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Đài Loan, ngày 14 tháng 10 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!  
 

Hai anh em chúng tôi, là anh Giuse Nguyễn Xuân Quý, Điều hành 
viên Phúc âm hóa bằng Truyền giáo (đi thay anh Phi Khanh Vương Đình 
Khởi, là Điều phối viên JPIC), và tôi, đang ở tại Nhà Tỉnh Dòng Đức Bà 
Nữ Vương Trung Quốc, Đài Loan, để họp với các Giám Tỉnh miền Đông 
Á (EAC), xin gửi lời chào anh chị em. Đây là cuộc gặp gỡ hàng năm của 
các Giám Tỉnh trong Miền, để chia sẻ cho nhau những tin tức sinh hoạt và 
góp ý cho nhau để mỗi nơi nỗ lực sống chân tính Phan sinh. Riêng năm 
nay, anh em tập trung vào Đường hướng vừa được Tổng Tu Nghị 2009 
quyết định cho toàn Dòng. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng thì vui, vì 
đã biết nhau, nhưng khi chia sẻ cho nhau thì chẳng thiếu mối bận tâm. 

Chẳng hạn Tỉnh Dòng Đài Loan, hay Tỉnh Dòng Nhật Bản, là những 
Tỉnh Dòng ít người, do thiếu ơn gọi. Các Giám Tỉnh của các Tỉnh Dòng 
này không thiếu ưu tư: vì sao người trẻ không dấn thân vào đời sống tu trì 
nữa? Nói rằng họ chịu ảnh hưởng xã hội trần tục, duy tiêu thụ, lại hấp thụ 
một nền giáo dục quy ngã do gia đình truyền đạt, nên không nghĩ tới 
chuyện đi tu, không thể quan niệm được chuyện đi tu, thì dễ. Nhưng biết 
đâu cũng là do chính các anh em cũng lây nhiễm não trạng ấy, nên cũng 
không làm chứng được về sức mạnh hoán cải của Tin Mừng qua đời sống 
anh em, và đời sống của các anh em không có sức thuyết phục? Và đây là 
một câu hỏi cứ có đó mà ray rứt. Ngược lại, Gia đình Phan sinh Việt Nam 
chúng ta đông người, điều này phải chăng là do anh chị em chúng ta nêu 
được một chứng từ đầy thuyết phục về giá trị Tin Mừng  của đời sống 
Phan sinh cho người khác? Thế thì cũng nên xem các động lực đưa người 
trẻ đi tu, hay gia nhập đời sống Phan sinh là thế nào? Quả thật, Thiên Chúa 
có thể và thường kêu gọi người ta bằng những yếu tố phàm tục lúc đầu, 
nhưng chính vì thế, người đã là Phan sinh đừng tự hào quá nhanh, còn 
người mới đến đừng bao giờ nghĩ rằng huấn luyện chỉ là chuyện của một 
thời gian. Thật ra, đông người và có một bề thế nào đó thì có khi lại gặp 
phải những vấn đề nan giải. Tôi nhớ tới một vài lời cha thánh Phanxicô 
dạy trong hai Bản Luật, Luật không sắc chỉ và Luật có sắc chỉ: 

- Lksc 214-15: “Tất cả anh em hãy mặc quần áo thô hèn và có thể lót 
thêm bằng vải sô hay các mảnh vải khác, và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho; 
vì Chúa nói trong sách Tin mừng: “Những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống 
xa hoa” và “kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện vua quan”. Dù 
thiên hạ cho anh em là giả hình, anh em cũng đừng thôi làm việc thiện, và 
đừng tìm kiếm y phục quí giá ở đời này, để được mặc y phục Nước Trời i”. 

- L 217: “Tôi nhắc nhở và khuyến khích anh em, đừng khinh dể và phê 
phán những người trang phục xa hoa, sặc sỡ, và ăn uống cao lương mỹ vị, 
nhưng tốt hơn, mỗi người hãy tự phê phán và khinh dể chính mình”. 

Theo các chuyên viên về Phan sinh học, bản văn đầu (Lksc 2,14-15) 
làm chứng cho thời gian người ta còn chưa biết nhiều đến cha thánh 
Phanxicô và anh em Phan sinh. Vì thế,  người  ta  thấy anh em chúng ta là  
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những người kỳ dị, ăn mặc không giống ai, lại là những người dốt nát, nên người ta khinh bỉ và xua 
đuổi anh em. Sợ rằng anh em mặc cảm, co quắp lại, không muốn làm việc thiện nữa, mà trong thực 
tế đã xảy ra hiện tượng tiêu cực này, cha thánh Phanxicô viết những khuyên anh em là đừng vì thế 
mà sợ hãi và muốn thay đổi áo dòng để được người ta chấp nhận.  

Còn bản văn thứ 2 (L 2,17) là chứng từ về một thời điểm mà cha thánh Phanxicô đã nổi tiếng, 
Dòng chúng ta cũng đã được biết nhiều nhờ có những anh em thánh thiện và tài giỏi. Khi đó, sợ 
rằng anh em chúng ta tự mãn về mình và về bộ áo dòng, đi đâu cũng chỉ trích những người ăn mặc 
xa hoa, sang trọng, mà thật sự đã xảy ra như thế, cha thánh lại phải kềm lại xu hướng khoe khoang, 
tự mãn, diễn ra bằng việc thích phê bình tiêu cực người khác.  

Quả thật, dù chúng ta có đã sống trong đời tu lâu dài, dù chúng ta có là người Phan sinh từng 
trải, những tật xấu ấy chưa chắc đã biến mất khỏi con tim chúng ta. Lúc nào cũng nhanh miệng chê 
bai người cộng tác viên của mình, đấy là tật không dễ tránh. Lúc nào cũng nói về tình huynh đệ, 
nhưng không bao giờ đưa ngón tay vào để làm việc với anh chị em, đấy cũng là hiện tượng dễ thấy. 
Khẳng định cha thánh Phanxicô luôn luôn tìm chỗ cuối, nên ngài đúng là “forma minorum”, nhưng 
cứ tìm mọi cách để tên mình được nhắc đến, lập trường của mình được tôn trọng, ý muốn của mình 
được thực hiện, đấy cũng là một xu hướng phổ biến. Đời sống Phan sinh hôm nay vẫn đang mang 
những vết thương nhức buốt ấy khiến cho chứng tá Phan sinh về một Thiên Chúa làm người bé nhỏ 
để đưa chúng ta lên với Thiên Chúa thật chưa rõ nét chút nào trong Hội Thánh và thế giới hôm nay. 
Anh em trong Tỉnh Dòng vẫn nhắc cho nhau về tấm gương anh này anh nọ, sau khi chấm dứt nhiệm 
vụ, đã rút lui, không gây vướng bận gì cho người nối tiếp mình. Anh chị em Phan sinh tại thế thỉnh 
thoảng lại kể cho nhau nghe về một vài anh chị em có nhiều khả năng, làm việc tận tình, mà không 
hề nghĩ rằng mình phải được công nhận lúc này lúc khác. Các tấm gương đó quý thật! Xin Thiên 
Chúa Ba Ngôi giúp nhân các tấm gương ấy lên trong Gia đình chúng ta! 

Xin cha thánh Phanxicô tiếp tục chuyển cầu để anh chị em chúng ta không bao giờ nuôi  những 
ảo tưởng về bản thân, trái lại, để chúng ta càng ra sức gắn bó với Thiên Chúa Ba Ngôi hơn và càng 
cương quyết khép mình vào kỷ luật của Chúa Thánh Thần hơn. Khi đó, anh chị em chúng ta bắt đầu 
tiến đi trong đường lối khôn ngoan của Người.  

 
Thân ái chào tất cả anh chị em. 

 
ts FX Vũ Phan Long, OFM 

Giám Tỉnh 
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LÀM SỐNG LẠI 
niềm tin của chúng ta vào các Linh mục 

Thư của TPV và BCV 
Nhân Lễ kính Thánh Phanxicô Átxidi 

 
 

Anh em thân mến, 
Xin Chúa ban bình an cho anh em! 

Theo truyền thống, 
chúng tôi viết cho anh 
em nhân dịp này để 
mừng lễ và cầu chúc 
anh em một Ngày lễ 
Cha Thánh Phanxicô 
hạnh phúc. Ước gì 
đây là một cơ hội để 
một lần nữa tiếp thêm 
sinh lực cho Đoàn 
sủng chúng ta, hầu 
bước theo Chúa Kitô 
đúng với lối sống đã 
được Thánh Phanxicô 
chuyển cho chúng ta! 

Suy nghĩ về Năm Linh mục, vừa mới được 
Hội Thánh cử hành, và thể theo yêu cầu của một 
số anh em, năm nay chúng tôi muốn chia sẻ với 
anh em một vài suy tư về chức linh mục thừa tác 
dưới ánh sáng các Tác phẩm của Thánh 
Phanxicô. Việc này phải dẫn chúng ta tới chỗ 
suy nghĩ về căn tính của người Anh em Hèn 
mọn được kêu gọi đến chức linh mục – như 
Tổng Tu nghị 2009 yêu cầu trong Nghị quyết 2. 
Sau này, chúng ta sẽ có cơ hội để suy nghĩ về 
căn tính của các anh em không linh mục. 

Quả thật, cùng với Người Nghèo thành 
Átxidi và hòa nhịp với Giáo hội, chúng tôi 
muốn đào sâu niềm tin chúng ta vào chức linh 
mục thừa tác, “đây không đơn giản chỉ là một 
‘nhiệm vụ’ nhưng là một ‘bí tích” (Đức 
Bênêđíctô XVI, Bài giảng ngày 11.06.2010). Vì 
lý do đó, chúng ta đang đề cập tới một thực tại 
đẹp đẽ và lớn lao, được gởi gắm cho những 
người được tuyển chọn “trong số người phàm và 
cho loài người” (Dt 5,1); điều này cũng cho thấy 
sự liều lĩnh của Thiên Chúa là Đấng tín nhiệm 
nơi con người và là Đấng, cho dẫu nhận biết sự 
yếu đuối của chúng ta, vẫn xem họ có thể hành 
động và hiện diện thay mặt Ngài. Sự liều lĩnh 
của Thiên Chúa quả thực là vĩ đại, khi người ta 

lưu ý rằng Thiên Chúa ẩn náu trong từ ngữ 
“Linh mục” (Đức Bênêđíctô XVI, 1.c.). 

“Chúa đã ban cho tôi  
ơn tin mạnh mẽ vào các linh mục” (DC 6) 

Tám thế kỷ trước, trong Di chúc của ngài, 
Phanxicô đã dứt khoát tuyên xưng niềm tin vững 
chắc của ngài vào các linh mục, thậm chí vào 
“các linh mục đáng thương”; đây là một niềm tin 
mà hôm nay chúng ta được kêu gọi sống, bằng 
cách tái khám phá ý nghĩa của thừa tác vụ linh 
mục cả trên bình diện đời sống lẫn sứ vụ chúng 
ta. Đối với Phanxicô, trên hết mọi sự, chức linh 
mục được nhìn trong mối liên hệ với “mình và 
máu Chúa Kitô …” và với “những lời thánh thiện 
… của Chúa Giêsu Kitô, mà các giáo sĩ công bố, 
loan báo và ban phát” (2 TTh 33-34). Nói cách 
khác, chính là nhờ tác vụ tông đồ – mà các linh 
mục thông phần vào – mà chúng ta đón nhận sứ 
điệp của Tin Mừng và các bí tích cứu độ, chẳng 
hạn như bí tích Thánh tẩy, Thánh Thể, ơn tha thứ 
tội lỗi, tất cả mọi sự đều giúp vào việc làm cho 
chúng ta trở nên những con cái đích thực của 
Thiên Chúa và những thành phần trong Thân 
Mình Chúa Kitô. Dưới ánh sáng điều này, chúng 
ta hiểu rõ hơn là tại sao Phanxicô đã muốn chạy 
đến với các linh mục… và không xem xét tội lỗi 
của các ngài, vì [thánh nhân] nhìn thấy Con 
Thiên Chúa nơi các ngài, và [vì thế] các ngài là 
tôn chủ của tôi (DC 6-9). 

Trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo hội, việc 
đi tới cội nguồn thực tại mà Phanxicô đang nói 
tới ở đây là một điều tuyệt đối hệ trọng. Ngài soi 
sáng cho chúng ta, những kẻ tin, biết cách phải 
cư xử trong đời sống chúng ta như thế nào đối 
với các linh mục và nếu chúng ta là các linh mục, 
thì phải cư xử như thế nào trong thừa tác vụ 
chúng ta. “Hiểu biết sự cao cả và vẻ đẹp của thừa 
tác vụ linh mục” (Đức Bênêđíctô XVI 1.c.) có 
nghĩa là đồng thời chấp nhận một cách thực tế và 
khiêm tốn rằng: sự cao cả và vẻ đẹp đó được 
chứa đựng trong những bình sành (2 Cr 4,7). 
Chúng ta phải sống như thế mà không hề cảm 
thấy bị vấp phạm hoặc tệ hơn nữa, tách rời ra 
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khỏi Giáo hội trong khi Giáo hội, nhờ thừa tác vụ 
của các linh mục, cho phép chúng ta được trực 
tiếp đến với Chúa Giêsu và ơn cứu độ của Người. 

“Hỡi anh em Linh mục, xin hãy nghĩ đến 
chức vụ cao trọng của anh em” (TtD 23) 

Vào nhiều dịp khác nhau, Phanxicô đã diễn 
tả điều ngài suy nghĩ về các linh mục và cách 
thức mà chúng ta phải cư xử trước mặt các ngài. 
Huynh đệ đoàn được dần dà hình thành quanh 
ngài bao gồm cả các anh em giáo sĩ lẫn giáo 
dân. Điều này đã rõ, vì trong Tác phẩm của 
ngài, thánh nhân nói: Các anh em được Chúa 
chúc phúc của tôi, giáo sĩ cũng như giáo dân, 
hãy xưng thú tội lỗi mình với các linh mục Dòng 
chúng ta (Lksc 20, 1; x. L 7, 2). Gần cuối đời 
mình, khi con số Anh em linh mục đã trở nên 
đông đảo, ngài đã dành cho họ “những anh em 
hiện là, sẽ là, hoặc muốn làm linh mục của 
Đấng Tối cao” (TtD 14), một phần lớn trong 
Thư ngài gởi cho Toàn Dòng. Ngài đã ngỏ lời 
với họ trong tư cách là “các anh Tỉnh Phục vụ, 
các anh Phụ trách, các anh Linh mục của huynh 
đệ đoàn này”, gọi họ là “những người khiêm 
nhường trong Chúa Kitô” (TtD 3). Dường như 
cùng một lúc đây một ký ức, một mong ước và 
một lời cảnh báo. 

Trọng tâm sứ điệp ngài nói với các linh mục 
quy chiếu về việc cử hành Thánh Thể. Ngài 
nhắc họ nhớ rằng muốn đến gần bí tích này thì 
phải thanh sạch, với lòng cung kính, chủ đích 
thánh thiện và trong sạch, dừng vì một lý do 
trần tục nào hoặc vì sợ hãi hay vị nể ai, như thể 
làm đẹp lòng người ta. Nhờ ơn Chúa giúp, hãy 
quy hướng mọi tâm tư tình cảm về Thiên Chúa 
Tối cao, chỉ ước ao làm đẹp lòng một mình 
Người mà thôi (TtD 14-15). Những điều được 
lặp đi lặp lại chất chứa ở đây về những việc phải 
làm và đừng làm tỏ cho thấy một sự thao thức 
về phía Phanxicô, vì có thể xảy ra điều sai trái. 
Hơn nữa, dường như những sự quan tâm như 
thế không chỉ là một điều gì đó trong quá khứ. 
Những lời nhắc nhở và cảnh cáo mạnh mẽ từ đó 
phát sinh – được rút ra từ Thư gởi cho các tín 
hữu Do thái – cho thấy tính cách nghiêm trọng 
mỗi khi Phanxicô đến gần với Bí tích Thánh 
Thể và Lời Chúa. 

Toàn bộ lá thư được dùng để nhấn mạnh sự 
lớn lao khôn tả của phẩm giá chức linh mục. 
Với một đầu óc thực tế mang tính chất nghịch 
lý, Phanxicô nói tới người Anh em linh mục 
giống như một kẻ cầm lấy trong tay, tiếp rước 

vào miệng và vào lòng, rồi trao ban cho kẻ khác 
nhận lấy chính Thiên Chúa [Đức Chúa ngự 
trong Thánh Thể], Đấng không còn chết nữa, 
nhưng hằng sống trong vinh quang vĩnh cửu, 
Đấng mà các Thiên thần hằng ao ước chiêm 
ngưỡng (TtD 22). Thậm chí, ngài đi tới chỗ so 
sánh linh mục với Đức Maria là người mẹ đã 
cưu mang Chúa Kitô trong cung lòng Mẹ; đã 
mang tới cho Gioan Tẩy Giả, là kẻ đã run sợ khi 
chỉ chạm tay vào đầu Chúa Giêsu; và cho tới 
ngôi mộ đã lưu giữ xác thánh Người (TtD 21). 
Vì thế, hãy chiêm ngắm ý nghĩa sâu xa hơn nữa 
của thừa tác vụ mà Thiên Chúa đã gởi gắm cho 
các linh mục. Để hướng tới các ngài mà bày tỏ 
lòng yêu mến, sự kính trọng và tôn dương. 

Tiếp đến, bản văn này sau đó còn dẫn chúng 
ta đi sâu hơn vào mạc khải sự khiêm hạ của 
Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể. Ở đấy, 
Phanxicô có một lối diễn tả hiện thực về Bí tích, 
bằng cách sử dụng những ngôn từ như thịt và 
máu, tay đụng chạm tới và phân phát, miệng để 
ăn. Sau nữa, đây là một mầu nhiệm vô cùng và 
diệu kỳ, ấy là Thiên Chúa đã tự trở nên khiêm 
tốn trong bí tích Thánh Thể, như Người đã thực 
hiện qua việc nhập thể, khi Người từ bỏ cung 
lòng vinh quang của Chúa Cha, để đảm nhận lấy 
sự mỏng dòn trong thân phận loài người (x. Hn 
1, 17-18; 2TTh 4). Hơn nữa, bằng cách trở nên 
máu thịt, Thiên Chúa đã tỏ lộ sự hạ mình và 
việc Người tự hủy. Tuy nhiên, trong bí tích 
Thánh Thể, thực tại này còn đi xa hơn nữa, vì ở 
đây Người không chỉ mặc lấy một thân xác nhân 
lọai, mà còn hiện diện dưới những yếu tố phụ 
thuộc là bánh, một nhu cầu căn bản trong đời 
sống thường ngày. Vì lẽ đó, Phanxicô giải thích: 
Hỡi anh em, hãy nhìn xem sự khiêm hạ của 
Thiên Chúa và “trước mặt Người hãy tuôn đổ 
cõi lòng, anh em hãy hạ mình xuống để Người 
nâng anh em lên. Vậy anh em đừng giữ lại cho 
mình bất cứ điều gì, để Chúa là Đấng đã hiến 
trọn thân mình cho anh em, cũng sẽ nhận lấy 
toàn thân anh em” (TTD 28-29). Vì thế, đối với 
Phanxicô, sự khiêm hạ của Thiên Chúa được 
biểu hiện trong bí tích Thánh Thể là căn bản ơn 
gọi sống Phúc âm của chúng ta. 

Niềm tin của chúng ta  
vào các Linh mục trong đời sống hằng ngày 

Cái nhìn mà Phanxicô có đối với thừa tác vụ 
linh mục có thể vừa mang tính lý thuyết vừa quá 
lý tưởng. Thật ra, cách nhìn này lại soi sáng và 
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chỉ cho chúng ta hôm nay biết cách phải cư xử 
như thế nào. 

Chúng ta biết rất rõ hôm nay các linh mục 
không còn được kính trọng nhiều nữa. Một số 
hoàn cảnh cho thấy như vậy, chẳng hạn như con 
số ơn gọi linh mục trong nhiều quốc gia đang 
giảm sút, sự thiếu vắng đức tin trên khắp cả thế 
giới lẫn trong Giáo hội; những tố cáo việc lạm 
dụng trẻ vị thành niên mà một số linh mục vi 
phạm; và cung cách sống hiện nay thường dẫn 
các linh mục đi tới chỗ sống “tách biệt” với 
người giáo dân. Tất cả những ví dụ đó góp phần 
đẩy mạnh hơn nữa sự thiếu kính trọng đối với 
các linh mục đi đôi với một sự thiếu niềm tin vào 
cả các linh mục lẫn thừa tác vụ của các ngài. 

Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi canh tân 
niềm tin của chúng ta dựa trên nền tảng của thừa 
tác vụ linh mục, mà tái khẳng định sự cần thiết 
của thừa tác vụ linh mục đối với Giáo hội – cho 
dẫu ý thức rằng các linh mục cũng giống như 
Giáo hội không bao giờ là hoàn hảo. Để làm 
sống lại một niềm tin như thế, không có điều gì 
tốt hơn là suy gẫm bản văn mang tính cách rất 
riêng tư của Phanxicô, ở đó, trong số những 
điều khác, ngài phát biểu rằng: Chúa đã ban cho 
tôi và vẫn còn ban cho tôi ơn tin mạnh mẽ vào 
các linh mục sống theo quy luật Hội Thánh 
Rôma vì thánh chức của các ngài, nên dầu các 
ngài có bách hại tôi, tôi vẫn chạy đến với các 
ngài. Dù tôi có khôn ngoan như vua Salômon, 
nếu tôi gặp các linh mục thấp kém ở thế gian 
này, tôi cũng không muốn giảng dạy trong giáo 
xứ của các ngài, nếu các ngài không chấp 
thuận. Tôi muốn kính sợ, yêu mến và quý trọng 
các ngài cũng như tất cả các linh mục khác như 
là tôn chủ của tôi. Tôi không muốn xem xét tội 
lỗi của các ngài, vì tôi nhìn thấy Con Thiên 
Chúa hiện diện nơi các ngài và vì các ngài là 
tôn chủ của tôi. Tôi hành động như thế vì tôi 
không thấy có gì cụ thể trong thế gian này về 
Người Con Chí thánh của Thiên Chúa, ngòai 
Mình và Máu rất thánh của Người, mà chính 
các ngài nhận lấy và chỉ các ngài mới được ban 
phát cho kẻ khác (DC 6-10). 

Dòng Anh em Hèn mọn gồm có các anh em 
giáo sĩ cũng như giáo dân (HC 3, 1). Do đó, ơn 
gọi Phan sinh chúng ta không nhất thiết bị cột 
chặt vào chức linh mục, đến nỗi điều Thánh 
Phaolô Tông đồ đã nói về chuyện này thực 
đúng: “Vậy, thưa anh em, ai đang ở địa vị nào 
(ơn gọi) khi được kêu gọi, thì cứ ở địa vị đó” (1 
Cr 7,20); và thậm chí điều Chúa Giêsu đã nói 

còn quan trọng hơn: “Không phải anh em đã 
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” 
(Ga 15,16). Hơn nữa, ơn gọi linh mục cũng như 
giáo dân không phải là do chúng ta chọn lựa, 
nhưng là một lời kêu gọi từ Chúa mà ra. Tất cả 
những gì chúng ta phải làm, đó là quảng đại đáp 
trả. Trong mỗi một ơn gọi, chúng ta nhận ra 
món quà Chúa tặng ban cho cả Giáo hội cũng 
như cho nhân lọai. Đối với lời tuyên khấn của 
các tu sĩ cũng giống như vậy (x. HC 3, 1). Tất 
cả chúng ta đều được kêu gọi sống như những 
người anh em và phù hợp với những đòi hỏi 
trong ơn gọi và sứ mạng chung của chúng ta. 
Thật vậy, trong tình trạng đa dạng các thừa tác 
vụ, hết mọi Kitô hữu đều được kêu gọi đáp trả 
lại lời Chúa là Đấng sai họ đi loan báo Tin 
Mừng về Nước Thiên Chúa (NNMQTPÂ 25). 

Do đó, người được kêu gọi thi hành thừa tác 
vụ linh mục phải luôn nhớ rằng một tác vụ như 
thế không thể được xem như một sự thăng tiến 
trên bình diện con người hoặc một giá trị cá 
nhân, được cất nhắc lên trong các huynh đệ 
đoàn chúng ta như một điều gì đó vượt trên các 
anh em không linh mục hoặc người giáo dân. 
Trái lại, chúng ta phải hiệp thông sâu xa với mọi 
người, đặc biệt với những ai bé mọn nhất và mở 
ra một sự chia sẻ trong sứ vụ trong tinh thần 
hoán cải mang tính Giáo hội học (x. 
NNMQTPÂ 25). Bằng cách này, chức linh mục 
trao ban cho chúng ta sẽ được sống phù hợp với 
những đòi hỏi của căn tính chúng ta trong tư 
cách là người Anh em Hèn mọn – như đã được 
Tổng Hiến Chương chúng ta cũng như Các Ưu 
Tiên chỉ ra. Cũng thế, quà tặng chức linh mục 
trong Hội Dòng sẽ trở nên một gia tài lớn lao 
ngõ hầu dựng xây Nước Thiên Chúa ở giữa 
chúng ta. 

Anh em thân mến, 
ở đây anh em có 
được điều này: đó là 
một số chỉ dẫn để 
khuyến khích chúng 
ta suy nghĩ nhiều về 
căn tính của những 
Anh em được kêu 
gọi tới thừa tác vụ 
linh mục. Do đó, 
chúng tôi mời gọi 
anh em tiếp tục một 
suy tư như thế trong 
các huynh đệ đoàn, các Tỉnh Dòng và các Hạt 
Dòng của anh em. Chúng tôi mời gọi anh em, 
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nhất là suy nghĩ về điểm xuất phát, nghĩa là về 
sự khiêm hạ của Thiên Chúa mà Thánh 
Phanxicô đã nghĩ tới hoặc về sự liều lĩnh của 
Thiên Chúa mà Đức Bênêđíctô XVI đã nói đến. 
Không có cách nào tốt hơn để kết thúc lá thư 
này bằng việc trưng dẫn những lời mà chính 
Thánh Phanxicô đã nói: Chúng ta hãy xem tất 
cả các giáo sĩ và tu sĩ như những vị thầy của 
chúng ta khi các ngài dạy những điều liên hệ tới 
phần rỗi linh hồn và không đi ngược với đời 
sống của Dòng chúng ta. Vì Chúa, chúng ta hãy 
tôn kính thánh chức, công việc và thừa tác vụ 
của các ngài (Lksc 19, 3-4). 

Anh em yêu quý, giáo sĩ cũng như giáo dân, 
nguyện xin phúc lành của Chúa xuống trên anh 
em. 

Rôma – ngày 15.07.2010 
Lễ kính Thánh Bônaventura 

A. José Rodríguez Carballo ofm (TPV) 
A. Michael Anthony Perry ofm (Phó TPV) 

Anh em trong Ban Cố vấn: 
A. Vincenzo Brocanelli, ofm (TCV) 

A. Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm (TCV) 
A. Nestor Inácio Schwerz, ofm (TCV) 
A. Francis William Walter, ofm (TCV) 

A. Roger Marchal, ofm (TCV) 
A. Ernest Karol Siekierka, ofm (TCV) 
A. Paskalis Bruno Syukur, ofm (TCV) 

A. Julio César Bunader, ofm (TCV) 
A. Vincent Mduduzi Zungu, ofm (TCV)  

A. Aidan McGrath, ofm (TTK) 
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TIN TỈNH DÒNG 
 

Tỉnh Dòng Việt Nam 
đón khách thăm viếng 

Tối ngày 21.09.2010, hai Anh: William 
Spencer, GT và Ken Kapalbo, thuộc TD Sacred 
Heart, Chicago, đã đến Việt Nam. Cuộc thăm 
viếng chớp nhóang kéo dài trong vòng 9 ngày, 
chỉ đủ thời gian để các anh chủ yếu ghé thăm 
một vài cộng đoàn huấn luyện trong Tỉnh Dòng 
như: Thủ Đức, Xuân Sơn và Du Sinh, nhằm 
lượng giá và định hướng nhu cầu hỗ trợ phục vụ 
cho công tác huấn luyện của Tỉnh Dòng. 

Đặc biệt, các anh có dịp cùng tham dự và cử 
hành thánh lễ khấn trọng của 8 anh em trẻ trong 
Tỉnh Dòng hôm 23.09.2010 tại Học viện 
Phanxicô Thủ Đức, tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ 
niềm vui chung với toàn thể Gia đình Phan sinh 
Việt Nam. Cuộc viếng thăm kết thúc vào chiều 
ngày 30.09.2010. 

Khấn trọng thể  
trong Dòng Anh em hèn mọn 

Trong Thánh lễ sáng ngày 23.09.2010, tại 
Học viện Phanxicô Thủ Đức, dưới sự chủ tọa 
của anh Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long, 8 anh em 
trẻ đã tuyên khấn trọng thể trong Dòng Phan 
sinh Việt Nam.  

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang 
nghiêm, vui tươi và huynh đệ. Ngòai sự hiện 
diện của anh em trong Dòng Nhất, các chị em 
Dòng Nhì và Dòng Ba tại viện, còn có rất đông 
đảo anh chị em Dòng Ba tại thế, nam nữ tu sĩ 
thuộc một số Hội Dòng khác và một số bà con 
thân nhân, bạn hữu của 8 anh em. 

Đã có những khỏanh khắc thực cảm động, 
khi 8 anh em đặt tay mình trong lòng bàn tay 
anh Giám tỉnh để nói lên lời cam kết trọn đời đi 
theo vết chân Chúa Kitô theo gương Thánh phụ 
Phanxicô, nằm phủ phục trên cung thánh khi cất 
lên Kinh cầu các Thánh, hai tay đón nhận và 
dâng cao cây thập giá trong khúc hát tôn vinh 
thập giá Chúa Kitô, đặc biệt khi tất cả anh em 
trong Dòng lên trao hôn bình an để chia vui và 

diễn tả mối dây hiệp nhất trong tình huynh đệ 
Phan sinh. 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời 
chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Cha 
Thánh và toàn thể các thánh trong Dòng, ban 
thêm nhiều ơn lành hồn xác, để anh em luôn 
sống trung thành với ơn gọi và nhiệt thành với 
sứ vụ phục vụ, trong tư cách là những anh em 
hèn mọn Việt Nam. 

Lễ khấn trọng thể  
tại Học viện Thủ Đức 

Bài giảng của Anh Giám tỉnh 
Hs 6,3-6; Pl 4,4-9; Ga 3,16-21 

Nhận biết  
tình yêu của Thiên Chúa  
và đáp trả 

Một cách đồng hành với anh em trong thời 
gian vừa qua, là hình dung ra từng anh em và 
nhớ lại đôi tâm tình đã chia sẻ với nhau trong 
những ngày tĩnh tâm. Thế là xuất hiện những 
đoạn Lời Chúa với những thao thức mà bây giờ 
xin chia sẻ với anh em.  

Anh em vừa nghe Thiên Chúa tâm sự: “Ta 
muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được 
các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn 
thiêu” (Hs 6,6). Giọng của Thiên Chúa tha thiết 
quá! Dù “tình yêu” của chúng ta “khác nào mây 
buổi sáng, mau tan tựa sương mai” (Hs 6,4), 
Thiên Chúa vẫn quý hơn bất cứ lễ vật nào. 

Nguyện ước ấy của Đấng Tạo Thành không 
đáng là một định hướng cho cuộc đời chúng ta 
sao? Thế thì “ăn chay mỗi tuần hai lần, dâng 
cho Chúa một phần mười thu nhập” (Lc 18,12) 
vẫn có thể không phải là “biết” Chúa. Đọc thuộc 
lòng các bài giáo lý cũng chưa hẳn đã là “biết” 
Chúa. Hầu hết các sinh viên Mỹ vào Đại Học 
năm nay nghĩ rằng Beethoven là tên của một 
con chó! 1Anh em chắc chắn sẽ nói chính xác 
                                                 
1 LÊ TỰ HỶ, “Beethoven là Một Con Chó!”, KTNN 722 
(2009) 64tt. 
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Thiên Chúa có Ba Ngôi, Ngôi Cha…. Nhưng 
vẫn là chưa “biết” Thiên Chúa, nếu không ý 
thức rằng Người yêu ta đến độ nào và nhất là 
khi không ra sức “đáp trả” tình yêu đang làm 
cho ta sống. Bởi vì theo Kinh Thánh, “biết” 
không phải là một vài ghi nhận bằng trí tuệ. 
“Biết” là một dấn thân của cả con người. “Biết” 
là “yêu”. 

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta “Người Con 
Một” (x. Ga 3,16). Thiên Chúa chỉ có một 
Người Con, nên “ban Con Một” có nghĩa là ban 

chính lòng dạ, ruột thịt của mình, làm quà tặng, 
làm “hồng ân cứu độ” cho loài người. Thế rồi, 
Đức Giêsu yêu Chúa Cha đến nỗi sẵn sàng hiến 
trọn cuộc đời làm quà tặng dâng về Thiên Chúa: 
“Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, … Chúa 
chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ 
con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, 
con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,5-7).  

Cứ suy ngẫm liên tục chỉ một đề tài này mà 
thôi, hẳn đời chúng ta sẽ đi đúng hướng và 
chúng ta tận dụng được hết tiềm năng mà dấn 
thân. Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Bạn có gì 
mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, 
tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận 
lãnh?” (1 Cr 4,7). Chúng ta cứ ngẫm nghĩ: Do 
đâu mà mình có cuộc sống này? Do đâu mà ta 
được gọi là con Thiên Chúa? Do đâu mà ta được 
sống trong một vũ trụ hài hòa?... Thiên Chúa 
yêu thương đang ở đây. Thiên Chúa yêu thương 
đang bao trùm đời sống chúng ta. Khi khám phá 
ra như thế, thánh Âu-tinh đã than thở: “Lạy 
Chúa, con đã yêu Ngài, con đã yêu Ngài quá 
muộn”. Tại sao lại chạy khắp nơi đi tìm hạnh 
phúc, trong khi hạnh phúc đã đang ở ngay đây 
với mình?  

