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Đakao, ngày 14 tháng 7 năm 2011
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Ngôi Lời của Thiên Chúa
ban cho anh chị em sự khôn ngoan của Người !
Ngày 25-6, tôi đã sang Manila để cùng với Liên Hội đồng Giám Tỉnh
châu Á (FCAO) (do hai Hội đồng Nam Á [SAAOC] và Đông Á [EAC]
hợp thành) gặp gỡ Hội Đồng Dòng. Chiều hôm ấy, Đại Gia đình Phan sinh
Phi đã dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Nhà nguyện Giáo xứ
thuộc Nhà Tỉnh Dòng San Pedro Bautista với anh Tổng Phục vụ José R.
Carballo, OFM, và các anh Giám Tỉnh, Giám Hạt của các Tỉnh Hạt thuộc
châu Á. Sau Thánh lễ, bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại hội trường Giáo
xứ. Trưa hôm sau, chúng tôi được đưa tới nơi họp là Trung Tâm Canh Tân
của các chị Phaolô thành Chartres ở tình Cavite. Nhân dịp này, anh Tổng
Phục vụ, các anh Tổng Cố vấn và các anh chị em thuộc Đại Gia đình Phan
sinh Philippines đã gửi lời chào thăm đến Đại Gia đình Phan sinh Việt
Nam. Nay tôi xin chuyển các lời chào chúc thân tình ấy đến toàn thể anh
chị em.
Các tư tưởng hướng dẫn những ngày gặp gỡ của chúng tôi từ ngày 26
đến ngày 30-6 phần lớn được rút ra từ Bản văn chung kết của Tổng Tu
Nghị Átxidi 2009, Những Người Mang Quà Tặng Phúc Âm. Chúng ta đã
nhận Phúc Âm như một món quà tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, chúng ta
phải quan tâm dâng trả lại, qua việc ra đi loan báo Tin Mừng bằng các hình
thái cũ và mới, bằng lời nói và việc làm: “Mọi thực tại đều là quà tặng đến
từ Người và quà tặng cao quý hơn mọi quà tặng chính là Chúa Con hiển
phúc và vinh quang, Đấng mà Người đã ban cho chúng ta và đã sinh ra
cho chúng ta. Đây là Tin Mừng mà chúng ta đã nhận được: Tin Mừng Đức
Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, là quà tặng đã biến đổi cuộc đời thánh
Phanxicô Átxidi và biến đổi mỗi người chúng ta”1 và “Tự bản chất sâu xa
nhất, Tin Mừng là một quà tặng được nhắm để chia sẻ. Việc sai đi loan báo
Tin Mừng bắt nguồn từ gốc rễ sâu xa của Tin Mừng, đồng thời cũng là
một đòi hỏi của đức tin. Quả thật, một kinh nghiệm trung thực về Thiên
Chúa đặt chúng ta vào thế chuyển động, bởi vì không thể nào cảm nếm
tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và chỉ là tình yêu, yêu
đến mức điền cuồng, mà lại không cảm thấy phải cấp bách chia sẻ kinh
nghiệm ấy cho người khác” 2.
Để làm được điều đó, chúng ta phải tôn trọng một thang các giá trị,
các ưu tiên. Bài Tin Mừng cách đây vài ngày, Mt 10,34–11,1, đã dạy
chúng ta như thế: chúng ta phải duy trì một trật tự, mà trên đỉnh là Thiên
Chúa hay là Đức Kitô, chúng ta phải có một bảng các ưu tiên. Không phải
là chúng ta sống giá trị này để chống lại giá trị khác. Vấn đề không phải là
“chống lại”, nhưng là tôn trọng các giá trị đúng theo thứ tự ưu tiên, để nhờ
đó chúng ta có thể sống hài hòa mọi giá trị, trong thế cho đi và đón nhận.
Chẳng hạn một anh Dòng I bình thường không thể suốt ngày chỉ ở trong
nhà nguyện. Cũng không thể hình dung ra một chị Dòng II chỉ toan tính
tạo những quan hệ với ngoài đời, để nhờ vả những chuyện riêng tư. Không
1
2

Văn kiện chung kết TTN 2009, số 5.
Văn kiện chung kết, số 11.
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thể hiểu được một người Phan sinh tại thế lại tránh né dấn thân vào các lãnh vực trần thế. Chúng ta
cùng là Phan sinh, nhưng chúng ta là Phan sinh khác nhau! Cần hiểu biết và xác tín về căn tính của
chúng ta. Chúng ta không thể giúp ích cho Hội Thánh và thế giới, khi không dứt khoát loại bỏ kiểu
sống nửa vời. Có khi chúng ta đang là cớ vấp phạm cho người khác mà không hay.
Để được như vậy, thiển nghĩ cần phải tập khả năng phân định về thời đại và về nơi chốn.
Chúng ta cứ đến với các nhà tu đức, các chuyên viên huấn luyện để nhờ cậy; nhưng Lời Chúa cũng
cho chúng ta những bài học tốt về điểm này. Câu chuyện ông Giuse gặp gỡ anh em đã là những
minh họa sống động về việc phân định này. Khi Giuse gặp lại các anh sang Ai Cập mua lúa, ông đã
nhận định thế nào? - “Các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để
duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em” (St 45,5). Giuse hiểu vì sao các anh lại
bán ông, trong kế hoạch của các anh và trong chương trình của Thiên Chúa; ông hiểu vì sao bây giờ
ông lại đang ở đất Ai Cập này mà làm Tể tướng. Nhưng các ông anh có hiểu được bài học phân
định đó không? Họ vẫn cứ lấy bụng mình mà đo lường lòng dạ người khác. Sau khi cha già Giacóp
qua đời, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, các ông anh lại đến gặp Giuse mà nói rằng “cha của chú trước khi
chết đã truyền” thế này thế nọ... Giuse phải khóc. Hẳn là khóc cho nỗi sợ hãi không ngờ vẫn đang
náu ẩn nơi lòng các anh. Hẳn cũng khóc cho sự ty tiện, hẹp hòi của họ. Khóc cho nỗi nhục nhã của
họ. Ông nói thẳng: “Đừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! Các anh định làm điều ác cho tôi,
nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt...” (St 50,19-20). Giuse không thay quyền Thiên
Chúa; nhưng các ông anh thì đã một lần dám thay quyền Thiên Chúa mà sắp đặt số phận cho Giuse
đấy! Và thế là lâu nay sống trong tình trạng bất an thẳm sâu.
Trong thời gian này, chúng ta đang hướng về Ngày kỷ niệm 25 năm Tinh thần Átxidi. Không
khéo lại xảy ra tình trạng này: chúng ta có những điều mà người khác không có, nhưng vì không
quan tâm, đến khi người ta trầm trồ về di sản của mình và bắt đầu khai thác, mình mới ngã ngửa ra!
Cũng phải để ý kẻo chúng ta lại rơi vào tình trạng nực cười mà cha thánh Phanxicô đã lưu ý: “Thật
xấu hổ cho chúng ta là các tôi tớ Thiên Chúa, vì các thánh đã hành động, còn chúng ta, chúng ta lại
thích kể lại công việc các ngài đã làm để được vinh quang và danh dự” (Huấn ngôn 6,3). Nên biết
“lấy ra từ trg kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13,52) mà sống và phục vụ.
Ước gì Tổng Tu Nghị 2009 đã thật sự đại diện cho Đại Gia Đình chúng ta khi nói như sau:
“Chúng ta muốn học lắng nghe Lời Đức Giêsu và trao tặng Lời cho những người nam nữ hôm nay,
trong tinh thần Phúc Âm, bằng cách rảo khắp các nẻo đường thế giới như những người Anh Em
Hèn Mọn loan báo Tin Mừng với trái tim luôn hướng về Chúa”3.
Thân ái chào tất cả anh chị em trong cha thánh Phanxicô.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh

3

Văn kiện chung kết, số 10.
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TIN TỈNH DÒNG
Đi phục vụ ở nước ngoài
Chiều ngày 21.06, hai anh Charles Phan
Châu Lý và Giuse Nguyễn Văn Huân đã lên
đường đi qua Pháp để bắt đầu chuẩn bị cho
chương trình sống và phục vụ tại Tỉnh Dòng Mẹ
của chúng ta trước đây. Hai anh sẽ có một thời
gian sống thử nghiệm trước khi ký một chương
trình hợp đồng phục vụ chính thức tại đây.

Tin tức đi họp ở nước ngoài
Ngày 14.06, anh Giám tỉnh đã lên đường bay
qua Rôma để kịp dự khóa họp Kinh Thánh do
Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng tổ chức từ
ngày 15 đến 19.06. Anh tham dự khóa họp này
với tư cách là Tổng Thư ký của Ủy ban Kinh
Thánh của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Sau
4 ngày họp liên tục, anh đã trở về Đakao bình an
vào trưa ngày 20.06.
Sáng ngày 25.06, anh Giám tỉnh đi dự khóa
họp Hội Đồng các Giám tỉnh châu Á tại Manila,
Philippines từ ngày 25.06 đến ngày 30.06.
Trong khóa họp này có sự hiện diện của Anh
Tổng Phục vụ J.R. Carballo,OFM, bốn anh
Tổng Cố vấn, và các Giám tỉnh vùng châu Á.
Sau 5 ngày họp, anh Giám tỉnh đã trở về Việt
Nam bình an vào chiều ngày 01.07.
Sáng ngày 30.06, ba anh thuộc Văn phòng
Thư Ký Phúc Âm Hóa và Truyền giáo - GTC
Nguyễn Phước, Giuse Nguyễn Xuân Quý và
Anphong Nguyễn Công Minh đã đi dự Hội nghị
các thư ký Văn phòng Phúc Âm hóa và Truyền
giáo vùng Đông Á tại Indang, Cavite
(Philippines) từ ngày 1-5.07.2011. Các anh đã
trở về Việt Nam bình an vào chiều ngày 08.07.

Anh em ở đây vừa hoàn thành xong dãy nhà
tiền chế để chứa vật liệu và là nhà nông cụ sau
này. Hiện anh em đang tiến hành xây khu nhà ở.
Khu nhà này được thiết kế gồm 12 phòng ở cho
anh em và một phòng lớn chung để hội họp và
tưởng niệm những anh em đã qua đời. Công
trình xây dựng đang tiến triển tốt đẹp. Để làm
những công việc xây cất này, anh Phụ trách
cộng đoàn đã tận dụng những người thợ địa
phương xung quanh nhà cộng đoàn và lực lượng
anh em trẻ hiện có tại cộng đoàn.
Nhân chuyến viếng thăm này, anh Phụ trách
cộng đoàn cũng đã chia sẻ và trình bày về đời
sống của anh em trong cộng đoàn qua các sinh
hoạt: thiêng liêng, mục vụ, lao động với anh
Giám tỉnh.
Trong bữa cơm trưa huynh đệ với anh em tại
đây, anh Giám tỉnh cũng chia sẻ một số thông
tin về hai dịp đi họp nước ngoài vừa rồi của anh.
Đến 13g30 cùng ngày, anh Giám tỉnh đã lên xe
trở về Sài Gòn.

Anh Giám tỉnh
thăm cộng đoàn Sông Bé

Các sinh hoạt hè:

Sáng 08.07.2011, Anh Giám tỉnh đã đến
thăm cộng đoàn Sông Bé, tháp tùng với Anh
Giám Tỉnh có anh QLTD và anh TKTD.
Chuyến viếng thăm của Anh Giám tỉnh vào
đúng dịp cộng đoàn nông trường cao su này
đang dần dần “thay da đổi thịt”.

Ngày 19.06, 22 anh em Học viện đã lên
đường đi thực tập hè và giúp năm tại 8 Điểm và
Cộng đoàn trong Tỉnh Dòng: Cồn Én, Cù Lao
Giêng, Hòa Hội, Sông Bé, Đồng Dài, Pleiku,
Suối Dầu và Vinh. Tại các nơi này, anh em sẽ
có nhiều cơ hội và việc làm để thực hiện, áp
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dụng những gì đã được học trên lớp. Thời gian
thực tập hè là hơn 2 tháng. Đến ngày 16.08, anh
em sẽ trở về Học viện để bắt đầu vào năm học
mới.

Chương trình tiếp sức mùa thi
Tiếp sức mùa thi là chương trình mà cộng
đoàn Đakao đã thực hiện được 4 năm nay nhằm
giúp đỡ cho các em thí sinh từ các tỉnh xa vào
thành phố dự thi có chỗ ở để nghỉ ngơi và học
tập trong các đợt thi tuyển sinh Đại học và Cao
đẳng. Năm nay ngay từ những ngày cuối tháng
5 cho đến đầu tháng 7, anh PX. Hoàng Xuân
Lộc, người thay mặt anh em trong cộng đoàn
thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi đã phải
tất bật với những công việc chuẩn bị, dọn dẹp và
sắp xếp phòng ốc của dãy nhà các em Tìm Hiểu
ở trước đây để đón tiếp các em đến trọ. Với số
phòng hiện có, năm nay, cộng đoàn đã đón 154

em đến trọ đi thi vào đợt I và con số tương
đương như thế vào đợt II và đợt III là gần 200
em và phụ huynh. Chương trình mở ra sẵn sàng
đón tiếp mọi thí sinh đến trọ để đi thi, không
phân biệt tôn giáo, tuy nhiên vẫn ưu tiên cho
những người mà anh em trong Tỉnh Dòng và
các anh chị dòng PSTT giới thiệu.

Lớp nhạc hè
Bên cạnh chương trình tiếp sức mùa thi, vào
đầu tháng 7, anh Giuse Nguyễn Xuân Thảo
cũng đã mở khóa học nhạc miễn phí, thời gian
kéo dài một tháng, dành cho các em người dân
tộc đến từ Pleiku, các em Tìm Hiểu và các em
đến từ các giáo xứ và dòng tu khác tại thành
phố. Khóa nhạc này gồm có ba lớp: xướng âm,
ca trưởng và đàn Organe. Tổng số học viên của
ba lớp khoảng hơn 100 em.

