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    Đakao, ngày 30 tháng 10 năm 2013 

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! 

 Tháng 11 nhắc chúng ta nhớ đến những nét cao cả và những mỏng 
dòn, sự thánh thiện và những giới hạn mà con người phải học biết. Một 
truyện Hípri kể rằng khi hấp hối, Ađam đã kêu xin Thiên Chúa cứu ông. 
Nhưng Thiên Chúa trả lời ông rằng ông phải chấp nhận nhân tính của 
ông, chứ không được đi tìm những liều thuốc thần kỳ để đạt được sự bất 
tử. Trong sách Giảng viên, chúng ta gặp được một giáo huấn đón trước: 
một cách nghịch lý, người ta cần biết đón nhận niềm vui bằng cách khởi 
đi từ kinh nghiệm này là: tất cả sinh hoạt suy tưởng và hành động của con 
người là hebel, tức là làn gió thoảng, sương khói, “phù vân”, thực tại 
mong manh sẽ tan biến đi. Nhưng tác giả nhấn mạnh trên việc dấn thân, 
cho dù kết quả không được đảm bảo. Thiên Chúa như một nhà giáo dục 
cầm trong tay một “cái roi” để thúc giục đi tới, và những “cái đinh” để 
giữ ổn định và vững chắc. Nhà giáo dục nhắm hai hiệu quả: chuẩn nhận 
và giúp tiến tới. Khi đó ta sẽ thấy được giá trị của hai điều này: niềm vui 
nhờ dấn thân về phương diện con người và nghề nghiệp; đau khổ không 
hạ gục nhưng giáo dục về suy nghĩ và làm cho nên khôn ngoan. Như thế, 
con người ý thức về giới hạn của mình, nên sẽ biết xây dựng một cuộc 
sống quân bình, đặt trên nền tảng là niềm hy vọng biết vượt sang bên kia 
các thất bại. 

Người Kitô hữu rút cảm hứng từ ân ban của Đức Kitô, là hạt 
giống rơi vào lòng đất, phải chết đi để sinh nhiều bông hạt. Khi đó đau 
khổ cũng có thể kiến tạo niềm vui. Xin ghi lại đây sứ điệp một linh mục 
sắp qua đời để lại cho sinh viên: “Chúng ta là những người cổ võ một nền 
thần học về niềm vui, giúp suy nghĩ lại con đường của người tín hữu theo 
chiều hướng này và giúp tất cả có được một lối suy nghĩ giải thoát được 
các năng lực trí thức được ẩn giấu! Chúng ta  sống niềm vui được đi tìm 
không ngừng và làm cho sự hiểu biết của chúng ta bám rễ trong niềm vui. 
Chúng ta là những tông đồ của niềm vui bằng cách loan báo Đức Kitô 
trong nền văn hóa, chống lại các kiểu trung lập giả trá và sống trong niềm 
vui được dấn thân vào trong các vấn đề của thời đại chúng ta! Chúng ta là 
những người truyền tải một niềm vui lớn lao đang ở bên trong chúng ta!... 
Cuộc đời là niềm vui và niềm vui trở thành sứ điệp”.  

Lễ các Thánh và ngày cầu cho mọi tín hữu qua đời còn nói với 
chúng ta về điều này: biết giáo dục giữa những khủng hoảng và những 
bước nhảy vọt về phẩm chất. Tôi đi xe đạp trên một con đường dành 
riêng cho xe đạp. Một chú bé cũng chạy đến trên cái xe đạp bé xíu. Thỉnh 
thoảng em lại bất chợt quay ngang tay lái và chắn ngang con đường, em 
dừng lại và rồi quay lui. Tôi không biết là em đang học lái xe đạp hay em 
đang chơi đùa. Bà mẹ chạy theo cứ la to: “Coi chừng, ông kìa!”. Nhưng 
tôi đã thắng lại, rồi chạy thật chậm: tôi phải biết rằng bất cứ khi nào em 
cũng có thể chắn ngang đường hoặc ngã vào tôi. Biết bao lần chúng ta đã 
té ngã khi còn bé, khi cứ cố gắng đứng lên để bước hoặc chạy đi, nhưng 
có những người lớn giúp đỡ chúng ta! Còn đối với người lớn, sai lầm là 
chuyện không phải bao giờ cũng dễ được chấp nhận hoặc có thể chấp 
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nhận. Người ta không chấp nhận việc một người lớn phạm sai lầm, bởi vì sai lầm của người lớn thì 
nguy hiểm hon sai lầm của một em bé. Thế nhưng người lớn cũng có thể phạm sai lầm. Trong khá 
nhiều chuyện, chúng ta chỉ mới đang ở bước đầu; chúng ta chẳng bao giờ được chuẩn bị hoàn toàn 
để đón lấy một số điều mới mà đời sống đưa lại, mà đời sống thì luôn luôn phong phú và thú vị hơn 
ta tưởng. Các em bé có những bước chuyển tiếp quan trọng: chúng ra buông tay khỏi gấu áo của 
người mẹ, chúng bò trườn trên mặt đất, chúng gắng gượng đứng lên, chúng lững chững bước từng 
bước; chúng bỏ thức ăn lỏng để nhận thức ăn chắc cứng; chúng đau ốm; chúng nói những tiếng 
“không”…. Thế rồi chúng vào lớp mẫu giáo, vào lớp 1… Cứ thế mà tiến đi, qua các chặng mà các 
nhà tâm lý gọi là “khủng hoảng”; khi đó các em cần những người lớn trợ giúp trong những nhận 
định. Rồi nhân cách các em rõ dần, vững dần, và các em tự biết giải quyết những “khủng hoảng” 
mới, nghĩa là biết phân định, biết chọn lọc các yếu tố, để tiếp tục lớn lên và vững vàng về tâm 
khảm. Nhưng thật đáng lo ngại, khi có những người lớn, lẽ ra có thể trở thành điểm tựa cho người 
khác, thì vẫn chưa thấy được các điểm yếu của mình, vẫn liên tục gặp “các khủng hoảng” và cứ 
phải trợ giúp như một em bé! Ít ra đến thời điểm cuối năm Phụng vụ này, chúng ta có thể đặt ra câu 
hỏi sau đây chăng: “Khi tôi còn là trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con”, nhưng sau 
một Năm Đức Tin, “khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1 Cr 13,11)?  

 
Cùng tạ ơn Chúa Ba Ngôi về Năm Đức Tin sắp qua đi, xin chúc mừng lễ các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam và các thánh thuộc Gia đình Phan sinh cho anh chị em. Xin chúc mừng lễ thánh Êlisabét 
cho anh chị em Phan sinh tại thế. Cầu chúc toàn thể anh chị em đi vào Mùa Vọng trong niềm tin 
yêu và trong hân hoan. “Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4).  
 

Thân ái chào anh chị em, 
 

ts FX Vũ Phan Long, OFM 
Giám Tỉnh    
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TIN TỈNH DÒNG 
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG TỈNH DÒNG 
(Vinh sơn Trần Đức Hạnh ghi) 

KHÓA THƯỜNG HUẤN ANH EM TRẺ 
KHẤN TRỌN DƯỚI 10  

Ngay từ sáng 
14/10, một số anh 
em vùng Nha Trang 
và Sài Gòn đã đến 
cộng đoàn Vĩnh 
Phước – Nha Trang 
để chuẩn bị cho 
khóa Thường huấn 
anh em khấn trọng 
dưới 10 năm trong 
Tỉnh Dòng, tại cộng 
đoàn Vĩnh Phước từ 
ngày 15 đến 17/10. 
Đây là khóa học tập 
được tổ chức hàng 
năm dành cho anh 
em trẻ. Trong năm 
nay, Ban Thường huấn Tỉnh Dòng muốn anh em 
suy nghĩ về chủ đề Đức Tin, trong bối cảnh của 
Năm Đức Tin.  

Sáng 15/10, các anh em trẻ từ khắp nơi đã về 
đông đủ. Anh Điều phối viên Thường huấn, 
Antôn Nguyễn Ngọc Kính đã bắt đầu buổi khai 
mạc khóa Thường huấn năm 2013 lúc 8 giờ, tại 
Hội trường của cộng đoàn. Sau đó, anh Giám 
Tỉnh FX. Vũ Phan Long, OFM đã trình bày bài 
chia sẻ với đề tài: “Đám mây thời xuất hành hay 
tiến đi trong hành trình Đức tin”. Sau bài nói 
chuyện, anh Giám tỉnh tiếp tục thông tin và 
chia sẻ với anh em về một số vấn đề trong đời 
sống Tỉnh Dòng.  

Buổi chiều lúc 2 giờ, anh em bắt đầu buổi 
học tập với bài chia sẻ thật sâu sắc và đậm đà 
tinh thần Phan Sinh của cha Nobert Nguyễn 
Văn Khanh. Qua bài chia sẻ này đã giúp anh 
em ôn lại những chứng từ đức tin của cha thánh 
Phanxicô, cũng như giúp anh em ý thức hơn về 
tác động huấn luyện của ơn đức tin và tác động 
của Chúa Thánh Thần trong ơn đức tin nơi mỗi 

người. 
Sau bài chia sẻ, anh em nghỉ giải lao và bắt 

đầu giờ chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mỗi anh 
em theo các nhóm nhỏ. Anh em đã chia sẻ trong 

tinh thần huynh đệ, vui tươi với những kinh 
nghiệm rất thật trong đời sống thường ngày của 
anh em.  

Buổi tối, trong giờ huynh đệ, anh em đã chia 
sẻ với nhau những câu nguyện vui buồn trong 
đời sống và trong công tác mục vụ của anh em 
tại nhiều nơi trên đất nước và nước ngoài. 

Ngày thường huấn thứ hai bắt đầu với thánh 
lễ và kinh sáng do anh Giám tỉnh FX. Vũ Phan 
Long chủ tế tại nhà nguyện cộng đoàn Vĩnh 
Phước. Trong bài giảng, anh Giám tỉnh đã chia 
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sẻ về sự chân thật và sự giả dối mà Chúa muốn 
nói với mỗi người trong bài Tin Mừng. Người 
môn đệ của Chúa Giêsu cần luyện tập để có một 
đời sống thống nhất. Những anh em tu sĩ trẻ, 
cũng cần tiếp tục được huấn luyện và tự huấn 
luyện mình để ngày một thống nhất đời sống 
mình hơn. Sau thánh lễ, anh em đã ghi hình lưu 
niệm tại sân nhà thờ. 

Sau đó, anh em cùng trở về hội trường để 
sinh hoạt, ca hát với nhau và xem lại những hình 
ảnh được ghi lại của ngày hôm trước. Đến 8 giờ, 
anh Giuse Ngô Ngọc Khanh chia sẻ đề tài: “Đức 
tin trong Kinh Thánh”. Qua bài chia sẻ, anh 
Khanh đã giúp gợi lên những điểm mấu chốt về 
đức tin trong Kinh Thánh.  

