
10
2012(329)

Địa chỉ liên lạc: 03 Mai Thị Lựu, Đakao, Quận1, Tp. HCM

� �(08)3822 2294 ofmvietnam@gmail.com    http//:www.ofmvn.org

NĂM ĐỨC TIN 2012
2013

“Chúa đã ban cho tôi ơn tin mạnh mẽ...”
(Thánh Phanxicô)



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
2

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Thư Anh Giám Tỉnh  03
Thư Tổng Phục Vụ và Ban Tổng cố vấn 

 Liên đới và trách nhiệm… 06
Tin Tỉnh Dòng 

 Lễ Khấn Trọng Thể 10
 Khóa gặp gỡ anh em trẻ tại Nam Hàn 10
 Mừng lễ Cha Thánh Phanxicô 12
 Hội thao mừng lễ Cha Thánh Phanxicô 12
 Khóa mục vụ và truyền giáo 13
 Thư anh Samuel Trương Đình Hòe 13

Tin Nhà 
 Tin Học viện Phanxicô 14
 Tin Cộng đoàn Pleiku 15
 Tin Cư Thịnh 17
 Chia sẻ của Cộng đoàn Sông Bé 18

Trang PSTT - GTPS 
 Thánh Thể nguồn mạch  

và sự biểu dương mối hiệp nhất huynh đệ 19
 

Chia sẻ trong Chia-sẻ  
 Trang giới thiệu Duns Scotus:  24 
 Thư Anh TPV: “Hãy đi xây lại Nhà Ta”  29 
 Người Công giáo được mời gọi  

sống đức tin trong Năm đức tin 31 
 Trở thành dấu chỉ  

về tình yêu bao la của Thiên Chúa 32 
 Lễ Tuyên Khấn trọng thể năm 2012 33 
 PHANXICÔ  

Thấm nhuần sâu đậm Phúc âm” - 
Chúng ta Phanxicô hôm nay… 35 

 Lễ Thánh Phanxicô:  
“Tính mới mẻ của sứ điệp Phanxicô” 36 

 Thánh Phanxicô và Đức tin 39 
 Tính mới mẻ của sứ điệp Phanxicô 40 
 Thi sĩ Dòng Phanxicô: 

 Thầy Vũ Trung Chính 41 
Thơ Hai Tê Miệt Vườn 43 
Những ngày ghi nhớ  44 
 

 

 

 

Tháng Cộng đoàn – Điểm Ban Ngành GĐ. PS 

11 - 2012 Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài,  
Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội, Hà Nội Huấn Luyện CPS 

12 - 2012 Suối Dầu, Đakao, Xuân Sơn,  
Cù Lao Giêng, Bình Giả, Vinh Thường Huấn CLARA – FMM 

01 & 02 - 2013 

Thanh Hải, Cư Thịnh, CÔL,  
Sông Bé, Pleiku, Du Sinh, Cần Thơ, 
Vĩnh Phước, Đất Sét, Đồng Dài,  
Thủ Đức, Cồn Én, Hòa Hội, Hà Nội 

Phúc Âm Hóa 
-Huấn Luyện PSTT - CPS 



Chia Sẻ 10 - 2012 (329)  
3

 
Đakao, ngày 11 tháng 10 năm 2012 

 
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam 

 
Anh chị em thân mến,  
 

Xin Chúa Kitô ban bình an cho anh chị em!  

Trong những ngày này, Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 
XIII đang được cử hành tại Rôma với đề tài “Tân phúc âm hóa để thông 
truyền đức tin Kitô giáo”, rồi hôm nay Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI sẽ 
cùng với các nghị phụ khai mạc Năm Đức Tin, dưới ánh sáng của Công 
đồng Vatican II, trong năm kỷ niệm 50 năm khai mạc. 

THĐGM là “một thời gian thiêng liêng được sống cao độ bởi người 
ta biết rằng ở đây chuyện liên hệ đến là chính sứ điệp của Đức Giêsu, việc 
hiểu biết Đức Giêsu trong thế giới ngày này và ngày mai”. “Họp THĐGM 
là bước đi với nhau để lắng nghe những gì Thần Khí Chúa gợi ý và chỉ 
bảo để Hội Thánh tiếp tục con đường của mình theo hướng tốt”. Tại 
THĐGM, người ta “lắng nghe cũng nhiều như người ta nói. Người ta cùng 
lắng nghe Lời Thiên Chúa nhưng cũng lắng nghe những tiếng nói và 
những kinh nghiệm của các giám mục khác trên khắp thế giới”. Tại 
THĐGM, người ta “dệt các ngôn ngữ khác nhau và như thế vẫn hiểu được 
nhau dù có những khác biệt to lớn về hoàn cảnh sống và về văn hóa, và 
như thế, tìm ra được một ngôn ngữ chung mà nói với tính phổ quát của 
Giáo Hội, nói với tính công giáo của Giáo Hội, khi đề cập đến những điều 
cốt yếu”. Đấy là một vài tư tưởng của cha Federico Lombardi, giám đốc 
Phòng báo chí của Tòa Thánh, trong bài xã luận trên tờ Octava Dies, tuần 
báo của Trung Tâm Truyền Hình Vatican1. Chúng ta cầu nguyện để 
THĐGM đưa lại những ánh sáng mới cho công việc loan báo Tin Mừng.  

Còn Năm Đức Tin “sẽ là một cơ hội thuận lợi để đưa toàn thể Giáo 
Hội bước vào một giai đoạn suy tư đặc biệt và tái khám phá đức Tin” 
(Tông thư Cánh cửa đức Tin, số 4). Ước gì mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn, 
mỗi gia đình sẵn sàng đón nhận các hướng dẫn ở cấp Hội Thánh toàn cầu 
cũng như cấp Giáo Hội địa phương mà đào sâu và sống đức Tin của mình 
cách mới mẻ hơn, “để tái khám phá niềm vui đức Tin và tìm lại niềm hăng 
say thông truyền đức tin” (số 7). 

Là những con người thuộc lục địa châu Á, chúng ta cũng nên quan 
tâm đến những phát biểu của Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám 
mục Mumbay, Tổng thư ký của Liên hiệp các HĐGM châu Á (FABC): 
“Châu Á được diễm phúc là có một vốn giàu sang là các nền văn hóa cổ 
xưa và rất phát triển, và là cái nôi của đa số các tôn giáo của thế giới. Điều 
này hầu chắc là do bản tính thiêng liêng rất sâu sắc của tâm hồn Á châu 
đang thường xuyên đi tìm Tuyệt Đối”. Châu Á đang “trải nghiệm những 
niềm hy vọng và những niềm vui do một cuộc tái sinh thường hằng trong 
Thánh Thần”. Ước gì chúng ta quan tâm hơn nữa đến những kho báu của 
châu lục chúng ta2. 

                                                 
1 Zenit 8-10-2012. 
2 Zenit 9-10-2012. 
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Riêng Đại Gia đình Phan sinh chúng ta còn có những niềm vui lớn trong những ngày này. 
Ngày 29-9 vừa qua, cha Gabriele M. Allegra, OFM, người đã làm việc miệt mài từ năm 1961 đến 
năm 1976 để dịch bộ Kinh Thánh ra tiếng Hoa, đã được phong chân phước, và ngày 13-10 này, 
mười bốn vị tử đạo của Dòng AEHM tại Praha đã hy sinh mạng sống để minh chứng niềm tin vào 
năm 1611, cũng sẽ được phong chân phước. Để giúp chúng ta sống những ơn lành này, vào ngày 
24-9, anh Tổng Phục vụ José R. Carballo, OFM, đã viết cho chúng ta một bức thư, tôi xin trích một 
ý cuối cùng: Noi gương các chân phước của Gia đình chúng ta, “chúng ta sẽ thực sự trở nên những 
sứ giả đáng tin và hấp dẫn của Tin Mừng hầu cho ‘nhiều người đang tìm kiếm Thiên Chúa’ có thể 
‘khám phá ra con đường đúng đắn dẫn đưa đến cánh cửa đức tin’”. 

 Các ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta thật phong phú. Chúng ta cố gắng tận dụng để sống 
và giúp nhau sống niềm tin trong thời buổi con người đang mất dần niềm tin vào Thiên Chúa và vào 
nhau. Cuộc trở lại với Thiên Chúa và với nhau mà THĐGM, Năm Đức Tin, Công đồng Vatican II - 
50 năm, đang dồn dập cổ võ và thúc bách chúng ta, sẽ giúp chúng ta là giáo dân, tu sĩ, và linh mục, 
sống cuộc sống mình đầy ắp ý nghĩa có thể tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho người khác. 

Chúng ta lại đang sống trong tháng Mân Côi, là thời gian thuận tiện để chúng ta ôn lại công 
trình cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta, nhờ Trung gian là Đức Giêsu Kitô và Đấng 
đồng công cứu chuộc là Mẹ Maria. Truyền thống Phan sinh chúng ta có Chuỗi 7 Sự Vui, cũng rất 
thích hợp để giúp chúng ta chiêm ngắm tình yêu toàn năng của Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với 
Người. Do không thể mỗi ngày đọc cả 70 kinh, có những cộng đoàn cứ mỗi ngày chiêm ngắm một 
“sự”, bảy ngày là bảy “sự”: đây cũng là một cách tốt để suy niệm chuỗi Mân Côi. 

Xin cha thánh Phanxicô tiếp tục chuyển cầu cho những nỗ lực giúp nhau nên thánh trong Gia 
đình chúng ta.  

Thân ái chào tất cả anh chị em. 

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh 
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LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH PHANXICÔ 
THƯ TỔNG PHỤC VỤ & BAN TỔNG CỐ VẤN 

DÒNG ANH EM HÈN MỌN 
Prot.103224 

LIÊN ĐỚI VÀ TRÁCH NHIỆM 
Các Anh Em Hèn Mọn trong cuộc khủng hoảng hiện nay 

 
Anh em thân mến, 
Xin Chúa ban bình an cho anh em! 
Nhân dịp lễ mừng kính Cha Thánh Phanxicô 

chúng ta, chúng tôi muốn chia sẻ một vài suy 
nghĩ về cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế 
hiện nay. Cuộc khủng hoảng đó vượt xa biên 
giới các nền kinh tế phát triển và biến thành 
cuộc khủng hoảng về sự kém phát triển với tầm 
mức rộng lớn hơn, đang tác động tới hơn hai tỷ 
con người bị buộc phải sống trong cảnh cực kỳ 
nghèo khó. 

Chúng tôi không có ý bàn tới toàn bộ vấn đề 
rất ư là phức tạp, song đúng hơn khích lệ cá 
nhân cũng như tập thể nên hỏi thử nhau xem: 
Chúng ta có hoặc cảm thấy mình có trách nhiệm 
gì trong hoàn cảnh khó khăn đó? Là Anh em 
Hèn mọn, chúng ta cảm nghiệm thế nào về tình 
hình thế giới, nhất là về cuộc khủng hoảng 
chung đang tác động tới quá nhiều các gia 
đình? Hôm nay, chúng ta có thể sống một cách 
trung tín và thật ý nghĩa việc chúng ta chọn lựa 
khó nghèo, liên đới và làm chứng như thế nào, 
để rồi vì thế mà mang lại phẩm giá và cơ hội 
cho những người đang phải chịu tác động tiêu 
cực của cuộc khủng hoảng? Nỗi đau khổ của 
quá nhiều người, đặc biệt những người tầm 
thường nhất, là nguồn bận tâm đối với chúng ta, 
những kẻ đang nôn nóng được tiếp tục sống tư 
cách người anh em tu sĩ của dân chúng. 

Không chỉ là một cuộc khủng hoảng  
kinh tế và tài chính 

Bằng nhiều cách, cuộc khủng hoảng hiện nay 
không giống như các cuộc khủng khoảng đã 
diễn ra trước đây. Nguyên nhân chính trong 
cuộc khủng hoảng này lại được nối kết với 
chính hệ thống, với cách tổ chức và với những 
nguyên tắc cũng như những động lực thúc đẩy 
nằm tại nền tảng hệ thống. Những năm gần đây 
đã cho thấy ưu thế vượt trội của tài chính trên 
nền kinh tế thực thụ. Ưu thế vượt trội ấy cũng 
đã lan rộng sang lãnh vực chính trị, hầu như 
biến chính trị thành nô lệ của tài chính. 

Bên cạnh việc 
gây ra tình trạng 
chênh lệch trong 
thu nhập, cuộc 
khủng hoảng cũng 
đã mang tới sự 
biến động và sự 
thiếu minh bạch 
trong các thị 
trường, do ảnh 
hưởng của khu 
vực tài chính. 
Tiến trình đó đã 
khiến người ta 
mất tin tưởng vào 
lãnh vực thị trường và làm cho lãnh vực này mất 
tính khả tín, mất tin tưởng vào các giá trị thiết 
yếu cần phải có để cho các thị trường được vận 
hành và tồn tại. Tiến trình đó đã tạo ảo giác về 
việc liên tục gia tăng nguồn thu nhập tiền tệ và 
làm phát sinh một sự quá tự phụ, gắn liền với 
cơn “cám dỗ” là có thể tách biệt lợi nhuận ra 
khỏi lao động, làm nẩy sinh “sự ly dị” giữa tài 
chính với nền kinh tế thực thụ.  

Vì cho rằng quyền lực đi liền với khu vực tài 
chính, khoảng trống được tạo ra trong lãnh vực 
thị trường do bởi sự xói mòn lòng tin và sự 
minh bạch đã được lòng tham lấp đầy, và lòng 
tham đó lại trở nên đặc quyền đặc lợi cho tư bản 
tài chính. Sự bành trướng lợi nhuận đã trở nên 
một mục tiêu được hầu hết các tập đoàn quản lý 
chia sẻ và không phải là không thường xuyên, 
các tập đoàn quản lý đã sử dụng việc tinh giảm 
nhân viên, như một đòn bẫy để những người có 
cổ phần mới thu về được lợi nhuận mà thôi. 

Đối với hàng triệu người, cuộc khủng hoảng 
có nghĩa là thất nghiệp. Họ không còn kiếm 
được thu nhập và lo lắng dòm ngó những khoản 
phúc lợi bị chính phủ cắt mất, dẫn tới mối nguy 
hiểm là một sự loại trừ tận cùng về mặt xã hội. 
Việc giá cả thực phẩm gia tăng cũng bó buộc 
hàng triệu người, đặc biệt tại các quốc gia nghèo 



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
6

nhất, lâm vào tình cảnh chính sự sống còn của 
họ bị đe dọa. 

Cuộc khủng hoảng hiện nay – cùng với sự 
nghèo khó mang tính toàn cầu, nạn đói, chiến 
tranh và việc tàn phá thiên nhiên – không chỉ là 
một vấn đề kỹ thuật hoặc tình thế, song đụng 
chạm tới các chiều kích đời sống chúng ta, trên 
bình diện nhân loại và đạo đức. Chúng ta phải 
chất vấn cả chủ nghĩa vụ lợi, việc chạy theo lợi 
nhuận cá nhân bằng mọi giá, lẫn chủ nghĩa tiêu 
thụ vô độ. Các hoạt động ấy đang uốn nắn nên 
nền văn hóa thống trị hôm nay và cổ võ cho 
vòng lẩn quẩn của tư lợi. Các hoạt động ấy chạy 
theo một kiểu lý luận được diễn tả qua các mối 
liên hệ dựa trên nguyên tắc trao đổi sằng phẳng, 
nghĩa là có cho thì phải có nhận. Tuy nhiên, cơn 
khủng hoảng rộng lớn đang chứng thực cho thấy 
kết quả tiêu cực của những chọn lựa mang tính 
vụ lợi, chẳng hạn như sự vô hiệu của rất nhiều 
chính sách, tự bản chất chỉ mang tính kỹ thuật, 
nhằm cố gắng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. 

Một suy tư dựa trên linh đạo chúng ta 
Để vượt qua cuộc khủng hoảng và làm thay 

đổi thế giới, cần phải có một sự thay đổi phương 
hướng mang lại ý nghĩa mới cho đời sống chúng 
ta và hình dung ra một mô hình phát triển khác. 
Linh đạo Phan sinh dựa vào Tin Mừng cống 
hiến một sự thấu hiểu quý giá cho công tác đó: 

* Phúc âm là “Tin Mừng” làm cho sống và 
như thế, “Phúc âm không chỉ là truyền thông 
những điều có thể người ta đã biết – song, Phúc 
âm là một sự truyền thông làm cho những điều 
đó diễn ra và là sự thay đổi đời sống” (Spe 
Salvi, 2). Do đó, tin vào Phúc âm nghĩa là đi tìm 
nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, là khám 
phá các thái độ và cách ứng xử đã gây nên cuộc 
khủng hoảng, là chất vấn cung cách chúng ta 
đang sống, là tiến hành việc hoán cải và trở nên 
“Tin Mừng” cho những người đang đau khổ. 

* Trung tâm đời sống người Kitô hữu là tình 
yêu. Thiên Chúa là tình yêu. “Giới răn yêu 
thương vĩ đại đòi buộc chúng ta phải nhận biết 
trách nhiệm của mình đối với những người mà 
họ cũng giống như chúng ta, đều là những thọ 
tạo và là con cái Thiên Chúa. Trong nhiều 
trường hợp, việc trở nên anh chị em với nhau 
trong nhân loại cũng như trong đức tin phải giúp 
chúng ta nhận ra nơi tha nhân thực sự là một cái 
tôi khác, được Chúa yêu thương vô bờ vô bến. 
Nếu chúng ta trau dồi cách nhìn người khác 
cũng là anh chị em chúng ta, thì rồi tự nhiên sự 

liên đới, công lý, lòng thương xót và cảm 
thương sẽ trào tràn trong tâm hồn chúng ta” 
(Đức Bênêđíctô XVI, Sứ điệp mùa Chay 2012, 
số 1). 

* Tình yêu mà Chúa Giêsu đã sống và đã 
mạc khải dẫn chúng ta đến chỗ ưu tiên quan 
tâm đến những người nghèo khó và đau khổ, 
cũng như bao gồm cả việc theo đuổi công lý là 
một trong những dấu chỉ cho thấy Nước Chúa. 
Đối với Chúa Giêsu, Đấng được sai đến để 
mang Tin Mừng cho người nghèo khó (x. Lc 4, 
18; Mt 11, 5), đời sống của những kẻ bị gạt ra 
bên lề và bị loại trừ là một cớ gây vấp phạm. 
Nếu chúng ta nhìn thấy sự nghèo khó như một 
cớ gây vấp phạm, thì chúng ta phải được dẫn tới 
chỗ lấy một lập trường tích cực và công khai vì 
các quốc gia và các khu vực nghèo khó trong xã 
hội(x. HC 96 §2). 

* Mọi của cải đều thuộc về Thiên Chúa là 
Đấng ban tặng chúng vì thiện ích mọi người. 
Phanxicô xác tín rằng mọi của cải, tinh thần 
cũng như vật chất, đều là của Thiên Chúa: 
chúng không thuộc về chúng ta. Kinh Thánh 
thường nhắc nhớ rằng: “Trái đất thuộc về Thiên 
Chúa” (x. Lv 25, 23; Xh 9, 29; Tv 24, 1) và dạy 
rằng: Nhân loại không thể xem bất cứ thứ gì là 
của riêng, vì mọi sự tốt đẹp đều thuộc về Thiên 
Chúa (x. L ksc 17, 18). Chúng ta lãnh nhận mọi 
thứtrong tư cách là những nhà quản lý, để đem 
mọi thứ ấy ra mà phục vụ cho hết thảy mọi 
người. Viễn ảnh của Phanxicô tương hợp với 
giáo huấn của các Giáo phụ về của cải là dành 
cho toàn thể vũ trụ, đây cũng là lập trường một 
lần nữa được giáo huấn về xã hội của Giáo hội 
thời hậu Công đồng lấy lại. 

* Dâng trả. Đối với Phanxicô, việc chia sẻ 
hoặc liên đới là một hệ quả hợp lý trong quan 
niệm của ngài về quyền tư hữu. Đối với ngài, 
Thiên Chúa là người chủ duy nhất sở hữu mọi 
của cải và Thiên Chúa phân phối của cải một 
cách quảng đại cho hết thảy mọi người (x. 2 Cel 
77). Việc sử dụng của cải phải được xác định 
bởi nhu cầu: của cải thuộc về những ai cần tới 
chúng. Đối với Phanxicô, việc đem cho người 
nghèo chiếc áo khoác của ngài đơn giản chỉ là 
việc dâng trả, một cử chỉ được hiểu như sự công 
bằng; ngài cảm thấy mình là một tên ăn trộm, 
nếu như ngài không chia sẻ điều mình có với 
những ai cần tới thứ đó nhất (x. 2 Cel 87, 92). 
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Chúng ta có thể làm gì? 
Đối với chúng ta, cuộc khủng hoảng hiện nay 

có thể là một lời kêu gọi của Thần Khí, là “một 
thời gian ân sủng” nhằm thay đổi cách chúng ta 
nhìn thế giới và hành động trong tình liên đới. 
Cuộc khủng hoảng hiện nay không thể để chúng 
ta sống dửng dưng, nhưng là phải phát động 
trong chúng ta, trong các huynh đệ đoàn cấp địa 
phương cũng như cấp Tỉnh dòng, một sự lượng 
giá cẩn thận lại lối sống chúng ta, lượng giá lại 
cách thức cụ thể chúng ta sống không có của 
riêng, lượng giá lại tổ chức kinh tế trong các cơ 
cấu chúng ta và khả năng chúng ta chia sẻ với 
những người nghèo và những người bị gạt ra 
bên lề xã hội. 

Trước tiên, việc nhìn vào đời sống nội bộ các 
huynh đệ đoàn chúng ta, phải chăng sự khẩn 
trương trên bình diện xã hội-kinh tế hiện nay 
không đánh thức nơi mỗi Anh Em một ước 
muốn sống tính nhưng-không và lòng tương 
thân tương ái? Chúng ta biện hộ thế nào về các 
tài khoản cá nhân trong ngân hàng hoặc việc giữ 
thu nhập lại cho bản thân (lương bổng, phụ cấp, 
quà tặng ...vv), mà những thứ đó lại là thuộc về 
huynh đệ đoàn và cũng phải được chia sẻ với 
những người đang thiếu thốn nhất? Qua việc 
đóng thuế, chúng ta có sống lương thiện với xã 
hội không? Chúng ta có tôn trọng luật lao động 
liên quan tới những nhân viên làm việc cho 
chúng ta không? 

Ở cấp Tỉnh dòng, chúng ta có tin rằng việc 
thiết lập một “Quỹ Chung”, được tất cả mọi 
huynh đệ đoàn duy trì để trợ giúp lẫn nhau, là 
một hình thức diễn tả tình liên đới cụ thể giữa 
chúng ta với nhau và diễn tả sự tương trợ lẫn 
nhau giữa các huynh đệ đoàn, cũng như có thể 
là một cách để chia sẻ với những người nghèo 
không? 

Cuộc khủng hoảng hiện nay, bó buộc nhiều 
gia đình phải thắt lưng buộc bụng và nhiều 
người khác phải từ bỏ cả nhu cầu bức thiết của 
họ, cuộc khủng hoảng đó có dẫn Anh Em tới 
chỗ xét duyệt lại lương tâm một cách sít sao về 
một lối sống có lẽ trở nên quá tiện nghi, hoặc 
một sự sử dụng quá mức tự do những phương 
tiện kỹ thuật tinh xảo, hoặc ăn mặc theo lối sống 
rõ ràng là “trưởng giả” và “hưởng thụ” (x. HC 
67). Làm thế nào chúng ta có thể làm thấm 
nhuần lòng can đảm và niềm hy vọng vào 
những người nghèo mới, nếu như chính chúng 

ta lại không thể xoay sở hành động mà chẳng 
cần đến nhiều thứ “không cần thiết”? 

Sự khắc khổ mà cuộc khủng hoảng đưa tới 
cũng phải làm cho chúng ta xem lại việc sử 
dụng tiền mặt (thí dụ như việc tích trữ tiền bạc, 
x. HC 82 §3 và niềm tin của chúng ta vào Chúa 
Quan phòng?) cũng như xem lại vấn đề tài sản 
(nhiều ngôi nhà chúng ta đang bỏ trống). Nhiều 
gia đình bị đuổi ra khỏi mái ấm, những di dân 
không cửa không nhà và những cơ sở từ thiện 
có thể sử dụng nhiều chỗ không được chúng ta 
sử dụng! Và chúng ta ký gởi tiền bạc chúng ta ở 
đâu, trong các ngân hàng nào? Chúng ta không 
biết cách sử dụng những thứ chúng ta dành dụm 
sao? Những thứ dành dụm đó có cổ võ cho các 
dự phóng kinh tế, xã hội và văn hóa tôn trọng 
nhân quyền và bảo vệ tạo thành, hoặc những thứ 
dành dụm đó có cổ võ cho các hoạt động đi 
ngược lại những nguyên tắc đạo đức của chúng 
ta không? 

Chúng ta không chỉ sống sống liên đới và 
chia sẻ một cách quảng đại, nhưng cũng còn 
phải thông minh và sáng tạo nữa. Nếu nhìn lại 
quá khứ chúng ta, chúng ta để ý thấy rằng: thời 
còn là Nhóm Tuân Thủ là một thời đặc biệt sinh 
hoa kết trái, vì anh em biết cách dàn xếp mối 
căng thẳng trong việc đổi mới nội tâm với việc 
canh tân xã hội, do đó làm phát sinh những 
Monti di Pieta kỳ diệu*. Đây là thí dụ đầu tiên 
mang tầm vi mô trong lịch sử. Tài chính, kinh tế 
vi mô, các hợp tác xã xã hội và hoạt động mậu 
dịch trung thực mang tính chất đạo đức, được 
gặp thấy khắp thế giới, là những hình thức liên 
đới thông minh, nếu được ủng hộ, có thể giải 
phóng nhiều người ra khỏi nạn nghèo đói, trong 
khi vẫn tôn trọng phẩm giá họ. Những hình thức 
liên đới ấy không chỉ là bác ái, song còn cổ võ 
cho khả năng tổ chức của những người hưởng 
lợi nhuận. 

Điều cấp bách là phải cổ võ việc huấn luyện 
cá nhân và cộng đồng các Anh Em, để các cá 
nhân và cộng đồng Anh Em có thể hiểu rõ sức 
năng động mang tính xã hội-kinh tế. Đặc biệt 
đối với các anh Quản lý và Phụ trách, đúng là 
như thế. Việc quản lý các nguồn tài chính không 
thể chỉ trông cậy vào lương tri. Việc quản lý tài 
chính phải là một dụng cụ hữu hiệu để sống tư 
cách công dân một cách có trách nhiệm, tư cách 
đó mưu cầu thiện ích chung và sự phát triển 
toàn diện. 
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Trong công tác mục vụ, chúng ta cần phải 
nâng cao ý thức và giáo dục những người cùng 
làm việc với chúng ta (trong các giáo xứ, trường 
học, đoàn nhóm, phong trào .v.v.) và dành ưu 
tiên cho những người yếu đuối và thiếu thốn. 
Trong các cộng đoàn, chúng ta cần phải thực 
hiện một câu then chốt trong Sách Công vụ 
Tông đồ. Sách Công vụ Tông đồ phát biểu: 
“Đối với họ, mọi sự đều là của chung”. Việc 
thực hiện câu nói ấy mới bảo đảm là các giáo 
xứ, các đền thánh và các tu viện chúng ta sẽ trở 
thành những nơi chốn đón tiếp và quy tụ, là nơi 
những người tình nguyện có thể gặp gỡ những 
người nghèo và chứng tỏ cho thấy tình liên đới. 