SỨ VỤ NGÔN SỨ
Trước khi mở mắt chào đời,
Gioan đã được Chúa Trời yêu thương.
Trao cho sứ mạng dọn đường,
Giúp cho Thiên Tử khai trương Nước Trời.
Nên ông kêu gọi mọi người,
An năn sám hối đổi đời tận căn.
Bỏ đi lòng dạ tối tăm,
Bởi do dục vọng, bao năm gian tà.
Trở về gặp lại người Cha,
Chính là Thiên Chúa bao la ân tình.
Từ nay sống nghĩa Đệ Huynh,
Cùng bao kẻ khác thật tình vị tha.
Dắt nhau về chốn quê nhà,
Mọi người vui sống bên Cha trên trời.
Sau khi sống trọn kiếp người,
Trên nơi dương thế bằng đời yêu thương.
“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôi sứ của Đấng Tối Cao:
Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người…” (Lc 1,76)

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/06/2011
Hai Tê Miệt Vườn
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Lithuania-“Trung tâm Thánh Phanxicô
Chống lại bệnh ung thư”
Anh em Phan Sinh tại Lithuania tích cực
cộng tác vào dự án thành lập “Trung tâm Thánh
Phanxicô Chống lại bệnh ung thư” tại Klaipeda,
nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho những
bệnh nhân ung thư và cho gia đình họ. Toàn bộ
dự án này đã bắt đầu cách đây khoảng 10 năm,
khi một giáo dân phải phẫu thuật vì bị ung thư
và đã gặp rất nhiều khó khăn, cho dẫu là ca
phẫu thuật đã thành công. Người giáo dân này
đã quyết định làm sao cho các bênh nhân ung
thư biết hỗ trợ lẫn nhau. Những anh em Phan
Sinh đã dành một phòng trong tu viện Kretinga
để cho các bệnh nhận được sử dụng hầu gặp gỡ
nhau hàng tháng. Rất nhiều người đã đến với
nhóm. Thấy được những kết quả tích cực từ các
cuộc gặp gỡ, nên Anh Benediktas Aldona
Kerpyte đã nghĩ đến việc xây dựng một Trung
tâm cho cộng đồng tại Klaipeda. Vì mục đích
đó, anh đã tìm ra được một một vị trí thuận lợi
trong thành phố, diện tích hơn 2 mẫu, không xa
Bệnh viện có tiếng về chuyên khoa ung thư.
Anh em đã bắt tay vào việc ngay lập tức,
quan tâm huấn luyện các tình nguyện viên và
lên đồ án mọi phức tạp của công việc. Trung
tâm, Nhà thờ và Tu viện cung cấp sự hỗ trợ cho
cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Công trình
xây dựng Trung tâm đã bắt đầu vào tháng
05.2011 và sẽ hoàn thành vào tháng 08.2011.
Thành phố Kaipeda, Liên Hiệp châu Âu, Tiltas
Trust, một tổ chức cánh tay bác ái thuộc Bristish
Society, tổ chức Macmilan Cancer Support và
nhiều sáng kiến gây quỹ khác nhau, chẳng hạn
như các buổi hòa nhạc “Run for Hope” để thu
tiền ủng hộ sẽ tài trợ cho chi phí của công trình.
Anh em cũng còn cần nhiều người khác giúp đỡ,
họ là những người chia sẻ những ước mơ và dự
phóng mở rộng Trung tâm và các hoạt động của
Trung tâm lên tầm mức quốc gia và để huấn
luyện các tình nguyện viên, các người chuyên
môn và cho tất cả mọi người, ngõ hầu bảo đảm
một sự trợ giúp thích hợp trên nhiều mức độ
khác nhau cho các bệnh nhân và cho gia đình
họ. Để biết thêm thông tin, xin truy cập
Chia Sẻ 07 - 2011 (314)

www.viltiesbeGiámas.lt; để có thể biết cách
đóng góp, xin liên hệ với “Trung tâm Thánh
Phanxicô Chống lại bệnh ung thư”. Tel. +867
135 417; e-mail: kerpyte@kretvb.lt or
sjurcys@gmail.com

Cuộc họp của HĐ Giám tỉnh Đông Á
thảo luận về Truyền Giáo-Phúc Âm Hóa

Các Thư ký Văn phòng Phúc Âm hóa và
Truyền giáo thuộc Hội đồng Giám tỉnh Đông Á
đã họp nhau tại Indang, Cavite (Philippines) từ
ngày 1-5/7/2011. Hiện diện có 17 anh em đến từ
5 Đơn vị (vắng Tỉnh dòng Nhật Bản). Về phía
Trung ương Dòng, tham dự có Anh Tổng Cố
vấn Paskalis Syucur và ba anh thuộc Văn phòng
Tổng thư ký PÂH và Truyền giáo (AA. Carlos,
Arturo và Massimo Tedoldi, Tổng TK Văn
phòng TG-PÂH). Điểm đáng chú ý là chương
trình bàn tới những vấn đề PÂH và Truyền giáo.
Cuộc họp cho phép các tham dự viên trình
bày công việc riêng tại các Đơn vị của mình,
trong lúc đối chiếu các họat động với những văn
kiện gần đây về sứ vụ PÂH của chúng ta trong
nhiều lãnh vực khác nhau; đặc biệt là văn kiện,
“Những người mang quà tặng Phúc Âm”. Cuộc
họp kết thúc với một loạt những đề xuất Anh em
tham dự gửi đến cho từng Đơn vị, cho Văn
phòng Tổng Thư ký TG-PÂH và cho Ban lãnh
đạo Hội Dòng.
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Đại sứ Tây Ban Nha tại Tòa Thánh
ghé thăm Anh Tổng Phục Vụ

Đài Loan – Khóa Huấn luyện
các Phụ trách Huấn luyện PSTT châu Á
Khóa Huấn luyện đầu tiên dành cho các
PTHL/PSTT/QG tại các nước châu Á đã diễn ra
từ ngày 14 đến 19/06/2011, tại nhà của Anh em
hèn mọn ở Taishan (Đài Bắc). Xấp xỉ gần 20
tham dự viên đến từ các Huynh đệ đoàn tại Đài
Loan, Ấn Độ, Philippines, Hồng Kông,
Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Sri Lanka
đã tham dự khóa học. Trong khóa học,
Benedetto Lino, SFO, Cố vấn Đoàn Chủ tịch
HĐQT Dòng PSTT và Anh Ivan Matić OFM,
Tổng Trợ úy Dòng PSTT và GTPS, đã trình bày
nhiều chủ đề khác nhau rút ra từ cuốn Cẩm nang
việc Huấn luyện khởi đầu trong Dòng PSTT.

Hôm 05/7/2011, Bà María Jesús Figa LópezPalop, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban
Nha tại Tòa Thánh, đã thăm viếng Trung Ương
Dòng chúng ta tại Roma để gặp gỡ Anh Tổng
Phục vụ. Cuộc đối thọai giữa Tổng Phục vụ và
Bà Đại sứ rất chân thành và hữu nghị, khi cả hai
vị thảo luận về sự hiện diện của anh em Phan
Sinh chúng ta trên thế giới cũng như tại Tây
Ban Nha, và về vai trò quan trọng cũng như lịch
sử ngời sáng trong nhiều thế kỷ qua của sứ vụ
ngọai giao của Đại sứ Tây Ban Nha tại Tòa
Thánh.

Châu Á – Khóa Huấn luyện và Tu nghị
Bầu cử Dòng Phan Sinh Tại Thế

Hồng Kông – Tu nghị Bầu cử PSTT miền
Huynh đệ đòan PSTT miền Hồng Kông –
Macao là một huynh đệ đòan gồm có một huynh
đệ đòan tại Macao và 3 Huynh đệ đòan khác tại
Hồng Kông. Tại Hồng Kông cũng có một huynh
đệ đòan GTPS địa phương. Huynh đệ đòan miền
được Chủ tịch đòan HĐQT Dòng PSTT trực
tiếp hướng dẫn.
Khỏang 100 anh chị em, trong số đó có 82
anh chị được quyền bỏ phiếu, đã tham dự Tu
nghị Bầu cử hồm Chúa Nhật 26.06.2011. Hiện
diện cũng có các Trợ úy Địa phương và Anh
Joseph Ha OFM, Trợ úy Miền. Chị Lucy
Almiranes SFO, Cố vấn Chủ tịch đòan HĐQT
Dòng PSTT, đã chủ tọa Tu nghị, với sự hiện
diện của Anh Ivan Matíc OFM, Tổng Trợ úy
PSTT-GTPS. Chị Têrêsa Wrong được tái bầu
chọn làm Phục vụ Miền.

Inđônêxia –
Tu nghị Bầu cử PSTT Quốc gia

Từ ngày 10/06 đến ngày 03/07, Anh Ivan
Matíc OFM, Tổng Trợ úy Dòng PSTT và
GTPS, đã đến Đài Loan tham dự Khóa Huấn
luyện đầu tiên dành cho những PTHL/PSTT/QG
thuộc các nước châu Á. Anh cũng đã tham dự
các cuộc cử hành Tu nghị Bầu cử PSTT cấp
miền của các Huynh đệ đoàn Hồng Kông –
Macao và Huynh đệ đoàn Quốc gia Indonesia.
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Tu nghị Bầu cử HĐĐ/PSTT/QG tại
Inđônêxia lần thứ III đã mở ra từ ngày 29/6 –
02/7/2011, tại tu viện Chị em Phan sinh OSF ở
Munthilan, Jawa Tehgah. Hiện diện trong Tu
nghị có 41 thành viên, đại diên cho 9 huynh đệ
đoàn miền, trong số đó có các Trợ úy Miền và
hai Trợ úy Quốc gia là Anh Laju Fr Yan, OFM
và Anh Donatus Marbun, OFM Cap. Hiện diện
nhân danh Đoàn Chủ tịch HĐQT Dòng PSTT là
Chị Lucia Park, HĐQG/PSTT Hàn Quốc và
Anh Ivan Matíc OFM, Tổng Trợ úy PSTTGTPS.
Trong hai ngày đầu Tu nghị, tất cả các huynh
đệ đoàn miền đã tụ họp và tiến hành làm việc về
Nội quy mới của quốc gia; cuối cùng bản Nội
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quy mới đã được Tu nghị chấp thuận với nghị
quyết là để cho Hội Đồng mới xem xét lại một
lần cuối và sau đó sẽ gởi lên cho Đoàn Chủ tịch
HĐQT Dòng PSTT để được chấp thuận chung
kết. Ngày thứ ba Tu nghị, hôm Thứ sáu ngày
01/7, HĐQG mãn nhiệm đã đệ trình bản báo cáo
của Hội Đồng về công việc phục vụ đã thực
hiện trong 3 năm qua, tiếp đến là cuộc thảo luận
khoáng đại về bản báo cáo. Buổi chiều cùng
ngày, Tu nghị đã diễn ra cuộc họp để bầu cử.
Niko Narnai đã được bầu chọn làm Phục vụ
Quốc gia và Indrapradja Franis được bầu chọn
làm Cố vấn Quốc tế.

hoảng trong nội bộ. Đại Hội lần này chỉ nhắm
giải quyết khủng hoảng bằng cách bầu ra Ban
Chấp Hành mới và soạn lại Hiến pháp của Liên
Hiệp.
Ngày đầu tiên, thánh lễ khai mạc do ĐC
Paglia chủ tế và Ban Điều hành Đại Hội chức
phụ trách, ngày thứ hai do Nhóm châu Á phụ
trách và ngày cuối cùng do nhóm nói tiếng Tây
Ban Nha phụ trách.
Buổi sáng các ngày bắt đầu bằng Lectio
divina theo nhóm ngôn ngữ (hai ngày đều tập
trung vào câu chuyện Emmau, Lc 24).

Cuộc Gặp gỡ lần thứ II
giữa Ban Lãnh đạo Trung ương Dòng với
Giám mục đoàn OFM
Từ ngày 26-29 trong tháng 9, tại Rôma, sẽ tổ
chức Cuộc gặp gỡ lần thứ II giữa các Anh em
OFM thuộc Giám mục đoàn với Anh Tổng Phục
vụ và Ban Tổng Cố vấn. Ngoài cuộc gặp gỡ
giữa các anh em, hội nghị cũng sẽ dành thời
gian để thảo luận và suy tư, tập trung vào mối
tương quan giữa Giáo Hội với Anh em Hèn
mọn. Kèm theo là thư mời của Tổng Phục vụ và
mẫu đăng ký.

