bằng sứ
vụ phúc âm hóa3.
Tư tưởng này đưa chúng ta trở lại với các bản văn nói về công việc
loan báo Tin Mừng trong Tin Mừng Luca và Mátthêu được công bố trong
thánh lễ Chúa nhật XIV Thường niên năm C cũng như các ngày trong tuần
14 Thường niên. Phải chăng Đức Giêsu giống như là một giám đốc công ty
casting, “săn người mẫu”4, dùng Nhóm Mười Hai mà không giải quyết hết
các yêu cầu của khách hàng, nên đến một lúc nào đó, phải chiêu mộ thêm
72 nhân viên nữa, để “bủa vây và truy tìm”, để “phục kích” những nơi nào
đó mà tìm cho ra đối tượng đưa về quay phim quảng cáo? Khi đọc kỹ các
bài Tin Mừng, chúng ta có thể nói kiểu chơi chữ, những người được Đức
Giêsu sai đi không phải để “săn người mẫu”, nhưng là để “săn người theo
mẫu”: họ đi tìm từng người và đề nghị một cái “mẫu” là Đức Kitô, và
chính họ cũng sống theo cái mẫu ấy. Những người ra đi loan báo Tin
Mừng cần phải có một cảm thức sắc bén “thuộc-về”.
Họ thuộc về Chúa tể trời đất và thuộc về vị Tôn sư thần linh. Do đó, họ
phải cầu nguyện với Thiên Chúa, họ phải nhận chỉ thị của Đức Giêsu. Họ
không phải là chủ của các dự phóng. Họ sẽ phải “trả lẽ”.
Họ ra đi với những anh em cùng chí hướng, họ thuộc về nhau, vì người
này có nhiệm vụ giúp người kia trong nhiệm vụ phúc âm hóa. Cùng với
nhau, họ trở thành sự bình an cho người khác, như lời họ cầu chúc (Mt
10,12-13). Họ sẽ phải “trả lẽ” về điểm này nữa.
Họ còn thuộc về những “nhà”, những “thành”, những “người” mà Đức
Giêsu gửi họ đến với (Mt 10,11tt). Họ phải đi với nhau để đời sống hỗ trợ
cho lời chứng về Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần (Mt 10,7). Quả thật,
dù khi làm những hành vi tích cực (“chữa người đau yếu”) hay tiêu cực
(“giũ bụi chân”), đều phải nói lên được là “Triều Đại Thiên Chúa đã đến
1

Những người mang quà tặng Phúc Âm, Văn kiện chung kết, số 3.
Vkck, số 10.
3
Vkck, số 11tt.
4
X. Tuổi Trẻ Chúa Nhật, 26 (2004) 14tt.
2
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gần” (Lc 10,9.11). Hóa ra chữa bệnh không phải để chứng tỏ “uy lực”, giũ bụi chân không phải để
“trả đũa”. Cả về điều này, họ cũng phải “trả lẽ”.
Đôi khi người ta tưởng là mình đang chu toàn bổn phận thuộc-về, nhưng thật ra không phải thế.
Trận chung kết Giải Bóng Đá Thế Giới, giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Hà Lan là một
minh họa. Một trận chung kết có nhiều thẻ phạt nhất trong lịch sử (14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ)! Dĩ
nhiên cả hai đội đều nhắm đưa chức vô địch về làm vẻ vang cho quốc gia. Nhưng mục tiêu ấy đâu
có cho phép đội Hà Lan dùng những hành vi “bạo lực“ nhằm làm chùn chân đối thủ? Vì thế, có
người đã nói: “May là Tây Ban Nha đã thắng!”. Tác giả Huy Thọ trong bài “Danh tiếng hoen ố”5 đã
bình luận: “Chỉ một bàn thôi nhưng đã cứu cho bóng đá thế giới! … Hà Lan đã mất cả chì lẫn chài
khi cúp vàng không đạt được nhưng danh tiếng bị hoen ố rất nhiều”. Sống sự thuộc-về như thế là
“một tai họa cho bóng đá thế giới”.
Trên sân-bóng-đá-đời-thường và đời-tu, chưa nói đến xu hướng cá nhân chủ nghĩa, kiểu chủ
trương thuộc-về như trên cũng là tai họa cho mọi tập thể. Thiển nghĩ để tránh được những cung
cách ứng xử “tai họa” này, phải luôn nhớ rằng sống Tin Mừng là đi ngược dòng. Những cách hành
xử theo kiểu khôn ngoan thế gian cho thấy một não trạng thế tục, và cho hiểu đã rời quá xa Tin
Mừng. Sống Tin Mừng không phải là uốn Tin Mừng cho phù hợp với não trạng của con người hôm
nay, nhưng trái lại, là nhất quyết hướng não trạng con người hôm nay đi theo Tin Mừng. Điều đáng
lo, đó là bị nhiễm tinh thần thế tục đến nỗi không biết phân định theo Tin Mừng. Và thế là uốn nắn
linh đạo của ngài theo bụng dạ của mình, rồi tuyên bố rằng đấy là “linh đạo Phan Sinh”! Thánh
Phanxicô không uốn nắn Tin Mừng theo lòng dạ mình, ngài uốn nắn lòng dạ ngài theo Tin Mừng;
ngài biết thế nào là những đòi hỏi của Tin Mừng, ngài biết cái giá phải trả để sống sự nghèo khó và
tình huynh đệ, cũng như để có được niềm vui Tin Mừng6.
“Nếu Đức Giêsu Kitô là khuôn mẫu cho mọi công cuộc phúc âm hóa, thì người rao giảng Tin
Mừng buộc phải nhập thể thực sự và hữu hiệu vào thực tại xã hội và văn hóa của một dân tộc, đây
là một đòi buộc không thể tránh né khi thi hành sứ vụ của mình”7. Xin hiệp thông với anh chị em
trong nỗ lực sống sứ vụ inter gentes (ở giữa muôn dân) và ad gentes (đến với muôn dân).
Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô.

ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh

5

Tuổi Trẻ, 13-7-2010, tr. 16.
Chia Sẻ, tháng 7-2009.
7
Vkck, số 13.
6
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TIN TỈNH DÒNG
Tin A. Ambroise
Tham anh GT va anh em,
mong tat ca anh em manh khoe va binh an.
Xin gui lai anh GT mot vai tin tuc:
1) 2 em Minh va De thi tot: Minh da do
Tien si triet va De da ra Cu nhan Linh dao phan
sinh. Khanh van con thi vai mon nua truoc khi
nghi he. Tinh van tiep tuc hoc tieng y o Firenze
cho den het thang 7, sau do di fuc vu chut it o
tinh dong toscana de giao tiep voi dan chung va
tap noi tieng y luon the.
2) Toi se di Philippines tro lai de chu toa tu
nghi bau lai Giam hat moi, vi anh Giam hat cu
vua duoc bau xong thi nga benh, nay van con
nam nha thuong cho mo tim: anh em giup loi
cau nguyen. Cuoi thang 7 toi se ve VN … truoc
khi tro lai Roma. Xin anh noi lai cho anh Phu
trach cong doan cua toi biet nha.
3) Ngoai ra 5-6-7/07 toi se o Curia de hop
Uy Ban ve tinh trang Dong chung ta; Tong tu
nghi 2009 da quyet dinh thanh lap mot uy ban
de hoc hoi ve thuc te Dong, nhu anh da biet: toi
la mot trong nhung thanh phan cua Uy Ban nay.
4) Tin moi nhat: Hoi dong Dong cung vua
bau toi lam Phu trach cong doan Sant'Antonio
(Roma) nhiem ky 3 nam. Day la mot cong doan
gom da so la giao su nhung cung co rat nhieu co
cau phuc tap khac nua. Nhu the la toi se khong
day hoc, va se danh het thi gio va nghi luc cho
anh em trong cong doan.
Chuc anh em mot mua he nghi tot va mong
gap lai anh em.
Ambroise

Thư của cha Ken Kapalbo, OFM
Lời giới thiệu: Vào ngày 28-5-2010, Cha
Ken Kapalbo, OFM, thuộc Tỉnh Dòng
Sacred Heart, Chicago, Hoa Kỳ, đã trở lại
quê nhà sau một năm dạy Lịch sử Dòng
và Anh ngữ cho Học viện Phanxicô. Sau
đây là bức thư cha đã gửi cho anh Giám
Tỉnh và Ban Giám đốc Học viện. Chúng
Chia Sẻ 07 - 2010 (302)

tôi gửi đến anh chị em nguyên văn bức
thư, để chúng ta đọc được giọng dí dỏm
của cha.
Dear Fathers:
I wish you peace and every good from
Quincy. I miss you all. Please give my best
wishes to everyone there.
I have been here for several days. The past
weekend included the Mass for the graduates as
well as the commencement ceremony and
observance of Quincy University's 150th
anniversary, founded by the friars of my
province in 1860.
Fr, Michael Perry and I receive the degree
of Doctor of Humane Letters honoris causa.
Both of us were asked to speak briefly. At the
end of this email you can read my remarks. Of
course I spoke about YOU ! Many friars and
guests appreciated what I said. Br. Thinh and
Fr. Tan of our Province came to the ceremony
from Chicago and I was very glad to see two
Vietnamese faces -- but worried about saying a
few words in Vietnamese ! ! ! One graduate is
Vietnamese with the last name Pho !
So here are my remarks, with fraternal love
and prayers,
Fr. Ken
Remarks at Commencement, Quincy
University, 23 May 2010, In Observance of the
150th Anniversary of Quincy University, On
Reception of Doctor of Humane Letters
Honoris Causa, Kenneth M. Capalbo, O.F.M.
Nhan danh Cha va Con va Thanh Than,
Amen.
In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen
Xin Chao !
Greetings !
To all here present, to all the alumni and
friends of Quincy University, especially to Dr.
Gervasi, the Board of Trustees, my dear
5

colleagues on the faculty, parents, and my
fellow graduates of the Class of 2010: I humbly
offer thanks for the honor bestowed upon me
today – though I believe many others are far
more worthy.
I’ve come from the other side of the world
where I have been teaching my Franciscan
brothers in Vietnam. They are fascinated that
our Franciscan mission can thrive at QU, living
as they do in a Communist nation that restricts
their life and mission.
My time with them was blessed in countless
ways. It all began at the first English class
where students respectfully stood and bowed as
I entered the classroom. The first question:
“Father, we want to know if your name – Ken –
is short for Heineken!” Beer is universal ! And
so began a joyful time as they became not only
my students but my teachers as well.
Yet in the back of my mind was the Vietnam
War, my generation’s war. As a seminarian here
at QU I was deferred from service but now I
hoped to do something for Vietnam as a
Franciscan. Would I experience negative
reactions to my American face and voice? No,
not even once. Wherever I traveled I was
treated with dignity and respect and kindness.
At our best we Americans are loved and
esteemed around the world, especially in
developing countries. I was honored and
respected in Vietnam for many reasons:
Because I am a teacher, a Friar – especially
important to Vietnamese Catholics who form
seven percent of the population. Because I am
old! But also because I am an American who
came to share their life. I wish you could have
seen the faces of these young Vietnamese friars
when we talked about the Statue of Liberty. I
wish you could have experienced them
struggling for English words to express
admiration, gratitude, love. I felt truly humbled.
The peoples of this world have much to
teach us if we open our minds and hearts to the
richness of their cultures and traditions. The
spirit of our QU 50-state service project can
become truly global. I believe the international
presence of QU is certainly a priority for our
future.
Celebration of a sesquicentennial allows us
to pause in remembrance: neither to wallow in
nostalgia nor to settle old scores but to recall
6

our legacy and advance our mission into a
bright future.
I am blessed to have spent much of my life at
Quincy University: as a student, a member of
the faculty, a member and chair of the Board of
Trustees. QU prepared me for a lifelong journey
that continues to take new and unexpected
twists and turns.
To the graduates I say: You are ready to go
forth, to seek and find your calling in life.
Whatever you encounter, you bring with you a
Franciscan vision of exciting new beginnings
without end. I still wonder how I could become
a missionary at age 62 but St. Francis of Assisi
points the way to newness of life for us all at
any age.
He says: Brothers and Sisters: Let us begin
for until now we have done nothing !
Cam on!
Thank you!

“Ta cùng lên đường …”
Chiều ngày 23.06.2010, chia tay anh em
cộng đoàn Đakao và Học viện Thủ Đức,
hai anh Phêrô Phú Nhuận và Giuse
Đình Trí đã lên đường trong sứ vụ mới.
Sau đây là bức thư của Cha Giám Tỉnh
Úc:
From: Paul Smith

Subject: Peter and Joseph
To: "Francis Xavier Vu Phan Long"
Date: Thursday, June 24, 2010, 4:04 AM
Dear Francis Xavier,
Greetings of peace and good.
Peter and Joseph arrived this morning, just
slightly ahead of schedule, to a very foggy and
rainy Sydney morning. In fact, some earlier
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planes were diverted away from Sydney due to
the heavy fog. I don’t think they would have
seen much of the Sydney skyline from the
plane, unfortunately! It was a pleasure to
welcome them at the airport. Phillip Miscamble
(Secretary of the Province and Guardian of the
Provincial Residence) and I were there to met
them. Today, they have spent a little time to
settle in to this friary (St Joseph friary,
Edgecliff) – as soon as we connected them to
the internet, their first thought was to email you
to say that they had arrived! They also visited
another friary in Sydney, as well as doing some
shopping with Phillip for fish and vegetables for
evening dinner. When I came back to the friary
before dinner after visiting a sick friar in
hospital, Peter and Joseph were in the kitchen
helping to prepare the meal. They are starting to
feel at home, I hope. It is a big change for them
and there will be many new experiences ahead
of them and us and we will do our best to help
them. We will encourage them to go gradually.
Peter and Joseph will stay here in this friary
in Sydney until 5 July. Then they will go to St
Paschal friary, Box Hill, Melbourne (700 kms
south) and stay in the friary there. It is the
former Franciscan seminary but now part of the
campus is used by Yarra Theological Union
(YTU) which is a combined college for
seminarians from several religious Orders and
also for other religious and lay people. The
friary there has approx ten members, some
older, semi-retired men who are very active in
their own little ministries, as well as some
young friars. One of the young friars there is a
teacher in a local school, another is a friar in
temporary profession. The Guardian (Stephen
Bliss) is the former Provincial Minister and now
formation director for temporary professed
friars and chaplain at YTU. We also have a
young Capuchin friar from Malaysia studying at
YTU and a young friar from Indonesia studying
at another college in Melbourne. The parish
priest of the local parish is a Malaysian friar
from our Custody in Singapore. I am sure Peter
and Joseph will begin to feel at home in
Melbourne. St Paschal friary is well known in
the Province as a welcoming community.
In Melbourne, we have arranged for Peter
and Joseph to begin English language courses to
strengthen their English language in the
Australian context. Depending on their
Chia Sẻ 07 - 2010 (302)

progress, Stephen will monitor the courses with
their teachers and decide on how long they will
need to study. As well, they will be able to lead
the community Eucharist and prayers when they
feel ready and perhaps be involved in some
Masses at the local parish … but all this in good
time when they feel able. There is no rush as it
is important for them to settle gradually – none
of us can imagine the huge change that it is for
them.
Thank you for the gift that these brothers are
to us. If they do share any concerns with you
about their stay in Australia and if you feel that
we can help them more, please do not hesitate
to let me know. We will keep in contact. For
now, this is just to let you know they have
arrived safely and well. I hope all is well with
you and the brothers there.
Fraternally
Paul Smith
Paul Smith OFM
Provincial Minister
Franciscan Friars, Holy Spirit Province
Australia,
New
Zealand,
Singapore,
Malaysia
Franciscan Provincial Office
47 Victoria Street, Waverley NSW 2024
Tel (02) 9369 9300
Fax (02) 9369 9322
Web www.franciscans.org.au

Hội nghị Thường niên
Caritas Việt Nam 2010
Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam
2010 đã diễn ra tại Đại Chủng viện Giáo Phận
Xuân Lộc, từ ngày 29.06 – 02.07.2010, dưới sự
chủ trì của Đức Cha Đa-minh Nguyễn Văn
Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và cũng
là Chủ tịch Tổ chức Caritas Việt Nam. Hiện
diện trong Hội nghị lần này, ngoài Đức Cha
Chủ tịch, 5 Giám mục và 1 Đức ông; còn có
nhiều tham dự viên khác, bao gồm các linh mục
đại diện cho 26 tổ chức Caritas tại 26 Giáo phận
trong cả nước, các nam nữ tu sĩ của một số Hội
Dòng và một số giáo dân là những nhà tổ chức,
bác sĩ và nhân viên làm việc trong tổ chức
Caritas.
Về phía Tỉnh Dòng, có 1 đại diện tham dự.
Tuy nhiên, số anh em Phan sinh tham dự Hội
nghị cả thảy là 3 người: Anh Giuse Xuân Quý,
trong tư cách Trưởng Caritas Giáo phận Nha
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Trang; Anh Phêrô Đình Phục (Pleiku) trong tư
cách thành viên đoàn Caritas Giáo phận
Kontum và Anh Thư ký Tỉnh Dòng.
2 ngày đầu, các tham dự viên tập trung lắng
nghe trình bày tổng quát về nội dung Thông
điệp Caritas in Veritate của Đức Giáo hoàng
Bênêđíctô XVI, các báo cáo về hoạt động
Caritas trong từng Giáo phận và về hoạt động
tông đồ bác ái xã hội của một số Dòng tu nam
nữ. 2 ngày kế tiếp là học tập các kỹ năng để
nâng cao hiệu quả trong hoạt động Caritas, do
nhóm giảng sư gồm 2 nam tu sĩ Dòng tên và
một nữ tu khác giới thiệu. Các bài học đã được
trình bày một cách rất sống động, kỹ lưỡng và
vui tươi, đã mang lại nhiều kiến thức thực tiễn
và rất bổ ích cho các tham dự viên, theo đúng
như chủ đề của Hội nghị tập huấn lần này là
“Lãnh đạo cộng tác và tầm nhìn chiến lược”.
Đặc biệt, để chuẩn bị cho tiến trình hòa nhập
trọn vẹn với tổ chức Caritas Quốc tế, Hội nghị
lần này cũng đề cập tới chức danh “Giám đốc”,
trong tương lai sẽ thay thế cho tên gọi
“Trưởng”, theo như cách gọi hiện nay đối với
các Trưởng Caritas tại 26 Giáo phận trên cả
nước. Để có thêm thông tin, xin anh em ghé
thăm Web: www.caritasvn.org

Anh FX. Xuân Lộc là người đã vất vả từ
những ngày trước đó, để chuẩn bị mọi thứ, từ
chuyện dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, giường chiếu
… đến chuyện bố trí nhân sự cho phù hợp nơi
ăn chốn ở, nơi tắm giặt và thời gian đi lại của
các bạn. Phụ giúp vào công việc chung còn có
hai anh trẻ rất nhiệt tình là những em Tìm Hiểu
trước đây – một anh là Nghị, một anh nữa là
Phán – đặc
biệt trong
khâu tiếp
đón, tiễn
đưa và lên
danh sách
tên tuổi cho
các bạn.
Khác
với những
năm trước
đây,
khi
cộng đoàn
còn có sự
hiện diện
của nhóm
anh
em
Tìm hiểu,
nay vì thiếu
người phục
vụ,
nên
khối lượng công việc tương đối khá nhiều và
xem ra ba anh càng phải gánh vác nhiều hơn và
mệt hơn, nhưng cũng ân cần, tận tụy và sẵn
sàng hơn.