Thưa anh em, chúng tôi cũng muốn tự chất 
vấn mình và anh em một câu hỏi còn triệt để 
hơn nữa: Đó là chúng ta có thể cảm thấy còn bị 
vấp phạm do có quá nhiều sự nghèo khó và bất 
công trên thế giới, hoặc chúng ta có ẩn núp 
đàng sau lời tuyên bố dễ dàng rằng: vấn đề 
vượt quá khả năng chúng ta, rồi vì thế chúng ta 
không thể làm được gì trước vấn đề ấy không? 
Phải chăng đó không phải là một cách thức “ru 
ngủ” lương tâm chúng ta? Như vô số những 
giọt nước bé nhỏ làm thành biển khơi, cũng thế 
trong phạm vi xã hội-kinh tế: những giọt tí xíu 
của chúng ta có thể góp phần vào biển đời liên 
đới và sự ân cần. 

Những điều chúng ta chọn lựa trong các lãnh 
vực tiêu thụ, dành dụm và chia sẻ là những phần 
tăng thêm (hoặc những khấu trừ) quan trọng, 
ngõ hầu xây dựng một nền kinh tế liên đới nhằm 
phục vụ mỗi người và hết mọi người. Vì lý do 
đó, chúng ta cần phải ý thức rằng: nền kinh tế 
mới này sẽ không phải là kết quả đơn thuần của 
những quyết sách kinh tế, song cũng phát xuất 
từ đời sống và những hành động của chúng ta. 

Nếu một nền kinh tế minh bạch và mang tính 
cộng đồng nuôi dưỡng tình hiệp thông huynh 

đệ, thì một nền kinh tế biết chia sẻ sẽ thực sự 
làm cho chúng ta trở thành những người anh em 
của người nghèo và kẻ bé mọn. Chắc chắn, đây 
là một chứng từ mang tới cho xã hội một cách 
để lựa chọn, ấy là để được giải phóng ra khỏi 
chủ nghĩa cá nhân và tư lợi mù quáng, thay vào 
đó là cởi mở ra với tình liên đới và sự công 
bằng. Xem chừng chọn lựa con đường này là 
cách tốt nhất để làm vinh danh Thiên Chúa, Cha 
chúng ta cũng như Anh Phanxicô. 

Roma, ngày 17.9.2012 
Lễ kính Thánh Phanxicô được in Năm Dấu 

Các anh em thuộc Hội Đồng Dòng: 
Anh José Rofriguez Carballo, ofm (Tổng PV) 
Anh Michael Anthony Perry, ofm (Phó TPV) 

AnhVincenzo Brocanelli, ofm (TCV)  
Anh Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm (TCV) 

Anh Nestor Inácio Schwerz, ofm (TCV) 
Anh Francis William Walter, ofm (TCV) 

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

AnhJulio César Bunader, ofm (TCV) 
Anh Vincent Mduduzi Zungu, ofm (TCV) 

AnhAidan McGrath, ofm (TTK) 

*Monti di Pieta là những cơ sở bác ái tín 
dụng cho người nghèo vay không lấy lời, để 
giúp họ vượt qua khủng hoảng kinh tế hoặc 
tránh được món nợ khủng khiếp do những người 
cho vay nặng lãi; Hình thức hoạt động này tỏ ra 
rất hiệu quả và nổi tiếng vào thời Trung Cổ. 
Việc quảng bá và vận động thành lập những cơ 
sở bác ái này trong xã hội thời ấy là một niềm 
vinh dự lớn lao cho các anh em Phan sinh. 
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LỄ KHẤN TRỌNG THỂ 

Lễ tuyên khấn trọng thể của các tu sĩ trong 
Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam hằng năm 
thường được cử hành trong bối cảnh Lễ Thánh 
Phanxicô được in Năm Dấu Thánh. Điều đó nói 
lên đích điểm của các lời khấn chính là trở nên 
đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đặc biệt là 
Chúa Kitô chịu đóng đinh. Vào ngày 17/9/2012, 
Tỉnh Dòng có bốn anh em tuyên khấn vĩnh viễn, 
đó là các anh Phêrô Trần Văn Bình; Giuse 
Nguyễn Đình Tâm Linh, Gioan B. Phạm Xuân 
Thanh và Antôn Nguyễn Anh Tôn. 

Đúng 9g00 thánh lễ bắt đầu trong tiếng hát 
của ca đoàn Học Viện với sự cộng tác của các 
em Tìm Hiểu. 
Sau phần thẩm 
vấn, cha Giám 
Tỉnh FX Vũ 
Phan Long đã 
nhắn nhủ các 
anh em khấn 
trọng rằng: yếu 
tố quan trọng 
giúp sống các 
lời khấn chính 
là sự xác tín 
vào Đức Giêsu 
Kitô. Việc 
tuyên khấn của 
bốn anh em 
hôm nay nói 

lên niềm xác tín đó. Niềm xác tín không chỉ 
dừng lại trong thánh lễ hôm nay nhưng là mở ra 
cho các anh một hành trình mới: hành trình 
hoán cải với sự can đảm và xác tín mạnh mẽ vào 
ơn trợ giúp của Chúa. 

Trong tay anh Giám Tỉnh, lần lượt bốn anh 
em đã long trọng đọc lời tuyên khấn của mình 
với Thiên Chúa. Từ nay, bốn anh em vĩnh viễn 
thuộc về Hội Dòng và bắt đầu hành trình hoán 
cải của mình cách trung tín và phó thác hoàn 
toàn cho Thiên Chúa.  

Thánh lễ tuyên khấn trọng thể và bữa tiệc 
huynh đệ đã kết thúc nhưng chắc hẳn niềm vui 
dâng hiến của bốn anh em khấn trọng hôm nay 
tiếp tục kéo dài trong suốt cuộc đời theo Chúa 
của các anh. Như lời của cha Giám Tỉnh giảng 
trong thánh lễ: “Anh em hãy sống tràn đầy thần 
khí của Đức Giêsu chịu đóng đinh, anh em đừng 
như những chiếc bong bóng nhiều màu chỉ lập 
lòe làm cho mọi người vui mắt một chút, rồi sau 
đó là tan vỡ chỉ còn lại một nhúm cao su bèo 
nhèo, xấu xí…” 

THAM DỰ KHÓA  
GẶP GỠ ANH EM TRẺ TẠI NAM HÀN  

Vinh sơn 
Khóa gặp gỡ anh em trẻ khấn trọng dưới 10 

năm (gọi tắt theo tiếng Anh là AYFG) tại Nam 
Hàn diễn ra 10 ngày từ 17 đến 26 tháng 09 năm 
2012. Vào lúc 23 giờ 35 ngày 16/09, phái đoàn 
Việt Nam gồm bốn anh em: Khoan, Hoài, 
Thành và Hạnh đã lên đường đi Hàn Quốc. Đến 
7 giờ sáng ngày 17/09 máy bay hạ cánh xuống 
sân bay quốc tế Nam Hàn. Anh em phải ngồi xe 
hơi mất khoảng hơn một giờ đồng hồ từ sân bay 
về Nhà Tỉnh Dòng Hàn Quốc tại Seoul – nơi sẽ 
diễn ra buổi khai mạc Hội nghị AYFG vào lúc 
11 giờ trưa cùng ngày. Tổng số tham dự khóa 
này là 34 người, gồm: 24 anh em trẻ khấn trọn 
dưới 10, đến từ 8 quốc gia: Hàn Quốc, 
Philippines, Indonesia, Myanmar, Pakistan, 
Srilanka, Singapore và Việt Nam; 10 anh trong 
ban tổ chức và hướng dẫn đồng hành.  

Anh em có hai ngày đầu và hai ngày cuối ở 
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tại Seoul. Hai ngày đầu, anh em có buổi lễ khai 
mạc do cha Giám tỉnh Hàn Quốc chủ sự, và có 
ba buổi nghe chia sẻ của cha Lobo người Ấn Độ 
về đời sống linh đạo Phan Sinh. 

Sáng 19/09, anh em chuyển đến Sancheong, 
cách Seoul 4 giờ đi xe hơi. Trên đường đi đến 
Sancheong, anh em được ghé thăm và ăn cơm 
tại cộng đoàn Nhà Tập và giáo xứ của tỉnh dòng 
Nam Hàn. Tại Sancheong, tỉnh dòng có 3 cơ sở 
khá lớn: nhà cộng đoàn, nhà tĩnh tâm và nhà 
chăm sóc các bệnh nhân phong. Nhà tĩnh tâm và 
nhà chăm sóc các bệnh nhân phong được tổ 
chức và thiết kế rất tiện nghi. Hiện họ đang 
chăm sóc 100 bệnh nhân phong tại đây về y tế, 
ăn uống, và cả hậu sự khi có bệnh nhân qua đời. 
Trong 6 ngày tại đây, anh em tiếp tục được học 
hỏi qua các bài thuyết trình và trao đổi trong 
nhóm nhỏ về đời sống Phan Sinh, Huấn 
luyện….Tối ngày 22/09, anh em có trình diễn 
và giới thiệu văn hóa của từng quốc gia tại nhà 
nguyện của trung tâm chăm sóc bệnh nhân 
phong, có người dân tham dự. Ngày 23/09, anh 
em tiếp tục đi thăm trung tâm chăm sóc những 
người già vô gia cư cách Sancheong khoảng hơn 
100 cây số. Nhìn chung, cả hai trung tâm này 
được trang bị và thiết kế khá tốt. Các anh em 
OFM Nam Hàn chỉ làm công tác điều hành và 
quản lý, còn các công việc chuyên môn (y tế, 

chăm sóc, dọn dẹp,…) đều là người ngoài hoặc 

các sơ FMM đảm nhiệm. Đến ngày 24/09, cha 
Paskalis, Tổng cố vấn vùng châu Á đến chia sẻ 
về lá thứ của cha Tổng Phục vụ viết cho anh em 
trẻ tham dự khóa AYFG này và mời gọi anh em 
sẵn sàng tham gia vào các chương trình truyền 
giáo của Hội Dòng như tại các nơi: Thánh Địa, 
Marốc, Sudan, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á; 
đồng thời, cha cũng cho biết về điều kiện đi 
truyền giáo anh em cần phải có và được chuẩn 
bị như thế nào. Tối 24/09 ngày cuối cùng tại 
Sancheong, anh em mỗi nước chia sẻ những 
món quà nhỏ mà họ mang theo để tặng cho tất 
cả những người tham dự hôm đó. Sáng ngày 
25/09, anh em rời Sancheong và trở lại Trung 
tâm giáo dục Phan Sinh. Trên đường trở về 
Seoul anh em được đi tham quan và ăn uống tại 
một số nơi. Vào 10 giờ 30 trưa ngày 26/09 
thánh lễ bế mạc và cơm trưa đã khép lại khóa 
AYFG 2012 tại Nam Hàn và chờ 2 năm nữa cho 
khóa AYFG 2014. 

Qua dịp tham dự khóa gặp gỡ này, tôi học 
hỏi được khá nhiều điều từ đời sống, văn hóa, 
và cách làm việc của anh em Hàn Quốc và các 
anh em phan sinh thuộc các nước khác. Sau đây 
là một vài cảm nghĩ xin được chia sẻ với anh 
em: 

- Dù có cản trở về ngôn ngữ, văn hóa, 
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nhưng hầu hết anh em phan sinh từ các 
quốc gia đều có một điểm chung là cùng 
sống một tinh thần Phan Sinh được thể 
hiện qua tình huynh đệ, tính đơn sơ và vui 
vẻ. Có lẽ chính điều đó đã đưa anh em dễ 
dàng đến với nhau và cùng làm việc với 
nhau trong suốt 10 ngày qua. 

- Mục đích của khóa gặp gỡ này không đặt 
nặng nhiều về việc học tập, mà chủ yếu 
tạo cơ hội để anh em từ nhiều quốc gia tập 
trung về sống với nhau, giúp hiểu nhau và 
cộng tác với nhau nhiều hơn. Từ mục đích 
này, tôi thiết nghĩ trong khu vực Đông Á 
(EAC) của chúng ta nên có thêm những 
sinh hoạt chung với nhau; đồng thời, Tỉnh 
dòng chúng ta cũng nên tạo thêm điều 
kiện cho các anh em trẻ đi đến các nước 
khác trong khu vực sống một thời gian 
ngắn để học tiếng Anh hoặc tập sống với 
các môi trường văn hóa khác. 

- Cách tổ chức khóa gặp gỡ này của ban tổ 
chức và anh em Hàn Quốc rất chu đáo và 
hiếu khách. Có lẽ đó cũng là điều mà 
chúng ta cần quan tâm hơn. 

Xin cám ơn anh Giám tỉnh, các anh Cố vấn 
và tất cả anh em đã hiệp thông và tạo điều kiện 
cho anh em chúng tôi được tham dự khóa 
AYFG 2012 này. Nhờ đó tôi có cơ hội học hỏi 
và tiếp xúc với anh em các nước khác, với các 
nền văn hóa khác. 

MỪNG LỄ CHA THÁNH PHANXICÔ 
Khoảng 8 giờ sáng ngày 04 tháng 10, đông 

đảo các anh chị em thuộc Gia đình Phan Sinh từ 
nhiều nơi của Miền Đông và Miền Tây Sài Gòn 
đã kéo về nhà thờ Phanxicô Đakao để dự lễ 
mừng trọng thể ngày cha thánh Phanxicô về 
trời. Vào lúc 8 giờ 30 tại nhà thờ, các anh em 

Học viện đã diễn lại một phần của cuộc đời cha 
thánh Phanxicô để giúp mọi người sống lại tâm 

tình của mình với người cha chung mà cách nay 
hơn 800 năm ngài đã sống, và trở thành mẫu 
gương cho không biết bao nhiêu môn đệ của 
ngài đang ngày đêm bước theo vết chân của 
ngài.  

Đến 9 giờ 30, thánh lễ mừng kính trọng thể 
cha thánh Phanxicô đã bắt đầu do Cha Giám 
Tỉnh FX. Vũ Phan Long chủ lễ và giảng lễ cùng 
đồng tế có khoảng 25 anh em linh mục phan 
sinh đến từ ba cộng đoàn: Thủ Đức, Cầu Ông 
Lãnh, và Đakao. Thánh lễ được cử hành trong 
bầu khí ấm cúng, thánh thiêng và tràn đầy niềm 
vui mừng ngày sinh nhật của Thánh Tổ Phụ trên 
thiên quốc. Trong bài giảng của cha Giám Tỉnh, 
mọi người được mời gọi suy gẫm về đời sống 
đức tin của cha thánh, đồng thời, ngài cũng mời 
gọi mọi người trong Gia đình Phan Sinh và Giáo 
Hội hướng về Năm Đức tin mà Giáo Hội sắp 
khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012. 

Sau thánh lễ mọi người cùng được mời chia 
sẻ quà lộc của cha thánh, gặp gỡ và trò chuyện 
với nhau trong tình huynh đệ, tính đơn sơ trong 
tinh thần phan sinh. 

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, anh em Phan 
sinh tại các miền như Nha Trang, Đà Lạt, Bà 
Rịa Vũng Tàu,… cũng có chương trình và ngày 
lễ đặc biệt mừng kính trọng thể cha thánh 
Phanxicô. Và ngày 7 tháng 10 theo thông lệ 
hằng năm, anh em Cựu Phan sinh tập trung về 
cộng đoàn Thủ Đức để dâng lễ và gặp gỡ nhau 
trong dịp mừng lễ cha thánh.  

HỘI THAO  
MỪNG LỄ CHA THÁNH PHANXICÔ 

Sáng 6/10/2012, tại học viện Phanxicô đã 
diễn ra buổi hội thao mừng lễ Cha thánh. Tham 
dự hội thao năm nay có 173 tu sĩ sinh viên 
thuộc 6 đơn vị lớp của học viện. Bên cạnh đó 
còn phải kể đến lực lượng cổ động viên hùng 
hậu đến từ nhà Tìm hiểu. 
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Ngay từ những phút 
khai mạc, bầu khí hội thao 
đã nóng lên. Sự háo hức 
hiện rõ trên gương mặt của 
các vận động viên và các 
cổ động viên. Cha phụ 
trách cộng đoàn Thủ Đức, 
trong lời phát biểu mở đầu, 
đã nhắc lại mục đích của 
hoạt động thường niên này. 
Đó là nhằm khuyến khích 
tinh thần thể thao, rèn 
luyện sức khỏe của các tu sĩ sinh viên. Tiếp lời 
cha phụ trách, cha phó Giám tỉnh liên tưởng đôi 
chút về “tinh thần thể thao” của thánh Phanxicô, 
con người đã đi bộ khắp đó đây để rao truyền 
Phúc Âm, cũng như về tinh thần thi đua, nỗ lực 
giành lấy phần thưởng thiêng liêng mà thánh 
Phaolô đã nhắc đến trong thư gửi tín hữu 
Côrintô. Và với động tác giơ tay lên cao đầy 
khích lệ, cha tuyên bố khai mạc buổi hội thao. 

Với hai bộ môn rất được yêu thích là bóng đá 
và bóng chuyền, hội thao mừng lễ cha thánh 
năm nay diễn ra hết sức sôi nổi, kéo dài từ 
7g30’ đến 11g30’. Những trận đấu kịch tính đã 
thu hút các cổ động viên hết chạy từ sân bóng 
đá vào sân bóng truyền, lại chạy từ sân bóng 
chuyền ra sân bóng đá để theo dõi xen kẽ các 
trận đấu. Cha Giám đốc học viện cũng khích lệ 
tinh thần các vận động viên bằng những bài 
bình luận” nhí nhảnh” mang đậm chất “logos”. 
Kết quả: đội liên quân lớp 5 - 6 đã giành cúp vô 
địch môn bóng đá; đội lớp triết 3 đã giành cúp 
vô địch môn bóng chuyền; bên cạnh đó còn phải 
kể đến thành tích giải nhì bóng đá của lớp triết 2 
và giải nhì môn bóng chuyền của lớp triết một.  

Phía sau những cuộc tranh tài của buổi hội 
thao còn có phần đóng góp thầm lặng của các 
anh em giúp nấu ăn. Thành quả của những đóng 
góp ấy là một bữa trưa thịnh soạn theo kiểu tu sĩ 
sinh viên, vừa ăn vừa bưng vừa nói chuyện. Đó 
là một kết thúc ấm cúng, đơn sơ cho một buổi 
hội thao đầy ý nghĩa và niềm vui. 

Bỏ lại sau lưng những trận đấu hào hứng, 
mừng rỡ có mà tiếc nuối cũng có, các tu sĩ sinh 
viên hiểu rằng họ cần rèn luyện mỗi ngày để có 
một sức khỏe tốt mà bước đi trên chặng đường 
tri thức của những năm học viện và hành trình 
theo dấu chân Chúa Giêsu suốt cuộc đời. 

Văn Thượng 

KHÓA MỤC VỤ VÀ TRUYỀN GIÁO  

Khóa Mục vụ và Truyền giáo của Tỉnh Dòng 
được tổ chức cho các anh em đang đảm trách 
công việc mục vụ giáo xứ, truyền giáo và Trợ 
úy Dòng Ba từ ngày 9/10/2012 đến 11/10/2012, 
tại tu viện Phanxicô Du Sinh – Đà Lạt. Tổng số 
tham dự khoảng 40 anh em. Suốt ba ngày họp, 
anh em tham dự cùng chia sẻ và trao đổi với 
nhau về hiện trạng và công việc mục vụ, truyền 
giáo và trợ úy của anh em tại các giáo xứ, giáo 
điểm, các huynh đệ đoàn PSTT; báo cáo các 
hoạt động trong năm qua; đưa ra những thuận 
lợi và khó khăn trong các công tác của anh em; 
đưa ra chương trình dự tính cho Năm Đức tin,… 
Anh Giám tỉnh đã cùng đồng hành với anh em 
qua lá thư đề ngày 3/10/2012 gửi anh GTC 
Nguyễn Phước, Thư ký Văn phòng Phúc âm hóa 
và là người đứng ra tổ chức khóa mục vụ và 

truyền giáo này. 
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THƯ CHA SAMUEL TRƯƠNG ĐÌNH HÒE 
Đây là thư điện tử cha Samuel Trương Đình-

Hòe vừa gửi cho anh Giám Tỉnh. 
“Kính anh Long Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh 

Phanxicô Việt Nam 
Anh kính mến, cám ơn anh đã có lời cầu 

chúc ngày lễ Samuel và lời hỏi thăm sức khoẻ. 
Tôi bỏ bệnh viện về MT đã một tháng, đang 
hằng ngày tập đi chống gậy. Phải cắt nhiều 

veines từ đầu gối trở xuống chân, kết qủa là lưu 
thông máu chậm; nước ở lại chân nhiều nên 
chân khó bước và sưng lên. Hằng ngày trị liệu. 
Xin cám ơn tất cả anh em thương xót cầu 
nguyện cho. Hằng ngày, tôi tế lễ sự sống còn 
lại, ơn tái sinh Chúa ban cho. Cảm tạ Chúa ban 
bình an cho chúng ta, cho Tỉnh dòng, anh Giám 
Tỉnh và anh em. 

Kính Thư. STQDDh”  
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Trong những ngày qua, các anh em lớp 3 đã 
tích cực chuẩn bị cho buổi diễn nguyện tưởng 
niệm giờ lâm chung của Cha Thánh Phan-xi-cô. 
Những cơn mưa liên tục làm cho anh em chút 
nào “nản lòng” vì không thể tổ chức ở ngoài 
(hai năm rồi, năm nào cũng mưa). Cho dù khả 
năng mưa rất lớn nhưng sân khấu vẫn được 
dựng lên ở tiền sảnh Học Viện (khối triết). Buổi 
tổng dợt tối ngày 2/10 diễn ra trong suôn sẻ. 
Những cơn mưa đã chấm dứt từ trưa hôm đó. 
Điều này làm anh em lấy lại được chút “hy 
vọng”. Chút “hy vọng” rồi lại bị dập tắt bởi bầu 
trời chiều ngày 3/10 trở nên tối sầm lại. Mưa 
nữa chăng! Dầu vậy anh em vẫn tiếp tục chuẩn 
bị cho sân khấu ngoài trời. Thời tiết tối ngày 
3/10 khá thuận lợi. Ước mơ một lần tổ chức giờ 
tưởng niệm Cha Thánh lâm chung ở ngoài trời 
cũng thành hiện thực.  

Sau giờ cơm tối anh em Học Viện bắt đầu 
đón tiếp các khách mời. Năm nay, không gian tổ 
chức rộng rãi nên tu viện không hạn chế khách 
mời. Ngoài các anh chị em Dòng Ba Phan Sinh, 
Giới Trẻ Phan Sinh còn có một số giáo dân Giáo 
xứ Thánh Linh, Giáo xứ Thánh Tâm và anh chị 
em các nhóm sinh viên, công nhân.  

Đúng 19g30, buổi diễn nguyện bắt đầu. Chủ 
đề diễn nguyện năm nay là: “Thánh Phan-xi-cô, 
đức tin và thế giới ngày nay”. Trong bài diễn từ 
khai mạc của Cha Phao-lô Nguyễn Đình Vịnh, 
ngài đã trình bày kinh nghiệm về Thiên Chúa 
của Cha Thánh vào những ngày cuối đời. Kế 
đến, ngài mời gọi cộng đoàn cùng nhau đọc lại 
những kinh nghiệm đó trong bối cảnh của một 
thế giới đang rơi vào khủng hoảng về nhiều 
phương diện. Cái “phao” duy nhất của cuộc đời 
Cha Thánh và giải pháp cho mọi vấn nạn của 
ngài, đó chính Đức Giê-su Ki-tô. Chính những 

chất liệu suy tư trên đã gợi hứng cho chủ đề 
diền nguyện năm nay. 

Với bài hát “Thánh Linh, Thánh Linh, này 
hồn con khát khao ngài ...” đã đưa mọi người đi 
vào phần một của buổi diễn nguyện: “Diện mạo 
nhân loại trong thế giới ngày nay”. Các hình 
ảnh về thiên tai, bạo lực, ô nhiễm môi trường, 
khủng bố, chiến tranh lần lượt được trình chiếu 
trên màn hình mời gọi mọi người suy tư về hiện 
trạng thế giới hôm nay. Nhiều câu hỏi được đặt 
ra: Đâu là sự quan phòng của Thiên Chúa? Đâu 
là giá trị của niềm tin? Niềm tin của nhân loại: 
nó ở đâu? Là cái gì? Có còn chắc chắn không? 
“Khủng hoảng” đó là từ mà người ta có thể 
dùng để mô tả về diện mạo của thế giới hôm 
nay.  

Sau khi dành vài phút để nhìn về con người 
và thế giới ngày nay, cộng đoàn bước vào phần 
thứ hai : “Thánh Phan-xi-cô, đức tin và cái chết 
trong Thiên Chúa”. Cộng đoàn sống lại giai 
đoạn mà dòng bị chia rẽ cách sâu sắc. Dưới sự 
dẫn dắt của anh Ê-li-a, một số anh em muốn đưa 
hội dòng đi theo sự phát triển của xã hội thời ấy. 
Tuy nhiên, một số khác muốn trung thành triệt 
để con đường lý tưởng ban đầu. Phan-xi-cô rất 
đau khổ khi nhìn vào thực trạng của dòng. Tâm 
hồn ngài xâu xé và rối bời. Dường như tất cả 
những gì ngài đã cố công xây dựng đang đứng 
bên bờ vực xụp đổ. Đức nghèo khó, đức vâng 
phục, đức khiêm nhường, ... phải chẳng Chúa 
muốn lấy tất cả ra khỏi vòng tay của Phan-xi-cô. 
Hai câu hỏi mà ngài luôn đọc trên môi: Chúa là 
ai? Con là ai? 

Thay vì ở lại để cùng với anh em tìm ra giải 
pháp cho những khủng hoảng đang xảy ra trong 
hội dòng, Phan-xi-cô đã chìm sâu trong thinh 
lặng. Nơi mà ngài chọn đến đó là sườn núi La-
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vẹc-na. Nơi đây, ngài đã chìm sâu vào chiêm 
niệm cái chết của Đức Giê-su Ki-tô trên Thập 
Giá. Thinh lặng để gặp gỡ Chúa! Thinh lặng để 
nhận ra con người thật của mình! Và chính 
trong thinh lặng, Phan-xi-cô đã reo lên: “Tôi đã 
gục ngã, tôi đã quá tin tưởng vào sức mình đến 
mức quên mất điều quan trọng nhất. Xin anh 
(Lê-ô) hãy đi nói với các anh em của chúng ta 
đang tản mát khắp nơi rằng, đừng âu sầu và 
tuyệt vọng. Chúa Cha đang ở với chúng ta, anh 
đã nghe lời Ngài hứa rồi đó: ‘Chính Người sẽ 
đưa những con chiên lạc trở về. Vâng! Chính 
Người chứ không phải tôi. Hơn bao giờ hết, lúc 
này tôi tin tưởng vào Người. Chính Người sẽ 
nuôi nấng đàn chiên của Người chứ không phải 
tôi’”. Kinh nghiệm và niềm xác tín về sự quan 
phòng của Thiên Chúa đã kéo Phan-xi-cô ra 
khỏi bóng đêm của tuyệt vọng. Thế rồi Phan-xi-
cô bước tiếp! 