Đại Hội Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo
ngoại thường tại Ariccia-Rôma,từ 1519/6/2011

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/2011, tại Casa
Divin Maestro, Ariccia, Rôma, Liên Hiệp Kinh
Thánh Công giáo đã họp một “Đại hội ngoại
thường” (Extraordinary Plenary Assembly),
dưới ánh sáng của tiêu đề “Lời Thiên Chúa,
Nguồn Canh Tân thường xuyên”. Nói là “ngoại
thường”, vì lẽ ra cứ 6 năm mới họp một lần, mà
từ Đại Hội Tanzania (2008) đến nay mới được 3
năm. Có cuộc họp này là do có một khủng
Chia Sẻ 07 - 2011 (314)

1.- Thành phần tham dự Đại Hội
Đại Hội gồm có 149 người, gồm các thành
phần như sau:
-Đại diện thành viên chính thức (full
member): 66 (trong đó có Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam, do cha FX Vũ Phan Long,
ofm, đại diện),
- Đại diện thành viên liên kết (associate
member): 58 (Nhóm Pd CGKPV không
tham dự), Chỉ hai loại thành viên này được
sử dụng lá phiếu để bầu cử hoặc quyết định,
tùy trường hợp.
- Nhân viên: 7
- Chuyên viên: 2
- Quan sát viên: 7
- Thông dịch: 9
2.- Ngày khai mạc
Ngày đầu tiên bắt đầu bằng lễ nghi tôn
vương Kinh Thánh do phái đoàn châu Phi thực
hiện.
Sau đó là các bài trình bày như sau:
- Báo cáo về tài chánh của Giáo sư Wolfgang
Simler, Thủ quỹ của LHKTCG 2008-2010,

9

- Báo cáo của ĐC Vincenzo Paglia, Chủ tịch
LHKTCG, trong tư cách là Điều hành viên của
Ban Chấp Hành (vì ĐC Bastes, Philippines, từ
chức),
- Bài chia sẻ (rất thiêng liêng!) của cha
Ayoub Chawah, đại diện Assemblée des
Patriarches et des Évêques catholiques au Liban,
về cuộc khủng hoảng.
3.- Khủng hoảng
Ngay trong thời gian cử hành Thượng
Hội Đồng Giám Mục thế giới lần XII, đã xảy ra
khủng hoảng trong nội bộ LHKTCG. Lý do:
Ban Chấp Hành vào năm 2007 đã quyết định
chuyển Văn Phòng Tổng Thư Ký về một nơi
khác trong nước Đức, là tu viện Biển Đức Saint
Ottilien, để cho nhẹ vấn đề tài chánh. Quyết
định này đã được Ban Chấp Hành và Hội đồng
Quản Trị nhất trí, cùng với sự chấp thuận của
Hội Đồng giáo hoàng về Hợp nhất các Kitô hữu
vào tháng 12-2007. Quyết định này lại được
chuẩn nhận tại Đại Hội Dar-es-Salaam
(Tanzania) ngày 24-6-2008.
Từ trước Đại Hội 2008, đã có những cáo
buộc chống lại ông Alenxander Schweitzer,
TTK lúc đó, về chuyện tài chánh, dường như
không có cơ sở. Nhưng rồi Hội đồng Quản Trị
lại không cộng tác với Ban Chấp Hành, khiến
công việc bị tê liệt. Kể từ th. 10-2008, Ban Chấp
Hành phải cáng đáng công việc một mình. Vào
tháng 12-2009, các thành viên Ban CH, họp Hội
nghị bàn tròn tại Hội Đồng GHCVHNKTH đã
được đề nghị là duyệt lại Quy chế và triệu tập
một ĐH Ngoại Thường. Ban CH đồng ý, và
cũng đề nghị các người hữu trách tự nguyện rời
chức vụ vào dịp Đại Hội để bầu lại Ban CH…
4.- Ban Chấp Hành
(Executive Committee)
Chiều ngày 17-6, Đại Hội đã bầu ra Ban
Chấp Hành mới gồm có 4 thành viên chính thức
và 2 thành viên liên kết.
* Bốn thành viên chính thức:
- Consejo Episcopal latinoamericano
(CELAM) (do cha Fidel Onoro đại diện)
- Episcopal Commission for the Biblical
Apostolate (ECBA) được Bishops’ Conference
of the Philippines ủy nhiệm (do ĐC Pablo
Virgilio David đại diện)
- Associazione Biblica Italiana, được
Conferenzia Episcopale Italiana ủy nhiềuệm (do
cha Giuseppe De Virgilio đại diện)
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- Tanzania Episcopal Conference (do ĐC
Telesphor Mkude đại diện)
* Hai thành viên liên kết:
- United Chinese Catholic Biblical
Association (do cô Cecil Chui đại diện)
- Catholic Bible Foundation of South Africa
(do cô Têrêsa Wilsnagh đại diện)
Ban Chấp Hành mới này sẽ chọn ra Điều
hành viên là một trong các người được bầu
chọn, rồi sẽ đề cử Chủ tịch và Tổng Thư Ký (hai
vị này không nhất thiết là người trong Ban CH).
5.- Soạn Hiến pháp mới
Ban Chuẩn bị Đại Hội đã soạn một bản Dự
thảo Hiến pháp mới. Công việc vượt quá sự tiên
liệu, nên đến ngày cuối cùng (thứ bảy 18-6),
Bản Hiến Pháp đang sửa vẫn còn dở dang. Đại
Hội đã xin các thành viên chính thức biểu quyết
để lại công việc soạn thảo cho Ban CH. Khi
soạn thảo xong với sự giúp đỡ của các chuyên
viên, Ban CH sẽ gửi bản văn để các thành viên
chính thức biểu quyết bằng thư điện tử (một
phương pháp không được luật lệ khuyên làm,
nhưng Đại Hội đã chấp nhận như thế). Và nếu
bản văn được quá bán các thành viên chính thức
chấp nhận, thì sẽ trình với Tòa Thánh (Hội
Đồng giáo hoàng về Cổ võ sự Hợp nhất Kitô
giáo) để được phê chẩn chính thức.
Và như thế Đại Hội đã bế mạc với thánh lễ
chiều thứ bảy, kính Chúa Ba Ngôi.

Tin Văn Phòng Tổng Thư Ký TW Dòng
Văn Phòng Tổng Thư Ký đã đưa tin trong
thư ngày 30-6-2011 như sau:
- Ban Chấp Hành mới đã bầu chọn ĐC
Mukude làm Điều hành viên BCH, còn ĐC
David là Phó.
Ban Chấp Hành đã quyết định về một số biện
pháp như sau:
- Ban Quản Trị cho đến ngày 31-12-2011 vẫn
là: Viện phụ Notker Wolf, osb, chủ tịch; Gs
Thomas Goppel, Phó Chúng ta; Gs Wolfgang
Simler, Thủ quỹ.
- Các Điều phối viên lẽ ra đã chấm dứt nhiệm
vụ với Đại Hội, nay được đề nghị gia hạn cho
đến ngày 31-12-2011.
- Gs Thomas Osborne cũng được mời giữ
chức TTK lâm thời cho đến ngày 31-12-2011.
Lm FX Vũ Phan Long, ofm
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Tin Cộng đoàn Du Sinh
Du Mục
Cộng đoàn Du Sinh là cộng đoàn “4 trong 1”
gồm 4 mảng hoạt động: Tu viện, Tập viện, Giáo
xứ và Cơ Sở Giống Cây Trồng Phan Sinh
(thường gọi là Nhà Mô).

1/ Tu viện
Một số nét mới sau tu nghị 2011: nhân sự
tăng lên: 3 đi, 4 về; gồm đủ trẻ, trung, cao niên;
khỏe mạnh, yếu đau, mắt tinh, mắt mờ, tai thính,
tai nặng đủ cả.
Điều ghi nhận đầu tiên là bộ mặt tu viện nay
sáng sủa, sạch sẽ hơn, vì anh phụ trách cộng
đoàn không ngừng tay đỡ tay nâng, điều khiển
chổi lau, chổi quét khắc phục bụi bặm, rác rến.
Gió thổi l rụng thì tay vơ tay quét.
Một điều không ngờ được khám phá, đó là
anh phụ trách còn là một ca sĩ, với những ca khc
nổi tiếng một thời, Lan Và Điệp, Đi Chùa
Hương… Mỗi dịp gặp gỡ với anh chị em, là anh
được mời hát và khi đ ht thì không dưới 3 bài.
Thêm một nét mới nữa là trong nhà ồn ào
hơn vì có một thành viên bị mất thính lực trầm
trọng, nên anh em khi trao đổi với anh phải tăng
âm lượng, thế là thỉnh thoảng lại có lớn tiếng
với nhau ở một góc nhà.
Nhưng công trình nổi bật hiện nay là thực
hiện sửa đổi bộ mặt tu viện. Đặt chân đến tu
viện, anh phụ trách nhận thấy ngay vẻ âm u của
tiền đường tu viện. Anh gợi ý và anh em cùng
bắt tay làm cho khuôn mặt tu viện tươi tỉnh hơn,
“có một mặt bằng rộng, đẹp như thế mà để cỏ
mọc”. Công việc được bắt đầu ngay. Nó sẽ như
thế nào thì chưa nói được, nhưng hi vọng tu
viện sẽ có bầu khí thanh thoát hơn, có nơi chốn
để những ai muốn nâng tâm hồn lên trong giây
lát thì có thể tìm được.
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2/ Tập viện
Con số 16 tập sinh vẫn còn nguyên cho đến
nay, thời gian năm tập chỉ còn 02 tháng. Sau 10
tháng tập tu, các tập sinh xem ra đã có nét tu
hơn, cụ thể là có vài tập sinh bắt chước kiểu tóc
của tổ phụ và anh em tiên khởi. Nhưng tiếc là
chỉ mới cạo nửa trên. Âu cũng là thời trang. Còn
anh Giám sư tập viện thì vì không kiêng năm
tuổi, tuần thánh không chịu ở nhà mà đi lên anh
em ở Gia Lai. Trên đường về thì Honda hun, nứt
xương cẳng chân, bó bột hai tháng. Nay đã tháo
bột mà vẫn thấy anh kè kè với cái nạng gỗ. Hỏi
tại sao không bỏ nạng thì được biết là giữ nạng
để khỏi làm việc khác…
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3/ Giáo xứ Du Sinh
Giáo xứ đã khánh thành nhà xứ mới, đẹp,
cao, khang trang. Có lẽ là nhà xứ duyên dáng
nhất giáo phận Đà Lạt hiện nay. Giáo xứ cũng
đang hoàn tất nhà Giáo lý sau mấy tháng tạm
ngưng vì giấy phép chưa đủ.
Các sinh hoạt tại giáo xứ đã khởi sắc nhiều.
Anh Quản xứ đang cùng với giáo dân làm cho
khuôn viên xanh đẹp hơn.

4/ Nhà Mô (Cơ Sở Giống CâyTrồng
PhanSinh)
Ai đi vào thành phố Đà Lạt hiện nay thì đều
thấy là nhà lồng (nhà nilông để trồng rau, hoa)
bao vây nhiều vùng, vừa cho thấy sự phát triển
và sự cạnh tranh của việc trồng hoa, trồng rau
tại nơi mát mẻ này.
Nhà Mô, theo đà đó, cũng đã mở rộng diện
tích và cho dù cạnh tranh gay gắt hiện nay, vẫn
duy trì được việc sản xuất đều đặn giống cây
hoa, nhất là Hoa Cúc, tạo công ăn việc làm cho
khoảng 60 công nhân. Đây là cơ sở mang tính
xã hội và truyền giáo: x hội vì mục đích là tạo
việc làm cho những người ít có khả năng kiếm
được việc nơi khác; còn truyền Giáo l vì số thu
nhập cuối năm được dùng cho công việc truyền
giáo của Tỉnh dòng (80%) và của giáo phận
(20%).
Bây giờ nói về mái tóc anh giám đốc.
Gần đây, mái tóc của anh Giám đốc Nhà Mô
chuyển màu bạc. Với chức danh Giám đốc cơ
sở, sau hơn10 năm tại chức, anh còn kiêm đủ
việc lái xe càng, thợ hàn, thợ sửa máy cày, và
thợ xay phân Dê (thứ phân dùng để trồng cây

Cúc non), mà mái tóc anh chỉ mới điểm muối
tiêu. Nhưng sau tuần tĩnh tâm năm, khi anh về,
anh em trong cộng đoàn ngạc nhiên vì nhìn từ
xa đầu anh như có vầng hào quang, ai cũng bảo
anh tĩnh tâm sốt sắng quá. Nhưng rồi được biết
là dịp tĩnh tâm vừa qua, anh gặp bất an, không
hiểu thông tin từ đâu mà nhiều anh em quan tâm
tới Nhà Mô với nhiều lo lắng, như sắp có sự cố
lớn:
- Nhà Mô mần ăn ra sao? Có tồn tại nổi
không?
- Có cần tổ chức lại cách điều hành không?
- Nhà Mô có như Xi Mạ không? Có dớp rồi
đó…
- Nhân sự Nhà Mô sao vậy?
- ….
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Do đó chỉ sau mấy ngày mái tóc anh đổi màu
bạc.
Thật đúng là thời đại thông tin! Tốt xấu lẫn
lộn. Làm cho ngươi nghe dễ cuốn theo chiều
gió. Thiên hạ bảo cái khó là xử lý thông tin để
không rơi vào bẫy thông tin. Cũng có người nói
là không đến nỗi khó lắm, phương tiện liên lạc
bây giờ chỉ cần một cú a-lơ với người liên hệ.
Để nhiễu thông tin tai hại lắm. Xin dành cho
anh một chút niềm tin.
Cũng may, là sau khi về lại cộng đoàn với
công việc, giám, lái, xay, quay thì mái tóc anh
bắt đầu trở lại như xưa, một phần cũng nhờ cây
cúc vẫn lên nhanh, xanh tốt. Mong anh Giám
đốc Cơ Sở Nhà Mô an tâm. Thời gian sẽ cho
câu trả lời thích đáng