Vậy hãy “vui luôn; hãy sống hiền hòa rộng 
rãi” (Pl 4,5). Có cảm nhận được rằng mình được 

Thiên Chúa yêu thương, thì mới sống được tình 
yêu và làm chứng được về tình yêu. Đã có và 
vẫn tiếp tục có mọi sự dù không có một chút 
công trạng gì, bổn phận duy nhất của ta là tận 
dụng mọi sự để làm theo ý muốn của Thiên 
Chúa, như một sự “đáp trả”. Đặt ý muốn của 
Thiên Chúa trên hết mọi sự là một chọn lựa 
thánh Phanxicô đã để lại cho chúng ta như một 
món quà. Bao giờ ngài cũng quan tâm đến “ơn 
Chúa soi sáng” (L 2,7; 12,1), “ý Thiên Chúa” (L 
2,10), “vì danh Chúa” (L 8,4), “vì Thiên Chúa” 
(L 10,2). Chúng ta quá bận tâm với ý kiến của 
người khác. Chúng ta quá bận tâm với các cách 
thức làm việc có sẵn. Khi đó, ý muốn của Thiên 
Chúa là một bộ luật tránh cho ta khỏi phải dấn 
thân vào những gì ta không muốn, và thế là 
những người không được yêu vẫn tiếp tục 
không được yêu, chúng ta thì yên tâm và yên 
thân. Đấy không phải là con đường cha thánh 
Phanxicô đã theo. Kinh nghiệm của ngài cho 
thấy là không thể có việc bước theo ý muốn của 
Thiên Chúa, mà lại không có đau khổ. Chỉ khi 
đang bì bõm lội đi trong hành trình trần thế, một 
lúc nào đấy, đột nhiên, chúng ta cảm thấy xao 
xuyến vì ân huệ cao vời là tình yêu Thiên Chúa, 
lòng kinh ngạc bồi hồi, hạnh phúc tuyệt vời, 
chúng ta bị choáng ngợp! Khi đó mới bắt đầu 
một hành trình không ngơi nghỉ ra đi phục vụ 
tình yêu, dù có liên tục bị xáo trôn, nhưng vẫn 
an nhiên thư thái. 

Khấn trọn đời là luôn chọn ý muốn và thi 
hành ý muốn của Thiên Chúa như một dấn thân 
say mê cho tình yêu, đi vào một sự trao đổi tình 
yêu luôn luôn tuyệt đối, vô điều kiện. Cách thức 
Phanxicô đáp trả lại sức xâm lăng vũ bão của 
Tình Yêu vào đời sống ngài là dấn thân hết 
mình, đôi khi diễn tả ra bằng những hành vi lạ 
lùng, không phải để khẳng định mình, càng 
không phải để tìm lời khen. Một con người đầy 
ắp tình yêu Thiên Chúa và sống cuộc đời mình 
như một “đáp trả” liên tục thì ở trong tình trạng 
“thuần khiết, trong sạch, rỗng không, an bình, 
ngưng nghỉ, vô vị kỷ, bất tận, bất hoại, kiên 
định, bất diệt” (Upanishad). Anh em thử nghĩ 
xem: bỏ ra bao nhiêu năm tu trì cho đến khi 
khấn hứa, chịu chức linh mục, rồi tiếp tục sống 
cho đến chết, mà cũng chỉ chấp nhận ở trong 
vòng xoay tìm danh vọng của cuộc đời: thế thì 
có cần làm tu sĩ để mà chỉ sống những điều mà 
mọi người không cần như anh em cũng sống 
được không? Anh đang nói gì cho người khác 
bằng nếp sống này? Anh phải sống định mệnh 
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mà anh đã xác định rõ ràng trong lời khấn trọng 
thể hôm nay. Kinh cổ Bhagavad Gita của Ấn-độ 
nói: “Sống định mệnh của mình một cách không 
hoàn hảo, thì tốt hơn là mô phỏng đời của người 
khác một cách hoàn hảo”. Tôi thích nửa câu 
đầu, “phải sống định mệnh của mình”, nhưng tôi 
không thích những ý sau. “một cách không hoàn 
hảo, thì tốt hơn là mô phỏng đời của người khác 
một cách hoàn hảo”. Chúng ta phải sống định 
mệnh của mình, mong rằng mỗi ngày hoàn hảo 
ở hết mức của ngày đó, vì mỗi ngày mô phỏng 
đời mình theo Đức Giêsu Kitô một cách hoàn 
hảo, mô phỏng hết sức ngày hôm ấy.  

Bây giờ, cầu chúc gì cho anh em gì đây? 
Người Ý nói: “Chúng tôi có thể thay vợ. 

Chúng tôi có thể đổi việc, đổi quốc tịch và thậm 
chí đổi tôn giáo của mình, nhưng chúng tôi 
không bao giờ có thể đổi đội bóng của mình”. 
Vậy cầu chúc cho anh em ít ra có sự đam mê 
như thế: sống chết với “đội tuyển”. Không phải 
ở trên khán đài mà hò hét. Nhưng xuống sân. 
Chạy. Và chơi hết mình! Chơi đến cùng! 

Và xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh em. 
FX. Vũ Phan Long 

 
Hội nghị  

Các Nhà huấn luyện Phan sinh châu Á 
 
Hội nghị diễn ra từ ngày 12-18/9 tại Nhà 

Tĩnh tâm của các chị Canossa (Canossa House 
of Spirituality) tại thành phố núi Tagaytay, 
Philippines. Khu vực nhà Tĩnh tâm nằm dọc 
sườn đồi trông ra hồ núi lửa Taal, phong cảnh 
rất đẹp và không khí miền núi mát mẻ, mặc dầu 
đang là mùa hè nóng bức của nước chủ nhà. 

Các thành viên tham dự chính thức là 32 anh 
em từ 15 Tỉnh Dòng, Hạt Dòng và các đơn vị. 
Anh Anselm Hải Minh và anh Paul Vịnh đại 
diện cho TD Việt Nam tham dự hội nghị này. 
Đặc biệt trong đại hội này hai anh Tổng và Phó 
TKHL và học vấn thuộc Trung ương Dòng từ 
Roma đã đến tham dự và đồng hành cùng anh 
em trong suốt thời gian hội nghị. 

Chương trình làm việc mỗi ngày thường bắt 
đầu bằng giờ Kinh sáng và Thánh lễ chung, sau 
đó anh em làm việc hai buổi, mỗi buổi 3 giờ 
đồng hồ, và kết thúc bằng giờ Kinh chiều chung 
vào lúc 6.30. Buổi tối thường có giờ huynh đệ 
chung với nhau. 

Hội nghị được chính thức khai mạc vào sáng 
thứ Hai, ngày 13/9 bằng Thánh lễ do anh 
Baltazar Obico, Giám tỉnh nước chủ nhà làm 
chủ tế. Trong bài giảng, anh Giám tỉnh đã hân 
hoan chào mừng các đại biểu từ các nước, và 
chúc đại hội thành công tốt đẹp, mặc dầu Phi-
lip-pin đang trải qua cơn khủng hoảng về con 
tin bị bắt cóc và bị giết trong thời gian vừa qua. 
Sau đó là buổi gặp gỡ đầu tiên nhằm giới thiệu 
các thành phần tham dự, gồm 32 anh em đến từ 

các Tỉnh Dòng, Hạt Dòng, và các đơn vị thuộc 
Đông Á (EAC) và Nam Á, Úc Châu, và Châu 
Đại Dương (SAAOC). Các anh em thuộc nhiều 
lứa tuổi, trẻ nhất là 31 và già nhất là 73, nhưng 
đa số nằm ở lứa tuổi dưới 50 và 40. Sau những 
lời giới thiệu và chào mừng các đại biểu là bài 
khai mạc của anh Tổng Thư Kí Huấn Luyện và 
Học Vấn. Trước hết, anh Vidal đọc thư chào 
mừng của anh Tổng Phục Vụ, trong đó anh cả 
khuyến khích anh em cộng tác với nhau làm 
việc để đem lại nhiều hoa quả tốt. Sau đó anh 
TTKHL đọc bài diễn văn nói lên mục đích của 
Đại hội, đó là thực thi quyết định của TTN 2009 
về Huấn luyện, và đánh giá thành quả của các 
đơn vị trong việc thực thi Đường Hướng Huấn 
Luyện Phan Sinh trong 7 năm qua, và mở ra 
những khả thể mới . Đây là Đại hội đầu tiên 
mang tính chất châu lục, vì Châu Á còn rất 
nhiều ơn gọi, và có nhiều kinh nghiệm về Huấn 
luyện trong bối cảnh ngày nay. Các Đại hội ở 
tầm mức châu lục sẽ được tổ chức tiếp theo ở 
các châu lục khác như Mỹ La-tinh, Bắc Mỹ, Tây 
Châu Âu, Đông Châu Âu, và Phi Châu trong các 
năm kế tiếp. Buổi chiều anh Sergiusz, phó 
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TTKHL trình bày kết quả thu nhận được từ các 
bản trả lời của các đơn vị. Anh nêu lên những 
điểm thuận lợi cũng như những thách thức về 
Huấn luyện tại Châu Á. Sau nửa giờ nghỉ giải 
lao, các thành viên làm việc theo tổ để chia sẻ 
về những kinh nghiệm huấn luyện của đơn vị 
mình. Kết quả của buổi chia sẻ này được đúc kết 
thành những điểm sáng và những thách thức 
trong bản văn chung kết làm nền cho các quyết 
định và đề nghị. 

Ngày thứ Ba, 14/9 anh Andres Ma. Renoa, 
OFM, một giáo sư phụng vụ trình bày đề tài 
Huấn luyện Phan sinh về các Lời khuyên Phúc 
Âm và Đời sống Bí tích. Ý chính của bài là 
nhằm trình bày các lời khấn và cử hành các bí 
tích như là “cử hành tình yêu bao la của Thiên 
Chúa đối với chúng ta trong suốt quá trình ơn 
gọi, hơn là phương tiện của Huấn luyện”. Sau 
đó anh em làm việc nhóm để chia sẻ về kinh 
nghiệm sống các lời khấn và bí tích trong các 
giai đoạn huấn luyện tại các đơn vị khác nhau. 
Buổi chiều anh em họp khoáng đại để trình bày 
kết quả đã thu thập được. Phần này được làm 
nền cho phần hai trong bản văn chung kết. 

Ngày thứ Tư, 15/9 anh Oscar Ante, OFM, 
một giáo sư về Truyền giáo học trình bày đề tài: 
Huấn luyện và Đồng hành các anh em tiến tới 
chức linh mục. Anh trình bày mô hình đào tạo 
của Trung Tâm Thần Học Liên Dòng (ICTC – 
Inter-Congregational Theological Center) tại 
Manila. Đây là một mô hình đào tạo kết hợp 
giữa học thuật lí thuyết và mục vụ, mô hình rất 
uyển chuyển và đặc biệt chú trọng đến thực 
hành và kinh nghiệm sống và làm việc mục vụ 
giữa dân nghèo. Sau đó anh em làm việc theo tổ 
để đánh giá mô hình và rút những kinh nghiệm 
cho đơn vị mình. Anh em cũng chia sẻ việc 
huấn luyện các anh em giáo sĩ. Phần đông các 
Tỉnh Dòng ở châu Á không có chủng viện riêng 
như chúng ta mà phải học ở các học viện của 
các Dòng khác hoặc chủng viện triều. Điều này 
gây khó khăn cho việc học Triết học và Thần 
học Phan-sinh theo tinh thần của ĐHHLPS và 
việc đồng hành cá nhân cho từng ứng sinh. Buổi 
chiều anh em họp khoáng đại để tổng hợp 
những gì đã chia sẻ trong buổi sáng, và dùng 
làm phần nền cho phần thứ ba trong văn kiện 
chung kết. 

Ngày thứ Năm, 16/9 buổi sáng dành để trao 
đổi về những kinh nghiệm đặc biệt trong Huấn 
luyện. Anh Bobby Vadakkai, thư kí huấn luyện 
Nam Á, Úc, và Châu Đại dương chia sẻ về 

Trung tâm Ashram ở Ấn độ. Đây là một trung 
tâm dành cho mọi người không phân biệt tôn 
giáo đến để gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, 
trung tâm sống bằng của bố thí, và mọi của cải, 
thức ăn đều được chia sẻ cho mọi người một 
cách bình đẳng. Sau đó, anh Francis Keishiro 
Furusato, giám sư nhà tập Nhật bản chia sẻ kinh 
nghiệm về việc ứng dụng Thiền và Taichi trong 
việc huấn luyện cầu nguyện và chiêm niệm cho 
các tập sinh. Các thành viên tỏ ra thích thú với 
những hình thức mới này vì mang đậm nét châu 
Á. Vào buổi chiều, anh em chia thành hai nhóm 
(EAC và SAAOC) họp riêng để bàn về các vấn 
đề riêng của vùng mình, với sự hiện diện của hai 
anh Tổng thư kí huấn luyện. Hai vấn đề nổi cộm 
của EAC là việc thành lập trung tâm Anh ngữ 
và đào tạo người huấn luyện tại Manila. Sau đó 
cả hai nhóm họp chung để góp ý sữa chữa cho 
bản thảo bản văn chung kết. 

Ngày thứ Sáu, 17/9 Lễ kính Thánh Phanxico 
Năm Dấu, anh em bắt đầu ngày bằng một giờ 
Kinh sáng đặc biệt: diễn nguyện biến cố Thánh 
Phanxico được lãnh năm Dấu Thánh. Các diễn 
viên thuộc EAC được chia nhau đóng các vai 
trong biến cố với đủ loại tiếng Anh, phải cố 
gắng lắm mới hiểu được nhau. Hôm nay anh em 
được nghỉ ngơi trọn ngày sau bốn ngày làm việc 
vất vả. Toàn đoàn được đi tham quan Vương 
cung Thánh Đường cổ Taal đã 400 năm, đang 
được trùng tu, cách khu vực nhà Tĩnh tâm hơn 
một giờ đi xe buýt. Đây là một vùng đô thị nhỏ 
còn giữ lại nhiều di tích cổ từ thời thuộc địa Tây 
Ban Nha. Buổi trưa anh em được thưởng thức 
một bữa Buffet trong một khách sạn sang trọng 
và lộng lẫy bên bờ hồ Taal. Sau bữa ăn, anh em 
được thưởng thức một chương trình văn nghệ 
mang đậm nét đa văn hóa Phi-líp-pin, do các 
nghệ sĩ chuyên nghiệp của nhà hàng trình diễn. 
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Ngày thứ Bảy, 18/9 sau giờ Kinh sáng, tất cả 
thành viên họp chung để chỉnh sửa và biểu 
quyết cho bản văn chung kết, sau đó là Thánh 
Lễ bế mạc do anh Vidal, TTKHL làm chủ tế. 
Sau bữa ăn trưa thịnh soạn để cám ơn sự tiếp 
đón nồng hậu của các xơ và nhân viên của nhà 
Tĩnh tâm, anh em về lại Manila vào lúc một giờ 
để tránh kẹt xe. Buổi tối, Nhà Tỉnh Dòng Phi 
thiết đãi anh em một bữa tưng bừng để mừng 
Hội nghị thành công tốt dẹp và tiễn đưa các 
thành viên về lại đơn vị của mình. 

Đây là hội nghị đầu tiên mang tầm mức châu 
lục của các anh em làm huấn luyện. Mặc dầu 
còn nhiều hạn chế về ngôn ngữ, thậm chí có lúc 
căng thẳng vì không hiểu thấu ý của nhau do bất 
đồng ngôn ngữ và văn hóa, nhưng hội nghị đã 
mở ra cơ hội để anh em chia sẻ kinh nghiệm về 
HL, những thuận lợi và khó khăn, để anh em 
nâng đỡ và khích lệ nhau. Anh em cũng đã cảm 
nghiệm được tính quốc tế và đa văn hóa của lối 
sống Phan-sinh trong hai lục địa to lớn của 
mình, và kết hiệp với nhau trong những giờ 
Phụng vụ được tổ chức trang trọng chu đáo. 
Anh em cũng có dịp chia sẻ những của ăn vật 
chất của từng vùng miền trong các bữa ăn và 
các giờ chơi chung huynh đệ. Hội nghị này đã 
mở ra cơ hội để các đơn vị trong châu Á và châu 
Đại Dương hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác 
HL, một sự hợp nhất trong đa dạng.  

Kết quả của gần một tuần làm việc vất vả của 
32 anh em làm Huấn luyện và của các chuyên 
viên là một bản văn ngắn gọn chỉ trong một 
trang giấy. Thực ra hội nghị không có chức 
năng quyết định hay lập pháp, nhưng là lấy 
những quyết tâm và đề nghị để việc huấn luyện 
trong vùng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn. 
Các quyết tâm và đề nghị này phát xuất từ 
những phân tích cụ thể về bối cảnh và hiện trạng 
huấn luyện của Dòng tại châu Á và châu Đại 
dương, mà trong bản văn chung kết không nói 
đến, vì lí do cần một bản văn ngắn gọn. Vấn đề 
còn lại là làm sao các quyết tâm và đề nghị nêu 
ra được thực hành một cách nghiêm túc và có 
hiệu quả.     

Văn bản chung kết: 
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đồng hành 

với các anh em đang thụ huấn để họ trở nên 
Những Người mang Quà tặng Phúc âm tại châu 
Á và châu Đại dương, chúng tôi đề ra những 
quyết tâm và đề nghị sau đây: 

 

Phần 1:  
Áp dụng Đường hướng  
Huấn luyện Phan sinh (RFF) 

QUYẾT TÂM 
1. Tiếp tục sử dụng, hoàn chỉnh và cổ võ 

thực thi Đường hướng Huấn luyện Phan 
sinh trong Hội Dòng (RFF). 

2. Thực hiện một cách đầy đủ công tác 
“Chăm sóc Mục vụ Ơn gọi” như đã được 
Đường hướng Huấn luyện Phan sinh đề 
ra. Trong một số trường hợp, việc làm này 
có nghĩa là phải hướng một số anh em 
đang làm các công tác mục vụ truyền 
thống sang làm công tác huấn luyện2. 

ĐỀ NGHỊ  
1. Tất cả những người làm công tác huấn 

luyện trong mỗi đơn vị đều phải thành 
thạo về Phương pháp Sư phạm Phan sinh 
và việc đồng hành đối nhân. 

2. Cần quan tâm đến việc tổ chức một khóa 
học cho các người làm công tác huấn 
luyện tại châu Á, chẳng hạn giống như 
khóa FISC tại châu Âu. 

3. Mọi đơn vị phải bảo đảm cung cấp cho 
những người làm công tác huấn luyện ở 
mọi cấp những tập cẩm nang bao gồm 
những hướng dẫn chính trong Đường 
hướng Huấn luyện Phan sinh (RFF) và 
Đường hướng Học vấn (RS). 

4. Đường hướng Huấn luyện phải mô tả kĩ 
hơn và đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng hơn 
cho các giai đoạn Huấn luyện3. 

Phần 2: 
Đời sống Bí tích  
và các Lời khuyên Phúc âm 

QUYẾT TÂM 
1. Nền giáo dục dành các người làm công tác 

huấn luyện trong bối cảnh đức tin và chu 
kì nhân sinh hiện nay cần phải được phối 
hợp ở cấp Hội đồng Giám tỉnh/ hoặc cấp 
vùng – nếu không có thể có nguy cơ sẽ 
không mang lại hiệu quả trong môi trường 
mới này4. 

                                                 
2 Vì trong khi chia sẻ, các người làm huấn luyện trong 
vùng đều than là phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc, ít 
người làm toàn thời gian cho công tác huấn luyện. 
3 Vì ĐHHLPS hiện tại chỉ đưa ra những hướng dẫn có 
tính tổng quát, chung chung. 
4 Môi trường huấn luyện trong các tỉnh dòng và đơn vị 
trong Châu Á và Châu Đại Dương rất khác biệt nên cần 
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ĐỀ NGHỊ 
1. Hội Đồng Dòng nhắc nhở các Giám tỉnh 

phải bảo đảm cho những người làm công 
tác huấn luyện trong Tỉnh dòng mình 
không bị quá tải bởi những công tác khác 
– bất kể là các công tác đó có liên quan 
một cách nào đó đến công tác Huấn luyện. 

2. Suốt tiến trình huấn luyện và Thường 
huấn, phải đặt nặng các Lời khuyên Phúc 
âm về Khiết tịnh và Vâng phục ngang 
bằng lời khấn Nghèo khó. 

3. Cẩn thận biện phân một cách thích đáng 
các ơn gọi trong suốt tiến trình huấn luyện 
cũng như trước khi vào Dòng. 

4. Trung ương Dòng giúp những người làm 
công tác huấn luyện thuộc châu Á và châu 
Đại dương (và như thế là cho cả các sinh 
viên) phát huy hơn nữa kiến thức về thần 
học và việc áp dụng các lời khấn Vâng 
phục và Khiết tịnh5. 

5. Chương trình Huấn luyện phải ứng dụng 
lý thuyết về các giai đoạn phát triển cho: 
1) các giai đọan huấn luyện về đời sống bí 
tích 2) các giai đọan phát triển đời sống 
tâm linh và huấn luyện về đời sống cầu 
nguyện và 3) các giai đọan phát triển đời 
sống đức tin cho các Giai đọan Huấn 
luyện6. 

Phần 3: 
Đồng hành với các Ứng sinh Huấn luyện 
tiến tới Thừa tác vụ 

QUYẾT TÂM 
1. Các Giám tỉnh phải ý thức tạo nên một thứ 

“Văn hóa Huấn luyện”7 trong các Tỉnh 
                                                                               
có sự phối hợp chung, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa 
và trao đổi văn hóa hiện nay.  
5 Qua các cuộc trao đổi nhóm, các thành viên có nhận 
định là có sự sa sút trong việc học thần học trong nhiều 
đơn vị, hơn nữa ở châu Á thường chú trọng đến lời khấn 
Nghèo khó (lục địa nghèo), mà ít quan tâm đến lời khấn 
Vâng lời và Khiết tịnh. 
6 Trong bài nói chuyện chuyên đề của anh A.Renoa về 
Huấn luyện về ba lời khấn và đời sống bí tích anh có đề 
cập đến Tám giai đoạn phát triển tâm lí của Erikson, và 
Sáu giai đoạn phát triển Đức tin của James Fowler . 
Những khám phá này có thể ứng dụng cho từng giai đoạn 
Huấn luyện. 
7 “Văn hóa huấn luyện” ở dây có nghĩa là các anh em 
trong tỉnh dòng quan tâm đặc biệt đến huấn luyện, và coi 
đây là lãnh vực ưu tiên, và cần có những người có tư cách 
và khả năng dấn than vào công việc này. 

dòng của mình và nhờ vậy, chỉ định 
những anh em có khả năng để có thể đảm 
trách công tác quan trọng này. 

2. Phải xem xét và đánh giá tính hiệu quả 
trong công việc của các người làm công 
tác huấn luyện, để bảo đảm là những anh 
em đó thích hợp với công việc và đang thi 
hành một công việc phù hợp. 

3. Cần phát triển một số phương pháp nhất 
quán để đồng hành với những anh em 
đang trong thời gian thực tập thi hành các 
thừa tác vụ. Làm như thế mới bảo đảm 
rằng: họ có thể rút được bài học từ kinh 
nghiệm, và toàn nhập các kinh nghiệm ấy 
dưới ánh sáng của Tin Mừng và Truyền 
thống Phan sinh, và cũng để đánh giá họ 
có thích hợp với các thừa tác vụ đó hay 
không8. 

ĐỀ NGHỊ 
1. Nơi nào có thể được, trong suốt quá trình 

huấn luyện mỗi anh em thụ huấn nên có 
một một người hướng dẫn được chỉ định 
để theo dõi và đánh giá. 

2. TW Dòng phải triển khai một bản đề 
cương đơn giản nhằm đánh giá công việc 
của những người làm công tác huấn luyện 
và Giám tỉnh phải thực hiện việc đánh giá 
này trước cuộc họp về huấn luyện hàng 
năm của mỗi Tỉnh dòng. 

3. Hội đồng Giám tỉnh châu Á và châu Đại 
dương (FCAO) nên mở một khóa học 
chuyên sâu về việc đồng hành cho những 
người làm công tác huấn luyện. 

4. Phải cung cấp cho những người làm công 
tác huấn luyện những dụng cụ và phương 
pháp thích hợp để lượng định trên bình 
diện tâm lý và thiêng liêng, để giúp họ 
đánh giá được các giai đoạn tăng trưởng 
trên bình diện nhân bản, tính dục và cảm 
xúc của người anh em đang thụ huấn để 
tiến tới thừa tác vụ9. 

Paul Đình Vịnh 
                                                 
8 Sở dĩ có đề nghị này vì trong nhiều Tỉnh dòng giai đoạn 
thực tập mục vụ không có người trực tiếp hướng dẫn và 
theo dõi.  
9 Các người làm huấn luyện thường đánh giá theo sự hiểu 
biết và cảm nhận riêng tư của mình, nên các thành viên đề 
nghị phải có những dụng cụ và phương tiện khách quan 
hơn để có thể đánh giá đúng đắn và khoa học hơn. 
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Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam  
mừng lễ Cha Thánh  

 
 SAIGON - Sáng ngày thứ hai 4-10-2010, 

Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, Tu viện 
Phanxicô Đakao và Giáo xứ Phanxicô Đakao 
mừng lễ cha thánh Phanxicô, Đấng sáng lập 
Dòng Nhất, Dòng Nhì Clara và Dòng Phan Sinh 
tại Thế (tức là Dòng Ba). Tham dự thánh lễ 
trong buổi sáng đẹp trời, có khoảng 600 anh chị 
em thuộc đủ màu áo, từ nâu, đen, trắng đến màu 
xám, màu lam của nhiều Dòng tu nam nữ, anh 
chị em Phan Sinh tại thế, anh chị em Cựu Phan 
sinh (cựu chủng sinh Dòng Phanxicô) và giáo 
dân tại Thành phố. 

Sân nhà thờ càng lúc càng đông người. Tiếng 
chào nhau và nói chuyện cười đùa vui vẻ, toát 
lên tinh thần Phan sinh đơn sơ dễ mến. Đúng 
9g, thánh lễ giỗ Tổ bắt đầu do cha Phanxicô 
Xavier Vũ Phan Long, Giám tỉnh, chủ sự và 
giảng lễ. Đoàn đồng tế khoảng 27 linh mục, 
trong đó có cha Tổng đại diện Tổng Giáo phận 
và một số linh mục triều. Ca đoàn các thầy Học 
viện Phanxicô phụ trách hát lễ, thay vì ca đoàn 
Quê Hương của cha nhạc sĩ Xuân Thảo hát lễ 
như các năm trước.  

Mở đầu bài giảng với chủ đề “Con đường 
thánh Phanxicô đặc biệt ra sao đối với chúng 
ta”, cha chủ tế nói: “Mỗi khi tự hỏi con đường 
của cha thánh Phanxicô đặc biệt ở chỗ nào, 
dường như chúng ta lại được đưa tới tận con 
người của ngài, để rồi thấy con đường của ngài 
đặc biệt, bởi vì bản thân ngài đặc biệt. Thật ra, 
mỗi kiểu sống thiêng liêng đều chỉ là một cố 
gắng đón nhận nghiêm túc và sống chân thành 
hơn Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô; linh đạo 
Phan sinh cũng không phải là một luật trừ. 
Nhưng có điều gì đó nơi thánh Phanxicô và nơi 
cách thức ngài sống Tin Mừng khiến ngài có 
một sức thu hút không sao cưỡng lại. Ngài dám 

sống Tin Mừng theo cách mà bất cứ ai trong 
chúng ta cũng muốn sống. Ngài yêu mến Đức 
Giêsu theo cách bất cứ ai cũng muốn yêu mến. 
Chỉ có điều ngài thì làm, chúng ta thì chỉ muốn 
làm! Thế là ngài cho thấy được Thiên Chúa thật 
sự rất đáng yêu và yêu thương Thiên Chúa thì 
đời chúng ta vui lắm; còn chúng ta thì không!”  

Cha nói tiếp: “Còn thêm một điều quan trọng 
nữa. Thánh Phanxicô không bị lừa dối bởi 
những cái mặt nạ tôi đang đeo, ngài biết và 
ngài yêu thương chính con người tôi. Ngài làm 
cho tôi cảm thấy tôi được yêu thương; ngài làm 
cho tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi có khả năng 
tạo niềm vui, tôi cũng đáng quan tâm, và tôi 
cũng đầy tiềm năng. Ngài tác động được như 
thế trên chúng ta, Người Nghèo Bé Nhỏ thành 
Assisi ấy, và đó là lý do vì sao rất nhiều người 
coi ngài như là cái mẫu về hình ảnh mà họ cũng 
có thể trở thành. Bất cứ ai đến với thánh 
Phanxicô, đều thấy ngài là một người bạn và 
một người anh có khả năng chỉ cho biết sống 
cho ra người là sống thế nào, sống là nhắm tới 
điều gì, điều gì là giá trị thật.” 

“Nói ra những điều này, chúng ta cảm thấy 
lãng mạn quá, và quả thật, lãng mạn lắm đấy, 
nếu như không để ý đến những yêu cầu ngài gửi 
đến cho chúng ta. Điều này na ná như người ta 
nghĩ đến lòng nhân hậu của người cha trong 
Tin Mừng Lc: người cha đón cả đứa con đi 
hoang lẫn đưa con đàng hoàng, nhưng lại quên 
mất các đòi hỏi sau đó. Vậy ta không thể nào 
thấy mình có liên hệ huyết thống với cha thánh 
Phanxicô mà lại không thấy là phải nhìn lại đời 
sống mình và thay đổi một điều gì đó. Nói vô 
phép, có khi chúng ta lý luận vòng vo về Đức 
Giêsu, rồi bỏ lơ Người luôn, bởi vì Đức Giêsu 
còn có những nét cao xa hơn chúng ta. Còn 
Phanxicô thì là người giống như chúng ta. Ngài 
sống thế nào, chúng ta cũng có thể trở thành 
như thế. Và chính thách đố của đời sống ngài 
lại thu hút chúng ta. Chúng ta có cảm tưởng là 
Người Nghèo Assisi đã đi đúng đường, còn 
chúng ta thì đi sai đường!” 

“Phanxicô hiểu và sống sự hòa giải mà Đức 
Giêsu đã kiến tạo được giữa chúng ta và Thiên 
Chúa, giữa chúng ta và các thọ tạo, giữa chúng 
ta với chính mình. Suốt đời, ngài chọn sự hòa 
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giải này, cộng tác vào sự hòa giải này. Phanxicô 
trở nên một với Thiên Chúa qua một tiến trình 
khó khăn, đó là cũng cố gắng trở nên một với 
chính mình ngài và nên một với muôn loài thọ 
tạo. Và ngài đã làm điều đó theo con đường duy 
nhất, cách thức duy nhất ngài biết: bước theo 
dấu chân của Đức Giêsu, và sẵn sàng thực hiện 
bất cứ điều gì Đức Giêsu đã thực hiện.” 

“Con người độc đáo ấy lại không bao giờ đi 
theo sáng kiến riêng; sáng kiến là của Thiên 
Chúa. Chính Chúa dẫn ngài đến với người 
phong cùi, chính Chúa ban cho ngài có anh em, 
chính Chúa nói với ngài qua Phúc Âm. Do đó, 
không bao giờ thấy được một Phanxicô đứng 
trước mặt người khác, vỗ ngực mà nói rằng: A! 
Điều đó là do sáng kiến của tôi đấy!”  

 “Bất cứ lúc nào Phanxicô cũng sẵn sàng đi 
đến bất cứ nơi nào Chúa dẫn ngài đến, đó là 
những nơi và những lúc, biết được, là chúng ta 
căng thẳng ngay, cưỡng lại, lý luận quanh co. 
Sự căng thẳng trong đời sống chúng ta thường 
do chúng ta kéo trì lại chuyển động của con tim 
chúng ta, kềm lại xu hướng bột phát của chúng 
ta là sẵn sàng đi theo con đường và bước theo 
Thiên Chúa đến nơi nào Người dẫn chúng ta. 
Bởi vì chúng ta sợ, chúng ta đứng với những 
người đang sợ, trong khi Phanxicô thì chẳng sợ 
gì, ngài cứ đi tới trên con đường đáng sợ, trên 
đó ngài gặp tất cả các thọ tạo đã có lúc tưởng 
là kẻ thù, thật ra lại là những người bạn nhờ sự 
hòa giải Đức Kitô đã thực hiện. Thật vậy, con 
đường Phanxicô theo là con đường đưa tới hiệp 
thông với những kẻ mà ta nghĩ là thù địch. Đó 
là con đường học lại cách sống với con sư tử và 
con rắn đang nằm trong tim và trong những khu 
rừng đen tối là cuộc sống chung quanh chúng 
ta. Con đường này đáng sợ vì bắt ta phải sống 
thật con người mình, chứ không chấp nhận 
những thứ mặt nạ anh hùng.”  

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế nói: “Điều 
hoàn toàn có một không hai nơi cha thánh 
Phanxicô, đó là ngài thật sự làm điều chúng ta 
chỉ muốn làm thôi, và ngài làm cách đơn sơ và 
hồn nhiên, khiến chúng ta biết rằng chúng ta 
cũng đã có thể làm như thế, nếu chúng ta bắt 
tay vào. Hôm nay thế giới vẫn cần những 
Phanxicô dám sống, dám làm, hơn là chỉ nói và 
ước muốn.” 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chủ tế 
đã cám ơn cha Tổng Đại diện, các Dòng tu nam 
nữ, các hội đoàn, ông bà cố của các linh mục, tu 

sĩ trong Tỉnh dòng, cha chánh xứ giáo xứ 
Phanxicô, Ban Hành giáo của Giáo xứ, và tất cả 
những người đã đến tham dự Thánh lễ và góp 
phần tích cực vào việc tổ chức trọng thể ngày 
giỗ Tổ. Đặc biệt cha cám ơn ca đoàn các thầy 
Học viện Phanxicô đã hát “rất khỏe”, giúp cộng 
đồng thêm sốt sắng cầu nguyện. Cộng đoàn 
phụng vụ cùng hát bài thân thương Kinh Hòa 
Bình của cha Kim Long phổ nhạc, để kết thúc 
Thánh lễ. 