Đakao – Tiếp sức mùa thi
Phát huy truyền thống tốt đẹp của một vài
năm trước đây trong việc tiếp đón các bạn trẻ từ
xa đến chuẩn bị thi vào các trường Đại học và
Cao đẳng tại thành phố, mùa hè năm nay, tu
nghị cộng đoàn quyết định tiếp tục mở cửa nhà
để tạo điều kiện cho các bạn có thể đến tạm trú,
ngủ nghỉ, tắm rửa và ôn bài vở trước khi bước
vào những ngày thi căng thẳng.
Qua ba đợt thi, con số đã lên tới hơn 500
lượt người, tính chung tất cả các bạn sinh viên
lương giáo lẫn một số bậc phụ huynh lo lắng đi
cùng với con cái.
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Hối hả người thi, thầy cũng thi,
Lên lầu xuống cấp: mệt can chi.
Lo giường chạy chiếu xoay điện nước
Đón tới tiễn lui: chẳng xá gì!
Hoan hô tinh thần phục vụ và xin Chúa chúc
lành cho mọi việc làm của các anh.
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TIN FRATERNITAS & www. ofm. org
Ban Tổng Cố vấn gặp gỡ
HĐ Các Giám Tỉnh Ý

Hội Nghị Các Giám tỉnh Ý
và Albania, COMPI, là cuộc
họp đầu tiên giữa Ban Tổng Cố
vấn với Hội đồng; Hội nghị đã
diễn ra tại Átxidi từ ngày 07 –
10 tháng 06, chủ tịch Hội đồng
là A. Francesco Patton. Anh
Francesco đã trình bày cho
chúng ta thấy một bức tranh rõ
ràng về tình trạng hiện nay của
Hội đồng, bằng cách mô tả ba
phương diện chính trong
chương trình nghị sự, đó là (1)
đời sống trong cộng đồng và
việc huấn luyện, (2) Việc Phúc
âm hóa và Truyền giáo, (3) và
sự cộng tác trên nhiều cấp độ
khác nhau. Sau đó, Anh Jose R.
Carballo, TPV, đã có đóng góp
của anh bằng cách tập trung vào
một số đường hướng chính yếu
trong việc linh hoạt và quản trị.
Đến lượt, các đóng góp này đã
được đem ra thảo luận cẩn thận
trong các nhóm nhỏ bao gồm
các Giám tỉnh và các Tổng Cố
vấn. Các anh thảo luận về phẩm
chất Tin Mừng của đời sống
trong huynh đệ đoàn, những
huynh đệ đoàn mới cần thiết
cho một cuộc Phúc âm hóa mới,
các anh em đang gặp khó khăn
Chia Sẻ 07 - 2010 (302)

và tính liên Tỉnh dòng. Hơn
nữa, các đề nghị đã được gợi
lên từ những nhóm khác nhau,
được sử dụng
như
những
đường nét hướng
dẫn cho các
Giám tỉnh trong
tương lai gần và
hài hòa với “Dự
phóng
của
COMPI” như đã
được lên kế
hoạch cho giai
đoạn ba năm 2010 – 2012.
Ba huynh đệ đoàn mới tại Ý
đã chia sẻ với anh em những
chứng từ của họ; Họ là cộng
đoàn Celled Ligure (cộng đoàn
tiếp đón “thân quen” và liên
Tỉnh dòng trong sự hèn mọn),
cộng đoàn Prato (một sự hiện
diện inter gentes giữa những
Người nhập cư gốc Trung
Quốc) và cộng đoàn Marcianise
(chia sẻ và tiếp đón những
người bé mọn trong tư cách là
Anh em Hèn mọn). Cuộc gặp
gỡ đã mở ra một bầu khí huynh
đệ lớn lao, đem lại cho tất cả
các Tổng Cố vấn cơ hội để hiểu
biết các Giám tỉnh và các Hội
đồng; có được sự hiểu biết lẫn
nhau và chia sẻ các kinh
nghiệm và những suy tư về
những phương diện mà họ đã
giúp đỡ và chia sẻ chung với
nhau.
Ngày cuối cùng trong cuộc
gặp gỡ, COMPI cũng đã chính
thức khánh thành Nhà Tạm
Phan sinh. Nhà Tạm này đã
được trùng tu và xây dựng lại
với sự tham gia của Thị trưởng
thành phố Átxidi, nhà hát thành

phố và hết thảy các nhân viên.
Sau đó, Tổng phục vụ đã ban
phép lành cho địa điểm, nhân
viên và tất cả những người hiện
diện.

Rômania – Cuộc hành
hương tại Csiksomlyo
Anh Szabolcs Orban, Giám
tỉnh Rômania, đã mời Anh Jose
R. Carballo TPV và Anh Roger
Marchal TCV, tham dự cuộc
hành hương tới Đền Đức Bà
Csiksomlyo thuộc miền bắc đất
nước.
Sự kiện lớn lao này đã diễn
ra hôm 22 tháng 05, vào đêm
vọng Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống để tôn vinh Đức
Trinh nữ Maria; sự kiện đã lôi
kéo một đám đông từ 400.000
đến 500.000 người lội bộ tới
ngọn núi bất kể trời đổ mưa và
bùn lầy lội. Hiện diện có Đức
Tổng Giám mục Giáo phận
Alba Lulia, Đức Cha Phụ tá, vị
Sứ thần Tòa thánh, Anh Tổng
Phục vụ và một Anh Tổng Cố
vấn. Điều đánh động nhất là
việc nhìn thấy lòng nhiệt thành
của vô số các khách hành
hương. Chiều đến, anh Tổng
Phục vụ đã gặp gỡ các anh em
thuộc Tỉnh Dòng Thánh
Stêphanô Vua.
Vào Chúa Nhật 23.05, Anh
Szabolcs, Giám tỉnh, đã chủ sự
Thánh lễ tại Đền Đức Maria
trước một đám người đông đảo.
Tuy nhiên, Anh Tổng Phục vụ
đã giảng lễ và Anh Szabolcs
thông dịch sang tiếng Hungary.
Buổi sáng, trước khi cử hành
Thánh lễ, Anh Jose đã có thể
gặp gỡ các anh em trẻ đang thụ
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huấn, trong lúc buổi chiều, anh
đã gặp gia đình Phan sinh {các
Chị em Clara Thanh bần, các
chị Phan sinh và Dòng Phan
Sinh Tại Thế}.
Sau đó, ngày 24.05, khi anh
Giám tỉnh đưa Anh Jose và Anh
Roger ra phi trường, hai anh
cũng đã có thể có một cuộc
dừng chân ngắn ngủi tại Nhà
Tỉnh dòng trên đường Emil
Zola. Tại đây, có 5 anh em đang
sống thành cộng đoàn trong
một khu vực nhỏ, vì đa phần
không gian của Cộng đoàn đã
bị sử dụng làm Trường Âm
nhạc.

Hội đồng Huấn luyện và
Truyền giáo vùng Nam
Slavơ
Nhờ sáng kiến của Anh
Lovro Gavran, Giám tỉnh
Bosnia, một cuộc họp các anh
Thư ký huấn luyện & học vấn,
truyền giáo & phúc âm hóa của
Tỉnh Dòng đã diễn ra. Có
khoảng 20 anh em đã tham dự
và đại diện cho Hội đồng đến từ
các Tỉnh Dòng Bosnia,
Herzegovina, Slovenia và 3 anh
em khác đến từ Croatia. Hai
Tổng Thư ký là Anh Vidal
Rodriguez (Huấn luyện) và Anh
Massimo Tedoldi (Phúc âm
hóa) cũng đã được anh Giám
tỉnh mời dự. Cuộc họp đã diễn
ra tại tu viện cổ Thánh Antôn
thuộc Sarajevo từ ngày 25 – 27
tháng 05. Sự kiện 2 anh Tổng
Thư ký hiện diện trong cùng
một thời điểm đã mang lại ánh
sáng cho việc cộng tác chặt chẽ
giữa hai mảng trong đời sống
của chúng ta (Huấn luyện &
Học vấn; Phúc âm hóa &
Truyền giáo) là cần thiết và làm
phong phú cho nhau biết bao.
Thật vậy, việc huấn luyện cần
một sự thúc đẩy của truyền giáo
để xây dựng nên những người
anh em hèn mọn đích thực,
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cũng giống như việc phúc âm
hóa truyền giáo cần một sự
chuẩn bị chắc chắn hình thành
nên con tim quy hướng về Chúa
và mở ra với các nhu cầu của
anh em. Cuối cuộc gặp gỡ, anh
em tham dự cuộc họp đã gặp gỡ
khoảng 50 anh em trẻ thuộc Đại
Chủng viện Chân phước Duns
Scotus tại Sarajevo và khoảng
30 chủng sinh với một nhóm
các thỉnh sinh trẻ đến từ Tiểu
Chủng viện Thánh Bonaventura
tại Visoko.

Ba Lan – Anh Eusebio
J.Huchracki OFM Tử đạo
tại Dachau

Poznan. Thêm vào đó là Anh
Lucjusz Wojtowicz, Phó Thỉnh
cáo viên Án phong thánh và
Anh Rafal Pajszczyk, Đề cử
viên việc phong thánh, 9 nhân
chứng đã được phỏng vấn về
đời sống và nhân đức của Anh
Eusebio, hai trong số các nhân
chứng này là những chứng nhân
đã được nhìn thấy tận mắt. Anh
Eusebio thuộc vào số đông đảo
các linh mục và các tu sĩ đã làm
chứng cho niềm tin của họ vào
Đức Kitô qua đời sống của
mình.

Cuộc gặp gỡ của Hội đồng
Thường trực UFME với
Ban Tổng Cố vấn.
Hôm 05.05.2010, Tiến trình

án phong thánh của Giáo phận
cho Tôi tớ Chúa là Anh
Eusebio J. Huchracki OFM đã
gần hoàn tất, tại Tu viện
Goruszk ở Miejska Górka,
thuộc Ba Lan. Công việc kỹ
lưỡng đó trong những năm qua
đã mang lại kết cục cho giai
đoạn diễn tiến này, trong một
Thánh lễ bế mạc do Tổng Giám
mục
Poznań,
Đức
Cha
Stanisław Gądecki chủ sự.
Trong bài giảng của ngài, Đức
Tổng Giám mục đã nói:
“Chúng ta hy vọng Anh
Eusebio J. Huchraki sẽ trở nên
một dấu chỉ cho việc canh tân
trong suốt những thời điểm khó
khăn và các sự kiện mang tính
lịch sử của Giáo hội, của đất
nước chúng ta và của toàn thể
thế giới”. Đức Tổng cảm ơn
Dòng Phan sinh đã sản sinh ra
một con người, bằng gương
sáng đời sống của mình, đã tỏ
bày con đường nên thánh cho
hết thảy những ai đang thuộc về
Tỉnh Dòng và sẽ gia nhập Tỉnh
Dòng trong tương lai.
Tiến trình án phong thánh đã
được mở từ 7 năm trước đây
vào ngày 10.12.2003, tại Nhà
Trung ương Tổng Giáo phận

Hôm tháng 02, Đại hội lần
thứ IX của Liên hiệp Anh em
Hèn mọn châu Âu (UFME) đã
xin Hội đồng Thường trực tạo
điều kiện thuận lợi và phối hợp
công việc cho “Dự phóng châu
Âu”, như Tổng Tu nghị 2009
(Nghị quyết 26 & 27) yêu cầu
và với sự cộng tác của các Tổng
Cố vấn thuộc châu Âu. Cuộc
họp đầu tiên đã diễn ra ở Rôma
tại Nhà Trung ương Dòng từ
ngày 21 – 22.05 với sự tham dự
của Tổng Phục vụ và Văn
phòng Thư ký Truyền giáo &
Phúc âm hóa. Anh em đã nhớ
lại một số công việc Hội Dòng
đang thực hiện, chẳng hạn như
các huynh đệ đoàn mới hiện
nay đang có mặt tại nhiều quốc
gia khác nhau; anh em cũng
nhắc lại những chỉ dẫn đã nổi
lên từ hai cuộc hội thảo cả ở
Átxidi (2006) lẫn ở Frascati
(2009), liên quan tới “Những
Nẻo đường Phan sinh mới tại
châu Âu”, cũng như các chỉ dẫn
từ Tổng Tu nghị dịp lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống 2009.
Sau đó, anh em đã nghiên cứu
những đề nghị của Đại hội
UFME hồi tháng 02, nhắm đạt
tới một sự hiện diện mới của
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anh em hèn mọn tại châu Âu,
đặc biệt nhấn mạnh hành trình
tới Santiago và chuyện châu Âu
đóng góp vào việc truyền giáo
đã được gợi lên từ Huynh đệ
đoàn tại Palestina. Sau đó, cuộc
thảo luận này đã tập trung vào
vào sự quan trọng phải có một
“Tầm nhìn Phan sinh” trong Dự
phóng châu Âu. Bản phác thảo
đầu tiên về Dự phóng tước hết
sẽ được gởi cho các tham dự
viên trong cuộc họp và tiếp đến
sẽ được gởi cho Các Hội đồng
để lượng giá và suy nghĩ sâu
hơn nữa; sau đó, bản phác thảo
sẽ được gởi trả lại hội đồng
thường trực để xem xét lại lần
cuối trước khi trình lên trong
Đại hội sắp tới của UFME vào
tháng 10.2011.

đem ra áp dụng nhờ việc học
tập và nghiên cứu do các giáo
sư và các nhà nghiên cứu của
Đại học; hội nghị cũng bao gồm
việc sử dụng những bài diễn
văn đã được cung cấp do các
chuyên gia quốc tế nổi tiếng
trình bày, chẳng hạn như
Angela Ales Bello, Anna M.
Pezzella, và Patrizia Manganaro
đến từ Đại học Giáo hoàng
Latêranô,
Rôma,
HannaBarbara Gerl-Falkovitz thuộc
Đại học Kỹ thuật Dresden, Đức,
Michele D’Ambra, Maria Pia
Pellegrino, Anselmo Caputo và
Francesco Alfieri, OFM thuộc
Trung tâm Nghiên cứu về Hiện
tượng luận tại Ý (cũng là một
người đứng ra tổ chức Hội
nghị).

Bari, Ý – Hội nghị Quốc tế
lần thứ 3 về Hiện tượng
luận

Mêxicô – Tu nghị Ngoại
thường về Phúc âm hóa

Hội nghị Quốc tế lần thứ 3
về Hiện tượng luận, với nhan đề
“Hiện tượng luận về Con
người, Sự sống và Cộng đồng.
Edith Stein, Hedwig ConradMartius, and Gerda Walther”,
đã diễn ra từ ngày 27 –
28.05.2010 tại “Aldo Cossu”,
Đại thính phòng của Đại học
Nghiên cứu Bari. Hội nghị này
do Trung tâm Nghiên cứu Hiện
tượng luận của nước Ý thuộc
Đại học Bari và Phân khoa các
Khoa học về Nhân loại và Xã
hội của Rôma cổ võ. Hơn nữa,
Hội nghị cũng đã được Tổng
thống, Thượng viện Cộng hòa,
Quốc hội, Bộ Giáo dục, Đại học
Học tập và Nghiên cứu, Tòa đại
sứ Liên hiệp Cộng hòa Đức
Quốc và Pakistan, Hội đồng
Giáo hoàng về Văn hóa,
Bayerische
StaatsBibliothek,
Miền Puglia, Tỉnh Dòng và Nhà
hát Thành phố Bari ủng hộ.
Hội nghị nhắm cổ võ sự hiểu
biết về hiện tượng luận và để
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Từ ngày 24 – 29.05.2010,
Tỉnh Dòng 2 thánh Phêrô và
Phaolô đã cử hành một Tu nghị
Ngoại thường về Phúc âm hóa
tại Moroleon, Mêxicô. Phương
châm của cuộc cử hành là
“Được mời gọi như một Huynh
đệ đoàn loan báo Phúc âm” và
“Biện phân và tái áp dụng việc
phúc âm hóa của chúng ta dưới
ánh sáng của đoàn sủng chúng
ta và các thách đố trong bối
cảnh nền văn hóa chúng ta, để
lớn lên trong tư cách là một
huynh đệ đoàn truyền giáo
phục vụ Nước Thiên Chúa”. Có
55 người đầu phiếu hiện diện.
Anh Arturo Rios, Tổng Thư ký
Truyền giáo, Anh Nestor Iacio
Schwerz, Tổng Cố vấn và Anh
Ramiro thuộc Sieran, là một
anh em gốc Argentina hiện
đang làm việc với giới trẻ, cũng
đã được mời tham dự nhân dịp
này.
Chủ đề chính trong toàn bộ
sự kiện là “Mục vụ Hoán cải
nhìn từ Viễn cảnh Phan sinh”

đã được Ủy ban chuẩn bị với sự
yểm trợ của Ban Cố vấn Tỉnh
Dòng và sự giúp đỡ của một
nhóm các chuyên gia về Xã hội
học; đây là một cuộc nghiên
cứu kỹ lưỡng với sự trợ giúp
của các suy tư và việc chia sẻ
kinh nghiệm của Anh Nestor,
Anh Ramiro, Đức Giám mục
Francisco Barron, Tiến sĩ
Benjamin Bravo, giáo dân và tu
sĩ.
Sau đó, Tu nghị đã kết thúc
với một số đề nghị, chẳng hạn
như việc chuẩn bị một huynh đệ
đoàn huấn luyện có chất lượng,
việc thiết lập một Trung tâm về
huấn luyện cho những nhà
truyền giáo giáo dân trong Tỉnh
Dòng; việc phúc âm hóa giới
trẻ trên thế giới với một nhóm
gồm có 4 anh em. Toàn bộ Tu
nghị là do Anh Eulalio Gomez,
Giám tỉnh chủ sự và đã mở ra
một bầu khí huynh đệ, hiệp
thông, cầu nguyện, biện phân
và giúp cho tất cả những người
hiện diện được tham dự tích
cực hơn.

Hội nghị chuyên đề về
Thánh nữ Clara Tại Graz,
Áo Quốc
Để chuẩn bị cử hành 800
năm kể từ khi Clara thành
Átxidi được ơn hoán cải, huynh
đệ đoàn anh em hèn mọn tại
Graz, Áo, từ ngày 12 –
13.11.2010, sẽ tổ chức một
cuộc hội nghị chuyên đề về
“Tấm gương Ánh sáng sống
động: Clara thành Átxidi”
(“Lebendiger
Spiegel
des
Lichtes: Klara von Assisi”).
Một số chuyên gia về Clara
thành Átxidi và bối cảnh thời
Trung cổ trong đó Thánh nữ đã
sống sẽ tham dự là Paul Zahner,
OFM, Martina Kreidler-Kos,
Irenäus Toczydlowski, OFM,
Theresia Heimerl, Niklaus
Kuster, OFMcap, Johannes
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Schneider OFM và Oliver
Ruggenthaler, OFM. Ca khúc
Grê-gô-riêng nhân dịp Lễ kính
Thánh nữ Clara sẽ được Học
viện Thánh nhạc Graz thực
hiện; đây là ca khúc được tìm
thấy trong một thủ bản của thư
viện thuộc tu viện của anh em
hèn mọn.

Những Ngày Nghiên cứu
tại Terni, Ý : Từ các Vị tử
đạo Phan sinh tiên khởi
đến Thánh Antôn Pađôva
Hôm 11.06.2010, một ngày
nghiên cứu đã được tổ chức tại
Nhà bảo tàng Terni của Giáo
phận nhân dịp kỷ niệm 790 năm
ngày tử đạo của các anh em hèn
mọn: Berardo da Calvi, Pietro
da San Gemini, Ottone da
Stroncone, Accursio và Adiuto
(1220-2010).
Các giáo phận Terni-NarniAmelia đã tôn kính một cách
xứng đáng những vị thánh được
Phanxicô mô tả như “những
người anh em hèn mọn đích
thực”; các giáo phận này đã
khám phá lại kinh nghiệm Kitô
giáo của mình bằng việc nhận
thức một cách đặc biệt hơn nữa
về gốc rễ Phan sinh của mình.
Một cách tổng quát, điều này
cũng được thực hiện nhờ việc
học tập và một nguồn phong
phú những ký ức và các chứng
tá về các vị thánh, các chân
phước và giới giáo dân đơn sơ
mang gốc gác từ một vùng đất
đặc biệt thân thiết với Thánh
Phanxicô thành Átxidi được
biết đến như thung lũng các vị
Tử đạo tiên khởi. Trong thung
lũng này, anh em được kêu gọi
để sống một cách tròn đầy sự
hèn mọn của họ; vùng đất này
nằm giữa Thung lũng Spoleto
và Thung lũng Rieti. Vào dịp
như thế, Ngôi nhà thờ Thánh
Antôn của anh em hèn mọn tại
địa phương đã được tuyên bố là
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một “Đền thánh Antôn của các
vị Tử đạo Phan sinh tiên khởi”,
nơi các thánh tích của họ vẫn
còn lưu giữ cho tới ngày nay.

Đại hội Thánh nhạc Quốc
tế đầu tiên – Rôma
Trung tâm Văn hóa Aracoeli
của Anh em hèn mọn, Hội đồng
Thành phố Rôma và Hiệp hội
Âm nhạc Vocalia Consort đã tổ
chức Đại hội Thánh nhạc Quốc
tế đầu tiên; đại hội đã diễn ta từ
ngày 04 – 06 tháng 06 tại Đại
thánh đường Đức Mẹ Maria ở
Aracoeli như một cách để làm
nổi bật nền nhạc thánh từ thời
thánh nhạc Grê-gô-riêng cho tới
đương đại. Chủ đề cơ bản trong
buổi trình diễn được giới thiệu
nhờ sức sống của toàn thể
những khách mời, đó là Ban
Consortium Vocale of Oslo do
Alexander M. Schweitzer chỉ
huy và Ban Vokalna Akademija
Ljubljana, do Stojan Kuret điều
khiển, đây là hai ca đoàn nam
cống hiến rất nhiều tiết mục
biểu diễn dành cho Nhạc thánh,
cả dưới dạng thức nhạc cổ xưa
nhất (nhạc Grê-gô-riêng) lẫn
dạng thức để cầu nguyện trong
nền âm nhạc đương thời.