Mùa đông năm 1224, Phan-xi-cô dắt anh Lê-
ô và anh Béc-na-đô bước tiếp lên đỉnh núi La-
vẹc-na. Nơi đây, Phan-xi-cô đã được in Năm 
Dấu Thánh. Lúc này Phan-xi-cô trở nên đồng 
hình đồng dạng với Đức Ki-tô chịu đóng đinh. 
Tình yêu đối với Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng 
đinh đã thúc đẩy Phan-xi-cô đi đến cùng con 
đường Thập Giá. Những ngày cuối đời, Phan-
xi-cô sống trong thể xác đau đớn nhưng tâm hồn 
ngài luôn tràn ngập niềm vui. Ngài đã đón chào 
chị Chết tại nhà nguyện Póc-xi-ôn-cu-la. Nơi 
ngài được sinh ra thì cũng chính là nơi ngài đón 
nhận cái chết. 

Cả cộng đoàn thinh lặng để tưởng niệm biến 
cố lâm chung của Cha Thánh. Giây phút này là 
cơ hội tốt để mọi người tự vấn chính bản thân 
mình về niềm tin vào Thiên Chúa, cách riêng là 
những con cái của Cha Thánh. Bài hát “Giê-su, 
Giê-su, này là hồn con mong nên giống Chúa” 
được mọi người cất lên trong tiếng nhạc nhẹ và 

được lặp lại nhiều lần tạo nên bầu khí linh 
thiêng và thôi thúc tâm hồn vươn lên tìm gặp 
Thiên Chúa.  

Sứ mạng của mỗi người anh em Phan Sinh là 
tiếp tục thắp lên ngọn lửa sốt mà Cha Thánh đã 
thắp lên để soi sáng nhân loại tiến về Thiên 
Chúa. Trong ý nghĩa đó, cộng đoàn bước vào 
phần thứ ba của buổi diễn nguyện: “Thắp cho 
thế giới ánh sáng đức tin”. Mỗi người với ngọn 
nến cháy sáng trên tay cùng với đoàn kiệu 
xương thánh tiến về nhà nguyện Póc-xi-ôn-cu-la 
nằm trong khu vườn Át-xi-di. Sau khi cha Bề 
Trên Cộng Đoàn xông hương, các lời nguyện 
cho các nhu cầu của Hội Thánh và thế giới được 
từng người đại diện cho mỗi thành phần trong 
Đại Gia Đình Phan Sinh dâng lên Thiên Chúa 
nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh. Tiếp theo 
mỗi người lần lượt niệm hương và hôn xương 
thánh. Cha Bề Trên ban phép lành và mọi người 
ra về trong thinh lặng. 

Buổi diễn nguyện chắn hẳn gợi lên trong 
lòng người tham dự những thao thức về con 
người và thế giới hôm nay. Kinh nghiệm về 
Thiên Chúa của Cha Thánh là kho tàng lớn lao 
cho mỗi người khi đối diện với những vấn nạn 
về con người và thế giới. Có thể các thách đố 
mỗi thời mỗi khác. Những giải pháp duy nhất 
cho con người chính là giải pháp mang tên Giê-
su Ki-tô. Phải bám chặt lấy Ngài nếu không 
muốn bị xô đẩy bởi các trào lưu xã hội. Hãy lấy 
Thập Giá Đức Ki-tô làm nền tảng để sống, để ra 
khơi, ... Cũng như thánh Phan-xi-cô, có đôi lúc 
chúng ta lạc trong đêm tối, đi mà không biết đi 
đâu, sống vì Chúa mà cứ thấy như Chúa bị bỏ 
rơi, ... lúc ấy, chính là lúc chúng ta được Thiên 
Chúa thương đến một cách đặc biệt và Ngài 
đang tìm cách ghi vào cuộc sống con người 
những dấu thánh của cuộc thương khó Ngài.  

Học viện Phan-xi-cô, 03/10/2012 
 
 

TIN CỘNG ĐOÀN PLEIKU 
Sê-đăng 

  
Kính chào Cha Giám Tỉnh cùng toàn thể anh 

chị em trong đại gia đình Phan sinh.  
Đã đến kỳ phát sóng, Anh Em trong Cộng 

đoàn truyền giáo Phan Sinh Pleiku xin được góp 

một tiết mục nho nhỏ để tạo bầu khí cho chương 
trình “Chia sẻ” thêm một chút hương vị. 

Chúng tôi xin chia sẻ một vài tin tức trong 
mấy tháng qua của cộng đoàn. 
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Ngày 15 tháng 08, cộng đoàn Iakha đã khánh 
thành ngôi nhà nguyện mới do anh Khánh 
Thông phụ trách. Ngôi nhà nguyện đơn sơ nhỏ 
bé nhưng đó lại là một ước mơ nay thành hiện 
thực của hơn 200 người Công giáo người Kinh 
gốc Vinh đến lập nghiệp tại đây. Ngôi nhà 
nguyện này có một lịch sử rất hài hước. Để 
tránh sự chú ý của chính quyền đại phương, họ 
góp công, góp sức làm nên một nhà kho tươm 
tất. Chính quyền biết ngay đây là một nhà để 
cầu nguyện và cấm hoạt động. Nhưng điều 
Chúa đã muốn thì chính Người sẽ ra tay. Vì thế, 
sau khi thương lượng và làm thủ tục, từ một nhà 
kho nay trở thành ngôi nhà nguyện thật ấm cúng 
và gọn gàng. Sau thánh lễ, mọi người cùng 
chung vui bữa tiệc liên hoan (khoảng 500 
người). Giữa buổi, Đức Giám Mục đến thăm và 
cho một bài huấn từ. Ngài nói đùa nho nhỏ: 
Giám mục không biết mấy anh Phan-xi-cô làm 
bao nhiêu nhà nguyện và thành lập bao nhiêu 
cộng đoàn. Sau đó, Ngài đi thăm viếng những 
vùng lân cận nơi anh em phụ trách, chủ yếu là 
thăm các nhà nguyện. 

Năm nay, Lễ thánh phan-xi-cô được tổ chức 
tại giáo xứ Đức Bà Biển Hồ. Đây là một vinh dự 
lớn lao cho đơn vị đăng cai tổ chức. Ấy vì thế 
mà cả giáo xứ ai ai cũng nô nức đón chờ ngày 

trọng đại này. Ban chức việc đã lên chương 
trình từ việc sửa sang nhà cửa đến việc phục vụ 
cho thánh lễ phải chu đáo và đẹp mắt. Bắt đầu 
từ ngày 20.09, mỗi người một việc, người thì 
cạo vôi nhà thờ để quét sơn lại, người thì đục 
đẽo các loại cửa trong nhà thờ để làm mới (vì 
theo lời Cha Tổng Đại Diện: cửa nhà thờ Đức 
Bà Biển Hồ như răng bà già, muốn rụng lúc nào 
thì rụng). Tưởng đơn giản nhưng mãi đến ngày 
03.10 mới hoàn chỉnh. Nhìn lại các khâu đã 
chuẩn bị, mọi người đều rất hài lòng và tâm đắc: 
công nhận nhà thờ mình sửa lại đẹp thật, có thể 
xử dụng được 50 năm nữa.  

Từ rất sớm ngày 04.10, khoảng 6g30 đã có 
nhiều người từ khắp nơi về để tham dự. Hơn 
1500 người từ các vùng đến tham dự nhưng ai 
nấy đều mang theo một khuôn mặt rất vui tươi 
và dễ thương. Chỗ này người ta thấy anh chị em 
Sê-đăng, chỗ kia là anh chị em J’rai, anh chị em 
Ba-na và vô số người Kinh cùng đến tham dự. 
Xúc động hơn cả là một xe khoảng 20 người 
anh em của trại phong do anh Phục phụ trách 
cũng đến để tham gia ngày lễ trọng đại này. Sự 
xuất hiện của họ làm cho bầu khí của ngày lễ 
thêm vui hơn, đẹp hơn, đông hơn và trang trọng 
hơn.  

Ngoài ra, còn có một đoàn thể khác cũng 
không kém phần quan trọng, đó là các anh chị 
đang tập sự để trở thành huynh đệ đoàn Phan 
Sinh Tại Thế. Tất cả mang sắc phục nâu thật là 
đẹp. Họ hăng hái phục vụ và tạo cho buổi lễ 
được trật tự và trang nghiêm. 

Có 16 linh mục đồng tế, Cha Tổng Đại Diện 
chủ tế và giảng xoay quanh chủ đề: Thánh 
Phan-xi-cô, mẫu gương đức tin. Đây là một 
thánh lễ đa sắc tộc, đa ngôn ngữ. Thánh lễ được 
cử hành đan xen bằng 4 ngôn ngữ: Khi thì bằng 
tiếng Sê-đăng, lúc thì tiếng J’rai, tiếng Ba-na và 
chủ chốt là tiếng Việt. Cộng đoàn hát bộ lễ bằng 
tiếng J’rai và có đội xoang (múa). Thánh lễ thật 
sốt sắng và trang trọng. Cuối thánh lễ, cha Bề 
trên cám ơn tất cả mọi thành phần tham dự và 
cha Tổng đại diện đáp từ bằng nhiều lời khen, 
trong đó có hai lời dành cho giáo xứ đăng cai: 
Ca đoàn hát hay và nhà thờ sửa lại sáng hơn, 
đẹp hơn. 

Sau thánh lễ, tất cả mọi người tham dự đều 
được vào dự tiệc. Ai nấy đều no nê và dư cả “12 
thúng đầy”. Vì thế, mỗi người khi ra về còn 
được tặng thêm một phần cho người nhà không 
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tham dự. Ôi thật là tuyệt vời, một ngày lễ đượm 
tình yêu thương và hiệp thông huynh đệ.  

Tạ ơn Chúa vì tất cả mọi ơn lành Ngài đã ban 
cho anh em trong cộng đoàn, và chúng con xin 
dâng trả những điều tốt đẹp về cho Ngài.  

Đó là một vài chia sẻ của Cộng đoàn truyền 
giáo Phan sinh Pleiku. Xin anh chị em hiệp 
thông và tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi 
trong miền Truyền Giáo Tây Nguyên, luôn sống 
mãi tinh thần Phan Sinh và chia sẻ tinh thần ấy 
cho mọi người. 
 
 

Tin Cư Thịnh  
 

Mừng lễ thánh Tổ phụ năm nay, không có 
hoạt cảnh, song các ông bà anh chị Phan Sinh 
Tại Thế và Phan Sinh Trẻ khá đông, lại có Bài 
Ca Vạn Vật mới. Thánh Phanxicô đã gọi mặt 
trời là anh, mặt trăng là chị … hoặc gọi anh 
chim, chú gà … y như thể chúng là thành viên 
trong gia đình. 

Cộng đoàn 
Cư Thịnh có hai 
chú chó : một 
chú Fox lai đen, 
lông mịn màng 
ôm sát da như 
tơ; một chú chó 
con vốn là giống 
Phú Quốc, có 
xoáy chạy dài 
trên lưng, màu 
trắng và đen 

nâu, tròn trịa, đẫy đà. Anh Mai đã tậu nó về vài 
ba tháng nay, từ lúc nó còn nhỏ xíu. Nó háu ăn 
nên chóng lớn. 

Chú Fox lai, nhỏ loắt choắt, lại còn cụt đuôi, 
đôi mắt trông lờ đờ như kẻ hay mơ mộng, chậm 
chạp, hiền từ như ông thầy tu. Đặc biệt nó rất 
thích khoe hàng, để khẳng định mình là “con 
trai”, chứ không phải “con gái” đâu. Mấy đứa 
nhỏ đi tập hát lấy làm thích thú, cứ đòi bồng đòi 
bế… vuốt ve nó như bồng ẵm đứa bé. Ông thầy 
già nằm nghỉ trên chiếc ghế, giơ cao chân cho 
đỡ tê chân, nó cũng học đòi nằm vắt chân lên 
trời. 

Tuy nhỏ thó và trông lép vế xa với chú Phú 
quốc, song hễ có xích mích, chú Fox con liền tự 

khẳng định mình là đàn anh ngay. Lúc ấy, trông 
nó nhanh nhẹn như 
một con sóc, lại dữ 
dằn như mãnh hổ; nó 
là chú “châu chấu đá 
voi”, với lòng dũng 
cảm vượt trội mà 
không một chút kinh 
sợ: “Đừng ỷ lớn xác 
mà ăn hiếp nhé !”  

Còn chú Phú Quốc 
là kẻ thích thân thiện với mọi người, gặp ai xa 
lạ, nó cũng xem như đã quen biết từ bao nhiêu 
đời. Thấy con Fox sủa, nó cũng sửa, nhưng rồi 
lại nhanh chóng quẫy đuôi thân thiện như một 
nhà ngoại giao dễ tính. Hầu như nó không biết 
giận là gì. Có la mắng nó – hay thậm chí cho nó 
một roi, vì khó bảo – nó đi một vòng, rồi đâu lại 
vào đó, cứ trơ trơ như đá, không hề biết ghét 
ghen, hờn giận. 

Sống trong bốn bức tường nhà tu, chẳng có 
gì vui thích, thế là nó mon men theo bước chân 
người, chạy ra đường ngắm nhìn đoàn xe hay 
đám người qua lại, đơn sơ như trẻ thơ mới lớn, 
hay lóng ngóng như anh nhà quê Hai Lúa, mới 
bước chân lên tỉnh, thấy cái gì cũng lạ, cũng 
hay, đáng nhìn đáng xem. Nó đâu biết rằng có 
những anh “chài mồi” nhìn nó một cách thèm 
thuồng, và sẵn sàng cho nó đầu quân làm bộ 
đội. 

Nhiều lúc nó cất tiếng hát “ôi ta buồn, ta đi 
lang thang…” Nó ngửi thấy cái gì “thơm tho” 
hay “quý hiếm” cũng tha về làm chiến phẩm. 
Có la hét nó, nó cũng nhìn chiến phẩm một cách 
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thèm thuồng. Khi cánh cổng khép kín mà không 
chốt, nó lại tìm cách ra ngoài dạo chơi. Mấy lần 
đầu, nó không mở cửa được, nên đành chịu. Nó 
thấy chú Fox nhảy chồm chân vào cánh cổng, 
do phản lực mà cánh cổng hé ra, chú Fox bèn 
móc chân hay dùng mõm để mở cổng ra. Thế là 
nó bắt chước theo. Nhờ to xác và khoẻ mạnh 
hơn, chú Phú Quốc đã biết cách mở cổng một 
cách nhanh nhẹn hơn chú Fox. 

Càng lớn, nó càng thích tìm tòi khám phá và 
“đông ri”. Nó hãy còn quá trẻ để được chứng 
kiến những đàn anh của nó, vì ham mê thế gian, 
mà phải đi “bộ đội” như thế nào. Nó cũng chưa 
hiểu được ý nghĩa câu Tục ngữ : “chó khôn theo 
chủ, chó ngu theo người.” 

Nó chỉ biết chủ hay khách, khách hay chủ, 
cũng như nhau…  

Hãy đợi xem nó có khôn ra được chăng ! 

 

Chia sẻ của Cộng đoàn Sông Bé. 
 

 
Đến hẹn lại lên, Công đoàn Sông bé xin kính 

chào quý anh chị em trong đại gia đình Phan 
Sinh. 

Nói đến Công đoàn Nông trường Sông Bé, 
hẳn chúng ta đã mường tượng ra, những anh em 
sống ở đây công việc chính là gì. Trồng trọt và 
thu hoạch nông sản, mà đặc chủng là “vàng 
trắng” lấy từ cây cao su. Năm nay với cách làm 
mới, có tổ chức ban nhóm, có thảo luận, học tập 
bàn thảo và rút kinh nghiệm, nên cây Cao su 
cho sản lượng nhiều hơn năm ngoái…nhưng 
một điều “bù trừ” hình như là định luật “Hai 
bình thông nhau”, do khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu nên mủ cao su bị trượt giá chỉ bằng 1 nửa 
năm ngoái, làm nhà nông chưa kịp đã phải méo 
mặt. Méo mặt vì phân, xăng nhớt đua nhau lên 
giá, lương công nhân cũng tăng theo giá thị 
trường…. tất tần tật cái chi cũng rủ nhau “làm 
giá”, thành thử “mùa bội thu” thành mùa “lấy 
công làm lời”, bên cạnh cái méo mặt do nhân 
tình thế thái, thì năm nay ông trời cũng thật 
đỏng đảnh, năng mưa thất thường, dạo gần đây 
thì mưa ồ ạt, mưa “không báo trước”, làm chúng 
tôi giờ giấc cũng đảo lộn theo. Công việc lao 
nhọc là thế, nên hậu quả cũng đã giáng xuống 
anh em thật “nhãn tiền”, chứng đau cơ, đau 
khớp, đau dây thần kinh, đau lưng…. anh em 
nhà tôi đều được hưởng.  

Nhưng dù công việc có năng nhọc, giờ giấc 
kinh hạt anh em chu toàn đầy đủ: vẫn thánh lễ 
hằng ngày, vẫn 4 giờ kinh trong ngày, và giờ 
suy niệm mỗi ngày vẫn duy trì (nhưng không 
biết có ngủ trong Chúa không đây????!!!!). Oải 
quá mà!!! 

 Ngoài ra, anh em vừa xuống giống thêm cây 
cao su và một số giống cây ăn trái. Đấy mới chỉ 
là cây lâu năm. Bên cạnh các anh cổ thụ chúng 
tôi còn vun trồng những chị hoa mầu ngắn ngày: 
mì, bắp, sắp tới mè cùng với vườn rau xanh để 
cải tiện “chất xanh” cho anh em. Không kém chị 
thua em, anh Hậu nuôi vài anh chị ngan, gà, thỏ 
để lâu lâu anh em có cái mà đánh chén. 

À! vừa qua, chúng tôi đón chào 1 chú xe máy 
cày “cũ người mới ta”, đẹp lung linh, chú ta thật 
đỏm dáng có ca-bin được bọc bằng kính chịu 
lực, có máy điều hòa và dàn CD đủ để ai cưỡi 
lên chú thấy “bớt nhọc nhằn (nhưng chúng tôi 
chưa bao giờ thưởng thức của 
này….He!!!!he!!!!he!!!!). Nhìn tới thì phải nhìn 
lui, nhìn thấy bà già xe cải tiến của nhà thật 
thương tâm, cụ đã cố gắng nai lưng gồng gánh, 
nên bây giờ rệu rạo đến bi thương. Thương tình 
sự chung thủy của cụ, thầy Mậu và thầy Từ è 
lưng ra chữa bệnh, bồi bổ cho cụ, hòng mong cụ 
chóng khỏe, sơ sơ các thầy chăm sóc bệnh tình 
cụ gần 20 triệu, vì thế cụ Cải Tiến thấy thay da 
đổi thịt chút chút, (cụ tiếp tục vui vẻ “cày” cùng 
anh em, cụ nhe!)  

Nói thế chứ! Không phải nơi đây chỉ có lao 
động và kinh kệ. Anh em vẫn có những niềm 
vui to nhỏ: có cái Ti vi để nghe nhìn, có mạng 
In-tẹt-nét để thu nhập tin tức, có mú- zịt để “trải 
chí”, và đặc biệt, trong ngày lễ Cha Thánh về 
chốn Cửu Trùng, anh em cũng có bữa tiệc ra trò. 
Á quên! Năm nay khác mọi năm, vì anh Phụ 
Trách có sáng kiến “nới rộng cửa lều”, khách 
mời năm nay đủ bá quan văn võ: từ quý cha, 
ban điều hành của ba giáo xứ vùng lân cận, quý 
dì, anh chị em Phan Sinh Tại Thế, các anh chị 
em công nhân, và đến cả bà con xóm giềng. 
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Thật là vui, thật là nồng ấm, thật là “tình huynh 
đệ như men nồng rượu mới”.  

Để xem….còn cái chi để thông tri nữa không 
ta???!!! À….ờ….nhớ bi nhiêu, …còn thiếu gì 

xin để anh em nhà nẩu bổ túc vào dịp tới…. Bi 
chừ, Hoàng Minh xin hết ạ! 

Xin Kính chúc quý vị thân hữu gần xa luôn 
Bình An trong Chúa. 

 

THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH  
VÀ SỰ BIỂU DƯƠNG MỐI HIỆP NHẤT HUYNH ĐỆ 

(Br. Iduraya Samy, OFMCap) 

I. Dẫn nhập: 
Năm Thánh Thể được Đức Giáo hoàng 

Gioan Phaolô II khai mạc vào tháng 10/2004 và 
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI kết thúc trong 
tháng 10.2005 này, là cao điểm của một hành 
trình đã được bắt đầu trong suốt ba năm chuẩn 
bị Đại Năm Thánh 2000. Đây là một hành trình, 
mà tiếp sau đó là những sự 
kiện lớn và các cuộc gặp gỡ 
được cử hành vào lúc khởi 
đầu ngàn năm mới và đã để 
lại dấu ấn nhờ những văn kiện 
quan trọng, chẳng hạn như 
các văn kiện Dies Domini, 
Novo Millennio Ineunte và 
Ecclesia de Eucharistia. 

Đó là một hành trình mang 
tính mục vụ, đánh dấu lịch sử 
Giáo hội trong giai đoạn thập 
niên cuối và theo như ý định 
của Đức Gioan Phaolô II 
đáng kính và thân yêu, hành 
trình mang tính mục vụ đó có 
Con người Đức Kitô cũng như Sự Hiện diện 
vững chắc và bảo đảm của Người ngay tại trung 
tâm: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày 
cho đến tận thế” (Mt 28, 20). 

Trong Tông thư Novo Millennio Ineunte, Đức 
Gioan Phaolô II yêu cầu chúng ta, với tinh thần 
thật tươi mới, hãy tin tưởng dấn thân hơn nữa 
vào việc đặt Chúa Kitô tại trung tâm đời sống: 
vì Người là ân sủng. Thật vậy, chúng ta bị cám 
dỗ nghĩ rằng: những kết quả và thành công tùy 
thuộc vào hoạt động mục vụ của chúng ta, vào 
khả năng hành động và lên kế hoạch của chúng 
ta. Song ngược lại, chính việc cầu nguyện mới 
làm chúng ta sống và nhắc chúng ta nhớ lại 
quyền tối thượng thường hằng của Chúa Kitô, 
cũng như trong tương quan với Người, nhắc nhớ 

lại giá trị ưu việt của đời sống nội tâm và sự 
thánh thiện. 

Thánh Thể, Lời Cầu nguyện Vĩ đại của Giáo 
hội, là trái tim của Giáo hội, Chúa Kitô, Đấng 
làm cho chúng ta được đồng hóa trong Người: 
Kẻ ăn thịt tôi sống trong tôi! 

Lời kêu gọi thực mãnh 
liệt, đồng thời cũng đích thực 
và táo bạo. Duc in altum, bắt 
đầu lên đường, hãy làm rồi 
nói, đồng thời kêu gọi chúng 
ta tiến vào trung tâm đời sống 
hoạt động của chính Giáo 
hội: đó là bày tỏ mầu nhiệm 
sự hiện diện của Chúa Kitô 
dưới tấm màn che là bí tích 
Thánh Thể. Chính chung 
quanh Chúa Kitô, Người hiện 
diện nơi Thánh Thể, mà 
chúng ta được mời gọi đến 
tìm gặp chính mình, tìm gặp 
các tương quan trong huynh 
đệ đoàn chúng ta, tìm gặp ảnh 

hưởng của chúng ta trên xã hội và trong thế 
giới. 

Làm sao chúng ta không nhớ lại và lặp lại 
những lời mà thánh Phanxicô Átxidi đã để lại 
cho chúng ta trong Huấn ngôn đầu tiên của ngài: 

“Này đây hằng ngày Người hạ mình xuống 
như xưa Người rời ngai vàng mà đến trong lòng 
Đức Trinh Nữ. Hằng ngày Người đến với chúng 
ta một cách khiêm nhường. Hằng ngày Người 
rời cung lòng Chúa Cha để ngự xuống trên bàn 
thờ, trong tay linh mục. Xưa kia Người tỏ mình 
ra cho các thánh Tông đồ trong một thân xác 
đích thực thế nào, thì ngày nay, Người cũng tỏ 
mình ra cho chúng ta trong Bánh thánh như thế. 
Và như xưa, con mắt xác thịt của các thánh 
Tông đồ chỉ trông thấy thân xác của Người, 
nhưng các ngài tin rằng Người là Thiên Chúa, 
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vì các ngài chiêm ngắm Người với con mắt 
được Thánh Khí soi dẫn. Ngày nay cũng thế, khi 
con mắt xác thịt của chúng ta trông thấy bánh 
và rượu, chúng ta hãy biết nhìn ra và tin vững 
đó là Mình và Máu cực thánh, hằng sống và 
chân thật của Người”.3 

II. Sự Hiện diện Nhiệm mầu 
Sự hiện diện đích thực và liên tục, cụ thể và 

hiện thực, khiêm hạ, đồng thời cũng duy nhất, 
cho phép chúng ta được ở lại trong Sự Sống, 
được sống hết sức có thể cuộc đời chỉ sống một 
lần. Điều kinh ngạc luôn luôn là Mầu nhiệm 
Nhập Thể của Ngôi Lời, Đấng trở nên hiện diện, 
cụ thể và sống động và duy nhất. Tưởng niệm 
sự Hiện diện đó không chỉ có nghĩa là cứ lặp đi 
lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu, là Đấng mà khi 
các môn đệ tụ họp lại với nhau trong căn phòng 
trên lầu, đã bẻ bánh nói lên sự hiệp thông và đã 
đổ máu nói lên sự hiệp nhất, bằng cách trao 
dâng chính Người làm hy lễ để cứu chuộc mọi 
người, nhưng cũng còn là sống chính mầu 
nhiệm Cứu Chuộc ấy. 

Những lời đầu tiên trong Tông huấn Ecclesia 
de Eucharistia thực sâu sắc và chỉ cho thấy con 
đường duy nhất mở ra cho người Kitô hữu: 
“Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. ... nhờ sự biến 
đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, 
Giáo Hội được vui hưởng sự hiện diện này với 
một cường độ duy nhất”. 4 Việc khám phá ra 
quà tặng, khám phá ra Thiên Chúa là Đấng đã 
đến ngay trước mặt chúng ta và đã chuẩn bị sẵn 
bàn tiệc cho mọi người, đang đổ đầy vào lòng 
chúng ta niềm vui và sự kỳ diệu. Sự khám phá 
ấy làm tuôn tràn “những lời tạ ơn” nơi chúng ta, 
làm cho cử chỉ duy nhất còn lại là tâm tình tạ ơn 
và thờ lạy. 