Mọi người xuống sân, nhận mỗi người một 
phần quà như là lộc của cha Thánh trong ngày 
lễ, và chia tay nhau ra về. 

Trước đó ngày chủ nhật 3-10, giáo xứ 
Phanxicô đã tổ chức lễ thánh bổn mạng 
Phanxicô. Cuối thánh lễ cha xứ Giuse Phạm 
Văn Bình nói rằng ở Việt Nam chưa có một tục 
tốt đẹp trong ngày lễ thánh Phanxicô như ở các 
nước, đó là ban phép lành cho các con vật giáo 
dân mang tới. Tuy nhiên, nhân lễ này, Giáo xứ 
phóng sinh một số chim như để nói lên tình 
thương đối với mọi tạo vật của cha thánh. Cha 
xứ mở lồng chim cầm trên tay, từng con chim 
lần lượt bay ra, nhưng cũng có con cứ tìm 
đường mãi mà lâu mới ra được, trước sự vỗ tay 
nồng nhiệt của công đoàn dự thánh lễ, Buổi tối, 
lúc 19g15’, diễn ra đêm văn nghệ giáo xứ, với 
sự góp mặt của các cây nhà lá vườn và một số 
ca sĩ Công giáo nổi tiếng thánh phố.  

Chủ nhật tới, 10-10, anh chị em Cựu Phan 
Sinh sẽ mừng giỗ Tổ, lễ cha thánh Phanxicô, tại 
Học viện Phanxicô, quân 9. Đây là dịp thường lệ 
hàng năm để anh chị em gặp gỡ nhau, mừng lễ 
cha Thánh, và nói lên lòng biết ơn Tỉnh Dòng vì 
quãng đời niên thiếu của mình được các cha các 
thầy của Dòng huấn luyện và dạy dỗ chu đáo.  

Được biết hiện nay Tỉnh Dòng Phanxicô Việt 
Nam có 218 cha và thầy, trong đó có 15 tập 
sinh. 

Nguyễn Trọng Đa  
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Chị Camilla Varano  
được phong thánh 

Bức lô-gô trình bày 
tấm ảnh bán thân của chị 
Camilla Varano, người đã 
trở thành nữ tu Clara vào 
năm 1481, với tên Dòng 
là Nữ tu Battista. Mắt 
đẫm lệ, chị đã thề hứa khi 
lên 8 hoặc 10 tuổi là sẽ 
khóc vì yêu mến Đức Kitô 
vào mỗi ngày thứ sáu. 

Cây thánh giá chị cầm 
trong tay trái diễn tả trọng 
tâm linh đạo của chị, đó là tình yêu say đắm của 
chị đối với Đấng chịu đóng đinh. Cành huệ biểu 
tượng cho sự lựa chọn duy nhất của tình cảm 
của chị, đó là Đức Giêsu Kitô. Quyển sách nhỏ 
nhắc tới công việc viết lách của chị trong tư 
cách là một nhà văn và một nữ tu, kết hợp được 
đức tin với văn hóa, văn hóa với lòng khao khát 
Thiên Chúa. 

Câu nói “Hãy bước đi, hãy chạy tới và hãy 
bay lượn trên Nẻo đường của Thiên Chúa!” quy 
chiếu về các tác phẩm của chị và khía cạnh thần 
bí trong kinh nghiệm Kitô giáo của chị, có đặc 
điểm là tập trung vào Đức Giêsu Kitô. 

Kiểu chữ lồng tên Chúa Giêsu bên cạnh tên 
của chị đưa trở lại với phong trào Tuân thủ Phan 
sinh – mà thánh Gioan miền Mácca, một khuôn 
mặt quan trọng, thuộc về – trong thời đại mà 
Camilla cũng sống. Trên đỉnh là tên Camilla của 
chị, cho thấy gia đình của chị và tên rửa tội của 
chị đã được thân phụ chị là ông Guilio Cesare 
da Varano, lãnh chúa vùng Casamerino, đặt cho 
vào năm 1458. 

Cuối cùng, danh hiệu “Thánh” được trao tặng 
vì danh hiệu này sẽ trở thành công sau cuộc cử 
hành lễ phong thánh cho chị, do Đức Bênêđíctô 
XVI chủ sự vào ngày 17.10.2010. Giữa tấm ảnh 
và dòng chữ là cảnh vùng Mácca, nước Ý, 
không những cho thấy miền đất nguồn cội 
nhưng còn là di sản văn hóa, tâm linh và Giáo 
hội mà thánh nữ diễn tả lúc này.  

Madhavaram, Chennai, Ấn-độ 
800 năm Truyền thống lâu đời 
Dòng Phan sinh 

Vào ngày 26.06.2010, Giáo xứ Sebastian tại 
Madhavaram đã cử hành kỷ niệm 800 năm ngày 
Thành lập Dòng Phan sinh. Để ghi dấu dịp này, 
Đức Cha A. M. Chinnappa, Tổng Giám mục 
Madras-Mylapore, đã cử hành và chủ sự một 
Thánh lễ đặc biệt. Tiếp sau thánh lễ là một lễ 
mừng, đó là một chương trình văn hóa và là một 
khối tư liệu cho thấy hoạt động xã hội-văn hóa-
tâm linh của anh em Phan sinh tại Ấn-độ. Cuộc 
cử hành được tổ chức nhằm nhấn mạnh kết thúc 
Năm Linh mục cũng như 800 năm Dòng Phan 
sinh. Khoảng 150 linh mục và tu sĩ, cũng như 
hơn 2000 tín hữu đến từ nhiều giáo xứ khác 
nhau đã tham dự ngày lễ, làm cho sự kiện này 
thực đáng ghi nhớ. 

Dòng Phan sinh có một lịch sử phong phú về 
việc phục vụ nhân loại; sự đóng góp của Dòng 
đối với Giáo hội Chennai được biết rõ. Anh 
John Chrisostum, Cha sở Giáo xứ Thánh 
Sebastian, đã tổ chức nhiều chương trình phục 
vụ xã hội và y tế là vì thế. Các anh em trong tu 
viện cũng như giới trẻ đều đã dấn thân vì lợi ích 
của xã hội qua việc phát triển đời sống tâm linh, 
sự hài hòa trong xã hội và thăng tiến nền giáo 
dục sơ cấp, trung cấp và ơn gọi. 

Giáo dân Giáo xứ Thánh Sebastian cũng tỏ 
cho thấy họ đánh giá cao những đóng góp của 
giáo xứ trong việc giáo dục người nghèo và 
đánh giá cao Anh Joy Valooran. Anh Valooran 
giúp tư vấn cho các bệnh nhân tại Viện Ung thư 
trong thành phố, nơi Nhà tế bần Phan sinh được 
gọi là “JEEVODAYA”, và tư vấn cho các gia 
đình cũng như cho các cá nhân trong Giáo xứ. 
Hơn nữa, theo những giáo dân đó, sự đóng góp 
của Dòng Phan sinh đối với xã hội trong tư cách 
toàn thể một Hội Dòng đã là một gương sáng và 
họ hãnh diện vì được dự phần vào trong lịch sử 
lớn lao này. 

Dân chúng sống quanh khu vực rất nghèo và 
làm việc theo thời vụ trong các xưởng thuộc da 
tại địa phương. Anh em Phan sinh đã khơi dậy 
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niềm tin của họ vào Thiên Chúa, giáo dục và 
cung cấp các dịch vụ xã hội cho họ. Vì lý do đó, 
các Anh em tại Madhavaram được gọi một cách 
trìu mến là “Dòng của các người túng thiếu”. 

Colombia, 75 Năm Hiện diện và 
Phục vụ công tác Giáo dục 

Trong nhiệm kỳ Tỉnh Ủy của Anh Manuel 
Anibal Siabato, Cộng đồng Phan sinh đã tới 
Tuluá vào ngày 12.02.1931. Sứ mạng của cộng 
đồng nổi bật là sứ mạng phúc âm hóa; anh em 
đã dừng chân tại Tu viện Thánh An tôn, và cùng 
với Giáo xứ, tu viện này đã được hoàn tất trong 
thời gian 1933-1946. 

Theo sử biên niên của Tỉnh Dòng Phan sinh, 
Đức Giám mục Juan Manuel Gonzalez Arbelaez 
tại Bôgôta đã dời về Tuluá được nửa đường 
trong năm 1934 và là một khách quý của Tu 
viện Phan sinh. Đến chiều, trong khi Anh em 
đang giải trí, vị chức sắc cao cấp nói với Anh 
Phụ trách Nicholas Nieto: “Dự án Trường trung 
học phải được thực hiện. Tôi sẽ đi qua đây trong 
vòng 6 tháng nữa và khốn cho Anh em nếu tôi 
không thấy có một Trường trung học đang được 
xây dựng”. 

Anh Berardo Siabato đã là hiệu trưởng đầu 
tiên, trong khi Anh Jesús María Velásquez là 
Giám tỉnh. Thật vậy, Trường đã bắt đầu hoạt 
động vào ngày 05.10.1935, bằng cách sử dụng 
một số phòng tại Tu viện Thánh An tôn kế bên 
cho tới năm 1950, khi anh em di chuyển tới nơi 
ở hiện nay. Ngày nay, Tỉnh Dòng Santa Fe có 
12 Trường trung học cũng như Đại học Thánh 
Bonaventura. Trường đầu tiên là trường Thánh 
Phanxicô. Nhân dịp lễ kim cương (75 năm) vào 
tháng 10, sẽ có một lễ hội kéo dài trong một 
tuần. Ngày 08-10 sẽ bắt đầu với một Thánh lễ tạ 
ơn Thiên Chúa thật long trọng; Thánh lễ sẽ do 
Đức Cha Hernan Giraldo Jaramillo, Giám mục 
Buga, chủ sự, cùng đồng tế có Anh Fernando 
Garzón Ramírez, Giám tỉnh, các thành viên 
khác trong Ban Điều hành Tỉnh Dòng và các tu 
sĩ đến từ những huynh đệ đoàn khác thuộc Tỉnh 
Dòng. Cuối Thánh lễ, là nghi thức khai mạc 
bằng công bố Nghị định thư trước sự hiện diện 
của cảnh sát và những nhân vật quan trọng 
thuộc dân sự, Giáo hội và quân sự. Kết thúc 
buổi sáng sẽ là một bữa ăn huynh đệ. Kế tiếp là 
một cuộc giới thiệu tất cả những bậc phụ huynh, 
tới buổi chiều, sẽ là một lễ hội được cử hành với 
hết khả năng nhằm tôn vinh, với các hoạt động 

nghệ thuật và văn hóa tại Nhà hát kịch 
Sarmiento trong thành phố Tulua-Valle. 

Ký kết Hiệp ước trùng tu mái 
Thánh đường Chúa Giáng Sinh 

Bê-lem, ngày 02.09.2010 
Một hiệp ước quan trọng đã được ký kết tại 

Bê-lem nhằm trùng tu mái Đại Thánh đường 
Chúa Giáng sinh. Đây là một bước cần thiết – vì 
tất cả mọi Đền Thánh phải được bảo trì nguyên 
trạng – liên quan tới việc không một công trình 

phục chế nào có thể được thực hiện, nếu như 
không có một sự đồng ý trước đó giữa ba “đồng 
sở hữu chủ”, nghĩa là giữa Anh Pierbattista 
Pizzaballa, Giám hạt Thánh Địa, Đức 
Theophilos III, Giáo phụ Chính Thống Hy-lạp 
và Đức Torkom II Manoogian, Giáo phụ 
Ácmênia. Việc thỏa thuận này phải được thực 
hiện trước sự hiện diện của Thủ tướng Chính 
phủ Quốc gia Paléttin là Salam Fayyad và Ziad 
Al Bandak, Cố vấn của Tổng thống Mahmoud 
Abbas, về những Sự vụ liên quan tới Kitô giáo. 
Ông Bandak cũng là Chủ tịch Ủy ban trùng tu 
của Giáo hội. 

Bình luận sự kiện này, anh Giám hạt Thánh 
Địa đã phát biểu tại Trung tâm Truyền thông 
Phan sinh rằng “đây là khởi đầu cho một đường 
lối mới cùng sống chung tại Bê-lem. Ngôi đại 
Thánh đường xinh đẹp và cố kính nhất đó, rất 
cần được sửa chữa và là một biểu tượng cho 
việc chúng ta không thể nói chuyện được với 
nhau, giờ đây, tôi hy vọng, sẽ trở nên một địa 
điểm mới, nơi các Giáo hội chứng tỏ rằng người 
ta có thể cộng tác với nhau”. 

Tân Tổng Giám Mục Quito 
11.09.2010,Hôm nay, Đức Giáo hoàng 

Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm Giám mục Fausto 
Gabriel Trávez Trávez OFM, làm Tổng Giám 
mục Quito cũng như làm Giám mục Babahoyo. 



Chia Sẻ 10 - 2010 (305)  19

Giám mục Fausto Gabriel Trávez Trávez, OFM, 
sinh tại Toacazo, thuộc Giáo phận Latacunga, 
vào ngày 18.03.1941. Ngài đã học ở quê hương 
ngài và ở Cô-lôm-bi-a, tại Đại học Thánh 
Bônaventura, Bogotá, nơi ngài đã tốt nghiệp 
khoa triết học. Ngài khấn trọng vào ngày 
15.10.1965 và được phong chức linh mục vào 
ngày 12.12.1970. Ngài phụ trách “Phong trào 
Giới trẻ Phan sinh” do ngài thành lập tại Quito 
năm 1969; là Cố vấn Tỉnh Dòng; Giám sư anh 
em khấn tạm; Phụ trách; cha sở một giáo xứ 
thuộc Giáo phận Ambato; Nhà sáng lập tổ chức 
“Các nhà truyền giáo Phan sinh cho Giới trẻ”; 
Giám tỉnh; Chủ tịch “Liên hiệp các Hội đồng 
Phan sinh châu Mỹ La-tinh” và Chủ tịch “Hội 
đồng Phan sinh Bôlivia”. Được chỉ định làm 
Giám mục Hiệu tòa Sulleto và Đại diện Tông 
tòa Zamora (Êcuađo) vào ngày 14.01.2003, 
được phong chức Giám mục vào ngày 15.03 và 
được chỉ định làm Giám mục Bahahoyo vào 
ngày 27.03.2008. 

Cuộc gặp gỡ của anh em khấn 
“dưới 10 năm” thuộc vùng Trung Ý 
tại Trung ương Dòng 

Hôm 09-9, Trung ương Dòng chúng ta đã 
gặp một nhóm đông đảo các anh em “dưới 10 
năm” đến từ những Tỉnh dòng miền Trung Ý. 
Các anh em đã chia sẻ bữa cơm trưa với huynh 
đệ đoàn Nhà Trung ương và sau đó, anh em đã 
có những cuộc gặp gỡ về chủ đề lòng trung 
thành, với Nữ tu Enrica đến từ Thánh bộ Đời 
sống Thánh hiến và với Anh Tổng PV José 
Rodríguez Carballo. Trong cuộc gặp gỡ với 
Tổng Phục vụ, cũng đã có một cuộc đối thoại về 
nhiều vấn đề mà các anh em trẻ quan tâm. 
Những cuộc gặp gỡ như vậy đều là một phần 
trong việc đồng hành những anh em đã khấn 
“dưới 10 năm”, theo như các văn kiện của Hội 
Dòng yêu cầu. 

Thăm các Nhà huấn luyện  
tại Hồng Kông 

Hôm 
11.09.2010, 
Anh Vidal 
Rodríguez 
López ofm, 
Tổng Thư ký 
Văn phòng 
Huấn luyện 
& Học vấn 

và Phụ tá của anh là Anh Sergiusz Baldyga, Phó 
Tổng Thư ký, đã viếng thăm một số Nhà Huấn 
luyện của Hội Dòng tại Hồng Kông (Tỉnh Dòng 
Đài Loan). Các anh đã gặp gỡ anh em tập sinh 
và khấn tạm, cũng như những Anh em làm công 
tác huấn luyện tại Hồng Kông. Các anh cũng 
viếng thăm Cơ sở Nghiên cứu Kinh Thánh, là 
nơi Anh Gabriele Allegra đã làm việc và đã 
sống trong nhiều năm. Hiện nay, Tỉnh Dòng Đài 
Loan có 10 anh em đang thời gian thụ huấn (1 
Thỉnh sinh, 3 tập sinh, 6 anh em khấn tạm). 

Haiti: Trăm triệu lời cảm ơn 
Nhà mới lập Haiti, gồm 10 anh em và 11 anh 

thụ huấn, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sa đến toàn 
thể Hội Dòng đã trợ giúp về tinh thần lẫn vật 
chất, thông qua Tổng Thư ký Truyền giáo và 
Phúc âm hóa là Anh Massimo Tedoldi, OFM, 
khi anh viếng thăm Haiti vào tháng 8.2010. Một 
cách rất đặc biệt, anh em tỏ lòng biết ơn đối với: 
Ban Điều hành Trung ương Dòng, Tỉnh Dòng 
mẹ tại Trung Mỹ, các Tỉnh Dòng và các Đơn vị, 
các nữ tu Clara và các chị em Phan sinh, Dòng 
Phan Sinh Tại Thế, các giáo xứ, các tổ chức 
dòng tu, các gia đình và những cá nhân. Anh em 
tại Haiti thực sự cảm nhận vòng tay huynh đệ 
nồng ấm của toàn thể gia đình Phan sinh. 

Mối dây liên hệ huynh đệ như thế, đi kèm 
với sự trợ giúp về kinh tế, đã làm cho anh em 

đang sống tại thành phố thủ đô có thể giúp dân 
chúng bằng nhiều cách, như: chăm sóc y tế, 
thăm những người vô gia cư, dàn xếp chỗ ăn ở 
cho các trẻ em đường phố, các bé mồ côi, cũng 
như vô số những người đang thiếu thốn. Hơn 
nữa, anh em đã phân phát lương thực và vật 
dụng cứu sống cho 1.100 gia đình và đã giúp họ 
xây dựng lại nhà cửa. 

Tuy nhiên, công việc chính của anh em (kể 
cả những anh em đang thụ huấn) là thể hiện tình 
liên đới với dân chúng và chuyển thông niềm hy 
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vọng vào Thiên Chúa trong những hoàn cảnh 
tuyệt vọng như thế. 

Đến nay, các dự án sau đây cần được thực 
hiện: 
− Sắp xếp chỗ ăn ở cho các trẻ em đường phố 

vào một địa điểm, để ở đó các em có thể 
được chăm sóc một cách thích hợp. Tu viện 
Thánh Alêxanđê hiện nay đang dùng làm 
nơi ở tạm thì nhỏ hẹp không đủ chỗ cho tất 
cả các em. 

− Chăm sóc những người ốm đau. Khoảng 50 
– 70 người đang được điều trị mỗi ngày tại 
căn phòng hiện nay giữa đống đổ nát của tu 
viện Croix-les-Missions. 

− Thăm viếng dân nghèo sống trong thành 
phố 

− Tái thiết giáo xứ 

− Giúp xây dựng lại một số các ngôi nhà 
− Huấn luyện giới trẻ Phan sinh, nhất là giới 

trẻ Phan sinh tại Lilavois 

Đại hội các Nhà huấn luyện OFM châu Á 
Tại Nhà Linh đạo Canossa 
Tp. Tagaytay, Philippines (12 – 18.9.2010) 
Đại hội Huấn luyện cấp lục địa được tổ chức 

tại Tp. Tagaytay, Philippines, với chủ đề: Trở 
nên những người mang quà tặng Phúc âm tại 
châu Á, châu Đại dương và châu Úc. Đại hội đã 
được Tổng Phục vụ triệu tập như là một câu trả 
lời cho nghị quyết của Tổng Tu nghị vừa qua. 
Đại hội do Văn phòng Tổng Thư ký Huấn luyện 
& Học vấn và hai Hội đồng Giám tỉnh: Đông Á 
(EAC) và Nam Á, Úc và châu Đại dương 
(SAAOC) tổ chức. Có 32 thành viên đang dấn 
thân vào công tác huấn luyện Phan sinh đã tham 
dự, như: các linh hoạt viên mục vụ ơn gọi, các 
giám sư thỉnh sinh, nhà tập và khấn tạm. Mục 
đích chính của Đại hội lần này là xem xét việc 
áp dụng Đường hướng Huấn luyện Phan sinh 
(RFF) và Quy chế huấn luyện (RF) trong việc 

huấn luyện Phan sinh hằng ngày và trong đời 
sống, sao cho phù hợp với tập cẩm nang 
Moratorium (Thời gian để biện phân). Năng 
động tổng quát của Đại hội là dựa trên việc đọc 
lại, hấp thụ và đưa những nỗ lực huấn luyện của 
chúng ta áp dụng vào châu Á. Hiện nay, tại châu 
Á, chúng ta có 238 ứng sinh, 139 thỉnh sinh, 67 
tập sinh và 251 anh em thụ huấn trong giai đoạn 
khấn tạm. 

Sứ điệp của Anh Tổng Phục Vụ 
Gởi cho Đại hội châu Á (11.9.2010) 
Anh chị em thân mến, 
Xin Chúa ban bình an cho anh chị em! 
Tôi hân hạnh chào mừng từng người trong 

anh chị em, các tham dự viên đến với Đại hội 
Huấn luyện cấp lục địa tại châu Á lần thứ nhất 
này, các Nhà huấn luyện trong cả hai Hội đồng 
Giám tỉnh (EAC và SAAOC). 

Tôi muốn khích lệ anh chị em cử hành và 
làm việc tại Đại hội lần này. Cử hành quà tặng 
ơn gọi Phan sinh mà chúng ta đã lãnh nhận và 
làm việc thế nào, để cho những cuộc gặp gỡ của 
anh chị em mang lại những hoa trái tích cực cho 
việc huấn luyện thường xuyên và khởi đầu trong 
các Huynh đệ đoàn chúng ta đang tiến đi tại 
châu Á. 

Đời sống thánh hiến nói chung, đặc biệt 
trong Hội Dòng chúng ta, càng ngày càng xác 
tín rằng hiện tại và tương lai của ơn gọi và sứ 
mạng chúng ta, cả hai đều tùy thuộc vào sức 
năng động huấn luyện của từng anh em và của 
từng huynh đệ đoàn. Thường huấn, là “đất mùn” 
của việc huấn luyện khởi đầu, phải thấm vào 
mọi nỗ lực thiêng liêng của chúng ta. Đi vào 
thường huấn nghĩa là liên tục sống đáp trả lại 
Thiên Chúa Toàn năng, Đấng không bao giờ 
mệt mỏi kêu gọi chúng ta sống Thánh Phúc âm 
của Con Ngài, Đức Giêsu là Chúa và là người 
anh của chúng ta. 

Cả thánh Phanxicô lẫn thánh Clara thành 
Átxidi đều đã đi theo vết chân Chúa Giêsu cho 
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tới cuối đời. Không có hòan cảnh nào, thành 
công cũng như khó khăn nào đã ngăn cản khiến 
các ngài không đáp lại được đòi hỏi này. Tương 
tự rất nhiều anh em, các ngài đã được huấn 
luyện nhờ Phúc âm, ngõ hầu sống và loan báo 
Phúc âm. 

Như Tổng Tu nghị Átxidi 2009 khẳng định, 
chúng ta muốn trở nên “Những Người mang 
Phúc âm”. Với mục đích này, cũng Tổng Tu 
nghị đó đã quyết định phải cử hành những Đại 
hội Huấn luyện cấp lục địa giống như Đại hội 
mà chúng ta đang cử hành giờ đây tại châu Á. 
Chúng ta hãy hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì đang 
có thể cử hành Đại hội này và vì mỗi người 
trong anh em đã dành cho việc huấn luyện, 
trong những lãnh vực tế nhị thuộc giai đọan 
chăm sóc ơn gọi, Thỉnh tu và Khấn tạm. 

Tôi muốn cùng với anh em nêu bật một số 
hạt nhân sức mạnh, để tiến đi từ chỗ tốt đến tốt 
hơn trong lãnh vực Huấn luyện tại châu Á: 

− Việc Huấn luyện và Đường hướng Huấn 
luyện Phan sinh. Đường hướng Huấn 
luyện Phan sinh là một dụng cụ hướng 
dẫn chung cho việc huấn luyện của chúng 
ta, phải được diễn giải và đem ra áp dụng 
cho phù hợp với thực tế của từng Đơn vị 
và từng Huynh đệ đoàn Huấn luyện. 
Chúng ta được kêu gọi tăng cường làm 
việc và phối hợp với các Văn phòng Thư 
ký, thậm chí ngay trong mỗi Hội đồng 
Giám tỉnh. 

− Thường Huấn. Thường Huấn không phải 
là một việc muốn làm thì làm và không 
muốn thì thôi. Đúng hơn, Thường Huấn là 
việc phải được hấp thụ như là một yếu tố 
đương nhiên của đời sống huynh đệ. 

− Huấn luyện và Hội nhập văn hóa. Hội 
nhập văn hóa là phương thế đặc trưng để 
đời sống phúc âm của chúng ta thành 
huynh đệ đoàn có thể hiện diện. Do đó, 
việc huấn luyện phải được hội nhập vào 
văn hóa, quan tâm tới các thông số văn 
hóa và xã hội … chung quanh, ngõ hầu để 
đồng hóa với các giá trị tích cực của mỗi 
truyền thống và diễn giải điều đó ra trong 
đời sống chúng ta. 

− Huấn luyện và Hiệp thông. Chúng ta hãy 
tiến tới những hình thức huynh đệ, nơi mà 
tính quốc tế và sự đa dạng văn hóa thuộc 
về đời sống thường ngày. Sự cộng tác 
trong việc huấn luyện giữa những Đơn vị 

khác nhau và việc huấn luyện thông qua 
các huynh đệ đoàn càng ngày càng mang 
tính quốc tế và đa văn hóa, cả hai việc đó 
cùng lúc đang thách đố và làm cho việc 
làm chứng mang tính phúc âm hơn. 

− Huấn luyện và Phúc âm hóa. Lý do hiện 
hữu của Hội Dòng là phúc âm hóa. Chúng 
ta cần phải nhấn mạnh hơn nữa việc phúc 
âm hóa trong đời sống và sứ vụ chúng ta 
trong tất cả mọi giai đọan huấn luyện. 

− Huấn luyện và Linh đạo. Đời sống chúng 
ta chỉ có thể kiên vững nhờ một kinh 
nghiệm mãnh liệt về Thiên Chúa. Dân tộc 
châu Á có một cảm thức tôn giáo mạnh 
mẽ, cần phải huấn luyện để phúc âm hóa 
cảm thức tôn giáo này. Các huynh đệ đoàn 
chúng ta phải được huấn luyện để trở nên 
những không gian cho linh đạo Kitô giáo, 
ngõ hầu cổ võ cho sự sống cũng như cởi 
mở ra với những người đang tìm kiếm về 
thiêng liêng. 

Tôi cầu xin Chúa Cha đầy lòng thương xót 
cho sự phát triển và những hoa trái của Đại hội 
và gởi gắm cùng Đức Maria Vô Nhiễm, Mẹ 
hiền của châu Á, giúp chúng ta được huấn luyện 
thành những người Anh em Hèn mọn đích thực 
(những anh em bé nhỏ), để trở nên những người 
mang quà tặng Phúc âm theo thể thức đời sống 
Phan sinh chúng ta, trong sự hiệp thông với 
Giáo hội tại các thành phố thuộc Lục địa châu 
Á. Giống như rất nhiều anh chị em chúng ta 
đang và đã thực hiện, cũng thế chúng ta sẽ biết 
cách trao ban cuộc sống chúng ta cho dân tộc 
châu Á, hầu làm cho trái đất được đầy tràn Tin 
Mừng Chúa Kitô. 

Xin gởi đến anh em phúc lành huynh đệ. 
Rôma, ngày 10.09.2010 

Prot. N. 101313 

VP Thư ký HL & HV – Philippines 
Viếng thăm huynh đệ các nhà huấn luyện 

Tổng Thư ký Văn phòng Huấn luyện & Học 
vấn, Anh Vidal Rodriguez Lopez, và Phó Tổng 
Thư ký là Anh Sergiusz Baldyga, đã ghé thăm 
một số nhà huấn luyện của Hội Dòng thuộc 
Tỉnh Dòng Thánh Phêrô Baotixita tại 
Philippines (19 – 20.09.2010). Các anh đã thăm 
nhà Thỉnh (St. Francesco del Monte, Thành phố 
Quezon) và nhà huấn luyện chủng sinh Nostra 
Signora degli Angeli (Novaliches). Chúa Nhật 
20/9, Anh Vidal đã chủ sự trong Thánh lễ được 
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dâng tại nhà nguyện của chủng viện. Sau thánh 
lễ, đã có một cuộc gặp gỡ với những anh em 
đang thụ huấn, gồm tất cả những người trẻ đang 
trong thời gian huấn luyện thuộc Tỉnh Dòng: 
các em tìm hiểu, thỉnh sinh, tập sinh và khấn 
tạm. Buổi họp mặt rất là năng động và nét đặc 
biệt là cuộc đối thọai huynh đệ về chủ đề huấn 
luyện và các ưu tiên của Hội Dòng. Cuộc viếng 
thăm cũng bao gồm một buổi gặp gỡ với anh 
Thư ký huấn luyện Tỉnh Dòng, với sự tham dự 
của hầu hết những anh em làm công tác huấn 
luyện. Đây cũng là một cơ hội để tất cả các anh 
em chia sẻ những mối quan tâm của anh em 
trong lãnh vực huấn luyện. 

Giám đốc JPIC tại Ukraine 
Anh Joe Rozansky (giám đốc Văn phòng 

JPIC tại Rôma) và Anh Samuel Ceglowski 
(Điều hợp viên JPIC thuộc Hội đồng vùng Nam 
Slavơ) đã sống ba ngày với các anh em thuộc 
Tỉnh Dòng Ukraine nhân cuộc họp mặt thường 
niên trong Tỉnh Dòng của anh em. Các anh đã 
tới dự theo lời mời của Giám tỉnh Dobroslav 
Kopysterynskyi; cuộc viếng thăm đã được Anh 
LeonMetelskiy, Linh hoạt viên JPIC của Tỉnh 
Dòng, điều hợp. Những buổi nói chuyện của 
anh Joe và anh Samuel liên quan tới linh đạo và 
lịch sử JPIC trong Giáo hội và trong Hội Dòng, 
các Nghị quyết liên hệ tới JPIC của Tổng Tu 
nghị, cơ cấu JPIC và phương pháp luận JPIC. 

Sau đó, anh em đã chia ra thành những nhóm 
nhỏ, để trao đổi về những bài trình bày và thảo 
luận các vấn đề chính mà anh em đang đối diện 
tại Ukraine hiện nay. Cuộc viếng thăm đã giúp 
làm sáng tỏ vai trò của JPIC trong đời sống và 
công việc của chúng ta. 

Nhật Bản, Kinh lý  
mục vụ và huynh đệ Dòng PSTT 

Anh Ivan Matíc OFM, Tổng Trợ úy Dòng 
Phan Sinh Tại Thế - Giới Trẻ Phan Sinh và Anh 
Doug Clorey, Phó Tổng Phục vụ Dòng Phan 
Sinh Tại thế, đã hòan tất cuộc kinh lý mục vụ và 
huynh đệ Dòng Phan Sinh Tại Thế Nhật Bản 
trong suốt những ngày từ 17 – 25.09.2010. Cuộc 
viếng thăm bắt đầu tại Tokyo nơi cộng đoàn 
Anh em hèn mọn, trú ngụ ở Roppongi, là nơi 
các anh đi Kinh lý đã gặp gỡ Hội đồng Quốc gia 
Dòng PSTT gồm có anh Francis Fumihiko 
Takeda, Phục vụ Quốc gia, và hai Trợ úy quốc 
gia của họ là các anh: Shin’i Tanuizaki, OFM 
Conv. và anh Tsuyosi Odaka, OFM. Vả lại, đặc 
biệt các anh Kinh lược cũng đã có cuộc gặp gỡ 
với các Giám tỉnh là A. Jun Hasegawa, OFM và 
A. Hiromi Sakihama, OFM Conv. 

Trong thời gian cuộc Kinh lý từ ngày 19 – 
22/09, tại thành phố Nagoya, cũng đã tổ chức 
một cuộc hội thảo về huấn luyện, tại cuộc hội 
thảo này các Anh đi kinh lý đã gặp rất nhiều 
Anh Phục vụ, Hướng viên và Trợ úy miền. 
Khỏang 30 tham dự viên đã hiện diện và cuộc 
gặp mặt này đã trở nên một cơ hội tốt để các 
Anh đi kinh lý có thể chia sẻ với anh em những 
chủ đề quan trọng về ơn gọi và sứ vụ của Dòng 
Phan Sinh Tại Thế trong thế giới hôm nay, cũng 
như về việc cung ứng sự giúp đỡ về mặt thiêng 
liêng và mục vụ. Trong lúc đó tại chủng viện, 
các tham dự viên đã đón nhận Bản Quy chế về 
việc trợ úy thiêng liêng đã được cập nhật và 
chuyển dịch sang tiếng Nhật. Các Anh đi kinh 
lý cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ với những 
thành viên khác thuộc các Huynh đệ đoàn địa 
phương tại Mino và Kyoto, cùng với vị Trợ úy 
thiêng liêng là Anh Lukas Horstink, OFM. Anh 
là người đã ân cần tiếp đón quý anh tại cộng 
đoàn Phan sinh ở Kyoto. Huynh đệ đoàn Quốc 
gia Dòng Phan Sinh Tại Thế ở Nhật Bản gồm có 
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8 Huynh đệ đoàn cấp miền và 65 huynh đệ đoàn 
địa phương, với 994 thành viên. 