Cuộc họp Mục vụ về những
Ca khúc và Huấn luyện về
Phụng vụ
Cuộc họp Mục vụ về những
Ca khúc và Huấn luyện về
Phụng vụ sẽ được mở ra tại
Giáo xứ Thánh nữ Clara thuộc
Petropolis, Rio de Janeiro, Braxin, từ ngày 10 – 12.09.2010.
Cuộc họp này được dành cho
những người quan tâm tới Giáo
phận
Petropolis,
thuộc
“Baixada Fluminense” và Rio
de Janeiro. Nội dung sẽ là
những đoạn hòa âm đặc biệt
của Kinh Lạy Cha, bài ca Salve
Regina, toàn bộ Thánh lễ hoặc
từng phần trong Thánh lễ, các

Lễ kính các Tông đồ, những
khúc ngợi ca và cảm tạ, những
ca khúc gắn liền với phụng vụ
mùa thường niên …vv. Các
thuyết trình viên gồm các Anh
Josè Luiz Prim và Alberto
Beckhäuser.

Cuộc Họp về Huấn luyện
của Gia đình Phan sinh
Thứ bảy ngày19.06.2010, tại
Nhà Trung ương chúng ta đã có
một cuộc gặp gỡ giữa các Tổng
Thư ký Huấn luyện và Học vấn
thuộc gia đình Phan sinh.
Mục tiêu cuộc gặp gỡ là để
chia sẻ tình hình, những kỳ
vọng và các thách đố trong
huấn luyện và học vấn. Các linh
hoạt viên thuộc những văn
phòng thư ký khác nhau đã
tham dự cuộc họp này: phía
OFM có Anh Vidal Rodríguez
López và Anh Sergiuz Baldyga;
phía OFMCap có Anh Rocco
Timpano,
Thầy
Prince
Vliyakunnel,
Thầy
Marek
Miszczynski, Thầy Pedro Véliz;
phía OFMConv có Thầy Lindor
Alcides Tofful; phía Dòng Ba
Tại Viện có Anh Bernat Nebot.
Tham dự cuộc họp cũng có
Khoa trưởng Học viện Linh đạo
Phan sinh là Anh Paolo
Martinelli OFMCap, đến từ Đại
học Giáo hoàng Antonianum,
các điều phối viên bậc Cao học
Huấn luyện cho các Nhà huấn
luyện là Anh Albert Schmucki
OFM and Anh Omar Rodulfo
OFMCap, Anh Siniša Balacić
OFM, Giám đốc các sinh viên
Phan sinh (Cộng đoàn P.
Gabrielle M. Allegra) tại Đại
học thánh Antôn ở Rôma.

Tổng Phục vụ thăm viếng
Các Tỉnh Dòng Cộng hòa
Czech và Slovakia
Từ ngày 14 – 19 tháng 06,
Anh José Rodríguez Carballo
ofm, Tổng Phục vụ, với sự tháp

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

Francis Walter ofm Tổng Cố
vấn và anh Giám tỉnh Tỉnh
Dòng Malta cùng với hầu hết
các Giám tỉnh OFM Mỹ. Thêm
vào đó, khoảng 70 anh em đã
cùng tham dự với một nhóm
khá đông các ân nhân của Tỉnh
Dòng. Nhân dịp này, Anh Tổng
Phục vụ đã gởi tới các anh em
trong Tỉnh Dòng một sứ điệp:

Kim khánh Linh mục Đức
Hồng y Carlos Amigo
Vallejo
tùng của Anh Ernest Siekierka
ofm, Tổng Cố vấn, đã viếng
thăm các Tỉnh Dòng Cộng hòa
Czech và Slovakia. Tại 2 Tỉnh
Dòng, anh đã gặp gỡ tất cả anh
em, Ban Cố vấn Tỉnh Dòng và
Gia đình Phan sinh. Tỉnh Dòng
Czech gồm có 53 anh em, Tỉnh
Dòng Slovakia có 70 anh
em. Tại Cộng hòa Czech,
anh đã viếng thăm đan viện
Các Chị em Clara Thanh
bần duy nhất, là ngôi nhà
cho 12 chị em nghèo Thánh
Clara. Tại Slovakia, anh đã
gặp gỡ các anh em Khấn
tạm của cả 2 Tỉnh Dòng, 3
anh em thuộc Tỉnh Dòng
Czech và 15 anh em thuộc
Tỉnh Dòng Slovakia. Tổng
Phục vụ cũng đã gặp Đức Tổng
Giám mục Prague và Đức Tổng
Giám mục Bratislava. Điều
đáng ghi nhận là tuổi bình quân
của anh em thuộc Tỉnh Dòng
Slovakia là 41. Trong thời kỳ
cộng sản, nhiều anh em thuộc
cả hai Tỉnh Dòng đã bị giam
giữ trong tù. Đây là khoảng thời
gian các ơn gọi mới chỉ có thể
gia nhập Tỉnh Dòng Czech một
cách bí mật. Đời sống của hai
Tỉnh Dòng đã hồi phục kể từ
khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ.
Hiện tại, Tỉnh Dòng Slovakia
có 7 anh em tham gia sứ vụ “ad
gentes”. Sắp tới sẽ có thêm một
Chia Sẻ 07 - 2010 (302)

Hôm 27.06.2010, huynh đệ
anh em khác gia nhập dự phóng đoàn
liên
Tỉnh
Dòng
Xu-đăng.
“Cisneros” Madrid đã kín đáo
Bách chu niên Ngày thành cử hành mừng Kim khánh Linh
lập Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô mục Đức Hồng y Carlos Amigo
Vallejo ofm, Tổng Giám mục
Nhiễm – Mỹ
danh dự Sevilla (Tây-ban-nha).
Hôm 23.06.2010, tại Nhà thờ Cuộc cử hành có sự tham dự
Thánh Antôn Pađôva ở New của anh em trong huynh đệ
đoàn, Anh José Rodríguez
Carballo ofm, Tổng Phục vụ,
chủ tịch CONFRES, Giám
tỉnh Castile, Giám hạt Hạt
Dòng San Francisco Solano và
các anh em khác đang sống tại
Madrid. Hồng y Carlos Amigo
Vallej thuộc Tỉnh Dòng Phan
sinh Santiago de Compostela
và đã trải qua 34 năm làm
York, một cuộc cử hành trọng Giám mục, trước tiên tại
thể ghi nhớ bách chu niên lần Tangier (Ma-rốc) và sau đó tại
thứ nhất ngày thành lập Tỉnh Seville. Hiện nay, Đức Hồng y
Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (Mỹ). sống tại Madrid.
Anh José Rodríguez Carballo
ofm, Tổng Phục vụ, đã chủ sự Trao Dây Pallium Cho 2
buổi cử hành; và cùng cử hành tân Tổng Giám mục OFM
còn
có
Đức
Hồng
y
Vào dịp lễ kính 2 Thánh
Tegucigalpa, Honduras, Đức Phêrô và Phaolô, Đức Giáo
Giám mục Oscar Rodriguez hoàng Bênêđíctô XVI đã trao
Madariaga, vốn là anh em trong Dây Pallium Tổng Giám mục
Hội Dòng chúng ta, Đức Giám cho Anh Luis Cabrera ofm,
mục Comayagua (Honduras), tổng giám mục Cuenca,
Anh Robert Camilleri ofm, và Ecuador, thành viên thuộc Tỉnh
Đức Giám mục Olancho Dòng Thánh Phanxicô tại Quito
(Honduras),
Anh
Maurus (Ecuador) và cho Anh Jesús
Muldoon ofm, Giám tỉnh Tỉnh Sanz Montes ofm, Tổng Giám
Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Anh mục Oviedo, Tây-ban-nha,
Robert Campagna ofm, Anh thành viên thuộc Tỉnh Dòng
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Thánh Grê-gô-ri-ô (Castille –
Tây-ban-nha).
Giáo
phận
Cuenca có 84 linh mục, trong
khi giáo phận Oviedo có hơn
500 linh mục. Trong Thánh lễ,
được cử hành tại Đại Thánh
đường Thánh Phêrô, hai ngài đã
được Anh José Rodríguez
Carballo ofm, Tổng Phục vụ,
tháp tùng và một vài anh em
đến từ huynh đệ đoàn Nhà
Trung ương. Buổi tối, huynh đệ
đoàn Santa Maria Mediatrice đã
tổ chức một bữa cơm huynh đệ
để cùng với anh em cử hành
niềm vui trước cuộc lễ này.
Hiện diện trong dịp này có Anh
Fabio Duque ofm, Giám mục
Armenia (Cô-lôm-bi-a). Xin
chúc mừng các anh Tổng Giám
mục thân yêu!

Trang mạng của chúng ta:
Trang đã được giới thiệu
trong tháng
www.siticattolici.it
Từ trang giới thiệu xuất
hiện, trang mạng mới của Dòng
Anh em hèn mọn đang cố gắng
thực hiện một công việc hài hòa
to lớn giữa:
Ã Truyền thống với Đổi
mới: các biểu tượng Phan sinh
và những câu chữ La-tinh được
chèn thêm vào những hình ảnh
sinh động của một trang mạng
hiện đại, với những ảnh mờ,
ảnh trong suốt, ảnh nổi và các
nút để bấm;
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Ã Quá khứ
với hiện tại:
một
đàng,
người sáng lập
được đặt trước
những kẻ kế
thừa của ngài
hôm nay; đàng
khác, cơ hội
tiếp cận trang
mạng cũ đồng
hiện hữu với
việc đưa vào
phiên bản mới
của năm 2010;
Ã Các nền văn hóa với
nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau:
tiếng La-tinh nguyên thủy được
sử dụng đi kèm theo tiếng Anh,
tiếng Ý và tiếng Tây-ban-nha,
có 3 chọn lựa để từ đó các
khách truy cập có thể có được
sự lựa chọn để sử dụng tốt nội
dung theo ngôn ngữ đã chọn
lựa.
Tuy nhiên, trang chủ chứa
đựng một hạt nhân các đề mục
nóng hổi về Dòng Phan sinh
quay tròn 360 °: đó là các tin
tức đến từ khắp nơi trên thế giới
và thường được đi kèm theo các
tài liệu hoặc các phương tiện đa
truyền thông sâu rộng.
Khoảng trống phía ngoài
biên của phần nội dung chính,
dành để lưu ý tới việc tìm tòi
liên quan tới những sự cấp bách
của nhân loại hiện nay qua
những đầu đề được tô màu và
một thước phim hình ảnh sống
động về sự trợ giúp trực tiếp đó
do các anh em
hèn mọn cung
cấp cho quần
chúng nghèo
khổ.
Hy vọng
cũng
có
những phân
đoạn dành để
có một cái

nhìn tổng hợp về đời sống và
các việc làm của Thánh
Phanxicô và các bộ phận, các
văn phòng điều hành của Nhà
Trung ương tại Rôma. Điều ghi
nhận, ít nhiều có thể nhận ra, là
trang mạng cũng được bố trí để
nhìn thấy được trên iphone
nhắc nhớ một cách rõ ràng nỗ
lực liên tục đã được chính Hội
Dòng đổi mới và tiếp tục cải
tiến theo thời gian.

Tân Tỉnh Dòng tại Đức
Quốc
Hôm nay, ngày 01.07.2010,
4 Tỉnh Dòng tại Đức (Bavariae
S. Antonii Patavini, Coloniae
SS. Trium Regum, Coloniae
SS. Trium Regum, Thuringiae
S. Elisabeth) đã hợp lại thành
một Tỉnh Dòng duy nhất
(Provincia Franc. Germanica S.
Elisabethae – codex 116) có cơ
sở
tại
Munich:
Franziskanerkloster St. Anne,
St. Annastrasse, 19, 80538
Munich, Germany. Ban Điều
hành mới gồm có: Anh Norbert
Plogmann ofm (Giám tỉnh),
Anh Cornelius Bohl ofm (Phó
Giám tỉnh) và các Cố vấn Tỉnh
Dòng là Anh Heribert Arens
ofm, Anh Damian Bieger ofm,
Anh Michael Blasek ofm và
Anh Maximilian Wagner ofm.
Email:
prov.muenchen@franziskaner.d
e;
Website:
http://www.franziskaner.de.
Tân Tỉnh Dòng có 379 anh em
(theo các thống kê ngày
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31.12.2009), trong số đó có 361
anh em khấn trọng (với 272
linh mục), 14 anh em khấn tạm
và 4 tập sinh.
Hiện nay, bốn Tỉnh Dòng tại
Đức đã chính thức hợp lại thành
một. Anh José Rodriguez
Carballo, Tổng Phục vụ, đã chủ
tọa việc thiết lập tân Tỉnh Dòng
Thánh Isabel tại Đức, trong một
nghi lễ diễn ra hôm 01.07.2010.
Nghi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ
30 sáng và kết thúc vào lúc 01
giờ 00 chiều. Sau ít lời chào
mừng của Anh Maximilian
Wagner, nguyên Giám tỉnh
Tỉnh Dòng Bavaria, cả hai Anh
Franz Leo, nguyên Giám tỉnh
Tỉnh Dòng Cologne và Anh
Hadrian Koch, nguyên Giám
tỉnh Tỉnh Dòng Fulda đã đọc 1
bài diễn văn. Tiếp đến, Anh
Roger Marchal OFM, Tổng Cố
vấn, đã bày tỏ lòng biết ơn đối
với tất cả 4 Anh nguyên Giám
tỉnh.
Bốn Anh Giám tỉnh đã trao
trả lại bốn con dấu của Tỉnh
Dòng các anh. Sau đó, Anh
Tổng Cố vấn đọc sắc chỉ bãi bỏ
bốn Đơn vị cũ và thiết lập Đơn
vị mới, tiếp đó Anh Tổng Phục
lên tiếng xướng tên Ban tân Cố
vấn Tỉnh Dòng đã được Ban
Tổng Cố vấn chỉ định hôm 14
tháng 05, gồm những Anh sau
đây: Anh Nobert Plogman,
Giám tỉnh (cựu Giám tỉnh Tỉnh
Dòng Saxony), Anh Cornelius
Bohl, Phó Giám tỉnh, và các
Anh Cố vấn Tỉnh Dòng là
Heribert Arens, Damian Bieger,
Michael Blasek, Maximilian
Wagner.
Anh em đã hôn chúc bình an
các thành viên Ban Cố vấn Tỉnh
Dòng vừa mới được chỉ định.
Âm nhạc đã trổi lên và sau đó,
Anh Tổng Phục vụ đã gởi tới
cho tân Tỉnh Dòng bức thông
điệp của anh. Tiếp đến, Đức
Giám mục phụ tá, các đại diện
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chính quyền Bavaria và Nhà
Hát lớn của Thành phố tại
Munich, tất cả mọi người đã
phát biểu đôi lời nhân dịp này.
Cuối cùng, sau buổi họp báo
với cả Tổng Phục vụ lẫn vị tân
Giám tỉnh là bữa ăn trưa.
Vào lúc 05 giờ 00 chiều,
Anh José Rodríguez Carballo,
Tổng Phục vụ, đã long trọng
chủ sự Thánh lễ và giảng tại
Nhà thờ Giáo xứ. Cuối thánh lễ,
anh chủ tịch COTAF cũng như
một thành viên thuộc Tỉnh
Dòng Bolivia, hai người đã nói
ít lời. Những người tham dự
cũng đã chụp hình chung với
nhau. Lúc đó đã là 07 giờ 00
tối. Sau bữa ăn tối, một buổi
hòa nhạc tại Nhà thờ Giáo xứ
cử hành ngày lịch sử này đối
với anh em Phan sinh Đức đã
khép lại trọn một ngày.
Đai diện cho Trung ương
Dòng có Anh José Rodríguez
Carballo, Tổng Phục vụ và cả
Anh Roger Marchal, Tổng Cố
vấn. Ngoài ra còn có khoảng
180 anh em tham dự, cũng như
những đại diện của các Tỉnh
Dòng Nhật Bản, Nam Phi, Bôli-vi-a, Hòa Lan, Hung-ga-ri,
Transylvinia, Pháp và Áo. Điều
đáng nói là còn có sự hiện diên
của Đức Giám mục Phụ tá tại
Munich, một đại diện của
Chính quyền Tự trị tại Bavaria
và một đại diện Nhà Hát lớn
của Thành phố tại Munich.
Những anh em Phan sinh nhánh
Lúp dài, nhánh Tu viện, các
Hội Dòng và các Tu Hội khác
tại Munich cũng có mặt.

Văn phòng Ơn gọi châu Âu
(EVS) Esztergom,
Hungary, 01 – 04.07.2010
Cuộc họp thường niên của
Văn phòng Ơn gọi châu Âu đã
được Ủy ban của Hội đồng các
Giám mục châu Âu (CCEE) tổ
chức, nhằm chăm sóc ơn gọi

linh mục và đời sống thánh hiến
trong Giáo hội, đã được mở ra
với đề tài “Hãy đến mà xem.
Linh mục: Chứng nhân và Tôi
tớ các Ơn gọi”.
Trong số 53 đại biểu đến từ
15 Giáo hội thuộc các quốc gia
tại châu Âu hiện diện, cũng có
Anh Sergiusz Baldyga OFM,
Phó Tổng Thư ký Văn phòng
Huấn luyện và Học vấn của
Dòng Anh em hèn mọn. Mục
đích cuộc họp là để sống một
vài ngày trong tình huynh đệ,
cầu nguyện cho ơn gọi và
nghiên cứu các vấn đề, cũng
như chia sẻ những kinh nghiệm
liên quan tới các ơn gọi trong
Giáo hội tại châu Âu. Trong số
các thuyết trình viên được mời
có Đức Giám mục Jean-Louis
Brugués, Đức Giám mục
Székely János, Anh Oscar
Maria Llanos, Đức Giám mục
Juan Maria Uriarte Goiricelaya,
Anh Eusebio Hernandez Sola
và Anh Francis Bonnici.
Toàn bộ hội nghị là do Đức
Giám mục Wojciech Polak, đại
diện Ủy ban của Hội đồng các
Giám mục châu Âu, phối hợp
với anh Jorge Madureira, điều
phối viên của Bồ-đào-nha.

Các Ủy ban về Cơ cấu và
nghiên cứu liên ngành về
Tình trạng của Hội Dòng
Từ ngày 05 – 07 tháng 07,
tất cả những anh có chân trong
các ủy ban quan trọng do Tổng
Tu nghị 2009 tổ chức đã cùng
nhau tới Nhà Trung ương tại
Rôma.
Một ủy ban bàn về các cơ
cấu điều hành của Hội Dòng,
gồm những thành viên là các
anh Giacomo Bini, Jose Maria
Arregui (Chủ tịch), Antonios
Eddy Kirstiyanto, John Felice,
Oscar Girardi (Thư ký), Stefano
Ottenbreit, Ernesto Palma,
15

Viktor Papez và Jakab Varnai.
Một ủy ban khác thảo luận việc
nghiên cứu liên ngành về tình
trạng của Hội Dòng, với thành
viên là các anh Hermann
Schaluck, Sabino Ayestaran,
Gregoire Bowa, Dario Carreto,
Robert
Karris,
Ambrogio
Nguyen Van Si (Chủ tịch),
Zenon Stys và Cesare Vaiani
(Thư ký). Trong tháng 09, các
Giám tỉnh sẽ nhận được những
đề nghị từ cả hai ủy ban, để có
thể trên những đề nghị đó mà
làm việc trong các cuộc họp của
mình.

Ban Tổng Cố vấn tĩnh tâm
Hai ngày nghỉ cuối tuần
mồng 03 và 04 tháng 07 năm
nay, Ban Tổng Cố vấn đã có
một cuộc tĩnh tâm tại Đan viện
Thánh Clara của các Chị em
Clara Thanh bần tại Camerino,
Ý. Đan viện này do Chân
phước Camilla Battista da
Varano, một chị em Clara
Thanh bần thành lập. Chính chị
sẽ được Đức Giáo hoàng
Bênêđícô XVI phong thánh vào
ngày 17.10.2010.
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Chủ đề cuộc
tĩnh tâm là “Tính
hợp thời của
Chân
phước
Camilla đối với
Xã hội, Giáo hội
và Gia đình Phan
sinh”. Ba chị em
Clara Thanh bần
của đan viện đã
dẫn đường với ba
suy tư là các chị:
Chiara
Laura,
Christiana và Chiara Francesca.
Chiều ngày 04.07, Tổng Phục
vụ đã chủ sự Thánh lễ chung có
sự tham dự của giáo dân. Sau
đó, toàn thể Ban Tổng Cố vấn
đã viếng thăm tu viện, nơi khởi
đầu của nhóm anh em Capuchin
cải cách tại Pierccavata và là
tập viện liên Tỉnh dòng của anh
em Capuchin tại miền trung
nước Ý.