Tin cộng đoàn sông bé

Những mảnh ghép
Tháng bảy, những cơn mưa làm cho nhiệt độ
mùa hè dịu hẳn đi. Tháng bảy cũng là dịp anh
em học viện tạm rời sách vở để đi thực tập năm,
thực tập hè. Những chuyến đi như thế để lại cho
mỗi người những kinh nghiệm riêng và đối với
tôi đó là những mảnh ghép trong cuộc sống.
Tôi không thích lắm trò chơi ghép hình
nhưng ở cộng đoàn sông Bé lại cho tôi ý tưởng
về những mảnh ghép trong cuộc sống qua
những cảm nghiệm, qua những hình ảnh của
những con người tôi gặp gỡ.
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Mảnh ghép ở một chốn thành phố với những
ồn ào, nóng bức làm cho ta quên đi về những
điều bình dị, trong lành. Ở cộng đoàn sông Bé
tôi tìm lại được sự yên tĩnh, im ắng mà trong
buổi chiều ta nghe những âm thanh của côn
trùng, của tiếng chim gọi nhau bay về tổ mà ở
chốn thị thành không có được. Mảnh ghép giữa
thành phố và chốn quê làm cho ta thêm yêu
cuộc sống và yêu những khoảng không.
Mảnh ghép về lý thuyết và thực hành.
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Những ngày tháng ở moi trường học viện, tôi
đã được học về những lý thuyết, những bài học
về nghân triết học thì bây giờ về cộng đoàn sông
Bé tôi học về lao động chân tay, về công việc
thực tế. Làm việc nào cũng mệt cả, lao động
chân tay như thế tôi lại ý thức hơn về lý thuyết
và thực hành cần được đi đôi với nhau.
ở cộng đoàn sông bé này giúp tôi nhận ra
những lam lũ của những công nhân cao su, cứ
mỗi đêm dù nắng hay mưa họ vẫn làm việc. Của
anh phụ hồ mang theo bọc cơm trưa bên mình
có lẽ vì đường quá xa. Những hình ảnh như thế
mong sao kiếm được miếng ăn cho con, cho gia
đình và phải chăng đó cũng là mảnh ghép nhỏ
giúp cho người tu sĩ suy tư thêm và tự hỏi công
việc chính của người tu sĩ là gì?.
Mỗi con nguời không phải là những mảnh
ghép của tai, mắt, chân tay...hồn xác. Nhưng là
một tổng thể thống nhất. Nhưng khi đi tìm sự
thống nhất ấy là điều khó khăn, và lắm lúc ta chỉ
sống có một nữa. Điều này được thánh Phaolô
cảm nghiệm “ sự thiện tôi muốn thì tôi không
làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ
làm” (Rm 7,19).
Giữa thân xác và linh hồn cứ níu kéo, giằng
co ta mỗi ngày, giữa lời nói và hành động vẫn
tranh giành trong bản thân mỗi người.
Viết đôi chút như thế ta cũng biết được cuộc
sống gồm nhiều mảnh ghép. Cộng đoàn sông bé
được ghép lại bởi những anh em, có vị tiền bối,
có anh trung niên và các đàn em trẻ. Và phải
chăng những điều xảy ra trong đời sống thường
nhật tạo nên những hình ảnh đẹp.
Hình ảnh của cố Ban vẫn sáng chiều quét lá,
công việc ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng trong thái
độ hiền hòa. Đúng là vị lãnh đạo tinh thần trong
cộng đoàn. Có những giây phút thư giãn, cố ban
trêu ghẹo anh em trẻ học viện bằng những trận
cười và những câu nói dí dỏm. Ngày kia chúng
tôi quét sơn bồn nước trên bồn cao cố chào
chúng tôi “xin chào người trên cao” anh em tôi
chào lại “xin chào người dưới thấp mà tâm hồn
thì thanh cao” thế là được một trận cười thú vị.
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Hình ảnh của anh quản lý Trình và anh phó
tế Từ vẫn miệt mài trút mũ, vẫn kiên trì trong
việc chăm sóc và thu hoạch cao su. Công viẹc
ấy càng nặng nhọc hơn khi có những cơn mưa
bất chợt đến.
Hình ảnh của anh phụ trách lâm. Lam lũ với
các anh thợ xây để mong sao công việc xây
dựng được hoàn tất nhanh chóng.
Hình ảnh của anh Trí, anh hảo vẫn miệt mài
hàn sắt cho dẫu “còn hai con mắt ,một con chọe
nhòe” còn anh Hoàng thì vẫn kiên trì đào hầm
thoát nước, bắt điện.
Hình ảnh thầy Hậu-cây cười có volume của
cộng đoàn suốt ngày chăn nuôi gia cầm, mong
sao cho bữa ăn thêm thi vị và cụ thể là trong
ngày bổn mạng thánh Phêrô và Phaolô, thầy đã
thiết đãi anh em bằng sáu chú gà ác và hai chị
gà mái dầu.
Hình ảnh âm thầm của thầy phúc lo cơm
nước chỉnh chu cho anh em thật đáng quí biết
bao.
Như thế các hình ảnh, công việc, lời kinh của
mỗi người trong cộng đoàn ghép thành bức
tranh đa dạng. Trong những mảnh ghép cho dẫu
nhỏ hay lớn thì đều có ích, mỗi người đều chu
toàn công việc mong sao cho cộng đoàn đầm
ấm, nói tới đây lời thánh Phaolô nhắc rằng “như
thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các
bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận
nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ
phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vẻ
vang” (1Cr13,26).
Các anh em trẻ học viện được may mắn
hưởng nhờ công việc, và sống với các anh như
thế thật đáng quí biết bao.
Những mảnh ghép nhỏ như thế xin được chia
sẻ với toàn thể anh em. Và cộng đoàn sông Bé
cũng là một mảnh ghép của tỉnh dòng, thiết
tưởng nhiều mảnh ghép đẹp, ăn khớp với nhau
sẽ tạo nên bức tranh đẹp.
Xin thêm lời cầu nguyện cho cộng đoàn để
mọi công việc được hoàn tất tốt đẹp.
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Tài liệu chuẩn bị cho chủ đề chính
trong Tổng Tu Nghị Dòng PSTT
(từ ngày 22 – 29.10.2011, tại Braxin)

“ĐƯỢC PHÚC ÂM HÓA
ĐỂ RA ĐI PHÚC ÂM HÓA”
(theo www.ciofs.org – ts Giuse ofm chuyển ngữ)

Hôm 18.04.2009, Đức Giáo hoàng
Bênêđíctô XVI đã ngỏ lời với Gia đình Phan
sinh trong dịp Tu nghị Chiếu:
“Các bạn thân mến, lời cuối cùng tôi
muốn nói với các bạn cũng là lời mà Đức
Giêsu Phục sinh đã ủy thác cho các môn
đệ Người: “Anh em hãy đi!” (x. Mt 28,
19; Mc 16, 15) ... và hãy tiếp tục “tu sửa
ngôi nhà” của Chúa Giêsu Kitô là Hội
Thánh Người. ... Như Phanxicô, anh em
hãy luôn bắt đầu từ chính anh em”.
Như một phiến đá sống động trong Hội
Thánh, Dòng Phan Sinh Tại Thế can dự vào
sứ vụ này. Tổng Tu Nghị lần thứ XIII diễn
ra tại Braxin, sát bên ngôi Thánh đường Đức
Bà Aparecia, sẽ bàn tới chủ đề “Được Phúc
Âm hóa để ra đi Phúc Âm hóa”. Để biến cố
này mang lại hoa trái, chúng tôi mời gọi hết
thảy các Huynh Đệ Đoàn Quốc gia, Miền và
Địa phương đảm nhận và suy nghĩ trước để
làm cho Tu nghị được thêm phong phú.
CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HÓA [1]
“Tân Phúc Âm hóa” là can đảm đề ra
những nẻo đường mới, nhằm đáp trả lại sự
biến chuyển của các hoàn cảnh và các điều
kiện mà Giáo hội đang phải đối mặt, theo lời
Giáo hội kêu gọi, để công bố và sống Tin
Mừng ngày hôm nay.
“Tân Phúc Âm hóa” trước hết là một hoạt
động thiêng liêng có khả năng khôi phục lại
trong thời đại chúng ta lòng can đảm và sức
mạnh tràn đầy nơi các Kitô hữu tiên khởi và
nơi những nhà truyền giáo đầu tiên.
Một cuộc “Tân Phúc Âm hóa” cũng có
nghĩa là táo bạo nêu lên câu hỏi về Thiên
Chúa trong bối cảnh những vấn đề hiện nay,
bằng cách đó hoàn thành tính chất đặc thù
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của sứ vụ Giáo hội và chỉ cho thấy viễn
tượng Kitô giáo soi sáng biết là dường nào
cho các vấn đề lớn trong lịch sử như chưa
từng bao giờ thấy.
“Tân Phúc Âm hóa” mời gọi chúng ta dấn
thân đối thoại với thế giới hiện nay, không
phải nhằm giới hạn các cộng đoàn và các cơ
cấu chúng ta lại, nhưng là chấp nhận thách
đố tham dự vào những thực tại hiện nay, làm
sao để nói và làm chứng tại những khu vực
đó, từ bên trong. Đây là một hình thức tử
đạo trong thế giới hôm nay, thậm chí dấn
thân đối thoại với những hình thức mới đây
của chủ nghĩa vô thần hiếu chiến hoặc chủ
nghĩa thế tục cực đoan, mà mục đích của
những chủ nghĩa đó là loại trừ Thiên Chúa
ra khỏi cuộc sống con người.
Một cuộc “Tân Phúc Âm hóa” có nghĩa
Giáo hội phải xác tín duy trì mọi nỗ lực,
nhằm hiệp nhất hết thảy mọi Kitô hữu lại
trong việc cùng nhau làm chứng cho thế giới
biết về quyền lực làm biến đồi và mang tính
ngôn sứ của sứ điệp Phúc Âm. Nền công lý,
hòa bình, việc chung sống với tha nhân và
quản lý tạo thành mang tính chất đại kết
trong những thập niên qua.
“Tân Phúc Âm hóa” là một lời mời gọi
các cộng đoàn Kitô hữu đặt niềm tin tưởng
lớn lao hơn nữa vào Thánh Thần là Đấng
hướng dẫn họ trong dòng lịch sử. Bằng cách
đó, các cộng đoàn Kitô hữu mới có thể vượt
thắng được cơn cám dỗ là nỗi sợ hãi.
Tiếp đến, “Tân Phúc Âm hóa” có nghĩa là
hành động tại các Giáo hội địa phương
chúng ta, để đặt ra một kế hoạch nhằm
lượng giá các hiện tượng đã được đề cập tới
trước đây, như một cách nhằm chuyển giao
một cách thực tiễn Tin Mừng hy vọng.
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“Tân Phúc Âm hóa” muốn nói tới việc
mỗi người một lần nữa đốt cháy lên nơi
mình tâm tình của Thánh Phaolô, công bố
rằng: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng
Tin Mừng!” (1Cr 9, 16).
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN THIẾT
ĐỂ TÂN PHÚC ÂM HÓA [2]
“Những ai chân thành đến tiếp xúc với
Đức Kitô không thể nào giữ Người ở lại với
họ, nhưng họ phải ra đi loan báo Người.
Do đó, vấn đề không phải là phát minh ra
một “chương trình mới”. Chương trình đã có
sẵn: kế hoạch đã được tìm thấy trong Tin
Mừng và trong Truyền thống sống động,
mãi mãi vẫn là như thế. Rốt cuộc, trọng tâm
kế hoạch ở nơi chính Đức Kitô, Đấng đã
được biết tới, được yêu mến và bắt chước,
sao cho trong Người, chúng ta có thể sống
sự sống của Ba Ngôi; và cùng với Người,
chúng ta làm cho lịch sử được thay hình đổi
dạng cho tới khi lịch sử được hoàn tất nơi
Giêrusalem trên trời.
Đây là một chương trình không hề thay
đổi theo sự luân chuyển của các thời đại và
các nền văn hóa, dù kể cả khi chương trình
đó có quan tâm tới thời đại và văn hóa,
nhằm đối thoại thực sự và chuyển thông
cách hiệu quả”.
Có những ưu tiên nổi bật mà Thánh Thần
đang kêu gọi chúng ta hướng tới, qua lời
tuyên khấn sống Phúc Âm trong Dòng Phan
Sinh Tại Thế phù hợp với Luật Dòng. Vấn
đề ở đây là việc chúng ta dấn thân một cách
dứt khoát.
Sống thánh thiện

Mục tiêu chính của công cuộc tân phúc
âm hóa phải là đem lại sức sống mới cho lý
tưởng nên thánh của tín hữu, đó là sống đời
Kitô hữu bình thường với tiêu chuẩn cao.
Một sự thánh thiện được biểu lộ bằng cách
chúng ta làm chứng cho Đức tin, đức bác ái
không giới hạn của chúng ta, yêu mến sống
và đem ra thực hành trong mọi sinh hoạt
hằng ngày của chúng ta (x. L DPSTT 2).
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Sống cầu nguyện

“Các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta phải
thực sự trở thành “những trường học” cầu
nguyện, nơi cuộc gặp gỡ với Đức Kitô được
diễn tả không chỉ qua việc khẩn cầu sự trợ
giúp, nhưng còn là tạ ơn, ngợi khen, thờ lạy,
chiêm ngưỡng, lắng nghe và nhiệt tâm sùng
kính, cho tới khi con tim thực sự “yêu say
đắm”. Cầu nguyện một cách cao độ, vâng,
nhưng điều đó không làm chúng ta xao lãng
việc dấn thân vào lịch sử: bằng cách cởi mở
con tim cho tình yêu của Thiên Chúa, lời
cầu nguyện cũng cởi mở con tim chúng ta ra
với tình yêu đối với anh chị em chúng ta, và
làm cho chúng ta có khả năng uốn nắn lịch
sử cho phù hợp với kế hoạch của Thiên
Chúa”. “Nếu người rao giảng không cầu
nguyện, kết cục người ấy sẽ “rao giảng
chính mình” (x 2Cr 4, 5) và những lời người
ấy rao giảng sẽ bị biến thành “lời huyên
thiên chẳng liên quan gì tới Thiên Chúa”
[3], (x. L DPSTT 8).
Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật

“Sự thật về cuộc Phục sinh của Đức Kitô
là sự kiện căn nguyên, trên đó đặt nền tảng
cho đức tin Kitô hữu. Chúng ta không biết
ngàn năm mới mang lại gì nhiều cho chúng
ta, nhưng chúng ta chắc chắn rằng ngàn năm
mới được an toàn trong đôi tay Đức Kitô;
bằng cách cử hành Cuộc Vượt Qua của
Người vào mọi Chúa Nhật, Giáo hội sẽ tiếp
tục tỏ cho mọi thế hệ biết “trục bản lề đích
thực của lịch sử, mà mầu nhiệm lúc khởi
nguyên và số phận chung cuộc của lịch sử
đang dẫn tới đó”. “Điều thế giới đang cần, đó
là tình yêu Thiên Chúa; thế giới cần được
gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người. Vì lý do
đó, Thánh Thể là nguồn mạch và là đỉnh
điểm trong sứ vụ Giáo hội” [4], (L DPSTT 8).
Sống Bí tích Hòa Giải

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là
kẻ tội lỗi!” (Lc 18, 13). Đối diện với cơn
khủng hoảng “cảm thức về tội”, chúng ta
được mời gọi tái khám phá ân sủng của Bí
tích Hòa Giải. Những quà tặng của Chúa
đến từ Đấng biết rõ trái tim con người (x. L
DPSTT 7).
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Sống lắng nghe Lời

“Trong cuộc đối thoại này với Thiên
Chúa, bản thân chúng ta hiểu và tìm thấy
câu trả lời cho những vấn đề sâu sa nhất ẩn
giấu trong con tim chúng ta. Chỉ Thiên Chúa
mới đáp ứng lại được cơn khát nằm trong
trái tim mọi người!”. “Gốc rễ tội lỗi là ở chỗ
không chịu lắng nghe Lời của Thiên Chúa”
[5], (L DPSTT 4).
Sống loan báo Lời