Buổi chiều, anh em bắt đầu từ 2 giờ với bài 
chia sẻ của anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính về 
Việc Huấn luyện đời sống thánh hiến dựa trên 
tác phẩm “Tâm tình Chúa Con” của cha 
Amedeo Cencini. Trong tiết chia sẻ này, anh 
Kính trình bày một vài điểm như: huấn luyện 
đời sống thiêng liêng, các chiều kích thiêng 
liêng, và nội dung của đức tin. Sau đó, anh em 
nghỉ giải lao và đi thảo luận theo nhóm. Tại 5 
nhóm thảo luận, anh em đã chia sẻ rất nhiệt tình 
và vui vẻ từ những kinh nghiệm thực tế của 
mình về câu hỏi: 
“Làm thế nào để nuôi 
dưỡng đức tin của 
anh?” 

Sau giờ kinh tối, 
anh em đi dạo tự do 
theo các lớp khấn. 
Kết thúc ngày 
thường huấn thứ hai. 

Sáng ngày 17/10, 
là ngày thường huấn 
thứ ba và cũng là 
ngày kết thúc Khóa 
thường huấn anh em 

trẻ U10 năm nay. Buổi họp được bắt đầu từ lúc 
7 giờ 30 tại Hội trường cộng đoàn. Tiết họp đầu, 
anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính tiếp tục chia sẻ 
về đề tài Huấn luyện dựa trên tác phẩm “Tâm 
tình Chúa Con” của cha Amedeo Cencini.  

Sau phần chia sẻ của anh Kính, 5 nhóm thảo 
luận hôm trước lần lượt báo cáo những thảo 
luận trong các nhóm của mình. Mỗi nhóm có 
một đại diện lên trình bày. Các anh chia sẻ ngắn 
gọn, rõ ràng, và pha chút hài hước. 

Kế đến, anh Điều Phối viên Thường huấn xin 
anh em góp ý về việc tổ chức và nội dung học 
tập của Khóa Thường huấn năm nay để rút kinh 
nghiệm cho việc tổ chức các lần sau được tốt 
hơn. 

Sau đó, Anh em đã thống nhất một số điểm 
cho năm 2014: tiếp tục giữ số người tham dự 
Thường huấn khấn trọng trong khoảng tuổi 
“khấn trọng dưới 10 năm”. Thời gian và địa 
điểm dự định từ ngày 5-8/8/2014 tại Pleiku. 

Khóa Thường huấn anh em trẻ U10 kết thúc 
với Thánh lễ tạ ơn và chúc thọ cho 4 anh lớn 
tuổi vùng Nha Trang và tiệc mừng các anh. Sau 
cơm trưa, anh em sắp xếp hành trang để trở về 
các cộng đoàn của mình với những sứ vụ được 
giao phó trong tinh thần mới bằng trái tim tràn 
đầy niềm tín thác vào ơn Chúa. 

NGÀY GẶP GỠ CÁC ANH EM LÀM 
CÔNG TÁC TRỢ ÚY PSTT VÀ GTPS 

Kế tiếp khóa thường huấn anh em trẻ U10, 
anh em làm công tác Trợ úy Dòng Phan sinh Tại 
thế (PSTT) và Giới trẻ Phan sinh (GTPS) đã 
khai mạc buổi gặp gỡ vào lúc 2 giờ chiều ngày 
17/10 tại Hội trường cộng đoàn Vĩnh Phước.  

Ngay từ sáng ngày 17/10, các anh em Trợ úy 
từ khắp nơi đã tập trung về Vĩnh Phước. Năm 
nay, khóa gặp gỡ các Trợ úy sinh hoạt riêng 
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không tham dự chung với khóa Gặp gỡ các anh 
em làm công tác Mục vụ và Truyền giáo như 
mọi năm. Số thành viên Trợ úy tham dự khóa 
này là 30 anh em. 

Anh em có một ngày rưỡi để làm việc và trao 
đổi với nhau. Buổi họp đầu tiên, có ba bài 
thuyết trình: Thứ nhất, Giới thiệu tổng quát và 
Những điểm nhấn “Cẩm nang công tác Trợ úy 
Dòng Phan sinh Tại thế và Giới trẻ Phan sinh” 
do anh Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long trình bày; 
thứ Hai, “Công tác Trợ úy theo Luật, Tổng Hiến 
Chương và Quy Chế Trợ Úy (anh Irênê Nguyễn 
Thanh Minh); và sau cùng, “Phan sinh Tại thế: 
Nét đặc thù cần phát huy ở Việt Nam (anh 
Gioan TC Nguyễn Phước). Sau đó, anh em đi 
thảo luận theo ba nhóm nhỏ để chia sẻ và đề 
nghị những điều cần thảo luận và thống nhất 
trong ngày họp tới. 

Sang ngày thứ hai và cũng là ngày cuối của 
Khóa Gặp gỡ, Ban tổ chức đã dành cả ngày để 
anh em thảo luận dựa trên các vấn đề mà các 
nhóm thảo luận đã đưa ra. Buổi trao đổi thảo 
luận rất sôi nổi trong tinh thần xây dựng để cùng 
hướng đến một mục tiêu là làm sao cho công tác 
Trợ úy cho các anh chị em PSTT và GTPS được 
tốt hơn. 

MỪNG THỌ 4 ANH LỚN TUỔI  
MIỀN NHA TRANG  
Nhân dịp hai Khóa Thường huấn anh em trẻ 

U10 và Các Trợ úy PSTT và GTPS được tổ 
chức tại cộng đoàn Vĩnh Phước – Nha Trang, từ 
ngày 15 đến ngày 18/10. Tỉnh Dòng cùng phối 
hợp với các anh em vùng Nha Trang mừng thọ 
cho 4 anh lớn tuổi trong miền. Bốn anh “cao 
niên" là anh Philípphê Lê Văn Tâm (98 tuổi) 
anh Tôma Huỳnh Thông (97 tuổi), anh Noel 
Trần Hữu Liên (81 tuổi) và anh Mátthêu 
Nguyễn Vinh Phúc (78 tuổi).  

Ngày mừng thọ các anh lớn tuổi bắt đầu bằng 
thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Phước vào lúc 
10 giờ 15 ngày 17/10, do anh Giám tỉnh FX. Vũ 
Phan Long chủ tế cùng với hơn 30 anh em linh 
mục và khoảng 40 anh em tu sĩ trẻ về đây dự 2 
khóa thường huấn. Trong bài giảng lễ, anh 
Matthêu Phúc đã chia sẻ về đức tin, kinh 
nghiệm sống đức tin, và việc thể hiện lòng yêu 
mến và tôn trọng các anh em cao tuổi cũng là 
cách thể hiện cụ thể lòng tin của người tu sĩ vào 
Thiên Chúa. 

Sau thánh lễ, anh Giám tỉnh và anh em cùng 
chụp hình lưu niệm với bốn anh mừng thọ hôm 
đó. Sau đó, mọi người trở về nhà cơm cộng 
đoàn để cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ mừng 
thọ bốn anh cao niên trong miền. 

Quả thật, một dịp quy tụ anh em trẻ trong 
Tỉnh Dòng như thế này, là một dịp rất quý để 
giúp anh em trẻ ý thức về vai trò và vị trí của 
các anh lớn trong Tỉnh Dòng. 

THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI CỘNG ĐOÀN 
TUAKROSANG, CAMPUCHIA 
Sáng Chúa Nhật ngày 06/10/2-13, anh em 

cộng đoàn Phanxicô Tuakrosang, Campuchia đã 
tổ chức Thánh Lễ mừng kính thánh Phanxicô 
Assisi, với tâm tình tạ ơn Chúa về hồng ân Vĩnh 
khấn của thầy Antôn Trần Văn Biên.  

Thánh lễ diễn ra lúc 9 giờ sáng, trong bầu khí 
trang nghiêm và thánh thiện tại Nhà thờ họ đạo 
Tuakrosang. Đến hiệp dâng thánh lễ mừng 
thánh Phanxicô và tạ ơn với thầy Antôn có Cha 
Phêrô Lê Văn Tính, Linh mục Quản xứ của 
vùng truyền giáo Basak, Cha Gioan TC. Nguyễn 
Phước, OFM, Thư ký Phúc Âm hóa của Tỉnh 
Dòng Việt Nam, các chị FMM Việt Nam và anh 
em Lào. Đặc biệt, đến tham dự thánh lễ hôm 
nay có đông đảo anh chị em, các chị em Hội 
Legio Maria, các bạn Giuvơchun (Giới trẻ), Hội 

Con đường nhỏ Thánh 
Têrêsa… đến từ các họ 
đạo mà anh em Phan 
sinh phục vụ như: 
Rongchắc, Buengchuk, 
Saang, Coktieu, 
Kokthum, Tuakrosang. 

Thánh lễ được cử 
hành bằng tiếng Khmer 
và Việt, như là một sự 
hội nhập văn hóa và đức 
tin. Các bài đọc Thánh 
Kinh xen lẫn với các ca 
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khúc thánh ca tạ ơn bằng tiếng Khmer và Việt 
làm cho thánh lễ thêm phong phú , vui tươi và 
thánh thiện. 

TIN HỘI DÒNG 
Đức Giáo hoàng thực hiện 

cuộc viếng thăm mục vụ tại Assisi 
để cử hành lễ thánh Phanxicô, vị 
thánh bổn mạng của Nước Ý. 
Trong cuộc viếng thăm, Ngài đã 
đến Nhà thờ thánh Đamianô để 
cầu nguyện riêng. Đây là nơi vào 
năm 1205, đang khi cầu nguyện 
trước thánh giá, thánh Phanxicô 
nghe thấy tiếng Đức Giêsu nói với 
ngài, xin sửa lại nhà của Người. 
Cũng tại đây, trong những năm 
cuối đời, vị thánh nghèo đã sáng 
tác “Bài ca các tạo vật”. Đến nơi, 
Đức Giáo hoàng đã được anh 
Michael A. Perry, Tổng Phục vụ của Dòng Anh 
Em Hèn Mọn và cộng đoàn tu sĩ của tu viện đón 
tiếp.  