Những lời tạ ơn dâng lên, ngoài việc là một 
dấu chỉ lịch sự nơi tâm hồn con người trước dấu 
chỉ Thánh Thể, còn là một sự nhìn nhận tính 
nhưng không. Việc cử hành Thánh Thể không 
đơn giản giống như một nghi thức, nhưng đó là 
việc Chúa Kitô Hiện diện, Đấng đã sinh ra và bỏ 
mình vì chúng ta, việc cử hành đó là khả năng 
thờ lạy mầu nhiệm trở nên xác phàm. Đó là 
nhận ra Chúa ngự đến, Người đang đến gặp gỡ 
chúng ta với hành vi tạ ơn của chính Người; đó 
là nhận ra rằng: Người đã đặt giao ước mới vào 
đôi bàn tay chúng ta, hành vi tạ ơn của Người, 
                                                 
3 Thánh Phanxicô Átxidi, HN 1, 16 – 21. 
4 Gioan Phaolô II, GH tại Á Châu, 1. 

Thánh Thể Người, với giao ước mới ấy mà 
chúng ta mới có thể xứng đáng dâng lời tạ ơn 
lên Đấng là Tác Giả mọi quà tặng, mọi Sự 
Thiện. Chỉ phát xuất từ đó, mới có thể làm nảy 
sinh tâm tình thờ lạy: “Chớ gì mọi người hãy 
kính sợ, toàn thế giới hãy run rẩy và các tầng 
trời hãy reo vui khi Đức Kitô Con Thiên Chúa 
hằng sống ngự trên bàn thờ trong tay linh 
mục”.5 

Đồng thời, Thánh Thể là Lời Cầu nguyện của 
Giáo hội, một Hành vi Tạ ơn và một Mầu nhiệm 
về Sự Hiện diện. Đây là một nghi thức cử hành 
và tưởng niệm giao ước mới giữa Thiên Chúa 
với nhân loại, tưởng niệm một Thiên Chúa, 
Đấng đã muốn tự ràng buộc Ngài với nhân loại, 
với từng người và mọi người, mãi mãi. Và đối 
với chúng ta, Thánh Thể trở nên lương thực 
mang lại niềm hy vọng cho chúng ta trong một 
thế giới bị xé rách bởi mối bất hòa và những 
cuộc xung đột giữa anh em với nhau, là những 
kẻ đang giết chết và gây bạo lực chống lại nhau 
trong những cuộc chiến tranh vô lý, hầu đạt cho 
được quyền lực phù du; Thánh Thể là tin rằng: 
việc Ngôi Lời nhập thể để cứu rỗi nhân loại là 
điều thiết thực, ơn cứu chuộc đã được tuôn tràn, 
Vương quốc Thiên Chúa đang lớn mạnh đạt tới 
sự viên mãn của Nước ấy. 

Việc mỗi ngày cử hành Thánh Thể không 
phải là một việc cử hành tách rời khỏi cuộc sống 
thường ngày hoặc khỏi các sự kiện đang diễn ra 
trên thế giới, nhưng là hội nhập sâu sa vào trong 
thế giới và chúng ta có thể nói một cách chính 
xác rằng: việc cử hành Thánh Thể mỗi ngày là 
nguồn mạch việc cử hành cuộc sống, là nguồn 
mạch của phụng tự sự sống được cứu chuộc, sự 
sống mà chúng ta biết đã được nuôi dưỡng trong 
bánh được bẻ ra và trong máu được đổ ra, trong 
một thân mình được cho đi và trong chén được 
trao tặng. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được 
sống muôn đời” (Ga 6, 54). 

Đời sống và Phụng tự 
Và rồi việc cử hành Thánh Thể hằng ngày, 

đối với mỗi một huynh đệ đoàn chúng ta, phải là 
một tâm tình cảm tạ vì hồng ân được biết dâng 
lên lời tạ ơn và đồng thời làm chỗi dậy một 
nhân loại mới để ảnh hưởng lại vào trong thế 
giới. Tự bản chất, không được xao lãng nghi 
thức đó, không được biến nghi thức đó trở thành 

                                                 
5 Thánh Phanxicô Átxidi, T Td 26. 
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một cử chỉ thiếu suy nghĩ hoặc cử hành theo 
thói quen, hoặc trong trường hợp xấu hơn nữa, 
biến nghi thức đó chỉ đơn giản là một nghi lễ, 
nhưng đúng hơn phải là việc tưởng niệm hết 
mọi sự Thiên Chúa đã thực hiện để giải cứu 
chúng ta thoát ra khỏi những bi kịch trong đời 
sống, thoát ra khỏi sự cô đơn. Nghi thức đó là 
một cuộc tưởng niệm tình bạn của Chúa và 
tưởng niệm về giao ước mới (Tân Ước), có giá 
trị đem lại ơn cứu độ cho hết mọi người, ơn cứu 
độ một lần nữa tìm lại được con đường đến với 
Thiên Chúa và do đó, đến với nhân loại. 

Các huynh đệ đoàn chúng ta sẽ có thể cử 
hành Thánh Thể như thế nào? Không đơn giản 
chỉ là một nghi thức, chắc chắn nghi thức đó cần 
phải được cử hành và phải được cử hành một 
cách trang trọng bởi chúng ta và giữa chúng ta, 
nhưng cũng phải được cử hành trong sự hiệp 
thông và cùng với Giáo hội địa phương mà 
chúng ta thuộc về, và trong tư cách là một cuộc 
cử hành làm cho đời sống mỗi người cũng như 
mọi ngày được trở nên linh hoạt. 

Ở đây, chúng ta cũng xin Thánh Phanxicô 
giúp đỡ, ngài là đấng với một sức mạnh thật ấn 
tượng, trong Thư gởi cho 
Toàn Dòng, đã dò thấu: “Ôi 
điều cao cả kỳ diệu, một sự 
hạ mình đáng kinh ngạc! Ôi 
lòng khiêm hạ thẳm sâu, một 
điều trọng đại mà thật khiêm 
tốn! Chúa tể càn khôn, Thiên 
Chúa và là Con Thiên Chúa 
hạ mình xuống đến ẩn náu 
dưới hình bánh nhỏ mọn để 
cứu độ chúng ta. Hỡi anh em, 
hãy nhìn ngắm sự khiêm 
nhường 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!”.6 

“Vậy anh em đừng giữ lại cho mình bất cứ 
điều gì ...”. Mọi sự, đó là sự thật và thực sâu 
sắc, đều phải được dâng trả. Đó là lời giảng dạy 
vĩ đại về Thánh Thể, lời giảng dạy âm thầm, lời 
giảng dạy khiêm hạ, khiêm hạ giống như sự 
hiện diện của Chúa là vị Thiên Chúa đã tự hạ, 
đã tự chuốc lấy ô nhục “cho đến chết và chết 
trên thánh giá” (Pl 2, 8), một lời giảng dạy nhắc 
                                                 
6 Thánh Phanxicô Átxidi, Thư Td, 27-29. 

tới một ngôn từ khiêm nhu độc nhất đem lại sự 
sống: đó là ngôn từ thánh giá. Thái độ không 
giữ lại bất cứ điều gì cho mình, thái độ dâng trả 
mọi sự cho Thiên Chúa trong Thánh Thể, Thánh 
Thể được cử hành qua nghi thức và qua đời 
sống, có nghĩa là hết sức kiến tạo mối hiệp 
thông giữa con người với nhau. Thái độ trao 
dâng cuộc đời mình vì mọi người, noi gương bắt 
chước Chúa, làm cho những người nam người 
nữ trở thành Thánh Thể, họ là những người trao 
dâng chính mình trong hành vi dâng hiến của 
Chúa là Thánh Thể. 

Đức Maria, Người Mẹ là mẫu gương cho thái 
độ dâng trả đó, mẫu gương của việc không giữ 
lại bất cứ điều gì cho Mẹ, mẫu gương của việc 
không có bất cứ ý định nào khác ngoại trừ ý 
định được sống trong Mầu nhiệm. Bất cứ ai giữ 
lại mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng 
sống mình vì Con Người, thì sẽ tìm lại được 
mạng sống ấy và tìm được sự sống vĩnh cửu. 

Huynh đệ đoàn và sự Hiệp thông 
Rõ ràng việc kiến tạo sự hiệp thông, việc làm 

nảy sinh tình huynh đệ, bắt nguồn từ Thánh 
Thể, Thánh Thể là sự tham dự thân mật và thực 

sự vào hiến tế duy nhất của 
Chúa Kitô, chứ không phải 
chỉ là một bữa tiệc ăn uống 
vui vẻ với nhau. 

Việc tham dự bằng cách 
để cho Chúa Kitô đi ngang 
qua giữa mọi người, không 
kết án tội lỗi nơi họ, nhưng 
bảo đảm nhờ việc nhận ra 
tội lỗi nơi mình mà họ nhận 
được ơn tha thứ, ơn cứu độ 

phát xuất tự nơi Người, một sự tham dự như thế 
là sự dâng trả quà tặng vĩ đại nhất. Huynh đệ 
đoàn được xây dựng trong Lô-gích Thánh Thể 
đó. Chúa đi ngang qua làm điều thiện, cứu rỗi 
con người, không đợi con người hiểu biết mọi 
sự Người đang thực hiện, mà vẫn hoàn thành 
việc cứu rỗi. Tôi không nói điều này giống như 
một bài học dạy luân lý, nhưng với một tâm hồn 
cởi mở rằng: Khi các huynh đệ đoàn chúng ta 
không để cho Lô-gích Thánh Thể khuôn đúc 
huynh đệ đoàn mình, thì chúng ta sẽ không múc 
lấy được sức sống từ nơi Thánh Thể, đời sống 
chúng ta sẽ không được tháp nhập vào sự sống 
của Thiên Chúa. 

Đối với những ai thuộc về Dòng Phan Sinh 
Tại Thế, nghĩa là chọn lựa sống theo đoàn sủng 
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thánh Phanxicô, thì Kitô giáo không khoe 
khoang, không cần nhiều lời, nhưng Kitô giáo 
được sống một cách khiêm hạ, không xem 
thường bất cứ ai chưa đón nhận lời cứu độ, bất 
cứ ai phản bội lại lời cứu độ. Quyền lực duy 
nhất, đó là sức mạnh của tình yêu! Huynh đệ 
đoàn là sức mạnh tình yêu, vì Thánh Thể là 
quyền lực yêu thương, một huynh đệ đoàn được 
bắt nguồn từ những vết thương của tình yêu, là 
dấu chỉ cuộc khổ nạn trên thánh giá, là bánh 
được bẻ ra làm của ăn đích thực và là thịt đích 
thực trên bàn ăn nơi căn phòng trên lầu: huynh 
đệ đoàn ấy làm nên Giáo hội, làm nên huynh đệ 
đoàn và nhân loại mới! 

Việc huynh đệ đoàn hình thành giữa chúng ta 
được cột chặt vào Chúa Kitô, là nơi chốn duy 
nhất có thể kiến tạo nên tình huynh đệ với tất cả 
mọi người. Nếu các huynh đệ đoàn chúng ta 
không thể có được khoảng trống dành cho 
quyền lực duy nhất ấy, là quyền lực yêu thương, 
và không muốn dành một khoảng trống nhỏ bé 
lại cho nhau, thì làm sao chúng ta có thể sử 
dụng chữ “huynh đệ đoàn” trong thế giới được? 

Việc sống thực sâu đậm Thánh Thể, việc dự 
phần vào Mình và Máu Chúa Giêsu, nhìn từ 
quan điểm ân sủng và sự trưởng thành thiêng 
liêng, là một thời khắc quan trọng đối với mỗi 
người trong chúng ta. Đó là thời khắc vĩ đại 
nhất trong ngày chúng ta sống, trong đó Chúa 
Giêsu muốn làm mới lại mùi vị sự thật và các 
giá trị Phúc âm trong chúng ta, làm cho chúng ta 
xác tín vào tình yêu của Người, hiệp nhất chúng 
ta lại với anh chị em, bằng cách cắt đứt sự thù 
oán và những thành kiến cũ mới, ban cho chúng 
ta lòng can đảm để đương đầu trong cuộc chiến 
đấu ngõ hầu sống trung thành, cũng như hân 
hoan trả giá cho sự trưởng thành trên bình diện 
tâm linh và tông đồ. 

Sự Hiệp nhất và Tương quan Mới 
Như thế, tình huynh đệ được thể hiện ra 

chung quanh Thánh Thể, Thánh Thể đã được 
Người Con tuôn đổ và thực hiện qua phép lạ 
Người trao ban chính mình cho con người là 
những kẻ tự nguyện đáp trả lại bằng một tiếng 
có, song đồng thời đó cũng là sự biểu dương 
mối hiệp nhất sâu sa nơi chính Ba Ngôi. “Con ở 
trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn 
toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là 
chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như 
đã yêu thương con” (Ga 17, 23). Thánh Thể lôi 

kéo chúng ta và đưa dẫn chúng ta vào trong sự 
sống của Ba Ngôi, vào trong mối tương quan 
yêu thương và hiệp nhất hoàn hảo với cuộc sống 
của Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, sự hiệp nhất đòi phải có những cử 
chỉ và những cách biểu lộ cụ thể. Một huynh đệ 
đoàn không tỏ ra cho thấy một cách nào đó sức 
sống mới mẻ và tương quan mới mẻ với Người, 
Đấng là Tình yêu, một Tình yêu được cử hành 
trong Thánh Thể, thì huynh đệ đoàn ấy sẽ làm 
cho người ta hoài nghi về sự liên kết thật sự của 
huynh đệ đoàn ấy với Chúa Kitô. Được kêu gọi 
để quy tụ hết mọi người trong một gia đình duy 
nhất, chúng ta không thể phản bội lại phần việc 
đã được giao phó này và những cử chỉ cụ thể 
phải tỏ cho thấy những hoa trái thật sự nơi 
chúng ta, thậm chí dù không thể trông mong tất 
cả mọi người đều sẽ chấp nhận những hành 
động của chúng ta. Chúng ta được yêu cầu phải 
đưa ra những cử chỉ cụ thể, phải làm công việc 
của chúng ta, phải dùng các năng lực của chúng 
ta một cách cụ thể, chúng ta không bị đòi buộc 
phải nghĩ rằng: việc chúng ta làm sẽ thành công, 
phải tức khắc đạt được thành công. 

Hành động vì sự hiệp nhất trong các huynh 
đệ đoàn chúng ta, phải đưa ra được những cử 
chỉ cụ thể, đó là một nhiệm vụ khẩn cấp đối với 
chúng ta hôm nay: sự hiệp nhất không chỉ là 
ước mong người khác được hạnh phúc, đó mới 
chỉ là một bước cần thiết để có thể tiến lên. Một 
huynh đệ đoàn chỉ quy tụ chung quanh Thánh 
Thể cho có hình thức sẽ không bao giờ có thể 
tiến bộ được, vì huynh đệ đoàn ấy đã đóng kín 
cửa trước tác động của Thần Khí, Người là 
Đấng tác động nhờ ân sủng. Chính huynh đệ 
đoàn không để cho Thánh Thể hoặc giáo huấn 
của Chúa uốn nắn mình, thì huynh đệ đoàn ấy 
đang giữ quà tặng lại cho mình. Một huynh đệ 
đoàn chỉ biết tuyên xưng một tình yêu siêu vượt 
tự nhiên bằng những lời lẽ tươi đẹp, thì rất có 
thể huynh đệ đoàn ấy cũng chẳng có tình yêu và 
các thành viên trong huynh đệ đoàn ấy cũng 
chẳng yêu thương nhau. Người ta có thể quan 
sát thấy rằng: sự hiệp nhất là ánh sáng được 
phản chiếu lại từ tình yêu Ba Ngôi, là tình yêu 
mà Chúa Thánh Thần mang tới cho chúng ta và 
trong Chúa Kitô, tình yêu ấy được trao dâng làm 
lương thực nuôi sống và nâng đỡ chúng ta. Sự 
hiệp nhất ấy làm thay đổi các mối tương quan 
và tạo ra một ảnh hưởng, bằng cách khuấy động, 
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bằng cách dẫn đưa mỗi người và mọi người tới 
chỗ biết sống chân thực với con người mình. 

Chúng ta cũng không bao giờ được quên một 
vài yếu tố cụ thể mà Tân Ước đã cung cấp nhằm 
giúp hiểu được mối tương quan giữa Thánh Thể 
và sự hiệp nhất huynh đệ. Trên hết, tôi quy 
chiếu hai hình ảnh có rất nhiều ý nghĩa: một 
hình ảnh được bắt gặp trong đoạn Luca tường 
thuật về Bữa Ăn Cuối, đó là hình ảnh phục vụ 
bàn ăn (Lc 22, 22-27; 12, 37); và một hình ảnh 
khác trong Tin Mừng thứ bốn khi thiết lập bí 
tích Thánh Thể, đó là việc rửa chân (Ga 13, 3tt). 
Dường như Chúa Giêsu nghĩ không thể nào 
ngồi vào bàn được và do đó, cũng là ngồi vào 
bàn tiệc Thánh Thể, mà lại không diễn tả cảnh 
tượng Người khoác vào mình tấm áo của một kẻ 
phục vụ hầu hạ, của một kẻ là sự diễn tả tình 
yêu thương sống động và là sự phục vụ hỗ 
tương qua những cử chỉ thật sự khiêm hạ và hèn 
mọn. Mối liên kết giữa việc cử hành Thánh Thể 
và đạo đức Kitô giáo, một cách cụ thể, đó là bổn 
phận phục vụ mà không tính 
toán vì thiện ích cho con 
người và cho nhân loại, mối 
liên kết đó nhắc chúng ta 
nhớ lại cử chỉ cao thượng 
của Chúa Giêsu, Đấng đã 
tặng ban tình yêu, bằng 
cách trao ban Mình và Máu 
Người, đem lại sự sống 
phục vụ hết thảy mọi người. 

“Khi ta nâng chén chúc 
tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là 
dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng 
bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào 
Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm 
Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh 
ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là 
một thân thể ...” (1Cr 10, 16). Thân mình bí tích 
của Chúa Giêsu là trung tâm và là nền tảng sự 
hiệp nhất trong Giáo hội, đó là cách thức thích 
đáng giữa chúng ta với nhau, để chúng ta có thể 
sống thân mật và tham dự vào sự sống làm nên 
sự hiệp nhất đích thực trong mọi huynh đệ đoàn 
Kitô hữu. 

Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng: nhờ 
Thánh Thể, người Kitô hữu trực tiếp thông hiệp 
với Chúa Kitô (1Cr 10, 17). Việc “bẻ bánh” làm 
nổi bật lên thực chất tính cách xã hội và tính 
cách cộng đồng nơi Thánh Thể. Sự hiệp thông 
của các môn đệ với Chúa Kitô trở nên sự hiệp 
thông giữa họ với nhau. Phát xuất từ sự hiệp 

thông ấy với Chúa Kitô, mà Thánh Thể là bí 
tích tuyệt hảo. Tiếp đến, Giáo hội và mỗi cộng 
đồng Kitô hữu đích thực lại múc lấy được sức 
sống từ nơi Thánh Thể, từ nơi Thánh Thể đồng 
thời cũng là bí tích của hy tế, bí tích của sự hiệp 
thông và bí tích của sự hiện diện. Thân thể Chúa 
Kitô, đó là Giáo hội, được thiết lập nên nhờ việc 
tham dự vào Thánh Thể là thân mình Chúa Kitô 
và được linh hoạt nhờ sức sống Chúa Thánh 
Thần. 

“Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén 
của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến 
Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi 
hãy ăn Bánh và uống Chén này” (1Cr 11, 27), 
nghĩa là theo như ý Chúa Giêsu muốn, người ấy 
nhận biết là mình được hiệp nhất trọn vẹn vào 
trong tình yêu đích thực đối với anh chị em 
chúng ta. Do đó, lời cầu nguyện của các Kitô 
hữu và của anh chị em Phan sinh phải là: Lạy 
Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đã liên kết trong một 
thân thể duy nhất tất cả những ai được Chúa là 

Bánh và Máu sự sống 
dưỡng nuôi, xin hãy làm 
cho mối hiệp nhất, sự tâm 
đồng ý hiệp và bình an 
trong các cộng đồng chúng 
con, cũng như các giá trị mà 
những anh chị em của Chúa 
đồng thuận với nhau, được 
gia tăng thêm nữa. 

III. Kết luận 
Nguồn mạch tình huynh 

đệ và sự hiệp nhất là ở nơi Thánh Thể, là sự 
tham dự trọn vẹn quà tặng của Chúa Kitô, Đấng 
thậm chí không từ chối ban cho chúng ta sự 
sống thân mật giữa Người với Chúa Cha. Cùng 
với thánh Phanxicô Átxidi, mỗi ngày chúng ta 
hãy học tập cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng 
con 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 khổ đau 
Người đã chịu vì chúng con”.7 

(Koinonia, 2005-3, No 41. – Chiều ofm chuyển ngữ) 

                                                 
7 Phanxicô Átxidi, Kinh Lạy Cha quảng diễn. 
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Trang giới thiệu John Duns Scotus  

 “Cái gì đó có thể được sản sinh,  
và vì thế có cái gì đó có thể sản sinh.” 

 (“Aliqua est effectibilis; ergo aliqua est effectiva” (DPP. III Concl. I) 
Alexis Trần Đức Hải ofm 

  
 

Đi từ tính khả thể của một sự vật - nghĩa là 
từ khả năng có thể hiện hữu của nó- để chứng 
minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, đây là một 
độc đáo của Duns Scotus.8 Nguyên tắc này đã 
được Scotus đưa ra sử dụng trong chương III của 
tác phẩm triết học nổi tiếng của ngài là De Primo 
Principio 9  

Qua bốn chương của thiên khảo luận này, 
Scotus dựa vào quy trình lý luận của lý trí tự 
nhiên của con người là: đi từ những nguyên tắc 
đơn giản của kinh nghiệm sống thực tế, đến chỗ 
khám phá ra được Nguyên Lý Đầu Tiên là nguồn 
gốc của mọi thực tại. Nói cách chính xác hơn, lý 
luận của ngài là khởi đi từ kinh nghiệm đến 
những khái niệm, qua đó chúng ta có thể hiểu 
được thực tại; cụ thể là, ngài đi từ kinh nghiệm 
của con người về thực tại đang được con người 

                                                 
8 Luân chứng này được gọi là luận chứng từ tính khả thể 
(Argument from possibility). Trước Scotus, để chứng 
minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, thánh Anselmô đã 
dùng luận chứng hữu thể (ontological argument), trong 
khi thánh Tôma dùng luận chứng vũ trụ (cosmological 
argument) 
9 Xem bản dịch có thế giá của Allan B. Wolter, ofm., A 
Treatise on God as First Principle, (Chicago. Illinois: 
Franciscan Herald Press, 1966). – “Khảo luận De Primo 
Principio là một bản tóm lược quan trọng bàn về sự hiểu 
biết tự nhiên của con người về Thiên Chúa. Nó là một 
trong những tác phẩm cuối cùng của Scotus và đa phần 
được rút ra từ tác phẩm Ordinatio của ngài. Trong khảo 
luận này, Scotus liệt kê cách kỹ lưỡng những điều mà lý 
trí con người có thể minh chứng, và, đồng thời ngài lưu ý 
đến những nét đặc biệt khác vượt quá tầm khảo sát của lý 
trí của con người.” Prentice, “Some aspects of the 
significance of the first chapter of the De Primo 
Principio of John Duns Scotus”, in Antonianum, 36 
(1961), 227; cũng xem : John Duns Scotus: 
Philosophical writings. Translated by A. Wolter. 
(Indianapolis/ Cambridge : Hackett Publishing 
Company, 1987), xxvii . 

sống (reality-as-lived) đến kinh nghiệm về thực 
tại như được con người hiểu (reality-as-
understood).  

1. “Hữu thể” và “Trật tự bản thể”  
Để hiểu hơn tiến trình luận chứng của 

Scotus, thiết nghĩ trước tiên chúng ta nên nói qua 
quan niệm của ngài vể hữu thể, cũng như trật tự 
bản thể. Đây là hai thuật ngữ then chốt giúp 
chúng ta nắm bắt mạch lý luận của ngài.  