“Trách nhiệm chúng ta không phải là giới
hạn việc gợi lên các giá trị được chia sẻ cho
thế giới; đúng hơn, chúng ta cần phải đạt tới
việc loan báo rõ ràng lời Chúa. Chỉ bằng
cách đó, chúng ta mới trung thành với mệnh
lệnh của Đức Kitô: sẽ không có việc phúc
âm hóa, trừ khi danh tính, giáo huấn, đời
sống, các lời hứa, Vương quốc và mầu
nhiệm Đức Giêsu Nagiarét, Con Thiên
Chúa, được công bố” [6].
“Đức Giêsu đã truyền lệnh cho chúng ta
chuyển thông mạc khải này tới những người
khác với thẩm quyền của Người. Mọi Kitô
hữu phải cầu nguyện xoay quanh tư tưởng
sau đây: nhờ lòng Chúa xót thương, con
người cũng có thể đạt tới ơn cứu độ bằng
nhiều cách thức khác, thậm chí khi chúng ta
không rao giảng Phúc Âm cho họ; nhưng
đối với chúng ta, phải chăng chúng ta có thể
đạt được ơn cứu độ, nếu bỏ qua hoặc sợ hãi
hoặc xấu hổ - điều mà Thánh Phaolô gọi là
“hổ thẹn vì Tin Mừng” – hoặc do những ý
nghĩ sai lạc mà chúng ta lại không rao giảng
Tin Mừng?” [7]. “Rõ ràng việc loan báo lời
Chúa đòi hỏi chứng từ bằng đời sống nơi
người đó là một dữ kiện vốn hiện diện trong
lương tâm Kitô hữu ngay từ lúc khởi đầu,
thậm chí trong những hoàn cảnh bị bách hại.
Việc đó không có gì làm chúng ta phải sợ
hãi. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn
đệ của Người: “Tôi tớ không lớn hơn chủ
nhà, Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt
bớ anh em” (Ga 15, 20) [8], (x. L DPSTT 6).
Đời sống trong các Huynh đệ đoàn

Trước khi đưa ra những kế hoạch thực
tiễn, chúng ta cần phải cổ võ một linh đạo
hiệp thông. Trên hết mọi sự, linh đạo hiệp
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thông chỉ cho thấy việc chiêm ngưỡng Ba
Ngôi ngự trị trong chúng ta, và chúng ta
cũng phải nhìn thấy ánh sáng của mầu
nhiệm Ba Ngôi chiếu sáng trên khuôn mặt
của anh chị em chung quanh chúng ta. [...]
Chúng ta không nên ảo tưởng: trừ khi chúng
ta đi theo nẻo đường thiêng liêng này, các cơ
cấu hiệp thông bên ngoài chỉ mới phục vụ
một mục đích rất nhỏ bé. Các cơ cấu hiệp
thông bên ngoài đó có thể trở thành máy
móc mà không có linh hồn, “những mặt nạ”
hiệp thông hơn là diễn tả và nói lên sự tăng
trưởng (x. L DPSTT 5 và 8).
Sống Sứ vụ

Bắt đầu từ sự hiệp thông trong nội bộ
Giáo hội, đức bác ái tự trong bản chất mở ra
thành sứ vụ, một sự phục vụ mang tính phổ
quát. Nếu thực sự chúng ta khởi sự lại từ
việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, chúng ta phải
học biết nhận ra Người một cách đặc biệt
trên khuôn mặt những con người mà chính
Người muốn đồng hóa với họ: đó là những
người nghèo [...]. Nếu không có hình thức
phúc âm hóa thông qua đức bác ái này và
nếu không làm chứng cho đức nghèo khó
Kitô giáo, chính là hình thức tiên quyết của
đức bác ái, thì việc loan báo Tin Mừng có
nguy cơ bị hiểu lầm (x. L DPSTT 6 – 19).
Theo dấu chân Đức Maria

“Hoạt động tông đồ mục vụ của chúng ta
sẽ không bao giờ mang lại hiệu quả, nếu như
chúng ta không học tập Đức Maria để cho
mình được rập khuôn nhờ tác động của
Thiên Chúa ở trong chúng ta”. [9] Trong
công cuộc tân phúc âm hóa, tương tự vào Lễ
Ngũ Tuần đầu tiên, Đức Maria có vị trí của
Mẹ” [10], (x. L DPSTT 9).
Sự ưu việt của ân sủng

“Luôn luôn có một cơn cám dỗ ngáng trở
mọi lộ trình thiêng liêng và hoạt động mục
vụ: đó là cơn cám dỗ cho rằng những kết quả
tùy thuộc vào khả năng chúng ta hành động
và lên kế hoạch. Điều tai hại là quên rằng
“không có Đức Kitô, chúng ta chẳng có thể
làm được gì” (x. Ga 15, 5), (x. L DPSTT 4).
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SỨ VỤ CHÚNG TA,
TRONG TƯ CÁCH LÀ ACE/PSTT
Khi Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến Tu
nghị Quốc tế Dòng Phan Sinh Tại Thế vào
ngày 22.11.2002, ngài đáp lại các câu hỏi,
hướng dẫn cách vững chắc Dòng Phan Sinh
Tại Thế hướng tới tương lai là Đức Kitô. Ba
lần, ngài đã khích lệ chúng ta: Giáo hội chờ
đợi nơi anh chị em ... theo như Luật Dòng
điều 3 “bản luật hiện tại thích nghi Dòng
Phan Sinh Tại Thế với các đòi hỏi và mong
mỏi của Hội Thánh trong những hoàn cảnh
thay đổi của thời đại”.
“[...] Lúc này anh em phải nhìn về
tương lai và chèo ra chỗ nước sâu: Duc
in altum!” (Lc 5, 4).
Giáo hội kỳ vọng nơi Dòng Phan Sinh
Tại Thế một sự phục vụ lớn lao cho chính
nghĩa của Vương Quốc Thiên Chúa trong
thế giới ngày nay. Giáo hội mong muốn
Dòng anh chị em trở nên một mẫu gương
cho sự hiệp nhất ở mọi cấp trên bình diện tổ
chức, cơ cấu và đoàn sủng, như thế để anh
chị em tỏ mình ra cho thế giới như một
“cộng đoàn yêu thương” (L PSTT 22). Từ
nơi anh chị em, những người Phan Sinh Tại
Thế, Giáo hội đợi chờ một chứng tá can
đảm và kiên định về đời sống Kitô hữu và
Phan sinh, chứng tá đó nhắm mục đích xây
dựng một thế giới mang tính Phúc âm và
huynh đệ hơn để Vương Quốc Thiên Chúa
được thể hiện [...].
Được con người và sứ điệp Thánh
Phanxicô Átxidi gợi hứng, anh chị em được
kêu gọi góp phần của anh chị em, để thúc
đẩy việc xuất hiện một nền văn minh, trong
đó phẩm giá con người, tinh thần đồng
trách nhiệm và tình yêu trở nên những
thực tại sống động. Anh chị em phải đào
sâu những nền tảng đích thực của tình
huynh đệ phổ quát, và đi tới đâu cũng kiến
tạo một tinh thần hiếu khách và tình anh em.
Kiên quyết chống lại mọi hình thức bóc lột,
phân biệt đối xử, loại trừ và thái độ lãnh
đạm đối với tha nhân. Là những người Phan
Sinh Tại Thế, do ơn gọi, anh chị em sống
cảm thức anh chị em thuộc về Giáo hội và
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thuộc về xã hội như là những thực tại
không hề tách biệt nhau. Vì lý do đó, trước
hết mọi sự, đòi hỏi cá nhân anh chị em phải
làm chứng tại nơi anh chị em đang sống:
“trước hết, trong đời sống gia đình; trong
công việc; trong những lúc vui mừng và đau
khổ; trong các tổ chức [của anh chị em] với
hết thảy mọi người nam người nữ, là anh chị
em cùng một Cha; trong việc [anh chị em]
hiện diện và tham gia vào đời sống xã hội;
trong mối tương quan huynh đệ [của anh chị
em] với toàn thể tạo thành” (THC 12, 1). Có
lẽ sẽ không đòi hỏi anh chị em phải đổ máu
như một vị tử đạo, nhưng chắc chắn anh
chị em sẽ bị buộc phải đưa ra một chứng
từ rõ rệt và vững vàng trong việc chu toàn
những lời anh chị em đã thề hứa trong bí
tích Thánh tẩy và Thêm Sức, là những lời
hứa mà anh chị em đã lặp lại và được củng
cố qua việc anh chị em tuyên khấn trong
Dòng Phan Sinh Tại Thế [...].
“THƯA CÁC ANH, VẬY CHÚNG TÔI
PHẢI LÀM GÌ?” (Cv 2, 37)
Tại một Huynh đệ đoàn – cấp địa
phương, miền, quốc gia và quốc tế - có thể
chúng ta thỏa thuận được với nhau về các
yếu tố trong một dự phóng mục vụ (các mục
tiêu và các phương pháp, việc huấn luyện và
đánh giá mỗi một anh chị em, việc theo đuổi
những phương tiện cần thiết), để tạo điều
kiện cho việc công bố Đức Giêsu đạt tới
được với mọi người, sắp xếp được các cộng
đoàn, đào sâu sự hiểu biết về xã hội và văn
hóa, nhờ làm chứng cho các giá trị Phúc
Âm, như Đức Giáo hoàng yêu cầu Thánh
Phanxicô. Tuy nhiên, phải có một sự táo bạo
mới mẻ mới khuyến khích được mỗi một
người trong chúng ta, các huynh đệ đoàn,
Dòng Phan Sinh Tại Thế chúng ta và Giới
Trẻ Phan Sinh. “Sự tuân phục (parrêsia) đức
tin cần phải có sự can đảm của lý trí mới cân
xứng” [11].
Những người trẻ, các gia đình, những
người đang đau khổ, hoạt động chính trị, các
nền văn hóa ...vv, tất cả mọi lãnh vực của
con người đều trông đợi nơi anh chị em
Phan Sinh Tại Thế. Lời mời gọi mãnh liệt
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phát xuất từ Luật Dòng “đi từ Phúc Âm đến
cuộc sống và từ cuộc sống đến Phúc Âm” là
một thực tiễn khôn ngoan khi người ta phải
chọn lựa, cả trên bình diện cá nhân hoặc trên
bình diện cộng đoàn, và tạo thuận lợi cho
việc quan sát dựa trên “dấu chỉ thời đại”.
Cần phải Phúc Âm hóa:
Các gia đình – là cung thánh sự sống và
tình yêu

Gia đình là cung thánh sự sống và tình
yêu, và ngày nay cần phải được hỗ trợ mạnh
mẽ hơn bao giờ hết. Bằng nhiều cách, cơ
chế hôn nhân đang bị tấn công bởi não trạng
đương thời và sự chỗi dậy các lối suy nghĩ
biến thân xác và giới tính trở nên tầm
thường. Lời Chúa tái khẳng định sự thiện
độc đáo của hữu thể nhân loại, được tạo
dựng là nam là nữ và được kêu gọi hướng
tới một tình yêu chung thủy, hỗ tương và
phong nhiêu [12]. Không gì có thể thay thế
gia đình. Cần thiết phải có một sự chăm sóc
mục vụ cao độ và mạnh mẽ đối với gia đình.
Phải cổ võ một chính sách xác thực đối với
gia đình và phải tôn trọng các quyền lợi của
gia đình, như là một đối tượng của xã hội.
Luật Dòng chúng ta kêu gọi chúng ta quan
tâm tới điều này (L DPSTT 17, THC 24).
“Phanxicô, con hãy đi sửa lại Nhà Ta
đang đổ nát”.
Cổ võ thành lập GTPS và các nhóm Thiếu
nhi Phan sinh

Việc giáo dục thật cấp bách, nhu cầu cấp
bách là chuyển giao cho các thế hệ mới
những giá trị căn bản để sống và cư xử cho
đúng đắn. Một khi lương tâm không còn
được giáo dục nũa, thì ánh sáng chân lý
cũng sẽ không còn được lĩnh hội. Nhiều
người xem việc nói ra sự thật cũng giống
như là quá “độc đoán”. Lối suy nghĩ như thế
dẫn tới việc hoài nghi sự sống là sự thiện
(“được sống, điều đó có tốt không?”). Đặc
biệt một kiểu sống “ghét bỏ chính mình”
trong những nền văn hóa nào đó đang phát
triển, và tính chất hiệu lực của các mối
tương quan và những lời cam kết làm nên
cuộc sống trở thành một điều gì đó mang
tính tương đối. Thực sự đang cần phải có
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những nhà giáo dục đích thực, có khả năng
huấn luyện những con người có thể sống
cuộc sống của họ một cách sung mãn, có thể
thiết lập một tương quan sống động với Đức
Giêsu Kitô, và góp phần độc đáo của họ vào
thiện ích chung. Các Huynh đệ đoàn chúng
ta được kêu gọi: vì nhiều thành viên là các
bậc cha mẹ, đích thân một số họ lại có kinh
nghiệm về sự hàm hồ này trong nền giáo
dục. Thật vậy, kinh nghiệm của Thánh
Phanxicô và của các thánh trong Dòng Phan
Sinh Tại Thế là một nguồn gợi hứng kỳ diệu
cho việc huấn luyện và hoạt động giáo dục.
Huấn luyện những người huấn luyện