Cuộc viếng thăm khác của Đức Giáo hoàng 
là đến Vương cung Thánh đường thánh Clara, 
Đức Giáo hoàng xuống tầng hầm để viếng xác 
vị thánh và sau đó, tại nhà nguyện của ca đoàn, 
ngài cầu nguyện trước thánh giá Đamiano, mà 
theo truyền thống đã nói với thánh Phanxicô, 
bảo ngài sửa lại nhà của Người. Trong nhà 
nguyện này, Đức Giáo hoàng, với sự đồng hành 
của Hội đồng các Hồng y, đã gặp các chị nữ tu 
dòng kín và nói chuyện với chị em: “Khi một 
chị nữ tu dòng kín thánh hiến cuộc đời cho 
Chúa, một sự biến đổi xảy ra mà thường chúng 
ta không hiểu nổi. Bình thường chúng ta cho 
rằng chị nữ tu ấy bị biệt lập, cùng với Đấng 
Tuyệt đối, một mình với Thiên Chúa; đó là một 

cuộc sống khổ chế, sám hối. Nhưng đó không 
phải là lộ trình của một nữ tu dòng kín công 
giáo hay lẽ dĩ nhiên kitô giáo. Lộ trình luôn 
luôn đi qua con đường Đức Giêsu Kitô. Đức 
Giêsu là trung tâm của đời sống chị em, của sự 
sám hối, của đời sống cộng đoàn, của lời cầu 
nguyện và cũng của tính cách hoàn vũ của lời 
cầu nguyện chị em. Và vì thế, điều xảy ra thì 
trái ngược với điều của tưởng tượng về một nữ 
tu dòng kín khổ chế. Khi chị đi theo lộ trình 
chiêm ngưỡng Đức Giêsu Kitô, lộ trình cầu 
nguyện và sám hối với Đức Giêsu Kitô, chị trở 
nên con người vĩ đại. Các chị nữ tu dòng kín 
được mời gọi để có được một lòng nhân đạo lớn 
lao, một lòng nhân đạo giống như của Mẹ Giáo 
hội; trở nên nhân bản, hiểu được mọi khía cạnh 
của cuộc sống, có khả năng hiểu được các vấn 
đề của con người, biết cách tha thứ và cầu khẩn 

Chúa cho kẻ khác.” 
 “Hôm nay trong Thánh lễ, khi nói về Thánh 

giá, tôi đã nói rằng thánh Phanxicô đã chiêm 
ngưỡng Thánh giá với đôi mắt mở rộng, với 
những thương tích mở toang, với máu tuôn 
chảy. Và đó chính là sự chiêm ngưỡng của chị 
em: Thực tại. Chiêm ngưỡng các vết thương của 
Chúa! Đó là lý do tại sao thật là điều tốt lành 
khi dân chúng đến phòng khách của một đan 
viện, xin cầu nguyện và nói về các vấn đề của 
họ. Có lẽ người nữ tu không nói điều gì lạ 
thường, nhưng lời chị được gợi hứng từ sự 
chiêm ngưỡng Đức Giêsu Kitô, bởi vì một nữ 
tu, giống Giáo hội, đang trên một lộ trình để trở 
nên một chuyên viên về nhân loại. Và đó là lộ 
trình của chị em: không quá thiêng liêng! Khi 
chị nữ tu quá thiêng liêng, tôi nghĩ đến vị sáng 
lập của các đan viện cạnh tranh với chị em, 
thánh Têrêxa, chẳng hạn, khi một trong các nữ 
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tu đến với chị để nói về những điều ấy, chị nói 
với người nấu ăn: “Cho chị ấy một miếng thịt 
nướng!” Nhân tính của Đức Giêsu Kitô! Bởi vì 
Lời đã thành xác phàm, Thiên Chúa trở thành 
xác phàm cho chúng ta, và điều đó đem lại cho 
chị em một sự thánh thiện cao cả, nhân bản, đẹp 
đẽ và trưởng thành. Và đó là điều mà Giáo hội 
muốn chị em trở thành: những người mẹ. … 
Trao ban sự sống. Chẳng hạn khi chị em cầu 
nguyện cho các linh mục, cho các chủng sinh, 
chị em có vai trò mẫu tử đối với họ; … Chị em 
giúp họ trở nên những mục tử tốt lành cho Dân 
Chúa. Nhưng đừng quên miếng thịt nướng của 
thánh Têrêxa! Điều đó quan trọng”. 

“Điều thứ hai tôi muốn nói với chị em, cách 
ngắn gọn, liên quan đến đời sống chung. Tha 
thứ và trợ giúp lẫn nhau, bởi vì đời sống cộng 
đoàn không phải là dễ. … Hãy bảo đảm rằng 
đan viện không phải là luyện ngục, nhưng đúng 
hơn là một gia đình. Tìm kiếm các giải pháp với 
tình yêu; đừng làm tổn hại bất cứ ai giữa chị em 
khi giải quyết một vấn đề. … Hãy coi trọng đời 
sống cộng đoàn, bởi vì khi cộng đoàn giống một 
gia đình, Chúa Thánh Thần ở giữa cộng đoàn.” 

Ban chiều, khi đi qua quảng trường trước 
Vương cung Thánh đường Đức Bà các Thiên 
Thần và chào đón các bạn trẻ đang ngóng chờ, 
Đức Thánh Cha vào Vương cung Thánh đường 
cùng với anh Phụ trách Tu viện. Ngài rút lui vào 
nhà nguyện Porziuncola để thinh lặng cầu 
nguyện một phút. Sau đó Đức Giáo hoàng gặp 
gỡ các bạn trẻ vùng Umbria tại quảng trường 
trước Vương cung thánh đường và trả lời bốn 
câu hỏi về gia đình, việc làm, ơn gọi và truyền 
giáo, do tám bạn trẻ đại diện tám giáo phận 
vùng Umbria đặt ra. 

Liên quan đến gia 
đình và hôn nhân, Đức 
Phanxicô nhắc lại rằng 
“cha mẹ, ông bà và ông 
bà cố chúng ta đã lập gia 
đình trong những hoàn 
cảnh nghèo khổ vượt xa 
chúng ta… nhưng họ đã 
tìm được sức mạnh trong 
sự xác tín rằng Chúa ở 
với họ, rằng gia đình 
được Thiên Chúa chúc 
lành qua bí tích hôn phối, 
và sứ vụ sinh con và giáo 
dục chúng cũng được 
chúc phúc. Với xác tín ấy 

họ vượt qua cả những thử thách khó khăn nhất. 
Đó là những xác tín đơn sơ, nhưng chân thật, và 
chúng làm thành những cột trụ đỡ nâng tình yêu 
của họ. Cuộc sống của họ không dễ dàng; có 
những vấn đề, rất nhiều vấn đề. Nhưng những 
xác tín đơn sơ ấy giúp họ tiến lên và tạo thành 
một gia đình, trao ban sự sống, nuôi dạy con 
cái”. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng nền tảng 
luân lý và thiêng liêng ấy cần để xây dựng một 
gia đình vững chắc, một nền tảng không còn 
được bảo đảm bởi các gia đình và truyền thống 
xã hội hay nền văn hoá “tạm thời” hiện tại. 

Trả lời những câu hỏi khác, Đức Giáo hoàng 
sử dụng từ Tin mừng như một sứ điệp cứu độ 
“quy chiếu không chỉ về tôn giáo, nhưng còn về 
nhân loại, toàn thể nhân loại: thế giới, xã hội, 
văn minh nhân loại”. “Sứ điệp cứu độ này có 
hai mục tiêu, chúng nối kết với nhau. Một là sản 
sinh đức tin, và đó là phúc âm hoá; hai là biến 
đổi thế giới này theo kế hoạch của Thiên Chúa, 
và đó chính là gợi hứng của kitô giáo cho xã 
hội”. 

Đức Phanxicô kết thúc bằng việc khuyến 
khích người trẻ tiến lên với lòng can đảm, “với 
Tin mừng trong trái tim và trên đôi tay”, và thúc 
bách chúng “trở nên chứng nhân đức tin bằng 
cuộc sống: đem Đức Kitô đến nhà của các con, 
loan báo Người cho bạn bè, tiếp đón Người và 
phục vụ Người nơi những người nghèo khổ. Hỡi 
các bạn trẻ, hãy đem lại cho vùng Umbria một 
sứ điệp của sự sống, bình an và hy vọng! Các 
con có thể làm được điều đó! 
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CỘNG ĐOÀN ĐẤT SÉT 
 Người đưa tin.: Tu sĩ Phaolô Nguyễn Văn Dám 

 
Cộng đoàn Đất Sét 

gởi lời chào chúc bình 
an trong Chúa Kitô đến 
anh em, chị em gần xa 
trong đại gia đình Phan 
Sinh. Trong tình huynh 
đệ, anh em Đất Sét xin 
chia sẻ đôi điều với anh 
em, chị em về đời sống 
và những công việc để 
thông tin và cầu nguyện 
cho nhau. 

Kính thưa anh em, 
chị em, thời gian vừa 
qua, tạ ơn Thiên Chúa 
đã gìn giữ 3 anh em 
chúng tôi trong ân sủng, 
bình an và sức khoẻ. 
Thầy Noel, dù tuổi đã 
già, nhưng sức không yếu, lâu lâu thầy vẫn một 
mình lái xe Honda đi Nha Trang. Ngày 17 tháng 
10 vừa qua, thầy cũng muốn chứng tỏ cho anh 
em thấy sức khoẻ đó, bằng cách tự mình lái xe 
Honda xuống Vĩnh Phước để tham dự ngày 
mừng thọ được Tỉnh Dòng tổ chức chung với 
cha Mathêu Phúc, thầy Tôma Thông và thầy 
Philip Tâm, nhưng anh em trong cộng đoàn đã 
tìm cách thuyết phục thầy đi xe 4 chỗ xuống dự 
lễ, vì ngại nguy hiểm xảy cho thầy. Nhiều lần 
thầy đã tâm sự với anh em rằng : tôi cảm thấy 
vui và bình an khi sống với anh em và cộng 
đoàn Giáo xứ Đất Sét. 

Anh Gioan.B Đoàn Minh Sáng thì rất khoẻ 
mạnh, anh vẫn tiếp tục công việc trong cộng 
đoàn và phụ giúp Giáo xứ như: giảng lễ, mỗi 
tháng 1 chúa nhật, ngày thường thì Thứ 2 và 
Thứ 5; đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh 
nhân mỗi tháng một lần, giúp GTPS và giúp 

mảng các em học sinh giáo lý… Anh đúng là 
Sáng với tên gọi của mình, vì với dáng người 
cao ráo thì từ xa ai nhìn thấy anh cũng đều nhận 
thấy sự toả sáng qua dung mạo bên ngoài.  