Hội thảo chuyên đề về đối thoại  
Hồi giáo – Kitô giáo tại Istanbul 

Cuộc hội thảo chuyên đề Hồi giáo-Kitô giáo 
lần thứ VII về “các giá trị được chia sẻ và sự hội 
tụ có thể có được giữa các Kitô hữu với các tín 
đồ Hồi giáo” đã được tổ chức tại Istanbul (Thổ-
nhỉ-kỳ) vào ngày 17 và 18.09.2010. Cuộc hội 
thảo được tổ chức trong một bầu khí chân tình 
và hữu nghị. Cuộc gặp mặt lần này có một số 
tiến triển so với 6 lần gặp gỡ trước đây đã được 
các Anh em nhánh Lúp dài tổ chức. Lần này, 
cuộc gặp gỡ đã được Gia đình Phan sinh (gồm 
anh em nhánh Viện tu, nhánh Lúp dài và Anh 
em hèn mọn) đang hiện diện tại Thổ-nhĩ-kỳ tổ 
chức và đỡ đầu. Các tham dự viên: bên cạnh 
những người khởi xướng, gồm có cộng đoàn 
anh em Dòng Tên tại Ankara, các Anh em Đa 
Minh tại Istanbul, Anh em Xalêdiêng và Phong 
trào “Opera di Maria”, cùng với các cộng đoàn 
tu sĩ khác (URT) và nhiều giáo dân. 

Các Anh em Hồi giáo, “những đối tác” trong 
cuộc hội thảo chuyên đề này, thuộc nhóm Diễn 
đàn Đối thọai Liên Văn hóa, có “Tổ chức các 
Nhà Báo và các Văn sĩ” tại Istanbul ( tên gọi 
GYV theo tiếng Thổ-nhĩ-kỳ là “Gazeteciler ve 
Yazlar Vakfi”), ngoài việc là cuộc tiếp xúc đầu 
tiên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, họ còn cởi mở và 
muốn làm việc trong thế cộng tác với nhau. 
Cuộc gặp gỡ với sự tham dự của khỏang một 
trăm người đã có nhiều anh em Hồi giáo cũng 
như Kitô hữu cùng tham gia. 

Một số chủ đề đã được chia sẻ là: “Các giá trị 
đồng quy và niềm tin hành động”, “Niềm tin 
hành động trong đời sống nghề nghiệp”, “Việc 
đọc các bản văn thánh”, “Việc thực hành lòng 
yêu thương” trong cả hai tôn giáo. Chúng tôi 
cũng được nghe các chứng từ về sự biến đổi nơi 

con người qua việc đối thọai giữa các niềm tin 
với nhau. 

Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì những mối 
liên lạc giữa các niềm tin như thế này, để trau 
dồi và khuếch trương sự hiểu biết hỗ tương, hy 
vọng cung cấp cho xã hội và cho các cộng đồng 
đức tin của chúng ta một việc phục vụ nhằm 
sống chung hòa bình nhờ tôn trọng và quý mến 
lẫn nhau. 

Lễ kính Thánh Phanxicô 
tại Nhà Trung ương 

Huynh đệ đoàn Nhà Trung ương đã cử hành 
trọng thể Lễ kính Cha Thánh Phanxicô chúng ta, 
với cuộc Tưởng niệm Giờ Ly trần vào buổi tối 
áp lễ do Anh Michael Perry, Phó Tổng Phục vụ, 
chủ sự; và một Thánh lễ trọng thể, mà theo 
truyền thống đã có từ lâu đời, do các Anh em 
Đaminh chủ lễ. Trong các cuộc cử hành này, 
không những là các Anh em đến từ nhiều nhà tại 
Rôma, mà cũng còn nhiều nữ tu là những chị 
được các anh em Nhà Trung ương phục vụ và 
các thành viên thuộc Dòng Phan Sinh Tại Thế, 
tham dự khá đông. 

Cử hành Giờ Tưởng niệm  
Thánh Phanxicô lâm chung  
tại Nhà Trung ương Dòng 

Bài giảng của A. Michael Perry OFM, Phó TPV 
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,  
vì những người biết thứ tha  
nhân danh tình yêu Chúa,  
và chịu bệnh tật ưu phiền.  
Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa,  
vì lạy Chúa Tối cao,  
Ngài sẽ thưởng triều thiên. 

Trong năm cuối đời, Phanxicô đã chấp nhận 
sự kiện là chị chết đang đến gần. Đang lúc bản 
năng nền tảng nhất nơi con người là tìm kiếm 
những chiến lược để được “sống còn”, ra sức 



 

 Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 24

tránh thoát ranh giới tối hậu của cuộc hiện hữu 
nhân sinh, đó là sự chết, thì Phanxicô lại dần dà 
đi tới chỗ hiểu rằng sự chết không phải là kẻ thù 
của ngài. Đúng hơn, nỗ lực đeo bám sự sống 
bằng mọi giá, cố gắng nắm giữ lấy con người và 
sự vật, cho tới chính sức khỏe, như thể những 
điều đó có thể ngăn ngừa được cái chết, lại là sự 
đe dọa lớn lao hơn cho hành trình cuộc đời tiến 
về cùng Thiên Chúa, tiến đến với nhân lọai, tiến 
đến với chính mình và với toàn thể tạo thành. 

Bất kể linh cảm của ngài là sự chết đang 
nhanh chóng đến gần; bất kể tình trạng đau đớn 
khủng khiếp ngài trải nghiệm do những chứng 
lây nhiễm đang tàn phá thân xác của ngài, đôi 
mắt ngài, các cơ quan trọng yếu, và chứng sốt 
rét cũng như bệnh phổi đang dần dần cướp đi 
năng lực và giấc ngủ của ngài; bất kể những bận 
tâm là Hội Dòng của những 
người đền tội, những anh em 
bé nhỏ, có lẽ không tiếp tục 
được giấc mơ nguyên thủy về 
một thế giới được đổi mới 
trong Chúa Kitô, như Thiên 
Chúa đã mạc khải cho ngài, 
Phanxicô đã tìm được nơi sự 
chết một cơ hội để một lần 
nữa cử hành sự sống, và 
chứng minh rằng đời sống đền 
tội và hòa bình là những 
chặng đường không thể nào 
tránh né đang dẫn tới sự sống 
mới trong Thiên Chúa. 

Các nhà viết sử buổi đầu kể 
lại rằng: trong năm cuối đời, 
Phanxicô đã tiếp tục cổ võ viễn ảnh về một thế 
giới được hòa giải bằng tất cả sức lực. Những 
cuộc xung đột mới giữa ba thế lực đang kiểm 
soát các xã hội tại Ý vào thời Trung cổ, ấy là 
Giáo hội, các Chính phủ tại địa phương và sự 
trỗi dậy của Giai cấp Thương nhân; những cuộc 
xung đột đó một lần nữa đã ngóc những cái đầu 
xấu xí của chúng dậy, giống như những mối óan 
thù và sự tranh giành các nguồn lợi kinh tế đã 
bùng phát giữa Giám mục Guido với viên Thị 
trưởng Oportulo Bernardo. Chúng ta biết quá rõ 
đây không phải là lần đầu tiên mà Phanxicô 
muốn can thiệp trực tiếp vào một tình huống 
xung đột giữa tôn giáo, quân sự, chính trị và giai 
cấp thương nhân lẫn các thế lực. Chúng ta chỉ 
cần nhớ lại các nỗ lực của ngài để làm người 
môi giới hòa bình tại Đamietta, sự can thiệp của 
ngài trong vô vàn những cuộc xung đột giữa các 

chính trị gia với những thương nhân tại Átxidi. 
Chính là để theo đuổi một cuộc sống đơn sơ và 
đền tội và một sự dấn thân triệt để hầu giải 
quyết bằng bất bạo động các cuộc xung đột mà 
Phanxicô đã cống hiến phần lớn nhất trong sứ 
vụ tích cực của ngài, và là một điều ngài muốn 
trở lại với vào lúc cuối đời, như đã được nhấn 
mạnh trong Di chúc cuối cùng của ngài. 

Lời kêu gọi sống đời đền tội và hòa bình vẫn 
là một trong những niềm hy vọng lớn lao nhất 
và là một trong những thách đố khó khăn nhất 
đối với phong trào Phan sinh hôm nay. Tất cả 
chúng ta cư xử giận dữ, một thái độ không 
muốn tha thứ và để cho người khác được tự do, 
sợ “người lạ” và “kẻ láng giềng”, và thách đố 
sống trong các xã hội loài người tìm cách cùng 
chọn lựa ơn gọi Phúc âm nền tảng của chúng ta. 

Lời thánh Phanxicô mời gọi 
mỗi người trong chúng ta 
đang quy tụ nơi đây vào tối 
nay là để chúng ta đi tới chỗ 
duyệt xét xuyên suốt lại đời 
sống chúng ta, để nhìn thấy 
rằng đời sống chúng ta đang 
phản ánh chăng sự tha thứ, 
hòa giải, công lý và hòa bình 
của Thiên Chúa. Qua cái chết 
của ngài, Phanxicô mời gọi 
chúng ta trở nên những con 
người tích cực đi tìm sự sống. 
Vì lẽ đó, chúng ta phải trở nên 
những kẻ tin mãnh liệt vào sự 
tha thứ dứt khóat và tin vào 
tình yêu của Thiên Chúa đối 

với mọi người và đối với tạo thành. Và chúng ta 
phải trở nên những tác nhân tích cực của sự tha 
thứ, hòa bình, hòa giải và bất bạo động. Chúng 
ta thực hiện điều đó, không phải vì muốn chỉnh 
đốn trên bình diện chính trị. Chúng ta thực thi 
điều đó, vì đó là điều Thiên Chúa kỳ vọng nơi 
chúng ta, trong tư cách là những môn đệ của 
Đức Giêsu, Chúa Phục sinh. Đấng mà theo các 
bài tường thuật về sự Phục sinh trong Phúc âm 
thánh Gioan, đã đi vào căn phòng trên lầu được 
canh gác cẩn mật, là nơi các môn đệ bị chao đảo 
trong sợ hãi và đã công bố sứ điệp Phục sinh, ấy 
là sự bình an: Đức Giêsu đã loan báo cho các 
môn đệ của Người là “Bình an cho anh em”, và 
cho chúng ta là những kẻ đang trong cuộc hành 
trình Phúc âm này. Rõ ràng Phanxicô muốn 
phục hồi nhận thức này và biến nó trở thành một 
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chương trình cho cuộc sống, đó là đời sống đền 
tội và hòa bình. 

Chúng ta quay lùi trở lại tòa Giám mục tại 
Átxidi vào năm 1225 và bầu khí sợ hãi, ghen 
ghét và ước muốn trả thù đang lởn vởn trên các 
thành phố Átxidi và Pêrugia, cũng như khắp 
toàn bộ miền Pêrugia. Chúng ta nhớ lại lời 
Phanxicô kêu gọi anh em khiêng ngài ra khỏi 
chiếc cáng để tới được sân tòa giám mục, nơi 
ngài có thể chạm trán với vị giám mục và viên 
thị trưởng, nhắc cho họ nhớ lại phẩm gía nền 
tảng của họ trong tư cách là những con cái của 
một Vị Thiên Chúa yêu thương và tha thứ, và 
mời gọi họ bước đi trên con đường thứ tha và 
hòa giải, như là con đường quay lưng lại với 
một nền văn hóa sự chết và hướng tới nền văn 
hóa mới của sự sống, đó là sự sống của tạo 
thành mới trong Chúa Kitô. 

Chính là tại sân tòa giám mục, nằm dài giữa 
hai con người đã “mất hết cả tâm lẫn trí” vì thù 
óan, ganh ghét và không ngừng tranh chấp 
quyền bính và lợi lộc, mà Phanxicô đã vỡ oà 
trong tiếng hát, đó là một ca khúc bình an và 
hòa giải: 

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,  
vì những người biết thứ tha  
nhân danh tình yêu Chúa,  
và chịu bệnh tật ưu phiền.  
Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa,  
vì lạy Chúa Tối cao,  
Ngài sẽ thưởng triều thiên. 

Thưa anh chị em đền tội và hòa bình, là 
những người đang hiện diện nơi đây và là những 
người ngưỡng mộ Phanxicô, vị Thánh thành 
Átxidi, chúng ta không thể nào né tránh thách 
đố phải trở nên những khí cụ bình an, hy vọng, 
hòa giải và yêu thương trong một thế giới bị xâu 
xé bởi mọi hình thức tranh giành và ganh ghét. 
Chúng ta có thể chọn lựa không đáp trả lại lời 
Phanxicô mời gọi, ngay cả trong cái chết của 
ngài, hoặc là chúng ta trở nên những người cầm 
ngọn đuốc bất bạo động tích cực, công lý và hòa 
bình. Chúng ta có thể chọn lựa để cho bạo động, 
sự thù óan và sự không tha thứ thống trị con tim 
chúng ta, định đọat các mối tương quan chúng 
ta và dẫn chúng ta tới một nền văn hóa sự chết. 
Hoặc chúng ta có thể cúi mình xuống và kêu 
cầu Thánh Thần của Thiên Chúa Hằng sống và 
xin Thiên Chúa quy hướng con tim, mọi suy 
nghĩ và hành động của chúng ta về đường nẻo 
hòa bình. 

Nguyện xin cho việc chúng ta cử hành cuộc 
vượt qua của người anh và là cha Phanxicô của 
chúng ta đem đến cho chúng ta cơ hội để cởi mở 
đời sống chúng ta ra với lời Thiên Chúa gọi mời 
trở nên những dấu chỉ tình yêu và hy vọng cho 
thế giới chúng ta, một thế giới vô vọng đang cần 
tới chứng nhân như thế. Và chớ gì chúng ta tìm 
gặp được những cách thức mới để đem Tin 
Mừng Đức Giêsu Kitô như đã được mạc khải 
cho Phanxicô tới cho các gia đình chúng ta, các 
huynh đệ đoàn, Giáo hội, xã hội và thế giới. 
Đây là hành vi tri ân và tạ ơn cao cả nhất mà 
chúng ta có thể dâng lên – để trở nên sự thứ tha 
và bình an thẳm sâu của Thiên Chúa cho hết 
thảy mọi người. 

Đêm nay, Phanxicô nói với chúng ta từ nơi 
đượm màu chết chóc và hủy diệt, đó là ngôi mộ. 
Phanxicô kêu lớn tiếng và vẫy gọi chúng ta thực 
hành đời sống Phúc âm đền tội và hòa bình với 
một tầm nhìn và một sự dấn thân mới. Đêm nay, 
Phanxicô đang hát cho chúng ta nghe cũng 
những lời ca và giai điệu giống như ngài đã hát 
cho vị giám mục và viên thị trưởng nghe, cho 
những anh chị em sống đời đền tội và hòa bình, 
và cho các thị dân tại Átxidi, Pêrugia, cho vị 
Đại diện Tông tòa và vị vua Hồi giáo, đó là một 
ca khúc hòa bình, tha thứ và phúc ân. 

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,  
vì những người biết thứ tha  
nhân danh tình yêu Chúa,  
và chịu bệnh tật ưu phiền.  
Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa,  
vì lạy Chúa Tối cao,  
Ngài sẽ thưởng triều thiên. 

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành khí 
cụ Bình an của Chúa! 

 (Michael Perry OFM, Phó TPV – vptd) 
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TIN NHÀ CẦU ÔNG LÃNH 
Điều dưỡng viên đưa tin 

 
Anh em nhà COL xin gửi lời chào chúc sức 

khỏe đến tất cả anh chị em trong đại gia đình 
Phan sinh. Như mọi lần, lần này xin được chia 
sẻ với anh chị em một vài thông tin về sinh hoạt 
và đời sống của anh em chúng tôi trong cộng 
đoàn nhỏ bé này. 

Về đời sống cộng đoàn: Nhìn chung những 
ngày tháng qua anh em từ lớn đến bé đều mạnh 
khỏe và bình yên. Mọi sinh hoạt trong nhà cũng 
vậy, đều diễn ra êm đẹp và rất nhẹ nhàng ( nói 
theo ngôn từ của anh Phụ Trách). 

Anh Hoàng Văn Ái sau những năm tháng 
“phiêu du”, nay “mi gối chồn chn”, nn vui 
mừng để Chúa “cầm tay dắt đi”. Anh đ tuyn 
khấn trọng thể vo ngy 23 -09 vừa rồi. Từ đây, 
Anh nhận ra: “Tình Cha cao hơn và sâu hơn tình 
người”.  

Thứ Su ngy 08/10/ 2010, Cha Giám tỉnh đ 
đến sống và gặp gỡ anh em trong cộng đoàn. 
Anh em có dịp để trao đổi những tâm tư nguyện 
vọng về đời sống cộng đoàn cũng như góp ý cho 
Tu nghị Tỉnh Dịng. Cuộc gặp gỡ ko di đến 
16h30 mới kết thc trong tm tình yu thương và 
liên kết với nhau.  

Về sinh hoạt Giáo xứ: Trong những tháng 
vừa qua, thánh lễ buổi sáng của Giáo xứ có 
thêm Cha Lam đổi thay chủ sự khi đồng tế, đã 

đem lại sự phong phú, trang trọng và sốt sắng 
thêm lên.  

Cũng như mỗi năm, năm nay Cha sở tổ chức 
mừng trung thu cho các em thiếu nhi trong Giáo 
xứ. Bầu khí lễ hội diễn ra thật náo nhiệt và vui 
tươi. Tiếng hát hò của thầy Dũng, của các anh 
chị Giáo lý viên cũng như của các em thiếu nhi 
đã đem đến sự vui tươi - trẻ trung cho cộng 
đoàn nhỏ bé này. 

Tối 02 tháng 10, ca đoàn Thánh Gia của Giáo 
xứ cũng tổ chức mừng kỷ niệm 5 năm ngày 
thành lập, với thánh lễ trang trọng và bữa tiệc 
hoành tráng (nghe tiếng đồn thổi, ca đoàn này là 
đứa con mà Cha xứ đã sinh ra sau khi về nhận 
xứ ). 

Ngoài ra, cộng đoàn và Giáo xứ vẫn tiếp đón 
khá đông các phụ huynh của học sinh trường 
Đồng Khởi ghé vào sân và tiền sảnh nhà thờ 
mỗi buổi tối để nghỉ ngơi, tránh mưa gió trong 
thời gian chờ đợi các con em vào lớp học bài. 
Thiết nghĩ: đây cũng là một việc làm xã hội đem 
lại nhiều ý nghĩa thiết thực và mang đậm nét 
Phan sinh. 

Trên đây là một vài chia sẻ nhỏ bé xin được 
gửi đến tất cả anh chị em trong đại gia đình 
Phan sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. 

Tin Cộng đoàn Sông Bé 
Cộng đoàn Sông Bé  

xin kính chào tất cả anh em! 
Những anh em đã từng sống hay chỉ một lần 

ghé thăm Cộng đoàn Sông Bé, chắc hẳn đâu đó 
trong tâm trí còn lưu lại những hình ảnh về cộng 
đoàn: một cộng đoàn neo đơn về nhân sự, 
nhưng bốn mùa hoa trái xum xuê, những lô cao 
su xanh ngút ngàn, đầy sức sống như thách thức 
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với mọi thứ bệnh tật… Thưa anh em những hình 
ảnh đó nơi Cộng đoàn Sông bé nay có sự thay 
đổi ít nhiều.  

Thành viên trong Cộng đoàn. 
 Tháng vừa qua Cộng đoàn được bổ sung 

thêm hai anh đầy sức trẻ, khỏe và năng động là 
Anh Từ và Anh Hảo. Anh Từ đã có một năm 
kinh nghiệm tại Cộng đoàn trong thời gian giúp 
năm. Sau khi rời cộng đoàn, Anh trở về Học 
viện để “dồi mài kinh sử”. Bây giờ, anh trở lại 
chốn xưa. Anh lần giở tìm lại những “ngón 
nghề” đã phủ lấp đâu đó trong kho tàng kiến 
thức. Điều dễ nhận thấy là: “Anh Từ chưa lụt 
nghề” thậm chí nghề của anh còn sắc bén hơn 
sau khi học thần. Phần Anh Hảo cũng đã từng 
“kinh qua” nông trường này ít nhất là hai tháng 
trong một dịp giúp hè. Anh mới kết thúc chương 
trình “Công nghệ Sinh học” với chuyên ngành 
bảo vệ thực vật và nuôi cấy mô tại trường Cao 
đẳng nghề Đà lạt. Như vậy, cộng đoàn Sông bé 
được bổ sung thêm hai chuyên viên nông 
nghiệp. Hi vọng các anh sẽ mang lại bầu không 
khí tươi mới cho cộng đoàn và cho nông trường 
cao su. 

Sức khỏe anh phụ trách cộng đoàn. Anh phụ 
trách những năm qua đã sống chung với căn 
bệnh tắc nghẹn tĩnh mạch chân và đau bao tử. 
Bệnh tình của anh không có dấu hiệu thuyên 
giảm, ngược lại mỗi ngày bệnh như nặng thêm. 
Sức khỏe của anh lúc này có thể nói là suy tàn. 
Buộc anh phải lên thành phố điều trị. Các bác sĩ 
nói: căn bệnh này phải trường kỳ “kháng chiến”. 

Cây cối trong vườn.  
Nếu anh em nào đó còn lưu những hình ảnh 

nên thơ với vườn cây ăn quả; Mỗi lúc xuân về 
hoa bưởi trắng phau, hương thơm ngào ngạt. 
Những lúc hạ sang ngàn hoa trái “níu chân 
người”. Chắc hẳn, những hình ảnh đó đang nhạt 
đi nơi Cộng đoàn Sông Bé. Tôi đến cộng đoàn 
vào dịp đầu hè. Những cây chôm chôm, cây sầu 
riêng đã chết từ hồi nào mà gốc, cành hãy còn 
trơ ra đó. May thay vẫn còn những cây bưởi, 
cây quýt âm thầm sinh hoa trái trong những lùm 
cỏ dại mọc cao quá đầu người. Tôi hiểu rằng 
cây ăn trái không còn nằm trong dự phóng Cộng 
đoàn nữa. Cũng phải, cây ăn trái cần nhiều công 
chăm sóc, nhiều phí đầu tư, đồng thời đòi hỏi 
cần có kiến thức chuyên môn nhất định; bên 
cạnh đó, còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. 
Đầu tư là thế, nhưng đến mùa thu hoạch nhiều 
chủ vườn xót xa vì hiện tượng rớt giá, ép giá. 

Thế nên, nhiều nhà, nhiều vùng trong nước ta 
chuyển hướng trồng cây cao su.  

Cây cao su có nhiều ưu điểm: Mủ cao su cao 
giá, lại tương đối ổn định, có thể khai thác liên 
tục 9 tháng/năm. Cây cao su ít phải chăm sóc, 
không phải tưới trong mùa khô, ít sâu bệnh…  

Viễn tượng nêu trên không có nghĩa là mọi 
thứ đều trải thảm đối với cây cao su. Hiện nay ở 
Bình Dương, Bình Phước căn bệnh vàng lá và 
bệnh nấm thân sánh vai nhau cùng tấn công cây 
cao su. Biểu hiện của bệnh: vàng lá, rụng lá rồi 
khô cành, khô cây. Người trồng cao su chưa gặp 
thấy đợt bệnh nào tai hại như thế. Đây là bệnh 
dịch mới xuất hiện ở cây cao su nên chưa có 
thuốc đặc trị. Đến chuyên gia bảo vệ thực vật 
mới được cử đến Cộng đoàn cũng nói: “bệnh 
này chưa được học”. Điều đáng nói ở đây là cây 
bị bệnh hầu hết là nhưng cây giống mới. Còn 
những giống có từ thời trước thì hầu như không 
bị. Như vậy, phải chăng giống mới được tạo ra 
chỉ chú trọng đến sản lượng mà quên mất việc 
kháng bệnh? Cộng đoàn Sông bé có 4 hecta 
giống này và mới cho thu hoạch không lâu. Đầu 
hè lô cao su này cành lá vẫn còn xanh tốt. 
“Trong thoáng chốc, hỡi ôi”, nó đã trở nên 
giống như rừng thu phương bắc, nếu không 
muốn nói là “củi một cành khô lạc mấy dòng”. 
Tôi nghĩ đến những gia đình bỏ công chăm sóc 
cao su năm sáu năm. Những năm qua họ không 
có thu nhập, mà chỉ có đầu tư. Bây giờ, họ 
chẳng những không được thu hoạch mà còn 
phải đầu tư gấp bội để trừ bệnh. Nếu cây chết, 
họ sẽ phải khởi đầu lại và đợi thêm sáu năm 
nữa. Như vậy, nhà nông đối với cây cao su vẫn 
còn nhiều điều trăn trở và suy tính. 

Vài điều chia sẻ anh em Sông bé xin được 
gửi tới toàn thể anh em trong Tỉnh Dòng. 

 Vũ Trung Chính 
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TIN PLEIKU  
 

Kính chào tất cả anh chị em trong đại gia 
đình Phan Sinh. Vào những ngày này, ở Pleiku 
trời đổ mưa nhiều làm cho các nẻo đường trợn 
trượt khó đi. Tuy nhiên, các anh em trong nhà 
vẫn hối hả trên các nẻo đường truyền giáo. 

Hiện tại cộng đoàn có tất cả 11 anh em. 
Tháng vừa qua, cộng đoàn nhận được nhiều 
niềm vui: thứ nhất là việc anh Yathu được sự 
đồng ý của Giám tỉnh và HĐTD gia nhập chính 
thức cộng đoàn Pleiku; thứ hai là việc anh Chi 
và anh Yathu đại diện nhà Dòng và cộng đoàn 
phục vụ bà con dân tộc người Banar, mở ra một 
môi trường mới cho việc truyền giáo; thứ ba, 
sau nhiều năm theo đuổi ơn gọi Phan sinh, anh 
Phát được nhận lời khấn trọng thể trong Dòng 
AEHM; thứ tư là sự hiện diện của anh Thịnh 
trên mảnh đất truyền giáo này. Anh đã chia sẻ 
những kinh nghiệm truyền giáo cho anh em 
trong cộng đoàn, cho bà con giáo dân và cho 
liên tu sĩ. Những buổi chia sẻ của anh thật sâu 
sắc và bổ ích cho những người đang thực hiện 
công việc truyền giáo. Và cuối cùng là sự hiện 
diện anh nguyên giám tỉnh Phi Khanh Vương 
Đình Khởi. Theo anh, những ngày ở đây là 
những ngày nghỉ dưỡng, nhưng đối với anh em 
trong cộng đoàn sự hiện diện của anh là niềm 
vui và động lực khích lệ anh em trong sứ vụ 
truyền giáo ở vùng cao nguyên này. Cũng như 
ngày nào, anh vẫn nhẹ nhàn âm thầm làm việc 
một cách say mê. Anh cố gắng lắng nghe những 
thao thức, những công việc hoạt động của anh 
em và ân cần chia sẻ những cảm nghiệm thiêng 
liêng, sự hiểu biết của mình cho anh em. Anh đã 
đi nhiều nơi, những vùng anh biết và những 
vùng mới mở ra. Anh nhận thấy rằng ơn Chúa 
nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Măng Đen đang đổ 

tràn trên mảnh đất cao nguyên này qua tình thần 
sống của anh em Phansinh. Nhân dịp này, anh 
đến và chia sẻ đề tài truyền giáo cho liên tu sĩ 
của giáo phận.  

Quả thật, nhìn lại một chặng đường đã qua 
với biết bao thăng trầm, anh em cảm nghiệm 
được tình yêu của Chúa, của Mẹ Maria, tình 
thương của tất cả anh chị em và những người 
bạn thân yêu của cộng đoàn. Là những đồ đệ 
của cha thánh Phanxicô, anh em vẫn nhận thấy 
mình chưa xứng đáng với những gì mà cha 
thánh đã để lại vì những thiếu sót của thân phận 
con người. Anh em luôn tha thiết xin tất cả anh 
chị em cầu nguyện và chia sẻ với cộng đoàn 
trong sứ vụ truyền giáo đầy khó khăn này.  

Trong tâm tình chia sẻ huynh đệ, anh em xin 
gởi đến tất cả anh chị em một mô hình xem ra 
rất mới mẻ nhưng đạt rất nhiều thành công. Đó 
là mô hình nhà trẻ cho người dân tộc J’rai và 
Sêđăng. 

Nói đến nhà trẻ thì mọi người có lẽ cho rằng 
đâu có gì mới; bởi đã có rất nhiều nhà trẻ dành 
cho người Kinh được mở ra với sự đa dạng của 
nó. Nhiều nhà dòng và các tổ chức giáo dân đã 
thành công trong việc mở nhà trẻ. Tuy nhiên, 
đối với đồng bào dân tộc J’rai và Sêđăng nói 
riêng, các dân tộc miền núi nói chung việc thành 
lập một nhà trẻ là một việc làm rất khó khăn, 
nếu không nói là không khả thi chút nào. Khó 
khăn phát xuất từ chính nơi bà con dân tộc, như 
không có cô giáo đủ bằng cấp pháp quy để mở 
trường vì các cô nghỉ học rất sớm, đời sống của 
đồng bào dân tộc rất nghèo, ăn không đủ có đâu 
mà cho các bé đến trường, và khó khăn lớn nhất 
là giấy phép cho mở trường. 
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Dù có biết bao khó khăn như thế, nhưng anh 
em vẫn nhận ra lợi ích lớn lao mà nhà trẻ mang 
lại cho công cuộc truyền giáo ở miền cao 
nguyên này. Kinh nghiệm cho ta thấy, các em 
bé ngay từ ban đầu nếu có sự đầu tư cả về thể 
chất lẫn tinh thần thì khi lớn lên các em có cơ 
hội phát triển một cách toàn diện. Lúc nhỏ, các 
em được gieo vào lòng những bài học cơ bản về 
lòng yêu mến, về sự chăm sóc cơ thể của mình, 
về tinh thần cộng đồng và các bài học phát triển 
tư duy sáng tạo thì khi lớn lên các em biết duy 
trì và phát triển văn hóa của dân tộc mình. Việc 
mở ra các nhà trẻ sẽ giúp cho các cha mẹ người 
dân tộc ý thức được vai trò làm cha, làm mẹ. Họ 
biết nuôi dưỡng con cái của mình làm sao cho 
tốt hơn. Các cha mẹ người dân tộc hằng ngày 
phải đưa con lên rẫy, lên rừng làm cho sức khỏe 

các em suy yếu. Bởi vậy, khi các bé được gởi ở 
nhà trẻ, cha mẹ sẽ an tâm lao động và các em sẽ 
được chăm sóc chu đáo và sẽ được mạnh khỏe 
hơn. Thêm nữa, thêm nữa, việc mở các nhà trẻ 
cũng là cơ hội cho các cô gái người dân tộc có 
một công việc làm chính đáng và đầy ý nghĩa. 
Từ đó mở ra cho trong các bạn trẻ người dân tộc 
một ý niệm định hướng nghề nghiệp cho tương 
lai và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. 

Suốt 5 năm qua, anh em đã cố gắng tìm mọi 
cách vượt qua những khó khăn và đã mở được 
ba nhà trẻ ở ba địa điểm khác nhau như: Pơlê 
Ealuh của người Sê đăng tại Biển Hồ huyện 
ChưPah, và cho người J’rai tại Plơi Pô ở Iayok 
và Plơi Cutong ở Iapếch huyện Iagrai; Với tổng 
cộng có 160 em và 20 cô giáo. Nhà trẻ hoạt 
động bán trú từ thứ hai đến thứ sáu. Anh em 
trong cộng đoàn mong muốn ở mỗi làng có 
được một nhà trẻ bé nhỏ này, nhưng khó có thể 
thực hiện được vì kinh phí xây dựng và nuôi 
dưỡng quá lớn. Xin tất cả anh chị em xa gần 
trong đại gia đình Phan sinh yêu mến chia sẻ với 
anh em chúng tôi thực hiện tiếp công trình giáo 
dục tình thương này trên vùng truyền giáo này. 

Nguyện xin Chúa ban ơn cho tất cả anh chị 
em tràn đầy bình an và thiện hảo nhờ lời chuyển 
cầu của Mẹ Maria và cha thánh Phanxicô. 

Xin chào và hẹn gặp lại. 
Pet. Đình Phục đưa tin 

 
 

Tin Đồng Dài 
Trước hết, cộng đoàn Đồng Dài kính chào và 

kính chúc đại Gia đình Phan sinh tràn đầy bình 
an và thiện hảo nhân ngày đại lễ mừng Cha 
Thánh. Tiếp đến, anh em Đồng Dài xin được 
chia sẻ một vài thông tin.  
Cộng Đoàn! 

Tạ ơn Chúa, anh em Đồng Dài vẫn bình an. 
Hiện nay, tổng số anh em trong cộng đoàn là 6; 
tính luôn một anh trẻ đang thực tập năm. Nhờ 
đó, bầu khí cộng đoàn lúc nào cũng chan hoà 
tiếng cười vui; đặc biệt trong các giờ cơm, bên 
cạnh những chia sẻ mục vụ cho nhau nghe lại 
xen lẫn những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm.  

Giữa tháng 6, cộng đoàn đón thêm hai anh 
em trẻ từ Học viện ra thực tập (một ở năm, một 
đi hè). Cuối tháng là tiệc mừng lễ bổn mạng 
chung cho các AA. Phaolô Dám, Giacôbê Thể, 

Tôma Thông … . Đầu tháng 8, cùng với các anh 
thuộc miền Diên Khánh, một vài đại diện cộng 
đoàn lại lên Suối Dầu mừng lễ Anh Đaminh 
Yên và Thầy Têphanô Ca. Giữa tháng, cộng 
đoàn tiễn chân anh Giuse Hoàng Thanh Quân 
trở lại Học viện sau hai tháng thực tập hè. Bước 
sang tháng 9 là lễ mừng Thánh Giuse Cupertinô 
cho Anh Phụ trách nhà. Cây trái nhà vườn, gà 
chuồng, cá ao, vịt đồng … cộng thêm sự nhiệt 
tình của mấy xơ bếp Khiết Tâm và sự góp mặt 
của nhiều người đến từ miền ngược miền xuôi, 
khiến cho tiệc thêm ngon và cỗ bàn thêm món. 
Cuối tháng 9 đầu tháng 10, Ama Ngọc đại Diện 
giáo phận Nha Trang tham dự ba ngày Đại hội 
Truyền Giáo do HĐGMVN tổ chức tại giáo xứ 
Hà Nội, Giáo phận Xuân Lộc. Anh em cộng 
đoàn lại kháo nhau: lần này, Ama đi dự Nghìn 
Năm Thăng Long quá đã! Đầu tháng 10, anh em 
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trong cộng đoàn dọn tâm hồn chuẩn bị mừng lễ 
Cha Thánh. Năm nay, thay vì tổ chức diễn 
nguyện như mọi năm, anh em lại cử hành Giờ 
tưởng niệm Cha Thánh từ trần. Sáng CN 03/10, 
Thánh lễ mừng Cha Thánh trọng thể, ngòai sự 
hiện diện khá đông đảo của anh chị em PSTT và 
GTPS miền Nha Trang, còn có rất nhiều anh chị 
em dân tộc.  
Giáo xứ! 