VP. Tổng Thư ký Huấn
luyện và Học vấn:
Hội nghị Nam-Slavơ
(27.06 – 11.07.2010)

em trẻ đến từ 6 Đơn vị, bao
gồm Cơ sở Byzantine Các
Thánh Dòng Phan sinh và Tỉnh
Dòng Tổng Lãnh Thiên Thần
Micae tại Ukraine.
Buổi quy tụ của anh em gồm
có thời gian cầu nguyện thực
chất lượng và suy niệm, và một
ngày tĩnh tâm. Cũng có thời
gian để suy tư về linh đạo Phan
sinh, về các lời khấn và thần
học đời tu. Như thường lệ, buổi
gặp gỡ đầu tiên mang tính chất
học tập do Anh Sergiusz
Baldyga OFM, Phó Tổng Thư
ký Văn phòng Huấn luyện và
Học vấn hướng dẫn về chủ đề
truyền thông liên vị và huynh
đệ.
Chúng ta gởi gắm tất cả các
anh em trẻ cho lời cầu bàu của
Thánh Phanxicô và Thánh
Clara, để anh em có thể đi theo
Chúa Kitô với lòng nhiệt thành
và hăng hái, bằng cách can đảm
làm chứng cho thế giới hôm
nay về việc trở nên những Anh
em Hèn mọn.

Dưới sự hướng dẫn của Anh Tin từ Haiti
Anh em thân mến,
Thời gian luôn trôi đi rất
mau và chẳng còn tin tức gì
nữa về Haiti. Tivi và báo chí
không nói gì. Nhiều người
trong anh em lo lắng trước
những gì đang diễn ra nơi đây
và quốc gia này đang cố gắng
làm thế nào để lại bước đi trên
Witoslaw Sztyk OFM, Tổng đôi chân của mình.
Thư ký Huấn luyện và Học vấn
Đã 05 tháng trôi qua. Không
thuộc Hội đồng Nam Sla-vơ, ai còn chú ý tới quốc gia này
anh em trẻ Phan Sinh đã cùng đang thực sự ở trong một tình
nhau quy tụ để tham dự khóa trạng bừa bộn. Tôi mới chỉ hai
học thường niên chuẩn bị lần đi về phía trung tâm thành
khấn trọng, tại Đền Núi Thánh phố, đặc biệt để ngó xem tình
Anna tại Ba-lan. Phần đầu hình của ba hiệu thuốc và thư
cuộc gặp gỡ kéo dài hai tuần viện vẩn đều đặn cung cấp
lễ ở cấp Hội đồng; sau đó, thuốc men cho bệnh viện. Các
tuần thứ hai do chính các Tỉnh hiệu thuốc đầy những vết nứt
Dòng của anh em điều hành. và những bức tường nham nhở,
Năm nay có khoảng 35 anh
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trong khi thư viện cổ kính gần
một thế kỷ thì đổ nát! Các dinh
thự bề ngoài xem bộ chắc chắn,
được xây dựng khá tốt, ba hoặc
bốn lầu, thì hoàn toàn sụp đổ.
Mọi dinh thự đều bị rạn nứt,
nếu như chưa bị sập. Nhiều
đống gạch vữa nằm rải rác trên
đường phố khiến cho giao
thông bị ách tắc.
Nhiều người đàn ông đang
chậm rãi dùng những chiếc vồ
đập những bức vách, những
mảng tường và khối bê-tông để
lấy sắt thép và làm như thế để
kiếm chút tiền. Họ làm việc
dưới cái nắng gay gắt. Vì từ hai
tháng nay, thời tiết rất nóng.
Thậm chí động tác nhỏ nhất
cũng làm cho chúng tôi đổ mồ
hôi: phải lau trán, áo thì ướt
đẫm, hầu như cũng bớt tiểu và
da phồng rộp nổi lên cùng
người. Bình thường đây là tình
trạng tiêu biểu vào tháng bảy và
tháng tám. Nếu như ngay lúc
này trời đã bắt đầu nóng, thì
chúng tôi biết làm gì vào tháng
bảy và tháng tám? Muỗi cũng
đã tăng nhanh một cách bất
thường. Gấp mười lần hơn
trước kia. Dường như muỗi tùy
thuộc vào thời gian khác nhau
trong ngày: muỗi ban sáng,
muỗi nhọn đầu ban chiều cho
tới cuối ngày và ban đêm.
Trở lại chuyến thăm trung
tâm thành phố của tôi. Lần thứ
hai là để mua thuốc tại một
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trong những
hiệu thuốc đã
bị thiệt hại,
phải
di
chuyển ra xa
hơn nữa tới
một khu vực,
nơi có hai
khu chợ quan
trọng.
Một
điều gây ấn
tượng. Đó là
tất cả khu
phố và hai khu chợ đều hoàn
toàn bị sụp đổ. Một số dinh thự
cao từ hai cho tới 3 lầu vẫn còn
đứng vững thì nghiêng hơn cả
tháp Pisa và xe cộ chạy qua
chạy lại gần đó. Toàn bộ khu
phố đều bị phá hủy. Chỉ còn
mỗi dinh thự nơi có hiệu thuốc
là rất chắc chắn và vẫn còn trụ
lại như thế để có thể cung cấp
thuốc men cho tất cả những
trung tâm Sức khỏe.
Mọi thứ đều bị phá hủy và
đường phố đầy những gian
hàng là chỗ các người buôn bán
cư trú. Phố xá vẫn chen chúc
người như trước, y như thể
không có gì đã xảy ra. Nếu
chúng tôi thu dọn gạch vữa, có
thể chúng tôi vẫn còn tìm thấy
một số thi thể. Nhiều thi thể vẫn
còn ở đó và không bao giờ
được mang đi. Dường như
chính quyền thành phố bất lực.
Anh em không nhìn thấy bất cứ
một hoạt động nào hoặc những
chiếc xe xúc thuộc công trình
công cộng đến dọn dẹp hết
những cảnh tượng bao trùm bởi
những thứ đổ nát. Tại một số
khu phố, dân chúng tỏ ra giận
dữ, nhưng không có gì thay đổi.
Dân chúng vẫn đi làm việc hoặc
buôn bán, y như thể chẳng có gì
xảy ra.
Dân chúng bắt đầu tháo dỡ
những thứ đổ nát trong các ngôi
nhà của họ và ném gạch đá ra lề
đường, chờ một ngày nào đó

các giới chức chính quyền sẽ
thu gom tất cả những thứ bừa
bộn. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ
rằng các giới chức chính quyền
sẽ có mặt và làm việc hiệu quả.
Việc đi chuyển trong thành phố
luôn luôn khó khăn, gạch đá
làm cản trở đường xá và đôi khi
làm ách tắc hoàn toàn con
đường. Nhiều lần chúng tôi
phải đi lên trên cả vỉa hè để tới
nơi muốn tới. Thí dụ: … để đi
đến
Cộng
đoàn
Thánh
Alessandro, anh em luôn luôn
phải đi theo một lối khác. Nếu
như lối đi không bị gách đá làm
ách tắc, thì sẽ có những tấm
chặn do dân chúng dựng lên!
Chẳng bao lâu có được một
khoảng trống hoặc một khu vực
mở thì sẽ bị lấn chiếm bởi một
lô những lều trại bằng nhựa
hoặc bằng vải bạt dành cho
những người bất hạnh hơn, là
những người vẫn chưa nhận
được thứ gì. Và họ là số đông
hơn chúng ta tưởng.
Lúc này, trời đã mưa lác đác
và từng cơn rất mạnh. Cuộc
sống trở nên khó khăn đối với
những người chỉ có một tấm tôn
hoặc một tấm che chắn nhỏ
khác để bảo vệ.
Giáo xứ đang cố gắng tổ
chức lại. Các hoạt động nhóm
vẫn tiếp tục một cách bình
thường. Những người trẻ chung
sức với nhau và từ từ đập bỏ
tháp chuông ra thành từng
mảnh. Công việc đã kéo dài
một vài tuần lễ. Chúng tôi
khuyến khích các bạn trẻ bằng
cách chuẩn bị bữa ăn sáng cho
các bạn, trước khi các bạn bắt
tay vào việc, và một bữa cơm
trưa vào lúc 13.00, trước khi
các bạn quay trở về nhà.
Trước tiên có tổ chức NGO
đến từ Đài-loan theo đuổi dự
án, sau đó giáo xứ đã đảm nhận.
Những đống đổ nát được xúc
lên các chiếc xe tải do thành
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phố phái tới, với sự giúp đỡ của
một số người trẻ, các bạn được
tổ chức USAID trả lương và
nuôi ăn, để chuyển những thứ
rác rưởi này ra khỏi thành phố.
Tiếc là họ đã bỏ phí thời gian
và không nhiệt tình làm việc, vì
họ muốn được trả lương dài
ngày hơn và không muốn làm
việc nhiều. Công việc mà anh
em có thể làm trong bốn đến
năm ngày thì lại được làm xong
trong 12 ngày. Có 35 chiếc xe
tải thu dọn những thứ đổ nát.
Chúng tôi xin họ chạy tới đổ tại
nhà nguyện Sarthe để nâng cao
mặt đất lên ngõ hầu xây dựng
ngôi nhà nguyện mới. Các tài
xế đã chỉ chạy tới đó có hai lần,
vì họ nghĩ địa điểm quá gần và
xe tải lại quay đầu về quá sớm
để lại được xúc đầy, vì thế họ
tiếp tục chở xà bần đi ra đổ bên
ngoài thành phố.
Hiện nay, quãng trường đối
diện với nhà thờ được dọn sạch
và hầu như bình thường chúng
tôi sử dụng một phần của nhà
thờ. Một số những người dân
mê tín vẫn còn sợ quay trở lại
nhà thờ, vì họ tin nhà thờ có thể
sụp đổ do những dư chấn mạnh
vẫn tiếp tục. Đã có vô số những
chấn động nhỏ lên tới 4 độ
Richter thỉnh thoảng lại tiếp
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diễn.
Có một giáo dân quảng đại
đã dâng cúng đặt một mô hình
khổng lổ để thay thế tháp
chuông và cung cấp chỗ che
nắng trong thánh lễ Chúa Nhật.
Chính người giáo dân này đã
đến để định vị tháp chuông, ông
thấy làm như thế là chậm, vì
không có điều kiện để buộc giữ
cho tháp chuông chắc hơn. Mô
hình tháp chuông được buộc
giữ bằng các sợi dây thừng,
nhưng sáng hôm sau nó đã bắt
đầu bị gió xé toạc.
Hôm tháng 04 lại có một
phiền phức khác. Đó là 3 cho
tới 4 tuần lễ không có khí gaz
và 10 ngày không có xăng dầu.
Những chiếc vòi cung cấp nước
ít hơn, mắc hơn và người dân ở

trung tâm thành phố không thỏa
mãn. Chúng tôi không biết
nguyên nhân vì sao. Thiếu nước
cung cấp, hay ngừng lại để ma
mãnh tăng giá?
Xem ra lúc này mọi thứ đang
trở lại bình thường. Tại khu
chợ, tình hình vẫn còn khó
khăn. Mọi thứ hàng hóa đều
chẳng có gì đáng giá. Giá cả thì
tăng vọt. Những người buôn
bán ở vùng quê hẳn có những
khó khăn để mang sản phẩm
của họ ra thành phố. Mưa gió
đang tàn phá việc thu hoạch,
chuyên chở …vv. Các hãng
bánh mì, bia cam và thức uống
không hoạt động như trước đây.
Có lẽ vì nhu cầu tăng lên quá
cao!
Việc di chuyển tại thủ đô
còn khó khăn hơn. Giao thông
vẫn còn bị tắc nghẽn và chúng
tôi cần phải mất gấp đôi thời
gian.
Về vấn đề sức khỏe vẫn còn
những hậu quả của tác động.
Nhiều nạn nhân bệnh cao huyết
áp và tiểu đường vẫn chết, cho
dù họ đã uống thuốc. Tôi lo
ngại cho các bệnh nhân tiểu
đường của tôi, vì nhiều người
không còn tìm thấy bác sĩ của
họ hoặc không tìm ra nơi mà họ
thường tới đến chữa trị.
Các thứ bệnh da liễu, tiêu
chảy, ho khan, thấp khớp vẫn
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thường xuyên, do điều kiện
sống. Dân chúng ngủ ngoài trời
và chung chạ nhiều hơn. Các
phụ nữ mang thai cũng nhiều
hơn. Số bệnh nhân của tôi vẫn
như cũ, ngay cả khi một số tổ
chức của NGO vẫn còn đang
hoạt động tại thủ đô bốn tháng
nay kể từ sau trận động đất.
Tôi đang bắt đầu đi tìm
những địa điểm để mua thuốc
men, nhưng mọi nơi giá cả đều
tăng và mọi thứ không dể tới
gần đối với cái túi tiền thường
là trống rỗng.
Hôm tháng 03, tôi đã nhận
được sự giúp đỡ của bốn nữ tu
Phan sinh (từ Panama, Peru và
Colombia), các chị đã giúp tôi
nhận những bệnh nhân cấp cứu,
kê toa, cho thuốc. Các nữ tu đã
thích ứng với hoàn cảnh và
thậm chí cả ngôn ngữ.
Trong cộng đoàn, chúng tôi
có 4 anh em và chuyển động
một cách chậm chạp theo như
khả năng của chúng tôi. Những
anh em đang thụ huấn có những

khó khăn nào đó trong công tác
huấn luyện của anh em. Đối với
các triết sinh, khóa học bị gián
đoạn lâu, họ sẽ tiếp tục học lại
vào tháng 07. Các ứng sinh nhà
tập không thể có được visa đi
Guatemala, nơi mà việc xin
giấy thông hành rất ư là phức
tạp. Chúng tôi phải xem xét
việc đặt một nhà tập tại chỗ, vì
chuyện đi ra nước ngoài quá tốn
kém và mất quá nhiều công sức.
Hôm tháng 05, chúng tôi đã
khởi động dự án “trợ cấp lương
thực” cho 400 gia đình trong
giáo xứ và hàng trăm gia đình
tại Livallois. Tại giáo xứ Thánh
Alexander, 600 gia đình sẽ
được nuôi ăn. Việc phân phát
hàng tháng sẽ được tiếp tục cho
tới 4 tháng nữa. Trước tiên,
việc phân phát đã diễn ra với sự
hợp tác tốt đẹp của những tình
nguyện viên trong giáo xứ và
được thực hiện một cách thầm
lặng và kín đáo. Dân chúng
được một lượng dầu ăn nào đó,
gạo, đậu khô, mì ống và nước

chấm chế biến với cà chua.
Dự án tiếp theo sẽ là giúp
các gia đình dựng lại nhà ở của
họ, nhưng còn rất khó khăn vì
anh em phải biết chắc chắn đây
thực sự là đất của họ đã. Chúng
tôi cung cấp vật liệu xây dựng
và các cư dân sẽ tham gia vào
lực lượng lao động.
Những dự án khác đang còn
được xem xét: tu sửa lại nhà xứ,
xây dựng những địa điểm để
phục vụ sức khỏe. Không biết
đó có phải chỉ là ước mơ hoặc
một ngày nào đó chúng trở
thành sự thực? Để sau rồi biết
…
Cuối tháng 06, hai chị nữ tu
Phan sinh sẽ tới định cư và lên
kế hoạch hiện diện tại Haiti.
Bước đầu, các chị sẽ ở đây ba
tháng và lưu lại tại giáo xứ.
Chúng tôi đã tìm được một ngôi
nhà cho các chị trong thời gian
thử nghiệm này.
Như anh em thấy đó, chúng
tôi không khoanh tay ngồi yên,
thậm chí khi mà mọi thứ vẫn tỏ
ra quá khó khăn và bị tê liệt.
Xin cảm ơn anh em đã chân
thành trợ giúp, trong suy nghĩ
và trong lời cầu nguyện. Tôi
cũng cầu nguyện cho anh em và
xin Thiên Chúa chúc lành cho
anh em.
Cầu chúc hết thảy anh em
bình an và thiện chí.
Jean-Louis
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Tin Pleiku
Cộng đoàn truyền giáo Pleiku xin kính chào
anh em!
Không hiểu thời tiết năm nay bị ảnh hưởng
cái gì nhưng cho đến giờ này, miền đất cao
nguyên vẫn còn khô hạn lắm. Chẳng bù cho
năm trước, giờ này mưa thối đất thối cát. Tuy
vậy, cộng đoàn chúng tôi vẫn cũng có đủ
“nước” để mùa màng phát tiển tươi tốt.
Trước tiên, về nhân sự trong cộng đoàn:
Mùa hè, nhân sự cộng đoàn gia tăng vì số
“Chi-Thu” bằng nhau và có thêm một số anh em
học viện lên giúp hè. Chất cũng được tăng thêm
vì “Năm Thông” (thầy năm Nguyễn Khánh
Thông) bây giờ đã là “Sáu Thông” (anh Thông
được phong Phó Tế ngày 13/06/2010). Nhưng
xem ra nhân sự từng đó thì cũng chưa thấm vào
đâu. Các anh em giúp hè chủ yếu được phân bổ
đi giúp ở những cộng đoàn người Kinh. Còn
việc giúp cho người Dân Tộc thì anh em chỉ
xem cho biết và làm được gì thì làm. Việc giúp
cho người Dân Tộc cần phải có nhiều yếu tố
nữa như: ngôn ngữ, kinh nghiệm, tình hình xã
hội …. Cho đến nay, công việc của anh em vẫn
chạy tốt.
Công việc Mục vụ:
Công việc mục vụ của anh em trong cộng
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đoàn vào mùa hè này cũng gia tăng, bởi năm
nay cộng đoàn không tổ chức được khóa giáo lý
hè tập trung cho các em Dân Tộc như những
năm trước, nên phải tự tổ chức tại chỗ. Mặt
khác, các cha xứ chung quanh đi nghỉ hè nhiều
và họ rất tin tưởng khi giao xứ lại cho các cha
Phanxicô. Anh em phải chia nhau gánh vác
dùm, để (như lời anh Phụ Trách Nicolas Hải)
giữ mối giao hảo với các cha xứ. Chắc chắn
điều này sẽ tốt cho anh em.
Nhắc lại chuyện “nước” thì cho đến nay anh
quản lý Nguyễn Đình Phục có thể thở phào một
cái, vì anh đã tạm hoàn thành công việc gắn hệ
thống nước sạch cho 26 làng trong vùng anh em
phụ trách. Kinh phí chủ yếu là của các ân nhân
trong hội Bác Ai Phanxicô (cha Trịnh Tuấn
Hoàng) và của Hội Việt Tộc (cha Vang,
DCCT). Tuy nhiên việc “nuôi dưỡng” (sửa
chữa, bảo trì..) hệ thống cũng đang còn là một
gánh nặng. Ngoài ra, anh quản lý còn phải kiêm
luôn việc chăm lo cho đời sống của đồng bào về
nhiều mặt: trồng trọt, chăn nuôi, y tế, nhà trẻ…
Anh cũng còn là một giáo sư giáo lý từ cấp Giáo
phận cho đến cấp làng. Tất cả những công việc
đó đã làm cho nhan sắc của anh Phục có phần
nào giảm đi, nhưng chắc chắn tinh thần và kinh
nghiệm của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Xin mọi
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người thêm lời cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ
anh.
Nhà nội trú cho các em ơn gọi Dân Tộc:
Do nhân sự chưa ổn định nên trong những
tháng hè, nhà nội trú đã phải 3 lần “đổi chủ”
(thay đổi người coi sóc: anh Tôn đi —› anh Phát
phụ trách; anh Phát đi —› anh Thông phụ trách;
anh Thông đi —› ???). Tuy có nhiều thành quả
trong việc hướng dẫn, dạy dỗ, định hướng ơn
gọi cho các em nhưng nay, với sự tư vấn của
anh Nguyễn Hải Minh, anh em đang còn phải

trăn trở tìm kiếm hướng đi cho nhà này. Xin
mọi người cầu nguyện và góp ý.
Tin tức về cộng đoàn Pleiku còn nhiều lắm
nhưng nói như thánh sử Gioan: “Tôi thiết nghĩ:
cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách
viết ra” nên xin phép anh em dừng ở đây. Hẹn
gặp lại.
Người đưa tin: Giu-se Hoàng Hữu Chi