Phần tôi, tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ 
Maria sức khoẻ vẫn tốt, công việc mục vụ và xã 
hội cũng đang diễn tiến tốt đẹp. Thời gian vừa 
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qua, Giáo xứ đã khai giảng năm học giáo lý mới 
2013-2014 vào ngày 1/9/2013 cho các em thiếu 
nhi. Đồng thời, hòa với toàn thể Giáo hội cử 
hành tháng Mân Côi, Giáo xứ đã tổ chức đọc 
kinh liên gia ở các gia đình trong các khu giáo 
của các giáo họ. Và sau gần một năm chuẩn bị 
nhân sự và vật dụng, ngày 6 tháng 10 năm 2013, 
Giáo xứ đã ra mắt đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
Anrê Kim Thông, gồm có : Cha Xứ tuyên uý, 
Thầy Sáu và 3 Soeur trợ uý, 34 trưởng và 332 
em thiếu nhi. Hy vọng rằng nhờ sống tinh thần 
và tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh thể sẽ giúp các 
em thiếu nhi ngày càng vững mạnh hơn về tính 
kỷ luật, nhân bản, đức tin và đời sống đạo. 

Về mặt xã hội, thời gian qua, nhờ sự giới của 
anh Giám Tỉnh, các em học sinh và sinh viên 
nghèo tại Đất Sét cũng 
nhận được 80 suất học 
bổng, mỗi suất là 
4,000,000đ. Với số tiền 
này đã giúp các em an 
tâm và chăm chỉ học hành 
hơn. Bên cạnh đó, Giáo 
xứ cũng rất quan tâm tới 
việc phát triển cộng đồng 
bằng cách giúp vốn cho 
các chị phụ nữ làm ăn. 
Vừa qua, Hội Bác Ái Hoà 
Lan đã giúp 133,000,000đ 
thêm vào quỹ vay vốn cho 
Giáo xứ Đất Sét. Tính đến 
nay, số vốn trong quỹ tín 

dụng Giáo xứ là 243,000,000đ, đã cho 106 chị 
phụ nữ vay, mỗi chị vay 3,000,000đ, mỗi tháng 
trả góp 200,000đ và trả trong 13tháng, tháng 
cuối cùng thì trả hết. Nếu các chị trung thành 
với việc trả góp hàng tháng thì được mượn lại. 
Cho đến nay, các chị đã thực hiện rất tốt trong 
việc sử dụng vốn và trả góp. Nhờ đó, các chị 
cũng một phần nào nâng mức sống cho gia đình 
mình, việc ấy đã được hội Bác Ái Hoà Lan xác 
minh và tín nhiệm. 

Đó là vài thông tin về đời sống và công việc 
của anh em cộng đoàn Đất Sét. Xin anh em và 
chị em trong gia đại gia đình Phan Sinh tiếp tục 
cầu nguyện cho anh em chúng tôi luôn trung tín 
với ơn gọi của mình và sống tinh thần Phan 
Sinh trong môi trường mình đang hiện diện 

. 

 
MỪNG LỄ CHA THÁNH PHAN-XI-CÔ  

TẠI XUÂN SƠN 
 Phê-rô Trần Ngọc Niên 

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại 
nặng nề về vật chất lẫn tinh thần nơi bà con 
miền Trung. Chính vì thế, trong những ngày đầu 
tháng mười này, nhiều người dân Xuân Sơn vẫn 
còn đang hướng lòng về “khúc ruột” thân yêu 
của mình mà dâng lời cầu nguyện cho quê 
hương, đất nước được an bình nhờ lời chuyển 
cầu của cha thánh Phan-xi-cô nhân ngày lễ 
mừng sinh nhật Ngài về trời vinh hiển.  

Có thể nói hằng năm, các cộng đoàn hoặc các 
giáo xứ có anh em Phan sinh hiện diện đều tổ 
chức mừng lễ cha thánh Phan-xi-cô long trọng. 

Vì thế, nhiều người dân sống gần cộng đoàn 
hoặc ở các giáo xứ Phan sinh thì không thể 
không chuẩn bị tinh thần lẫn vật chất để mừng 
lễ cha thánh Phan-xi-cô. 

Riêng tại giáo dân giáo xứ Xuân Sơn đã từng 
gắn bó với anh em Phan sinh lâu năm, thì mừng 
lễ cha thánh Phan-xi-cô có phần nhộn nhịp hơn; 
bởi vì đầu tháng 9, anh em đã họp bàn tổ chức lễ 
lạc và bắt đầu công việc tập diễn nguyện cho 
các em Giới trẻ Phan sinh và tập hát cho ca đoàn 
Phan sinh tại thế liền. Cho nên, mọi khâu tổ 
chức đều chỉnh chu.  
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Và theo truyền thống Phan sinh, tối mùng 3 
tháng 10, anh em đã tổ chức giờ tưởng niệm lâm 
chung của cha thánh Phan-xi-cô tại giáo xứ 
Xuân Sơn với chủ đề “Phan-xi-cô Assisi: ông 
hoàng giới trẻ - sứ giả hòa bình – giờ phút cuối 
đời” diễn ra lúc 19 giờ 30 phút. Có thể nói giây 
phút cảm động và sâu lắng nhất, chính là lúc 
lắng nghe những lời trăn trối cuối cùng của cha 
thánh Phan-xi-cô với anh em. Mọi người dường 
như cũng cảm được ít nhiều lời trăn trối của cha 
thánh Phan-xi-cô nên khi ra về lòng vẫn còn nao 
nao, mong muốn làm một điều gì đó thật ý 
nghĩa, để khi nằm xuống cũng có thể nói như 
cha thánh Phan-xi-cô: “Tôi đã làm xong phần 
của tôi, nguyện xin Chúa Ki-tô dạy cho anh em 
biết phần của anh em”(Hạnh thánh Phan-xi-cô, 
chương 162) 

Sáng hôm sau lúc 5 giờ ngày mùng 4 tháng 
10, anh em trong cộng đoàn dâng lễ tại giáo xứ 
Xuân Sơn cùng với giáo dân. Trong thánh lễ, 
cha xứ dọn cho cho giáo dân một món ăn tinh 
thần đầy chất Phan sinh qua những lời chia sẻ từ 
Tin Mừng đến cách thế đáp trả của thánh Phan-
xi-cô và hiện trạng tinh thần của cha thánh 
Phan-xi-cô trong xã hội hôm nay. Sau thánh lễ, 
anh em trong cộng đoàn quy tụ bên bàn ăn tại 
nhà xứ uống cà phê, ăn sáng rồi trở về cộng 
đoàn, vì trưa nay anh Phụ trách cũng đã chuẩn 
bị bữa cơm trưa thật chu đáo, để thết đãi các Hội 
viên bảo trợ Phan sinh, các ông cố, bà cố và các 
ân nhân lúc 11 giờ trong tình huynh đệ Phan 
sinh. 

Sau khi bữa cơm trưa kết thúc, anh em được 
nghỉ ngơi đôi chút. Đến chiều lúc 16 giờ, các 

anh linh mục đi dâng thánh lễ ở nhiều nơi: Anh 
Phụ trách dâng lễ tại giáo xứ lúc 18 giờ, còn cha 
xứ dâng lễ ở giáo họ Phan-xi-cô gần nhà cộng 
đoàn lúc 16 giờ, anh Khôi dâng lễ cho Giới trẻ ở 
cộng đoàn Bình Giã lúc 18 giờ; hai anh em trẻ, 
một anh dự lễ Giới trẻ Phan sinh, một anh dự lễ 
ở giáo họ Phan-xi-cô.  

Tại giáo họ Phan-xi-cô, giáo dân tổ chức 
mừng lễ Quan thầy rất long trọng, từ việc trang 
trí bàn thờ cho đến các nghi thức phụng vụ. Vì 
thế, thánh lễ diễn ra trang nghiêm. Sau thánh lễ, 
một vị đại diện giáo họ bày tỏ lòng biết ơn quý 
cha, quý thầy đã thương yêu gầy dựng và chăm 
sóc giáo họ ngày tốt đẹp hơn. Lễ xong, mọi 
người cùng chia vui với nhau tại sân nhà nguyện 
giáo họ với các món ăn: gà bó xôi, bắp bò hấp 
gừng, gõi tai heo và lẩu hải sản thật ngon. Trong 
lúc ăn, họ còn tổ chức hát cho nhau nghe thay vì 
mở nhạc. Người mà được nhiều khán giả hâm 
mộ và đề nghị hát bài quen thuộc, ấm áp tình 
mẹ: “Bông hồng trắng”, đó là một anh Phan sinh 
U53, còn người được giáo dân yêu cầu hát tự 
do, đó là một anh Phan sinh U34. Sự hiện diện 
của anh em trong thánh lễ và trong bữa tiệc nói 
lên tinh thần liên đới, hiệp thông và chia sẻ niềm 
vui với người vui. 

Ngày đại lễ hằng năm kính nhớ dần dần khép 
lại khi màn đêm bao phủ khắp thôn xóm. Cảnh 
vật đắm chìm trong màn mưa. Nhưng thiết nghĩ, 
niềm vui Phan sinh vẫn còn đọng lại trong lòng 
mỗi người, để rồi tình anh em nghĩa mọn hèn 
luôn rạng ngời bất cứ nơi đâu anh em hiện diện. 
 

 
VÀI CẢM NHẬN NHÂN NGÀY LỄ CHA THÁNH 2013 

 Phêrô Trần Thanh Bảo 

Xin thay mặt anh em cộng đoàn Bình Giã, 
Xuân Sơn và nhà con Hòa Hội kính chào Anh 
chị em trong gia đình Phan sinh. Nguyện xin 
Chúa chúc lành cho tất cả Anh chị em! Trong 
niềm vui dư âm của ngày lễ Cha Thánh, em xin 
thay mặt các Anh em ở “miền thôn quê Bà rịa” 
chia sẻ một vài cảm nhận về ngày lễ Cha Thánh 
năm nay, lần đầu tiên tổ chức cho Đại gia đình 
Phan sinh miền Bà rịa Vũng tàu.  

Trước khi chia sẻ về ngày lễ Cha Thánh xin 
cho em có cơ hội “quảng cáo” về bản thân. Em 
vừa mới trở thành một thành viên của nhà con 
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Hòa Hội được 1 tháng, 8 ngày, 16 giờ (theo giờ 
GMT). Một truyền thống mà em cảm nhận, đã 
tạo nên sự liên đới và hiệp thông tình anh em ở 
đây: mỗi tháng các anh em có một buổi sáng 
tĩnh tâm, tu nghị và dùng cơm trưa chung với 
nhau (tổ chức luân phiên tại 3 nhà). Và trong lần 
tĩnh tâm tháng trước, Anh em đã có sáng kiến tổ 
chức một thánh lễ mừng Cha Thánh chung cho 
Đại gia đình Phan sinh miền Bà rịa vào sáng 
ngày 03/10. Anh em đã chọn Giáo xứ Hòa Hội 
là điểm đến và làm nơi gặp gỡ. 