“Để thực sự bắt đầu việc chăm sóc mục
vụ hiệu quả, chúng ta phải cổ võ công tác
huấn luyện các nhà huấn luyện, bao gồm các
trường học và những giảng khóa đặc biệt”.
[13] Chúng ta phải biến các Huynh đệ đoàn
chúng ta trở thành những nơi chốn, nơi
những người trưởng thành, tự do đều được
huấn luyện, sau đó tới lượt họ, họ lại có khả
năng huấn luyện những người khác, có khả
năng đặt câu hỏi về Thiên Chúa trong đời
sống họ, trong công việc, trong gia đình.
Chắc chắn đây là một trong những sự dấn
thân làm nên nét đặc biệt trong công cuộc
tân phúc âm hóa (x. 2Tm 2, 2). Các Huynh
đệ đoàn chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ những
người dấn thân vào các công tác giáo dục, là
những công tác cần thiết cho tương lai của
Giáo hội và nhân loại. Việc huấn luyện họ
không thể chỉ đơn giản giới hạn vào việc
chuẩn bị về mặt kỹ thuật. Đây là công tác
huấn luyện hàng đầu và trên hết.
Môi trường sống của con người và môi
trường tự nhiên

Nếu thiếu tôn trọng quyền được sống và
quyền được chết một cách tự nhiên, nếu việc
thụ thai, mang thai và sinh nở là do nhân
tạo, nếu phôi thai người bị hy sinh cho việc
nghiên cứu, thì kết cục lương tâm xã hội mất
đi quan niệm về môi trường sự sống và kèm
theo đó là mất đi quan niệm về hệ sinh thái
môi trường tự nhiên. Bổn phận của chúng ta
đối với môi trường được liên kết với bổn
phận đối với con người, chính con người
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phải được quan tâm và có liên hệ tới những
người khác. Ở đây đưa ra cho thấy có một
sự mâu thuẫn trầm trọng giữa não trạng và
cách thực hành của chúng ta hôm nay: người
nào hạ giá con người, thì người ấy cũng hủy
hoại môi trường và gây thiệt hại cho xã hội.
Điều này muốn nói rằng: chúng ta, những
anh chị em Phan sinh, chúng ta phải truyền
đạt lô-gích Tin Mừng trong đời sống công
cộng, trong chính trị, trong lãnh vực văn
hóa, sức khỏe và giáo dục.
... bằng những hoạt động và các sáng
kiến can đảm, nhằm xây dựng nền văn
minh tình thương (L DPSTT 14).
Việc phục vụ người nghèo trong Đức Kitô
nghèo khó

Nếu thực sự chúng ta khởi sự lại từ việc
chiêm ngưỡng Đức Kitô, chúng ta phải học
cách nhận ra Người đặc biệt trên khuôn mặt
những con người, mà Đức Kitô muốn đồng
hóa Người với họ: đó là những người nghèo.
Đức Kitô hiện diện một cách đặc biệt nơi
người nghèo, và điều này đòi hỏi Giáo hội
phải ưu tiên chọn lựa người nghèo. Trong
thời đại chúng ta, cộng với những hình thức
nghèo khó trong truyền thống, chúng ta
cũng nghĩ tới những dạng nghèo mới: tuyệt
vọng vì đời sống họ không có ý nghĩa, vì
nghiện ngập ma túy, vì sợ bị bỏ rơi trong
tuổi già hoặc khi bệnh tật, vì bị loại trừ hoặc
bị xã hội phân biệt đối xử. Lúc này là thời
điểm của “sự sáng tạo” mới trong việc bác
ái, bằng sự giúp đỡ hữu hiệu nhưng cũng
bằng việc “sống gần gũi” với những ai đang
đau khổ. Do đó, chúng ta phải bảo đảm
rằng: trong mọi cộng đoàn Kitô hữu, người
nghèo phải cảm thấy như “ở nhà mình” [14].
Đây đúng là dấu chỉ đời sống và lời giáo
huấn của Phanxicô: “Tôi biết Đức Kitô
nghèo khó và chịu đóng đinh”. Theo gương
Phanxicô, anh chị em Phan Sinh Tại Thế
cũng phải cảm thấy “như ở nhà mình” với
những người nghèo và cư xử khéo léo với
họ (x. THC 10; 18 – 20).
Vì lý do này, việc học tập học thuyết xã
hội của Giáo hội trong các Huynh đệ
đoàn chúng ta là điều cần thiết.
Chia Sẻ 07 - 2011 (314)

Truyền thông đại chúng nhằm loan báo
Đức Giêsu cho mọi người

Để công cuộc tân phúc âm hóa được trở
nên hữu hiệu, đòi hỏi cần phải có một sự am
hiểu sâu sa và cập nhật về nền văn hóa
đương đại. Ở đây, các nguồn truyền thông
khác nắm giữ một vai trò chính. Người ta
phải biết tới các nguồn truyền thông này
dưới những hình thức thông dụng của chúng
(Phanxicô đã viết thư gởi cho những đi theo
ngài, cho các nhà lãnh đạo ...vv), và dưới
những hình thức gần đây nhất (Maximilien
Marie Kolbe đã sử dụng việc in ấn, đài phát
thanh và truyền hình) và có thể sử dụng các
phương tiện truyền thông đó.
Các trang mạng internet, các diễn đàn
và nhiều hệ thống khác phải được sử
dụng để truyền đạt một cách hiệu quả sứ
điệp của Đức Kitô đến cho những lượng
người đông đảo [15].
Các câu hỏi từ một cái nhìn khái quát về
công cuộc tân phúc âm hóa

Các Huynh đệ đoàn chúng ta đang trải
nghiệm những sự thay đổi đầy ý nghĩa:
1. Từ vị trí thuận lợi của công cuộc tân
phúc âm hóa, chúng ta biện phân được điều
gì qua việc lượng giá tình hình hiện nay
trong các Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế
và Giới Trẻ Phan Sinh tại địa phương?
Thế giới đang trải qua những sự đổi
thay đầy ý nghĩa, dẫn đến các hoàn cảnh
và các thách đố mới: trên bình diện văn
hóa (sự tục hóa), trên bình diện xã hội
(sự pha trộn các dân tộc), trong lãnh vực
truyền thông đại chúng, kinh tế, khoa học
và đời sống dân sự.
2. Những sự đổi thay đó đặt ra những vấn
nạn và những thách đố gì? Đâu là các câu trả
lời?
Trong công cuộc tân phúc âm hóa, các
Huynh đệ đoàn chúng ta phải được biến
đổi trong nếp nghĩ, để sao cho các Huynh
đệ đoàn có thể tiếp tục thi hành sứ vụ
loan báo ngay trong những lãnh vực mới
này.
3. Các Huynh đệ đoàn chúng ta phải tiến
hành và chu toàn lời kêu gọi “một cuộc tân
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phúc âm hóa” của Đức Giáo hoàng Gioan
Phaolô II; với nhiệt huyết mới, bằng những
phương pháp mới và “những cách diễn tả
mới” như thế nào? Bằng những hoạt động
hoặc những thay đổi cụ thể ra sao?
Thời đại chúng ta trông đợi Giáo hội
đổi mới cung cách và những hình thức
loan báo Tin Mừng của Giáo hội, và tỏ
cho thấy một cách đọc mới mẻ hầu trình
bày đức tin chúng ta và niềm hy vọng ở
trong chúng ta.
4. Sự cấp bách phải loan báo một cuộc
truyền giáo mới có trở thành một yếu tố
thường xuyên làm nên hoạt động mục vụ
trong các Huynh đệ đoàn chúng ta không?
Hoặc niềm xác tín về sứ vụ này cũng được
thực hiện trong các Huynh đệ đoàn chúng ta
và trong các cộng đoàn Kitô hữu địa phương
và trong mọi hoàn cảnh đời sống chúng ta,
đang sút giảm? Làm thế nào để sự xác tín đó
trở thành một thực tại cụ thể?
Công cuộc tân phúc âm hóa đòi buộc
phải sống lời kêu gọi ra đi loan báo và
làm chứng hứa hẹn đem lại hoa trái này.
5. Các Huynh đệ đoàn đề ra những dự
phóng phúc âm hóa nào? Các Huynh đệ
đoàn làm cho những thành viên của mình
hiểu và huấn luyện những thành viên của
mình như thế nào, để họ biết phúc âm hóa
các gia đình, những người trẻ trong Giới Trẻ
Phan Sinh và các thiếu nhi?
6. Chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào
cho các Huynh đệ đoàn chúng ta được phát
triển, được trở nên phong phú trong công
cuộc phúc âm hóa, được tiếp đón những anh
chị em mới?
KẾT LUẬN
Duc in altum! Việc nhiệt tình bố trí lại
công tác mục vụ đang chờ đợi chúng ta. Đây
là một công tác mà tất cả mọi người trong
chúng ta đều can dự. Thần khí nơi con người
– Thần khí đã làm cho tâm hồn Phanxicô
được chiếu sáng bởi ngọn lửa của Người,
Đấng cũng đã đồng hóa ngài với mầu nhiệm
Đức Giêsu nghèo khó và chịu đóng đinh,
trong sự hiệp thông huynh đệ với hết mọi
tạo vật và giao phó cho ngài sứ vụ vĩ đại
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nhất là đi tu sửa lại Giáo hội – kêu gọi Dòng
Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh.
Thánh Thần đã nắm giữ lấy chúng ta cho
riêng Người, lúc chúng ta Tuyên khấn trong
Dòng Phan Sinh Tại Thế hoặc khi chúng ta
tuyên hứa trong Giới Trẻ Phan Sinh, và
Người đã sai chúng ta đi khắp thế giới nhân
danh Giáo hội.
“Tôi đã làm xong phần việc của tôi,
xin Chúa Kitô dạy anh em làm phần việc
của anh em” (Đại Truyện 14, 3).
Lạy Đức Maria, Mẹ là sao sáng trong
công cuộc tân phúc âm hóa, xin nâng đỡ và
hướng dẫn chúng con trung thành trên con
đường sống một đời sống phù hợp với Tin
Mừng cách táo bạo hơn nữa.
“Lạy Thiên Chúa toàn năng, 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 Chúa là Thiên Chúa tối cao, trong Ba
Ngôi trọn hảo và 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” (Tp của
Thánh Pxc, T Td 50 – 52).
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KINH CẦU NGUYỆN
CHO TỔNG TU NGHỊ DÒNG PSTT
(tại Braxin, 22 – 29.10.2011)
Lạy Cha,
Cha đã kêu gọi chúng con đi theo Con Cha,
noi dấu bước chân Thánh Phanxicô.
Xin làm cho đời sống chúng con hòan tòan qui hướng về Cha,
biết tuân phục Con Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con
và vâng giữ Phúc Âm yêu thương của Cha,
như Thánh Phanxicô.
Vì chúng con hóan cải và vâng phục Chúa Kitô,
xin Cha sai Thánh Thần từ nơi Cha mà đến với chúng con,
để làm chứng cho thế gian được biết:
Cha đã yêu thương chúng con biết là dường nào,
đến độ trao ban trọn vẹn chính mình cho chúng con,
trong Con Cha.
Xin Cha làm cho chúng con tin nhận sâu sa trong lòng rằng:
nhờ ơn thánh của Cha,
chúng con thực sự là con cái Cha
trong Đức Giêsu, Con Cha;
và như Người, chúng con biết kêu cầu Cha
và cảm nghiệm Cha thực là Cha.
Xin Cha trợ giúp các anh chị đại biểu
được Thánh Thần Cha hướng dẫn,
để linh họat Dòng Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh,
biết can đảm loan báo Tin Mừng của Cha
và biết dùng đời sống và lời nói mà làm chứng,
như Thánh Phanxicô.
Xin Cha giúp chúng con, nhờ Tổng Tu Nghị này,
biết dũng cảm thách thức bản thân,
để thóat ra khỏi sự tầm thường, mệt mỏi,
ra khỏi tính nghị thức quen thuộc và thường xuyên trống rỗng,
và trở nên dụng cụ hữu hiệu
cho tình yêu của Cha mà không dè sẻn,
như Thánh Phanxicô.
Lạy Đức Maria, Mẹ chúng con,
Mẹ đã ban cho chúng con tình thương ắp đầy của Mẹ,
xin Mẹ luôn ở gần chúng con,
để dẫn đưa chúng con trực tiếp đến cùng Chúa Giêsu,
Đấng hằng ở cùng Chúa là Cha,
trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,
hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen.
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TOP TEN
Đây không phải là TOP TEN của “Sao Mai Điểm Hẹn”, cũng không phải là
TOP TEN của những “Người Mẫu chân dài”, nhưng là TOP TEN của Thiên Niên Kỷ
Thứ 2. Một trong những TOP TEN đó là Thánh Phanxicô Átxidi (Trong 10 nhân vật
nổi tiếng này còn có Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ và Napoléon của Pháp).