Trong Năm Thánh Giáo hội Việt Nam, ĐGM 
Giáo phận đã chọn nhà thờ Đồng Dài – kỷ niệm 
50 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ – làm điểm 
hành hương để nhận ơn toàn xá. Vì thế, không 
lạ gì khi nhìn thấy một vài sự đổi thay bên 
ngòai của giáo xứ, như: đặt chặng đường Thánh 
giá quanh khuôn viên nhà thờ, ghế quỳ trong 
nhà thờ được lót bọc nệm. Ngày 15/8, Lễ Đức 
Mẹ Thăng Thiên, bổn mạng giáo xứ, ĐGM 
Giáo phận đã đến chủ sự thánh lễ và ban bí tích 
Thêm sức cho một số con em; ngòai ra, ngài 
cũng nhắc tới những đóng góp của anh em Phan 
Sinh tại miền Diên Khánh trong công tác truyền 
giáo cho đồng bào sắc tộc và mời gọi mọi người 
tiếp tục dấn thân hơn nữa để làm chứng cho Tin 
Mừng. 

Ngòai ra, trong những ngày này, cha xứ đang 
cùng với bà con xây dựng nhà thờ giáo họ Diên 
Tân cách Đồng Dài độ 10 cây số. Dự kiến công 
trình sẽ hoàn thành kịp Mùa Giáng Sinh sắp tới. 
Điều đáng ghi nhận ở đây, đó là cộng đoàn và 
giáo xứ luôn cộng tác với nhau trong công tác 
mục vụ.  
Mục Vụ Truyền Giáo! 

Cộng đoàn Đồng Dài là một cộng đoàn 
truyền giáo, truyền giáo cho đồng bào sắc tộc tại 
Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Theo con số thống 
kê, hiện nay anh em đang phục vụ cho hơn 400 
gia đình sắc tộc Công giáo và một số rất đông 
đang trong thời giam tìm hiểu Đạo. 

Ngòai việc Thầy Sáu thường xuyên đưa 
đón anh chị em mỗi Chúa Nhật đến nhà thờ 
tham dự thánh lễ và học giáo lý, cộng đoàn 
còn mở thêm những lớp giáo lý phụ trội, lo 
trọn gói việc ăn ở cho các em và gia đình. 
Trong hai tháng 6 & 9, anh em đã tổ chức 
hai khóa hợp thức hóa Hôn phối cho hơn 35 
gia đình. Trong tháng bảy, tận dụng dịp 
nghỉ hè của các em học sinh, anh em tổ 
chức hai khóa học Giáo lý Thêm Sức và 
Rước lễ lần đầu cho gần 120 em thiếu nhi 
từ các làng. Mỗi khóa học kéo dài hai tuần. 

Được sống chung với nhau hai tuần cũng là dịp 
để các em giao lưu với bạn bè từ các làng khác 
nhau và nâng cao tinh thần sống chung đoàn 
kết. Tháng tám, Ama đã tổ chức một chuyến 
hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu và La-Vang cho 
các trưởng nhóm (từ ngày 02-06/8/2010). Đây 
là chuyến đi đã được trù bị từ lâu, kết hợp việc 
hành hương với việc giao lưu học hỏi, thăm 
viếng giữa anh chị em sắc tộc Khánh Vĩnh với 
Pleiku.  

Hiện nay, tổng số các em thiếu nhi đi học đều 
khoảng hơn 300, được chia thành sáu lớp; trong 
đó, hai lớp nhỏ do các Sơ Bình Cang đảm trách, 

còn bốn lớp thiếu niên do anh em phụ trách. Các 
lớp dành cho những người lớn tuổi thì do Ama 
và thầy sáu giảng dạy. Để nâng cao chất lượng 
học tập, ngòai việc phổ biến tài liệu giáo lý, 
cộng đoàn còn thiết lập bảng thông tin và trình 
bày hình ảnh …; bên cạnh đó là chú trọng tới 
công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và đức tin 
cho các trưởng nhóm. 

Một vài thông tin xin được chia sẻ với anh 
chị em. Xin Chúa và Cha Thánh chúc lành cho 
mọi nỗ lực phục vụ và loan báo Tin Mừng của 
chúng ta. Và xin anh chị em hiệp thông trong lời 
cầu nguyện. Kính chúc bình an và thiện hảo. 

Andre lược ghi 
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Nhật ký đi làng! 
Đồng Dài, ngày … tháng…năm 2010 

18 giờ 00, tôi bắt đầu lên đường nhưng cũng 
hồi hộp vì không biết đêm nay mình sẽ ngủ ở 
đâu. Trong những ngày qua, dẫu đã nghiên cứu 
khá kỹ con đường đến Khánh Phú - Giang Bay; 
nhưng tối nay, tôi cảm thấy như vẫn còn khá lạ 
xa. Tôi chợt nhớ đến lời Chúa Giê-su đã nói với 
các Tông đồ ngày nào: “Thầy không để anh em 
mồ côi, Thầy đến cùng anh em”; và cứ thế mạnh 
dạn lên đường … 

Những ngày qua, Ama đã dặn dò tôi đủ điều, 
nhất là việc phải ra đi trong tinh thần vui tươi 
khiêm tốn nhưng cũng phải tỉnh thức và khôn 
ngoan. Quãng đường xa 25 cây số, qua những 
đọan rừng keo vắng nhà, rồi nghĩ tới chuyện 
cướp cạn đêm khuya … Sợ! nhưng trước mắt cứ 
đi rồi sẽ tới. Chuyến đi làng đầu tiên xuyên đêm 
của tôi là như thế! 

Ra đi khi trời xẩm tối, đến nơi thì trời tối 
xẩm. Có thể không nhìn thấy mặt người, nhưng 
tôi vẫn có thể nhận ra những người anh em 
trong cộng đoàn đang hiệp thông với tôi. Có lẻ 
nhờ thế, mà những lạ lẫm hay bỡ ngỡ của bước 
đầu gặp gỡ đồng bào sắc tộc đã nhanh chóng 
biến thành những tình cảm thân mật như trong 
một gia đình. Quả thật, khi gặp được những con 
người chân chất và nghèo túng, trong tôi không 
còn chút gì e dè. Thương sao cho những mảnh 
đời đã sống lâu trong cái khổ nên cũng quen dần 
với cái đói mà không kêu ca hay oán trách số 
phận! 

Đêm đầu tiên ngủ tại một gia đình Raglei, họ 
tuy nghèo, nhưng tinh thần hiếu khách và yêu 
mến dành cho người theo Chúa thì không hề 
thua xứ Bắc ta. Sự xuất hiện của tôi như một 
chút niềm an ủi cho họ, cho dẫu tôi ý thức mình 
chẳng là gì. Một điều gì đó vừa gần gũi vừa thân 
quen ùa về với tôi sau bao ngày xa cách đồng 
bào, bởi vì trước đây tôi cũng đã từng có những 
ngày may mắn được sống với bà con Ja-rai. Lần 
này, ở lại bên họ, tôi tiếp tục lại được nghe 
những câu chuyện về nương rẫy, về tình làng, 
mối quan hệ họ hàng của họ. Đêm nay, tôi ngủ 
trế hơn mọi ngày không phải vì lạ chỗ, nhưng 
ấm lòng vì vui sướng được đón nhận tình 
thương của những con người suốt đời chỉ lam lũ 
khó nghèo. 

Sáng đầu tiên, tôi khởi hành sớm để di dự 
một đám tang cách ngã ba Nước Nhỉ khoản ba 

cây số. Và tiếp theo là hai đám tang khác ở cách 
Khánh Phú khoảng hơn ba mươi cây số (một ở 
Giang Biên và một ở Cầu Bà). Họ ra đi không 
để lại di chúc, không có gì đáng giá. Những 
người đưa tiễn cũng lặng lẽ như người ra đi 
cũng âm thầm không lời từ biệt. Ba con người 
vừa chết khác nhau về tuổi tác, hoàn cảnh 
nhưng họ có cùng ba cái chung của những 
người nghèo, cái nghèo mà chỉ anh chị em đồng 
bào mới có. Đó là “ba không”: không kèn trống, 
không khăn tang và không cờ quạt. 

Cái chết là điểm 
kết chung của mọi 
người để lại nhiều 
đau xót cho những 
kẻ còn ở lại. Đối 
với anh chị em 
Raglei cũng thế, 
nhưng những cái 
chết “ba không” và 
cách diễn tả đơn sơ 
của họ làm tôi 
không khỏi miên 
man suy nghĩ về 
cuộc sống hiện tại 
có thể còn đầy 
những toan tính của 
mình.  

Đồng Dài, ngày …tháng,….năm 2010 
Lồng đèn muộn! 
Khi còn nhỏ, mỗi lần Trung thu đến là bọn 

trẻ chúng tôi háo hức. Khi ấy, dù nghèo, bố mẹ 
tôi vẫn cố gắng tìm mua cho tôi một cái lồng 
đèn cho kịp đêm rằm. Tối nay, tôi lên thăm các 
em nhỏ Raglei tại xóm dốc Amei. Xóm đạo mới 
có khoảng năm mươi gia đình, không quên 
mang theo gần một chục cái lồng đèn làm quà 
Trung Thu muộn cho các cháu.  

Những chiếc lồng đèn muộn này đã đến đây 
khi con trăng đêm Trung Thu đã qua hơn hai 
tuần. Thế nhưng với các em nhỏ trong xóm lại 
là những món quà đầy ý nghĩa và niềm vui. 
Không có đủ để tặng mỗi em một cái. Vậy là tôi 
chia theo gia đình. Bất kể gia đình có mấy cháu 
nhỏ đều nhận một cái. Sự công bằng với anh em 
dân tộc là một yếu tố quan trọng trong giao tế 
hằng ngày. Những lồng đèn muộn như tìm được 
chỗ đứng ở đây. Ở đâu đó, trong lúc này, những 
chiếc lồng đèn đã qua một lần sử dụng chẳng 
khác nào những mãnh rác thừa sau ngày lễ hội 
thừa đèn dư bánh ngập kẹo. Nhưng ở ngôi làng 
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lưng chừng dốc này, những chiếc “lồng đèn 
muộn” lại đem đến cho bọn nhỏ cả một đêm 
khó ngủ. Đám trẻ rủ nhau đi khắp các nhà. Từng 
đứa cứ thay nhau xách những chiếc đèn lạ lẫm, 

hò hét, vỗ tay … vui thực là vui. Niềm vui của 
trẻ thơ sao mà đơn giản và thi vị quá!  

Kim đồng hồ đã chỉ hơn 22 giờ, tôi cũng cảm 
thấy khá mệt sau hơn hai giờ cuốc bộ lang thang 
ghé thăm bà con trong xóm; nhưng xem chừng 
bọn trẻ vẫn còn say sưa những với “lồng đèn 
muộn”. Trong những ánh mất thơ ngây ấy, tôi 
dường như đọc ra được sự vô tư đến lạ thường. 
Các em không hề thắc mắc: những chiếc đèn kia 
cũ hay mới và đêm nay có còn là Trung Thu nữa 
hay không. Các em chỉ cần biết: đó là những đồ 
chơi mà nhiều khi cả đời các em chưa hề được 
một lần chạm tay tới.  

 Andre Dũng Nguyễn ofm  
 

   
  

TIN NHÀ THANH HẢI 
 

Anh em nhà Thanh Hải chúng tôi xin gửi lời 
kính chào đến quý anh, quý chị trong đại gia 
đình Phan-sinh. Kính chúc mọi người càng ngày 
càng cảm thấy hạnh phúc trong đời tu của mình. 
Đi tu mà cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc, 
thì đó là dấu chỉ rõ ràng nhất về một cuộc đời 
thành công. 

Ba anh em chúng tôi, tuy tuổi tác càng ngày 
càng cao thêm, nhưng vẫn cảm thấy rất vui 
trong cuộc sống tại “ẩn viện” này. Vì sống trong 
cảnh ẩn viện, nên cũng chẳng có biến cố gì lạ 
lùng. Những biến cố ồn ào, nhộn nhịp là những 
dịp lễ bổn mạng của mỗi anh em trong cộng 
đoàn; vì vào những dịp ấy anh em trong miền 
đến chia sẻ bữa cơm gia đình với chúng tôi, 
thông báo cho nhau những tin tức gần xa. Ngoài 
những dịp lễ ấy ra, cộng đoàn chúng tôi lại trở 
về với những nhịp sống trầm lặng, mỗi người cố 
gắng chu toàn nhiệm vụ riêng. Anh Phụ trách 
vẫn trung thành với nhiệm vụ cao cả là dâng lễ 
hằng ngày cho các chị đáng kính Các-men kể cả 
những ngày mưa gió. Vì anh làm tuyên ý cho 
các chị Các-men, nên bây giờ có người viết thư 
cho anh và đề là: “Cha Camel Phúc” (xin đừng 
hiểu theo tiếng Anh đấy nhé!). 

Anh Đamianô thì đang miệt mài chuẩn bị lễ 
Kim Khánh khấn dòng vào năm tới, nên hằng 
ngày chìm đắm trong chiêm ngưỡng. Anh vừa 
cho ra mắt một quyển sách làm mọi người phải 
giật mình: hình bìa là hình thánh Phan-xi-cô 

đang cầm con dao phay đe dọa đàn chim! Có 
người hỏi tôi sau khi đã xem bức hình ấy và đọc 
một số trang trong sách: “Sao thánh Phan-xi-cô 
của cha giống tên khủng bố vậy?” Tôi đang suy 
nghĩ tìm câu trả lời, thì lại bị hỏi dồn: “Mấy 
thanh niên, thanh nữ ngoài Hà-nội đứng trên 
lưng mấy cụ rùa để chụp hình, thì bị báo chí chê 
là phản văn hóa, sao thánh Phan-xi-cô của cha 
lại đứng trên lưng hai con rùa rồi bắt chúng chở 
đi ?” Hèn đệ này chỉ biết trả lời: “Ái chà! 
Chuyện này bạn phải hỏi nhà thần bí đã viết, đã 
dịch những thị kiến ấy ra, chứ hèn đệ này chưa 
đạt tới mức chiêm ngưỡng đó!” 

Riêng hèn đệ này, từ bữa bị hỏi như thế mà 
không trả lời được, thì cứ thắc mắc với bản thân 
mình: phải chăng mình đã già và lẩm cẩm, nên 
cho dù đã tu bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa 
hiểu được những chuyện bí ẩn như thế ? 

     NK. 
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ANH CHỊ EM CPS  
MỪNG LỄ CHA THÁNH 

Thay cho bài đưa tin, xin mời quý Cha, quý Thầy và anh chị em 
đọc hai thư điện tử dưới đây, để biết tin về ngày mừng lễ cha 
Thánh Phanxicô của anh chị em CPS ở Việt Nam và hải ngoại, vào 
ngày chủ nhật 10-10 tại Học Viện Phan sinh, Quận 9. Kèm theo là 
bài giảng lễ của cha Giám tỉnh cho anh chị em. 

   Nguyễn Trọng Đa 
 

ANH CHỊ EM HẢI NGOẠI 
California ngày 11-10 
Thân mến thăm anh Đa và các anh chị CPS 

Việt Nam (đặc biệt các anh chị trong BĐD), 
Trước hết tôi xin lỗi các anh vì mấy ngày qua 

bận rộn quá, không kịp mở e-mail để trả lời các 
anh trước ngày Đại hội. Xin các Anh thứ lỗi. 

Đại hội của chúng tôi, cũng như của các anh, 
không được đông đủ như dự trù vì nhiều hoàn 
cảnh khác nhau. Nhưng kể ra cũng rất vui và 
đầy chân tình. Đó là điều chúng ta cần. Như các 
anh đã biết, hiện nay tại Cali này, chúng tôi 
không có một linh mục Phanxicô Việt Nam nào, 
dù thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam hay Mỹ, để đến 
với anh em chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã mời 
được hai cha Đinh Ngọc Hoàn và cha Nguyễn 
Thanh Bình OFM , thuộc thế hệ sau này tử học 
viện Thủ Đức, hiện du học tại Maryland, Mỹ. 
Hai Cha đã rất vui được sinh hoạt với anh chị 
em chúng tôi. Hiện hai Cha đang đi tham quan 
Los Angeles và sẽ trở về Maryland ngày mai. 

Trước và trong ngày Đại hội, tôi có nói 
chuyện với cha Nguyễn Duy Lam, và có nhờ 
cha chuyển lời chào mừng đến các anh chị em 
CPS Việt Nam. Không biết các anh có nhận 
được không. Dù sao thì các anh cũng biết là 
chúng tôi rất tha thiết và quý mến các anh chị 
em CPS Việt Nam. 

Trong Đại hội, chúng tôi có quyết định là sẽ 
cố gắng phối hợp với các anh chị em CPS Việt 
Nam, để hoàn chỉnh trang CPS trong website và 
tờ Chia Sẻ của Tỉnh Dòng. Anh Ngô Văn Huệ 
sẽ phối hợp chuyện này. 

Chúng tôi cũng đã phát hành Tờ Đặc san 
Cựu Phan Sinh Hải ngoại. Tuy có nhiều thiếu 
sót, nhưng cũng là một cố gắng lớn của anh em 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi biếu/tặng Tỉnh Dòng 
và các anh chị em một số tờ khi có thể được. Về 
e-file thì tôi không rành lắm, nhưng sẽ nhờ các 
anh rành rẽ thực hiện giùm, để gửi chuyển cho 

anh chị em. 
Mong các 
anh đọc và 
cho ý kiến, 
để biết 
thêm về 
nhau, và 
sau này, 
khi có thể, 
chúng ta 
thực hiện một ĐẶC SAN CỰU PHAN SINH 
chung. 

Tôi cũng được tin anh Tạ Đình Vui hiện có 
mặt ở Mỹ, nhưng không nhận được e-mail cũng 
như không có chi tiết cụ thể, nên không liên lạc 
được, và vì vậy cũng chưa có chương trình gì. 

Xin cầu chúc các Anh chị mọi điều thiện hảo. 
 Nguyễn Tư Ninh 

ANH CHỊ EM TẠI VIỆT NAM 
Ngày 11-10-2010 
 Anh TƯ NINH quý mến, 
 Em rất vui khi nhận được thư Anh,  

qua Anh Đa! 
Trước hết xin chúc mừng Đại hội của ANH 

CHỊ EM chúng ta bên đó! Em vẫn còn chờ tin 
tức về Đại hội của các Anh để thông báo cho 
ACE bên này (Em nghĩ cũng là thành công 
chung thôi!). Rất cám ơn ACE hải ngoại luôn 
hướng lòng về AE trong nước qua các dự tính 
tốt lành Anh có nói trong thư! 

Phần CPS trong nước, như anh biết, năm 
ngoái chúng ta tổ chức quy mô, năm nay đành 
"dưỡng sức" vì tình hình làm ăn năm nay của 
ACE có nhiều khó khăn; hơn nữa như anh biết, 
cơn lũ vừa qua khốc liệt, em đang xin ACE tiết 
kiệm để có chút ít chia sẻ với đồng bào ... 

 Dù vậy, những gì cần cho cuộc Lễ có ý 
nghĩa, chúng em không bỏ qua: Vẫn có chút quà 
tình nghĩa với các Cha, các Thầy, vẫn xin Lễ 
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cầu nguyện cho tất cả các gia đình CPS, người 
sống cũng như người đã qua đời, vẫn xin các 
Chị Clara nhớ đến tất cả chúng ta qua kinh 
nguyện...., bữa ăn trưa vẫn giữ nhưng đạm bạc 
thôi, bia bọt giảm, cơm trưa chung với cộng 
đoàn Thủ đức (hơn 100 người) không thực hiện 
được..., không thể kêu mời ACE ở xa về...Thật 
tiết kiệm nhưng cũng hết 10.550.000VNĐ, ACE 
đóng góp được 7.550.000 VNĐ; còn lại là bù 
vào...Nhưng Chúa an bài cho một cuộc Lễ thắm 
đậm tình thân!  

(Xin Anh vui lòng xem thêm trong trang 
"Http://www.cuuphansinh.multiply.com"). 

 Xin Chúa và Cha Thánh tiếp tục thi ân cho 
công việc chúng ta làm chỉ để tôn vinh Danh 
Ngài! Chúc Anh Chị và Gia đình nhiều ơn lành 
của Chúa! Cho Em thay mặt mọi các ACE trong 
nước gửi lời chào thân tình đến mọi ACE khác! 

 Quý mến chào Anh Chị, 
 An tôn Nguyễn văn Phiên 

 
Bài chia sẻ trong thánh lễ ACE Cựu Phan Sinh  

Học viện Thủ Đức – ngày 10-10-2010 

Cha và con Phanxicô 
Chàng Phanxicô cúi mình dịu dàng trên 

những thọ tạo thấp hèn nhất, chúc lành cho 
chúng và nói chuyện với chúng cũng vẫn là 
chàng Phanxicô đã từng ra trận để giết kẻ khác, 
vẫn là chàng Phanxicô đã “thẳng thừng” từ 
khước cha mình trước giám mục Assisi; đây là 
một quyết định mà có những người nghĩ rằng là 
do Phanxicô cũng giống như ông bố, phải giữ 
thể diện, nên không bao giờ lùi lại. Nhận định 
này có phần đúng. 

Phanxicô là con của ông Phêrô Bênađônê, 
điều này, có quyết định gọi Thiên Chúa là Cha 
cũng không thay đổi được. Phanxicô, người con 
trầm tĩnh của Thiên Chúa cũng là người con 
nóng như lửa của ông Bênađônê. Có một đoạn 
văn ngắn trong quyển Ba Người Bạn có thể cho 
thấy chân dung của cha lẫn con. Chuyện kể là 
ông Bênađônê không chịu nổi kiểu ăn mặc của 
Phanxicô như một ẩn sĩ, sống tại nhà nguyện 
Thánh Đamianô và đi xin từng viên đá để sửa 

ngôi nhà nguyện bệ rạc. “Khi ông Phêrô thấy 
cảnh khốn khổ của Phanxicô, ông rất buồn, bởi 
vì ông rất thương chàng; ông đau đớn và xấu hổ 
khi thấy cậu con đã gần như chết vì sống đền tội 
và gian khổ. Nên khi hai cha con gặp nhau bất 
cứ ở đâu, ông đều nguyền rủa Phanxicô”. Nếu ta 
thay một vài từ, ta sẽ có một chân dung của 
Phanxicô: “Khi Phanxicô thấy cảnh khốn khổ 
của ông Phêrô, chàng rất buồn, bởi vì chàng rất 
thương ông; chàng đau đớn và xấu hổ khi thấy 
người cha đã gần như chết vì bị tiền bạc và 
quyền lực ám ảnh. Nên khi chàng gặp cha tại 
tòa giám mục, chàng đã từ ông công khai”. 
Không có bên nào ngập ngừng ngần ngại cả; 
không có bên nào cầm giữ các cảm nhận của 
mình lại cả; cả hai đều “ào ào”, “làm tới”… Tất 
cả những gì ông Bênađônê có thể làm là nguyền 
rủa. Và tất cả những gì Phanxicô có thể làm là 
phản công, bằng cách xin một người ăn mày 
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chúc phúc bù lại. Không có chùn chân. Không 
có thương lượng, thỏa hiệp. 

Thật ra không phải là do thù ghét mà ông 
Bênađônê nguyền rủa cậu con, mà là do yêu 
thương. Chỉ vì ông không thể mở ra với bất cứ 
điều gì khác ngoài hình ảnh ông có về cậu con 
trong tương lai và về chương trình của ông cho 
cậu, ông đã hết sức thất vọng và thành điên dại 
vì cái thằng này, khi lớn lên, lại bôi tro trát trấu 
lên mặt người cha vẫn yêu thương chàng. Ông 
Bênađônê cảm thấy nhục nhã ê chề vì lối sống 
của Phanxicô, và ông không thể nào hiểu được 
vì sao Phanxicô lại có thể làm cho ông như thế.  

Phần Phanxicô, chàng thấy bố mình đã bị 
giam cứng trong xu hướng ham thích sự trọng 
vọng và nhu cầu giữ thể diện bằng mọi giá, thì 
lại đã phản ứng: một hôm đi xin dầu để thắp đèn 
trong nhà nguyện Thánh Đamianô, vừa vào một 
nhà, thấy đám bạn bè cũ, chàng xấu hổ lui ra. 
Nhưng sau đó, nghĩ lại, chàng tự trách mình, rồi 
đi vào, thú nhận là đã xấu hổ khi xin họ bố thí. 
Thế nhưng không có gì có thể xúc phạm đến 
ông Bênađônê cho bằng khi ông thấy Phanxicô 
cần thắng sự xấu hổ bằng cách chịu xấu hổ, và 
do đó, làm cho cả gia đình phải nhục nhã vì 
chàng đi ăn mày. Phanxicô thì chẳng bao giờ lùi 
bước; chàng luôn luôn đối diện với sự thật của 
hiện tại, cho dù hậu quả là thế nào. 

Qua sự căng thẳng giữa hai cha con 
Phanxicô, ta thấy Phanxicô đã đánh trúng tim 
cái thói giả hình của thế giới của chàng, một thế 
giới coi danh giá và thể diện quan trọng hơn sự 

tốt lành và sự thật, trong thế giới này người ta tự 
tử khi danh tiếng của họ bị xúc phạm, bởi vì 
danh tiếng của họ đồng nghĩa với căn cước của 
họ và căn cước của họ đồng nghĩa với thành 
công, thành công về tài chính và về xã hội. 

Khi chọn “thất bại” ngay từ đầu, Phanxicô 
giải thoát mình khỏi khối nặng là ý kiến của kẻ 
khác. Bắt đầu bằng cha mình, chàng loại bỏ việc 
hiểu biết mình là ai chỉ nhờ kẻ khác. Chàng trở 
thành một người tự do, một người có căn cước 
đến từ Thiên Chúa. 

Khi bỏ người cha trần gian, tức khắc 
Phanxicô đón lấy Cha trên trời; căn cước mới 
của Phanxicô đến từ Thiên Chúa. Và hầu như 
tức khắc, chàng nhận ra rằng cha mẹ chàng, anh 
chị em chàng chính là những người thi hành ý 
muốn của Cha trên trời. Chàng đã triển khai 
được một ý nghĩa mới tròn đầy về gia đình.  

Không biết sau này Phanxicô có giao hòa với 
cha không. Tôi mong ước là có, vì Phanxicô là 
một người rất nhạy cảm, và là một người rất 
nhanh nhạy để xây dựng hòa bình, nên không 
thể cứ để mối bất hòa với cha cho đến chết. Tuy 
nhiên Tin Mừng vẫn còn đó: Tin Mừng chia cắt 
các gia đình. Kinh nghiệm vẫn còn đó: các bà 
mẹ mất con vì các ông chồng, các người con 
loại bỏ cha để đi theo tiếng gọi trở thành chính 
mình, trở nên khác với người đã sinh ra mình. 
Nhất là khi chắc chắn tiếng gọi đến từ Thiên 
Chúa … 

FX Long, ofm 

Tin về Cha Etienne Tân: 

Căn phòng của Cha 
Cái địa chỉ chỗ Cha ở cũng không khó kiếm 

mấy. Từ xa lộ 280 về hướng San Francisco, exit 
đưòng Brotherhood Way về hưóng trái là gặp 
ngay con đường ngắn Thomas More. Bên phía 
trái chỉ có một cái building ba lầu mái ngói 
trông như một hotel hay một apartment complex 
hạng sang. Thoạt nhìn thì cũng không thể đoán 
được đây là viện dưỡng lão.  

Nói đến viện dưỡng lão thì người Việt Nam ta 
hình dung ra ngay đó là một loại nhà thương sập 
xệ của những người già bệnh hoạn nằm chờ chết, 
ngày này qua tháng nọ, chỉ có một mình. Người 
Mỹ dùng nhiều danh từ hoa hòe để chia cấp: 
Convalescent homes, retirement homes, assisted 
living facilities (ALF)…Gợi ý là có nhiều giai 

đoạn trước khi xuống lỗ. Nhất là phân biệt ra ai 
có tiền, ai không. Nhưng bên trong các cơ quan 
ấy, không ai có thể che đậy được cái sự thật: Đây 
là chỗ dừng bước cuối cùng của những kiếp 
người với một chân trong quan tài, one foot in the 
grave. Viện dưỡng lão Alma Via này là chỗ ở 
của cha Etienne Nguyễn Mạnh Tân. 

Chúng tôi đi bằng hai xe. Cái không khí lành 
lạnh vì sương mù của San Francisco, ngay cả vào 
tháng tám mùa hè, làm cho ai nấy vội vã khoác 
thêm một chiếc áo ấm.  Cụ Hồ nhanh nhẹn 
hướng dẫn chúng tôi đi vào. Con số địa chỉ to 
quá khổ ONE THOMAS MORE WAY đè ngay 
lên trên khung cửa ra vào, đập vào mắt mọi 
người. Trong khi mọi người chăm chú quan sát 
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và trầm trồ về cách trang trí nhã nhặn của căn 
phòng tiếp tân với những bình hoa tươi mát và 
bàn ghế đắt tiền. Cụ Hồ ghé ngay vào bàn tiếp 
tân và ghi tên chúng tôi vào sổ khách thăm viếng. 

- Chúng tôi sẽ đón Cha Tân đi ra ngoài 
chơi, chiều trở về được không? Cụ Hồ hỏi cô trợ 
tá ngồi bàn tiếp tân cho có lệ và không đợi câu 
trả lời, hắn ngoắc chúng tôi đi vào thang máy. 

Từ ngày Hồ biết được Cha Tân ở viện dưỡng 
lão này một mình, hắn thường xách xe sau giờ 
làm việc lên đón cha đi ăn cơm Việt Nam, quanh 
quẩn ở San Francisco. Hắn than thở với tôi: 

- Tội nghiệp Cha. Không ai thăm viếng. 
Chắc Cha thèm thức ăn Việt Nam lắm.  

- Mày phải tổ chức anh em thay phiên 
nhau mỗi tuần lên thăm Cha một lần! Làm 
chương trình đi, mày nói là anh em theo!  

Tôi ậm ừ. Hắn lại thúc dục tôi quyết liệt. 
- Anh em phan sinh đông, mỗi người 

chẳng lẽ không dành cho cha đuợc một vài giờ, 
mỗi tháng? 

- Mày nói như thánh! Tao có tổ chức đem 
xe đến nhà rước, cũng chưa chắc ai đi. 

Tôi tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Mặt hắn 
xầm xuống. Cái ý nghĩ “trăm con không nuôi 
nổi một cha” đang dằn vặt tâm trí tôi. Tôi phân 
bì với nó: 

- Mày mơ à! Phan Sinh ở đây còn ai nữa? 
Toàn là thương phế binh với các bà goá!!! 

Hồ thương Cha thật tình. Hôm đầu hắn đưa 
Cha đến nhà tôi. Vừa bước vào nhà là hắn đã 
hỏi tôi mượn xà bông khăn tắm và áo thun. Rồi 
hắn mang Cha vào phòng vệ sinh loay hoay một 
hồi. Khi trở ra thì Cha mặc áo thun của tôi và 
đầu óc chải gọn ghẽ, mặt mày tươi tắn. Còn 
phòng vệ sinh thì ướt nhẹp với đống áo quần 
của Cha dưới sàn…Cụ Hồ nhăn răng hì hì: 

- Cha không chịu để cho người ta tắm! 
Tôi rất đỗi ngạc nhiên đến thích thú. Ngạc 

nhiên vì chưa bao giờ thấy thằng bạn tôi tỏ vẻ lo 
lắng cho ai, ngay cả bản thân hắn. Thích thú vì 
tự nhiên có thêm người phụ săn sóc để ý đến 
ông Cha già. Một linh mục đã suốt đời tận tụy 
với các phép bí tích, đến bây giờ chỉ còn nhờ 
vào lòng thương xót của những ai còn nhớ.   

Trong thang máy, Cụ Hồ bấm nút số ba lên 
lầu cao nhất. Hắn cắt nghĩa: 

- Cha ở lầu ba là lầu dành cho những 
người già mất trí. Hắn giơ tay ra dấu…  

- Đi ra đi vào phải bấm số security ở cửa, 
số 94132 mới vào được.  

- Tên vợ con mày không nhớ sao mày nhớ 
số của Cha dữ vậy? Bộ chắc mai môt muốn vào 
đây tổ chức vượt ngục chắc? Cha nội! Tôi bông 
đùa. Hắn không trả đũa tôi. 

- Mày chỉ có ba chục giây để đóng cửa, 
không là có còi hụ báo động y như cướp nhà 
băng vậy!! Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên.  

- Còn hơn bị ở tù chung thân!!! Hoàng 
buộc miệng. Tôi vội phá cái thinh lặng khó chịu. 

- Kỹ như vậy cũng phải. Mấy tháng trước 
trên nhà dòng ST Boniface Cha đi ra ngoài rồi 
quên đường về. Phải ngủ ngoài đường một đêm 
với đám homeless. Cảnh sát đăng hình cha lên 
đài truyền hình đi kiếm. Làm mọi người hết hồn!!  