Sáng ngày 03/10, anh Mặt Trời trở nên sáng 
hơn sau những ngày bị chị Mưa che phủ do áp 
thấp nhiệt đới, dư âm của những cơn bão đã đi 
qua. Em tin chắc rằng, đây là một ưu ái và 
quảng đại của Thiên Chúa cho anh chị em 
chúng ta. Điều này, em cũng đã từng được anh 
em ở đây chia sẻ cảm nhận của họ, cho những 
ngày Đại Lễ được tổ chức tại Hòa Hội. Bởi lẽ, 
mấy ngày qua, chị Mưa như tức giận, anh Mây 
cứ vần vũ và đất đai đã ngán chị Nước rồi. 
Nhưng sáng nay, anh Mặt Trời ló dạng mỗi lúc 
một sáng hơn... 

Trước thánh lễ một giờ, từ 8:30 quý Cha ngồi 
Tòa để các anh chị em được Giao Hòa với 
Chúa. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9:30, được diễn 
ra trong không khí trang nghiêm, ấm tình gia 
đình, với sự hiện diện khoảng gần 500 anh chị 
em gồm: Anh em Dòng Nhất, các anh em Thỉnh 
sinh chúng ta; 4 chị đại diện các cộng đoàn 
FMM Giáo xứ Văn Côi, Xuyên Mộc và Giáo xứ 
Vinh Châu, Bình Giã; các trên 400 anh chị em 
PSTT và GTPS miền Bà rịa Vũng tàu. Tuy các 
Chị em Clara Xuân Sơn không hiện diện được, 
nhưng các Chị em hiện diện bằng tinh thần và 
hiệp thông với Đại gia đình Phan 
sinh trong lời kinh nguyện. 

Cha Vượng chủ tế thánh lễ, 
cha Quế giảng lễ. Cha Quế giúp 
mỗi Anh chị em nhìn lại những 
nét: tươi trẻ, bình an, hèn mọn nơi 
cuộc đời của Cha Thánh, để từ đó 
giúp mỗi người ý thức hơn lời 
mời gọi và sứ mạng của Thiên 
Chúa dành cho mỗi người trong 
thời đại mới này. Những lời ca du 
dương: “Xin mở cho con đôi mắt, 
để con thấy tình thương của 
Chúa…” của Cha nhạc sĩ Xuân 
Thảo, được ca đoàn ‘quê hương’ 
Giáo xứ Hòa Hội đã chuẩn bị 

mấy ngày qua, hòa cùng tiếng chim hót của 
miền quê thanh bình bay lên trước nhan thánh 
Chúa. Thánh thiện làm sao! 

Trước khi ra về, mỗi người được lãnh một 
món quà nhỏ nhân ngày lễ Cha Thánh, nhưng 
lại rất “ngọt ngào”, thể hiện sự quan tâm (“có cả 
tăm xỉa răng”: như lời của một Anh đã chia sẻ 
sau lễ) như là một thông điệp mà Anh em Dòng 
Nhất muốn gởi đến cho tất cả mọi thành phần 
trong Đại gia đình Phan sinh: “Ngọt ngào tốt 
đẹp lắm thay, anh [chị] em được sống vui vầy 
bên nhau” (Tv 132,1). Đúng là “con cháu được 
ngày giỗ ông’.  

Vào khoảng 12 giờ, anh Mặt Trời lại khiêm 
nhường dành chỗ cho chị Mưa tiếp tục làm tươi 
mát mẹ Đất để muôn cây cỏ đâm chồi nẩy lộc 
sinh hoa kết trái. Điều này làm em liên tưởng 
đến Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia: Cũng 
như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở 
về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho 
đất phì nhiêu đâm chồi nẩy lộc… thì Lời Ta 
cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ 
không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả… (x. 
Is 55,9-11). Ước gì, ân sủng Chúa qua thánh lễ 
này, cũng tuôn đổ dạt dào sự ngọt ngào và êm 
dịu xuống trên mỗi anh chị em hiện diện. 

Cuối cùng, điều mà em cảm nhận được nâng 
đỡ và khích lệ rất nhiều trên hành trình đức tin 
và ơn gọi bởi sự hiện diện đông đảo của các 
Anh chị em Phan sinh. Ước mong rằng, Anh em 
chị tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này và 
có thêm nhiều sáng kiến để ngày gặp gỡ, tạo bầu 
khí ấm áp và đầy tình anh chị em hơn. Xin 
Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trong 
chúng ta trên hành trình hoán cải. 
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TÌNH ANH, NGHĨA EM 
 Kẻ mọn đưa tin 

Trong tâm tình của những khoảng khắc cuối 
cùng của Năm Đức Tin, cộng đoàn Thủ Đức 
xin gửi lời chào bình an và thiện hảo tới Cha 
Giám tỉnh cùng toàn thể anh chị em trong đại 
gia đình Phan sinh Việt Nam. 

Trước đây mỗi khi cần đọc nội san chia sẻ của 
Tỉnh dòng, tiểu tử luôn bị năm chữ Học viện 
Phan-xi-cô Thủ đức thu hút một cách mãnh liệt. 
Bị thu hút vì tò mò! Bị thu hút vì ước muốn! Đây 
là một trong những cái cớ thú vị để rồi tiểu tử 
được hiện diện, được chia sẻ đời sống Phan sinh 
cùng anh em đồng song, đồng môn đến từ nhiều 
miền trên mảnh đất hình chữ S này. 

Trong số ra của tháng 11 này, tiểu tử được 
chấp bút để viết nên một trang chia sẻ của cộng 
đoàn và anh em Học viện; đây quả là một vinh 
hạnh cho tiểu tử. Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa 
đã hội tụ, tiểu tử xin chia sẻ cùng toàn thể huynh 
muội gần xa đôi dòng về đời sống, sự kiện của 
anh em tại Cộng đoàn Thủ Đức trong suốt hai 
tháng qua. Để nhờ đó, các huynh muội có thể 
nắm bắt được đôi chút thông tin để rồi tiếp tục 
đồng hành với anh em trong cộng đoàn Thủ Đức 
bằng những lời cầu nguyện thiết thực nhất. 

I. Một vài sự kiện đáng nhớ 
1. Ngày 5/9 
 Tiếng trống khai trường của Học Viện đã 

vang lên với chủ đề “chữ viết thì giết chết, còn 
thần khí mới ban sự sống” (x.2Cr3,6). Cha 
Phao-lô Nguyễn Đình Vịnh, Phó Chưởng ấn của 
Học Viện Phan-xi-cô, trong bài chia sẻ của 
mình đã giúp cho các Tu sĩ sinh viên hiểu cách 
sâu sắc hơn quan điểm này của Thánh Phao-lô 
thông qua tư tưởng của Thánh Phan-xi-cô 
“những Tu sĩ bị chữ viết giết chết là những kẻ 
không muốn đi theo tinh thần Chúa trong Kinh 
Thánh, mà chỉ muốn học biết chữ nghĩa để 
giảng giải cho người khác.” (x.Hn 7). Chính 
điều này đã gợi lên cho anh em Tu sĩ sinh viên 
quay về với chọn lựa mục đích của mình “kiến 
thức phải mang đến hành động, thu nhận kiến 
thức không phải vì kiến thức”. Thánh lễ đã diễn 
ra một cách trang nghiêm, sốt sắng trong ngôi 
Nhà còn thơm mùi sơn (Hội Trường Phanxi cô) 
được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, gần gũi 
với kẻ sống và người chết, đã là địa điểm lý 
tưởng để Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.  

Sau thánh lễ, Cha Giám đốc và Cha Giám 
học của Học viện đã khái quát lại chương trình 
đào tạo theo hệ tín chỉ ECTS của Học viện 
Phan-xi-cô, đây hệ thống đào đạo theo cách 
thức của Âu châu mà Học Viện đã áp dụng từ 
năm học 2011-2012, hệ thống này lấy sinh viên 
là chủ thể của việc đào tạo, hầu nhấn mạnh về 
tầm quan trọng của mỗi cá nhân sinh viên trong 
chính quá trình đào tạo của mình. Cuối cùng, 
chương trình khai giảng năm học mới được kết 
thúc bởi màn ra mắt đầy ấn tượng của 35 tân 
sinh viên đến từ 7 hội dòng: Anh Em Hèn Mọn, 
Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, Thiên Bình, Đức 
Mẹ Về Trời, Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tu 
Hội Thứa Sai Chúa Giê-su, Tu Đoàn Nhà Chúa. 

2. Ngày 17/9 
Thánh lễ tuyên khấn trọng thể của bảy anh 

em, trong đó có ba anh em Học viện, đã diễn ra 
trong bấu khí sốt sắng và đạo đức. Với ý chí và 
tự do của bản thân, bảy anh em đã long trọng 
khấn hứa với Thiên Chúa một lần cuối cùng 
thay cho tất cả về việc từ bỏ mọi sự quyến luyến 
thế gian để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và 
cho Hội dòng bằng việc tuyên giữ ba lời khuyên 
Phúc Âm khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh và tuân 
giữ trọn đời luật dòng Anh Em Hèn Mọn.  

Thông qua sự khấn hứa, bảy anh em đã thuộc 
về Thiên Chúa và Hội dòng một cách trọn vẹn. 
Nguyện xin Chúa Thánh Linh luôn đồng hành 
cùng các anh trong hành trình hoàn thành thánh 
ý mà Thiên Chúa đã đích thân kêu gọi các anh 
bước theo vết chân của Đức Giê-su con Ngài 
theo cung cách của thánh Phan-xi-cô Assisi. 

3. Ngày 28/9 
Ngày đối thoại liên tôn vói chủ đề “Niềm 

Vui” đã diễn ra tại Nhà thờ Đakao, nhà Trung 
ương của Tỉnh dòng. Toàn thể năm mươi bảy 
anh em Học viện đã lên đường tham dự bằng 
những chuyến xe bus “ngang qua ngó dọc đều là 
dân nhà ta”. Anh em đã tập trung đông đủ tại 
Đakao để tháp nhập vào “niềm vui” Tôn Giáo 
của chính mình, của Phật Giáo và của Đạo Cao 
Đài.  

Đây là cơ hội để anh em hiểu hơn về quan 
niệm của các tôn giáo bạn. Và anh em đã mang 
đến niềm vui cho buổi đối thoại có chủ đề 
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“Niềm Vui” bằng những tiết mục văn nghệ đặc 
sắc phản ánh rõ niềm vui của anh em. 