Tin Cầu Ông Lãnh
Cộng đoàn Cầu Ông Lãnh xin kính chào tất
cả anh em. Kính chúc mọi người bình an và mọi
điều thiện hảo
Tôi xin được chia sẻ với anh em một vài
thông tin trong cộng đoàn
Kính thưa anh em, trong những ngày tháng
qua mọi hoạt động trong cộng đoàn diễn ra êm
đềm nghĩa là mọi hoạt động không có gì nổi bật
cho lắm. Sức khỏe của mỗi anh vẫn ổn định.
Cha Bờ-noa vẫn ăn uống bình thường nhưng đôi
chân và đôi mắt đã kém đi nhiều sau những năm
làm việc mệt mài. Đây là dịp để anh em thể hiện
tình anh em trong công đoàn bằng việc dìu dắt
Ngài mỗi khi lên xuống cầu thang. Cha Clê-men
Minh tuy tuổi đã cao nhưng con tim ngài luôn
khát khao mở rộng con dâng hiến cho tất cả mọi
người đến nổi hàng tháng bác sĩ phải yêu cầu
kiểm tra định kỳ. Bởi vậy mà sức khỏe của ngài
vẫn trong tầm kiểm sóat. Thầy Đoài nhờ vườn
kiểng mà thầy chăm sóc vào mỗi buổi sáng mà
căn bệnh cao huyết áp có vẽ như ổn hơn trước.
Cha Phụ Trách và thầy Quản Lý mỗi người giữ
gìn sức khỏe một cách khác nhau. Sáng sáng
vẫn âm thầm và đều đều cha Phụ Trách với cây
chổi trong tay ngài dạo một vòng từ trong ra
ngoài quét hết chổ này đến chổ kia. Bởi vậy các
hạt bụi và những cỏng rác thấy Ngài như run rẩy
gom lại một nơi và đi vào đúng chổ của mình.
Đây chính là niềm vui và cách giải trí của ngài.
Thầy Quản Lý thì ra công viên tập những bài
tập do bác sĩ đề ra. Anh Dương và anh Ái đã
hoàn thành các môn học trên trường. Hai anh
được nghỉ hè hai tuần để lấy sức tiếp tục đi thực
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tập ở bệnh viện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt
nghiệp vào tháng 11 sắp tới.
Nói chung các thành viên trong cộng đoàn
mỗi người một việc giúp nhau và cùng nhau xậy
dựng cộng doàn mỗi ngày một tốt đẹp hơn
Ngày Chúa nhật 27/6 vừa qua giáo xứ đã
mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô bổn mạng
Cha Xứ, thầy Quản Lý anh Dương và ban Hội
Đồng Mục Vụ bằng thánh lễ tạ ơn và bằng bữa
cơm thân tình. Sau bữa cơm trưa là thời gian mà
Cha Xứ và ban Hội Đồng Mực Vụ trò chuyện
với nhau. Hai bên cùng góp ý xây dựng chân
tình để đưa ra những hành động giúp cho giáo
xứ ngày càng tiến triển tích cực hơn
Quả thật nhờ sự nhiệt tình của cha xứ mà mọi
người trong giáo xứ gần gũi và đầm ấm hơn.
Buổi tối đến sân giáo xứ mới thấy được sự thoải
mái và bình an giữa những tiếng ồn ào của
thành phố. Cứ chiều tối các bố mẹ chở con đi
học ghé vào sân giáo xứ tìm một nơi thích hợp
nghỉ ngơi. Người thì đến cầu nguyện nơi Đức
Mẹ, thánh An Tôn, người thì nằm nghỉ, người
thì đánh cờ, người thì tổng kết lại công việc
trong một ngày qua…mọi người thấy thoải mái
và xem đây như là một địa điểm lý tưởng cho sự
bình an. Tất cả diễn ra hết sức bình thản cho dù
ngoài kia xe vẫn chảy tiếng còi vẫn inh ỏi.
Một ít thông tin xin được chia sẽ cùng anh
em kinh chúc mọi người được bình an và được
thành công trong công việc mình đang làm
Hoàng Văn Ái
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Tin Huynh Đệ Đoàn Sông Bé.
Anh em Phan Sinh Sông Bé xin được gởi lời
chào“Bình An và Thiện Hảo “ thân thương và
nồng ấm nhất đến toàn thể quý anh chị em trong
đại gia đình Phan Sinh Việt Nam.
Quý anh chị em thân mến,
Dù đang hoà
chung với không
khí bóng tròn đang
lăn tại các sân vận
động của World
Cup 2010 tại đất
nước Nam Phi
nhưng anh em
chúng tôi vẫn
không quên nhiệm
vụ chia sẻ với quý
anh chị em một vài tin tức để tất cả mọi người
cùng hiệp thông. Sau một thời gian thịnh lặng
để suy gẫm và nhìn lại đời sống của chính mình,
nay anh em chúng tôi xin được gởi đến quý anh
chị em một vài chia sẻ nhỏ về cuộc sống của
chúng tôi nơi vùng đất Bình Dương thuộc giáo
phận Phú Cường.
Trong lần chia sẻ này, anh em chúng tôi xin
được chia sẻ hai mảng: nhân sự và công việc và
sau cùng là chút tâm tình của anh em với mọi
thành phần của đại gia đình Phan Sinh.
Trước hết là về nhân sự: Nhân sự thuộc
huynh đệ đoàn luôn luôn có hai thành phần
giống như liên hiệp quốc vậy: Thường trực và
bán thường trực:
A. Nhân sự thường trực: gồm năm thành
viên (Hai linh mục và ba anh em không linh
mục).
B. Nhân sự bán thường trực: Con số này
luôn trồi sụt theo thời gian. Bình thường trong
năm luôn có một nhưng vào các dịp hè con số
này thường được tăng lên.
Dù luôn có hai thành phần trong huynh đệ
đoàn với độ tuổi khác nhau nhưng không vì thế
mà anh em có khoảng cách với nhau, trái lại anh
em cảm thấy rất vui vì sự hiện diện của nhau tại
huynh đệ đoàn này như lời của vịnh gia:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống sum vầy bên nhau”
(Tv 132,1)
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bởi anh em luôn ý thức một điều: “Tất cả anh
em đều là quà tặng của Thiên Chúa”.
Sau khi, anh Phan Văn Mười, một thành viên
không thường trực của huynh đệ đoàn kết thúc
năm thực tế trở lại học viện. Huynh đệ đoàn
tưởng chừng sẽ thiếu vắng đi sức trẻ thì mùa hè
này nhờ Chúa thương và được sự ưu ái của anh
Giám sư học viện thì con số thành viên không
thường trực của huynh đệ đoàn được tăng cường
là năm. Sự hiện diện của anh em trẻ làm bầu khí
của cộng đoàn được sinh động hơn trong mọi
sinh hoạt. Đúng là sức trẻ có khác. Anh em phá
tan bầu khí trầm lắng bằng những đóng góp hết
sức tích cực. Anh em tham gia vào trong mọi
sinh hoạt của huynh đệ đoàn, làm cho các anh
em thành viên thường trực không còn cảm thấy
cô đơn và sự tác động chi phối của yếu tố tuổi
tác nhưng cảm thấy mình vẫn trẻ trung và vẫn
còn có ích cho Giáo Hội, Tỉnh Dòng, xã hội, và
cách riêng cho huynh đệ đoàn Phan Sinh tại nơi
vùng đất truyền giáo của giáo phận Phú Cường.
Đó là về nhân sự. Nhân sự luôn đi kèm với
công việc. Công việc của các thành viên trong
huynh đệ đoàn chúng tôi được chia làm hai
mảng rõ rệt: trong nhà và ngoài ngõ.
A. Công việc trong nhà.
Vì đây là huynh đệ đoàn lao động sản xuất
nên công việc chính của huynh đệ đoàn là làm
việc chân tay. Anh em cảm nhận đây là ơn Chúa
ban như lời Cha Thánh dạy trong bút tích của
Người: “ Ai có khả năng làm việc thì làm việc
và hành nghề mình biết, miễn là nghề ấy không
gây thiệt hại cho linh hồn” (Lksc 7, 3), để tránh
việc “An không ngồi rồi làm hại cho linh hồn”
(L ksc 7, 11). Trước đây với hơn 32 mẫu đất anh
em canh tác nhiều loại cây trồng: cây ăn trái
(sầu riêng, cam, quýt, bưởi, xoài) và cây cao su,
nhưng sau một thời gian thấy không hiệu quả
nên anh em đã chuyển đổi số diện tích đất canh
tác trái cây qua việc trồng cao su. Tuy vậy một
số diện tích đất nhỏ vẫn được anh em sử dụng
để canh tác một số cây trồng ngắn hạn và chăn
nuôi. Công việc chính của cộng đoàn là thế
nhưng mỗi thành viên trong huynh đệ đoàn tuy
theo khả năng, sức khoẻ mà đóng góp vào việc
xây dựng đời sống chung của huynh đệ đoàn.
Cha bề trên vì tuổi cao nên đóng góp đời
sống chung bằng việc tạo bầu khí thiên nhiên
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cho anh em qua việc
chăm sóc nhà cửa,
trồng kiểng và nuôi
chim. Mỗi ngày từ
mờ sáng cho đến khi
bóng
hoànghôn
buông xuống anh em
luôn được hưởng bầu
khí trong lành với
tiếng chim hót líu lo,
làm anh em cảm thấy
bớt căng thẳng nhiều.

sung sức nên đảm nhiệm việc chăm sóc và thu
hoạch cao su, bao hàm luôn cả viêc trông coi số
nhân công làm việc cho huynh đệ đoàn. Với
việc canh tác cao su anh em đã tạo ra công ăn
việc làm cho một số người bao gồm cả người
địa phương lẫn người nhập cư từ những nơi
khác đến. Số nhân công này khoảng 20 người.

Cha bề dưới thì chăm sóc đời sống vật chất
cho anh em bằng những bữa cơm giàu chất dinh
dưỡng để anh em có đủ sức phụng sự Chúa,
Giáo Hội và xã hội.

Các thành viên không thường trực thì đóng
góp vào đời sống chung tuỳ theo khả năng. Anh
em tham gia “chiến đấu” trên mọi mặt trận tại
huynh đệ đoàn. Anh em sống theo phương châm
“Nơi nào khó có thanh niên”.

Hai cha mỗi người một công việc riêng
nhưng hai cha vẫn thay nhau để lo đời sống
thiêng liêng cho anh em (dâng Thánh Lễ, cử
hành bí tích). So với nhiều nơi trong giáo phận,
anh em cộng đoàn Phan Sinh Sông Bé rất hãnh
diện vì sự giàu có của mình mà nhiều giáo xứ,
giáo họ thèm muốn. Nơi đây chỉ có ba con chiên
thường trú và một số chiên ngoại trú nhưng lại
được sự “chăn dắt” của đến hai chủ chăn. Sự
giàu có này khiến anh em luôn phải cất lên lời
ngợi khen Chúa như đức Mẹ xưa kia:
”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Người
đoái thương nhìn đến kẻ nghèo hèn”.
Anh phó bề trên và anh quản lý vì còn trẻ và

Thầy Hậu, một “cây cười” của huynh đệ
đoàn. Ngoài việc làm cho anh em giảm Stress
bằng những câu chuyện cười, anh còn cải thiện
bữa ăn cho anh em bằng việc trồng một số rau
xanh và chăn nuôi một số gia cầm.

Tất cả các thành viên trong huynh đệ đoàn dù
thường trực hay không thường trực, tất cả đều ý
thức về ơn làm việc mà Cha Thánh đã dạy. Và
mọi người đều ra sức phát huy những nén vàng
mà Chúa đã trao phó.
B. Công việc ngoài ngõ.
Bên cạnh những công việc như vừa kể trên,
cộng đoàn vẫn thực hiện một số công việc mục
vụ nho nhỏ góp phần xây dựng đời sống đức tin
của Giáo hội địa phương, và nhất là để truyền bá
tinh thần Phan Sinh và Tin Mừng cho những
anh chị em mà anh em đang sống và hiện diện
cùng với họ. Cụ thể:
Với hai anh linh mục. Vì thánh chức của các
ngài nên hằng tháng và vào một số dịp, các anh
ra ngoài dâng lễ và ban bí tích cho giáo dân tại
một số giáo xứ gần cộng đoàn. Đặc biệt, cha bề
trên lo cho nhóm dòng ba Phan Sinh và dâng lễ
cho họ một tháng hai lần, anh không bỏ sót buổi
sinh hoạt nào và thật hạnh phúc cho anh tuy
nghèo khó nhưng vẫn có tài xế riêng như ai. Đố
anh chị em biết tài xế đó là ai? Chính là thầy
Hậu vui tính đó. Nhưng
thật không may mắn
sức khoẻ của Ngài đang
có vấn đề và hiện nay
Ngài đang phải đi
dưỡng thương tại Nha
Trang City. Anh chị em
thêm lời cầu nguyện
cho Ngài để Ngài
chóng bình phục và tiếp
tục thực hiện những
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công việc mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài.
Với các anh em không thánh chức thì rao
truyền Tin Mừng bằng chính đời sống gương
mẫu của các anh đúng như lời Cha Thánh dạy “
Mọi anh em phải giảng dạy bằng việc làm” (L
ksc 17, 3) trong tinh thần cũng hết sức Phan
Sinh “ hạ mình trong mọi sự” (L ksc 17, 5). Đó
là điều mà bất cứ một anh em Phan Sinh nào
cũng đều mơ ước.
Với những thành viên không thường trực,
anh em cũng tham những hoạt động tông đồ nho
nhỏ tại giáo xứ Lai Uyên: dạy giáo lý, dạy văn
hoá và nhất là chăm lo cho các em Phan Sinh
xinh xinh – mầm non của dòng ba Phan Sinh.
Anh chị em quý mến.
Trong Tin Mừng, Chúa đã có lần khuyên các
tông đồ “Anh em hãy tìm nơi thanh vắng mà
nghỉ ngơi”. Không phải tự quảng cáo, huynh đệ
đoàn chúng tôi thật sự là một nơi thanh vắng và
rất thích hợp cho những ai muốn tìm một nơi

với những thời gian thinh lặng để tìm gặp gỡ
Chúa. Hãy đến mà xem! Anh em huynh đệ đoàn
chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp những ai
muốn tìm gặp Chúa nơi thanh vắng nơi huynh
đệ đoàn chúng tôi. Mong và mời tất cả mọi anh
chị em nếu có dịp hãy đến với huynh đệ đoàn
chúng tôi.
Nói nhiều nói dài, trên đây là một vài chia sẻ
của anh em huynh đệ đoàn Phan Sinh Sông Bé.
Trong tâm tình của năm thánh 2010 của Giáo
Hội Mẹ Việt Nam. Anh em chúng tôi kính chúc
mọi thành phần của đại gia đình Phan Sinh tiếp
tục nhận được nhiều ơn huệ của Thiên Chúa Ba
Ngôi qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang, cha
thánh Phanxicô, đặc biệt là của các thánh tử đạo
Việt Nam để luôn sống xứng đáng như lòng
Chúa mong ươc: một kitô hữu và Phan sinh đích
thực. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong lần
chia sẻ tới.
Jos Như Duy

Chúng con xin báo tin:
Đại Lễ Kính Thánh Clara sẽ được cử hành
vào ngày Thứ tư 11-8-2010
Thánh lễ đồng tế ban sáng lúc 08g30
Thánh lễ đồng tế ban chiều lúc 16g00
Chúng con kính mời quý Cha, quý Thầy và
ACE Đại gia đình Phan Sinh đến hiệp dâng Thánh
lễ, cùng chung lời chúc tụng ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa với
chúng con tại Đan viện Thánh Clara:
35 Đường Đình Phong Phú,
Tăng Nhơn Phú B. Q.9 Tp.HCM.
Riêng Thánh lễ buổi chiều, lúc 5g, chúng con ước mong
được tiếp đón ACE giới trẻ Phan Sinh.
Nguyện xin Mẹ Thánh Clara cầu bầu cho chúng ta được
ơn lành thánh thiện.
CE Clara Thủ Đức
Ã Có nghi thức tưởng niệm giờ ly trần của Mẹ Thánh Clara:
Lúc 19g thứ ba ngày 10-8-2010
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Ký ức
Tu nghị Phan Sinh Tại Thế Việt Nam
(Lần thứ bảy - Đakao, 17- 20.5.2010)
Kỳ này xin hiệp thông với quý ACE Gia đình Phan Sinh một chút về: Niềm
vui gặp gỡ, ba điểm mới và ba điểm nhấn từ ngày hội lớn của PSTT chúng em.

I. Niềm vui gặp gỡ
Không vui sao được, ba năm mới gặp lại, mà
đặc biệt kỳ Tu nghị này kết hợp với việc thường
huấn Hữu trách PSTT, với chủ đề chính của Tu
nghị là Tình huynh đệ chân thành, bài do cha
TTU Dòng PSTT hướng dẫn; bài Việc tuyên
khấn và cảm nhận thuộc về Dòng do cha Cựu
Trợ úy PSTT VN Irênê Nguyễn Thanh Minh
trình bày và bài Đối Thoại do cha Giuse Phạm
Văn Bình OFM hướng dẫn.
Niềm vui được nói những gì muốn nói ở các
bàn tròn hữu hình và vô hình. Niềm vui đựơc
nghe, ghi nhớ kết thành tư liệu hành trang trên
con đường dấn thân yêu thương phục vụ.
Niềm vui được hít thở bầu khí hiệp thông
toàn cầu hóa, PSTT hiện diện ở 111 Quốc gia,
với 450 ngàn ACE PSTT và 50 ngàn GTPS.
Niềm vui vì PSTT VN được Hội Đồng QT
Dòng ưu ái quan tâm đã cử chị Cố Vấn PSTT
vùng Châu Á - Châu Đại Dương, đại diện cho
Đoàn Chủ Tịch Dòng PSTT đến thăm viếng và
thể hiện một dạng kinh lý PSTT tế nhị theo
phong cách Á Đông, và chị cùng với cha Tổng
Trợ úy chủ tọa Tu nghị bầu cử đúng theo nghi
thức của Dòng.
Niềm vui được hai Soeurs Lutz Maria và
Malpin Dòng ba Tại Viện (Philippines), đến
Với PSTT VN hiệp thông chan hòa, cầu
nguyện, sinh hoạt và học hỏi thêm.
Niềm vui của sự hiệp thông hỗ tương cốt
thiết giữa Dòng Nhất và Dòng PSTT, được cảm
nhận qua sự hiện diện của cha Giám Tỉnh FX
Vũ Phan Long và quý cha Trợ úy OFM gần xa,
với những góp ý quan trọng xoay quanh chủ
điểm ‘Bền vững phát triển đời sống PSTT’.
Niềm vui có sự hiện diện đông đủ các đại
diện đến từ các Miền trong cả nước, 49 anh chị
em đại diện cho gần năm ngàn PSTT VN, và
được nghe chia sẻ các sinh hoạt đời sống PSTT
đa dạng, được đúc kết trong bài báo cáo của anh
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Phục Vụ QG và dự phóng đời sống trong thời
gian tới.
Niềm vui sâu xa cứ mãi còn đọng lại trong
tâm hồn anh chị em, vì qua Tu nghị, mọi người
được gặp Chúa đang đồng hành trong cuộc đời
mình và trong mọi hoạt động của PSTT; mọi
người được gặp gỡ nhau để thắt chặt thêm mối
dây huynh đệ nồng nàn. Niềm vui Tu nghị như
một chất dinh dưỡng không thể thiếu nhằm tăng
cường thêm sinh lực cho hoạt động dấn thân
của anh chị em trong môi trường trần thế hôm
nay.