Không phải không có lý do khi Scotus bắt 
đầu tác phẩm triết học De Primo Principio của 
ngài bằng cách nhắc lại sự việc Thiên Chúa mạc 
khải Tên của Người cho ông Môsê: “Ta là Đấng 
Hiện Hữu.” 10 Thiên Chúa chọn mạc khải chính 
mình Người bằng hạn từ “hữu thể.” (ens, being, 
étant) Điều này có nghĩa là, đối với Scotus, khái 
niệm “hữu thể” là con đường duy nhất mà trí óc 
con người dùng để có thể quan niệm về Thiên 
Chúa, một khái niệm mà con người mang lấy 
như một dấu ấn Thiên Chúa để lại trên công trình 
của Người. “Scotus khởi đi từ khái niệm hữu thể 
để chứng minh rằng chúng ta nhất thiết phải nhìn 
nhận một hữu thể đầu tiên; ...khái niệm hoàn hảo 
nhất mà chúng ta có thể quan niệm được, nghĩa 
là khái niệm hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể sở 

                                                 
10 DPP 1.2.:“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, ngày 
xưa khi ông Môsê muốn biết tên Chúa, vị Tiến sĩ đích 
thực tối thượng tối cao, để nói lại cho con cái Ítraen biết, 
ngày xưa ấy Chúa đã rõ trí hiểu biết hạn hẹp của loài 
người chúng con, nên Chúa đã giới hạn tên Chúa vào 
mấy từ ngữ: “Ta là Đấng Hằng Hữu.” Chúa là Hữu Thể 
đích thực, Chúa là Hữu Thể hoàn thiện. Con tin điều ấy, 
và nếu có thể, con cũng ao ước được biết điều ấy. Lạy 
Chúa, xin giúp con biết được Thiên Chúa là thế nào...” 
Bản dịch của M.A. Trần Phổ, Dòng Phan sinh, Chân 
Phước John Duns Scotus, (Học viện Phanxicô Thủ Đức, 
2006), 30. 
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hữu về chủ thể Thiên Chúa.” 11 Và ngài đã mạnh 
mẽ khẳng định rằng : “ Hữu thể là cái mà lý trí 
tri nhận đầu tiên.” 12 Nó là khái niệm đơn giản 
nhất trong mọi khái niệm, và nó không còn có 
thể được giản lược thành bất cứ khái niệm nào 
khác được nữa : vì vậy hữu thể không có thể 
định nghĩa được. 13 Hữu thể là tất cả những cái gì 
có một « cái gì » (quid), là tất cả những cái gì có 
thể hiện hữu, miễn là chúng không vi phạm luật 
mâu thuẫn. 14 

 Như thế, Scotus xây dựng một khoa siêu 
hình đặt trọng tâm vào ý tưởng hữu thể và nhấn 
mạnh trên bản thể (essence),15 nghĩa là, đối 
tượng của siêu hình học, theo ngài, là bản thể 
của thực tại, là “yếu tính” (quidditas) được xem 
như điều kiện của tính khả thể của hữu thể. Bằng 
việc suy khảo trên cái « có thể được tạo dựng», 
cái « có thể được sản sinh », cái « có thể bị tác 
động », người ta có thể đạt tới lãnh vực của cái-

                                                 
11 Jacques Maritain, A Preface to Metaphysics- Seven 
lectures on Being- New York: Sheed & Ward,1958), 4.; 
“Từ ngữ “hữu thể’ mà Thiên Chúa tự dùng cho chính 
Người, thuộc về ngôn từ của con người, trong đó Lời 
Chúa được diễn tả; nó có thể cung cấp một điểm khởi 
đầu cho một khảo luận triết học hoàn toàn thuần lý…” 
Paul Vignaux “Métaphysique de l’Exode, philosophie de 
la religion ( à partir du De Primo principio selon Duns 
Scot)”, trong cuốn Rivista di filosofia neoscolastica, 70 
(1978) 136. cf. Ord. I, d.3. q.3 
12 Lectura prima 1, 17; Op.Ox. Pro.,q.1 :“Primo in 
intellectu cadit ens »  
13 Quodlibet,7, no.14; I,39, no.13 
 14 “Sự hiện hữu thực tế của một sự vật không được hàm 
chứa trong khái niệm của sự vật đó. Cái duy nhất được 
hàm chứa trong khái niệm của một sự vật chính là khả 
thể hiện hữu của sự vật được thai nghén trong trí óc, với 
điều kiện là khái niệm về sự vật này không nghịch lại vói 
luật mâu thuẫn của luận lý ….Ens không nhằm chỉ sự 
hiện hữu, nhưng chỉ tất cả những gì có một “cái gì” 
(quid). Không phải là cái gì hiện hữu, nhưng là cái mà sự 
hiện hữu trong thực tế của nó không bị bất cứ trở ngại 
nào ngăn cản nó hiện hữu.” (id cui non repugnat esse in 
effectu) Ord IV, dist. 8, q.1, n.2.- Lưu ý là, mặc dù hạn từ 
ens, đối với Scotus, là một hạn từ chỉ về bản thể, tuy 
nhiên nó bao hàm một tương quan với hiện hữu, điều này 
có nghĩa là bao hàm một khuynh hướng hoặc một khả 
năng hiện hữu. 
 15 “Nhà siêu hình học không buộc phải chứng minh sự 
hiện hữu của các hữu thể và vì thế, của hữu thể, nhưng, 
nói lên nó là cái gì.[...] Yếu tính (=bản thể) chính là cái 
mà hữu thể là. Duns Scot quan niệm rằng mục đích của 
siêu hình là sự hiểu biết lý thuyết về các bản thể của các 
sự vật (speculatio scilicet essentiarum rerum), nhất là 
của các nguyên nhân cuối cùng và của những bản thể 
tách rời (v/d thiên thần) » Etienne Gilson, Jean Duns 
Scot. Introduction à ses positions fondamentales. (Paris : 
Librairie philosophique J.Vrin, 2005). 180.185 
 

có-thể. Khả thể không phải là nguyên nhân của 
hiện hữu, nó hiện hữu ở trong sự hiện hữu của 
vật đang được bàn đến: qui trình lý luận đi từ thế 
giới thực tại như đang hiện hữu, [i.e., đi từ esse 
(= là, hiện hữu)], để bàn luận về thế giới thực tại 
như có thể , [i.e., đến posse (=có thể)], là một qui 
trình có căn cứ (valid). “Đây là tất cả tiến trình 
của Duns Scotus, tiến trình mà ngài sẽ luôn bám 
trụ trong lãnh vực của cái mà chúng tôi gọi theo 
kiểu của tác giả là: cái “có thể-thực sự” 
(possible-real), lãnh vực cưu mang thực tại mà 
trong đó, thực tại này không nhất thiết phải bị 
hạn chế chỉ ở thực tế của cái-đang-là (ce-qui-
est) ».16  

Ngoài ra, khoa siêu hình học về bản thể này 
cho phép Scotus đẩy xa hơn nữa sự phân tích của 
ngài trên thực tại hiện hữu, thực tại mang nặng 
tính chất bản thể (essence) hơn là tính chất hiện 
hữu (existence). Trong tiến trình chứng minh sự 
hiện hữu của Thiên Chúa, Scotus luôn đứng 
trong trật tự bản thể này, 17 và điều làm ngài 
quan tâm, đó là mối liên lạc giữa tạo vật và Đấng 
tạo thành. Trong khi thánh Tôma dùng tính loại 
suy hữu thể (analogy of being) để diễn tả mối 
liên lạc này, Scotus cố gắng xây dựng một hệ 
thống tư tưởng nhờ đó cái ngẫu nhiên dẫn đến 
cái tất yếu, và ở trong hệ thống này, tính đơn 
nghĩa của khái niệm hữu thể (univocity of being) 
là nhịp cầu liên lạc của tạo vật với Đấng tạo 
thành. Nói cách khác, khi từ chối lối phân biệt 
của thánh Tôma giữa bản thể và hiện hữu 
(essence // existence),18 Scotus, ngược lại, làm 

                                                 
16 Putallaz, “Introduction” in Jean Duns Scot, Traité du 
Premier Principe, Cahier de la Revue de Théologie et de 
Philosophie, (Paris: Vrin, 2001), 9. 
17 Trật tự bản thể, hoặc trật tự của bản thể là một trật tự 
bắt nguồn từ chính bản thể, hoặc từ cấu trúc bản thể của 
một vật, hơn là từ một cái gì đi kèm theo nó: “Ordo 
essentialis est per se inter essentias” .Quodlibet q. 19, 
n.5; Vives ed. XXVI, 266. “Chúng ta ở trong một trật tự 
mà người ta có thể nói là bản thể, bởi vì nó thì do bởi 
chính bản chất của các sự vật được quan niệm mà có. » 
Vignaux, Métaphysique de l’Exode et l’univocité de 
l’Etre chez Jean Duns Scot”, in Celui Qui est: 
interprétations juives et chrétiennes d’Exode 3,14. A. de 
Libera and E. Zum Brunn (ed.), (Paris: Cerf. 1986), 111.  
18 Kết quả của lối phân biệt này sẽ là sự so sánh mang 
tính loại suy, bởi vì bản tính và sự hiện hữu cũa Thiên 
Chúa và của tạo vật thì hoàn toàn khác biệt nhau, do đó, 
chỉ có thể quan niệm theo nghĩa loại suy mà thôi. Theo ý 
kiến của Scotus, cách tiếp cận này của thánh Tôma, 
không phải là không đúng, nhưng nói đúng hơn, không 
đầy đủ, bởi vì với lối tiếp cận này, thánh Tôma không 
bao giờ đi ra khỏi lãnh vực vật lý, tức là phạm vi của các 
sự vật ngẫu nhiên (contingent). 
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nổi bật sự phân biệt giữa hữu hạn và vô hạn 
(finite // infinite), một sự phân biệt mà con người 
có thể quan niệm được ở bên trong tính đơn 
nghĩa của hữu thể. Đành rằng khoảng cách giữa 
tạo vật và Đấng tạo thành có thể là vô hạn, tuy 
nhiên nó vẫn ở trong cùng một trật tự hữu thể. 
Quan điểm mới mẻ này của Scotus làm phát sinh 
ra trật tự của bản thể tính (order of essentiality).  

 Trật tự bản thể này có ba đặc tính sau : 
1/ Nguyên nhân sau lệ thuộc vào nguyên nhân 
trước trong hành vi tạo dựng. 
2/ So với cái đi trước thì cái đi sau luôn bất toàn. 
3/ Cái đi trước phải hiện hữu cùng lúc 
(simultaneously) với cái đi sau. 

Trong thời Trung cổ, người ta thường thích 
dùng hai ví dụ sau để minh họa các đặc điểm 
trên : a/ Bàn tay, do bởi cử động của nó, dùng 
cây gậy làm trái banh chuyển động, b/ chuỗi liên 
kết cha-con-cháu.  

 Ở ví dụ thứ nhất về cây gậy, cử động của 
bàn tay, theo một nghĩa nào đó, thì đủ để làm trái 
banh chuyển động: chuyển động đi từ bàn tay 
qua cây gậy và từ cây gậy qua trái banh. Trong 
ví dụ thứ hai, cha mẹ và các hành vi truyền giống 
của họ, thì đủ để tạo nên con cái, làm cho chúng 
hiện hữu, tuy nhiên, chúng lại không đủ trong 
khâu làm cho người cháu hiện hữu ! Hậu quả là 
sự hiện hữu của người cháu phải được tìm kiếm 
và giải thích thêm nữa, vì « người con, đến lượt 
nó, có thể sinh ra cho nó một đứa con, bất kể cha 
của nó (=ông nội của đứa bé) còn sống hay đã 
chết. »19 Ở ví dụ này, tác động của người ông 
(=cái đi trước) không hiện hữu cùng lúc với 
người cháu (=cái đi sau). Như thế, bởi vì các 
phần tử được liên kết lại ở trong một trật tự bản 
thể phải cùng hiện hữu, do đó lối lập luận nhân 
quả theo chiều đếm ngược đến vô cùng tận 
20(regressus in infinitum) là điều không thể. Nói 

                                                 
19 De Primo Principio 3, 14. Xem Aquinas, ST I. 46.2 ad 
7; Scotus, Ord. I.3.3.2, n.496.  
20 Lý luận nhân quả theo “chiều đếm ngược đến vô cùng 
tận” ở trong một loạt các mệnh đề xảy ra khi chân lý của 
mệnh đề thứ nhất P 1. đòi hỏi sự chứng minh của mệnh 
đề thứ hai P.2. , chân lý của mệnh đề thứ hai P.2. lại đòi 
hỏi sự chứng minh của mệnh đề thứ ba P. 3….và chân lý 
của mệnh đề P n-1 đòi hỏi sự chứng minh của mệnh đề P 
n và n tiến về vô cực. … Một ví dụ cụ thể về lối lý luận 
này như sau: Hữu thể “Linda” tạo ra các phân tử cấu 
thành trái đất; tuy nhiên, ai tạo nên “Linda”? Hữu thể 
‘Bill” tạo nên “Linda”, nhưng ai tạo nên “Bill”?...lý luận 
sẽ tiếp tục mãi như thế cho đến vô cùng tận… -(trừ khi 

cách khác, kết quả của luận chứng từ trật tự bản 
thể đưa đến việc chấp nhận cách tối thiểu rằng: 
sự hiện hữu của một nguyên nhân tác thành đầu 
tiên là điểu có thể.  

Học giả Ingham nhận định: « Trật tự bản thể 
là trật tự duy nhất cho phép con người liên kết 
cách thực tế cái đi trước (prior , Đấng tạo thành) 
và cái đi sau (posterior, tạo dựng). Quan điểm 
mới mẻ này cho phép Scotus đảm bảo tính chất 
khoa học ở bình diện bản thể mà không mất đi sự 
tiếp xúc với thực tại. Theo cách này, ngài làm 
cho các lãnh vực của tính tất yếu và của tính 
ngẫu nhiên nên hài hòa với nhau. Phạm vi của 
khoa học liên quan đến cái tất yếu, hoặc những 
định luật không thay đổi, --như đã được Aristôte 
mô tả,-- được Scotus mở rộng ra bằng cách đưa 
thêm vào đó thực tại ngẫu nhiên.....Khác với lập 
trường của trường phái Tôma nhấn mạnh đến 
hữu-thể--hiện-thực (being-in-act) là cái gì thuộc 
về lãnh vực vật lý, chớ không phải siêu hình, 
Scotus bàn về cái khả thể : cái khả thể luận lý 
(possible-logical), cái có thể-thực sự (possible-
real), cái hiện hữu thực tại, và quan trọng hơn cả, 
cái hiện hữu tất yếu. Như vậy, người ta có thể đi 
từ một khởi điểm trong thực tại ngẫu nhiên, để 
đạt đến cái gì là tất yếu, cần thiết. » 21 (NV : 
nghĩa là từ tạo vật, thực tại ngẫu nhiên, đến 
Thiên Chúa là Đấng tất yếu) 

2. Tính nhân quả tác thành và luận chứng từ 
tính khả thể.  

a/ Luận chứng của Scotus về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa là một kết hợp các chứng cứ, bắt 
đầu với chứng cứ vũ trụ vốn là một chứng cứ 
« hậu thiên » (a posteriori) và tiến về chứng cứ 
bản thế luận, là chứng cứ « tiên thiên » (a priori). 
Điều này muốn nói : 

« Theo một hướng nào đó, Scotus sử 
dụng luận cứ vũ trụ để chứng minh tiền đề 
cần thiết cho luận cứ bản thể. Theo một 
hướng khác, ngài sử dụng luận cứ bản thể để 
làm cho luận cứ vũ trụ, -là luận cứ đặt nền 
tảng trên những mệnh đề rõ ràng nhưng 
ngẫu nhiên-, hợp với mô thức của một 

                                                                              
bó buộc phải chấp nhận có một ‘khởi đầu)-. (xem 
Wikipedia và Urbandictionary.com) 
21 Ingham, Ethics and Freedom, (New York: University 
Press of America, 1989), 21-22. 
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chứng minh khoa học theo kiểu của 
Aristôte. » 22 
 Tuy nhiên, việc di chuyển từ lãnh vực vật lý 

qua lãnh vực siêu hình, đòi hỏi một trật tự bản 
thể. Trật tự này không phải là một sáng tạo của 
lý trí, nhưng nó là chính hữu thể với các cấp độ 
khác nhau của nó, cấp độ phát xuất từ các bản 
thể của chúng (ví dụ : tất yếu, ngẫu nhiên, hữu 
hạn, vô hạn...). Đáng lưu ý ở đây là, trong lý luận 
của Scotus, yếu tố cơ bản quan trọng nhất là luận 
chứng lấy từ tính quan hệ nhân quả tác thành: 
Giống như Aristôte và tất cả các học giả thời 
Trung cổ, ngài chấp nhận ý tưởng là: một 
nguyên nhân thì, theo một nghĩa nào đó, đủ cho 
các hậu quả của nó. Tuy nhiên bên cạnh sự đòi 
buộc cần phải có tính đầy đủ này, ngài còn bảo 
lưu ý kiến là tất cả những tác nhân gây nên hậu 
quả, đều sở hữu bên trong chúng một “tiềm lực,” 
nhờ bởi đó mà chúng có thể gây ra các hậu quả. 
(causal power) 23 Và bởi vì, trong lãnh vực của 
siêu hình, hiện hữu đi trước khả thể, do đó, 
không giống như các nhà vật lý chỉ quan tâm đến 
những vật thể cụ thể, cá biệt, và xác định các hậu 
quả lẫn nguyên nhân của chúng từ những hữu thể 
đã hiện hữu sẵn, nhà siêu hình học, ngược lại, 
trừu tượng hóa sự hiện hữu thực tế, và xem xét 
cái gì chung cho tất cả các nguyên nhân tác 
thành và cho tất cả các hậu quả của chúng, nghĩa 
là đi tìm đến chính cái cốt lõi của khả năng sản 
sinh và được sản sinh: “Aliqua est effectibilis; 
ergo aliqua effectiva,”24 (Cái gì đó có thể được 
sản sinh, và vì thế có cái gì đó có thể sản sinh), 
tức là, có cái gì đó làm tác nhân và đây là một 
điều có thể. 

Ngoài ra, « Để đạt tới cái có thể, người ta 
phải bắt đẩu từ cái đang hiện hữu : lãnh vực vật 
lý dẫn đến lãnh vực siêu hình ; sự kiện của tính 
có thể tạo ra nhân quả (causability) cho phép 
người ta suy luận ra thực tại siêu hình của tính 
nhân quả (causality). Và một khi ở trong trật tự 

                                                 
22 Rega Wood, “Scotus’s argument for the existence of 
God,” in Franciscan Studies (1987), vol. 47, 257. 
23 Ở đây có thể dùng ví dụ hạt giống để minh họa năng 
lực tạo nên sự sống tiềm ẩn bên trong nó; xem thêm: Mc 
4: 26-29; “Về cơ bản, Scotus tin rằng các dây quan hệ 
nhân quả xảy ra ở giữa các bản thể với nhau. Một nguyên 
nhân là một bản thể với một tiềm lực có khả năng tạo 
nên quan hệ nhân quả; cái mà nó đem lại, đó chính là sự 
hiện thực hóa khả năng thụ động tiềm ẩn trong một bản 
thể khác.” Richard Cross, Duns Scotus on God, (Oxford: 
Ashgate, 2007),11. 
24 DPP 3.5, Wolter.; Ord. I.2.1.1-2, n.56 (Vat. 2:161-62) 
Rep. I.2.2.1-2, n.28. 

nhân quả, người ta có thể biện luận cho nguyên 
lý đầu tiên. »25 Như đã nói ở trên, lối lập luận 
nhân quả theo chiều đếm ngược đến vô cùng tận 
là đều không thể, vì thế Scotus suy rộng ra là: 
“Có thể một cái gì đó là tác nhân đầu tiên.” 26 

b/ “Aliqua est effectibilis; ergo aliqua 
effectiva: luận chứng của Scotus bắt đầu từ tính 
khả thể của một hậu quả: “effectibilis” và kết 
thúc bằng tính khả thể của một nguyên nhân: 
“effectiva » Để nắm bắt lý luận này của Scotus, 
thiết nghĩ chúng ta cần nhớ lại ở đây một điểm 
quan trọng đã được nói đến ở trên :  

“Khả thể không phải là nguyên nhân của 
hiện hữu, nó hiện hữu ở trong sự hiện hữu của 
vật đang được bàn đến: qui trình lý luận đi từ 
thế giới thực tại như đang hiện hữu,[ i.e. đi từ 
esse (= là, hiện hữu)], để bàn luận về thế giới 
thực tại như có thể ,[ i.e. đến posse (=có thể)], 
là một qui trình có căn cứ (valid). » 

Chúng ta thử lấy một ví dụ: 
Vào lúc này đây, tôi đang hiện hữu.(Tôi 

được sinh ra bởi cha mẹ tôi). Sự hiện hữu của tôi 
là một thực tại. Trước khi cha mẹ tôi sinh ra tôi, 
tôi đã là –có thể nói- “một Tôi có thể”( possible 
I.) Điều này có một nền tảng nội tại và hợp lý, 
bởi vì đi từ “cái đã là” đến “cái có thể”( from 
esse to posse) sự di chuyển này thì hợp lệ, tuy 
nhiên không thể lý luận ngược lại ( not vice 
versa.)27 

 Ở đây, khởi điểm là tính khả thể của sự vật. 
Một sự thật hiển nhiên, đó là một vật nào đó có 
thể được sản sinh, có thể được đưa vào cuộc 
sống, ở trong trường hợp của chúng ta, đó là “cái 
Tôi có thể.” Nói cách cụ thể, cái “một vật nào 
đó” (‘some being”) được đưa vào cuộc sống 
chính là “cái Tôi có thực”(“real I”) bây giờ đang 
viết những giòng này. Scotus gọi điều này là: 
“Một hữu thể nào đó có thể được sản sinh.” 
(“Aliquod ens est effectibile”) 28 Một lần nữa, 

                                                 
25 Ingham, Ethics and Freedom, 22 
26 Ord. I.2.1.1-2, n.56 (Vat. 2:161-62); DDP 3.7, Wolter. 
“Bởi vì sự đếm ngược về vô tận là điều không thể được ở 
bên trong trật tự nhân quả, do đó việc thừa nhận một 
nguyên nhân đầu tiên là điều không có gì trở ngại.” 
Ingham, sđd, 22. 
27 DPP 3.6: “Vì một khi đã thừa nhận cái thực tại thì 
những gì liên can đến cái có thể cũng được thừa nhận, 
tuy nhiên không thể nói như thế trong trường hợp trái 
ngược.” 
28 Op. Oxon., I, d. 2, q. 2, n. 11. Putallaz lưu ý là: “bản 
chất có thể được sàn sinh »(nature effectible) được dùng 
ở đây như tiền đề, không thể được xem như một hữu thể 
chỉ hiện hữu trong trí, bởi vì nó mặc nhiên giả thiết sự 
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chúng ta thấy Scotus đi từ thế giới có thực như 
đang hiện hữu, để bàn luận về thế giới có thực 
như có thể. Đối với ngài, tất cả những gì liên 
quan đến cái hiện tại (actual) đều ngẫu nhiên 
(contingent), trong khi những gì liên quan đến 
cái có thể đều tất yếu: vế đầu nói đến hữu thể 
như đang hiện hữu, trong khi vế sau có thể gắn 
liền cách thích đáng với một hữu thể được xét 
trong các yếu tính của nó (essentials). 29 Bằng 
việc đặt nền tảng các luận chứng của mình trên 
cấp độ của tính tất yếu như thế, Scotus bảo đảm 
phẩm tính khoa học của tác phẩm của ngài. 

 Và để giải thích “cái Tôi có thể” có thể 
được sản sinh như thế nào, chúng ta thử xét ba 
khả thể sau: 

1/ hoặc không do cái gì cả 
2/ hoặc bởi chính nó 
3/ hoặc bởi một hữu thể khác 
Người ta không thể tìm thấy nền tảng thực 

tại (ngoại tại) của “cái Tôi có thể” ở nơi khả thể 
thứ nhất, bởi vì “cái không”(=không có cái gì, 
nothing) không thể nào là nguyên nhân của “bất 
cứ cái gì”(anything), cũng như không tìm thấy ở 
nơi khả thể thứ hai, nghĩa là trong chính sự vật, 
bởi vì một hữu thể không thể tự nó sản sinh ra 
chính nó được. 30 Để có thể tự sản sinh ra chính 
mình, một hữu thể trước tiên phải hiện hữu, vì 
làm thế nào nó có thể hành động nếu không hiện 
hữu? Chính vì thế, nếu chọn khả thể thứ hai này, 
người ta sẽ phải đối mặt với một mâu thuẫn, tức 
là: khẳng định cùng một lúc sự hiện hữu và sự 
không-hiện-hữu của cùng một sự vật. Do đó, nền 
tảng thực sự của khả thể ngoại tại của “cái Tôi có 
thể” sẽ phải được tìm ở khả thể thứ ba, nghĩa là 
nền tảng thực sự phải ở nơi một hữu thể khác 
biệt với “cái Tôi có thể”, và Scotus gọi hữu thể 
này là hữu thể có thể sản sinh (the producible 
being), “cái có thể sản sinh” (“effectivum”). 

                                                                              
hiện hữu hiện-thực (en acte) của các hữu thể cụ thể và 
của những tương quan nhân quả. » Putallaz, op. cit. 43. 
29 DDP 3.6, “Người nào lý luận từ quan điểm của hiện 
thể sẽ không bao giờ thoát khỏi được ngẫu nhiên tính 
cũng như hiện thực tính. Các mệnh đề phát xuất từ đó 
chắc chắn rất rõ ràng, nhưng chúng không làm thỏa mãn 
trí óc tìm kiếm tính tất yếu. Trong khi đó các mệnh đề 
liên can đến « hữu-thể-có-thể » lại là những mệnh đề tất 
yếu: chúng cho phép chúng ta lý luận với một kim chỉ 
nam duy nhất là nguyên tắc mâu thuẫn, bởi vì chúng vốn 
đã bám rễ trước trong thực tại. » Putallaz, op. cit. 47.  
30 Op. Oxon. I. d. 2, q. 2, n.11. 

 Hữu thể này, “cái có thể sản sinh”này 
(effectivum) hoặc hiện hữu và hành động do tư 
cách cá nhân của nó (in its own right), hoặc do tư 
cách của một hữu thể khác.31 Điểm chính trong 
quá trình luận chứng cho sự hiện hữu của Thiên 
Chúa của Scotus là “effectivum” hiện hữu và 
hành động do chính tư cách của nó. Điều này 
tương đương với việc nói rằng hữu thể này, do 
bởi bản tính của nó, chỉ có thể sản sinh, và vì thế, 
nó không thể bị sản sinh. Nếu dùng thuật ngữ 
của Scotus để diễn tả thì hữu thể này chỉ có thể 
là effectivum, không thể là effectibile. 

Chúng ta đi đến kết luận sau: 
“Không có cái gì có thể có (=hiện hữu) 

nếu đã không hiện hữu một hữu thể có khả 
năng sản sinh những hữu thể khác, một hữu 
thể mà bản thân nó không bị sản sinh, một 
hữu thể mà do bởi chính bản tính của nó, nó 
có một hoạt động độc lập, vô song, và là 
nguồn của mọi điều thiện hảo.” 32 
Như thế, chúng ta thấy rằng Scotus đi từ thế 

giới hiện thực như đang hiện hữu để bàn luận thế 
giới hiện thực như có thể, phù hợp với nguyên 
tắc sau trong lãnh vực siêu hình: sự hiện hữu đi 
trước khả thể tính. Và “trong cái nhìn này, có thể 
có một trường hợp đặc quyền trong đó sự hiện 
hữu đi trước khả thể tính: đó là Nguyên Lý Đầu 
Tiên, hoặc Nguyên Nhân Tác Nhân Đầu Tiên. 
Bởi vì, nếu nó có thể có, thì chỉ có thể là “hiện 
năng” 33 (en acte, in actu), do bởi vì tính khả thể 
của nó không thể có nền tảng nào khác ngoài sự 
hiện hữu thực sự của nó.” 34 

                                                 
31 “Nguyên nhân tác thành trở thành « cái có thể sản 
sinh”(effectivum) ngay khi người ta xem xét nó trong bản 
chất nguyên nhân của nó, hoặc xem xét nó trong thực tại 
luôn luôn có thể của nó, kể cả khi nó hành động cách 
hiện thực » Putallaz, sđd. 43. 
32 Bettoni, op.cit. 140.  
33 “Et concludit probatio istis rebus de esse quidditativo 
vel de esse possibili sit: “Aliquid potest fieri, ergo 
aliquid est productivum et causativum eius; et si aliquid 
simpliciter primum effectivum, erit actu existens.” 
Reportatio IA, n.12. ed. A.Wolter, M. McCord Adams, 
Franciscan Studies 42 (1982), 268. 
34 Putallaz, “Introduction”pp.10-11 
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“Hãy đi xây dựng lại nhà Ta”! 
 
 

Thân gởi các anh em rất quý mến, 
Xin Chúa ban bình an cho anh em!  
Tôi rất vui khi được gởi đến anh em hai mẩu 

“tin mừng”: việc phong chân phước cho anh 
Gabriele M. Allegra vào ngày 29 tháng 9 tại 
Nhà thờ Chính tòa Acireale và việc phong chân 
phước cho 14 vị tử đạo OFM vào ngày 13 tháng 
10 tại Nhà thờ Chính tòa Prague. 

Do Chúa quan phòng, hai sự kiện đó xảy ra 
ngay trước và sau lễ khai mạc Năm Đức Tin vào 
ngày 11 tháng 10, một thời điểm đã được Đức 
Bênêđitô XVI công bố trong Tông Thư Cánh 
cửa đức Tin. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng: 
“Chúng ta mong ước rằng năm nay sẽ khơi dậy 
nơi mỗi tín hữu khát vọng tuyên xưng đức Tin 
trong sự toàn vẹn và với một niềm xác tín được 
đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng … Mỗi 
tín hữu phải tự thực hiện nhiệm vụ của mình là 
tái khám phá nội dung đức Tin được tuyên 
xưng, được cử hành, được thể hiện qua đời sống 
và cầu nguyện, và suy tư về chính việc làm của 
lòng tin, đó là nhiệm vụ mỗi tín hữu phải thực 
hiện, nhất là trong năm này”. Đức Bênêđitô đề 
nghị mỗi tín hữu cần có một “chương trình 
nghiêm ngặt” hằng ngày hầu có thể tái khám 
phá tinh thần truyền giáo đích thật để thực hiện 
sống động công cuộc tân Phúc âm hóa. 