Cha Tân bắt đầu quên nhiều vào những ngày 
tháng sau buổi lễ kim khánh năm mươi năm linh 
mục của Cha. Trong những buổi lễ vào chiều 
thứ bảy cho anh em Phan Sinh tại nhà tôi, Cha 
đứng giở những trang sách lễ lâu đến cả mười 
phút để tìm kinh đọc, rồi bắt đầu đọc lộn kinh 
trước sau hoặc ban phép lành kết lễ đến hai 
lần…Ở nhà thờ St Maria Goretti là chỗ Cha 
thường phụ giúp các phép bí tích vào cuối tuần 
và đồng tế vào Chúa Nhật, người ta bắt đầu 
muốn đẩy Cha đi. Cha chỉ được mặc áo và đứng 
chấp tay ngang hàng với mấy chú giúp lễ, chứ 
không được đọc gì cả. Ngay cả cũng không 
được cho giáo dân rước lễ, nhất là cho rước 
Máu Thánh. Hỏi ra, người ta nói là Cha đã có 
lần làm rơi Mình Thánh. Mà đúng thế, tay Cha 
dạo này có triệu chứng của bệnh Parkinson. 
Nhiều lần tôi gợi ý với Cha là Cha nên về lại 
nhà dòng St Boniface. 

- Khi nào tôi còn sống, tôi phải làm lễ, tôi 
phải ngồi toà. Cha khăng khăng.  

- Nhưng giáo xứ họ đâu có cần Cha nữa! 
Tôi phân trần. 

- Nhà xứ không cần tôi, nhưng giáo dân 
cần tôi. Con chiên thì cần linh mục! Cha vặn. 

- Đã đến lúc Cha về dưỡng hưu, cho khoẻ. 
Tôi gợi ý. 

- Khi tôi về hưu lả khi tôi chết!! Cha gằn 
giọng. 

Biết không thể thuyết phục Cha được, tôi để 
yên một thời gian. 

Khu vực dành cho những người già bị mất trí 
– dementia, được tổ chức gần giống như một lầu 
của bệnh viện. Từng phòng riêng biệt với tên 
tuổi bênh nhân bên ngoài cánh cửa không có ổ 
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khoá. Văn phòng y tá ngay cửa. Họ gật đầu chào 
chúng tôi. Bên tay phải là một phòng ăn cho 
khoảng hai chục người. Chúng tôi thoáng thấy 
một bóng áo dòng nâu quen thuộc và một mái 
đầu tóc trắng bạc phơ. Vào gìờ ăn trưa. Cha 
đang ăn, quay lưng ra ngoài. Cụ Hồ xăm xăm 
bước đến bàn Cha, vỗ vai. Thấy Hồ, Cha nở nụ 
cười tươi. Cụ Hồ cất giọng cười đã được đăng 
ký, bất kể những người chung quanh: 

-  Ha ha ha!! Bữa nay Cha trúng số! Có 
phái đoàn đến thăm Cha kià! 

Hắn chỉ về phía chúng tôi. Cha thấy, cười 
thành tiếng, bỏ ăn đứng dậy tiến về phía chúng 
tôi. Mọi người dang tay đón. 

- Cha có nhớ ai đây không? Hoà đến từ 
Montreal tự giới thiệu. 

- Trông ai cũng quen, nhưng chịu thôi. 
Cha lắc đầu, nụ cười không ngưng trên môi. 

- Còn vợ chồng con cha có nhớ tên 
không? Tôi có ý thử. 

- Nhớ chứ! Ông chủ tịch!! Cha phang. Cái 
chức chủ tịch đầu đảng Cha phong cho tôi từ 
bữa anh Thành và tôi dàn xếp để đưa Cha về 
nhà dòng.  

Một buổi tối, tôi nhận được cú điện thoại của 
bà chủ nhà chỗ Cha ở trọ. Bà chủ nhà rất tốt và 
tận tình với Cha từng bữa ăn, giặt giũ quần áo 
cho Cha và để riêng một phòng cho Cha, không 
lấy tiền. Những lần chở cha đi bác sĩ về tôi 
thưòng dặn bà ấy cho Cha uống thuốc đều và 
cám ơn bà mọi sự. 

- Nếu khi nào bác mệt lo không nổi nữa 
thì cho cháu biết!! Tôi dặn. 

Biết là đã đến lúc, tôi rủ anh chị Thành đi 
theo cho có đồng minh. Vừa gặp mặt chúng tôi 
Cha đã hỏi chặn đầu: 

- Sao? Ban chỉ huy đến đây làm gì? Tôi 
nghĩ có lẽ đã lâu không đến thăm Cha, nên Cha 
giận. Tôi chống chế. 

- Tụi con đến thăm Cha mà. 
- Thăm gì mà khuya thế?  
Tôi nhìn sang phía anh chị Thành đợi tiếp 

sức. Anh Thành hất đầu nhẹ, bán cái. Tôi nuốt 
nước bọt, vào đề: 

- Cha! Thôi đi về nhà dòng! Bà chủ nhà 
đây mệt rồi, không lo cho Cha được nữa! 

Cha thinh lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn 
với gương mặt mệt mỏi.  

- Nhà thờ họ cũng không cần Cha nữa! 
Tôi nhắc lại. 

- Phải rồi! Tôi là kẻ vô dụng! Cha bực 
tức. 

- Cả đời Cha đã làm việc giúp mọi người 
rồi. Đến lúc cha về nhà dòng nghỉ hưu. Anh 
Thành tiếp sức. Được thể, tôi vào ý chính. 

- Con chở Cha về nhà dòng bây giờ nhé? 
Có xe sẵn. Đồ đạc dọn sau. 

- Sao lại bây giờ? Mà ai cho các anh xía 
vào chuyện của tôi? 

Chúng tôi nhìn nhau, không tìm ra câu trả 
lời. 

- Khi nào tôi về, tôi đi xe buýt. Cần gì các 
anh!!  Được chỗ hở, tôi chen vội vào: 

- Cha làm sao đi xe buýt được, có lần Cha 
đi lạc, không nhớ à? Không đợi cú đánh ngược, 
tôi thêm: 

- Con đã nói chuyện với Cha Luật và 
được lệnh của cha bề trên đưa Cha về tối nay!! 

- Không đi đâu cả!! Cha dằn giọng.  
- Cha Luật nào? Cha có vẻ nghi ngờ. Tôi 

móc điện thoại gọi Cha Luật ở nhà dòng St 
Boniface San Francisco. 

- Đây, cha Luật đây. Cha nói chuyện với 
Cha Luật nhé! Con đâu có nói láo! Tôi đưa điện 
thoại cho Cha. Cha cẩm miễn cưỡng. Chúng tôi 
bước ra ngoài. Bên trong tôi nghe Cha lớn tiếng, 
có lẽ, một phần vì đã lãng tai. 

Nghe nói sáng hôm sau Cha Luật và một thầy 
(Brother) người ngoại quốc lo sức khoẻ chung 
cho anh em trong dòng xuống đón Cha về. Từ 
bữa đó đến nay cũng đã gần một năm. 

Mọi người theo Cha về phòng. Bên trái cánh 
cửa có cái bảng đề tên Cha không có dấu: Fr. 
Tan Nguyen #323A. Cánh cửa không đóng hoàn 
toàn. Một sợi dây điện thòng từ bên trong phòng 
móc vào cái knob cửa. Với một cử chỉ quen 
thuộc, cụ Hồ luồn bàn tay vào trong cửa và đẩy 
cái ghế gỗ được chống làm vật cản sang một 
bên, rồi mở toang cửa cho chúng tôi vào.  

- Cha sợ người ta vào ăn cắp đồ của Cha! 
Hắn cắt nghĩa. 

- Cha có đồ gì mà lấy? Cha? Trinh ngây 
thơ hỏi.  

- Có hai bà sơ vào lấy đồ của tôi! Cha quả 
quyết. Trinh nhìn Tường. Tường nhìn Trinh. 
Tường chợt thốt lên: 

- Thôi chết! Chắc là bà sơ Tường và bà sơ 
Trinh này chứ ai nữa!! Mọi người phá lên cười. 
Hai nàng bào nhau biến ra ngoài nhẹ nhàng. 

- Người già…như vậy đó! Mai mốt bà 
già….bà sẽ thấy! Cụ Hồ bênh Cha, nói với theo. 
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Căn phòng của Cha 
 trống rỗng, đơn sơ. 

Căn phòng tương đối rộng rãi. Có lẽ vì cái 
khoảng trống khá lớn chiếm giữa phòng. Ở góc 
phòng, sát cửa sổ, là cái giường làm bằng hai 
tấm nệm, không headboard, phủ bằng một tấm 
ra và một cái chăn cũ mèm. Đối diện chân 
giường sát vào tường bên kia là một cái tủ đựng 
quần áo cũng cũ mèm. Cái tủ nhỏ thấp, đáng lẽ 
để đầu giường, cũng được xếp bên cạnh.  

Căn phòng quá trống trải. Không có đồ trang 
trí. Không có cả Thánh Giá. Căn phòng của kẻ 
tu hành phải có Thánh Giá chứ. Mở hộc tủ thấy 
có một Thánh Giá San Damiano khá lớn, không 
biết ai để đó. Có lẽ tại không có đinh treo. Tôi 
cũng đã chuẩn bị đem theo một cây Thánh Giá 
cho Cha. Tôi đi tìm đinh treo cho Cha hai Thánh 
Giá, một trên đầu giường, một ở chân giường.  

Tôi chợt nhớ lại căn phòng cũ của Cha ở 
Singleton, gần ba chục năm về trước.  Căn 
phòng của một ông Cha sở đang tuổi làm việc 
hăng say. Cái bàn làm việc chiếm gần hết căn 
phòng. Trên bàn, dưới sàn nhà, trên giường, 
trong closet, chỗ nào cũng có giấy tờ sách vở 
hình ảnh lung tung, hỗn đoạn, không có chỗ 
chen chân. Cái hỗn đoạn của một người quá bận 
rộn với công việc. Nhưng trong cái hỗn đoạn đó, 

có cái trật tự riêng tư của nó, và chỉ có Cha mới 
tìm được cái Cha muốn kiếm. 

Hôm nay, trong căn phòng này, cha đã bỏ tất 
cả. Cha quên hầu tất cả. Kể cả tên người. Cha 
sống bình thản, chấp nhận. Giữa những người 
ngoại quốc, Cha sống như người câm và điếc. 
Tình cảm hầu như không được trao đổi. Không 
được tự ý đi ra ngoài, Cha sống bằng những kỷ 
niệm xa vời, với quá khứ.  

Hiện tại của những ngày còn lại của Cha có 
lẽ không có anh, không có tôi, không có Phan 
Sinh, không có Hướng Đạo, không có Việt 
Nam… Nhưng tất cả vẫn còn đó. Tất cả nằm 
sâu trong tâm khảm của Cha, bên dưới cái mặt 
nước phẳng lặng. Chỉ cần một viên sỏi nhỏ 
quẳng xuống, gợi dậy những con sóng …Những 
viên sỏi của nhũng lời thăm hỏi, những tấm 
thiệp ngày lễ và quý hơn, một giờ nói chuyện… 

Tôi lôi trong xách tay ra cuốn album hình cũ 
của cha, hình của Phan Sinh và một khung hình 
nhỏ, hình của Cha đang dâng lễ lần cuối, đặt 
trên mặt tủ bên cạnh cuốn sách kinh.  

- Cha ơi! Thôi mình đi ra ngoài ăn đi!  Cụ 
Hồ tuyên bố. 

- Phải đấy, ra ngoài chụp hình nữa chứ! 
Hoàng mau mắn đề nghị. 

Vũ Anh Nhật 
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Dòng PSTT  

là một thành phần 
không thể thiếu trong Gia đình Phan Sinh 

 
Ngày 25.08.2010, lễ thánh Louis bổn mạng 

Dòng PSTT, ACE hữu trách PSTT tại nhiều nơi 
đã tổ chức gặp gỡ cầu nguyện, giao lưu học tập 
và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Dịp này, BTV. QG 
cũng đã tổ chức Thánh lễ tại Đakao, nhiều ACE 
PSTT ở Saigòn và vùng lân cận đã về tham dự. 
Trước hết, ACE được giao lưu học tập với cha 
Gioan Baotixita Nguyễn Gia Thịnh OFM, tiếp 
đến là Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha 
Trợ úy QG và quý cha Trợ úy Miền.  

Ôn lại đời sống của Thánh bổn mạng, ACE 
cảm kích trước các nhân đức nơi con người ngài 
như: công bằng, bác ái, khiêm nhường, dấn thân 
phục vụ giữa đời … Điều ACE tâm đắc nhất và 
giúp ACE phần nào tái khám phá giá trị ơn gọi 
của mình, đó là “ PSTT là một thành phần không 
thể thiếu trong Gia đình Phan Sinh”. Vì sao? 
Trong tình gia đình và huynh đệ, Cha Gioan 
Baotixita trong đã phân tích vấn đề này. Nay, xin 
được ghi lại vài ý để ACE cùng hiệp thông.  

Do lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa đã 
mạc khải cho Cha Thánh Phanxicô thể thức đời 
sống theo Phúc âm – nghèo khó, hòa bình, 
huynh đệ – và chia sẻ lối sống ấy cho nhiều 
người khác nữa. Như một cơ thể sống động, cần 
phải có đủ các bộ phận: đầu, mình và tay chân; 
thì để phát huy tối đa sức sống phong phú và vẻ 
tươi đẹp của linh đạo Phan Sinh, cần có sự góp 
mặt của cả ba: Dòng Nhất, Dòng Nhì và Dòng 
PSTT (cũng xin mở ngoặc một chút là hiện nay 
trên thế giới, có trên 400 hội đoàn sống Phúc 
Âm theo linh đạo Phan Sinh).  

*Nhìn về lịch sử:  
Năm 1209, Cha Thánh Phanxicô đã lập Dòng 

Nhất, năm 1212: Dòng Nhì và năm 1221: Dòng 
Ba (nay gọi là Dòng PSTT). Cả ba Dòng đều 
liên kết với nhau, cùng ra đi làm chứng cho tình 
yêu vô biên của Thiên Chúa. Con số ba này 
cũng làm cho ta suy gẫm về mầu nhiệm Chúa 
Ba Ngôi hiệp thông và hiệp nhất. 

Theo dòng lịch sử, ở đâu đã có một thì cũng 
có ba. Tại Việt Nam, năm 1929 xuất hiện Dòng 
Nhất thì sau đó có thêm Dòng Nhì và Dòng 
PSTT cũng đã ra đời từ năm 1931. Số ACE 

PSTT đông 
hơn, mức 
độ tuyển 
chọn cũng 
nhẹ nhàng 
hơn, nhưng 
luôn đảm 
bảo về chất 
lượng, sống 
giữa đời và 
hiệp thông 
với nhau 
qua sinh 
hoạt trong 
các HĐĐ. 
Với ơn 
Chúa, sự 
trợ giúp thiêng liêng của Dòng Nhất, lời cầu 
nguyện của Dòng Nhì và sự hỗ trợ của Dòng Ba 
Tại viện, Dòng PSTT đã không ngừng phát 
triển. 

*Nhìn vào thực tế:  
Đối với ACE PSTT, sống giữa đời vất vả 

ngược xuôi, ngổn ngang trăm mối, nên đôi lúc 
ACE cũng cảm thấy trĩu nặng gánh thế gian và 
muốn thóat ra khỏi tình trạng ấy; đồng thời lại 
cảm thấy khao khát được gần gũi, gắn bó hơn 
nữa với anh chị em của mình đang sống trong tu 
viện. Dẫu sao, nhờ được học tập và huấn luyện 
thường xuyên, nên ACE PSTT cũng không bao 
giờ quên căn tính tại thế của mình, quyết tâm 
dấn thân làm chứng cho Phúc âm tại môi trường 
mình đang sống, mọi lúc mọi nơi và với những 
nén bạc Chúa ban cho từng người, đặc biệt qua 
đời sống cầu nguyện, hóan cải, khiêm hạ, vui 
tươi, an hòa, yêu thương và phục vụ.  

Để gieo trồng và phổ biến linh đạo Phan 
sinh, ACE đã có những hành động cụ thể như: 
có người khích lệ cho con đi tu trong Dòng 
Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba; hoặc yểm trợ 
phương tiện vật chất; hoặc cầu nguyện; hoặc 
sống nêu gương sáng các giá trị Phúc âm …; 
đặc biệt là dâng những hy sinh trong đời 
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thường, kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của 
Đức Kitô, góp phần vào sứ mạng cứu thế. 

Đối với mỗi HĐĐ PSTT, ACE hữu trách quan 
tâm tới việc huấn luyện ơn gọi, vun trồng và xây 
dựng tình hiệp thông huynh đệ Phan sinh, liên 
kết và đón nhận sự trợ giúp thiêng liêng của 
Dòng Nhất, Dòng Nhì và Dòng Ba Tại viện, ngõ 
hầu có thể giúp ACE mình sau khi đã tuyên khấn 
sẽ tiếp tục bền tâm hiến mình phục vụ Nước 
Chúa, dấn thân sống Phúc Âm Đức Kitô suốt đời 
trong Dòng PSTT bằng cách tuân giữ Luật Dòng 
mà tiến tới đức ái Kitô giáo hoàn hảo. 

Trong viễn ảnh ơn cứu độ, Chúa Giêsu đã 
đến trần gian và Người không làm việc một 
mình; nhưng Người đã cầu nguyện với Chúa 
Cha và tuyển chọn nhóm Nhóm Mười hai, đào 
tạo họ trở nên những môn đệ và tông đồ có thể 
cùng Người ra đi và cộng tác với Người. Bên 
cạnh đó, Người còn quy tụ chung quanh mình 
nhóm các chị cùng với Mẹ Maria. Tất cả những 

phụ nữ đó đã đi theo ngài; và hình thành nhóm 
bảy mươi hai môn đệ gồm cả nam và nữ được 
Người hướng dẫn và sai đi loan báo Tin Mừng. 
Nhờ ơn Chúa cứu độ, Dòng PSTT, bao gồm 
những giáo dân cả nam lẫn nữ đủ mọi thành 
phần, là một thành phần không thể thiếu trong 
Gia đình Phan Sinh. Họ cùng sát cánh với 
những ACE Phan sinh khác trong đại Gia đình 
Phan sinh, ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa 
trên khắp mọi nẻo đường trần gian. 

Cũng trong dip gặp gỡ này, nhiều ACE có cơ 
hội được đối thoại với cha ngõ hầu soi sáng 
thêm cho những vấn đề còn vướng mắc. Cuối 
cùng, anh Phụ trách Huấn luyện QG PSTT tỏ 
lòng tri ân cha và mọi thành viên khác trong Gia 
đình Phan Sinh đã luôn đồng hành với PSTT. 
Kính chúc hiệp thông và hiệp nhất. Chúng con 
xin tạ ơn Chúa đến muôn đời. 

Lễ Cha Thánh 04.10.2010  
nguyenhoaofs
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Bài chia sẻ của Anh Giám Tỉnh 
Lễ cha thánh Phanxicô tại Đakao, 2010 

 
Mỗi khi tự hỏi con đường của cha thánh 

Phanxicô đặc biệt ở chỗ nào, dường như chúng 
ta lại được đưa tới tận con người của ngài, để rồi 
thấy con đường của ngài đặc biệt, bởi vì bản 
thân ngài đặc biệt. Thật ra, mỗi kiểu sống thiêng 
liêng đều chỉ là một cố gắng đón nhận nghiêm 
túc và sống chân thành hơn Tin Mừng của Đức 
Giêsu Kitô; linh đạo Phan sinh cũng không phải 
là một luật trừ. Nhưng có điều gì đó nơi thánh 
Phanxicô và nơi cách thức ngài sống Tin Mừng 
khiến ngài có một sức thu hút không sao cưỡng 
lại. Ngài dám sống Tin Mừng theo cách mà bất 
cứ ai trong chúng ta cũng muốn sống. Ngài yêu 
mến Đức Giêsu theo cách bất cứ ai cũng muốn 
yêu mến. Chỉ có điều ngài thì làm, chúng ta thì 
chỉ muốn làm! Thế là ngài cho thấy được Thiên 
Chúa thật sự rất đáng yêu và yêu thương Thiên 
Chúa thì đời chúng ta vui lắm; còn chúng ta thì 
không!  

Còn thêm một điều quan trọng nữa. Thánh 
Phanxicô không bị lừa dối bởi những cái mặt nạ 
tôi đang đeo, ngài biết và ngài yêu thương chính 
con người tôi. Ngài làm cho tôi cảm thấy tôi 
được yêu thương; ngài làm cho tôi cảm thấy tôi 
có giá trị, tôi có khả năng tạo niềm vui, tôi cũng 
đáng quan tâm, và tôi cũng đầy tiềm năng. Ngài 
tác động được như thế trên chúng ta, Người 
Nghèo Bé Nhỏ thành Assisi ấy, và đó là lý do vì 
sao rất nhiều người coi ngài như là cái mẫu về 
hình ảnh mà họ cũng có thể trở thành. Bất cứ ai 
đến với thánh Phanxicô, đều thấy ngài là một 
người bạn và một người anh có khả năng chỉ 
cho biết sống cho ra người là sống thế nào, sống 
là nhắm tới điều gì, điều gì là giá trị thật. 

Nói ra những điều này, chúng ta cảm thấy 
lãng mạn quá, và quả thật, lãng mạn lắm đấy, 
nếu như không để ý đến những yêu cầu ngài gửi 
đến cho chúng ta. Điều này na ná như người ta 
nghĩ đến lòng nhân hậu của người cha trong TM 
Lc: người cha đón cả đứa con đi hoang lẫn đưa 
con đàng hoàng, nhưng lại quên mất các đòi hỏi 

sau đó. Vậy ta không thể nào thấy mình có liên 
hệ huyết thống với cha thánh Phanxicô mà lại 
không thấy là phải nhìn lại đời sống mình và 
thay đổi một điều gì đó. Nói vô phép, có khi 
chúng ta lý luận vòng vo về Đức Giêsu, rồi bỏ 
lơ Người luôn, bởi vì Đức Giêsu còn có những 
nét cao xa hơn chúng ta. Còn Phanxicô thì là 
người giống như chúng ta. Ngài sống thế nào, 
chúng ta cũng có thể trở thành như thế. Và 
chính thách đố của đời sống ngài lại thu hút 
chúng ta. Chúng ta có cảm tưởng là Người 
Nghèo Assisi đã đi đúng đường, còn chúng ta 
thì đi sai đường! 

Phanxicô hiểu và sống sự hòa giải mà Đức 
Giêsu đã kiến tạo được giữa chúng ta và Thiên 
Chúa, giữa chúng ta và các thọ tạo, giữa chúng 
ta với chính mình. Suốt đời, ngài chọn sự hòa 
giải này, cộng tác vào sự hòa giải này. Phanxicô 
trở nên một với Thiên Chúa qua một tiến trình 
khó khăn, đó là cũng cố gắng trở nên một với 
chính mình ngài và nên một với muôn loài thọ 
tạo. Và ngài đã làm điều đó theo con đường duy 
nhất, cách thức duy nhất ngài biết: bước theo 
dấu chân của Đức Giêsu, và sẵn sàng thực hiện 
bất cứ điều gì Đức Giêsu đã thực hiện. 

Con người độc đáo ấy lại không bao giờ đi 
theo sáng kiến riêng; sáng kiến là của Thiên 
Chúa. Chính Chúa dẫn ngài đến với người 
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phong cùi, chính Chúa ban cho ngài có anh em, 
chính Chúa nói với ngài qua Phúc Âm. Do đó, 
không bao giờ thấy được một Phanxicô đứng 
trước mặt người khác, vỗ ngực mà nói rằng: A! 
Điều đó là do sáng kiến của tôi đấy!  

Bất cứ lúc nào Phanxicô cũng sẵn sàng đi 
đến bất cứ nơi nào Chúa dẫn ngài đến, đó là 
những nơi và những lúc, biết được, là chúng ta 
căng thẳng ngay, cưỡng lại, lý luận quanh co. 
Sự căng thẳng trong đời sống chúng ta thường 
do chúng ta kéo trì lại chuyển động của con tim 
chúng ta, kềm lại xu hướng bột phát của chúng 
ta là sẵn sàng đi theo con đường và bước theo 
Thiên Chúa đến nơi nào Người dẫn chúng ta. 
Bởi vì chúng ta sợ, chúng ta đứng với những 
người đang sợ, trong khi Phanxicô thì chẳng sợ 
gì, ngài cứ đi tới trên con đường đáng sợ, trên 
đó ngài gặp tất cả các thọ tạo đã có lúc tưởng là 
kẻ thù, thật ra lại là những người bạn nhờ sự hòa 

giải Đức Kitô đã thực hiện. Thật vậy, con đường 
Phanxicô theo là con đường đưa tới hiệp thông 
với những kẻ mà ta nghĩ là thù địch. Đó là con 
đường học lại cách sống với con sư tử và con 
rắn đang nằm trong tim và trong những khu 
rừng đen tối là cuộc sống chung quanh chúng ta. 
Con đường này đáng sợ vì bắt ta phải sống thật 
con người mình, chứ không chấp nhận những 
thứ mặt nạ anh hùng.  

Điều hoàn toàn có một không hai nơi cha 
thánh Phanxicô, đó là ngài thật sự làm điều 
chúng ta chỉ muốn làm thôi, và ngài làm cách 
đơn sơ và hồn nhiên, khiến chúng ta biết rằng 
chúng ta cũng đã có thể làm như thế, nếu chúng 
ta bắt tay vào. Hôm nay thế giới vẫn cần những 
Phanxicô dám sống, dám làm, hơn là chỉ nói và 
ước muốn. 

   Phan Long, ofm 

 
ĐGH Bênêđíctô XVI: 

Thánh nữ Clara Átxidi 
Trong cuộc Tiếp kiến chung tại Vatican vào buổi sáng,  

Đức Giáo hòang đã nói tới khuôn mặt của Thánh nữ Clara Átxidi như sau: 
 

Anh chị em thân mến, 
Không nghi ngờ gì nữa, một trong những vị 

thánh được yêu mến nhất, đó là Thánh nữ Clara 
Átxidi, ngài sống vào thế kỷ 13 và là một 
người cùng thời với Thánh Phanxicô. Chứng từ 
của ngài cho chúng ta thấy toàn thể Giáo hội 
mang ơn những người phụ nữ can đảm có một 
đức tin phong phú giống như ngài, có khả năng 
đem lại sức thúc đẩy quyết định cho việc canh 
tân Giáo hội. 

Vậy, Clara Átxidi là ai? Để trả lời cho câu 
hỏi này, chúng ta có những nguồn đáng tin cậy: 
Không chỉ là các sử ký xa xưa, chẳng hạn như 
các sử ký của Tôma thành Xêlanô, mà còn là 
những chứng thư trong tiến trình phong thánh 
do Đức Giáo hòang chỉ ít tháng sau khi Clara 
qua đời, các chứng thư đó chứa đựng những 
chứng từ của những người đã sống với thánh nữ 
trong một thời gian dài. 

Chào đời vào năm 1193, Clara thuộc một gia 
đình quý tộc giàu có. Chị đã từ bỏ giai cấp quý 
tộc và tài sản để sống nghèo khó và khiêm hạ, 
chọn lựa cách sống đã được Thánh Phanxicô 
thành Átxidi đề nghị. Cho dẫu gia đình chị lên 
kế họach cuộc hôn nhân giữa chị với một nhân 

vật quan 
trọng – như 
người ta 
thường làm 
thời đó – 
với một cử 
chỉ dũng 
cảm được 
gợi hứng 
bởi niềm 
khát vọng 
sâu xa là 
bước theo 
Đức Kitô 
và bởi 
niềm 
ngưỡng mộ 
của chị đối 
với Phanxicô, Clara đã thóat ly ngôi nhà gia 
đình lúc được 18 tuổi, và cùng đi với một người 
bạn là Bona di Guelfuccio, chị đã bí mật đến 
gặp các Anh em hèn mọn tại nguyện đường bé 
nhỏ Poóc-xi-un-cu-la. Lúc ấy là vào buổi chiều 
Chúa Nhật lễ Lá năm 1211. 
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Giữa cú « sốc » đối với mọi người như thế, 
một cử chỉ mang tính biểu tượng cao đã diễn ra: 
đó là trong khi các bạn của mình cầm đuốc sáng 
trong tay, thì Phanxicô đã cắt tóc cho chị và 
Clara đã được khóac cho một chiếc áo thô đền 
tội. Từ giây phút đó, chị đã trở thành cô dâu 
trinh khiết của Đức Kitô, khiêm hạ và nghèo 
khó, và chị đã tận hiến cho Người. Trải qua 
dòng lịch sử, vô vàn những phụ nữ giống như 
Clara và các bạn của chị đã bị vẻ đẹp của Đấng 
Thánh là Đức Kitô mê hoặc, lấp đầy con tim của 
họ. Và toàn thể Giáo hội, nhờ ơn gọi hôn ước 
thần bí nơi các trinh nữ thánh hiến, tỏ cho thấy 
đâu là điều mà Giáo hội luôn luôn phải trở nên: 
đó là trở nên Hiền thê xinh đẹp và tinh tuyền 
của Đức Kitô. 

Nơi một trong bốn lá thư mà Clara đã gởi 
cho Thánh nữ A-nê thành Pra-ha, con gái của 
vua xứ Bôhêmia, người muốn đi theo bước chân 
của chị, chị đã nói về Chúa Kitô, Hôn phu yêu 
dấu của chị, bằng những từ ngữ phu thê có thể 
gây ngạc nhiên nhưng cảm động như sau: « Khi 
yêu mến Người, bà sẽ luôn trinh khiết ; khi 
chạm tới Người, bà sẽ thêm trong trắng ; khi 
ưng thuận Người, bà sẽ là trinh nữ. Uy quyền 
Người lớn lao hơn ; lòng quảng đại Người cao 
quý hơn ; dung nhan Người đẹp đẽ hơn ; tình 
yêu Người ngọt ngào hơn ; vẻ thanh lịch Người 
tuyệt vời hơn. Trong vòng tay của Người, bà sẽ 
luôn gắn bó mãi với Người, Đấng đã đính lên 
ngực bà những viên ngọc thạch quý báu ... và 
đội cho bà triều thiên vàng khắc huy hiệu thánh 
thiện » (1T Ag. 8-11). 

Trên hết mọi sự, ngay tại khởi đầu kinh 
nghiệm tu trì của mình, Clara đã gặp được nơi 
Phanxicô Átxidi không chỉ là một người thầy 
mà chị muốn làm theo lời chỉ dạy, nhưng còn là 
một người bạn thân thiện. Tình bạn giữa hai vị 
thánh này là một yếu tố rất xinh đẹp và quan 
trọng. Thật vậy, một khi hai tâm hồn trong trắng 
gặp nhau, cùng được tình yêu Thiên Chúa thiêu 
đốt, thì hai tâm hồn đó sẽ rút ra được từ tình bạn 
hỗ tương của mình một sự kích thích rất mạnh 
mẽ để thực hiện con đường hòan thiện. Tình bạn 
là một trong những tình cảm nhân lọai cao quý 
và cao thượng mà ơn thánh thanh luyện và làm 
cho biến đổi. Tương tự Thánh Phanxicô và 
Thánh nữ Clara, những vị thánh khác cũng đã 
trải nghiệm một tình bạn sâu sa trên cùng một 
con đường hướng tới sự hòan thiện Kitô giáo, 
chẳng hạn như Thánh Phanxicô đờ Xan và 
Thánh nữ Gian đờ Xăng-tan. Rõ ràng chính 

Thánh Phanxicô đờ Xan viết: « Thực đáng yêu 
khi có thể yêu nhau trên trái đất như thể người 
ta yêu trên cõi trời, và học biết yêu thương nhau 
nơi thế giới này như thể chúng ta sẽ mãi mãi 
như thế trong thế giới mai sau. Ở đây, tôi không 
nói đến thứ tình yêu bác ái đơn giản, vì chúng ta 
đều phải sống như thế đối với tất cả mọi người ; 
tôi đang nói về tình bạn thiêng liêng, trong 
phạm vi của hai, ba người hoặc hơn nữa trao đổi 
lòng đạo đức, những tình cảm thiêng liêng và 
thực sự trở nên một trong tinh thần » (Dần nhập 
vào Đời sống Đạo đức, III, 19). 

Sau khi trải qua thời gian một vài tháng tại 
những cộng đoàn đan viện khác nhau, chống trả 
áp lực của những người bà con là những kẻ lúc 
đầu đã không chấp nhận chọn lựa của chị, Clara 
đã ở lại cùng với các người bạn tiên khởi của 
chị tại nguyện đường San Đamianô, là nơi các 
Anh em hèn mọn đã chuẩn bị một tu viện bé 
nhỏ cho họ. Chị đã sống trong đan viện này hơn 
40 năm, cho tới lúc chị qua đời vào năm 1253. 
Bản mô tả đầu tiên đến với chúng ta đã cho thấy 
cách thức các phụ nữ ấy sống những năm vào 
thời đầu của phong trào Phan sinh. Đây là một 
bản tường trình đầy thán phục từ một giám mục 
người Phơ-la-măng, Đức Giacôbê Vitry, nhân 
một chuyến viếng thăm nước Ý ; ngài nói rằng: 
ngài đã gặp nhiều người nam người nữ, thuộc 
đủ mọi giai cấp xã hội, họ là những người « vì 
Chúa Kitô, từ bỏ mọi sự, đã trốn khỏi thế gian. 
Họ được gọi là những Anh em Hèn mọn và 
những Chị em hèn mọn và đã được Đức Giáo 
hòang và các đức Hồng y đánh giá rất cao ... 
Các phụ nữ ... cư ngụ với nhau trong nhiều nhà 
tế bần không xa các thành phố. Họ không nhận 
bất cứ thứ gì, mà chỉ sống nhờ công việc bằng 
đôi bàn tay của họ làm ra. Và họ đã đau khổ và 
buồn phiền sâu sắc bởi vì họ đã được các giáo sĩ 
và giáo dân tôn vinh hơn là họ mong muốn» 
(Thư 10.1216). 