4. Ngày 3 – 4/10 
Tối 3/10, anh em Học viện đã tổ chức giờ 

tưởng niệm Cha Thánh Phan-xi-cô qua đời, 
transcitus, với chủ đề “Phan-xi-cô sứ giả hòa 
bình”. Năm nay, anh em lớp ba đã đem đến cho 
Học viện một cơn gió hoàn toàn mới lạ trong 
cách diễn xuất, tổ chức giờ transcitus. Anh em 
đã sử dụng hình thức ca nguyện kết hợp giữa 
phong cách hiện đại của thanh nhạc với hình 
thức cổ điển trong lối diễn xuất, giữa các phân 
khúc đã được các bài ca tôn lên ý nghĩa đầy 
sống động; nghệ thuật sân khấu đã được anh em 
sử dụng nhiều hơn, nhuần nhuyễn hơn. Do đó, 
thông điệp “Phan-xi-cô con người hòa bình” đã 
được chuyển tải một cách sâu sắc và đầy tính 
nghệ thuật. Chính những điều này đã góp phần 
kích thích cộng đoàn say mê hơn về con người 
hòa bình của Thánh Phan-xi-cô. Điều ấy đã 
được chứng thực bởi bài hát “về với Ngài” của 
một tu sĩ Phật giáo vào cuối giờ kết thúc đêm 
tưởng niệm Cha Thánh qua đời. 

Sáng 4/10, các cha các thầy trong cộng đoàn 
Thủ Đức và tất cả anh em Học viện đã lên 
đường qui tụ về nhà Tỉnh dòng để cử hành 
Thánh lễ trọng mừng ngày Thánh Phụ về trời. 
anh em Học viện đã hát lễ để ca ngợi Thiên 
Chúa đã ban cho Giáo hội và thế giới một Phan-
xi-cô luôn luôn luôn mới mẻ và luôn luôn hợp 
thời. Sau thánh lễ, anh em và mọi người hòa vào 
bầu khí của bữa tiệc mừng lễ Cha Thánh mà 
Tỉnh Dòng đã thiết đãi. 

5. Ngày 5/10 
Ngày hội thao của Học viện đã diễn ra với 

chủ đề “Mens sana in copore san”, một tinh thần 
lành mạnh trong một thân xác khỏe mạnh, với 
sự tham dự của hầu hết các Giáo sư, Công nhân 
viên và toàn thể anh em Tu sĩ sinh viên Học 
viện Phan-xi-cô. Hội thao năm nay ngoài những 
bộ môn truyền thống bóng đá bóng bàn và cầu 
lông còn có một bộ môn mới được đưa vào 
tranh tài đó là bóng bàn. Bởi vì các bộ môn 
được tham gia tranh tài nhiều hơn cho nên con 
số các vận động viên gia tăng lên con số kỉ lục 
so với các năm trước đây.  

Những bất ngờ thú vị đã được thiết lập vào 
ngày hội thao này. Lớp triết 1 đã vô địch bộ 
môn bóng đá đánh đổ lời nguyền truyền kiếp 
của nền bóng đá Học viện “chưa có bất kì một 

lớp triết 1 nào vô địch bộ môn bóng đá của Học 
viện” và bộ môn có Giáo sư tham dự lần đầu 
tiên đạt giải nhì là bộ môn bóng bàn, đây là bộ 
môn lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở các 
giải đấu của Học viện. Ngày hội thao đã diễn ra 
vui vẻ, rộn ràng trong tinh thần fairlay và kết 
thúc “bằng nhiều cái chân đi khập khiễng”. 

6. Chúa nhật 6/10 
Theo truyền thống tốt đẹp của anh em cựu 

Phan sinh thì ngày này là ngày giỗ tổ, anh em 
cựu phan sinh đã quy tụ về mái nhà xưa trường 
cũ để mừng lễ Cha thánh. Anh em Học viện 
chào đón những gương mặt quen thuộc, những 
người đã từng có một thời gian sống với anh em 
và cả những người trước đó không sống chung 
với anh em nhưng bây giờ đã trở nên thân quen, 
trong đại gia đình họ Phan về lại nơi đây để ôm 
bóng cố hương và gặp gỡ những anh em trẻ của 
Học viện.  

Đây là cơ hội để anh em cựu Phan sinh thăm 
lại nơi xưa chốn cũ và cũng là cơ hội để “kẻ 
sống đời tu, người sống đời thường” ôn cố 
những kỉ niện đã qua, đồng thời thắt chặt hơn 
tình huynh đệ mà Cha Thánh đã để lại. Trong 
tương lai, nét đẹp này chắc chắn sẽ tiếp tục 
được phát huy. 

II. “Tình anh – nghĩa em”  
III. của anh em tại Học viện 

Lội lên con chữ ở bên, 
lặn xuống con chữ quèo lên quanh người. 

Lặn lên, lội xuống mỉm cười, 
con chữ thương người, nỡ nào người vương! 

Học viện là giai đoạn mà anh em thụ huấn 
được học tập, trao đổi, nghiên cứu một cách bài 
bản về triết học và thần học. Chính vì thế, con 
chữ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống 
và sinh hoạt của anh em. Có thể nói, vui – buồn, 
sướng – khổ của anh em phần lớn bị chi phối 
bởi con chữ và xoay quanh con chữ. Trong thời 
gian qua, Học viện đã tổ chức kì thi chuyển gia 
đoạn cho các anh em lớp triết ba, lớp liên dòng, 
kết quả của anh em Phan-xi-cô chúng ta rất khả 
quan. Tất cả 7 anh em đã vượt qua kì thi và đã 
không có anh em nào bị “sẩy chân”. Các anh em 
ở các dòng khác thì không được như vậy đã có 
người đi, kẻ còn ở lại. Đối với anh em chúng ta, 
đây là một niềm vui đáng khích lệ. Xin chúc 
mừng các anh em đã vượt qua được kì thi và 
chúc các anh một năm thực tập đầy hăng say 
đồng thời gặt hái được nhiều kết quả. Trong 
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năm nay, đối với anh em dòng Phan-xi-cô của 
chúng ta, áp lực sẽ được gia tăng trên đôi vai 
của các anh đang theo học lớp triết 3 khi điểm 
“cứu độ” sẽ gia tăng từ 12đ lên 14đ hoặc điểm 
số trung bình học phần của anh em phải là 14đ 
mới có thể “vượt cạn” qua kì thi. Hi vọng áp lực 
này sẽ biến thành động lực để anh em học tập 
một cách hăng say hơn và tốt hơn. 

Nhân sự trong Học viện có phần gia tăng so 
với năm ngoái. Số anh em Học viện năm nay là 
57 anh em và bên cộng đoàn có thêm hai thành 
viên mới, đã hoàn thành xong chương trình thực 
tập năm ở nhà Tĩnh tâm, đó là anh Vinh và anh 
Thạch. Trong những thời gian sắp tới, hai anh 
vẫn sẽ tiếp tục sinh hoạt ở cộng đoàn Thủ đức. 
Cha tổng kinh lý sau những tháng ngày kinh qua 
tất cả các cộng đoàn thuộc Tỉnh dòng Thánh 
Phan-xi-cô Việt Nam đã về lại Học viện. Sau 
những thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn, cha đã tiếp 
tục gặp gỡ các anh em thuộc Tu viện. Cha cũng 
đã hoàn tất việc gặp gỡ anh em trong giai đoạn 
thụ huấn thuộc Học viện. Trong thời gian sắp 
tới, cha sẽ chia tay anh em Học viện cũng như 
anh em ở Cộng đoàn bằng một bữa tiệc nho nhỏ 
nhằm vào ngày lễ Hallowen và sẽ về Mỹ nghỉ 
ngơi trước khi qua Roma. Hai thầy Clement 
Dung và Phiden Nhung cùng với cha Khoa tâm 
vẫn dồi dào sức khỏe và luôn vui vẻ với anh em 
mặc dù thầy Dung vì tuổi già nên sức nghe hơi 
kém nhưng không sao thầy vẫn tươi cười khi 
thấy anh em gật đầu chào hỏi. Thầy Phiden Lê 
Trọng Nhung vừa mới nhận được khá nhiều 
chậu phong lan thiệt đẹp nhân ngày lễ mừng thọ 
90 tuổi, xin chúc mừng thầy! Riêng cha Hồng 
Giáo, cha vẫn đang có những thời gian đi nghỉ 
dưỡng để cải thiện sức khỏe của mình. Cha Paul 
Vịnh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà đa 
năng Phan-xi-cô, cửa của ngôi nhà đã hoàn 
thành xong. Công trình khá hoàn hảo, chắc chắn 
công dụng của ngôi nhà sẽ tiếp tục phát huy hết 
năng lực trong công tác xã hội đã được anh Luật 
vạch định một cách rất sít sao. Hi vọng thời gian 
tới, khí hậu sẽ thuận lợi để công trình bãi đậu xe 
được hoàn thành và đi vào sử dụng. Các hạnh 
mục thuộc hệ thống nhà đang năng chưa được 
hoàn thành hết thì tường rào chung quanh Học 
viện cũng đang kêu réo. Càng ngày chúng càng 
nghiêng ngả về phía trong khuôn viên Học viện. 
Chúng đang réo phải tu bổ. 

Từ khi du nhập bộ môn bóng bàn vào Học 
viện, cha giám đốc Học viện đã có thể xả stress 

bằng những động tác thể thao cụ thể chứ không 
như trước đây phải xả stress thông qua bàn giấy 
bởi chữ viết hoặc chơi thể thao bằng trí tưởng 
tượng. Những lần không có đối thủ chơi cùng, 
vì anh em bận lao động, anh vẫn một bóng, một 
bàn, một vợt, ta với ta tranh tài. Sau một ngày 
học tập, lao động, anh em quây quần bên phòng 
ti-vi giải trí bằng những ván cờ “tử chiến” rôm 
rả. Anh Khanh có những nước cờ một mất, một 
còn, với những quân sư nhiều gấp mấy lần 
người chơi, vô cùng thú vị và hấp dẫn. Sau 
những lần anh em Học viện từ sân bóng đá đi 
lên, vẫn nghe vẳng ra từ căn phòng của cha 
Giám sư Paul Vịnh những bản classic bằng 
guitar đầy nghệ thuật. Đấy là cách xả stress của 
những người mang đậm phong cách nghệ sỹ. 
“Ông cố” Fx Giang rất thích thú với bộ môn 
bóng đá nên vẫn thường đá chung với anh em 
Học viện và lâu lâu lại có một bàn thắng đẹp 
mắt, khiến thủ môn tròn xoe đôi mắt vì bất ngờ. 