Cuộc sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa dưới 
ánh sáng đức tin và chỉ khi chúng ta chia sẻ đức 
tin với tha nhân. Hai đợt phong chân phước này 
có thể giúp chúng ta “gia tăng đức tin”. Lần 
phong chân phước thứ nhất chỉ cho chúng ta 
cách thức nuôi dưỡng, duy trì và tuyên xưng 
đức tin cách cụ thể: “… chúng ta có thể bước 
qua ngưỡng cửa đó (của cánh cửa đức tin) khi 
Lời Chúa được công bố và cõi lòng chấp nhận 
được ân sủng biến đổi”. Lần phong chân phước 
thứ hai cho thấy đức tin của chúng ta có thể đạt 
đến đỉnh cao: tuyên xưng vẻ đẹp của việc bước 
theo Đức Giêsu Kitô, lối sống và bản luật của 
chúng ta, cho đến chết. 
Lời Chúa được loan truyền và tôn vinh  

Đây là ước muốn mãnh liệt nhất của Anh 
Gabriele M. Allegra. Vì việc này, Anh đã 
nghiên cứu, làm việc, chịu đau khổ và chịu chết. 
Thực vậy, anh đã qua đời ở Hong Kong vào 
năm 1976 trong khi đang đọc Thánh vịnh 54! 

Anh sinh 
ngày 26 tháng 12 
năm 1907 tại S. 
Giovanni la 
Punta (Catania), 
vào Dòng 
AEHM năm 
1923, và được 
phong chức linh 
mục năm 1930. 
Năm 1918, Anh 
Gabriele cảm 
thấy được kêu gọi đi sang Trung Quốc sau một 
cuộc nói chuyện của một nhà truyền giáo Phan 
Sinh nhiệt thành tại Đại Học Giáo Hoàng 
Antonianum ở Rôma. Anh ước muốn đi truyền 
giáo “vì lòng yêu mến Lời Chúa và để chuyển 
dịch toàn bộ Bức Thư Thiên Chúa viết cho Nhân 
Loại” sang tiếng Hoa. “Ước mơ thời trẻ” của 
anh đã nên hiện thực trọn vẹn vào năm 1961. 
Không phải chỉ có anh mới kinh ngạc trước 
công việc to lớn đó – anh đã bình luận: “Làm 
sao tôi có thể làm được một việc như thế! Chỉ 
nhờ công nghiệp của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm 
mà thôi” – nhưng cả chúng ta cũng ngạc nhiên. 
Công trình đó đã mang lại cho anh danh hiệu 
“Thánh Giêrônimô mới của Trung Hoa và Viễn 
Đông”. Công việc đó có thể thực hiện được nhờ 
niềm tin của Người Tôi Tớ Thiên Chúa đặt nơi 
Lời Chúa, nhờ tình yêu anh dành cho đất nước 
và người Trung Hoa (đặc biệt là người phung 
cùi và người nghèo) và nhờ công việc nghiên 
cứu chuyên cần được nâng đỡ bằng kinh nguyện 
và lòng đạo đức bền bỉ. Hẳn là anh đã cầu 
nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con trở 
nên giống như Thánh Bônaventura và giống như 
người anh chân phước thân yêu của con, anh 
Gioan Duns Scotus, để con biết cách nuôi 
dưỡng việc nghiên cứu nhờ kinh nguyện bền bỉ, 
và học tập chỉ để trở thành môn đệ của Đức 
Khôn Ngoan của Thiên Chúa, nghĩa là để biết 
và yêu Chúa mỗi ngày một hơn”. 

Tóm lại, anh là người con chân chính của 
thánh Phanxicô Assisi. Anh biết cách diễn tả 
truyền thống Phan Sinh trung thực nhất trong 
đời sống và bằng đời sống của anh. Anh đã dấn 
thân phục vụ Giáo Hội và dân chúng Trung 
Hoa, bằng cách nối kết sự thánh thiện với khoa 
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học. Không phải tình cờ mà “các ưu tiên” của 
anh là: sự thánh thiện, khôn ngoan, việc tông đồ 
và sự tử đạo. 
Các vị quan thầy  
của huynh đệ đoàn Prague 

Vào năm 1604, các AEHM được trao cho 
cộng đoàn Đức Bà Tuyết đang trong tình trạng 
đổ nát ở Prague, điều đó làm anh em nhớ lại lời 
mời gọi Thánh Giá San Damiano ngỏ với 
Phanxicô: “Hãy đi và xây lại nhà Ta, mà con 
thấy đang đổ nát”. Anh em đã sớm xây dựng lại 
nhà cộng đoàn và nhà thờ. Nhưng anh em không 
chỉ giới hạn trong dự phóng tái thiết. Bằng việc 
rao giảng Lời Chúa, và trên hết, bằng chứng tá 
đời sống, anh em đã noi theo mẫu gương của 
Đấng Thánh Nghèo và tiếp tục sứ mạng của 
mình. Anh em dấn thân phục vụ niềm tin của 
Dân Thiên Chúa và những người chống đối 
niềm tin Công giáo, cho đến khi hy sinh mạng 
sống vào ngày 15 tháng 2 năm 1611. 

Hôm nay, chúng ta nên suy nghĩ về nhiều 
phương diện của việc làm chứng của các “chân 
phước tử đạo” này, vì các ngài đã sớm được gọi 
như thế. Tôi muốn nêu bật một trong các 
phương diện đó cho Huynh Đệ Đoàn phổ quát 
của chúng ta, cũng là phương diện mà các Giám 
mục của Cộng Hòa Séc đã đề cập đến trong lá 
thư được đọc vào các thánh lễ Chúa nhật 30 
tháng 9. Các Giám mục ghi nhận rằng 14 vị tử 
đạo AEHM đã tạo nên một huynh đệ đoàn quốc 
tế đích thực, tượng trưng cho những thể thức 
khác nhau của đoàn sủng Phan Sinh và các quốc 
gia khác nhau. Bốn anh là linh mục (Federico 
Bachstein, Giovanni Martínez, Bartolomeo 
Dalmasono và Simone); bốn anh là không linh 
mục (Cristoforo Zelt, Giovanni Didak, 
Emanuel, Giovanni Bodeo); một anh là phó tế 
(Girolamo dei Conti Arese); một anh là phụ phó 
tế (Gaspare Bodeo); hai anh khấn tạm (Giacomo 
và Clemente); hai anh là tập sinh (Giovanni và 
Antonio). Họ đến từ các quốc gia khác nhau: 4 
anh người Bôhêmia, 4 anh người Ý, 3 anh người 
Đức, 1 anh Tây Ban Nha, 1 anh người Pháp và 1 
anh người Hà Lan. 

Đây là một chứng tá mà Huynh Đệ Đoàn 
Quốc Tế của chúng ta có thể cống hiến cho 
Châu Âu và cho cả thế giới hôm nay. Quá nhiều 
người đung đưa giữa tính liên đới và tư lợi, giữa 
ước muốn tạo lập một “ngôi nhà chung” cho 
mọi người và dựng lên “những bức tường ngăn 

cách” mới. Chúng ta phải cổ võ một kế hoạch 
mới cho xã hội, kế hoạch dựa trên phẩm giá của 
mỗi người và dựa trên những hiến tặng mà mỗi 
người phải cống hiến. Chúng ta được mời gọi 
nhớ lại lời nhắc nhở của Thánh Phanxicô: “Vì 
vậy, Thiên Chúa đã sai anh em vào thế gian”. 
Ngài đã sai chúng ta đi như là anh em, và để trở 
thành anh em của tất cả mọi người và để nói với 
mọi người rằng: các bạn là anh chị em của nhau. 
Lời công bố đầu tiên và rõ nhất của Tin Mừng là 
hãy làm chứng cho huynh đệ đoàn. Ý tưởng về 
các Huynh Đệ Đoàn quốc tế không phải là quá 
xa, không với tới được. Thật ra, ý tưởng này dựa 
trên những “vết tích ngày xưa” của huynh đệ 
đoàn lưu động của thánh Phanxicô, dựa trên 
huynh đệ đoàn quốc tế của 14 vị tử đạo tại 
Prague! 

KẾT LUẬN 
Anh em thân mến, tôi chia sẻ với anh em tin 

tức về hai sự kiện phong chân phước này. 
Huynh đệ đoàn phổ quát của chúng ta ghi nhớ 
hai sự kiện đó, không phải “để nhận lãnh vinh 
quang và danh dự” về những gì anh em chúng ta 
đã làm, nhưng vì hai sự kiện đó là một sứ điệp 
hy vọng cho chúng ta, những người đang quan 
tâm đến việc tăng cường sức sống cho ơn gọi và 
sứ mạng của chúng ta.  

Vào mỗi thời đại, “cây chí ái” vẫn sản sinh ra 
hoa trái dồi dào và kỳ diệu. Điều đó chứng tỏ 
rằng chúng ta có thể luôn sống theo thể thức của 
Thánh Phanxicô Assisi. 

Có lẽ chúng ta sẽ bị yêu cầu đổ máu mình ra. 
Nhưng chúng ta được đòi hỏi phải trung thành 
với những gì chúng ta đã khấn hứa! Chúng ta 
hãy sống lời khấn hứa đó hằng ngày hầu chúng 
ta có thể trở thành “việc chú giải sống động” 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
trong thế giới hôm nay. Chúng ta sẽ thực sự trở 
nên những sứ giả đáng tin và hấp dẫn của Tin 
Mừng hầu cho “nhiều người đang tìm kiếm 
Thiên Chúa” có thể “khám phá ra con đường 
đúng đắn dẫn đưa đến cánh cửa đức tin”. 

Rôma, ngày 24/09/2012 
Thân mến, 
Người phục vụ và tôi tớ của anh em, 
Ts. José Rodríguez Carballo, OFM 
 Tổng Phục Vụ Dòng AEHM 
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NGƯỜI CÔNG GIÁO  
ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG ĐỨC TIN  
TRONG NĂM ĐỨC TIN 

UCAN Vietnam: http://vietnam.ucanews.com 

 

Năm Đức Tin đã được Đức Thánh cha 
Bênêđictô XVI khai mạc vào ngày mai 11-10. 

Tại Việt Nam, Thánh lễ khai mạc được Hội 
đồng Giám mục ấn định theo từng cấp. Theo đó 
cấp toàn quốc, cấp giáo phận và giáo xứ sẽ được 
cử hành lần lượt vào các ngày 12, 18 và 21-10. 

Sự kiện này còn kỷ niệm 50 năm khai mạc 
Công đồng Vatican II và 20 năm xuất bản sách 
Giáo lý Hội thánh Công giáo. 

Đến nay có bảy giáo phận đã gởi thư mục vụ 
cho mọi thành phần dân Chúa. 

Tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, thực 
hành đức tin và loan truyền đức là những nội 
dung cơ bản mà các thư mục vụ hướng đến. 

Các giám mục mời gọi người Công giáo đọc 
lại văn kiện Công đồng Vatican II, học hỏi Giáo 
lý Hội thánh Công giáo, tham dự Thánh lễ, cử 
hành đức tin trong Bí tích Thánh Thể và trong 
đời sống thường ngày, thực thi bác ái và dấn 
thân loan báo Tin mừng. 

“Năm Đức Tin cũng là một thời gian thích 
hợp để tăng cường việc cử hành đức tin trong 
phụng vụ, đặc biệt trong thánh lễ. Nếu không có 
phụng vụ và các bí tích thì việc tuyên xưng đức 
tin sẽ không hiệu quả, vì thiếu ơn thánh nâng 
đỡ, trợ giúp” – Đức cha Matthêu Nguyễn Văn 
Khôi của giáo phận Quy Nhơn nói. 

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của Vinh 
khẳng định: “Đức tin không chỉ dừng lại ở việc 
tuyên xưng nơi đầu môi chót lưỡi hay giới hạn ở 
nhà thờ, mà cần thể hiện trong đời sống thường 
và đi vào mọi lãnh vực của cuộc sống”. 

 Vị giám chức cho rằng môi trường xã hội 
hôm nay đầy bất công, bất trắc, bất an và bất ổn, 
vì vậy “người Công giáo Vinh phải là những 
chứng nhân không những về đời sống tâm linh, 

mà còn về những đức 
tính nhân bản như ngay thẳng, thật thà, hiền 
lành, trong sạch và trung tín”. 

 Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn của Hà Nội nhắc nhở các linh mục và 
giáo dân “hãy cố gắng tái truyền giáo cho những 
giáo xứ hay giáo họ đã bị mai một về đức tin và 
hãy thiết thực đối phó và giúp các bạn trẻ đang 
bị lung lạc đức tin trước những trào lưu xã hội 
và các giáo phái”. 

Đặc biệt, đối tượng được các ngài ưu tiên 
nhắm đến là giới trẻ. 

“Giáo phận hướng về giới trẻ để thi hành tác 
vụ giáo dục đức tin, làm cho đức tin của thanh 
thiếu niên được hiểu biết, đào sâu và cảm 
nghiệm trong cuộc lữ hành cuộc đời, nhờ đó, 
người trẻ nhiệt tâm và quảng đại trở thành nhân 
chứng đáng tin cậy cho Đức Kitô Phục sinh, và 
có thể chỉ cho con người đương thời biết cánh 
cửa đức tin – Porta Fidei dẫn vào Nước Thiên 
Chúa” – Thư Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu 
của Long Xuyên viết. 

Trong khi Đức cha Giuse Võ Đức Minh của 
Nha Trang mời gọi giới trẻ và thiếu nhi “hãy nỗ 
lực và siêng năng học giáo lý theo độ tuổi của 
mình, yêu mến các bài ca ý lực sống, để trong 
Năm Đức Tin, Lời Chúa trong các bài ca ý lực 
này được vang lên trong tâm hồn của người trẻ, 
cũng như trong mỗi gia đình và giáo xứ”. 

Cách đây một năm, Đức Thánh cha 
Bênêđictô XVI đã ban hành tự sắc “Cánh Cửa 
Đức Tin” (Porta Fidei) để công bố Năm Đức 
Tin cho toàn thể Giáo hội Công giáo. Năm Đức 
Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11-10-2012 và sẽ kết 
thúc vào đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 24-
11-2013. 
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Lễ khấn trọng thể 17-9-2012 tại Thủ Đức 
Gr 1,4-10; 1 Cr 12,31–13,7; Ga 17,11b-12a.14-19 

Trở thành dấu chỉ  
về tình yêu bao la của Thiên Chúa  

FX Long, ofm 
 
Vào dịp lễ suy tôn Thánh giá năm 1224, 

thánh Phanxicô đã nhận năm dấu thánh trên núi 
LaVerna như tổng hợp một hành trình nên đồng 
hình đồng dạng với Đức Kitô trong đời sống 
đức tin. Hôm nay, khi tuyên khấn trọng thể 
trong Dòng AEHM, khi nâng cao Thánh giá, 
anh em cũng làm một hành vi đức tin, chứng tỏ 
anh em đã làm được một tổng hợp sau một hành 
trình huấn luyện trong đức tin.  

Năm Đức Tin sắp khai mạc chắc chắn được 
minh họa nổi bật nhờ việc tuyên khấn của anh 
em hôm nay. Hôm nay, cộng đoàn có một dấu 
chỉ rõ ràng Thiên Chúa là chúa tể, Đức Kitô vẫn 
là Đấng Cứu Độ duy nhất, Thánh Thần vẫn là 
Đấng đang đưa lại sức sống tuyệt vời nhất cho 
thế giới, Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn đang kêu gọi 
vào đời sống tu trì. Hôm nay anh em cho thấy 
linh đạo Phan sinh vẫn đang đưa lại sinh lực vừa 
tô điểm vừa gia tăng sức sống cho Hội Thánh. 
Tuy nhiên, cha thánh Phanxicô, sau khi đã nhận 
các dấu thánh, không phải đã kết thúc hành 
trình, ngài vẫn đi tới, anh em khi đã khấn trọng 
thể, không được coi như là một điểm tới, một 
điểm dừng, nhưng phải coi như một khởi điểm 
mới, tiếp tục từ đó lao tới. Muốn thế, anh em cứ 
cố gắng nên giống Thầy Giêsu, anh em phải 
sống “đến cùng”, sống cho đến chết và sống cho 
hết mức ơn gọi Phan sinh này. Hẳn là vào lúc 
này đây, anh em thấy mình cũng chẳng hơn gì 
ngôn sứ Giêrêmia (Gr 1), cũng cảm nhận tất cả 
những giới hạn và yếu đuối của mình. Nhờ thế, 
anh em biết anh em dấn thân không phải vì thấy 
mình xứng đáng, nhưng vì xác tín mình được 
Thiên Chúa kêu gọi đi vào nếp sống này. Anh 
em sẽ vừa cậy nhờ Thiên Chúa vừa nhờ đến sự 
trợ giúp của anh em để kiện toàn sự thánh hiến 
của anh em, như anh em sắp bày tỏ trong lời 
tuyên khấn.  

Tuy nhiên, để anh em không rơi vào ảo 
tưởng, xin chia sẻ với anh em về vài yếu tố cụ 
thể. 

Trước tiên, các cơ cấu của Tỉnh Dòng mở ra 
với anh em, nhưng không vì thế mà anh em có 
thể ỷ lại vào cơ cấu. Bởi vì các cơ cấu không 
giúp ích gì, nếu chúng không được linh hoạt bởi 
các con tim biết sống tương quan, sẵn sàng quay 
về với Thiên Chúa và với người khác mỗi ngày 
mỗi hơn. Vậy cơ cấu của Tỉnh Dòng thánh 
Phanxicô chúng ta đang chờ đợi anh em đưa tất 
cả những gì làm nên anh em, ơn gọi của anh em, 
lịch sử đời anh em, tâm lý của anh em, khả năng 
của anh em, ra mà sống. Anh em sẽ cứ phải xót 
xa trải nghiệm các giới hạ của mình. Nhưng nếu 
anh em cố gắng mở ra nhiều hơn mãi với Thiên 
Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô 
mỗi ngày mỗi hơn, và cố gắng mở ra với các 
anh em khác, anh em sẽ làm được nhiều việc, 
mà không ý thức, mà cũng không cần ý thức. 

Thế rồi, khi liên tục gặp gỡ Thiên Chúa, là 
nguồn mạch chân lý và tương quan, anh em sẽ 
biết mình hơn, anh em hiểu các cơ cấu hơn; anh 
em sẽ vừa củng cố được các cơ cấu, vừa làm 
cho các cơ cấu nên đơn giản hơn và có khả năng 
biến đổi không ngừng. Chỉ có điều là không 
phải trong náo động ồn ào mà chúng ta gặp 
được Người. Thiên Chúa yêu thích sự thinh 
lặng. Trong thinh lặng, anh em sẽ gặp được 
Người, để rồi anh em có thể đưa Người đến cho 
những con người không được sống trong yên 
tĩnh. Điều quan trọng không phải là những gì 
chúng ta nói ra, nhưng là những gì Thiên Chúa 
nói với chúng ta và nói qua chúng ta. Các lời 
chúng ta nói sẽ vô bổ nếu chúng không phát 
xuất từ thâm sâu cõi lòng; những lời nói mà 
không truyền đạt ánh sáng của Đức Kitô sẽ làm 
gia tăng bóng tối. Các việc anh em làm sẽ chỉ là 
những cách diễn tả tình yêu của anh em đối với 
Thiên Chúa và đối với tha nhân. Tình yêu này 
cần có ai đó đón nhận, và chính vì thế, những 
người chúng ta gặp hằng ngày tạo điều kiện cho 
chúng ta diễn tả tình yêu đó ra. Khi anh em 
quyết tâm như thế, lời Đức Giêsu cầu nguyện 
cho các môn đệ xưa kia (Ga 17) cũng sẽ được 
nhắm đến chúng ta. Đức Kitô mong muốn 
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chúng ta gắn bó với Chúa Cha, với Người, với 
nhau, và Người cầu nguyện liên tục cho chúng 
ta. 

Chỉ với nỗ lực đều đặn, ngày qua ngày như 
thế, anh em mới sống thật là mình, anh em mới 
là những anh em thật, mới có khả năng làm cho 
người khác sống thật là họ. Nói như thế là ngầm 
hiểu có một đòi hỏi hoán cải không ngừng. 
Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng cho Thiên 
Chúa và cho người khác, nên phải liên tục quay 
về với Thiên Chúa mà canh tân bản thân để 
sống tốt hơn để phục vụ tất cả mọi người, không 
phải bằng cách thỉnh thoảng quy tụ mọi người 
lại rồi ban phát, nhưng là thích ứng với từng 
người, không loại trừ một ai. 

Thật ra, đời sống huynh đệ không bao giờ dễ 
cả, do chính mình và do người khác. Khó do 
tính nhạy cảm. Khó do tính dễ nổi loạn. Khó do 
ý thức quá nhiều về tài năng hoặc về kinh 
nghiệm của mình. Khó do muốn khẳng định 
mình bất chấp mọi sự. Thường người ta dễ thổi 
phồng khả năng và giảm thiếu các giới hạn, nên 
người ta trở thành những quả bong bóng, làm 
vui mắt một chút, nhưng dễ vỡ, để rồi chỉ còn là 
một nhúm cao su bèo nhèo, xấu xí. Nhưng 
chứng tá đời sống của anh em có sức thuyết 
phục chính là do chỗ anh em biết mình có thể 
góp phần gì vào đời sống Giáo Hội và Hội 
Dòng, đồng thời đón nhận phần đóng góp của 
người khác cho anh em (1 Cr 12). 

 
Con đường Thiên Chúa đang mở ra để cung 

cấp cho anh em những yếu tố khả dĩ làm cho 
cuộc đời anh em trở thành một tuyệt tác. Vậy, 
không được mập mờ! Cứ phải dám nói lên 
những điều mà con người đương thời không 
thích nghĩ tới: Tôi muốn nên thánh! Nhưng lô-
gích của một ước muốn như thế là phải dám 
chọn Thiên Chúa thay vì chọn mình, dám tước 
bỏ khỏi trái tim tất cả những gì làm cho mình xa 
Thiên Chúa. Vậy, tôi muốn sống trong sự nghèo 
khó và thanh thoát. Tôi muốn khước từ ý riêng, 
các xu hướng, các ý ngông và các sở thích, để 
trở thành tôi tớ ngoan ngoãn vâng theo thánh ý 
Thiên Chúa từng ngày.  

Anh em không phải là một trang web trên 
Internet, chuyển tải với giá trị thông tin ngang 
nhau hết hình ảnh đẹp rồi đến hình ảnh xấu, 
hình ảnh của lòng nhân ái rồi lại chuyển sang 
hình ảnh của tội ác. Anh em là trang thông tin 
ổn định về tình yêu toàn năng của Thiên Chúa, 
theo cách của thánh Phanxicô. Châm ngôn mà 
anh em đã nhận trong dịp này là một lời của 
thánh Phaolô: “Ai vui vẻ dâng hiến thì sẽ được 
Thiên chúa yêu thương” (2 Cr). Cầu chúc anh 
em thành công trong quyết tâm mà hôm nay anh 
em diễn tả ra công khai trước mặt cộng đoàn 
Dân Chúa.  

 LỄ KHẤN TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ 2012 
Học Viện Phan-xi-cô 9/2012. 

Lễ tuyên khấn trọng thể trong Dòng Anh Em 
Hèn Mọn hằng năm được cử hành trong bối cảnh 
Lễ Thánh Phan-xi-cô được in Năm Dấu Thánh. 
Điều đó nói lên đích điểm của các lời khấn chính 
là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, 
đặc biệt là Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Năm nay 
có bốn anh tuyên khấn vĩnh viễn, đó là các anh 
Phê-rô Trần Văn Bình; Giu-se Nguyễn Đình Tâm 
Linh; Gioan B. Phạm Xuân Thanh và An-tôn 
Nguyễn Anh Tôn. Mọi công tác chuẩn bị cho 
thánh lễ hết sức chu đáo và nhịp nhàng. Những 
cơn mưa chiều tối ngày 16/9 cũng làm cho anh 
em một chút xao động. Nhưng “sau cơn mưa trời 
lại sáng”, tiết trời của ngày 17/9 thật đẹp. Nó đẹp 
bởi màu xanh của cây cối trong khuôn viên Học 
Viện và đẹp bởi đủ sắc màu của những người về 
tham dự lễ khấn hôm nay. Tiền sảnh của Học 
Viện được trang trí bức tượng Thánh Phan-xi-cô 
ôm lấy Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Bức tượng 

mang nhiều ý nghĩa bởi bề dày lịch sử của nó gắn 
liền với lịch sử truyền giáo của dòng Phan-xi-cô 
tại Việt Nam. Hơn nữa, bức tượng được đưa về 
đúng vào dịp Lễ Thánh Phan-xi-cô được in Năm 
Dấu Thánh năm nay cũng là dịp bốn anh tuyên 
khấn trọng thể.  

Đúng 9g00 thánh lễ bắt đầu trong tiếng hát 
của ca đoàn Học Viện với sự cộng tác của các 
em tìm hiểu. Sau phần thẩm vấn, Anh Giám 
Tỉnh đã nhắn nhủ các anh em khấn trọng hôm 
nay. Trước tiên, ngài nhấn mạnh đến yếu tố 
quan trọng giúp sống các lời khấn chính là sự 
xác tín vào Đức Giê-su Ki-tô. Cho dẫu thánh lễ 
hôm nay có được tổ chức long trọng hay đơn 
giản đi nữa thì điều quan trọng vẫn là niềm xác 
tín vào Đức Giê-su Ki-tô - Đấng Cứu Độ duy 
nhất của nhân loại. Việc tuyên khấn của bốn anh 
trong Tỉnh Dòng Thánh Phan-xi-cô Việt Nam 
hôm nay nói lên niềm xác tín đó. Niềm xác tín 
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đó không chỉ được dừng lại trong thánh lễ hôm 
nay nhưng là mở ra cho các anh một hành trình 
mới: hành trình hoán cải với sự can đảm và xác 
tín mạnh mẽ vào ơn trợ giúp của Chúa. Bốn anh 
được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với 
Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá 
mỗi ngày mỗi khăng khít hơn. Hẳn thế, bốn anh 
nhận thấy nơi mình sự yếu đuối và mỏng dòn. 
Do đó, các anh phải cậy nhờ vào Thiên Chúa, 
vào anh em trong Hội Dòng để kiện toàn ơn gọi 
và con người mình. Tiếp theo, Cha Giám Tỉnh 
đã đặt lời khấn trọng thể của bốn anh em vào 
bối cảnh Hội Thánh chuẩn bị khai mạc Năm 
Đức Tin. Điều đó nhắc nhở các anh em phải ý 
thức rằng ơn gọi của mình là sáng kiến đặc biệt 
của Chúa Cha, được đặt trên nền tảng là Đức 
Giê-su Ki-tô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh 
Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn luôn kêu gọi 
con người tham dự vào đời sống tu trì. Cuối 
cùng, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh đến yếu tố cơ 
cấu Hội Dòng giúp sống các lời khuyên Phúc 
Âm cách trung tín và tránh bị rơi vào ảo tưởng. 
Các anh cần nhìn cơ cấu của Hội Dòng với một 
trái tim linh hoạt và biết yêu thương. Khi các 
anh dấn thân vào cơ cấu của Hội Dòng mà 
không được điều khiển bằng con tim biết yêu 
thương và linh hoạt thì sẽ chẳng giúp cho các 
anh phát triển tới tầm vóc viên mãn. Trong tình 
trạng như thế, ngày qua ngày các anh sẽ cảm 
thấy xót xa và đau khổ khi cố gắng mở ra với 
Thiên Chúa và với anh em. Khi không để cho 
Thần Khí hướng dẫn, các anh sẽ rơi vào hai 
trạng thái. Một mặt anh em sẽ ảo tưởng về chính 
mình khi người ta nâng tài năng của anh em lên 
quá mức mà kỳ thực anh em chỉ bình thường 
thôi. Mặc khác, người ta chê ghét anh em tệ hại 
vì không đáp ứng được đòi hỏi của họ. Nhưng 
khi tha thiết để cho Thần Khí của Đức Ki-tô 
hướng dẫn thì các anh sẽ không cần ý thức về 
các việc mình làm được hay chẳng quan trọng 
về việc người khác nhận xét nữa. Khi kết hợp 
mật thiết với Thiên Chúa, anh em sẽ không bị 
chi phối bởi những lời bình luận anh em từ bên 
ngoài. Trong sự thinh lặng anh em tìm gặp 
Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là bằng chứng hùng 
hồn trong thế giới quá ồn ào như hôm nay. 
Thiên Chúa yêu thích sự thinh lặng và trong 
thinh lặng Ngài ngỏ lời với mỗi người qua 
những biến cố hằng ngày. 