Kim Thoa, OFS
Đã hơn 800 năm qua, Thánh
Phanxicô vẫn luôn là một nhân
vật được yêu mến của biết bao
người, là thần tượng của Giới Trẻ.
Là một PSTT, môn đệ của Thánh
Phanxicô, ta thử tìm hiểu tại sao
Thánh Phanxicô được chọn là 1
trong 10 nhân vật của Thiên niên
kỷ thứ II ? Tại sao không chỉ
người Công Giáo, người Chính
Thống, người Tin Lành, mà cả
những người thuộc các tôn giáo
khác, thậm chí cả người vô thần
cũng tỏ lòng mộ mến Thánh
Phanxicô ?
1) Vì Thánh Phanxicô
sống Phúc Âm triệt để.
Trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật tiến
bộ, người ta thấy mình quá giỏi, đã tự thỏa mãn
được những nhu cầu của mình, không còn cần
đến Thiên Chúa nữa, họ coi Thiên Chúa đã chết,
họ mời Thiên Chúa đi chỗ khác chơi, và họ thờ
một tôn giáo mới là chính nên khoa học tiến bộ.
Tuy nhiên, trong một thế giới như vậy, vẫn còn
biết bao người vẫn mang trong tim một khát
vọng tôn giáo, thì Thánh Phanxicô xuất hiện,
đáp lại nhu cầu tâm linh ấy. Ngài sống triệt để
tin vào Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. Vì thế,
Ngài đã thu phục được nhiều người.
2) Vì Thánh Phanxicô
sống hèn mọn, nghèo khó.
Trong một xã hội coi tiền bạc là trên hết và
tìm mọi cách để bóc lột, chiếm hữu của kẻ khác,
Thánh Phanxicô sống không có của riêng. Và
quan trọng là Thánh Phanxicô sống tinh thần
hèn mọn.
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- Người Phan Sinh
không nên quá coi
trong tiền bạc : Chúa
cho thì dùng, không
khinh chê, vì những gì
Chúa dựng nên cho
chúng ta hưởng dùng
đều tốt đẹp, nhưng
không quá đam mê
chạy theo tiên bạc, luôn
có một cự ly với của cải
vật chất, mà coi Chúa
mới là gia sản quý báu
nhất. Người Phan Sinh
không tiêu xài hoang
phí.
- Người Phan Sinh
sống tinh thần nghèo
khó : một người nghèo
nhưng luôn ham mê ao
ước của cải và tham lam, thì người đó
cũng không có tinh thần nghèo khó. Một
người giàu có nhưng không quá gắn bó
với của cải, sẵn sàng chia sẻ với người
khác, và chẳng may của cải có mất đi
cũng không quá tiếc, người giàu đó lại có
tinh thần nghèo khó.
- Người Phan Sinh cao hơn thế phải sống
tinh thần khiêm tốn, hèn mọn, coi mình
không là gì trước mặt Chúa và anh chị
em. Một người sống nghèo khó, nhưng ai
nói động đến mình là nhảy dựng lên,
người đó không có tinh thần hèn mọn.
Người Phan Sinh nếu bị ai xúc phạm,
không nổi giận và sẵn sàng tha thứ. Đây
mới là cao điểm của tinh thần hèn mọn
nghèo khó Phan Sinh. Các Cha Phanxicô
thường rất khiêm tốn, hiền hòa.
3) Vì Thánh Phanxicô sống huynh đệ.
Thánh Phanxicô sống vào thời Trung Cổ,
trong một xã hội phân chia giai cấp, mọi người
bóc lột nhau, từ xã hội đến trong Giáo Hội. Xã
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hội thì giai cấp cầm quyền thống trị, và thống trị
hết đời cha đến đời con lên nối ngôi. Trong
Giáo Hội cũng không khác gì : ai làm Bề Trên
thì làm Bề Trên cho đến khi nào chết thì thôi.
Giữa hoàn cảnh như thế, Thánh Phanxicô lại đề
cao tinh thần huynh đệ: Ngài muốn một xã hội
không có giai cấp, không ai thống trị ai, mọi
người là anh em. Trong Dòng của Ngài, không
có ai là Bề Trên, chỉ có Anh Phục Vụ, và trong
Dòng PSTT, chỉ gọi Anh Chị Phục Vụ, chứ
không gọi Anh Chị Trưởng. Và đặc biệt trước
kia ai giữ chức vụ thì giữ cho đến chết, nay theo
tinh thần mới của Thánh Phanxicô, người giữ
chức vụ chỉ có thời hạn, có nhiệm kỳ, chứ
không vĩnh viễn, hết nhiệm kỳ thì bầu người
khác.

Hòa Bình. Ta thấy đi đến bất cứ Nhà Thờ nào,
dù không thuộc dòng Phanxicô chăng nữa, mọi
người cũng rất hay hát Kinh Hòa Bình.

Đây có thể nói là một sự cách mạng trong xã
hội ở thế kỷ 13 cũng như nay cả thế kỷ 21 của
chúng ta. Và điều này khiến Thánh Phanxicô
được mọi người yêu mến.

Ngài coi muôn vật đều là anh em, vì đều do
Thiên Chúa dựng nên : Anh Mặt Trời, Chị Mặt
Trăng, Anh Lửa, Chị Nước, Anh Chó Sói …

- Người Phan Sinh không tranh dành chức
vụ, không muốn thống trị ai. Người ta bầu
mình vào một chức vụ nào thì sẵn sàng
nhận vì tinh thần phục vụ anh em, nhưng
khi không còn giữ chức vụ nữa thì vẫn vui
vẻ, không bực bội, ganh ghét.
- Trong tình huynh đệ Phan Sinh, Người
Phan Sinh sống thân thiện với mọi người,
coi mọi người là anh chị em.
4) Vì Thánh Phanxicô yêu hòa bình
Trong một thế giới lúc nào cũng có chiến
tranh, thành này đánh nhau với thành kia, nước
này chiến tranh với nước nọ, tôn giáo này tranh
chấp với tôn giáo khác, thì sự hòa bình là niềm
ao ước của mọi người, và khi Thánh Phanxicô
đề cao tinh thần hòa bình, Ngài liền được mọi
người yêu thích.
Kinh Hoà Bình được soạn ra trên tinh thần
của Thánh Phanxicô. Sau Kinh Lạy Cha do
Chúa Giêsu dạy, Giáo Hội rất yêu mến Kinh
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ĐGH Gioan Phaolô II đã chọn Átxidi, quê
hương của Thánh Phanxicô, làm nơi để các nhà
lãnh đạo tôn giáo trên thế giới gặp gỡ để cầu
nguyện cho hòa bình.
- Người Phan Sinh phải sống hiền hòa,
không tranh chấp, và luôn là người hòa
giải, và nhất là người PSTT không là
nguyên nhân gây nên những mối bất hòa
trong cuộc sống, trong gia đình, trong
hàng xóm, trong HĐĐ. Không nói xấu ai,
không gây chia rẽ với ai, cũng không nên
“bà tám”.
5) Vì Thánh Phanxicô yêu tạo vật

Đây cũng là một điểm rất đặc biệt của Thánh
Phanxicô khiên mọi người yêu mến Ngài.
- Người Phan Sinh yêu quý những tạo vật
Chúa dựng nên cho chúng ta hưởng dùng
: Anh Mặt Trời, Chị Mặt Trăng, Anh Lửa,
Chị Nước, Anh Chó Sói …
6) Vì Thánh Phanxicô yêu thiên nhiên
Thánh Phanxicô yêu thiên nhiên và gìn giữ
thiên nhiên : một cây anh em chặt, Ngài cũng
dặn phải để lại một phần gốc cho sau này nó có
thể tiếp tục đâm chồi, nẩy lộc. Đi đường thì
không dẵm lên cỏ.
Thánh Phanxicô được ĐGH Gioan Phaolô II
chọn làm vị Thánh Bổn Mạng môi trường (Bổn
Mạng các nhà bảo vệ môi sinh). Qua 7, 8 thế kỷ,
ở thế kỷ 21 này, người ta mới nhận ra tinh thần
cao quý này đã có từ thời Thánh Phanxicô.
- Người Phan Sinh phải có ý thức gìn giữ
môi trường (không phá rừng, tiết kiệm
điện, hay ít nhất là không xả rác, không
khạc nhổ bừa bãi, …)

23

Bài chia sẻ của Anh Bosco Nguyễn văn Đình
trong Thánh lễ Tạ ơn
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm khấn dòng của các Anh Savio Nguyễn Chí
Chức, Bosco Nguyễn văn Đình, Guy Marie Nguyễn Hồng Giáo, Damien Đoàn
văn Lữ, được tổ chức sáng ngày 16/6/ 2011 tại Học viện Phanxicô Thủ Đức.

Kính thưa anh em,
Hôm nay quả thật là một ngày vui đối với
bốn anh em chúng tôi. Cách đây 50 năm, vào
ngày 28/8/1961, cùng với một số anh em người
Pháp, người Rumani, bốn anh em chúng tôi đã
tuyên khấn lần đầu tiên tại nguyện đường của
tập viên Phan sinh Mons en Baroeul, gần thành
phố Lille, miền Bắc nước Pháp.
Trước đó một năm, sau khi kết thúc chương
trình phổ thông trung học Pháp tại Thủ Đức,
nhờ sự giúp đỡ đặc biệt của cha Guy Marie
Brisebois, một anh em Phan sinh người Canada,
sáu anh em Việt Nam được gởi sang Pháp và
vào tập viện tại đây. Với thời gian hai trong sáu
anh em đã đổi hướng và chỉ còn lại bốn anh em
chúng tôi tiếp tục tu học.
Mãn năm nhà tập, bốn anh em chúng tôi,
người được gởi đi Bỉ, học tại Đại học Louvain,
người được gởi sang Đức, người ở lại Pháp theo
học chương trình triết và thần học trong khoảng
thời gian sáu năm. Trong thời gian này , vào các
dịp nghỉ hè , chúng tôi thường có dịp gặp nhau
để sống chung, trao đổi kinh nghiệm và nhất là
để thưởng thức những món ăn Việt nam do
chính anh em làm đầu bếp.
Sáu năm trôi qua một cách nhanh chóng.
Ngày 11/3/1967, tuy không được sắp xếp trước
mà ba anh em chúng tôi đã thụ phong linh mục
cùng một ngày và cùng một giờ tại Pháp và tại
Đức, chỉ trừ Anh Guy Marie Nguyễn Hồng
Giáo theo học ở đại hoc nên thụ phong linh mục
trễ hơn. Sau ngày thụ phong, do nhu cầu cấp
bách của Tỉnh Dòng, hai anh em được mời về
dạy học tại chủng viện Phanxicô Thủ Đức, một
anh em về Cầu Ông Lãnh, ra Nha Trang và cuối
cùng về Cù lao Giêng phụ trách tập viện. Anh
Guy Marie ở lại Âu châu tiếp tục học.
Biến cố 1975 xảy tới, không còn chủng viện,
tập viện hay học viện. Anh em âm thầm làm
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việc. Có người đi kinh tế mới nhưng bị đuổi về.
Có người âm thầm viết sách, dịch sách. Có
người làm cha xứ. Có người ngược xuôi lo cho
các huynh đệ đoàn Phan sinh tại thế. Nói chung
thì anh em ai cũng biết xoay xở và biết thích
nghi với thời cuộc…
Những nét chấm phá trên đây có lẽ đã giúp
các anh em trẻ có mặt hôm nay biết được đôi
điều về cuộc sống và hoạt động của bốn anh em
chúng tôi trong 50 năm vừa qua. Nếu đem so
sánh với cuộc đời và hoạt động của Thánh
Phaolô trong đoạn thư gởi cho người Côrintô
mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay (2 Cr11,1633), thì chắc chắn là chúng tôi chẳng có gì để tự
hào. Anh em chúng tôi không ai gặp hiểm nguy
trên biển, trên sông. Không ai phải thức khuya
dậy sớm, phải nhịn ăn, nhịn uống, bị đánh đập,
bị kiện ra tòa như thánh Phaolô. Đã không có gì
để tự hào mà chúng tôi lại có nhiều điều để hối
tiếc vì đã sống không cân xứng với những ân
huệ Chúa ban và những điều tốt lành Tỉnh Dòng
và anh em dành cho chúng tội. Quả vậy nhờ có
bàn tay đưa đẩy của Chúa và sự tận tình giúp đỡ
của Tỉnh Dòng mà chúng tôi mới có được ngày
hôm nay.. Chúng tôi cám ơn Chúa, cám ơn Tỉnh
Dòng và nhất là cám ơn tất cả các cộng đoàn đã
cưu mang, bao bọc và đồng hành với chúng tôi.
Đời sống cộng đoàn có lúc vui, lúc buồn nhưng
chúng tôi xác tín rằng cộng đoàn và gương sáng
của các anh em đi trước là điểm tựa tinh thần
vững chắc cho chúng tôi. Tôi không thể nào
quên được gương sáng của Anh Gabriel Nguyễn
Văn Hoa, đơn sơ, nghèo khó và chuyên cần làm
việc.Vào cuối đời, Anh chỉ còn sống với cuốn
Phúc âm, cuốn Luật Dòng và cây đàn bầu Anh
thường gãy, khi ngắm Chặng Đàng Thánh Giá.
Tôi nhớ mãi hình ảnh của Anh Phêrô Đỗ Long
Bộ, khi tôi tới thăm Anh lần chót trước khi Anh
qua đời. Lúc chia tay, Anh dúi vào túi áo tôi
cuốn “Hạnh Thánh Phanxicô” do một tác giả
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người Pháp viết. Anh khuyên tôi đọc kỹ và tiếp
tục xác tín về lý tưởng Phan sinh mà tôi đã chọn
lựa.
Quá khứ là như thế, còn tương lai sẽ ra sao?
Xin thú thật là bốn anh em chúng tôi tuy “đồng
sàng mà dị mộng”. Có người thiết tha xin Chúa
cho được bắt đầu lại cuộc sống tu trì. Có người
xin Chúa cho được tiếp tục sống tích cực, lạc
quan và phục vụ mọi người theo kiểu “già mà
hữu ích”. Cũng có người xin Chúa cho được
sống đời tu cách bình thường trong cộng đoàn,

nếu không làm được gương sáng cho ai , thì ít ra
cũng không làm gương xấu , khiến cộng đoàn
phải chịu thiệt. Người anh em cuối cùng cho
biết anh chỉ có một giấc mơ duy nhất đầu đời và
cuối đời . Đối với anh thánh đức Nghèo khó là
một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó đến gần anh rồi nó
lại xa anh . Phần anh, anh xác tín rằng chỉ có nó
thì đời anh mới hoàn toàn hạnh phúc.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bốn
anh em chúng tôi.

Giai thoại về anh em buổi đầu
của Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam
Nhân ngày lễ bổn mạng của cha Bonaventura Trần Văn Mân, tôi
là một anh em đã sống với ngài 22 năm, xin kể lại một ít giai thoại mà tôi đã
được chính các anh em ấy kể, để anh em trẻ biết chút ít chuyện vui về một số
anh em đã đi trước mình trong Tỉnh Dòng.