II. Ba điểm mới: Chuyên sâu, Khởi động
và Tổ chức
1. Chuyên sâu năm nội dung mà Tu nghị
Dòng PSTT (17- 22. 11. 2008 Hungari) đề ra
cho PSTT toàn Thế Giới, được vận dụng vào
hoàn cánh Việt Nam.
- Huấn luyện, đào tạo kết hợp hài hòa giữa
tri thức, lòng mến và đời sống, làm tăng trưởng
phẩm chất mỗi PSTT và các Huynh đệ đoàn
trong cả ba chiều kích nhân bản - Kitô - Phan
sinh.
- Thông tin liên lạc, PSTT cố gắng tìm hiểu
và vận dụng các phương tiện truyền thông, để
kịp thời thông tin liên lạc trong và ngoài Dòng,
nhằm tạo sự hiểu biết nhau nhiều hơn.
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- Giới trẻ Phan sinh, PSTT quan tâm chăm
sóc và giúp huấn luyện các em trẻ thấm nhuấn
đời sống Phúc Âm theo linh đạo Phan sinh.
- Hiện diện trong các môi trường sống,
hương thơm từ các nhân đức PSTT tỏa ra trong
đời sống hằng ngày. Đi từ Phúc Âm đến đời
sống và từ đời sống đến Phúc Âm.
- Phát triển Dòng, ‘Khơi dậy các ơn gọi cho
Huynh đệ đoàn là bổn phận của tất cả anh chị
em và là một dấu chỉ sức sống của chính các
Huynh đệ đoàn’ (THC 45.1).
2. Khởi động và đích ngắm
chính là HĐĐ Địa Phương
Đời sống người PSTT vừa qua: nghe nhiều,
học nhiều và làm nhiều; nhưng xem ra có chiều
rộng mà chưa mấy sâu. Vì thế, trước khi là bổn
phận của ai khác hoặc của cấp nào, thì chính
mỗi PSTT và mỗi HĐĐ PSTT địa phương có
trách nhiệm cần tiếp tục khởi động, kiên trì
trang bị thêm kiến thức và lòng mến, rèn luyện
nâng cao phẩm chất đời sống. Chúa đã dạy
trong luật Dòng, điều 22 rằng:
*Huynh Đệ Đoàn địa phương được thiết lập
theo Giáo luật,
- là tế bào cơ bản của toàn Dòng,
- là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh,
- là một cộng đoàn yêu thương,
- là nơi thích hợp nhất để phát huy cảm
thức về Hội Thánh, về ơn gọi Phan Sinh
- và là nơi
để
linh
hoạt đời
sống tông
đồ của các
thành
viên.
Huynh
Đệ
Đoàn địa phương
như một thung
lũng phù sa màu
mỡ, là nơi hạt
giống yêu thương
PSTT được gieo trồng, được chăm sóc bón
phân tưới nước, đơm hoa kết quả tỏa hương
thơm dịu dàng khắp nơi. Do vậy việc khởi động
và đích ngắm chính là Đức Kitô đang sống
động trong HĐĐ địa phương.
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3. Cơ cấu tổ chức điều hành PSTT VN đổi
mới
Ít nhất cũng đã 80 năm trôi qua – (từ 1930
đến 2010), từ thời kỳ anh Giacôbê Lê Văn Đức
và Nhóm tiên khởi cùng với quý cha Dòng
Nhất, xây dựng hệ thống các HĐĐ PSTT VN
theo Luật Dòng PSTT (1883), đến giai đoạn âm
thầm chuyên chăm cầu nguyện và học tập (1975
-1989) và giai đoạn (1990 - …) hồi sinh xây
dựng đời sống PSTT theo Luật Dòng mới
(1978) – nhờ ơn Chúa tác động, hạt giống PSTT
được ACE gieo ra nhiều nơi và vùng Sài Gòn
vẫn luôn là trung tâm điều hành chung, vì gần
sát bên nhà chính của Dòng Nhất. Vì thế, không
lạ gì từ trước tới nay, đa số các thành viên trong
BTV Quốc gia thường là những ACE sống tại
thành phố. Tại Tu nghị lần này đã có một sự đổi
mới, đó là tất cả ACE PSTT VN, bất kỳ ở đâu
và có năng lực phục vụ đều được Tu nghị mời
gọi ứng cử vào BTV QG. Kết quả: Anh Phục
Vụ PSTT VN thuộc Miền Nha Trang, chị phụ
trách GTPS thuộc Miền Lâm Đồng.

III. Ba điếm nhấn: Tri thức, lòng mến và
đời sống
Hiệp nhất với cái nhìn trong toàn Dòng của
Hội Đồng QT, ACE PSTT nỗ lực dấn thân rèn
luyện, để mỗi ngày một tiến triển hơn về: tri
thức, lòng mến và đời sống chứng tá. Những
yếu tố căn bản trong đời sống người PSTT là: cảm nhận thuộc về Dòng,- ơn gọi sống tình
huynh đệ, - tầm
quan trọng và bản
chất của lời cam
kết tuyên khấn cần
được thực hiện,
được làm nổi bật
và được đề nghị lại
một cách mạnh mẽ
trong huấn luyện
khởi đầu và thường
huấn (TTN - 2008).
Thân ái kính
chào trong niềm vui trọn hảo.
nguyenhoaofs
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Kitô hữu bị bách hại vì trung thành
với Chúa Kitô, Giáo Hội và Giáo Hoàng
VietCatholic News (08 Jul 2010 06:03)
Trong lịch sử Giáo Hội tín hữu đã gặp các
thù nghịch và chịu bách hại vì lòng trung thành
và lòng tôn sùng đối với Chúa Kitô, với Giáo
Hội và Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng
định như trên trước hơn 8.000 tín hữu và du
khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp
kiến chung sáng thứ tư 7-7-2010 trong đại thính
đường Phaolô VI. Đây cũng là buổi tiếp kiến
chung cuối cùng, vì ban chiều Đức Thánh Cha
sẽ đi nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cách Roma 30
cây số.
Trong bài huấn dụ Đức
Thánh Cha đã giới thiệu một
gương mặt thần học gia quan
trọng khác nữa trong lịch sử
thần học: đó là chân phước
Giovanni Duns Scoto, sống
vào thế kỷ XIII. Có một câu
khắc trên mộ người tóm tắt
được các nét địa lý trong
tiểu sử của người: ”Anh
quốc tiếp nhận người, nước
Pháp giáo dục người; thành
phố Koeln bên Đức giữ gìn
thi hài người; người sinh bên
Ecốt”. Đức Thánh Cha bổ
túc tiểu sử của thánh nhân
như sau.
Chắc hẳn người sinh năm 1266 trong một
làng quê có tên là Duns, gần Edinburgh. Được
lôi cuốn bởi đặc sủng của thánh Phanxicô thành
Assisi, người gia nhập gia đình Anh em hèn
mọn Phanxicô, và năm 1291 được thụ phong
linh mục.
Là người có trí thông minh sáng ngời thích
suy tư khiến cho truyền thống gọi người là vị
”Tiến sĩ tinh tế”, Duns Scoto được gửi đi học
triết lý và thần học tại các đại học nổi tiếng như
Oxford và Paris. Sau khi kết thúc thành công
Chia Sẻ 07 - 2010 (302)

việc đào tạo, người bắt đầu dậy thần học tại đại
học Oxford và Cambridge, rồi tại đại học Paris,
và bắt đầu chú giải các tác phẩm của Pietro
Lombardo. Các tác phẩm chính của Duns Scoto
là kết qủa các bài giảng dậy được thu thập và
mang tên những nơi người dậy học: Tác phẩm
Oxford (Opus Oxoniense), Tường trình
Cambridge (Reportatio Cambrigensis), Tường
trình Paris (Reportata Parisiensia). Khi xảy ra
xung khắc giữa vua Philiphe IV và Đức Giáo
Hoàng Bonifacio VIII, Duns Scoto tự ý rời xa
Paris để khỏi phải ký vào tài liệu chống lại Đức
Giáo Hoàng, do nhà vua ép
buộc các tu sĩ. Thế là vì yêu
thương Tòa Thánh Phêrô thánh
nhân rời bỏ nước Pháp cùng với
các tu sĩ Phanxicô khác. Sự
kiện này cho thấy trong lịch sử
Giáo Hội tín hữu đã gặp các thù
nghịch và chịu bách hại vì lòng
trung thành và lòng tôn sùng
đối với Chúa Kitô, với Giáo
Hội và Đức Giáo Hoàng.
Tuy nhiên, các tương quan
giữa vua nước Pháp và Đức
Bonifacio VIII lại thân thiện trở
lại, nên năm 1305 Duns Scoto
có thể trở lại Paris để dậy thần
học. Sau đó các bề trên gửi
người sang Koeln như giáo sư
thần học của dòng, nhưng cha qua đời ngày
mùng 8 tháng 11 năm 1308, khi mới 43 tuổi, và
đã để lại một số tác phẩm quan trọng.
Ngày 20 tháng 3 năm 1993 Đức Gioan
Phaolô II đã phong Chân phước cho cha và định
nghĩa cha là 'ca viên của Ngôi Lời nhập thể và
người bảo vệ Sự thụ thai vô nhiễm”. Định nghĩa
này tóm tắt phần đóng góp của chân phước cho
lịch sử thần học.
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Khác với nhiều tư tưởng gia kitô thời đó,
Duns Scoto cho rằng cả khi loài người không
phạm tội, Con Thiên Chúa cũng sẽ nhập thể làm
người. Tư tưởng hơi gây ngạc nhiên này nảy
sinh, bởi vì đối với Duns Scoto, việc nhập thể
của Con Thiên Chúa đã được Thiên Chúa Cha
dự định từ đời đời trong chương trình tình yêu,
và là việc thành toàn công trình tạo dựng. Nó
khiến cho mọi thụ tạo được tràn đầy ơn thánh và
chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa muôn đời trong
Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha
minh giải tư tưởng thần học của thánh nhân như
sau.
Thật ra tuy ý thức rằng vì tội nguyên tổ mà
Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta với cuộc Khổ
Nạn, cái Chết và sự Sống Lại, Duns Scoto nhấn
mạnh rằng việc Nhập Thể là công trình lớn lao
nhất và xinh đẹp nhất trong lịch sử cứu độ, và
nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ sự kiện
ngẫu nhiên nào khác, mà là tư tưởng độc đáo
của Thiên Chúa kết hiệp toàn thụ tạo với chính
mình trong con người và thịt xác Con của Ngài.
Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:
như là môn đệ trung thành của thánh Phanxicô,
Duns Scoto yêu thích suy gẫm và giảng giải về
Mầu Nhiệm Khổ Nạn cứu rỗi của Chúa Kitô,
diễn tả tình yêu mênh mông của Thiên Chúa, là
Đấng quảng đại thông truyền cho con người các
tia sáng Lòng Lành và Tình Yêu của Ngài. Tình
yêu này không chỉ được vén mở trên núi Sọ, mà
cả trong Thánh Thể Chí Thánh nữa, mà thánh
Duns Scoto rất tôn sùng. Quan niệm thần học
tập trung mạnh mẽ nơi Chúa Kitô rộng mở
chúng ta cho sự chiêm niệm, kinh ngạc và biết
ơn: Chúa Kitô là trung tâm lịch sử và vũ hoàn,
là Đấng trao ban ý nghĩa, phẩm giá và giá trị
cho cuộc sống chúng ta...
Vào thời chân phước Duns Scoto đa số các
thần học gia chống lại giáo lý Đức Maria vô
nhiễm nguyên tội, vì nó khiến cho người ta nghĩ
rằng Đức Maria không cần ơn cứu rỗi. Để giúp
mọi người hiểu Duns Scoto khai triển điểm thần
học ”sự cứu rỗi phòng ngừa”, sẽ được Đức Giáo
Hoàng Pio IX lấy lại năm 1854, khi long trọng
định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên
tội. Đức Maria là tuyệt tác công trình cứu chuộc
do Chúa Kitô thành toàn, chính bởi quyền năng
tình yêu thương và sự trung gian của Chúa mà
Đức Mẹ đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Như
thế Đức Maria hoàn toàn được Chúa Kitô cứu
chuộc, nhưng ngay từ trước khi Mẹ được thụ
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thai. Đức Thánh Cha nhận xét về điểm này như
sau.
Liên quan tới giáo lý về việc Vô nhiễm
nguyên tội, các thần học gia có giá trị như Duns
Scoto đã đóng góp tư tưởng đặc thù và làm giầu
cho điều, mà Dân Chúa đã tin một cách tự phát
nơi Đức Trinh Nữ Có Phúc, và đã biểu lộ ra
trong các cử chỉ sùng mộ, trong các kiểu diễn tả
nghệ thuật, và nói chung trong cuộc sống kitô.
Như thế đức tin nơi sự Vô nhiễm nguyên tội và
Hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ đã hiện diện
trong Dân Chúa, trong khi thần học chưa tìm ra
chìa khóa để giải thích nó trong sự toàn vẹn của
giáo lý đức tin. Như vậy, Dân Chúa đi trước các
thần học gia và tất cả đều nhờ ý thức siêu nhiên
của đức tin, tức khả năng do Chúa Thánh Thần
ban cho, khiến cho tín hữu chấp nhận thực tại
đức tin với lòng khiêm tốn của con tim và trí
tuệ. Trong nghĩa này, Dân Chúa là ”huấn quyền
đi trước” và phải được thần học đào sâu và tiếp
nhận một cách trí thức. Ước chi các thần học gia
thuộc mọi thời đại biết lắng nghe từ suối nguồn
đức tin đó và duy trì được sự khiêm tốn và đơn
sơ của con trẻ!
Sau cùng Duns Scoto còn khai triển đề tài
tương quan giữa sự tự do ý chí và trí tuệ. Thánh
nhân nêu bật sự tự do như phẩm giá nền tảng
của ý chí. Trong nền thần học phan sinh, tình
yêu thương vượt trên sự hiểu biết và luôn có khả
năng nhận thức hơn tư tưởng, nhưng luôn luôn
là tình yêu của Thiên Chúa ”logos lời”. Trong
mọi thời đại sự tự do đã là giấc mộng lớn của
nhân loại ngay từ đầu, nhưng đặc biệt là trong
thời đại tân tiến ngày nay. Lịch sử và kinh
nghiệm thường ngày đậy cho chúng ta biết rằng
sự tự do đích thật chỉ giúp xây dựng một nền
văn minh nhân bản thực sự, khi nó được thừa
nhận cùng với chân lý. Nếu nó bị tách rời khỏi
sự thật, thì sự tự do trở thành nguyên lý của tàn
phá thê thảm, phá hủy sự hài hòa nội tâm của
con người, nguồn gốc sự khiếm nhiệm của các
kẻ mạnh hơn và của các người thô bạo, gây ra
khổ đau và buồn thương cho con người.
Chân phước Duns Scoto dậy cho chúng ta
biết rằng trong cuộc sống điều chính yếu là tin
rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta và yêu
thương chúng ta trong Chúa Kitô Giêsu, và như
thế vun trồng một tình yêu sâu xa đối với Chúa
và với Giáo Hội của Ngài. Và chúng ta là chứng
nhân của tình yêu ấy trên trái đất này.
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Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều
thứ tiếng khác nhau. Chào người trẻ Đức Thánh
Cha nói ngày mùng 6 tháng 7 là lễ kính thánh
Maria Goretti tử đạo. Tuy là một thiếu nữ rất
trẻ, nhưng người đã biết chứng tỏ sức mạnh và
lòng can đảm chống lại sự dữ. Đức Thánh Cha
cầu nguyện để thánh nữ trợ giúp các bạn trẻ
luôn biết lựa chọn sự thiện, cả khi có phải trả
giá mắc mỏ đi nữa. Ngài xin thánh nữ nâng đỡ
các anh chị em đau yếu trong các khổ đau

thường ngày của họ, và cầu bầu cho các cặp vợ
chồng mới cưới luôn chung thủy và tôn trọng
nhau.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha
và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho
mọi người.
Linh Tiến Khải

Biện phân và Thập giá
Đối với người kitô hữu, mọi sự trong đời này
đều có liên hệ tới con người Đức Giêsu Kitô,
mọi sự mang lại ý nghĩa khởi từ cuộc đời, cái
chết và sự phục sinh của Người, mọi sự được
hoạ lại theo mẫu gương của Người, tập trung
vào Quyền Năng của Người, được nhắm đến
vinh quang của Người và của Cha Người. Lời
tuyên bố của Đức Giêsu, ‘Thầy là Con Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống’ (Ga 14,6) chính là
nền tảng của mọi tư cách môn đệ.
Vì thế, biện phân phải được định vị trong
khuôn-khổ-ơn-gọi để trở nên giống Đức
Giêsu, để làm mọi sự theo cung cách của
Người, để toả lan sự thật của Người, để sống
cuộc sống của Người.
Vượt quá tình yêu và sự khôn ngoan bao la
của Người, Thiên Chúa trao tặng sự tự do và
thông minh cho tạo thành nhân loại của Người
(St 1,26t) và mời gọi chúng trở thành bạn hữu
của Người như những người đồng sáng tạo (Tv
8,3-6), những kẻ thừa tự, và trở thành anh chị
em của Đức Giêsu, Con yêu dấu của Người (Rm
8,15-17). Biện phân ý định của Thiên Chúa Cha
trở thành nhu cầu khẩn thiết, đối với những ai
chấp nhận “tinh thần nghĩa tử” này, tức là đối
với những ai “Người đã biết từ trước, thì Người
đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng
với Đức Giêsu, để Đức Giêsu làm trưởng tử
giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29).
Biện phân không gì khác hơn là một tìm
kiếm trong cầu nguyện nhắm đến một ‘đời sống
chân thực trong Thánh Thần’, cần luôn luôn
‘tiến bước nhờ Thần Khí ‘ (Gl 5,25) theo dấu
chân Đức Giêsu. Nhưng việc ‘sống trong Thần
Khí’ chỉ có thể nhận được nhờ mầu nhiệm thập
giá, vì thế hành trình biện phân thường xuyên
phải trợ giúp cho việc khám phá ra dấu vết
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(nghĩa là theo ý Chúa), bởi đó cuộc lữ hành cá
nhân của con người trở thành một cuộc tham dự
đích thực vào Con Đường Thập giá của Đức
Giêsu ! Không có gì phải sợ hãi Con Đường
này cả, vì đối với Đức Giêsu điều ấy có nghĩa
là một cuộc sống của niềm vui và an ủi sâu xa
bên trong, và của người tôi tớ sinh lợi nhờ sức
mạnh của Thánh Thần. Thiên Chúa ước muốn
lịch sử cá nhân của chúng ta trở thành một cuộc
nối dài cuộc đời của Đức Giêsu.
Trong cuốn sách đã được chuẩn nhận, “Giáo
Hội mang hình thập giá” (Texas, 1990), cha
Allen Leonard giải thích rằng các Kitô hữu qua
mọi thời đại, mọi nơi, mọi ngôn ngữ, và văn
hoá đã lấy thập giá như điểm quy chiếu nền
tảng cho đức tin Kitô giáo. "Họ ngợi khen thánh
giá, biểu dương biểu tượng thập giá, tán dương
phúc lành của thập giá. Nhưng đồng thời, họ
thường loại bỏ những chướng kỳ của thập giá.
Họ yêu quý biểu tượng thập giá, nhưng lại tránh
né đòi hỏi của thập giá. Họ ca ngợi phúc lành
của thập giá, nhưng cố gắng loại bỏ ách nặng nề
của thập giá. Tại đó luôn tồn tại một điều gì đó
phiền muộn sâu xa về thập giá, một điều gì đó
gây nhiều khó chịu cho niềm kiêu hãnh và
thành quả của con người, một điều gì đó xúc
phạm đến sự độc lập của con người. Và vì thế,
trong khi tuyên xưng tầm quan trọng của cái
chết của Đức Giêsu đối với chúng ta, các Kitô
hữu, bằng nhiều cách bị cám dỗ làm thay đổi sứ
điệp căn bản của thập giá thành điều gì đó phù
hợp với lý lẽ, những nhạy cảm, những ước vọng
của con người.”
Điều ấy có ý nghĩa gì, trong một nền văn hoá
thế tục mà không có gì đáng giá cho bằng sự
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thoải mái và tự hoàn thiện 8, đối với việc khám
phá ra căn tính nền tảng nhất của mình trong
thập giá? Đáp ứng câu trả lời riêng tư cho vấn
nạn này sẽ là nội dung và phạm vi biện phân
của chúng ta.
"Thập giá thách đố những khái niệm ưa thích
của chúng ta về Thiên Chúa. Nó tấn công tất cả
những kỳ vọng, những thành tựu và sự khôn
ngoan của con người, tất cả những lý do để tự
hào. Thập giá tỏ cho chúng ta rằng Thiên
Chúa chọn thể hiện thánh ý của Người qua
quyền năng của tình yêu đau khổ”.
Trong nét đặc thù của thế giới thế tục hôm
nay, chính ý tưởng chọn bước theo Con Đường
thập giá khiến nhiều người hầu như không thể
hiểu nổi. Đa số, tự thâm tâm chúng ta xem tất
cả những đau khổ đều là xấu. Đối với phần lớn
chúng ta, thì tốt nhất là phải loại bỏ mọi đau
khổ. Trên hết, chúng ta tìm kiếm bình an, an
toàn, thoải mái, khử trừ mọi nỗi đau. Đau khổ
phải được tránh xa chừng nào hay chừng ấy. Và
vì thế, chúng ta dùng các phương tiện như kỹ
thuật, của cải và sự khôn khéo theo sự dàn dựng
của chúng ta để thực hiện điều ấy.
Lời chứng của Phaolô hầu “được đóng đinh
cùng với Đức Kitô” trở nên như vô nghĩa trong
khi viễn tượng là nhắm đến một đời sống dễ
dãi. Lời mời gọi của Đức Giêsu từ bỏ mọi sự,
‘ghét cả mạng sống mình’ (Lc14,26), và đòi hỏi
của Người là người nào muốn cứu mạng mình
thì sẽ mất (Mc 8,35-36) không hợp lý tí nào đối
với những ai đang tìm kiếm một đời sống dễ
dãi.
"Trong Tân Ước, và nhất là trong Phaolô,
Thánh Thần là quyền năng của thời đại Mêsia
đã bắt đầu nơi Đức Giêsu Kitô. Thánh Thần làm
cho Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh hiện
diện trong thân thể Người là Giáo hội. Thánh
Thần mở rộng Chủ Quyền của Đức Kitô, và võ
trang dân Thiên Chúa trong trận chiến chống lại
‘thế gian’, ‘xác thịt’, và ‘quyền lực’. Thánh
Thần thúc đẩy chúng ta đi xuyên qua vùng đất
của kẻ thù hướng tới chiến thắng chung cuộc
của Thiên Chúa, dọc theo nẻo đường đau khổ
mà chúng ta nếm trước thoáng qua vinh quang
đang đến.
Nhưng còn xa mới đưa chúng ta ra khỏi thế
giới đi vào vinh quang trời cao, còn xa mới đưa
8