Học tập, lao động, vui chơi nhưng anh em 
không quên đời sống chính yếu tạo nên bầu khí 
tu trì của anh em, đó là đời sống cầu nguyện. 
Trong tháng mân côi này, anh em Học viện đã 
có những giờ tôn kính Đức Mẹ bằng những 
tràng mân côi sốt sắng. Và anh em đã tổ chức 
một giờ tôn kính trọng thể Trinh nữ Ma-ri-a với 
chủ đề “Mẹ Ma-ri-a mẫu gương hi vọng” để tôn 
vinh mẹ mà ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa vì 
hồng ân Chúa đã ban cho thế giới thông qua sự 
cầu bầu đắc lực của mẹ. Mẹ là mẫu gương sáng 
để chúng ta noi gương bắt chước mà trở nên 
chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. 

Trong thời gian qua, anh em Học viện đã 
được “ chị cúm” thường xuyên ghé thăm cho 
nên sức khỏe của nhiều anh em có phần tiến lùi. 
Chị nhắc anh em hoài hoài nên anh em ắt-xì 
thường xuyên và phổi, họng của anh em cũng dễ 
dàng tắt nghẽ hơn. Mong sao chị đừng quí anh 
em quá cỡ và cứ ở hoài mà khiến cho anh em 
phiền muộn để rồi sao nhãng học tập. 

Viết gì thòng lọng quá trời, 
Bần tăng xin được ngậm cười vào trong. 

Bây giờ ta được thong dong, 
nghiêng nghiêng con chữ trải lòng dừng đây! 

Bấy nhiêu thông tin chắc hẳn chưa thể cung 
cấp hết toàn cảnh cộng đoàn và học viện cho 
toàn thể huynh muội. Nhưng chắc chắn đã đủ 
“dài, dai, dở” để rồi huynh muội có thể than thở 
và cầu nguyện nhiều hơn cho anh em chúng tôi. 
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TIN CỘNG ĐOÀN VĨNH PHƯỚC 
Người đưa tin VP 

Cộng đoàn Vĩnh Phước kính chào anh chị 
em trong đại gia đình Phan Sinh. Lật lại trang 
chia sẻ tháng chín tháng mười thấy số ra tiếp 
theo, Cộng đoàn Vĩnh Phước được đặt làm đầu 
trong việc đưa tin tháng này, cho nên xin gửi 
đến mọi người vài thông tin của cộng đoàn. 

Trước hết xin kể về nhân sự 
Sự có mặt của anh Phaolô Nguyễn Thanh 

Bình trở về từ Mỹ, làm cho bầu khí cộng đoàn 
vốn neo đơn về nhân sự đã khởi sắc vì có thêm 
thành viên trẻ. Tuy nhiên, bầu khí đó chưa vui 
được bao nhiêu, anh Bình phát hiện căn bệnh 
đau buốt lưng và chân, thế là anh phải tạm thời 
chuyển đến cộng đoàn Đakao để tiện bề điều trị. 
Cộng đoàn lại trở lại như cũ cũng may Hội 
Đồng Tỉnh Dòng thương tình lại gửi anh Giuse 
Huân sau thời gian ở Pháp nay trở về Việt Nam 
và tháp nhập vào cộng đoàn Vĩnh Phước. Chiều 
ngày 24/10 anh có mặt tại Vĩnh Phước và thế là 
Cộng đoàn lại có thêm thành viên mới. 

Tình hình sức về sức khỏe. 
Ngoài việc anh Bình phải rời cộng đoàn để 

điều trị bệnh ở Đakao, còn lại các thành viên từ 
cao niên nhất thầy Philip U100 (98t) đến người 
nhỏ nhất U50 (40 tuổi rưỡi) đều bình an. 

Theo dự phóng cộng đoàn mỗi năm anh em 
cần gác công việc mục vụ để đi dã ngoại với 
nhau một lần nhằm mục đích cho tình huynh đệ 
được gắn kết hơn. Thực hiện kể hoạch đó, cộng 
đoàn đã có một chuyến đi ra Bắc đặc biệt ghé 
thăm hai điểm có sự hiện diện của anh em mình 
là nhà Phú Gia - Hà Nội và giáo xứ Đồng Đăng 
– Lạng Sơn (anh Anh Tuấn làm quản xứ). Vậy 
là lời ru của mẹ năm xưa “Đồng Đăng có Phố 
Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có Chùa Tam Thanh” 
nay đã được đặt chân đến. không những thế anh 
em còn có dịp đặt chân đến tận giáo xứ Long 
Châu – Trung Quốc, cách biên giới Cốc Nam 
khoàng 70km. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng 
nhưng niềm tin vẫn là một Chúa và trung một 
vài người giáo dân giáo xứ Đồng Đăng làm ăn 
buôn bán nên liên hệ với cha quản xứ Long 
Châu, ngài đã rất niềm nở đón tiếp anh em qua 
bữa cơm thân mật. 

Sau Tuần tham quan dã ngoại là tuần đón 
tiếp anh em khấn trọn “U10” và các trợ Úy dòng 
Phan Sinh Tại Thế từ khắp bốn phương trời về 

Thường Huấn và họp thương niên làm cho bầu 
khí cộng đoàn thêm phần sinh động bởi tiếng 
nói hòa lẫn tiếng cười của anh em trẻ. Niềm vui 
được nhân lên khi khóa thường huấn kết thúc 
bằng thánh lễ mừng thượng thọ cho các anh: 
Toma Huỳnh Thông (97t) ; Philip Lê Văn 
Tâm (98t) ; Noel Trần Hữu Liên (81t) và 
Matthêu Nguyễn Vinh Phúc (78t) ở miền Nha 
Trang. Kẻ ở người đi, khấn trọn (U10) rời – các 
Trợ Úy cũng có mặt đúng lúc có thể nói chưa 
bao giờ cộng đoàn Vĩnh Phước “quá tải” đến 
mức như tuần vừa qua. 

Từ trước đến nay nhà Vĩnh Phước vốn có cơ 
sở bề ngoài thì khang trang đồ sộ nhưng bên 
trong lại thưa thớt người phục vụ, lực lượng anh 
em trẻ quá ít ¾ là người đáng tuổi nghỉ ngơi. 
bởi vậy chúng tôi cũng đã cố hết sức để anh em 
có được những ngày vừa Thường Huấn vừa tắm 
biển Nha Trang. Chắc có lẽ cũng không thể làm 
hài lòng hết tất cả các quý vị huynh đệ. Mong 
mọi người lượng thứ. 

Xin dâng lên cùng Mẹ Mân Côi những ngày 
cuối tháng 10, để chúng ta nhớ đến các anh em 
quá cố đã đi trước trong tháng 11. Kính chào và 
chúc tất cả anh chị em mọi điều thiện hảo. 
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TIN CỘNG ĐOÀN CẦU ÔNG LÃNH 
 

Thân ái kính chào Cha Giám Tỉnh cùng toàn 
thể Anh Chị Em trong đại gia đình Phan Sinh 
thương mến, 

Cộng Đoàn cao tuổi Cầu Ông Lãnh xin sẻ 
chia cùng toàn thể anh chị em một vài thông tin 
liên quan đến sinh hoạt của anh em trong thời 
gian gần đây. 

Trước hết, thời gian qua cộng đoàn CÔL có 
sự bổ sung thêm về nhân sự. Hai tuyển thủ mới 
về đầu quân cho đội tuyển CÔL là Cha Carôlô 
Phan Châu Lý và anh Antôn Nguyễn Xuân 
Thắng. Tổng cộng về con số của Cộng Đoàn 
hiện nay là bảy anh em. Nhờ sự bổ sung này 
góp phần làm cho đội tuyển được mệnh danh là 
cao tuổi nhất trong gia đình Phan sinh được 
thêm phần tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, anh em ý 
thức tuổi cao sức yếu cho nên mỗi người đều có 
chương trình tập luyện khác nhau tùy theo sức 
khỏe và sở thích: Cha Benoit và thầy Jean-
Marie thì đi bộ trong nhà, Cha Clement mỗi 
sáng đạp xe một vòng chung quanh phố phường 
CÔL, Cha Lý và Thầy Dũng thì mỗi ngày đi dạo 
và tập thể dục ở công viên, Cha Phước thì sở 
thích bóng bàn, anh em trẻ hơn thì đá bóng… 

Về tình hình sức khỏe anh em trong cộng 
đoàn:  

Cha Benoit Phương năm nay đã gần bách 
niên giai lão rồi, nhưng tình hình sức khỏe vẫn 
chạy tốt; chưa thấy dấu hiệu bệnh tật. Vì tuổi 
cao cho nên trí nhớ có phần giảm sút, có ngày 
mặc áo dòng để chờ đi dâng thánh lễ vài ba lần; 
Mặc dầu đã 96 rồi, nhưng việc đi lại vẫn bình 
thường, hằng ngày vẫn được huấn luyện viên 
cho ra sân tham gia đồng tế thánh lễ cùng anh 
em đều đặn. 

Về Cha Clement Minh vì bị bệnh tim mạch 
cho nên phải đo huyết áp mỗi sáng và uống 
thuốc mỗi ngày; dầu vậy, cha vẫn cố gắng hằng 
tuần đi dâng lễ cho họ đạo Cù Lao Kiệu Quận 4.  

Còn thầy Jean-Marie 
Đoài cũng đã vào hàng 
U90 rồi nhưng vẫn phong 
độ, chỉ lâu lâu chuyển qua 
phong thấp thôi. Cho nên 
cần phải có người bấm 
huyệt. Vừa qua Thầy có đi 

lên Đà Lạt dự lễ tang của Thầy Benjamin, vì khí 
hậu lạnh, lại thêm dính mưa cho nên suýt nữa đi 
theo Thầy Ben rồi ! Thế nhưng sau khi may 
mắn về lại được cộng đoàn, thầy đã hồi phục 
hoàn toàn và mập mạp hơn trước.  

Cộng đoàn có thêm thầy quản lý Hoàng 
Dũng cũng bị đau lâu nay về cổ, lưng, chân… 
nhưng thầy vẫn âm thầm phục vụ anh em một 
cách vui vẻ tận tình qua từng bữa cơm sáng 
chiều. Còn các anh em khác nhìn chung sức 
khỏe tốt. 

Về tình huynh đệ, mặc dầu anh em có độ tuổi 
chênh lệch khá xa, nhưng đời sống hài hòa êm 
ấm; vui nhất là vào các bữa cơm, bầu không khí 
rôm rã hẳn lên ! Đặc biệt ở CÔL có kênh radio 
Jăng-Mary vẫn phát đều đặn trong các giờ cơm, 
từ những thông tin trên báo chí hằng ngày, đến 
những câu nguyện “ngày này năm ấy” không 
bao giờ hết, có những chuyện từ thời ở Cộng 
Đoàn Sông Bé, Cù Lao Giêng… được phát đi 
phát lại nhiều không chán, nhờ sự nhiệt tình và 
xác tín ấy làm cho bầu khí huynh đệ thêm 
hương vị và vui vẻ cả nhà. 