Đức Giacôbê Vitry đã hiểu rất sâu sắc một 
nét đặc biệt trong linh đạo Phan sinh, là điểm 
mà Clara rất nhạy bén: đó là đức nghèo khó 
được liên kết với lòng tín thác hòan toàn vào sự 
Quan Phòng của Thiên Chúa. Vì lẽ đó, chị đã 
hành động một cách rất cương quyết, để có thể 
đạt được từ Đức Giáo hòang Grê-gô-ri-ô IX 
hoặc có lẽ đã có được từ Đức Giáo hòang I-nô-
xen-tê III, điều được gọi là Đặc ân Sống nghèo. 
Căn cứ trên đặc ân này, Clara và các bạn của chị 
tại San Đamianô không thể sở hữu bất cứ một 
tài sản vật chất nào. Đây thực sự là một miễn trừ 
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lạ lùng đối với giáo luật hiện hành, và thẩm 
quyền Giáo hội thời đó đã ban, vì đánh giá cao 
những hoa trái của sự thánh thiện Phúc âm mà 
thẩm quyền Giáo hội nhìn nhận theo đường lối 
mà Clara và các chị em của ngài đã sống. Điều 
này cũng chỉ cho thấy rằng: vào các thế kỷ thời 
Trung cổ, vai trò của người phụ nữ không hề là 
phụ thuộc, nhưng phải nói là rất đáng trọng. 
Liên quan tới điều này, thực là thích hợp để 
nhắc lại rằng: Clara là người phụ nữ đầu tiên 
trong lịch sử Giáo hội đã sọan ra một bản luật 
được viết bằng chữ, để có được sự phê chuẩn 
của Đức Giáo hòang, đến nỗi đoàn sủng của 
Phanxicô Átxidi được gìn giữ trong hết mọi 
cộng đoàn nữ tu đã được thiết lập với con số rất 
lớn trong thời của chị, và các cộng đoàn nữ tu 
đó đã muốn được gợi hứng từ tấm gương của 
Phanxicô và Clara. 

Tại tu viện San Đamianô, Clara đã thực hành 
cách anh hùng các nhân đức giúp phân biệt mọi 
Kitô hữu với những kẻ khác: đó là đức khiêm 
nhường, tinh thần đạo 
đức và sám hối, lòng 
bác ái. Cho dù cả khi 
chị là bề trên, chính 
chị vẫn muốn phục vụ 
các chị em ốm đau, 
cũng như tự mình đảm 
nhận những công tác 
rất khiêm tốn: Thật 
vậy, lòng bác ái lướt 
thắng mọi sức đề 
kháng và một người 
có lòng yêu mến thì 
hy sinh mọi sự trong 
niềm vui. Niềm tin 
của chị vào sự Hiện diện đích thực của Chúa nơi 
bí tích Thánh Thể mãnh liệt đến nỗi trong hai 
thời điểm, các sự kiện phi thường đã minh 
chứng. Chỉ cần đưa Bí tích Cực Thánh ra, chị đã 
thành công trong việc đẩy lùi những người lính 
Hồi giáo đánh thuê, là những kẻ tính tấn công tu 
viện San Đamianô và phá hủy thành phố Átxidi. 

Những giai thoại này cũng như các phép lạ 
khác được lưu giữ trong hồ sơ đã đưa Đức Giáo 
hoàng Alêxanđê IV tới chỗ phong thánh cho chị 
chỉ hai năm sau khi chị qua đời, vào năm 1255 ; 
ngài đã phác ra bài tán dương chị trong tự sắc 
phong thánh mà ta đọc thấy: « Chói lọi biết bao 
sức mạnh của ánh sáng này và mạnh mẽ biết 
bao sự trong sáng của nguồn sáng này. Ánh 
sáng này đã được giữ lại trong một đan viện nhỏ 

bé và đã lan tỏa ra bên ngòai khắp thế giới bao 
la. Ánh sáng đó đã được giữ lại bên trong và 
chiếu giãi ra bên ngòai. Thật vậy, Clara đã ẩn 
mình, nhưng đời sống của chị đã tỏ lộ ra cho tất 
cả mọi người được thấy. Clara thinh lặng, 
nhưng danh thơm tiếng tốt của chị đã lên tiếng » 
(FF, 3284). 

Các bạn thân mến, rõ ràng đây là con đường 
của các sự việc: Chính các thánh là những người 
đang làm cho thế giới được thay đổi nên tốt hơn, 
các ngài đang biến đổi thế giới thành một con 
đường vĩnh cửu, thổi vào trong thế giới những 
năng lực mà chỉ có tình yêu được cảm hứng từ 
Phúc âm mới có thể khuấy động lên. Các thánh 
là những vị ân nhân vĩ đại của nhân loại! 

Linh đạo của Thánh nữ Clara, là tổng hợp 
quyết tâm sống thánh thiện của chị, được tập 
trung lại trong lá thư thứ bốn gởi cho Thánh nữ 
Anê thành Praha. Thánh Clara dùng hình ảnh 
tấm gương soi, đây là một hình ảnh được phổ 

biến rộng rãi vào thời 
Trung cổ, có xuất xứ từ 
nơi các giáo phụ. Và 
chị mời gọi cô bạn 
Praha ngắm nhìn mình 
trong tấm gương hòan 
thiện của hết mọi nhân 
đức là chính Đức Chúa. 
Chị viết: « Hạnh phúc 
thay người nào được ơn 
chia sẻ bàn tiệc thần 
linh ấy, để hết lòng gắn 
bó với Người (Chúa 
Kitô). Vẻ đẹp Người 
khiến muôn thần thánh 

trên trời không ngừng ngưỡng mộ. Tình yêu 
Người đốt cháy tình yêu chúng ta. Chiêm ngắm 
Người biến đổi chúng ta. Lòng nhân hậu Người 
là niềm vui cho chúng ta. Sự dịu dàng của 
Người làm no thỏa chúng ta. Tưởng nhớ đến 
Người khiến đời ta tươi sáng. Hương thơm của 
Người làm cho kẻ chết sống lại. Thấy vinh 
quang Người, mọi công dân Giêrusalem Thiên 
quốc được chan hòa hạnh phúc. Vì Người là 
phản ánh của vinh quang trường cửu, vẻ rực rỡ 
của ánh sáng muôn đời và tấm gương trinh 
trong. Mỗi ngày con hãy nhìn ngắm tấm gương 
này, thưa nữ hòang và hiền thê của Đức Giêsu 
Kitô. Con hãy thường xuyên soi mặt trong đó, 
để có thể mặc gấm thêu vàng cho xinh đẹp cả bề 
trong lẫn bề ngòai ... tấm gương này phản chiếu 
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đức nghèo toàn phúc, đức khiêm nhường thánh 
thiện và tình yêu khôn tả » (4T Ag. 9-18). 

Với lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho 
chúng ta các vị thánh là những người ngỏ lời với 
con tim chúng ta và cung cấp cho chúng ta một 
gương mẫu đời sống Kitô hữu để bắt chước, tôi 
muốn kết thúc cũng với những lời chúc lành mà 
Thánh Clara đã sáng tác cho chị em của ngài và 
vẫn còn được các Chị em Clara nghèo khó hôm 
nay, là những người đang thể hiện một vai trò 
đáng giá trong Giáo hội bằng lời cầu nguyện và 

việc làm của họ, hết lòng sùng kính giữ gìn. 
Những lời đó là một sự diễn tả mọi sự dịu dàng 
của tình mẫu tử thiêng liêng nơi chị: « Mẹ chúc 
lành cho các con khi mẹ còn sống và sau khi mẹ 
chết, với hết khả năng của mẹ, bằng mọi phúc 
lành mà Chúa Cha nhân từ đã ban và sẽ còn ban 
cho con cái Người trên trời dưới đất, và bằng mọi 
phúc lành mà một người cha và người mẹ thiêng 
liêng đã ban và vẫn còn ban cho các con cái 
thiêng liêng của mình. Amen » (CL Cl 11-13). 

(  Bênêđíctô XVI – vptd) 
 

Lễ kính Thánh Phanxicô được Năm Dấu Thánh 
Bài giảng trên Đỉnh La Véc-na của A. TPV 

 
hỉ cách đây vài ngày, chúng ta đã cử 
hành Lễ kính Suy tôn Thánh giá. Hôm 
nay, trong toàn thể thế giới Phan sinh và 

đặc biệt trên đỉnh núi thánh La Véc-na này, vừa 
được thánh hóa do sự hiện diện của Đức Chúa 
(Đấng đã xuất hiện dưới hình thức một thiên 
thần sốt mến) lại vừa do Thánh Phanxicô 
(Người đã được mang năm Dấu thánh tại La 
Véc-na), chúng ta cử hành mầu nhiệm Thánh 
giá đã trở nên hữu hình trên xác thịt của Người 
Nghèo thành Átxidi, như thánh Tông đồ Phaolô 
đã nói: Từ đây, đừng ai làm phiền tôi nữa, vì tôi 
mang trên thân mình tôi những dấu tích của Đức 
Giêsu (Gl 6, 17). Trong khi Thánh Phaolô đã 
mang trên thân thể ngài những vết tích về các 
đau đớn phải chịu vì Chúa Kitô (x. 2Cr 6, 4-5 ; 
11, 23tt), thì Thánh Phanxicô đã mang trên tay, 
chân và cạnh sườn mình những dấu chỉ cuộc 
Khổ nạn của Đức Kitô. 

Tiểu sử về thánh Phanxicô kể lại cho chúng 
ta phép lạ Năm Dấu Thánh đã xảy ra như thế 
nào. Gần Lễ kính Suy tôn Thánh giá, chỉ hai 
năm trước khi ngài qua đời, Cha thánh Chí ái đã 
đi lên ngọn núi này, để bắt đầu Mùa chay thánh 
như ngài vẫn có thói quen làm như vậy để tôn 
vinh Thánh Micaen, Tổng lãnh thiên thần. Khao 
khát mãnh liệt được biết ý Chúa muốn và chiêm 
ngắm trọn vẹn dung nhan của Chúa Kitô, ngài 
đã ba lần mở sách Phúc âm nhân danh Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Vì mỗi lần ngài mở sách Phúc âm 
tới đọan nói về cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu, 
ngài đã cầu nguyện không ngừng để cảm 
nghiệm trên thân xác mình nỗi đớn đau của 
Đấng chịu đóng đinh. Thế rồi, ngài đã được một 
thị kiến, thị kiến này làm cho ngài tràn ngập 
niềm vui nhưng đồng thời cũng buồn phiền da 

diết. Đó là thị kiến về Chúa dưới hình dạng một 
thiên thần sốt mến bị đóng đinh vào thánh giá, 
Đấng mạc khải cho biết là ngài (Phanxicô) cũng 
sẽ được biến đổi hòan toàn nên hình ảnh Chúa 
Kitô chịu đóng đinh. Khi thị kiến chấm dứt, thì 
trên thân xác người bạn này của Chúa Kitô đã 
xuất hiện những dấu chỉ cuộc Khổ nạn của 
Chúa, ấy là những dấu đinh xuyên thủng qua đôi 
bàn tay và bàn chân của ngài và vết thương bên 
cạnh sườn ngài (x. ĐT XIII, 1tt). 

Trong phụng vụ kính nhớ Năm Dấu thánh 
của Thánh Phanxicô, chúng ta hãy cố gắng tập 
trung lại một số khía cạnh quan trọng mà biến 
cố lạ thường này cống hiến cho chúng ta theo 
bài tường thuật của Thánh Bônaventura. Vị Tiến 
sĩ Chí ái này bắt đầu bài tường thuật về việc in 
năm Dấu Thánh với những lời lẽ như sau: 
« Phanxicô đã học biết phân chia cách khôn 
ngoan khỏang thời gian được ban cho ngài để 
lập công phúc. Ngài dành một phần để làm việc 
mưu ích cho đồng lọai và phần còn lại dành để 
tâm hồn yên tĩnh thăng tiến trong chiêm 
ngưỡng. Vì thế, khi đã dồn hết sức để lo phần 
rỗi của tha nhân theo yêu cầu của hòan cảnh nơi 

C



 

 Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 46

chốn, ngài rời bỏ đám đông náo nhiệt, đến 
những nơi thanh vắng, tìm kiếm những bí nhiệm 
của cô tịch » (ĐT XIII, 1). 

Phanxicô dạy chúng ta rằng: anh em không 
thể trở nên mọi sự cho tha nhân, nếu như cùng 
lúc anh em không trở nên mọi sự cho Chúa. 
Tương tự như thế, không ai có thể trở nên mọi 
sự cho Chúa, nếu người ấy không liên tục tìm về 
nội tâm mình. Người Nghèo Bé mọn thành 
Átxidi dạy chúng ta cần phải có, như một phần 
trong cuộc hiện hữu của mình, « một dự phóng 
cho đời sống sinh thái », ở đó việc dấn thân cho 
tha nhân đi đôi với việc « vacare Deo » (= 
chuyên chú đến Thiên Chúa), nghĩa là theo sự 
khôn ngoan của bậc cao niên, muốn dành thời 
gian cho Thiên Chúa và cho chính mình. Thánh 
Phanxicô, một kẻ « hành khất ý nghĩa » và là 
một con người liên tục đi tìm kiếm con người, 
cũng là một con người thường xuyên đi tìm 
kiếm Thiên Chúa và Thánh ý Người. Thánh 
Bônaventura cho thấy điều đó, khi mô tả 
Phanxicô như một con người, vì nhắm tự biết 
mình thường xuyên, đã đi tìm kiếm và yêu thích 
sự cô tịch. 

Chắc chắn con người là một « hữu thể mang 
tính xã hội », được tạo dựng nhằm sống « các 
tương quan » ; tuy nhiên, kinh nghiệm dạy 
chúng ta rằng chỉ có những ai biết cách sống, thì 
mới cũng biết cách gặp gỡ Thiên Chúa và người 
khác. Trái lại, không có khả năng hướng dẫn đời 
sống nội tâm thì cũng không có khả năng thiết 
lập và sống những mối tương quan vững chắc 
và bền bỉ với Thiên Chúa và tha nhân. Chắc 
chắn, sự cô độc thì không tích cực. Có những 
cuộc trốn chạy tha nhân mang tính bệnh hoạn, 
chẳng hạn như sự biệt lập và sợ hãi kẻ khác. 
Tuy nhiên, giữa những chuyện bệnh hoạn và 
một thái độ hiếu động quá 
trớn, thì sự cô tịch có thể 
thiết lập một sự cân bằng, hài 
hòa, sức mạnh và sự vững 
chắc. Bất cứ ai đón nhận sự 
cô tịch như Phanxicô đã làm, 
là đang đi tìm kiếm ý Thiên 
Chúa muốn (x. ĐT XIII, 1), 
và như thế bất cứ ai không 
thể tìm kiếm Người bằng 
cách trốn khỏi đám đông, là 
kẻ vô danh trong đám đông, 
hoặc thậm chí là kẻ vật vờ sa 
vào chủ nghĩa duy ngã, khép 
kín lại trên mình. Có lẽ, sự 

cô tịch là một trong những dấu chỉ vĩ đại nhất 
của tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với tha 
nhân và với chính chúng ta. 

Sự cô tịch mới hợp nhất trái tim con người và 
giúp hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. 
Khi sự cô tịch đưa dẫn chúng ta tới chỗ gặp gỡ 
nhau, vì chúng ta là các Kitô hữu, thì sự cô tịch 
trở nên một nơi chốn hiệp thông với Chúa và 
thanh luyện những mối quan hệ thường hằng 
với dân chúng, là những mối quan hệ mà trong 
chốc lát có nguy cơ trở thành vô nghĩa. Chú giải 
câu Ga 5, 13, Thánh Âu-tinh giải thích rằng 
người đàn ông trong Phúc âm không biết kẻ đã 
chữa lành cho anh ta, vì Chúa Giêsu đã rút lui 
ẩn mình vào trong đám đông. Thánh nhân nói, 
« Thực khó mà nhận ra Đức Kitô giữa đám 
đông. Do đó, sự cô tịch là cần thiết. Nếu linh 
hồn chăm chú, trong sự cô tịch, Thiên Chúa mới 
cho nhìn thấy Người. Đáng đông thì xáo động. 
Do đó, để nhìn thấy Thiên Chúa, cần phải thinh 
lặng. Đàng khác, sự cô tịch là lò thử luyện của 
tình yêu. Những việc làm mang tính nhân bản 
và thiêng liêng vĩ đại nhất phải đi qua sự cô tịch. 
Chắc chắn, Kitô hữu, tương tự như Chúa Giêsu, 
phải làm tràn đầy sự thanh vắng bằng lời cầu 
nguyện, cuộc chiến đấu thiêng liêng, sự biện 
phân ý Chúa và việc tìm kiếm Tôn nhan Người. 
Trong hết mọi điều này, Phanxicô thực sự là 
một bậc thầy, là môn đệ đích thực của Đức Kitô. 

Thật vậy, chúng ta tìm gặp được Đức Kitô là 
Đấng chúng ta tuyên xưng luôn tin yêu Ngài qua 
việc cầu nguyện trong những nơi yên tĩnh và tìm 
kiếm sự cô tịch, để sống tình thân mật của Ngài 
với ABBA và biện phân Thánh ý Người. Ngài là 
Đấng đã sống trong sự thân mật tròn đầy với 
Thiên Chúa và đã trải nghiệm việc Ngài bị bỏ rơi 
trên thập giá, nhắc cho các Kitô hữu nhớ rằng sự 

cô tịch là một mầu nhiệm 
của hiệp thông. Hơn nữa, 
điều đó dạy chúng ta rằng: 
sự cô tịch tối đa được biểu lộ 
trên cây thập giá là một mầu 
nhiệm của tình yêu, là biểu 
hiện vĩ đại nhất tình yêu của 
Chúa Cha đối với chúng ta, 
đối với vị Thiên Chúa đã yêu 
thương thế gian đến nỗi Ngài 
đã ban Người Con độc nhất 
của Ngài (Ga 3, 16). Do đó, 
biểu hiện vĩ đại nhất tình yêu 
của Chúa Giêsu đối với nhân 
lọai là việc Ngài đã yêu 
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thương chúng ta và đã trao ban chính mình vì 
chúng ta (Ep 5,2). 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta 
nghe: bất cứ ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính 
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi 
(Lc 9, 23). Chúng ta gặp nơi những lời này một 
bản tóm lược cho đời sống Kitô hữu, tấm gương 
của Lời mà nhìn vào đó, người môn đệ phải 
nhận ra được khuôn mặt của mình (Ga 1,22-25). 
Trong tư cách là Kitô hữu, đời sống chúng ta 
phải mang những nét đặc trưng của Chúa Giêsu, 
Người Con bị đóng đinh thập giá vì yêu thương. 
Bằng cách nhìn lên Ngài, Đấng chịu đóng đinh 
(Ga 19,37), cây thánh giá trở nên dấu ấn của 
việc thuộc về Thiên Chúa trong Đức Giêsu (x. 
Kh 7,2tt ; Ed 9, 4). Vác thánh giá hằng ngày 
nghĩa là mang lấy những bệnh tật của chúng ta 
nơi mình ; nghĩa là chết đi cho chính bản thân 
mỗi ngày vì Đức Kitô ; là sống cho Ngài đến 
nỗi có thể nói: tôi đã chịu đóng đinh cùng với 
Chúa Kitô và không còn là tôi nữa, nhưng là 
Chúa Kitô đang sống trong tôi (Gl 2,20). Đức 
Bênêđíctô XVI đã nói: để vác cây thập giá của 
mình nghĩa là cảm thấy bị đóng đinh cùng với 
Đức kitô ; dự phần vào cuộc Khổ nạn của Đức 

Giêsu là Chúa ; là cảm nhận chúng ta thuộc về 
Ngài chứ không còn thuộc về mình nữa. Đức 
Bênêđíctô XVI phát biểu rằng: « Để đưa công 
trình cứu độ đến chỗ hòan tất trọn vẹn, Đấng 
Cứu chuộc tiếp tục liên kết vào mình và vào sứ 
mạng của mình những người nam người nữ, là 
những kẻ đã được chuẩn bị để vác lấy cây thập 
giá của họ mà đi theo Ngài. Hậu quả là giống 
như đối với Đức Kitô, việc vác lấy cây thập giá 
không phải là một sự lựa chọn nhưng là một sứ 
mạng ôm ấp vì tình yêu, thì đối với các Kitô 
hữu cũng thế. Trong thế giới chúng ta hôm nay, 
nơi mà dường như sức mạnh gây chia rẽ và hủy 
diệt đang thống trị, Đức Kitô vẫn không ngừng 
đưa ra cho tất cả mọi người lời mời gọi minh 
bạch của Ngài: Ai muốn trở nên môn đệ của tôi 
phải chối bỏ sự ích kỷ của người ấy mà vác lấy 
thập giá với tôi ». Do đó, chúng ta hãy khẩn cầu 
nhờ sự can thiệp của Đấng đã được in Năm Dấu 
thánh trên núi La Véc-na, để chính Chúa sẽ ban 
cho chúng ta ơn dứt khóat đi theo Ngài, như thế 
là chúng ta thích ứng với cuộc Khổ nạn của Đức 
Kitô và trở nên những kẻ dự phần vào sự phục 
sinh của Ngài. 

(José Rodríguez Carballo, TPV – vptd)   

 
Đức Trinh Nữ Maria  

và Người Hồi Giáo  
Lòng sùng kính thông thường của chúng ta đối với Đức Maria có thể 

đưa người Hồi giáo đến với Đức Kitô không ? Bài viết sau đây của Mark 
Miravalle và Mike Sullivan* trong Tạp chí Lay Witness, tháng 9/10- 2007, 
có thể giúp ta - con cái cha thánh Phanxicô - có một cái nhìn tích cực 
hơn về người Hồi giáo như chính cha thánh Phanxicô xưa kia. 

Antôn Vũ Hữu Lệ 
 

ào ngày 7 tháng 10 vừa qua, chúng ta đã 
cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trước 
đây, ngày này được biết đến như là 

ngày lễ Đức Maria Chiến Thắng, lui về một 
trong những khoảnh khắc định mệnh trong lịch 
sử Giáo hội.  

Năm 1571, đạo quân Hồi giáo của Đế quốc 
Ottoman đang thực hiện cuộc tấn công dứt điểm 
vào thế giới Kitô giáo trong một trận hải chiến 
tại vịnh Lepanto. Quân đội Công giáo trổi vượt 
nhờ qui tụ được nguồn lực hải quân từ nhiều 
nước khác nhau, nhưng không có nhiều cơ may 
kháng cự lại được trước sự xâm chiếm của 
người Hồi giáo.  

Sau một thị kiến về Đức Maria, và nhận ra 
rằng Kitô giáo Châu Âu ít có hy vọng nếu những 
kẻ xâm lăng Hồi giáo thành công, ĐGH Piô V đã 
qui tụ tất cả những người Công giáo lại để lần 
chuỗi Mân Côi nhờ lời chuyển cầu của Đức 
Maria trong trận chiến. Những người Công giáo 
toàn Châu Âu đều tham gia cầu nguyện, và kết 
cuộc là các chiến binh Công giáo đã chiến thắng.  

Điều hiển nhiên là nếu quân xâm lược Hồi 
giáo thành công, thì người Công giáo Châu Au 
sẽ bị chinh phục, nhiều người Công giáo tin 
rằng quân đội của họ lẽ ra đã bị thất trận nhưng 
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria nên cục diện 
đã thay đổi hoàn toàn.  

V
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Sự chiến thắng  
của Đức trinh nữ Maria  

Đức trinh nữ Maria luôn 
hiện diện tại đó để trợ giúp 
chúng ta trong giờ phút cần 
thiết. Người lưu tâm tới trận 
đánh tại Lepanto để Châu Au 
sẽ vẫn là Công giáo. Những 
người Công giáo chúng ta cần 
ghi nhớ bài học Lepanto: 
chúng ta cần kêu xin sự 
chuyển cầu của Đức Trinh Nữ 
Maria khi chúng ta cố gắng 
đưa Đức Kitô đến cho các dân 
tộc Hồi giáo.  

Tổng giám mục Fulton Sheen cống hiến một 
suy tư tuyệt vời về vai trò của Đức Maria đối 
với sự hoán cải của người Hồi giáo trong một 
chương của cuốn Mối tình đầu của thế giới. 
Ngài viết, "Nếu đạo Hồi là một dị giáo, như 
Hilaire Belloc tin như thế, thì nó là thư dị giáo 
không bao giờ suy tàn. . . . Chưa có thời nào dị 
giáo này suy tàn cả, về số lượng, cũng như về 
lòng sùng mộ của các tín đồ.” Ngài tiếp, "Nỗ 
lực truyền giáo của Giáo hội hướng tới nhóm 
người này, ít nhất trên bình diện bề mặt, là một 
thất bại, vì đối với người Hồi giáo thì hầu như 
không có chuyện hoán cải."  

Một lý do về sự thất bại hiển nhiên này là 
người Hồi giáo tin rằng Mohammed là người 
cuối cùng trong số các ngôn sứ đích thực của 
Thiên Chúa và ông đã đưa ra cho thế giới mạc 
khải chung cuộc của Thiên Chúa và là mạc khải 
dứt điểm. Mặc dù người Hồi giáo nhìn nhận 
Đức Giêsu là vị ngôn sứ cao cả, nhưng họ 
không nhìn nhận thần tính của Người. Một yếu 
tố khác đóng góp vào sự thành công của người 
Hồi giáo là Hồi giáo là một tôn giáo chinh phục, 
một điểm rất rõ ràng trong chính bản kinh Cô-
ran (x. chương 9 kinh Cô-ran).  

TGM Sheen đã nhận thức rất rõ bản chất về 
mối đe doạ của Hồi giáo áp đặt lên Tây phương. 
Trong năm 1952, ngài đã viết tiên tri: "Mặc dù 
các chính khách chưa lưu tâm tới nó, nhưng vẫn 
có một mối nguy trầm trọng về quyền thế tục 
của Hồi giáo có thể quay trở về và, với quyền 
lực ấy, nó là mối đe doạ có thể làm rung chuyển 
Tây phương đã từng là Kitô giáo, và nó khẳng 
định mình như là một quyền lực vô song chống 
lại thế giới Kitô giáo."[1]  

Những lời cảnh báo của 
TGM Sheen thật là xác thực, 
khi chúng ta đang dấn vào các 
trận chiến khắp thế giới chống 
lại các nước và các phe nhóm 
bạo lực Hồi giáo. Với sự chỗi 
dậy của chủ nghĩa thế tục và 
thuyết tương đối tại Tây 
phương, không có gì lạ một số 
người Hồi giáo muốn nghiền 
nát những người Tây phương. 
Đối phó với sự dửng dưng và 
thói giả hình của chúng ta, rõ 
ràng là trận chiến của chúng ta 
hôm nay chủ yếu là một trận 

chiến thiêng liêng. Y như thể tại trận Lepanto, 
“vũ khí” hiệu lực nhất của chúng ta hôm nay là 
Đức Trinh Nữ Maria. Lời chuyển cầu của người 
là hết sức quan trọng cho sự thành công của 
chúng ta.  

Cùng với sự nài xin lời chuyển cầu của Đức 
Maria, điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra 
lòng sùng kính cao độ của nhiều người Hồi giáo 
đối với Đức Maria. Lòng sùng kính đối với Đức 
Maria của chúng ta nếu được chia sẻ có thể 
được dùng như một chiếc cầu chữa trị những 
thương tích của nhiều năm tháng xung đột. 
Thậm chí nó có thể là một trong những điểm 
của lực đòn bẩy quan trọng nhất của người 
Công giáo trong việc lôi kéo những tâm hồn Hồi 
giáo về cho Đức Kitô.  

Đức Maria trong kinh Cô-ran  
Kinh Cô-ran có rất nhiều qui chiếu đến Đức 

Maria. Tại nhiều chỗ, kinh Cô-ran chấp thuận 
giáo lý của người Công giáo như Đức Maria Vô 
Nhiễm Nguyên Tội và Trọn đời Đồng Trinh. 
Thật vậy, trong kinh Cô-ran, không có người 
phụ nữ nào được chú tâm nhiều hơn là Đức 
Maria. Thậm chí một chương kinh Cô-ran đã 
được đặt tên theo tên Maria.  

Đây chỉ là vài câu liên quan đến Đức Maria 
trong kinh Coran:  

· Và [tưởng nhớ] bà là người đã bảo 
tồn sự trinh khiết của mình: Ta (Thiên 
Chúa) đã thổi thần khí của Ta vào ngươi, 
và Ta đã làm cho ngươi và người con của 
ngươi thành dấu chỉ cho muôn dân. (21:91)  

· Các thiên sứ nói "Này! Hỡi bà Maria! 
Thiên Chúa đã tuyển chọn bà và thánh hoá 
bà, đã tuyển chọn bà trổi vượt trên mọi phụ 
nữ. Hỡi bà Maria!Hãy hết lòng tôn thờ Chúa 
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của bà: [trong kinh nguyện] cùng với mọi 
người hãy sấp mình phủ phục" (3:42-43)  

· Sứ thần nói: “Này, Thiên Chúa đã 
tuyển chọn, thánh hoá bà trổi vượt trên mọi 
phụ nữ. Hỡi Bà Maria, Thiên Chúa ban cho 
bà lời Tin Mừng từ Đấng mà danh của 
Người sẽ là Đấng Cứu Thế, Giêsu con bà 
Maria, Đấng được tôn vinh ở đời này và cả 
đời sau, và bà là một trong những người 
được đưa đến gần kề Thiên Chúa. Bà sẽ cất 
tiếng nói với dân từ trong nôi của Người. 
Bà cất tiếng: “Lạy Chúa của tôi!Làm thế 
nào tôi sẽ có con mà lại không biết đến 
người nam ? “Người nói: “Cho dù như thế 
đi nữa ; Thiên Chúa vẫn tạo dựng những gì 
Người muốn. Khi Người tuyên phán, Người 
phán hãy có và liền có mọi sự” (3:42-7)  

Đức Maria rất được tôn vinh và sùng kính 
giữa người Hồi giáo vì họ xem Đức Giêsu con 
của người là một ngôn sứ cao cả. Nhưng cũng 
có những qui chiếu về cha mẹ của Đức Maria và 
về cuộc đời của người trước khi Đức Giêsu 
được sinh ra, Đức Maria được xem là mẫu 
gương trong sạch và về sự hiến dâng cho Thiên 
Chúa cách trọn vẹn. 

Tại sao lại có danh xưng Fatima?  
Lòng sùng kính Đức Maria của phần lớn 

người Hồi giáo được bắt rễ trong một truyền 
thống lâu dài bắt đầu từ chính Mohammed. Ông 
có một cô con gái tên là Fatima, và sau khi cô 
qua đời, ông viết: "Con sẽ là người được chúc 
phúc nhất trong tất cả các phụ nữ trên thiên 
đàng, sau Đức Maria."[2]  

TGM Sheen giải thích những chuyện xảy ra 
trong thế kỷ 20 về những lần hiện ra của Đức 
Maria tại Fatima là kết quả của một kế hoạch 
trời cao. Ngài viết, "Vì không có sự gì xảy ra 
ngoài ý trời và không kể đến sự tài tình trong 
các chi tiết, tôi tin rằng Đức Trinh Nữ đã được 
tuyển chọn để được biết đến như là “Đức Bà 
Fatima” như một bảo chứng và một dấu chỉ của 
niềm hy vọng cho các dân tộc Hồi giáo, và là 
bảo đảm và tỏ lộ với bà lòng hết sức kính trọng 
là một ngày nào đó họ cũng sẽ chấp nhận người 
Con Thần Linh của bà”.[3]  

Về phương diện lịch sử, người Hồi giáo đã 
gắn bó với những lần hiện ra của Đức Maria tại 
Fatima. Tại nhiều nơi trên thế giới, họ tôn vinh 
Đức Maria bằng sự chào đón nồng nhiệt qua 
những cuộc rước và những tượng ảnh.  

Theo Cha Ladis J. Cizik, nguyên giám đốc 
của tổ chức Thế giới Tông Đồ tại Fatima, Hoa 
kỳ nói rằng, "Chính sự kiện những người Hồi 
giáo từ các nước khác nhau, nhất là từ Trung 
Đông, thực hiện rất nhiều cuộc hành hương đến 
Đền thánh Đức Bà Fatima tại Bồ Đào Nha khiến 
các viên chức Bồ hết sức quan tâm. Sự liên kết 
giữa danh xưng trong Hồi giáo và lòng sùng 
kính của người Hồi giáo đối với Đức Trinh Nữ 
Maria có một sức hút rất mạnh đối với người 
Hồi giáo"[4]  

Sự liên kết chặt chẽ đối với Đức Trinh Nữ 
Maria mà người Hồi giáo có được có thể là lý 
lẽ hết sức thuyết phục khẳng định với họ rằng, 
Người Con mang Thần tính của Đức Maria 
thực là chính Thiên Chúa và Người mời gọi 
mỗi một người trong chúng ta dự phần vào mối 
tương quan riêng tư với Người. Là những 
người Công giáo, Chúa đã trao cho chúng ta 
mệnh lệnh ra đi và giảng dạy cho muôn dân về 
chương trình cứu độ của Người. Là thành phần 
của chương trình ấy, chúng ta sẽ thực thi 
nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của Mẹ Rất 
Thánh và tìm ra sự hiệp nhất với người Hồi 
giáo dưới sự che chở của người.  

Dĩ nhiên, chúng ta không thể quên rằng kết 
quả khác cho thấy Hồi giáo là hiện thân của một 
tôn giáo có truyền thống chiến đấu mà những 
cuộc cải đạo khởi đi từ Hồi giáo không những là 
một sự phủ nhận về mặt xã hội khỏi cộng đồng 
của họ và các thành viên gia đình, mà còn có thể 
đe doạ tới chính đời sống của họ. Điều này cho 
thấy những bóng mờ đối với việc cải đạo từ Hồi 
giáo sang Kitô giáo. Nhưng, cũng thế, có lẽ 
trong sự kiện này mà chúng ta có thể quay 
hướng nhìn của chúng ta đến Đức Maria.  