Cũng có khi gọi là tự kỷ thành tựu, nghĩa là sự hoàn tất
các khát vọng hay ước muốn, mong chờ … qua những nỗ
lực riêng tư của mình (self-fulfillment)
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chúng ta ra khỏi những cuộc đấu trong võ đài
thế giới, Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta
đến với Đấng Chịu Đóng Đinh và như thế là
đến với Con Đường Thập Giá. Thánh Thần tạo
trong chúng ta những đặc nét để bước theo nẻo
đường ấy. Thánh Thần gieo cấy vào lòng chúng
ta sự ngoan cường để đi theo nẻo đường của
hèn mọn, của sức mạnh ngõ hầu đón nhận và
lưu tâm tới kẻ yếu thế, của sự bình an để chịu
đựng và đón nhận thù địch ". (xem mẫu gương
của các thánh như thánh Phanxicô Assisi,
Ignatiô Loyola, Têrêxa Avila, Don Bosco,
Maximilian Kolbe… và cũng như Mẹ Têrêxa
Calcutta!)
Cha Allen Leonard đưa ra kết luận rằng
chúng ta chạm trán với những cám dỗ theo hai
hướng : một mặt, chúng ta bị cám dỗ đề cao
Giáo hội và sứ vụ của Giáo hội ; mặt khác,
chúng ta bị cám dỗ trần tục hoá Giáo hội.
"Ngược với một đức tin được đề cao quá đáng
mà chúng ta được kêu gọi dành tâm trí mà hoạt
động, bày tỏ lòng thương xót và hy sinh. Và
chống lại thứ đức tin trần tục hoá đang lan rộng
rất nhanh giữa chúng ta ngày nay, chúng ta
được mời gọi cống hiến không chỉ sự trợ giúp
tay chân hay những hình thức chữa trị khác
nhau nhưng là ơn cứu độ – đó là nói lên tình
trạng tách rời tận căn của con người ra khỏi
Thiên Chúa và xa lìa quyền năng làm biến đổi
sự đền bù của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.
Có thể một số người nói rằng Con Đường
thập giá là một lời mời gọi quá gay go, một nền
đạo đức quá đòi hỏi. Một số có thể nói là điều
ấy không hợp lý và không khả thi tí nào. Một số
có thể phản kháng mà bảo rằng Giáo hội không
thể sống như thế trong thế giới này. Trong khi
nghe những đòi hỏi cứng rắn của Đức Giêsu,
cùng với các môn đệ của Đức Giêsu, một số có
thể thắc mắc, “vậy thì ai có thể được cứu?”
Đương đầu với mỗi bận tâm như vậy, bị vây
phủ với những ngờ vực như thế, sự biện phân
của chúng ta phải giúp chúng ta nghe ra câu trả
lời của Đức Giêsu : “Với con người thì điều này
không thể, nhưng với Thiên Chúa thì tất cả đều
có thể” (Mt 19,25).
Chỉ trong quyền năng Thánh Thần chúng ta
mới có thể tìm thấy nguồn lực để bước theo nẻo
đường như thế..."
Để có thể biện phân tốt, cần phải ghi nhớ
rằng tất cả chúng ta đều đang lâm vào một trận
chiến thiêng liêng. Thiên Chúa mời gọi chúng
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ta đứng vào hàng ngũ của Người chống lại Tên
Ác thần. Do hậu quả của nguyên tội, tâm trí con
người trở thành bãi chiến trường, và chiến lược
của Satan là quyến rũ họ, bằng sự dối trá và
những lời hứa phỉnh gạt, đi từ sự trung thành
với Thiên Chúa đến sự độc lập hão huyền. Hão
huyền là vì tại đó không thể có tình trạng trung
lập nào, hoặc là đứng về phía Thiên Chúa hoặc
là rơi vào cảnh nô lệ cho vương quốc tối tăm.
Lời động viên của thánh Phaolô vẫn còn thích
hợp : "Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh
trong Chúa và trong uy lực toàn năng của
Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của
Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những
mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu
không phải với phàm nhân, nhưng là với những
quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị
thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác
chốn trời cao." (Ep 6,10-12).
Vì thế, hậu quả của việc biện phân đúng
hoặc sai ảnh hưởng không chỉ trên cá nhân có
liên quan, nhưng còn ảnh hưởng tới toàn thể
Vương quốc Thiên Chúa (tới mức độ mà những
chiến thắng hay những thất bại của từng chiến
sĩ đều có ảnh hưởng trên kết quả chung cuộc

của toàn bộ trận chiến). Đó là điều rất quan
trọng đối với thế giới và xã hội loài người mà
các kitô hữu trở thành những môn đệ sáng suốt
của Đức Giêsu Kitô!

Lời kinh xin ơn biện phân
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển,
Xin chiếu sáng vào cõi lòng tăm tối của con.
Xin ban cho con đức tin ngay thẳng,
đức cậy vững vàng,
đức ái hoàn hảo
và sự khiêm nhường sâu xa
cùng với sự khôn ngoan và nhận biết,
lạy Chúa,
để con có thể thi hành những gì là chân thật
theo thánh ý Ngài. Amen.
(Thánh Phanxicô Atxidi)

Fr. Fio Mascarenhas
Antôn vũ Hữu Lệ (phiên dịch)

THÁNH THỂ, NGUỒN ÁNH SÁNG
CHÚNG TA CỐNG HIẾN CHO THẾ GIỚI
A. Martin Pablo Bitzer, OFMConv.
Người tiền sử đã nghĩ rằng: ánh
sáng phát xuất từ mặt trời không
chỉ là nguồn năng lực cho thân xác
mà còn cho cả tâm linh. Bằng
chứng về điều đó là các cấu trúc
xây dựng khác nhau đã được thực
hiện, trên cơ sở sự hiểu biết về
khoa khảo cổ và chiêm tinh học,
mà ngày nay vẫn tiếp tục gây kinh
ngạc cho các nhà khoa học. Dựa
trên những hình ảnh và các hình
tượng được khắc trên đá và trên
những vật liệu khác đã được tìm
thấy, các học giả đã thành công
trong việc tái tạo những nghi lễ mà
qua đó, người tiền sử đã diễn tả
niềm tin của họ. Thí dụ như tại Áinhĩ-lan, chúng ta gặp được một
tượng đài tráng lệ 5.000 năm tuổi
vào thời tiền sử: đó là đền “The
Newgrange Burial Mound” còn lâu
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đời hơn những kim tự
tháp nổi tiếng của Aicập.
Trong ngày đông chí,
21 tháng 12 hàng năm,
ánh sáng mặt trời đi qua
lỗ hổng trên nóc nhà,
chạy dọc theo một đoạn
hẹp và đi tới một căn
phòng sâu bên trong gò
đất, chiếu sáng phía bên
trong ngôi mộ, là chỗ
suốt những ngày còn lại
trong năm hoàn toàn
chìm ngập trong bóng
tối vì kiểu cấu trúc của
ngôi mộ 9. Những con
người vào thời kỳ đồ đá
tin rằng: ánh sáng chiếu
9

Cf. Giáo sư M.J. O’KELLY (Dublin, 21.12.1969).
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dọi vào xương thịt các tổ tiên của
họ ban cho họ sự sống mới, làm
cho họ sống mãi. Mỗi năm, những
người này cử hành sự kiện đó qua
những nghi lễ đặc biệt.
Nếu các yếu tố tự nhiên được
thần thánh hóa đã thành công trong
việc mang lại niềm hy vọng về sự
liên tục của sự sống đối với con
người thời sơ khai, thậm chí sau
khi chết, thì kẻ tin vào Đức Giêsu
Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết
và đang sống trong Giáo hội của
Người và đang hiện diện giữa Giáo
hội của Người bằng nhiều cách
thức khác nhau, lại càng có thể
sống đầy tràn niềm hy vọng về sự
phục sinh của bản thân và của
những người thân yêu của mình
hơn biết là chừng nào.
Trước khi chịu Khổ nạn và chịu
chết, Đức Kitô đã thiết lập bí tích
Thánh Thể, mầu nhiệm sự “hiện
diện” đích thực của Người cho tới
tận thế. Đây là một sự hiện diện –
như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã
giải thích rất rõ ràng – được gọi là
“đích thực”, không giống như thể
loại trừ những hình thức hiện diện
khác là không thực, nhưng đây là
sự hiện diện tuyệt diệu nhất, vì qua
đó, Đức Kitô hiện diện một cách
bản thể trong thực tại là mình và
máu Người ... Chính Đức Kitô
đang ở trước mặt chúng ta 10. Đây
là một sự hiện diện không chỉ
chiếu sáng (một cách dứt khoát)
cái bên kia sự chết, nhưng còn là
cái đang “ở đây và lúc này” trong
đời sống chúng ta.
Không phải tình cờ mà Đức
Gioan Phaolô II đã giới thiệu “các
mầu nhiệm sự sáng” thêm vào kinh
nguyện Thánh Mân Côi xưa và
công bố bí tích Thánh Thể như là
cao điểm của tất cả các mầu nhiệm

này: 11 “làm sao các mầu nhiệm sự sáng lại không đạt tới
đỉnh cao trong bí tích Thánh Thể”, sau đó Đức Giáo hoàng
còn gây ngạc nhiên trong Tông Thư “Mane nobiscum
Domine” của ngài, được viết nhân dịp Năm nay là Năm
Thánh Thể chúng ta đang sống 12. Trong đó, Đức Giáo hoàng
nói tới bí tích Thánh Thể như một Mầu nhiệm của ánh sáng,
ngài dành nguyên cả một chương II để nói về điều đó 13.
“Thánh Thể là một mầu nhiệm ánh sáng! Điều đó có ý
nghĩa gì, và đâu là những ám chỉ đối với đời sống và linh đạo
Kitô hữu?”, đồng thời Đức Gioan Phaolô đã gây ngạc nhiên,
14
khi ngài minh họa các suy tư của ngài với bức thánh tượng
các môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24, 13 – 35).
Giờ đây, tôi sẽ gom lại một số ý tưởng quan trọng trong
Tông thư này có liên quan tới chủ đề, là những ý tưởng hiện
nay đang chi phối suy tư của chúng ta.

Ánh sáng của hai bàn tiệc
1.Ánh sáng của Lời đã tháo cởi sự cứng cỏi trong trái tim
họ và “mở đôi mắt họ” (cf. Lc 24, 31). Giữa bóng xế
của ngày đang qua đi và sự tăm tối che phủ tâm trí họ,
Người khách bộ hành đã mang lại một tia sáng, nhen
nhóm lên trong họ niềm hy vọng và làm cho trái tim họ
khát mong được tràn ngập ánh sáng. Họ nài nỉ: “Xin
hãy ở lại với chúng tôi”. Và Người khách bộ hành đã
đồng ý. Không lâu sau đó, khuôn mặt Chúa Giêsu biến
mất, thực sự thì Thầy sẽ “ở lại” với họ, ẩn mình trong
việc “bẻ bánh” đã mở mắt cho họ nhận ra Người 15.
2.Giữa những thắc mắc và khó khăn của chúng ta, và
ngay cả những nỗi thất vọng cay đắng, Người khách bộ
hành thần linh tiếp tục đi sát bên cạnh chúng ta, mở tai
cho chúng ta nghe lời Sách Thánh và dẫn đưa chúng ta
đến chỗ hiểu sâu hơn những mầu nhiệm của Thiên
Chúa. Khi chúng ta gặp gỡ Người một cách trọn vẹn,
chúng ta sẽ vượt qua từ ánh sáng của Lời đến ánh sáng
tuôn trào từ “Bánh sự sống”, là sự hoàn thành cuối cùng
lời Người hứa “luôn ở lại với chúng ta cho tới ngày tận
thế” (cf. Mt 28, 20) 16.
3.Thực là ý nghĩa đối với hai môn đệ trên đường Emmau, được những lời của Chúa chúng ta chuẩn bị đúng
lúc, đã nhận ra Người tại bàn ăn nhờ cử chỉ đơn sơ là
“việc bẻ bánh”. Khi tâm trí được chiếu sáng và cõi lòng
được nhóm lửa, thì các dấu hiệu bắt đầu “lên tiếng nói”.
Thánh Thể mở ra một bối cảnh năng động của các dấu
chỉ, chứa đựng một sứ điệp phong phú và rõ ràng. Qua
11

10

Gioan Phaolo II, Tông thư “Bánh Chúa
Ban Cho Chúng Ta” (Vatican,
07.10.2004) 16.
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Gioan Phaolo II, Tông thư “Kinh Mân Côi của Đức Nữ Trinh Maria”
(Vatican, 26.10.2002) 21.
12
“Bánh Chúa Ban Cho Chúng Ta” Số 9.
13
Sđd số 11 - 18
14
Sđd số 11
15
Sđd số 1
16
Sđd số 2
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các dấu chỉ này, một cách
nào đó, mầu nhiệm được mở
ra trước mắt kẻ tin 17.

ăn Vượt Qua. Việc là một bữa ăn thuộc thành phần cốt
thiết của cấu trúc bí tích. “Hãy nhận lấy mà ăn ... Đoạn,
Người cầm lấy chén và ... trao cho họ, và nói: tất cả các
con hãy uống” (Mt 26, 26. 27). Như thế, điều này diễn
tả tình bạn mà Thiên Chúa mong muốn thiết lập với
chúng ta và là điều mà chính mỗi người trong chúng ta
phải vun đắp cho nhau 19.
2.Thực vậy, đừng quên rằng bữa ăn Thánh Thể cũng
mang một ý nghĩa hy tế thâm sâu và tiên quyết. Trong
bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô lại tỏ bày cho chúng ta hy
tế được trao dâng một lần nữa cho mọi người trên đồi
Golgotha. Dẫu hiện diện trong bí tích Thánh Thể trong
tư cách là Đấng Phục Sinh, song Người mang các dấu
tích cuộc khổ nạn của Người, mà mỗi Thánh lễ là một
cuộc “tưởng niệm”, như phụng vụ nhắc chúng ta nhớ
trong lời tung hô tiếp theo sau việc dâng hiến: “Lạy
Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết,
chúng con tuyên xưng việc Chúa sống lại ...” 20.
3.Đồng thời, trong lúc bí tích Thánh Thể hiện tại hóa điều
đã xảy ra trong quá khứ, thì bí tích này cũng thúc đẩy
chúng ta hướng tới tương lai, khi Chúa Kitô sẽ lại đến
vào ngày lịch sử kết thúc. Khía cạnh “cánh chung” đó
làm cho bí tích Thánh Thể trở nên một biến cố lôi kéo
chúng ta vào trong bí tích đó và mang lại niềm hy vọng
tràn đầy cho cuộc hành trình kitô hữu của chúng ta 21.

Kết luận thứ nhứt
Trên hết, Thánh Thể là ánh
sáng, vì qua mỗi Thánh lễ, phụng
vụ Lời Chúa đi trước phụng vụ
Thánh Thể trong sự duy nhất của
hai “bàn tiệc”, bàn tiệc Lời và bàn
tiệc Bánh.
Việc đọc các đoạn sách Kinh
Thánh bằng tiếng bản xứ thì không
đủ, nếu như chúng không được
công bố một cách cẩn thận, được
chuẩn bị, được chú ý một cách sốt
sắng và thinh lặng suy gẫm, để cho
lời Thiên Chúa có thể chạm tới
tâm và trí con người. Các Nghị
phụ trong Công đồng cũng hối
thúc vị cử hành phải xem bài giảng
như một phần của phụng vụ, nhắm
mục đích giải thích lời Thiên Chúa
và từ đó rút ra ý nghĩa cho cuộc
sống của người kitô hữu.
Bằng cách đó, chiều kích hiển
nhiên của bí tích Thánh Thể trong
Thánh lễ có thể được sống một
cách trọn vẹn trong sự thật của
mầu nhiệm này, vì Đấng hiện diện
trong những tấm bánh khiêm hạ và
rượu cũng là Đức Giêsu trong Thịt
và Máu của Người: “Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì được sống muôn
đời. Và tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thực
là của ăn và máu tôi thực là của
uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong
người ấy” (Ga 6, 54 – 56) 18.