Trong tay anh Giám Tỉnh, lần lượt bốn anh 
đã long trọng đọc lời tuyên khấn của mình với 

Thiên Chúa. Từ nay, bốn anh em vĩnh viễn 
thuộc về Hội Dòng và bắt đầu hành trình hoán 
cải của mình cách trung tín và phó thác hoàn 
toàn cho Thiên Chúa. Hành vi hôn chúc bình an 
trong lời bài hát: “Trong tình yêu Chúa là Cha, 
anh em ta hãy mến thương nhau…” đã làm 
nhiều người tham dự thánh lễ xúc động. Tuy 
khác biệt về nhiều mặt nhưng hôm nay bốn anh 
em tuyên khấn trọng thể đã góp tính đa dạng 
của gia đình phan sinh. 

Tiếp theo sau phần tuyên khấn trọng thể là 
phần phụng vụ Thánh Thể. Chính Bí Tính 
Thánh Thể nuôi dường và thôi thúc các anh 
sống các lời khấn với tất cả tình yêu và lòng 
quảng đại. Từ nay các anh sẽ trở nên của lễ 
dâng lên Thiên Chúa bằng cuộc sống hoán cải 
hằng ngày. Ước chi việc kết hợp với Chúa Giê-
su Thánh Thể mỗi ngày giúp các anh trung tín 
với những cam kết mà hôm nay các anh công 
khai tuyên khấn cùng Thiên Chúa.  

Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Gioan B. Phạm 
Xuân Thanh đại diện các anh em tuyên khấn 
cảm ơn Tỉnh Dòng, các ân nhân và thân nhân. 
Chắc hẳn lời cảm ơn hôm nay không kể hết 
được công sức của rất nhiều người đã dày công 
vun đắp cho cuộc đời dâng hiến của các anh. Cả 
cuộc đời dâng hiến của các anh sẽ là lời cảm ơn 
tròn đầy ý nghĩa nhất. 

Ngay sau thánh lễ, mọi người chung vui với 
các anh trong bữa tiệc huynh đệ. Sự phục chu 
đáo của anh em Học Viện và các em Tìm Hiểu 
đã được các khách mời, thân nhân và ân nhân 
khen ngợi. Niềm vui được nhân đôi bởi nhiều 
người đánh giá cao công tác tổ chức thánh lễ rất 
nghiêm túc và nhịp nhàng. Trong khâu chuẩn bị 
cho thánh lễ, thánh ca là điều anh em lo lắng 
nhất và lâu nay vẫn bị “chê”. Nhưng năm nay 
anh em đã mang lại “lửa” cho việc hát lễ với 
tiếng hát mạnh và hay. Điều đặc biệt là năm nay 
Học Viện đã “nhen nhóm” xây dựng ban nhạc 
với đa dạng các nhạc cụ. Tất cả đã góp phần làm 
cho bầu khí thánh lễ sốt sắng và sinh động. 

Thánh lễ và bữa tiệc kết thúc nhưng chắc hẳn 
niềm vui dâng hiến của bốn anh khấn trọng hôm 
nay tiếp tục kéo dài trong suốt cuộc đời theo 
Chúa của các anh. Tôi xin mượn lời trong bài 
giảng của Anh Giám Tỉnh để kết thúc bài viết 
này: “Anh em hãy sống tràn đầy thần khí của 
Đức Giê-su chịu đóng đinh, anh em đừng như 
những chiếc bong bóng nhiều màu chỉ lập lòe 
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làm cho mọi người vui mắt một chút, rồi sau đó 
là tan vỡ chỉ còn lại một nhúm cao su bèo 

nhèo.”  
 

Lễ thánh Phanxicô tại Giáo xứ Đakao 30-9-2012 
“PHANXICÔ  

Thấm nhuần sâu đậm Phúc âm” - 
Chúng ta Phanxicô hôm nay… 

FX Long, ofm 

Nhìn vào xã hội, chúng ta thấy nhiều hiện 
tượng tiêu cực: về giao thông đường phố, trong 
ngành y tế, trong lãnh vực giáo dục, lãnh vực 
dinh dưỡng, lãnh vực quản trị kinh tế xã hội, 
tham lam, độc ác và hèn nhát. Nhưng nhìn vào 
Hội Thánh, chúng ta cũng thấy những điều gai 
chướng: linh mục tu sĩ thiếu sót đối với luật lệ 
đời tu, buông thả trong cung cách, vấn đề lạm 
dụng tính dục, chia rẽ thành phe nhóm; nếu nhìn 
vào quy mô toàn cầu, còn có những vụ việc to 
lớn, như Vatileaks… Phải chăng sự dữ đã tràn 
bờ? Có người nổi cáu, chửi toáng lên. Có người 
tắc lưỡi, dửng dưng. Có người rút vào thế giới 
riêng, chán nản… 

Thế nhưng vào thời của ngài, thánh Phanxicô 
cũng thấy không ít những chuyện tiêu cực: các 
cuộc nội chiến giữa các thành dĩ nhiên có đạo, 
những cuộc thánh chiến chống người Hồi giáo 
trở thành những vụ cướp của hãm hiếp, hiện 
tượng tham nhũng trong giới cầm quyền đạo 
đời, các vụ buôn thần bán thánh, mua bán phẩm 
tước trong hàng ngũ giáo sĩ, lối sống vô kỷ luật, 
buông tuồng… Các nhóm lạc giáo đã ra đời để 
lớn tiếng chống lại các tệ đoan, rồi phủ nhận 
mọi quyền bính. Thánh Phanxicô đã phản ứng 
thế nào?  

Người ta đã so sánh thánh Phanxicô với Linh 
mục sáng lập ra phong trào Cải Cách Đức, cha 
Martin Luther. Trong khi Lm Luther chỉ trích 
Hội Thánh thậm tệ, mà không sai, để rồi tách 
khỏi Hội Thánh, Phanxicô lại đến quỳ dưới chân 
Hội Thánh để xin được sống Tin Mừng tận căn. 
Ngài tranh đấu trong an hòa để được các chức 
sắc trong đạo cho phép sống trọn Tin Mừng của 
Đức Giêsu, chứ không phải là để giảm bớt điểm 
này điểm nọ. Dù ngài đã viết trong Di Chúc: 
“Sau khi Chúa đã ban cho tôi một số anh em, 
không ai chỉ bảo cho tôi phải làm gì, nhưng 
chính Đấng Tối Cao đã mạc khải cho tôi biết 
phải sống theo mẫu mực thánh Phúc âm”, ngài 

nhất định vâng phục Hội Thánh, dĩ nhiên qua 
những con người cụ thể bất toàn, ngài viết tiếp: 
“Và tôi đã xin viết ra luật sống ấy một cách đơn 
sơ và ngắn gọn, và Đức Thánh Cha đã xác nhận 
cho tôi” (DC, cc. 14-15). Phanxicô thấy rằng 
sinh lực của Hội Thánh không do ngài mà đến, 
mà do từ Thiên Chúa, từ Đức Kitô. Còn nếu Hội 
Thánh coi quan điểm của Phanxicô mới mẻ, chỉ 
là vì Hội Thánh chưa bao giờ quan tâm đến.  

Hôm nay Hội Thánh vẫn coi Phanxicô là 
người có tinh thần công giáo, là vì ngài đã tin 
theo Phúc Âm, không như theo bản văn chết, 
nhưng như tin theo một con người, và con người 
đó là Đức Giêsu, như Đức Thánh Cha Gioan-
Phaolô II đã nói với Đại Gia đình Phan sinh vào 
tối 2-10-1981, khai mạc Năm kỷ niệm 800 năm 
ngày sinh của thánh Phanxicô: “Phanxicô thấm 
nhuần sâu đậm Phúc Âm”, nên ngài yêu mến 
Đức Giêsu, ngài yêu mến Hội Thánh: “Phanxicô 
không bao giờ tách rời Giáo Hội khỏi Chúa 
Kitô, và ngài đã dâng hiến trọn bản thân cho 
Giáo Hội, ngay cả khi ngài phải đau khổ”.  

Chính vì tin vào Thiên Chúa toàn năng, tin 
vào Chúa Kitô, mà ngài “tin mạnh mẽ vào các 
nhà thờ” (DC c. 4), dù là những nhà nguyện 
hoang phế như nhà nguyện San Damiano. Ngài 
“tin mạnh mẽ vào các linh mục sống theo quy 
luật Hội Thánh Rôma” (DC cc.  6-9), dù có bị 
các ngài bách hại, dù các ngài thấp kém, thậm 
chí sống trong tội lỗi. Ngài kính trọng Mình và 
Máu Thánh Chúa Giêsu (DC cc.  10-11). Ngài 
kính trọng các mảnh giấy ghi Tên và Lời Chúa 
(DC c.  12), Ngài kính trọng các nhà thần học 
(DC c. 13).  

Quả thật, nếu không tin và nhận Lời Chúa, 
người ta có thể có những phản ứng rất lô-gích, 
nhưng không phải là những phản ứng Phan sinh. 
Để có được những phản ứng thiêng liêng lành 
mạnh, Phanxicô phải liên tục chọn tin và chọn 
phản ứng theo Phúc Âm, theo cách của Đức 
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Giêsu. Phải cương quyết chọn, dù dư luận cứ 
dâng lên muốn cuốn hút ngài theo một hướng 
nào khác. Chúng ta nhờ đến gương của Tôi tớ 
Chúa là ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận. Không 
nói lời than trách những kẻ muốn cho ngài chết, 
đó là một chọn lựa trong đức tin. Xử sự nhân ái 
với họ, sẵn sàng giúp đỡ họ, đó là một chọn lựa 
trong đức tin. Chúng ta cũng có thể nhớ đến 
gương của cha Maximilianô Kolbe tại 
Auschwitz. 

Vào ngày 11-10 tới đây, Hội Thánh khai mạc 
Năm Đức Tin. Thế rồi THĐGMTG lần thứ XIII 
sẽ được cử hành từ 7-28/10/2012 tại Rôma với 
đề tài “Tân Phúc âm hóa để truyền bá Đức Tin 
Kitô giáo”: Loan báo Tin Mừng mới mẻ, không 
phải vì có những bộ Phúc Âm mới được viết ra, 
nhưng là mới trong nhiệt huyết, mới trong 
phương pháp, mới trong cách diễn tả, nghĩa là 
phải cương quyết đặt Thiên Chúa ở trung tâm 
đời sống của chúng ta. Trong viễn tượng này, 
chúng ta được kêu gọi xét lại cách chúng ta 
sống đức tin, sống ơn gọi và sứ mạng, cộng tác 
với Chúa Thánh Thần, để đưa sức mạnh của 
Chúa Thánh Thần “đổi mới mặt địa cầu”. chúng 
ta có thể nhớ đến quyết định  của Phanxicô đi 
Ai Cập (Đamiéttá) để gặp Quốc vương Hồi 
giáo, chỉ để say mê giới thiệu về Đức Giêsu 
trong Tin Mừng. 

Quả thật, đối với Phanxicô, vấn đề không 
phải là cãi chữ, mà là sống Tin Mừng. Phanxicô 
sống với những người phong cùi ở bên ngoài 
các tường thành Assisi. Và cả đời, ngài tìm cách 
kéo người ta ra khỏi các vòng tường thành êm 
ấm để đi vào lối sống tại nơi không có tường để 
phân biệt bên trong và bên ngoài, sống trong 
tình huynh đệ. Phanxicô nhảy sang thế kỷ 21 
này, khi mà việc bảo vệ của cải đã đạt tới mức 
điên rồ tận cùng với một dàn vũ khí hạt nhân có 
thể hủy diệt tất cả những thứ mà nó muốn bảo 
vệ. Phanxicô hiểu rằng không phải là chiến 
tranh cần phải đặt ra ngoài vòng pháp luật, 

nhưng là lòng yêu thích tiền bạc và chức quyền, 
sự ham muốn của trái tim con người mới là gốc 
rễ của chiến tranh. Đúng là sự điên khùng của 
Phanxicô cách đây hơn 800 năm lại khôn ngoan 
hơn là sự thông thái của những con người hôm 
nay. Một sự tham lam cùng cực chỉ có thể được 
đối trọng lại bằng một tình yêu cùng cực, chứ 
không phải bằng một kiểu xuống nước giả tạo. 
Không thể có tình yêu trong một thế giới của 
hận thù, trừ khi những người yêu thương muốn 
đi đến mức tận cùng của tình yêu. 

Phanxicô không có não trạng của một nhà cải 
cách xã hội triệt để, quá khích. Lối sống của 
ngài chỉ là câu trả lời của một con người chân 
thành ra sức đáp lại các lời dạy của Đức Giêsu 
Kitô. Tính triệt để của thánh Phanxicô chính là 
cách ngài đáp lại Phúc Âm của Đức Giêsu.  

Dân chúng thời Phanxicô không nghĩ là lại 
có thể có một con người dám sống như ngài. 
Chúng ta hôm nay dường như cũng nghĩ rằng 
chỉ có một Phanxicô thôi! Nếu chúng ta dám 
nghĩ như ngài, là Phúc Âm là một lối sống chứ 
không phải là một loạt những lời tẻ nhạt để làm 
cho chúng ta cảm thấy an tâm vào mỗi sáng 
Chúa Nhật, chúng ta đang trở thành Phanxicô 
cho thời buổi hôm nay. Nếu chúng ta cho thấy 
rằng tình yêu đối với người thân cận chỉ được 
bảo đảm khi Phúc Âm được sống chân thành, 
khi Lời Thiên Chúa làm chuyển động người ta, 
thúc người ta lấy những quyết định thay đổi tận 
căn đời sống họ, chúng ta đang thành Phanxicô 
cho ngày hôm nay.  

Cầu chúc mỗi anh chị em có trái tim 
Phanxicô, để giáo xứ của anh chị em là “một 
giáo xứ mang trái tim của thánh Phanxicô” như 
Cẩm nang Mục vụ Giáo xứ ( số 67) của Dòng 
chúng tôi mong ước. Và anh chị em sẽ đưa lại 
sự tinh trong đầy sức sống cho xã hội và Giáo 
Hội. 

 

Lễ thánh Phanxicô:  
‘Tính mới mẻ của sứ điệp Phanxicô’ 

 http://www.vietcatholic.net/News/html/100404.htm 
Nguyễn Trọng Đa  

 
Dưới bầu trời âm u, với nhiều mây đen đe 

dọa cơn mưa lớn sẽ tới, trong khi cơn bão số 7 
chuẩn bị đổ bộ vào miền Trung, đông đảo các 

thành viên của đại gia đình Phan Sinh Việt Nam 
(gồm Dòng Nhất, Dòng Nhì Clara, Dòng Nữ 
Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ‘FMM’, Dòng 
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Phan Sinh Tại Thế ‘trước đây gọi là Dòng Ba 
Phanxicô’, Giới trẻ Phan Sinh, Cựu Phan Sinh 
‘tức là anh em cựu chủng sinh dòng Phanxicô’), 
các khách mời, đại diện các Dòng bạn, và anh 
chị em giáo dân, vẫn tuốn về khuôn viên giáo 
xứ thánh Phanxicô, phường ĐaKao để dự lễ giỗ 
tổ, kính mừng cha thánh Phanxicô, ngày 4-10. 

Đúng 8g30’, khoảng 700 người với đủ màu 
áo, nhiều nhất là áo nâu của anh chị em Dòng 
Phan Sinh Tại Thế, Dòng Nhất, xem diễn 
nguyện về một phần cuộc đời thánh Phanxicô, 
do các thầy của Học viện Phanxicô, Quận 9, 
trình diễn. Với đề tài “Thánh Phanxicô, đức tin, 
thực tại trần thế”, các thầy diễn lại những năm 
cuối đời của thánh Phanxicô, từ khi việc thầy 
Êlia muốn cải tổ Dòng để bớt nhiệm nhặt hơn 
trong cuộc sống tu trì đã làm đau lòng thánh 
Phanxicô, cho đến khi thánh nhân chịu Năm 
Dấu Thánh và qua đời. Tuy địa điểm không phải 
là sân khấu chuyên nghiệp, nên các thầy diễn 
viên không trổ hết được tài năng của mình, 
nhưng sự cố gắng hết mình của các diễn viên đã 
thành công trong việc giúp cộng đoàn nhớ lại 
một thời tiểu sử của cha thánh, trong cầu 
nguyện và xúc động thật sự. 

Thánh lễ mừng kính cha thánh diễn ra từ 
9g30’, do cha PX Vũ Phan Long, Giám Tỉnh 
Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam,chủ tế, với 24 
cha đồng tế.  

Cộng đoàn hiệp lời với ca đoàn của các thầy 
Học Viện Phanxicô dâng lời ca chúc tụng Chúa. 
Cha Giám tỉnh và đại diện của đại gia đình Phan 
sinh đã niệm hương trước ảnh cha thánh. 

Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh chào mừng 
mọi người có mặt. Ngài nói: “Hôm nay là lễ 
kính Đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn 
(OFM), lễ bổn mạng của Tỉnh Dòng Phanxicô 
Việt Nam, của cộng đoàn tu viện Phanxicô ở 
Đakao, của nhiều cộng đoàn tu viện của Tỉnh 
Dòng, của giáo xứ thánh Phanxicô phường 
Đakao, của ca đoàn Phanxicô, của ca đoàn Quê 
hương do cha nhạc sĩ Xuân Thảo phụ trách, của 
nhiều anh em nhận thánh Phanxicô làm bổn 
mạng. Xin mọi người chúc mừng và hiệp ý cầu 
nguyện”. 

Trong phần giảng lễ với tiêu đề “Tính mới 
mẻ của sứ điệp Phanxicô”, cha Giám Tỉnh mở 
đầu : “Thầy Tôma Xêlanô, trong quyển Tiểu sử 
I về thánh Phanxicô, đã mô tả: Phanxicô là “con 
người mới thật sự và thuộc về một thời đại 

khác” (1 Cel 82). Nhưng thế nào là mới? và thời 
đại khác là thời đại nào? 

‘Sự “mới mẻ”, theo thời Trung Cổ, không có 
nghĩa là một điều hoàn toàn khác lạ có thể đảo 
lộn trật tự hiện hành. Cái mới luôn phải dựa trên 
quá khứ và đưa lại tính hiện đại cho quá khứ ấy: 
người ta chỉ có thể làm ra cái mới nhờ cái cũ, 

bằng cách làm sống lại điều đã có trước và làm 
cho tiếp tục nở hoa điều đã suy tàn hoặc đã chết. 
Đàng khác, để được gọi là “mới”, đời sống và 
các hành vi của nhân vật phải liên hệ với một 
điều rất thế giá có trước. Phanxicô xứng đáng 
được ca tụng là “mới” bởi vì ngài đã kết nối với 
tận nguồn cội hoàn hảo, đó là phong trào đã 
được Chúa Kitô và các Tông đồ khởi xướng, 
được các Tin Mừng ghi lại, và ngài sống mà 
diễn lại một cách rất sinh động”.  

Cha diễn giải tiếp: “Sự thành công của 
Phanxicô là do ngài biết quan tâm đến điều mà 
thần học thế kỷ XX gọi là “các dấu chỉ thời 
đại”. Ngài đáp ứng sự chờ đợi của người đương 
thời cả trong những gì họ đón nhận và trong 
những gì họ từ chối. Phanxicô và các bạn đồng 
hành đã thực hiện ở mức cao độ nhất khát vọng 
sống nghèo khó tự nguyện của đa số các phong 
trào đạo đức thời đó. Ngài như trả lời cho người 
đương thời là có thể sống theo Tin Mừng mà 
vẫn trung thành với Hội Thánh. Khác với các 
giáo sĩ thời đó, các anh em hèn mọn không yêu 
cầu một đặc quyền hoặc một vị trí quyền lực 
nào; anh em ở bên ngoài hệ thống lãnh chúa và 
nông nô. Tuy nhiên, khi theo Tin Mừng mà 
nhấn mạnh rằng các của cải trần thế chỉ có một 
giá trị sử dụng, và lỗi lầm tệ hại nhất người ta có 
thể phạm là muốn chiếm hữu các của cải ấy cho 
mình để vui hưởng cách ích kỷ, Phanxicô đã cổ 
võ một kiểu làm kinh tế không tích trữ tiền của. 
Khi kết án việc tích lũy ích kỷ các của cải không 
sinh lãi, không ngờ Phanxicô đã đưa các anh em 
hèn mọn đến chỗ xây dựng nên một giáo thuyết 



 
 

Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. Bình An và Thiện Hảo – Pax et Bonum 
38

về sự trao đổi chống lại việc cho vay nặng lãi và 
xác định giá cả công bình, và đưa đến chỗ tạo ra 
vào thế kỷ XV, những tiệm cầm đồ kéo người 
nghèo khỏi tay những người cho vay nặng lãi. 

‘Thật ra, ta thấy Phanxicô nối kết các điểm 
mâu thuẫn rất tốt. Mặc dù ý thức mạnh mẽ rằng 

ngài được Thiên Chúa kêu gọi đi chu toàn một 
sứ mạng đặc biệt, ngài vẫn mau mắn quy phục 
Hội Thánh, dù đau đớn, một Hội Thánh mà ngài 
biết rõ các yếu đuối. Ngài tế nhị với người khác 
và không bạo động chống lại các định chế, 
nhưng lại rất nghiêm khắc đối với những anh 
em không vâng phục và đi lạc đường (x. Di 
Chúc). Ngài tự do đối với mọi thứ lệnh, đặc biệt 
về thực phẩm, nhưng lại sống khổ chế đến mức 
nhặt nhiệm. Phanxicô cũng như bất cứ con 
người nào, có những mâu thuẫn mà chỉ mình 
ngài mới có thể làm chủ và dung hòa. Vị Thánh 
Nghèo Assisi qua các bài hạnh thánh và phụng 
vụ thì khác với hình ảnh vị Thánh Nghèo tỏ lộ 
ra qua những truyền thống dựa trên ký ức của 
một số bạn đồng hành của ngài, một Phanxicô 
khác mà hẳn là sát với thực tế hơn. Nhưng biết 
sao được, sự thật về một con người lịch sử 
không tách khỏi việc truyền đạt sự thật về con 
người này trong lịch sử.  

‘Điều có thể nói, đó là Phanxicô đã đọc lại 
Tin Mừng dưới ánh sáng của kinh nghiệm cá 
nhân và của nền văn hóa thành thị và hiệp sĩ 
ngài đã hấp thụ, để rồi chọn bước theo một Đức 
Kitô nghèo khó và hành khất, luôn luôn trên 
đường và chia sẻ với những người bị loại ra bên 
lề hoàn cảnh sống bấp bênh và thờ phượng một 
vì Thiên Chúa rất cao thượng lịch sự, cho mặt 
trời mọc lên và cho mưa rơi xuống trên người 
công chính cũng như kẻ gian ác. Anh em chúng 
ta qua các thời đại chưa hề phản bội cha thánh 
Phanxicô, nhưng coi chừng, chúng ta có thể 
bằng lòng với việc lặp lại các công thức đã mất 

hết ý nghĩa cụ thể, trong khi sự trung thành đích 
thực hệ tại việc kiến tạo một hiện tại. Hôm nay 
trách nhiệm của chúng ta là thấy trong sứ điệp 
của cha thánh vẫn còn biết bao tiềm năng chưa 
được bung ra trong quá khứ, nên nó vẫn còn rất 
hợp thời và vẫn giúp ích cho chúng ta và Hội 
Thánh hôm nay”.  

Rồi cha kết thúc bài giảng: “Phanxicô không 
phải là người Kitô hữu duy nhất của lịch sử, 
cũng không phải là người Kitô hữu hoàn hảo 
nhất trong lịch sử. Nhưng kể từ thế kỷ XIII, ngài 
đã không ngừng thu hút các tâm trí và vẫn còn 
là một dung mạo mà mọi người, mọi tập thể có 
thể chiêm ngưỡng để được gợi hứng mà tìm ra, 
theo như Tin Mừng Mt nói, “cả cái mới lẫn cái 
cũ” (Mt 13,52), những chân lý cũ và những ý 
tưởng mới, để sống cuộc đời của mình cho 
phong phú và hữu ích trong hoàn cảnh hôm nay. 

‘Và đây hẳn là một khích lệ cho chúng ta đi 
vào Năm Đức Tin mà củng cố tư cách Phan sinh 
của chúng ta”. 

Trong phần dâng lễ vật, cũng các đại diện 
của đại gia đình Phan sinh dâng lên Chúa các lễ 
vật đơn thành của mình. Cuối lễ, cha Giám tỉnh 
ngỏ lời cám ơn đến mọi người tham dự thánh lễ, 
các khách mời, các tu sĩ nam nữ các Dòng bạn 
như Dòng Đaminh, Dòng Chúa Quan Phòng, 
các Dòng Mến Thánh Giá..., cha chánh xứ và 
Ban Hành Giáo cùng các ban ngành của giáo xứ 
thánh Phanxicô phường Đakao, và anh chị em 
thuộc đại gia đình Phan sinh. 

Kết thúc thánh lễ, mọi người đi xuống sân và 
nhận lộc thánh Phanxicô là khẩu phần bữa ăn 
nhẹ, trong khi các khách mời vào nhà ăn của 
cộng đoàn tu viện dùng bữa cơm thân mật với 
các cha các thầy Dòng Nhất. Chính lúc này cơn 
mưa nặng hạt mới bắt đầu đổ xuống lâu giờ. 

Trong những ngày trước đó, giáo xứ thánh 
Phanxicô phường Đakao đã tổ chức lễ bổn 
mạng với sự chuẩn bị khá đầy đủ về tinh thần và 
vật chất. Giáo xứ có chương trình tĩnh tâm ba 
ngày trong lễ chiều. Chiều 27-9, cha Anrê Đỗ 
Xuân Quế OP đã trình bày về “Công đồng 
chung Vatican II: Những điều cần biết”. Chiều 
28-9, cha sở Giuse Phạm Văn Bình OFM nói về 
“Tự sắc Porta Fidei: Cử hành năm đức tin”, và 
chiều ngày 29-9, cha Giuse Nguyễn Tất Trung 
OP trình bày đề tài: “Sách Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo: Kho tàng đức tin”. Mặc dầu thời tiết 
không thuận lợi, anh chị em giáo dân tham gia 
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khá đông, nhằm dọn mình mừng lễ bổn mạng 
giáo xứ.  

Lễ thánh Phanxicô, bổn mạng giáo xứ, được 
cử hành lúc 6g30 ngày chủ nhật 30-9, với 10 
linh mục đồng tế. Cha Giám tỉnh PX Vũ Phan 
Long là chủ tế và giảng lễ. Cuối thánh lễ, trong 
một cử chỉ diễn tả tình yêu mến muôn vật của 
thánh phụ Phanxicô, cha Giám tỉnh phóng sinh 
cho một bầy chim bị nhốt trong lồng. Cả bầy 
chim bay ra, hót líu lo, và bay ra khỏi nhà thờ, 
không con nào bị kẹt lại cả.  