Một điều chúng ta có thể chỉ ra cho người 
Hồi giáo trên ngưỡng cửa của việc chấp nhận 
những chân lý đức tin là Mẹ Maria đã đáp trả lời 
xin vâng mặc dù bị phát hiện là có thai trước khi 
Giuse đưa ngài về nhà mình, điều ấy có thể 
Maria sẽ bị nghi ngờ là ngoại tình và vì thế một 
bản án ném đá có thể xảy ra bởi đồng bào của 
ngài. Nhưng ngài phó thác cho Thiên Chúa và tỏ 
bày sự ưng thuận với tấm lòng yêu mến của 
ngài đối với Thiên Chúa và ước muốn thực thi ý 
của Người. Chúng ta có thể khuyến khích những 
bạn hữu Hồi giáo của chúng ta khẩn cầu lời 
chuyển cầu của mẹ như khi họ xét đến cái giá 
của sự gắn bó với chân lý của Thập Giá.  
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Trong thời đại hôm nay, khi những mối căng 
thẳng giữa các nước Hồi giáo và các nước Tây 
phương đang gia tăng, điều cấp thiết hơn bao 
giờ hết là chúng ta khẩn nguyện lời chuyển cầu 
của Mẹ Thánh của chúng ta và khấn xin người 
thực hiện một cuộc hoán cải rộng khắp trên các 
dân tộc Hồi giáo. Tất cả chúng ta hãy cầu 
nguyện để những người Hồi giáo trên khắp thế 
giới nhận ra rằng Đức Maria mà họ tôn vinh 
đích thực là Mẹ Thiên Chúa. /. 

 

[1] Sheen, Mối Tình Đầu của Thế giới (The World’s 
First Love), tr. 205 

[2] sđd., tr. 207 
[3] sđd. 
[4] Fr. Ladis J. Cizik, "Our Lady and Islam: Heaven’s 

Peace Plan," Tạp chí Soul, The Blue Army of Our Lady 
of Fatima, U.S.A., Inc. September/October 2001), tr. 6. 

Ghi chú: * Mark Miravalle là giáo sư chuyên về thần 
học thiêng liêng và Thánh Mẫu Học tại Đại học Phan sinh 
Steubenville và là tác giả của một loạt bài Thần học Căn 
bản về Đức Maria Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung 
Gian, Trạng Sư.  

-Mike Sullivan là chủ tịch hội “Những Người Công 
Giáo Hiệp nhất vì Đức Tin.” 

 
 

Không Tay, Không Chân,  
KHÔNG LO LẮNG!" 
 

Tâm hồn tôi thật bình an khi 
biết rằng Thiên Chúa không để 
cho bất kỳ sự gì xảy ra trong đời 
sống chúng ta mà Người không có 
một chủ ý tốt lành cho nó. 

Tôi tên là Nick Vujicic. Tôi ca 
ngợi Chúa vì Người đã làm cho 
chứng tá của tôi chạm đến hàng 
ngàn tâm hồn trên khắp thế giới! Từ 
lúc chào đời tôi đã không có tay 
chân. Các bác sĩ bó tay trước ca đẻ 
“thiếu sót” này. Bạn thử nghĩ mà 
xem, tôi gặp bao nhiêu là khó khăn 
thử thách. 

“Anh em hãy tự cho mình là được chan 
chứa niềm vui, khi gặp thử thách trăm 
chiều”. 

... Bao nhiêu là thương tổn, đớn đau và thử 
thách phải chăng là chan chứa niềm vui ? Cha 
mẹ tôi là tín hữu Kitô, thậm chí cha tôi là mục 
sư, họ thuộc lòng Kinh Thánh, vậy mà, vào buổi 
sáng ngày 4 tháng 12 năm 1982, họ chỉ thốt lên 
được hai tiếng “Chúa ơi!” Đứa con trai đầu lòng 
sinh ra không có tay, không có chân! Hoàn toàn 
bất ngờ. Các bác sĩ bị sốc không nói được lời 
nào. Chẳng có giải thích y khoa nào cho sự việc. 
Bây giờ tôi vẫn có em trai và em gái lành lặn 
bình thường như mọi người khác. 

Cả Nhà Thờ thấy thương cho số phận của tôi. 
Cha mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ. Mọi người hỏi: 
“Nếu Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu 
thì tại sao lại để sự việc tệ hại này xảy đến 
cho dân Chúa ?” Cha tôi nghĩ tôi chẳng sống 

được bao lâu nhưng các xét 
nghiệm cho thấy tôi là một hài nhi 
khoẻ mạnh, chỉ thiếu chân tay. 

Cũng dễ hiểu rằng cha mẹ tôi 
đã phải lưu tâm và lo lắng đến thế 
nào cho cuộc sống mà tôi sẽ phải 
trải qua. Thiên Chúa ban cho họ 
sức mạnh, khôn ngoan và can 
đảm vượt qua những năm đầu. 
Rồi chẳng bao lâu thì cũng đến 
lúc tôi đủ tuổi đến trường. 

Luật pháp của Úc không cho 
phép tôi học trong các trường 
bình thường như những đứa trẻ 

khác, vì tôi tàn tật. Thiên Chúa đã làm điều kỳ 
diệu để cho mẹ tôi đấu tranh đòi sửa đổi luật lệ. 
Và tôi là học sinh tàn tật đầu tiên được học ở 
một trường bình thường như mọi trẻ em khác. 

Tôi thích đi 
học và cố gắng 
sống giống như 
mọi người, 
nhưng những 
năm đầu tiên ở 
trường tôi bị bỏ 
rơi, kỳ thị, trêu 
chọc vì không 
giống ai. Thật 
quá khó để trở 
nên bình 
thường. Nhưng 
được cha mẹ 
khích lệ, để 
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vượt qua thử thách, tôi bắt đầu chú tâm đến 
những giá trị thực sự của một con người. Tôi 
biết mình khác mọi người ở hình dáng bên 
ngoài nhưng bên trong chẳng có gì khác.  

Lắm khi tôi suy sụp khi bị bỏ rơi nơi trường 
học. Cha mẹ tôi khuyên tôi làm ngơ đi và lân la 
làm bạn với vài học sinh khác. Chẳng bao lâu 
đám học trò nhận ra rằng tôi cũng như chúng. 
Chúa đã chúc lành cho tình bạn của chúng tôi. 

Có những khi tôi suy nhược, tức giận vì 
không thể đổi thay số phận và chửi rủa bất kỳ ai 
đụng đến nỗi đau của tôi. Tôi đến lớp Giáo Lý 
vào Chúa Nhật và được dạy rằng Thiên Chúa 
yêu thương tất cả và hằng chăm sóc chúng ta. 
Tôi hiểu tình thương theo quan niệm của một 
đứa trẻ và không hiểu tại sao Thiên Chúa yêu 
tôi mà lại tạo ra tôi thế này. 

Tôi đã làm điều gì sai ? Có lẽ tôi làm gì sai 
thật, nên tôi tàn tật, khác với các học sinh ở 
trường. Tôi thấy mình là gánh nặng cho người 
chung quanh và tốt nhất là nên biến đi. Tôi 
muốn thoát khỏi tủi nhục, muốn chết luôn khi 
còn bé cho rồi. Nhưng một lần nữa, tôi phải cảm 
ơn cha mẹ và gia đình đã luôn luôn an ủi động 
viên tôi. 

Những tâm tư tình cảm tôi đã kinh qua: bị 
trêu chọc, tự ái và cô đơn, Thiên Chúa đã biến 
chúng thành thương khó mang lại niềm vui. Tôi 
chia sẻ kinh nghiệm và chuyện đời mình cho 
những ai đang phải đương đầu với thử thách 
trong cuộc sống và xin hãy để Thiên Chúa biến 
nó nên sự lành. Tôi khuyến khích và chuyển lửa 
để họ sống hết mình, đừng để bất cứ điều gì 
ngăn chặn ước mơ và hy vọng. 

Một trong những bài học đầu tiên mà tôi học 
được, đó là mọi sự đều là ân huệ. “Chúng ta 
biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều 
sinh ích cho những ai yêu mến Người”. 

Câu Lời Chúa này chạm đến tâm hồn và 
đánh thức tôi, khiến tôi thấy rằng chẳng có chi 
là may mắn, cơ hội hay ngẫu nhiên, chẳng có 
chi là “xui xẻo” xảy ra trong đời sống chúng ta. 
Tâm hồn tôi thật bình an khi biết rằng Thiên 
Chúa không để cho bất kỳ sự gì xảy ra trong 
đời sống chúng ta mà Người không có một 
chủ ý tốt lành cho nó. 

Tôi phó thác đời mình cho Chúa Kitô lúc 
15 tuổi sau khi đọc Tin Mừng theo Thánh 
Gioan chương 9. Đức Giêsu bảo rằng lý do 
mà người mới sinh đã bị mù là “để các việc 
của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”. Tôi 
thực sự tin rằng Chúa đã chữa lành tôi để tôi trở 
nên chứng nhân tỏ tường cho quyền năng vô 
cùng của Người.  

Sau này, tôi được ơn khôn ngoan để hiểu 
rằng nếu chúng ta cầu nguyện và nếu Thiên 
Chúa muốn thì chúng ta được nhậm lời, còn 
nếu Thiên Chúa không muốn, tôi biết rằng 
Người có cái gì khác tốt hơn. 

Bây giờ thì tôi thấy rằng Thiên Chúa đang 
dùng tôi để mạc khải vinh quang của Người 
theo cách mà người khác không có. 

Năm nay tôi 23 tuổi, có bằng Bachelor of 
Commerce. Mỗi khi có dịp, tôi cũng đi đó đây 
diễn thuyết, làm chứng và chia sẻ chuyện đời 
mình. Tôi tổ chức các buổi nói chuyện để làm 
quen và khích lệ học sinh tuổi teen qua các chủ 
đề liên quan đến những thử thách hiện nay họ 
đang gặp. Tôi cũng nói chuyện với các hội đoàn 
nữa. Tôi thích đến với những bạn trẻ và cố giữ 
cho mình luôn sẵn sàng làm theo ý Thiên Chúa. 
Người dẫn, tôi theo. 

Tôi có nhiều ước mơ và mục tiêu để hoàn 
thành trong cuộc sống. Tôi muốn trở nên 
nhân chứng trung thành cho Hy Vọng và 
Tình Yêu Thiên Chúa, trở thành một nhà 
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diễn thuyết quốc tế và được sử dụng như một 
nhịp cầu cho người Kitô và không Kitô đến 
với nhau.  

Tôi muốn ra riêng ở tuổi 25 nhờ kinh doanh 
bất động sản, muốn cải tiến cái xe hơi sao cho 
tôi có thể lái được và muốn được chia sẻ chuyện 
đời mình trên “Oprah Winfrey Show"! Tôi cũng 
mơ viết được nhiều sách bán chạy và hy vọng 
hoàn thành cuốn đầu tiên có tựa đề “Không tay, 
không chân, không lo lắng!” ( No Arms, No 
Legs, No Worries! ) vào cuối năm. 

Tôi tin rằng nếu bạn ước mơ và ưa thích làm 
việc gì, và nếu đó là ý Thiên Chúa thì bạn sẽ đạt 
được đúng lúc. Chẳng có lý do gì khiến chúng ta 
cứ phải liên tục đặt giới hạn cho mình. Như thế 
là đặt giới hạn cho Thiên Chúa, Đấng có thể làm 
mọi sự. Chúng ta đóng Thiên Chúa vào thùng!  

Quyền năng Thiên Chúa thật tuyệt vời, 
khi chúng ta muốn làm gì cho Thiên Chúa, 
thay vì chú tâm vào khả năng của mình và 
tập trung vào những cái chúng ta có thì hãy 
nhớ rằng Thiên Chúa làm qua chúng ta và 
không có Người chúng ta không thể làm gì 
được.  

Khi chúng ta làm việc tông đồ, thì ta cậy vào 
khả năng của ta hay quyền năng Thiên Chúa ? 
Xin Chúa chúc lành cho Bạn. Trong Chúa 
Kitô... 

NICK VUJICIC,  
Bản dịch của Lm. NGUYỄN MINH ĐỨC, 

DCCT,  
từ www.lifewithoutlimbs.org 
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húa nhật XXVIII TN vừa qua, tôi nghe 
thánh sử Lu-ca trình thuật việc Chúa 
Giê-su chữa lành cho “Mười người mắc 

bệnh phong hủi”, nhưng chỉ có một người dân 
ngoại quay lại cám ơn Chúa Giê-su. (x. Lc 17, 
11-19). Sau khi nghe đoạn Lời Chúa đó, hình 
ảnh người phong hủi cứ lởn vởn trong đầu làm 
cho tôi suy nghĩ hoài đến những bệnh nhân ở 
Trung Tâm Tâm Thần Tam Hà - Thủ Đức mà 
các Anh Học viện đã từng chăm sóc trong suốt 
mấy năm qua, vào mỗi buổi sáng Chúa nhật. 

Trước hết, tôi thấy những người phong hủi 
được Chúa Giê-su chữa lành chẳng có tên tuổi 
gì hết. Họ là những con người vô danh tiểu tốt, 
sống lang thang đây đó. Họ không được đến gần 
giao tiếp với bất cứ ai trong làng xóm của họ. 
Họ bị đuổi ra khỏi làng và chẳng được ai quan 
tâm chăm sóc. Chính vì thế, khi nghe tin Chúa 
Giê-su có quyền năng chữa lành mọi thứ bệnh 
tật đi ngang qua, thì họ lập tức đón gặp Ngài; 
nhưng khi đến rồi, thì họ không dám đến gần 
mà phải đứng ở đàng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy 
Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương xót chúng tôi!” 
(x. Lc 17, 13). Thấy họ kêu xin lớn tiếng như 
thế, Chúa Giê-su lập tức nói với họ: “Hãy đi 
trình diện với tư tế”. Đang khi đi, thì họ được 
sạch. Chi tiết này, tôi nghĩ thánh Lu-ca muốn 
nói rằng ai tin và làm theo lời Chúa Giê-su dạy,  
thì tức khắc được nhận lãnh ơn chữa lành như 
mười người phong hủi này. Bởi thế, tôi lại có cơ 
hội để lượng giá lòng tin của tôi, vì tôi vừa 

mang danh Ki-tô hữu vừa mang danh tu sĩ. Chắc 
hẳn đức tin của tôi phải mạnh mẽ, được diễn tả 
qua cách sống và cách thức phục vụ tha nhân 
trong xã hội trần thế này. Bằng không, họ sẽ 
không nhận ra Chúa Giê-su xuyên qua các hành 
vi và lời nói của tôi làm cho họ. 

Tiếp đến, tôi nghĩ Lời Chúa hôm nay thật sự 
soi sáng cho các anh em chúng tôi trong Học 
viện, để chúng tôi có thể bắt đầu một năm công 
tác xã hội với việc ưu tiên chọn lựa phục vụ 
những người nghèo, những người bệnh tật bất 
hạnh hiện đang sinh sống trong địa bàn Thành 
phố  này. Riêng bản thân, tôi rất cám ơn Trung 
Tâm Tâm Thần Tam Hà - Thủ Đức đã cho tôi 
có cơ hội đến với những bệnh nhân tâm thần, để 
chăm sóc cho họ về mặt thể xác, và “một chút” 
về mặt tinh thần. Bởi lẽ, đối với tôi hôm nay, 
người phong hủi tuy không còn nhiều như xưa 
nữa, vì đã có thuốc trị liệu rồi. Nhưng thực ra xã 
hội ngày nay đang phát triển những loại bệnh 
“phong hủi mới” khiến cho nhiều người rất lo 
ngại: đó là bệnh HIV/Aids, bệnh tâm thần… 
Chính vì thế, mỗi lần đến chăm sóc cho họ là 
mỗi lần tôi ý thức rằng họ là những hình ảnh 
của Chúa, và được Chúa yêu thương, chăm sóc, 
giữ gìn. Mỗi lần trông thấy những bệnh nhân bị 
xúc phạm, bị đánh đập, bị lỡ loét, bị đói khát… 
là tôi cảm thấy đau đáu trong lòng. Và tôi nghĩ 
chắc Chúa còn đau lòng hơn tôi gấp vạn lần. Tôi 
gắng sức phục vụ họ trong khả năng cho phép, 

C
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vì tôi biết những việc tôi làm cho họ cũng chính 
là tôi làm cho Chúa vậy (x. Mt 25, 31-46). 

 Tôi không nghĩ đến chuyện họ cám ơn tôi 
như người phong hủi ngoại đạo đã cám ơn Chúa 
sau khi được lành sạch. Ấy vậy mà trong thực 
tế, tôi đã nhận được rất nhiều lời cám ơn sau 
mỗi lần tắm rửa, cắt móng tay, móng chân, hớt 
tóc, xức thuốc cho họ. Mỗi lần nghe họ nói cám 
ơn là mỗi lần tôi lại phải nói lời cám ơn với họ, 
vì tôi nghĩ nhờ họ mà tôi mới có cơ hội phục vụ 
Chúa và thể hiện tình yêu thương của mình đối 
với tha nhân đúng như bản chất của đời sống 
thánh hiến. 

Cuối cùng, tôi thấy những bệnh nhân tâm 
thần đã dạy tôi cách sống phục vụ anh chị em 
cùng số phận với mình. Quả thật, khi tôi đến 
chăm sóc cho họ, tôi thấy có nhiều bệnh nhân 
còn tỉnh táo, khỏe mạnh một chút thì lo ẵm các 
bệnh nhân mất trí hoặc bại liệt ra cho tôi tắm 
rửa hoặc cắt tóc sạch sẽ. Rồi, họ còn đứng đó 

chờ hoặc phụ giúp tôi giữ người đó ngồi yên để 
tôi chăm sóc. Hơn nữa, tôi còn chứng kiến 
những người bệnh nhẹ làm vệ sinh và đút cơm, 
cháo, nước cho những người bệnh nặng trong 
một thời gian dài. Mỗi lần thấy họ chăm sóc cho 
nhau như vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, 
và  tự nhủ có bao giờ mình đối xử với anh em 
đồng chí hướng với mình như vậy chưa? Nếu 
chưa làm được như vậy, thì bây giờ tôi phải làm 
gì? Và tôi chợt nhớ đến một đoạn Luật không 
sắc chỉ của thánh Phan-xi-cô nói rằng: “Nếu 
một anh em ngã bệnh, bất kỳ ở đâu, thì những 
anh em khác đừng rời người ấy khi chưa chỉ 
định một người hay nhiều hơn nữa, nếu cần, để 
săn sóc bệnh nhân, như “chính mình muốn được 
săn sóc” (x. Mt 7, 1a). Nhưng trong trường hợp 
tối khẩn, anh em có thể giao bệnh nhân lại cho 
một người khác săn sóc”. (x. Lksc, chương 10). 

 
Phê-rô Trần Ngọc Niên 

 
 
 

15 Ngày cùng với thánh Phanxicô 
CẦU NGUYỆN (tiếp theo) 

Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura, Ofm 
Chuyển ngữ: Paul Hoa, Ofm 

Ngày thứ chín 

NGÔI	LỜI	CỦA	CHÚA	CHA	

Thật xứng đáng và thật thánh thiện 
 
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực 

hằng ngày đó là Đức Giêsu Kitô, Con Cha yêu 
dấu và là Chúa chúng con, để tưởng nhớ, thấu 
hiểu và suy tôn tình yêu của Người đối với 
chúng con, cũng như mọi lời Người nói, mọi 
việc Người làm và mọi nỗi đau khổ Người đã 
chịu vì chúng con. (Kinh Lạy Cha quảng diễn, 6) 

Khi diễn giải lời kinh của Chúa, Kinh Lạy 
Cha, thánh Phanxicô gán cho lời cầu xin lương 
thực hằng ngày một ý nghĩa trực tiếp chỉ về 
Chúa Kitô. Lương thực hằng ngày nếu thiếu thì 
con người không thể sống được, đó là Con yêu 
dấu, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đời 
sống người tín hữu có một ý nghĩa, để nó triển 
nở và tồn tại, nó phải gặp Đức Giêsu Kitô. Điều 
thánh Phanxicô thấy trước tiên trong mầu nhiệm 

Đức Giêsu, đó là tình yêu của Người đối với 
chúng ta. Ăn bánh ấy là Chúa Giêsu, đó là đón 
nhận tràn đầy mặc khải lạ lùng về tình yêu vô 
cùng của Người đối với mọi người. Biểu từ đối 
với chúng ta mà chúng ta gặp lại ở mỗi khúc 
quanh của Kinh Tin kính - vì lòai người chúng 
ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời 
xuống thế; vì chúng ta, Người chịu đóng đinh 
vào thập giá dưới thời Phongxiô Philatô - biểu 
từ ấy được nhắc tới hai lần trong đọan văn ngắn 
ngủi của thánh Phanxicô. Nó diễn tả niềm xác 
tín và nỗi xúc động sâu xa của con người trước 
tình yêu khôn lường. Tình yêu này của Đức 
Kitô được biểu lộ trong lời Người nói, trong các 
việc Người làm và những đau khổ Người chịu: 
mọi lời Người nói, mọi việc Người làm và mọi 
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nỗi đau khổ Người đã chịu. Trung tâm cháy 
bỏng của mầu nhiệm Đức Giêsu đó là tình yêu 
của Người, được chứng minh qua giáo huấn, 
công việc và cuộc khổ nạn của Người. 

Ăn bánh ấy có nghĩa là tiếp nhận và tưởng 
nhớ lưu niệm về Chúa Giêsu, cố gắng đi sâu vào 
những sự phong phú khôn dò của Người bằng 
một cố gắng thấu hiểu lần bước theo tâm tình 
thờ phượng, đầy lòng suy tôn. Một lần nữa, 
thánh Phanxicô đúc kết trong một câu ngắn ngủi 
và đơn sơ tất cả phương pháp chiêm niệm tiếp 
cận con người Đức Giêsu: tưởng nhớ, thấu hiểu 
và thờ phượng, không phải bằng những cái xuất 
hiện ra bên ngòai, nhưng trọng tâm của mọi sự: 
đó là tình yêu của Người đối với chúng ta. 

Trong một đọan khác khai triển trình bày của 
ngài về đời sống của người Kitô hữu, thánh 
Phanxicô trình bày rộng hơn cái nhìn của ngài 
về mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể: 

Ngôi Lời chí tôn, chí thánh, chí vinh của 
Người sẽ ngự đến trong lòng Đức Trinh nữ 
Maria thánh thiện và hiển vinh; và từ lòng Đức 
Trinh nữ, Ngôi Lời đã nhận lấy xác phàm đích 
thực của lòai người yếu hèn chúng ta. Vốn giàu 
sang phú quí, Người vẫn muốn chọn nếp sống 
nghèo khó ở trần gian này cùng với Đức Trinh 
nữ chí thánh, thân mẫu Người. 

Rồi gần đến giờ chịu khổ nạn, Người đã cử 
hành lễ Vượt Qua với các môn đệ. Người cầm 
lấy bánh, tạ ơn, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và 
nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình 
Thầy” (Mt 26, 26). Và cầm lấy chén lên, Người 
nói: “Đây là Máu Thầy, Máu để lập giao ước 
mới, đổ ra cho anh em và muôn người được tha 
tội” (Mt 26, 27). 

Sau đó, Người cầu nguyện cùng Chúa Cha: 
“Lạy Cha, nếu được, xin cho con khỏi uống 
chén này”. Và mồ hôi Người như máu nhỏ từng 
giọt xuống đất. Tuy nhiên, Người đặt mình theo 
ý Chúa Cha và nói: “Lạy Cha, xin vâng ý Cha, 
xin đừng theo ý Con, nhưng xin theo ý Cha”. 
Mà ý Chúa Cha là Chúa Con hiển phúc và vinh 
quang mà Người đã ban cho ta, Đấng đã sinh 
ra cho ta, hãy lấy máu mình làm hy tế và lễ vật 
dâng trên bàn thờ thập giá. Chúa Con đã hiến 
mình như thế không phải vì bản thân Người, - 
chính nhờ Người vạn vật được tạo thành - 
nhưng là vì tội lỗi chúng ta. Người đã để lại một 
gưong mẫu cho chúng ta dõi bước theo Người.  

(Thư gởi các Tín hữu, bản gốc II, 4- 13) 

Chúng ta chiêm ngắm nơi bức tranh này sự 
quân bình và sự chính xác về Thần học, đồng 
thời có một văn phong vang vọng và trữ tình.  

Ở đó, mọi sự đều nói với chúng ta về Chúa 
Con, nhưng cả ở đây nữa, Chúa Con không thể 
xa rời Chúa Cha, luôn có sự hiện diện của 
Người, cùng với Người tiếp tục cuộc đối thọai 
đau đớn và đầy tin tưởng. Người là Lời của 
Chúa Cha ấy, là Ngôi Lời, chí tôn, chí thánh, 
chí vinh, gợi lên nơi con người tâm tình khâm 
phục và tôn kính. Người vốn giàu sang phú quí 
(2Cr 8, 9), vì Người có sự viên mãn của một Vì 
Thần Linh cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh 
Thần, chính nhờ Người vạn vật được tạo thành. 
Hợp với đức tin của Giáo Hội được tuyên xưng 
trong Kinh Tin kính, thánh Phanxicô nhìn mầu 
nhiệm Đức Kitô từ trên cao, theo cách nhìn 
xuống. Quả vậy, chính Chúa Cha cao cả từ trời 
sai Lời vang dội của Người đến để Lời âm thầm 
nhận lấy xác phàm đích thực của lòai người yếu 
hèn chúng ta. Xác phàm đích thực được nhắc tới 
ở đây không phải nơi giá trị và phẩm giá của nó, 
nhưng nơi các giới hạn và sự yếu hèn của nó - 
đau khổ, sự chết -. 

Sự đi xuống từ trời cao vinh hiển đến xác 
phàm yếu hèn, do một sứ giả là thiên thần 
Gabriel loan báo, được thực hiện trong lòng 
Đức Trinh nữ Maria thánh thiện và hiển vinh. 
Là người thánh thiện và hiển vinh, thế mà chính 
Mẹ cho Ngôi Lời chí tôn của Chúa Cha thân xác 
nhuốm mùi đau khổ và sự chết. Hơn thế nữa, 
Mẹ còn tiếp tay và đồng hành với Con của Mẹ 
trong sự chọn lựa đức nghèo khó ấy. Nghèo về 
của cải, hẳn là thế, nhưng trước hết đó là tình 
trạng tăm tối, xóa mình đi, khiêm hạ, của Đấng 
“đã hòan toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân 
nô lệ” (Pl 2, 7). “Người đã từ trời xuống thế... 
và mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh nữ 
Maria” được thánh Phanxicô tăng thêm phần bi 
thảm; ngài nêu bật sự đối lập giữa trời cao, vinh 
quang và xác phàm yếu hèn. Từ chỗ đến trong 
xác phàm, thánh Phanxicô không nói tới cuộc 
đời trần thế của Đức Giêsu, ngài đi ngay qua, 
cũng không phải là cuộc Khổ nạn, nhưng là 
cuộc Vượt Qua Người đã cử hành với các môn 
đệ. Theo kiểu một chưởng nghi, ngài long trọng 
làm lại bài tường thuật về việc thiết lập Thánh 
Thể. Thánh Thể như lưu niệm sống động về 
cuộc Tử nạn-Phục sinh của Chúa Đấng không 
còn chết nữa, nhưng hằng sống trong vinh 
quang vĩnh cửu (T TD 22), giữ một vị trí quan 
trọng trong cái nhìn của thánh nhân. Chính nhờ 
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Thánh Thể, nghi thức và bí tích, Chúa ở mãi với 
các tín hữu như chính Người đã nói: “Này đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” 
(Hn 1, 22). Những gì Người đã nói, làm và chịu 
đau khổ vì chúng ta, đã được trở nên hiện diện 
trong biến cố vượt qua của Đấng Chịu đóng 
đinh-Phục sinh. 

Ngòai sự hiện diện của Mình và Máu, theo 
thánh Phanxicô, thực tại sâu xa của Thánh Thể 
là việc Chúa Con tin tưởng đặt mình trong bàn 
tay mạnh mẽ của Chúa Cha. Nao núng vì viễn 
ảnh về vận mệnh của mình - khổ nạn và sự chết 
- đến độ chảy mồ hôi máu, Chúa Con mong 
được thóat khỏi cảnh tượng ấy, trong khi vẫn 
hòan toàn vâng theo ý Chúa Cha. Khi nói về 
Chúa Con phó mình theo ý Chúa Cha, thánh 
Phanxicô sử dụng những từ chỉ sự âu yếm và 
gọi Người là hiển phúc và vinh quang. Người 
Con ấy đã được ban tặng và đã được sinh ra cho 
chúng ta - ám chỉ đọan văn của Isaia được công 
bố dịp Noel (Is 9, 5) và thánh Phanxicô lấy lại 
trong Thánh vịnh ngài sọan cho ngày lễ này (Tv 
15, 7). Chúa Con hiển phúc, hài nhi đã được ban 
và được đón nhận, giống như, và còn hơn thế 
nữa, Người sẽ bị hiến tế. Khác với Isaac (St 22, 
16), bởi vì phải tự hiến cách tự nguyện, bằng 
máu của chính mình, làm hy tế theo phụng vụ 
trên bàn thờ thập giá. Không phải bàn tay Chúa 
Cha sát tế Người: Là linh mục, Người tự hiến tế 
chính mình. Ngôn từ về hy tế ấy có nghĩa gì: 
dâng mình, máu, hy tế, lễ tế, bàn thờ? Mượn từ 
Cựu Ước và cả từ thư Do thái, những hình ảnh 
ấy gợi đến sự trao ban trọn vẹn, hy tế được thực 
hiện vì tình yêu đối với lòai người. Tình yêu của 
Chúa Cha Đấng đã không dung tha chính Con 
của mình nhưng đã trao nộp vì chúng ta (Rm 8, 
32), tình yêu của Chúa Con Đấng tự hiến mình, 
không phải cho bản thân Người, nhưng cho, hay 
đúng hơn, vì tội lỗi chúng ta. 

Chúng ta ngạc nhiên vì không thấy nhắc đến 
sự Phục sinh trong diễn tiến này của hành động 
vượt qua của Đức Kitô. Như thế không phải vì 
thánh Phanxicô không biết hay bỏ qua. Trong 
Thánh vịnh ngài đã sọan cho Giờ Chín của ngày 
Thứ Sáu Tuần Thánh - giờ Đức Kitô chịu chết - 
sau khi đã mô tả tỉ mỉ các nỗi đau đớn và việc đi 
xuống nơi bụi tro cõi chết, ngài đặt vào miệng 
Đấng chịu đóng đinh bài ca khải hòan này: 

Tôi đã thiếp ngủ, rồi tôi chỗi dậy, 
Cha cực thánh của tôi 
Đã nâng tôi lên trong vinh quang. 
Lạy Cha chí thánh, 
Ngài đã nắm lấy tay phải con, 
Và dẫn con đi theo thánh ý Ngài, 
Rồi nâng con lên vào chốn vinh quang... 
Chúa phán: Hãy nhìn xem, hãy nhìn xem, 
Này Ta đây là Thiên Chúa, 
Ta sẽ được nâng lên trên mọi dân tộc, 
Ta sẽ được nâng lên khỏi mặt đất này... 
Chúng tôi biết Người đang ngự đến, 
Người sẽ đến xét xử công minh (KVQ VI) 

Như thế, đối với thánh Phanxicô được Phúc 
Âm Gioan gợi hứng (Ga 8, 28; 12, 32), việc 
Đức Giêsu được nâng lên cao đồng thời cũng là 
việc đi lên nơi vinh quang, biểu dương Người là 
Chúa tể vũ hòan, loan báo ngày trở lại. Cái nhìn 
của ngài về Đức Kitô không bỏ sót một nhân tố 
quan trọng nào của mầu nhiệm. 

Câu cuối của bản văn nói đến gương mẫu 
Người để lại cho chúng ta dõi bước theo Người. 
Đọan này lấy từ thư thứ nhất của thánh Phêrô 
(2, 21), giữ một vị trí quan trọng trong linh đạo 
của thánh Phanxicô: ngài trích dẫn nó năm lần 
trong các Tác phẩm của ngài. Như văn mạch 
cho thấy, không phải là lặp lại các hành vi và 
các họat động của Đức Giêsu trong cuộc sống 
tại thế, nhưng là mượn và đi hết con đường 
Người đã đi: từ cung lòng Chúa Cha cho đến 
khi trở lại trong vinh quang. Đi vào mầu nhiệm 
khiêm hạ và nghèo khó của Ngôi Lời rời ngai 
vàng mà đến trong lòng Đức Trinh Nữ (Hn 1, 
16); uống chén thánh nơi đó sáng ngời máu của 
tình yêu bất họai (Inhaxiô Antiốt); trong mọi 
biến cố và mọi tình huống, đặt ý mình theo ý 
Chúa Cha, cho đến chết nếu phải chết; sau 
những đau đớn của cuộc khổ nạn, bước vào 
trong vinh quang nơi Chúa Cha đưa Con của 
Người vào, để ở nơi Chúa Con ở và để chiêm 
ngưỡng vinh quang ấy (Ga 17, 24; L Ksc 22, 
55), bước theo vết chân Đức Kitô là như thế. 

Trí nhớ, trí hiểu và lòng tôn sùng tình yêu 
Đức Kitô dành cho chúng ta và những gì Người 
đã nói, đã làm và chịu đựng vì chúng ta dẫn đến 
một cuộc chiêm ngưỡng như thế. 
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 
 

 
 

THÁNG 10 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 

Ngày  Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
04/11 Carôlô Phan Châu Lý Đất Sét 

11/11 Máctinô Nguyễn Văn Thành Cư Thịnh 

11/11 Máctinô Vũ Văn Thành Thủ Đức 

23/11 Clementê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 

23/11 Clementê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 

24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 

24/11 Phi Khanh Vương Đình Khởi Thủ Đức 

30/11 Anrê Nguyễn Hoàng Dũng Thủ Đức 

30/11 Anrê Trần Hữu Phương Thủ Đức 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

Ngày Qua Đời Họ Tên 
21/11/1968 André Durand 
22/11/1993 Điđacô Nguyễn Văn Thay

 

 