Kết luận thứ hai
“Chúng ta thường xuyên bị cám dỗ giảm thiểu bí tích
Thánh Thể vào các chiều kích của chúng ta, đang khi trong
thực tế, chính chúng ta phải mở ra với các chiều kích của
Mầu nhiệm. Bí tích Thánh Thể là một quà tặng quá vĩ đại
hứng chịu sự hàm hồ và sự xem thường” 22.
Nhờ việc sống toàn bộ đời sống kitô hữu của chúng ta
trong chiều kích Thánh Thể, đây là điều tiên quyết, chúng ta
mới có thể cống hiến cho thế giới ánh sáng của Người, Người
là Đấng một ngày kia đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian; ai
theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối; nhưng sẽ nhận được
ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12).
(Koinonia 2005. N 2 – vptd)

Ba chiều kích phải ghi nhớ
1.Không nghi ngờ gì nữa,
chiều kích hiển nhiên nhất
của bí tích Thánh Thể đó là
một bữa ăn. Bí tích Thánh
Thể được sinh ra vào buổi
chiều ngày Thứ năm Tuần
Thánh, trong khung cảnh bữa
19

Sđd số 15
Sđd
21
Sđd
22
Sđd số 14.
20

17
18

Sđd số 14
Sđd số 12 – 13.
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Những người khách không quen (tiếp theo)
Damiano

Người khách Thứ Mười Lăm.
Dịp Tết nguyên đán, một cô gái trong một xứ
đạo nhà quê, đi làm ở thành phố về quê ăn tết,
mặc bộ váy đầm sặc sỡ, đến gặp cha xứ. Mọi
người đều nhìn theo với cặp mắt không bình
thường! Một bà nói với bà hành xóm: ăn mặc
hở hang như vậy mà vào gặp cha xứ, thật chẳng
ra làm sao cả! Bà kia nguýt: quen thói ăn chơi
rồi mà! Sau hơn một giờ mà chưa thấy cô ấy ra
về, một bà lại nói: Ông cha này cũng quá đáng,
thứ con gái đó mà không đuổi ra lại còn tiếp
riêng thì thầm cả buổi! Thứ đĩ đó vào tìm cách
cám dỗ ông cha chứ gì!
Thế là cô gái và cả ông cha đều bị tình nghi.
Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa, dần dần cả
làng đều biết chuyện đó. Ít lâu sau chính cô gái
đó đến kể với tôi sự việc đó và cô rất buồn:
-Thưa cha sao người ta hay đa nghi quá vậy
cha?! Con thì không ăn thua gì, nhưng tội
nghiệp cho cha xứ của con, bị hiểu lầm oan
uổng!
-Bị hiểu lầm là chuyện thường tình, hình như
không ai tránh khỏi, không chuyện này thì
chuyện khác. Vì thế cha xứ con có lẽ ngài cũng
dư hiểu điều đó nên ngài không buồn như con
nghĩ đâu. Trong đời cha cũng có trương hợp bị
hiểu lầm như thế và người đến gặp cha không
phải là cô gái bình thường như con,nhưng lại là
một cô gái điếm thực thụ; nhưng khi cha đem
được cô gái đó về con đường hoàn lương thì
người ta hết xì xầm. Làm linh mục nhiều khi có
vào hang mới bắt được cọp!
Trong Tin Mừng nhiều lần Chúa Giê-su cũng
bị hiểu lầm, cả vấn đề nữ giới, như khi Ma-ri-a
Ma-đa-lê-na đến quì dưới chân Chúa vừa khóc
vừa lấy tóc lau chân Chúa , chủ gia nghĩ trong
bụng: nếu ông này là một vị ngôn sứ thì phải
biết cô gái này là ai chứ. Trong cuốn phim: cơn
cám dỗ cuối cùng, người ta cũng dựa trên sự
hiểu lầm đó mà dựng nên cuốn phim này, nói
rằng Chúa Giê-su và cô Ma-đa-lê-na đã kết hôn
với nhau và đã có hai đứa con.
Trong bài Tin Mừng sáng nay thánh Mac-cô
kể lại việc Chúa Giê-su bị hiểu lầm (3, 20-21).
Họ nói rằng Người mất trí! Đây không phải lần
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đầu tiên người ta hiểu lầm về Người . Có lúc
trước những phép lạ, người ta còn nói Người bị
quỉ ám. Họ vẫn thắc mắc: ông là ai? Có lúc dân
chúng tưởng Người là một phù thủy, đọc một
câu thần chú liền có bánh ăn dư dật; vì thế
Người mới nói: Các ngươi đến với ta chỉ vì các
ngươi được anh bánh no nê, nghĩa là coi ta như
một phù thủy không hơn không kém! .
Trong Cựu Ước, để Do thái khỏi hiểu lầm
Thiên Chúa như một vị thần, nên Thiên Chúa
cấm họ tạc tượng Người : Ngoài Ta ra không có
vị thần nào khác!
Ngày nay chúng ta vẫn hiểu lầm Chúa . Khi
cầu xin chuyện gì không được thì chúng ta buồn
trách Chúa , làm như Chúa là một vị thần lành
hay thần dữ không hơn không kém.
-Thưa cha, lúc con đi lễ ngày Chúa nhật mà
ăn mặc hơi diêm dúa một chút thì người ta cũng
hấy nguýt, nhìn con với cặp mắt thiếu thiện
cảm. Con mà đi lễ thường buổi sáng thì người
ta cũng chỉ chỏ và chọc phá, nói: coi bà thánh
kìa! Họ hiểu lầm lòng thành thật của con.
-Thì con đọc Tin Mừng thì thấy, anh em họ
hàng Chúa Giê-su mà còn hiểu lầm Chúa nữa là
người ngoài. Cũng vì hiểu lầm mà người ta có
thể làm hại, bắt bớ chúng ta: Vua quan nhà
Nguyễn xưa cho đạo công giáo là tà đạo; và trên
Thánh giá Chúa Giê-su đã xin với Chúa Cha:
Xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình đang
làm gì! Nghĩa là họ đã hiểu lầm.
-Vậy thưa cha, khi chúng ta bị hiểu lầm như
thế thì nên có thái độ nào ạ?
-Bình tĩnh, phải, nên bình tĩnh vì cho đó là
chuyện thường. Đừng nổi tự ái hay bực bội vì
cái sai của người ta . Nếu người ta đúng thì
mình nhận lấy mà sửa sai, nếu người ta sai thì
mình đừng chấp. Có buồn thì buồn 5 phút thôi!
-Người ngoài hiểu lầm, thôi cũng được đi,
nhưng chính những người thân trong gia đình
và bạn bè xưa nay chơi thân cũng hiểu lầm con
mới ức chứ!
-Thì trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói:
Những người thân của Người cũng tưởng
Người mất trí. Người đa nghi thì cái gì cũng
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nghi được, ta sống tốt hay xâu họ cũng đặt vấn
đề được cả!
Vừa rồi, một cô gái trẻ, đẹp, học giỏi, nết na
được nhiều chàng trai đua nhau chinh phục.
Bỗng nhiên cô ta giã từ tất cả, đến gõ cửa một
tu viện. Nhiều người bàn tán xì xào: chắc là thất
tình mới đi tu chứ gì!
Một chàng trai độc thân, đồng lương đem
chia hai, một nửa để sống, một nửa để giúp các
trẻ em nghèo không có tiền học. Thấy vậy bạn
bè bảo anh ta không bình thường! Nhưng trong
trừơng hợp này không biết ai không bình
thường, anh ta hay những người nói như thế.
-Con sống như thế có người lại cho con
muốn sống lập dị, khác người mới khổ chứ!
-Nhiều khi muốn sống tốt, phải can đảm
sống lập dị, khác người; thấy đa số sai mà mình
cũng chạy theo là người không có lập trường.

Và sống vững lập trường nhiều khi không dễ
chút nào! Thấy người ta làm giàu cách bất
chính, mà không chạy theo mới là người có lập
trường. Nhưng ngày nay sống được như vậy rất
khó.
Trên đường đi từ Long Xuyên đến Cần Thơ,
chiếc xe honda bị xì lốp, tôi dắt vào một túp lều
nhỏ, có ông già đang ngồi chờ vá xe. Qua câu
chuyện lúc ngồi chờ vá xe, tôi được biết thợ vá
xe là một thương binh tập kết miền Bắc về. Ông
rất nghèo, thiếu ăn mặc dầu ông có ba bốn cái
huy chương được nhà Nước trao tặng. Ông
than: Mấy chục năm trời tham gia kháng chiến,
bị thương nhiều nơi trong mình mà tôi dẫn
nghèo xơ nghèo xác như dzậy, cũng vì tôi
không chịu ăn theo người ta thôi. . . Nhưng thà
nghèo như dzậy mà lương tâm thanh thản. . .
Một người sống lập dị đáng khâm phục.

15 Ngày cùng với thánh Phanxicô

CẦU NGUYỆN (tiếp theo)
Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm

Ngày thứ sáu

CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG
Đến được với Chúa
“Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu,
công chính và từ bi,xin ban cho chúng con là
những kẻ khốn nạn,thực hiện được những điều
chúng con biết là Chúa muốn,và luôn luôn
muốn những điều đẹp lòng Chúa,để nhờ ngọn
lửa Thánh linh thanh luyện,soi sáng và nung
nấu tận tâm can,chúng con có thể bước theo vết
chân Con yêu dấu Chúa, là Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con,và chỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp,
chúng con đến được với Chúalà Thiên Chúa tối
cao, trong Ba Ngôi trọn hảovà trong mối hiệp
nhất tuyệt đối,Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Đấng hằng sống, hằng trị, và hằng được tôn
vinh đến muôn thuở muôn đời. Amen”.
(T TD, 50-52)

Vào những năm cuối đời của ngài (khoảng
năm 1224...), thánh Phanxicô nghĩ lại về những
kinh nghiệm ngài đã trải qua và chúng cho ngài
thấy con đường thiêng liêng dài và rộng biết
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bao. Thay vì nói về chúng một cách lý thuyết,
ngài mô tả chúng cho chúng ta trong khung
cảnh một lời kinh nguyện, theo cấu trúc và văn
phong của Phụng vụ. Lời kinh này kết thúc một
lá thư dài viết cho tất cả anh em, vì ngài đau ốm.
Nhiều danh xưng được gán cho Thiên Chúa
diễn tả sự cao cả của Người: toàn năng, tối cao,
vĩnh cửu, và trong tương quan với con người:
công chính và từ bi. Việc đến với Thiên Chúa
không bao giờ là nửa vời: mầu nhiệm của Người
được mặc khải cho con người trước hết như một
Đấng khác, vượt trên mọi kinh nghiệm do
Người tuyệt đối cao vời, Người quyền năng cao
cả và Người hiện hữu vượt trên mọi giới hạn.
Đồng thời với sự siêu việt này mà thánh
Phanxicô luôn đặt lên hàng đầu, Người được
biểu lộ trong tương quan với con người: đó là
một Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng con
người, luận xét nó và đưa lên bàn cân điều lành
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điều dữ vì Người công chính. Và khi Người
nhìn thấy sự mỏng dòn, sự bất lực và sự khốn
cùng là những thứ thuộc bản tính con người, bấy
giờ Người bộc lộ ra lòng cảm thương, con tim
quặn đau và lòng từ bi thương xót. Hai khuôn
mặt ấy của mầu nhiệm Thiên Chúa chẳng những
không hề cầm giữ thánh Phanxicô ở cách xa,
nhưng còn thúc đẩy ngài tiến lên phía trước để
tìm đến những sự phong phú khôn dò của Thiên
Chúa. Thiên Chúa không phải là một hữu thể
khô cứng, im lìm: có những thực tế trong đó
Người vui thỏa và Người muốn như thế; đối với
con người, Người quảng đại, Người là Đấng thi
ân. Chính để diễn tả điều đó mà thánh Phanxicô
đã có thể nói những điều đẹp lòng Chúa, những
điều Chúa muốn, giống như một người túng
thiếu, ngỏ lời với Người và nói, nhân danh tất cả
mọi người: Xin ban cho chúng con. Để bổ sung
cho ngôn ngữ ấy về Thiên Chúa, còn phải nêu
bật ba biểu từ khác nơi hàng áp cuối của đọan
văn trên: Chúa là Đấng hằng sống, hằng trị và
được tôn vinh. Thiên Chúa là sự sống tràn đầy,
“liên lỉ tuôn trào những sự mới mẻ bất ngờ”,
Người hiển trị, không như ông chủ chuyên chế,
nhưng như một “nhà sáng lập hội nhạc thiên
thu” vui tính, Người chiếu tỏa ánh sáng vinh
quang rực rỡ.
Đấng mà lời nguyện này được dâng lên
không phải là Thiên Chúa tự tại: đây là Thiên
Chúa của mặc khải, Cha của Con chí ái, Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ở đây còn có cả
Chúa Thánh Linh nữa. Như thế, trọn vẹn mầu
nhiệm Thiên Chúa sống động được sáng tỏ
trong một đọan văn quả là ngắn ngủi này. Mặt
khác, hai biểu từ lấy từ trong Phụng vụ nêu bật
điều đó: Ba Ngôi trọn hảo và mối hiệp nhất
tuyệt đối. Có thể chúng ta chỉ thấy đó là việc lấy
lại những công thức có sẵn. Nhưng nếu chúng ta
thử đi sâu vào ý nghĩa thánh Phanxicô không
thể quên - trong các tác phẩm của người, mỗi
lần có chữ Ba Ngôi thì đều có chữ đối lập: Một
Chúa - chúng ta sẽ ngạc nhiên về trực giác thần
học của ngài. Ba Ngôi trọn hảo, đó là lời xác
quyết về Ai khác, về sự khác biệt có thực giữa
các Ngôi Vị trong sự hiệp nhất thần linh. Mỗi
Ngôi Vị là chính Ngôi Vị đó, khác biệt, Đấng
khác, được đón nhận và được kính trọng đúng
như thế. Nhưng việc đó diễn ra trong sự hiệp
nhất tuyệt đối. Sự khác biệt, sự độc lập, không
hề đẩy đến sự bùng nổ, sự xa cách hay sự chia
rẽ, nhưng quay lại trong Một Thiên Chúa duy
nhất. Khác biệt và Duy nhất, luôn là sự đôi co
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không thể có được nơi con người, lại trở nên
một sự hài hòa tuyệt diệu nơi Thiên Chúa Ba
Ngôi. Đấng khác và cũng là chính mình không
lọai trừ nhau hay trung hòa nhau. Nơi điểm này
Thiên Chúa Ba Ngôi là một khuôn mẫu và là
một lời mời gọi đối với mọi mối tương quan
nhân lọai.
Và đây, trái ngược với sự viên mãn huy
hoàng và đầy ắp ấy, tạo vật yếu đuối, tạo vật
được chỉ định bằng một cái tên duy nhất: khốn
nạn, hay bần cùng. Người ta nói rằng chữ khốn
nạn, bất hạnh ấy có đó để kéo lòng thương xót
lại gần tối đa, là cách Thiên Chúa cư xử với con
người. Bởi vì nếu con người là một hữu thể
khốn nạn, điều thánh Phanxicô thường hay nói,
không vì thế mà nó ít khả năng hơn để thực hiện
nhiều điều, với sự trợ giúp của Chúa, vì danh dự
của Chúa và chỉ nhờ ơn Chúa. Nó có thể biết
điều Thiên Chúa muốn. Nó có thể khám phá ra
trong cuộc đời mình và trong sứ điệp được gửi
đến cho mình chương trình của Thiên Chúa trên
nó. Cũng vậy, với một khát vọng thân thiết và
những quyết định hữu hiệu, nó có thể muốn
những điều đẹp lòng Chúa, giống như Đức
Giêsu, Đấng “hằng làm những điều đẹp ý Cha
Người” (Ga 8,29). Nhất là, nó có thể làm, thực
hiện cách cụ thể, sau khi đã khám phá ra những
định hướng, ý muốn của Thiên Chúa. Hơn thế
nữa, sau khi để cho Chúa Thánh Linh tác động
nơi mình, nó có thể bước theo vết chân Đức
Kitô, và được đến tới đích cuối cùng, cuộc gặp
gỡ Chúa Cha trong mầu nhiệm Ba Ngôi hằng
sống và hằng được tôn vinh. Một lần nữa, kẻ
khốn nạn không bị kết án tù hãm trong sự khốn
cùng của nó; Thiên Chúa kêu gọi nó vào một kế
hoạch cao cả, vạch ra con đường cho nó, và
Người ban cho nó những năng lực cần thiết để
thực hiện.
Trong cách ứng xử này của con người, thánh
Phanxicô phân biệt hai khía cạnh: tích cực và
tiêu cực. Người cho rằng con người biết, ít là có
thể biết, đâu là ý Chúa; nó có khả năng nhận ra
những điều đẹp lòng Chúa và nhất là có thể
hành động để thực hiện chúng. Nhưng như thế
chưa đủ. Phải đi qua một con đường nơi đó
không phải con người sáng nghĩ ra lối đi, nhưng
là Chúa Thánh Linh. Đó là khía cạnh tiêu cực
mà các dòng sau đây mô tả:
Để nhờ ngọn lửa Thánh Linh thanh luyện,
Soi sáng và nung nấu tận tâm can...
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Con người quay về với Thiên Chúa, xin
Người ban ơn để lên đường thực hiện kế họach
yêu thương của Người. Nó ý thức ngay rằng đây
là một tiến trình vượt trên những quyết định và
những sự dấn thân của con người, phải có sự
can thiệp đến từ nơi khác. Nơi khác đây là Thần
Khí của Chúa Cha và Chúa Con, Thánh Khí,
Người cũng là lửa phát tán thành đám cháy. Chỉ
mình Người mới làm được cho con tim chấp
nhận một cuộc thanh luyện huyền nhiệm, gột
rửa nó tận chiều sâu bên trong khỏi mọi sự dơ
bẩn, chiếu sáng nó bằng ánh sáng rực rỡ của
Người, nhất là đốt cháy nó bằng lửa của Người.
Cuộc biến đổi ba mặt này (ba con đường của đời
sống thiêng liêng theo truyền thống: thanh
luyện, minh chiếu, kết hiệp), thánh Phanxicô đặt
nó trực tiếp cho quyền năng của Chúa Thánh
Thần, Đấng thanh luyện, soi sáng và làm cháy
lửa yêu mến. Họat động của con người tự xóa
mình đi và nhường chỗ cho quyền năng của
Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể thực hiện
điều không một ai có khả năng làm được: con
người cháy lửa yêu mến.
Dần dần chúng ta bắt đầu thấy rõ hơn ý nghĩa
của biểu từ hơi mơ hồ: những điều chúng con
biết là Chúa muốn. Điều Chúa muốn là thấy con
người được Thần Khí của Người chiếm ngự,
phó mặc cho họat động huyền nhiệm của Thần
Khí, họat động ấy sẽ làm cho con người trở nên
tinh tuyền, sáng suốt và tràn ngập tình yêu. Chỉ
bấy giờ nó mới có thể bước đi trên những dấu
chân của Thánh Tử chí ái của Người. Bước theo
vết chân Đức Kitô, như Thư thứ hai của thánh
Phêrô đòi hỏi (2, 21), đọan thư mà thánh
Phanxicô trích dẫn nhiều lần, trước tiên không
có nghĩa là làm lại các cử chỉ của Đức Giêsu
trong cuộc sống trần thế như thể chúng ta luôn
sát cánh bên người, nhưng là đi vào toàn bộ đời
sống, cái chết và vinh quang của Người. Đó là
sống lại cuộc Khổ nạn hồng phúc của Chúa,
chấp nhận với lòng khiêm hạ và đức nghèo khó
bên trong những nghịch cảnh và những đau khổ
của cuộc sống, trong sự trung thành với Phúc
Âm và những lời thề hứa của mình.
Bước theo vết chân Đức Kitô nằm ở trung
tâm lời cầu nguyện nhưng nó vẫn không phải là
mục tiêu cuối cùng: dù là trọng tâm, nó vẫn còn
là một chặng đường. Điều mọi sự đều quy về
được diễn tả qua mấy chữ này: Đến được với
Chúa
Đích đến của con đường là cuộc gặp gỡ giữa
con người với Thiên Chúa. Chúng ta bước đi
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theo kiểu cách của Chúa Con, với lửa của Chúa
Thánh Thần trong con tim, Đấng tiếp tục công
việc của Người trên con đường đó. Cuối cùng,
một ngày kia – nhưng là lúc nào? – chúng ta sẽ
tới đích. Đó là lên đến đỉnh; nơi đó Thiên Chúa
đang chờ đợi chúng ta, chúng ta được dựng nên
vì Người, và mọi sự trong chúng ta đã không
bao giờ ngưng tìm kiếm và khát khao Người, dù
phải trải qua những con đường trắc trở. Người là
Cha, Đấng mà Chúa Thánh Thần đẩy và Chúa
Con dẫn chúng ta tới, Người là Đấng duy nhất
Tối Cao thế nhưng không bao giờ đơn độc vì là
Ba Ngôi và đồng thời là Một Chúa. Chúng ta tới
đó không phải để chiêm ngắm một cảnh tượng,
nhưng để, với tư cách là bạn hữu và người đồng
bàn, chúng ta chia sẻ cuộc sống, vương quốc và
vinh quang của Đấng ban mình cho chúng ta,
sau khi đã kéo chúng ta đến với Người. Tuy
nhiên, tình thân thiết khôn tả này nơi thánh
Phanxicô không dẫn đến một sự thân mật quá
đáng: Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng Tối Cao
(đối với con người), và toàn năng.
Tất cả những viễn ảnh lạ lùng ấy được chứa
đựng trong một đọan văn do một câu duy nhất
làm thành và xuất hiện như một lời kinh. Lời
kinh này còn được chú ý bởi nó nhấn mạnh lời
van xin. Để làm cho lời cầu xin thêm nặng ký,
được nhận lời, nếu sự khốn nạn của con người
được nhắc tới, thì chúng ta vẫn kêu cầu chính
Thiên Chúa, kêu cầu nại đến những phẩm tính
của Người: vì danh dự của Chúa. Đó là vì Thiên
Chúa là Thiên Chúa, vì bản thể sâu xa của
Người không phải quy về chính mình, nhưng
mở ra và hướng đến con người, nên để làm điểm
tựa cho mỗi lời cầu xin, chúng ta có thể chạy
đến với vực thẳm ấy, tình yêu say đắm ấy mà
Người nếm trải đối với con người.
Trong khi đề ra cho con người những đòi hỏi
gắt gao và như vậy thánh Phanxicô nghĩ rằng nó
có khả năng để đáp trả, thánh nhân biết rằng,
cùng với thánh Phaolô và tất cả truyền thống
Kitô giáo, mọi sự đến từ Chúa và mọi sự tùy
thuộc vào Người. Nếu thánh nhân không nói
con người được cứu nhờ đức tin mà thôi, ngài sẽ
nói, và có lẽ còn triệt để hơn: chỉ nhờ ơn Chúa
trợ giúp như ở đây, và ở chỗ khác: chỉ vì Người
là Đấng từ bi nhân hậu (L Ksc XXIII, 8). Dĩ
nhiên là, muốn được giòng sông tốt lành và dịu
hiền (ân sủng và lòng thương xót) đưa đi, phải
nhảy xuống nước, nhưng những giòng nước này
không ngừng chảy ra từ trái tim của Thiên Chúa
Ba Ngôi vì phần rỗi của thế gian.
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