1- Chiêm ngưỡng
con gái Huế dổm tưởng thật!
Cụ Bona kể: Mân, Phổ và An là bộ ba
bạn nối khố, cùng quê Hà Tĩnh, hồi chủng
sinh thường chơi thân với nhau. Mùa hè nọ,
ba anh em rủ nhau đi thăm kinh đô Huế, vì
trước 1945, đường sá còn rất khó khăn. Sau
hai ngày hai đêm lặn lội, ba anh em vào
được tới Huế. Khăn áo chỉnh tề, cả ba cùng
rủ nhau vào kinh thành. Từ nhà quê đến
kinh đô, với bộ áo dài quần trắng, đầu đội
khăn đóng kiểu thư sinh thời bấy giờ. Khi
bước vào cung điện, thấy sao mà quá sang
trọng, hơi ngợp; nhìn qua bên phải, thấy ba
cô gái Huế thướt tha cầm tay nhau đi giữa
vườn hoa, cả ba đều đứng lại, trầm trồ:
người trong cung sao mà đẹp thế! Thì hoá ra
đó chỉ là bóng ba cô gái đi ngoài đường,
chiếu hình vào kính. Tý nữa thì đâm
sầm vào kính, làm bể kính người ta!
2-Bộ ba Phổ - Mân - An coi bói.
Cụ Phổ kể: Mùa hè năm ấy, cả ba rủ nhau
đi Hà Nội và chùa Hương chơi. Khi đến Hà
Nội, chúng tôi xuống xe thì gặp một bà thầy
bói, ngồi coi bói bên đường. Thấy ba thư
sinh, bà lên tiếng chào mời tha thiết. Thế là
cả ba cùng nói nhỏ với nhau, cho bà thầy bói
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này một vố. Cụ Phổ bèn vén áo dài ngồi
xuống chìa tay cho bà thầy bói hỏi về tình
duyên. Nghe giọng nói Hà Tĩnh, bà thầy liền
vui vẻ mau mắn nói: Thầy ở xa tới kinh đô,
chuyến đi này thật là may mắn cho thầy vì
có một cô gái rất xinh của Hà Nội đang chờ
thầy! Cuộc tình này rất suôn chảy và cô gái
này vừa tài hoa vừa quí phái.
- Tính tình cô ta thế nào? - Cụ Phổ hỏi.
- Khỏi phải chê! Một cô gái thùy mị đoan
trang, miệng xinh đẹp luôn chúm chím
cười… Vừa đứng dậy Cụ Phổ vừa nói:
-Thôi bà ơi! Bà toàn nói dóc! Tôi định ra
Hà Nội đi tu đây. Cả ba cùng cười và bỏ đi.
3-Bộ ba Phổ-Mân-An đi thăm ni cô ở
chùa Hương, lừa thầy chùa ăn thịt.
Cụ Phổ kể:
Sau khi ở Hà nội, cả ba cùng đi chùa
Hương chơi. Nghe tin ở trên đỉnh ngọn núi
chùa Hương rất cao, có một ngôi chùa do
một ni cô trụ trì. Cô ta là người thiếu nữ đầu
tiên ở Việt Nam đậu tú tài Pháp. Vào một
ngôi chùa ở dưới chân núi anh em xin trú
một đêm. Sau khi đã trình bày ý nguyện với
vị Sư Cả, ông đồng ý và còn hứa cho một
Đại Đức dẫn đường, vì núi cao, đường lại
khó đi
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Tối hôm đó anh em bàn nhỏ với nhau
chơi Đại Đức một vố: lừa Đại Đức phá chay
ăn thịt heo. Với ý tưởng đó, cả ba còn rúc
rích cười nói thì nghe đàng sau cửa có tiếng
nói: quân tử ngọa vô đàm! Thế là cả ba từ
đó im thim thít ngủ!
Sáng mai ra chợ mua lương thực đi
đường. Đại Đức dẫn đường bảo chờ thầy
một phút, thầy vào nhà bếp lấy lương chay.
Cụ Phổ bảo: thưa thầy tôi đã bảo bạn soạn
lương chay rồi ạ! Thế là cả bốn lên đường
dưới sự hướng dẫn của vị Đại Đức trẻ.
Đường vừa dốc vừa quanh co, đi toát cả
mồ hôi. Đến khoảng 10 giờ trưa, khát nước,
họ dừng lại bên một giòng suối nghỉ chân
giải khát và ăn trưa.
Khi bày lương thực ra, thì cụ Mân giả bộ
kêu lên: Ồ! quên mất gói lương chay rồi,
làm sao bây giờ?!
Cụ Phổ lên tiếng bảo: thưa thầy, tụi em
cũng là nhà tu cả, thầy cứ dùng đại với tụi
em một lần, có gì ăn nấy. Ở đây có ai đâu
mà sợ. Sau một phút e ngại, vị Đại Đức
cũng vui vẻ ăn xôi với thịt heo.
4-Chú Phổ bày cho chú An
nhuộm răng cho lính cân vệ.
Cụ Phổ kể:
Thân phụ của chú An là Tri huyện nên có
lính cận vệ, một anh lính hô răng! Hồi ấy cụ
Phổ làm gia sư cho chú An con quan huyện.
Giờ ngủ trưa, thấy anh lính cận vệ ngủ say
giơ răng hô ra; cụ Phổ mới bày cho chú An
vào lấy trộm thuốc nhuộm răng của bà
huyện, rón rén bôi hàm răng của anh lính
cạn vệ, cái đen cái trắng! Khi anh lính thức
dậy thấy miệng hôi hôi, bèn lấy gương soi:
thấy hàm răng mình cái đen cái trắng! Biết
là hai thầy trò chơi đểu, nên tìm và rượt
đánh hai thầy trò!
5-Bà phước có râu.
Cố Bona kể:
Để đưa anh em tập sinh ra vùng Pháp tạm
chiếm để đi vào Nha Trang học; cha Bona
cải trang làm bà phước. Làm bà phước giả,
có hai vấn đề khó: bước đi và bộ râu, vì cha
Bona rậm râu!
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Phải mặc áo bà phước và tập đi một buổi;
dì phước cho mượn áo, thấy cha tập đi thì
nói: cha đừng sải bước như thế, phải đi nhẹ
nhàng và ngắn bước mới giống đàn bà! Còn
bộ râu thì lấy khăn mouchoir mà che lại giả
làm e thẹn!
Nhờ cua thực tập với bà phước mà cha
Bona đi trót lọt qua trạm công an.
Cụ Bona kể (Người ta thừơng gọi tắt Cha
Bonaventura là cố Bona):
6-Cha Mân ăn xin đểu:
Ngày hôm đó cha Bona đi thăm
bệnh nhân cùi vùng An giang. Đi đến đồn
lính Hòa Hảo thì hết xăng. Ngài lái xe vào
đồn mặc dầu chẳng quen biết ai trong đó.
Người lính gác ách ngài lại hỏi:
-Ông đi đâu?
-Tôi muốn gặp vị chỉ huy
-Có việc gì mà gặp đại tá?
-Có việc quan trong.
-Để tôi vào trình đại tá đã.
Vị đại tá thấy một ông thầy tu mặc áo
nâu, nhìn có vẻ dò xét một lúc rồi vui vẻ hỏi
-Thầy gặp tôi có việc gì?
-Tôi là nhà tu đi thăm bệnh nhân cùi
trong vùng, đến đây chẳng may hết xăng,
nên vào xin đại tá ít xăng.
Vị đại tá cười và bảo lính:
-Lấy hai can xăng cho thầy ấy. -Rồi vui
vẻ bắt tay chào
7-Cha Mân cứu cán bộ Việt cộng.
Ở Cù lao giêng lúc bấy giờ (1970 trở đi)
có một bệnh xá chữa bệnh cùi. Mỗi tháng 2
lần người cùi cả vùng Lục Tỉnh và các nơi
khác tập trung về đó khoảng chừng cả trăm
người để chữa bệnh. Cụ Bona lương y chữa
bệnh phát thuốc, cụ Phổ nấu cơm cho bệnh
nhân, Cụ Damiano thì dọn vệ sinh (nhà cầu,
nhà tắm, nhà cơm) cho bệnh nhân. Không để
cho anh em trẻ làm sợ lây tội nghiệp, anh
em lớn tuổi có lây thì cũng chết trước khi
chết vì cùi!
Một bà bệnh nhân cùi, trong bưng ra, đến
cha Bona chữa bệnh; lãnh thuốc xong, bà
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nói nhỏ với cố Bona: chồng con và em trai
con là cán bộ nằm vùng bị bắt, xin cố cứu
với. Hôm sau cố Bona xuống huyện Cao
Lãnh gặp đại tá quận trưởng và nói; hai
thằng đó mà cán bộ con mẹ gì! Nhà quê thấy
bà nội, chúng có biết con khỉ gì đâu. Thả ra
đi. Thế là hai anh được thả. Sau 1975 một
anh làm Giám đốc bệnh viện Sa Đéc một
anh làm chủ tịch huyện, về gặp cố Bona và
vui vẻ cám ơn.
8-Cố Bona trừ quỉ
Cụ Bona kể:
Lúc bấy giờ cha Gerard Thái làm bề trên
cộng đoàn. Một hôm, có hai người đến nói
với cố Bona:
- chúng tôi nghe nói các ông cha trừ quỉ
được. Chúng tôi có người nhà bị quỉ ám, nếu
các ông trừ được thì chúng tôi xin theo đạo
hết, còn không thì đạo các ông cũng là đạo
dổm, thua cả ma quỉ. Cố Bona vào bàn với
cha Thái, rồi ra nói với hai người đó rằng:
- Các ông cứ về đi, hẹn ba ngày nữa
chúng tôi sẽ tới.
Trong ba ngày hai anh em ăn chay cầu
nguyện. Đến ngày hẹn, hai cha xuống tắc
ráng (=thuyền chạy đò) ngược Châu đốc.
Đến nơi hẹn, thấy dân làng tụ họp đông đảo;
người bị quỉ ám thì bị trói. Khi hai ngài lên
bờ thì tên bị quỉ ám hét lên một tiếng rồi té
xỉu. Cả hai cha giơ tay làm phép trừ quỉ.
Dân làng kể rằng, khi hai cha gần đến thì tên
bị quỉ ám la lên và nói: có hai ông bự đến
bắt tao, tao sợ lắm!
9-Cố Bona “hộc máu”!
Sau khi đã xây dựng trại cùi, cha Bona
thường ngủ ngoài nhà xã hội với thầy Khiết
để coi nhà.
Một đêm kia, lúc khoảng 9 giờ tối, cha
đau bụng rồi ói mửa, ngài kêu thầy Khiết
dậy đốt đèn, vì hồi ấy chưa có điện. Tranh
sáng tranh tối, cha nhìn vào thau vừa ói mửa
thấy nửa thau đỏ lòm, ngài vừa thở hổn hển
vừa nói :
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-Tôi bị thổ huyết! –Thầy Khiết vốn nhát
gan, nghe vậy liền hoảng hốt. Cha Bona tiếp
tục ói mửa; thầy Khiết cầm kim chích run
quá, không chích được, bèn chạy qua Dòng
Chúa Quan Phòng kêu cứu:
-Xin xơ y tá sang giúp cha Bona với,
ngài thổ huyết nhiều lắm!
Hai xơ vội vàng đem thuốc chích chạy
qua, thấy cha Bona thở hổn hển, mặt tái mét
không còn một giọt máu. Hai xơ bảo thầy
Khiết đốt hai cái đèn lớn lên để chích thuốc.
Khi đốt đèn lớn lên, một xơ nhìn vào chậu
thau và cười ngất; xơ kia hỏi:
- Sao lại cười?
- Có thổ huyết đâu mà sợ, một thau dưa
hấu! Hồi chiều tôi mới cho ngài ăn dưa hấu,
coi bộ không tiêu nên ói ra, tranh tối tranh
sáng thấy đỏ tưởng là máu! Mọi người đều
cười, cha Bona cũng cười theo, thầy khiết
nói:
- Vậy mà làm con run quá! Cha Bona hồi
nảy tưởng máu, nên mặt cũng tái mét, thở
hổn hển!
10-Cha Mân bỏ bùa!
Các bà phước Chúa Quan phòng hồi ấy,
đi bác sĩ lấy thuốc hay mua thuốc uống đều
vào cố Bona nhờ cố rờ cho một cái rồi về
mới uống. Người ta đồn là cố Bona bỏ bùa.
Bệnh gì cũng thuốc lấy trong sáu lon đó, chỉ
khác nhau số lượng! Thế mà bệnh vẫn lành,
cố Bona ngày càng nổi tiếng.
Một cô y sĩ ở Sài Gòn bị dị ứng, hễ ra
nắng là người nổi mề đay, đỏ và cứng cả
người. Đến xin cố Bona thuốc, cố đưa cho 2
viên aspirines. Cô ta ra phàn nàn với cố
Damiano rằng: con là y sĩ ở Sài Gòn, xuống
xin ngài thuốc mà ngài chỉ cho 2 viên
aspirine thì làm sao mà lành bệnh được. Cố
Damiano thương tình dắt cô vào trình cố
Bona, cố bảo: không tin thì thôi đừng uống,
tin thì cứ uống đi sẽ hết! Cố Damiano nhìn
cô bé mặt méo xẹo ra về mà thấy tội nghiệp.
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CÁC NGÀY GHI NHỚ

THÁNG 08
Bổn Mạng Cộng Đoàn

Nữ Vương Các Thiên Thần
Cù Lao Giêng 02 -08
BỔN MẠNG ANH EM
Ngày

Tên Thánh

Họ Tên

Cộng Đoàn

01/08

Anphong

Nguyễn Công Minh

Du Sinh

04/08

Jean Marie

Nguyễn Văn Đoài

Cầu Ông Lãnh

08/08

Đaminh

Nguyễn Đức Thuận

Manila

08/08

Đaminh

Nguyễn Ngọc Hiếu

China

08/08

Đaminh

Nguyễn Văn Yên

Du Sinh

08/08

Đaminh

Ngô Đức Thiện

Xuân Sơn

08/08

Đaminh

Nguyễn Đức Thuận

Thủ Đức

08/08

Đaminh

Phạm Văn Đổng

Thủ Đức

10/08

Lôrenxô

Nguyễn Triều

Thủ Đức

16/08

Têphanô

Trần Văn Ca

Suối Dầu

25/08

Luy

Nguyễn Kim Hoàng

Thủ Đức

28/08

Âu tinh

Hoàng Minh Hùng

Sông Bé

28/08

Âu tinh

Nguyễn Trinh Phượng

Thủ Đức

28/08

Âu tinh

Nguyễn Hoàng

Thủ Đức

ANH EM ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày
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Họ tên

08/08/1967
12/08/1995

Guy-Marie Brisebois
Bertin Bresson

20/08/1971

Bênađô Dương Liên Mỹ

30/08/2004

Đanien Nguyễn Thăng Cao

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