Sau thánh lễ, cả giáo xứ hân hoan trong ngày 
hội ẩm thực, và nhiều chương trình khác như: ca 
nhạc vui Tết Trung Thu, xổ vé số trúng thưởng 
với lô độc đắc trị giá 3 triệu đồng. Giáo xứ cũng 
trao quà Bác ái cho đoàn thể và cá nhân. Mọi 
giáo dân của giáo xứ vui mừng trong lễ bổn 
mạng, và cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của cha 
thánh Phanxicô, ban thật nhiều hồng ân cho giáo 
xứ nữa, để giáo xứ càng ngày càng phát triển 
trong bác ái, huynh đệ và sống thật tốt Năm Đức 
tin sắp khai mạc.  

 
Lễ thánh Phanxicô 7-10-2012 – CPS, tại Thủ Đức 

Thánh Phanxicô và Đức Tin 
 
“Chỉ có hai ngày trong năm mà ta không thể 

làm được gì. Một ngày được gọi là hôm qua và 
một ngày được gọi là ngày mai. Hôm nay là 
ngày đúng để yêu thương, để tin, để làm, và 
nhất là để sống”. Đấy là lời của Đức Đại-lai Lạt-
ma. Tôi thấy tâm đắc với lời này. Vì tôi thấy 
đúng nơi cha thánh Phanxicô. 

“Chúa đã ban và vẫn còn ban cho tôi ơn tin 
mạnh mẽ” (DC c. 6). Phanxicô đã tin đơn sơ và 
vững vàng vào “Thiên Chúa vĩnh cửu, chí 
thánh, chí tôn, một Chúa và là Ba ngôi: Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (L ksc 
23,11), và ngài “tin kính, ghi nhớ trong lòng, 
yêu mến, tôn kính, thờ phượng, phụng sự, ca 
ngợi, chúc tụng, tôn vinh, tán dương, dâng lời 
ngợi khen và cảm tạ (L ksc 23,11). Từ niềm tin 
căn bản này, ngài sống những niềm tin khác. 

Nhìn về quá khứ, ngài nhận biết Chúa đã ban 
cho ngài ơn bắt đầu hoán cải (DC c. 1), thế là 
ngài tiếp tục sống đời hoán cải, và hôm nay con 
cái ngài vẫn đang sống như thế. Chúa đã ban 
cho ngài ơn tin mạnh mẽ vào sự hiện diện của 
Chúa trong các nhà thờ (c. 4), thế là ngài đọc 
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy Chúa 
trong hết mọi nhà thờ…”, và hôm nay Gia đình 
Phan sinh vẫn còn đọc. Chúa đã bàn cho ngài ơn 
tin mạnh mẽ vào các linh mục sống theo qui luật 
Hội Thánh Rôma (c. 6), thế là ngài kính sợ, yêu 
mến và quý trọng các linh mục, dù các vị đó 
thấp kém, thậm chí tội lỗi, và chúng ta vẫn đang 
giúp nhau thực hành điều này. Chúa đã ban cho 
ngài một số anh em (c. 14), thế là ngài đã viết 
luật Dòng để bảo tồn và phát huy đời sống 
huynh đệ, và hôm nay chúng ta vẫn đang đón 

nhận được ánh sáng từ những bản văn của ngài. 
Chúa đã tỏ cho ngài phải chào bằng lời này: 
“Xin Chúa ban bình an cho quý vị” (c. 23), thế 
là chúng ta vẫn chào chúc “Bình an và Thiện 
hảo”.  

Chúng ta sắp cùng với Hội Thánh đi vào 
Năm Đức Tin. Chúng ta có sách Giáo lý của 
Hội Thánh Công Giáo để học cho biết ý nghĩa 
của những điều chúng ta phải tin và sống. 
Chúng ta cứ quy chiếu về đó. Nhưng cũng cần 
học nơi cha thánh một sự tin tưởng đơn sơ và 
cương quyết vào tình yêu toàn năng của Thiên 
Chúa, để khi gặp những chuyện “chướng tai gai 
mắt”, thay vì đặt vấn đề về Thiên Chúa, chúng 
ta trở lại với Thiên Chúa để hiểu các nan đề. Vì 
thế, ngài chấp nhận được mọi người, cả những 
con người bị xã hội coi là bất lương, ngài chấp 
nhận được một Hội Thánh có những khiếm 
khuyết, ngài chấp nhận được các đấng làm thầy 
trong Hội Thánh mà không dám sống Tin Mừng 
của Đức Kitô, ngài chấp nhận được bệnh tật, và 
cả cái chết mà ngài gọi là “chị”. 

Tôi cầu mong anh chị em sẽ đi vào Năm Đức 
Tin với sự cương quyết này, và sẽ ra khỏi Năm 
Đức Tin như một chứng nhân vừa khiêm tốn 
vừa thuyết phục, chứ không phải ngược lại. Các 
nhà khoa học khám phá ra rằng các loại cá đã 
nhỏ đi từ 14% đến 24% do nước biển nóng lên, 
chúng phải dùng nhiều oxy hơn, và thế là bị tóp 
người đi. Ước mong anh chị em được tiếp tục 
bơi lội trong truyền thống Phan sinh, anh chị em 
thay vì teo tóp về đức tin, thì sẽ ngày càng có 
một đức tin lớn lên và vững vàng, để “bằng hạt 
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cải” (Lc 17,6) thì cũng đã có thể lấp biển dời non.  

 
Lễ thánh Phanxicô 4-10-2012 - Bổn Mạng Tỉnh Dòng Việt Nam 

TÍNH MỚI MẺ  
CỦA SỨ ĐIỆP PHANXICÔ 

 
Thầy Tôma Xêlanô, trong quyển Tiểu sử I về 

thánh Phanxicô, đã mô tả: Phanxicô là “con 
người mới thật sự và thuộc về một thời đại 
khác” (1 Cel 82). Nhưng thế nào là mới? và thời 
đại khác là thời đại nào? 

Sự “mới mẻ”, theo thời Trung Cổ, không có 
nghĩa là một điều hoàn toàn khác lạ có thể đảo 
lộn trật tự hiện hành. Cái mới luôn phải dựa trên 
quá khứ và đưa lại tính hiện đại cho quá khứ ấy: 
người ta chỉ có thể làm ra cái mới nhờ cái cũ, 
bằng cách làm sống lại điều đã có trước và làm 
cho tiếp tục nở hoa điều đã suy tàn hoặc đã chết. 
Đàng khác, để được gọi là “mới”, đời sống và 
các hành vi của nhân vật phải liên hệ với một 
điều rất thế giá có trước. Phanxicô xứng đáng 
được ca tụng là “mới” bởi vì ngài đã kết nối với 
tận nguồn cội hoàn hảo, đó là phong trào đã 
được Chúa Kitô và các Tông đồ khởi xướng, 
được các Tin Mừng ghi lại, và ngài sống mà 
diễn lại một cách rất sinh động.  

Các tác giả viết tiểu sử đã gọi ngài là một 
“ngôn sứ” (2 Cel 54; ĐT 1), hiểu là như các 
ngôn sứ thời trước, sứ điệp của Phanxicô có liên 
hệ đến tập thể và có một ảnh hưởng lớn trong 
lịch sử. Hội Thánh  đầu thế kỷ XIII sống trong xã 
hội như một chủ nhân sống trong của cải, một 
kiểu sống của người giàu, rất bảo đảm và thỏa 
mãn mà các Tin Mừng đã tố giác; các chức sắc 
đã ký kết với các tầng lớp cầm quyền những khế 
ước đầy thỏa hiệp, và trở thành người nâng đỡ 
và bảo đảm cho một trật tự mà Hội Thánh  
hưởng nhờ đầu tiên. Đứng trước tình trạng đó và 
đứng trước thế đi lên càng lúc càng mạnh của 
đồng tiền, như một phản ứng thiêng liêng bột 
phát, Phanxicô khẳng định giá trị căn bản của sự 
nghèo khó và khiêm nhường, như một cách từ 
chối lối sống kiêu ngạo của các lãnh chúa và sự 
keo kiệt của thế giới thành thị và trưởng giả 
đang ra đời. Nghèo khó và tính ngôn sứ: đó là 
tin tưởng tuyệt đối vào các phương tiện khiêm 
nhường để không đi theo các nẻo đường của 
quyền lực và chủ nghĩa cơ hội. Chính vì thế, sứ 

điệp của Đấng Thánh Nghèo Assisi lại lật đổ 
trật tự hiện hành, dù ngài không nhắm tới.  

Sự thành công của Phanxicô là do ngài biết 
quan tâm đến điều mà thần học thế kỷ XX gọi là 
“các dấu chỉ thời đại”. Ngài đáp ứng sự chờ đợi 
của người đương thời cả trong những gì họ đón 
nhận và trong những gì họ từ chối. Phanxicô và 
các bạn đồng hành đã thực hiện ở mức cao độ 
nhất khát vọng sống nghèo khó tự nguyện của 
đa số các phong trào đạo đức thời đó. Ngài như 
trả lời cho người đương thời là có thể sống theo 
Tin Mừng mà vẫn trung thành với Hội Thánh. 
Khác với các giáo sĩ thời đó, các anh em hèn 
mọn không yêu cầu một đặc quyền hoặc một vị 
trí quyền lực nào; anh em ở bên ngoài hệ thống 
lãnh chúa và nông nô. Tuy nhiên, khi theo Tin 
Mừng mà nhấn mạnh rằng các của cải trần thế 
chỉ có một giá trị sử dụng, và lỗi lầm tệ hại nhất 
người ta có thể phạm là muốn chiếm hữu các 
của cải ấy cho mình để vui hưởng cách ích kỷ, 
Phanxicô đã cổ võ một kiểu làm kinh tế không 
tích trữ tiền của. Khi kết án việc tích lũy ích kỷ 
các của cải không sinh lãi, không ngờ Phanxicô 
đã đưa các anh em hèn mọn đến chỗ xây dựng 
nên một giáo thuyết về sự trao đổi chống lại 
việc cho vay nặng lãi và xác định giá cả công 
bình, và đưa đến chỗ tạo ra vào thế kỷ XV, 
những tiệm cầm đồ kéo người nghèo khỏi tay 
những người cho vay nặng lãi. 

Thật ra, ta thấy Phanxicô nối kết các điểm 
mâu thuẫn rất tốt. Mặc dù ý thức mạnh mẽ rằng 
ngài được Thiên Chúa kêu gọi đi chu toàn một 
sứ mạng đặc biệt, ngài vẫn mau mắn quy phục 
Hội Thánh, dù đau đớn, một Hội Thánh mà ngài 
biết rõ các yếu đuối. Ngài tế nhị với người khác 
và không bạo động chống lại các định chế, 
nhưng lại rất nghiêm khắc đối với những anh 
em không vâng phục và đi lạc đường (x. Di 
Chúc). Ngài tự do đối với mọi thứ lệnh, đặc biệt 
về thực phẩm, nhưng lại sống khổ chế đến mức 
nhặt nhiệm. Phanxicô cũng như bất cứ con 
người nào, có những mâu thuẫn mà chỉ mình 
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ngài mới có thể làm chủ và dung hòa. Vị Thánh 
Nghèo Assisi qua các bài hạnh thánh và phụng 
vụ thì khác với hình ảnh vị Thánh Nghèo tỏ lộ 
ra qua những truyền thống dựa trên ký ức của 
một số bạn đồng hành của ngài, một Phanxicô 
khác mà hẳn là sát với thực tế hơn. Nhưng biết 
sao được, sự thật về một con người lịch sử 
không tách khỏi việc truyền đạt sự thật về con 
người này trong lịch sử.  

Điều có thể nói, đó là Phanxicô đã đọc lại 
Tin Mừng dưới ánh sáng của kinh nghiệm cá 
nhân và của nền văn hóa thành thị và hiệp sĩ 
ngài đã hấp thụ, để rồi chọn bước theo một Đức 
Kitô nghèo khó và hành khất, luôn luôn trên 
đường và chia sẻ với những người bị loại ra bên 
lề hoàn cảnh sống bấp bênh và thờ phượng một 
vì Thiên Chúa rất cao thượng lịch sự, cho mặt 
trời mọc lên và cho mưa rơi xuống trên người 
công chính cũng như kẻ gian ác. Anh em chúng 
ta qua các thời đại chưa hề phản bội cha thánh 
Phanxicô, nhưng coi chừng, chúng ta có thể 
bằng lòng với việc lặp lại các công thức đã mất 

hết ý nghĩa cụ thể, trong khi sự trung thành đích 
thực hệ tại việc kiến tạo một hiện tại. Hôm nay 
trách nhiệm của chúng ta là thấy trong sứ điệp 
của cha thánh vẫn còn biết bao tiềm năng chưa 
được bung ra trong quá khứ, nên nó vẫn còn rất 
hợp thời và vẫn giúp ích cho chúng ta và Hội 
Thánh hôm nay.  

Phanxicô không phải là người Kitô hữu duy 
nhất của lịch sử, cũng không phải là người Kitô 
hữu hoàn hảo nhất trong lịch sử. Nhưng kể từ 
thế kỷ XIII, ngài đã không ngừng thu hút các tâm 
trí và vẫn còn là một dung mạo mà mọi người, 
mọi tập thể có thể chiêm ngưỡng để được gợi 
hứng mà tìm ra, theo như Tin Mừng Matthêu 
nói, “cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13,52), những 
chân lý cũ và những ý tưởng mới, để sống cuộc 
đời của mình cho phong phú và hữu ích trong 
hoàn cảnh hôm nay. 

Và đây hẳn là một khích lệ cho chúng ta đi 
vào Năm Đức Tin mà củng cố tư cách Phan sinh 
của chúng ta. 
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Quê: Giáo xứ Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghệ 

an, thuộc Giáo phận Vinh.  
- Tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn 
 - Khấn lần đầu: 4-9-2008  
- Hiện là Tu sĩ sinh viên năm 3, Học viện 

Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú 
B, Quận 9, Tp HCM 

Email: tonytrungchinh@yahoo.com 
GÓP CHÚT HƯƠNG SẮC  
CHO VƯỜN CHÚA 

Thời còn học phổ thông tôi thích văn thơ, 
nhưng tôi không theo nghiệp thơ văn. Tôi chọn 
học Toán-Lý-Hóa với suy nghĩ thực dụng lúc 
bây giờ: có nhiều trường để chọn và để khi ra 
trường dễ xin việc hơn. Sau đó, tôi vào Đại học 
Thủy sản Nha Trang, với chuyên ngành Cơ điện 
lạnh. 

Tuy là sinh viên kỹ thuật, thơ văn vẫn luôn là 
phần quan trọng trong tôi. Khi còn là một học 
sinh, anh trai đã khuyến khích tôi làm thơ, dù 
chỉ để cho mình đọc. Câu nói đó in sâu trong 
tâm trí tôi như một lời khích lệ lớn lao. Và tôi 

đã tập tễnh làm thơ. 
Rồi những bài thơ 
được làm chỉ để cất 
vào ngăn kéo. 

Thời gian học Đại 
học Thủy sản Nha 
Trang, cũng là lúc tôi 
bắt đầu tìm hiểu ơn 
gọi Dòng Anh Em 
Hèn Mọn. Tôi có đăng một vài bài trong các tập 
san của sinh viên. Cũng có những lần hiếm hoi 
tôi thể hiện mình khi đọc một vài bài trong các 
buổi sinh hoạt anh em. Những lần ra mắt như 
vậy, tôi thấy mọi người đón nhận tích cực. Sau 
này thỉnh thoảng tôi gửi lên tập san học viện và 
tỉnh dòng, anh em đã đón nhận và khuyến khích 
tôi rất nhiều, đặc biệt là các bậc đàn anh giàu 
kinh nghiệm. 

Những tác phẩm này được hình thành trong 
một khoảng thời gian khá dài, có những bài viết 
từ lúc tôi còn học lớp mười (năm 2000), thời 
sinh viên và tìm hiểu ơn gọi ở Nha Trang, rồi 
lúc ở nhà thỉnh sinh Bình Giã, nhà tập Đà Lạt 
và bây giờ học viện Phanxicô Thủ Đức. Đó là 
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quãng đời đặc biệt trong tôi, từ chàng thanh 
niên đi tìm lý tưởng sống như bao chàng trai 
khác, đến con người nghe tiếng gọi và sống cho 
tiếng gọi đó. Những bài thơ là những chia sẻ 
của một người trẻ sống và cảm nghiệm đức tin. 
Hy vọng những tác phẩm này đóng góp thêm 
chút hương sắc trong vườn hoa của Chúa. 

TRUNG CHÍNH 
ĐỜI TÌM HIỂU 1 

Nha trang 8-2005 
Từ muôn phương ta tìm đến bên nhau, 
Chung mái nhà, chung câu ca điệu hát. 
Những con tim tuổi đôi mươi khao khát, 
Mộng ước hiến dâng Chúa cả cuộc đời. 
Dù hai chữ dâng hiến thật chơi vơi, 
Có ai hiểu được lẽ đời là thế. 
Nồi cháo chè kết nên tình huynh đệ, 
Những tháng ngày gian khó ở bên nhau. 
Những bữa cơm với món chính là rau, 
Không cản nổi tiếng cười vui hớn hở. 
Bao trò đùa làm tim ta mãi nhớ, 
Những bất đồng khiến ta hiểu nhau hơn. 
Nói làm chi những phút giận hờn, 
Cứ coi như là tàn dư nông nổi. 
Kiếp con người ai tránh được lầm lỗi. 
Bánh thời gian cứ đủng đỉnh lặng trôi, 
Làm dày thêm bao kỷ niệm buồn vui. 
Rồi một ngày trời không bình yên nữa, 
Sóng cuốn trôi bao lần chọn lựa. 
Trên môi người tiếng cười đã dứt đi, 
Trong thinh lặng làn gió thổi vu vi. 
Một người đi như chim kia lìa bạn, 
Để lại đàn những nỗi nhớ chứa chan. 
Một lần, hai lần, nhiều lần chia tay, 
Những chua xót nghe ray rứt từng ngày. 
Kỷ niệm tràn về lần chia tay ấy, 
Con đường quen, những chiều xưa bừng dậy. 
Lần tĩnh tâm với biết mấy thân thương, 
Đêm cắm trại bên nhau suốt canh trường. 
Ngày leo núi mồ hôi rơi đẫm áo, 
Chiều tắm suối, tắm biển, cười ngưỡng ngạo. 
Giờ xa rồi những ngày ấy bạn ơi, 
Phút chia tay không ai nói nên lời. 
Đời tìm hiểu ta phiêu diêu là thế. 
Đời tìm hiểu ta vô danh trần thế. 
Là một cuộc gặp gỡ và chia tay, 
Như bài ca như điệu hát từng ngày. 
Có nốt cao có nốt trầm tuyệt vọng. 
Vẫn viết lên lời ca đầy cảm mến, 
Nguyện một đời mến Chúa tự thâm tâm. 

 1Giai đoạn dự tu trong dòng Phan-xi-cô 

RA KHƠI CÙNG CHÚA 
Tập viện Du sinh Đà lạt 

Chuẩn bị khấn lần đầu 3-7-2008 
Rồi một ngày con bỗng thấy bình yên, 
Như biển lặng ấp yêu những con thuyền. 
Dìu thuyền ra ngoài đại dương xa tít, 
Dù khơi kia có hơi sương mù mịt. 
Chẳng mấy khi bão táp sẽ nổi lên, 
Nhưng con tin có Chúa ở trên thuyền. 
Con an lòng đặt niềm tin nơi Chúa, 
Con sẽ tiến ra ngoài khơi xa nữa. 
Bỏ lại bờ thân thuộc với hư danh, 
Bỏ lại bờ an phận giấc mộng lành. 
Để lao vào lòng biển khơi vô định, 
Xin khép lại ngàn so đo toan tính. 
Bến bờ nào Chúa mời gọi dừng chân, 
Bến bờ nào có suối mát trong ngần. 
Xin gội con sạch muôn vàn tục lụy, 
Để con khoác mối tình Ngài cao quý. 
Bến bờ nào còn bao phủ đêm đen, 
Xin cho con được thắp những ánh đèn, 
Để thế gian vơi đi màu tăm tối. 
Bến bờ nào chính Chúa đang mời gọi, 
Con lên đường bước tới hôm nay. 
Bến bờ nào hỡi bến bờ nào đây, 
Dẫn con luôn đi theo Ngài, lạy Chúa. 
 

DÒNG SÔNG NGỌC2 
Dòng sông ngọc tuôn từ trời lấp lánh, 
Dòng sông ngọc giải ánh sáng long lanh. 
Trong gió thoảng đưa êm lời ru mẹ, 
Tiếng ầu ơ giữa cuộc sống trong lành. 
Dòng huyền nhiệm xuyên qua màn đêm tối, 
Rọi sáng lòng muốn vươn tới trời xanh. 
Đêm tinh đẩu lung linh muôn màu ngọc, 
Gộp muôn sự sáng hơn vạn thiên thanh. 
Mặc ai đó say giấc giữa đêm lành, 
Dòng êm ái vẫn từng đêm tuôn chảy. 
Ai cô đơn trong giá lạnh đêm nay, 
Giơ tay hứng giọt trời tuôn lặng lẽ. 
Làn sương mỏng còn phủ lòng nhân thế, 
Xin vén mở để đón sợi tơ vương. 
Hãy xua tan tăm tối phủ đêm trường, 
Dòng êm ái sẽ tràn tuôn giếng ngọc. 
Dòng sông ấy mang áng thơ mời mọc, 
Có nụ cười hăng hái buổi ban mai. 
Có trí tâm trong sáng tựa hương lài, 
Mang hy vọng trải dài ra thế giới. 

       2Một mình trong đêm thánh đầy sao, tôi đã có 
cảm nghiệm này, nên có lúc tôi đã đặt tựa đề bài thơ: 

“dòng sông trong đêm thánh”. 
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TIẾNG CHUÔNG GỌI MÙA 
Tiếng em cười khúc khích 
Trong ánh nắng vàng rơi. 
Gió thả mình chơi vơi 
Trên tóc mai khờ dại. 
Chuông vàng ngân êm ái 
Bên hiên vắng nhà em. 
Tiếng vọng rất êm đềm 
Giục hồn ai tỉnh dậy. 
Kìa ngày vàng đợi đấy 
Ánh sáng chiếu loang đồi. 
Mây trắng lững lờ trôi 
Trên đồng xanh gợn sóng. 

Mùa hồng ân chín mọng 
Mưa ơn thánh dạt dào. 
Đổ xuống trên non cao 
Tràn về trên nương lúa. 
Tiếng chuông vàng gõ cửa, 
Tiếng chuông gọi em thơ. 
Mùa hồng phúc mong chờ, 
Ngập hào quang vĩnh cửu, 
Ngập tâm hồn tín hữu. 
Đang đến trong làn mây, 
Gội mát thế gian này, 
Em chờ mong đón lấy. 

Thơ : Anh HAI TÊ MIỆT VƯỜN 

ĐƠN SƠ HÈN MỌN 
 Đơn sơ, Hèn mọn Phan sinh, 

Chính là hoa trái Thánh Linh Chúa Trời. 
 Chúa Cha ban tặng loài người, 

Giúp cho nhân thế sống đời khiêm nhu. 
 Mọi người biết sống hiền từ, 

Hiệp thông liên đới, chẳng thù oán nhau. 
 Thế nhân hết sách thương đau, 

Vết thương tự phu được mau chữa lành. 
 Chẳng ai ưa thích tranh giành, 

Quyền uy thế lực làm phần tư riêng. 
 Tình người nối kết gắn liền, 

Ở trong tình Chúa vững bền mãi luôn. 
 Mọi người nhận được muôn ơn, 

Từ Cha nhân ái cội nguồn tình thương. 
 Dắt nhau đến cõi thiên đường, 

Muôn đời được sống miên trường bên Cha. 

TINH THẦN ÁT-XI-DI 
Tinh thần của Át-xi-di, 

Giúp cho nhân thế thực thi hòa bình. 
Địa cầu khỏi cảnh chiến chinh, 

Chẳng còn thù oán, đệ huynh tương tàn. 
Từ nay khỏi cõi trần hoàn, 

Chứa chan điều thiện, bình an Nước Trời. 
Thế nhân vui hưởng cuộc đời, 

An vui hạnh phúc của thời hồng ân. 
Chính nhờ luôn biết đấu tranh, 

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

Mọi người quyết sống, đâu liều bỏ qua. 
Điều này làm đẹp ý Cha, 

Ngài mong nhân thế sống ra con người. 

Ngày kia hoàn tất cuộc đời, 
Ở trên dương thế về trời vinh quang. 

MUÔN LOÀI HOAN CA 
  Loài người, muôn vật hoan ca, 

Tấu lên bản nhạc dâng Cha tốt lành. 
 Chính Ngài là Đấng Tạo Thành, 

Đất trời vạn vật, thế nhân phàm trần. 
 Muôn loài hết thảy chung phần, 

Vinh quang phúc lộc, ơn lành của Cha. 
 Cùng nhau vui sống an hòa, 

Ở trong bầu khí thật là thân thương. 
 Vũ hoàn khỏi mọi tai ương, 

Chẳng còn chia rẽ, ghen tương oán hờn. 
 Bởi nhờ có Đấng Chí Tôn, 

Chính là Thiên Chúa cội nguồn hiệp thông. 
 Tình Ngài biển rộng mênh mông, 

Loài người, vạn vật sống trong biển tình. 
 Cuối cùng tất cả hiển vinh, 

Ở trong cõi phúc Thiên đình bên Cha. 

TINH HUYNH ĐỆ 
Tinh thần Huynh đệ Phan sinh, 

Dựa trên nền tảng mối tình của Cha. 
Mọi người con cái  một nhà, 

Sống trong bầu khí thật là thân quen. 
Chính nhờ biết sống Mọn hèn, 

Thế nhân ra khỏi thói quen khinh người. 
Để rồi sống một cuộc đời, 

Bình an Thiện hảo tuyệt vời thiện chân. 
Cùng đích tích cực góp phần, 

Dựng xây thế giới ngàn lần đẹp xinh. 
Trần hoàn khỏi cảnh chiến chinh, 

Mọi người vui hưởng Hòa Bình Tình Thương. 
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Thế là đi đúng con đường, 
Giê-su Đức Chúa luôn thường dạy khuyên. 

Tình người nối kết gắn liền, 
Ở trong Tình Chúa vừng bền thiên thu. 

CÁC NGÀY GHI NHỚ 
 

 
 

 
THÁNG 11 

 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM  
 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/11 Máctinô Vũ Văn Thành Korea 
04/11 Carôlô Phan Châu Lý Paris 
11/11 Máctinô Nguyễn Văn Thành Cư Thịnh 
23/11 Clementê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 
23/11 Clementê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 
24/11 Phi Khanh Vương Đình Khởi Du Sinh 
24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 
30/11 Anrê Trần Hữu Phương Thủ Đức 

 
 
 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
 

Ngày Qua Đời Họ Tên 
06/11/2010 Phaolô Đinh Huỳnh Hoa 
21/11/1968 André Durand 
22/11/1993 Điđacô Nguyễn Văn Thay 
26/11/2011 Âu tinh Nguyễn Trinh Phượng 

 
 

 