Về công việc, bởi vì cộng đoàn gắn liền với 
giáo xứ cho nên anh em cộng tác với nhau trong 
công việc chung của cộng đoàn cũng như của 
giáo xứ; ngoài việc dâng thánh lễ, thì anh em 
còn đảm nhiệm công việc dạy giáo lý dự tòng, 
hôn nhân, giúp dòng ba phan sinh… Đặc biệt, 
tại cộng đoàn giáo xứ có tổ chức cháo tình 
thương mỗi tuần hai lần vào thứ ba và thứ năm, 
tổ chức khám bệnh phát thuốc và cho phần ăn 
cho những người nghèo sống chung quanh.  

Một vài thông tin xin chia sẻ cùng Cha Giám 
Tỉnh và Anh Chị Em để anh chị em hiểu hơn về 
cộng đoàn cao tuổi Cầu Ông Lãnh.  

Kính chúc cha Giám Tỉnh và tất cả anh chị 
em được dồi dào niềm vui và bình an của cha 
thánh Phanxicô. 
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Bản tin Nhà Phú Gia, Hà Nội 
Ngày 28 tháng 10 năm 2013 

Người đưa tin Phú Gia 
 

Ngày 4-10, lễ giỗ tổ cha thánh Phanxicô, nhà 
Phú Gia đã đưa tin về ngày lễ mừng Thánh Tổ, 
tưởng rằng đã làm đủ bổn phận chia sẻ cho 
“Chia Sẻ”, hoá ra anh phụ trách tin tức của Chia 
Sẻ vẫn kêu mời gởi bài, thôi thì cũng là cơ hội 
anh em Hà Nội có dịp ‘chia sẻ’ với anh chị em 
trong đại gia đình Phan Sinh về một số sinh hoạt 
của anh em HN. 

Tính đến nay, anh em Phanxicô đã hiện diện 
tại thủ đô ngót nghét gần 3 năm rồi- chính thức 
từ ngày lễ Truyền 
Tin 25-3-2011 – 
thời gian tuy là 
ngắn đối với sự 
hiện diện của một 
thực thể của Tỉnh 
Dòng nhưng cũng 
là thời gian nói lên 
sự hiện diện khá 
thăng trầm của anh 
em Hà Nội – nhân 
sự quá eo hẹp 
nhưng công việc 

thì lại quá ‘bao la’ – nay anh em Phanxicô có 
mặt chính thức trong trang web của Tổng giáo 
phận (www.tonggiaophanhanoi.org) và đảm 
nhận những công việc tuỳ theo đặc sủng của 
Dòng và thời gian cho phép: giúp linh hướng 
cho khối ứng sinh chánh toà ,- ‘tiền’ Đại chủng 
viện -, cộng tác trong việc giảng huấn cho học 
viện MTG/HN, cộng tác với cha xứ trong việc 
mục vụ cho hai giáo xứ Thượng Thuỵ và Cửa 
Bắc (cử hành các bí tích, ca đoàn, giáo lý….). 
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Và với thời gian hiện 
diện của anh em như 
thế, bắt đầu có một số 
ứng sinh trẻ tìm đến với 
cha thánh Phanxicô qua 
cộng đoàn anh em. Các 
ứng sinh đều là những 
người trẻ đang học cao 
đẳng hoặc đại học. Cho 
đến hôm nay đã có 6 
ứng sinh. Với công việc 
bề bộn và nhân sự ít ỏi, 
nhưng anh em vẫn tìm 
cách đón tiếp ơn gọi 
mới tại thủ đô. Hy vọng 
mọi sự sẽ xuôi chảy hầu 
không làm mai một đi 
những người trẻ tìm đến 
với cha thánh. 

Một trong những 
công việc chiếm nhiều thời giờ, công sức của 
anh em là ‘mảng’ trợ uý tinh thần cho 
ACE/PSTT, GTPS (tại địa phương) mà anh FX. 
Hưng đồng hành trực tiếp hầu có thể giúp anh 
chị em hiểu đúng ‘Luật và Hiến chương’ mà 
sống cho đúng ơn gọi của mình. Trong vài tháng 
qua, các HĐĐ đã bầu chọn lại Ban Phục vụ của 
đoàn cũng như từ 9 HĐĐ thì nay đã phát triển 
thành 10 HĐĐ với quyết định của cha GT. Có 
những sai sót về sổ sách thì nay từng bước hoàn 
chỉnh…. 

Trong thánh 10, nhân dịp lễ bổn mạng của 
giáo xứ Đồng Đăng, thánh Têrêxa HĐGS, anh 
GB.Tuấn đã mời ĐGM chủ sự thánh lễ và cũng 
để khánh thành ‘Đồi Mục Tử’ ngay trước khuôn 
viên nhà thờ với ngọn đồi rút gọn, có Đức Kitô 
Mục Tử đang trìu mến với các chiên rải rác 
quanh vị Mục Tử– chắc hẳn anh GB. Tuấn 
muốn hoạ lại hình ảnh vị Mục Tử nhân lành này 
trong công tác mục vụ của anh. Hy vọng trong 
tương lai, một khi việc truyền giáo, mục vụ giáo 
xứ được đánh giá đúng mức- nay cũng đã 6 năm 
rồi- anh không còn ‘độc hành’ –một thân một 
mình làm cha xứ và ở cách nhà mẹ Hà Nội gần 
200 cây số.  

Vào trung tuần tháng 10, bốn anh em –AA. 
Phúc, Quý, Chúc, Đình- thuộc nhà Vĩnh Phước 
đã thực hiện cuộc du ngoạn miền Bắc. Nơi anh 
em đến đầu tiên là nhà Phú Gia, Hà Nội, các anh 
dừng chân nghỉ ngơi qua đêm, để rồi sau đó trực 
chỉ Sapa và Lạng Sơn, rồi về lại Nha trang.  

Vài hàng thông tin để anh em xa gần hiệp 
thông với anh em HN tuy ‘xa mặt nhưng không 
cách lòng’. 
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DƯ ÂM LỄ GIỖ TỔ  

Giữa đêm trường âm u tĩnh mịch của cuộc 
sống, Lễ Giỗ Tổ 2013 như một tiếng chuông vang 
lên. Tiếng chuông ngân xa,ngân xa...lay động, 
đánh thức và chấp cánh cho lòng người bay về với 
Tinh thần Phan sinh, với Tỉnh Dòng AEHM.VN và 
về với Anh Chị Em mình ở khắp thế giới.... 

Mời Đại Gia Đình Phan sinh cùng cảm nhận 
và cùng chung khúc tạ ơn về những âm vang xa 
gần này.... 
TRONG NƯỚC 

Từ VP TỈNH DÒNG: 
Cam on anh Da. 
Xin loi anh, em bi cam sot may hom nay, nen 

khong tham gia voi anh em duoc. 
Xin chuc mung ngay le da dien ra tot dep 
Hen ngay gap lai anh va anh em. 
Than kinh, 
Lam OFM 
Từ CPS THỦ ĐỨC: 
Nhờ Anh Đa chuyển lời chào và chúc lễ Giỗ Tổ 

Bình An Thiện Hảo đến Các Cha Thầy, Anh Phiên 
cùng với mọi người có mặt trong ngày lễ Cha 
Thánh. Xin lỗi vì không thể có mặt với Đai Gia 
Đình Phan sinh. 

Lý do : Vui phải đi Long Khánh cầu nguyện và 
chia buồn với một Gia đình có đại tang, thuộc Gia 
Đình Cùng theo Chúa. 

Cầu chúc mọi người cùng theo bước chân Cha 
thánh, ngày nay tiếp tục hiện diện nơi Đức Thánh 
Cha PHANXICÔ. 

Cám ơn anh Đa . 
gioan phêrô tạ đình vui 
ĐẠT L.66 đã viết :  
10.10 mà đọc 1 Kinh Kính Mừng thì ít quá. 

Chúc mừng Anh và anh em đã tổ chức Ngày Giỗ 
Tổ thành công quá.Xin chia vui ngày Sinh nhật 
của Anh .Chúc gia đình Anh Chị luôn tràn đầy Ơn 
Chúa 

A.Lê Đình Hiền (DAKLAK), tâm sự: 
Dear Anh! 

Em cũng rất vui trong ngày gặp mặt, giao lưu 
của cựu Phan sinh. Buổi gặp mặt thật ấm cúng, 
thân tình và cũng là cơ hội giao lưu rất quí! 

Hôm qua em có lên chào anh để ra về nhưng 
thấy anh còn tham gia văn nghệ nên không gặp 
được. Hẹn dịp nào vào Sài gòn anh em mình ngồi 
lại tâm sự. 

Em cám ơn anh rất nhiều những thông tin bổ 
ích anh chia sẽ cho em mỗi ngày. 

Chúc anh luôn vui, khoẻ và luôn sống có ích 
cho mọi người, đặc biệt cho Giáo hội (như những 
gì anh đã và đang làm...) 

Chào anh. 
Em Hiền 
Bác sĩ THỰC (L.70 )GÒ VẤP: 
Em xin cám ơn anh Phiên và các anh trong Ban 

Đại diện CPS.VN đã vất vả tổ chức ngày Lễ Giỗ 
Tổ 2013 thành công . Nguyện xin Thiên Chúa 
thương ban cho anh Phiên và gia đình được ơn 
Bình An và Hạnh Phúc . Em . Bác sĩ Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thực ( Vào chủng viện năm 
1970 ) . Em đang là BS Khoa Nội Tổng Quát 
Bệnh Viện Hoàn Mỹ Sài Gòn . Nhà em ở 1082 Lê 
Đức Thọ , P.13 , Gò Vấp . DĐ 0986046160  

Em xin gửi cho anh những tấm hình kỷ niệm 
của gia đình em . 
HẢI NGOẠI: 

CPS chân ướt chân ráo đến MỸ: 
Anh Đa kính, 
Em rất vui khi được xem hình ành của ngày 

họp mặt Giổ Tổ 2013 của ACE CPS. Tuy ở xa 
nhưng em vẫn luôn theo dõi những hoạt động của 
Hội. Xin chúc mừng sự thành công tốt đẹp của 
ngày Giỗ Tổ. 

Anh chị và các cháu vẫn khỏe mạnh luôn chứ? 
Công việc hàng ngày của anh như vẫn như mọi 
khi hay có thay đổi gì không? 

Vợ chồng em qua đây đã được 1 tháng 1 tuần 
rồi. Giờ đã dần quen với cuộc sống và khí hậu ở 
đây. Em đang chuẩn bị để thi bằng lái xe và chỉ 
nghĩ đến việc làm khi đã có bằng lái! Thay đổi 
cuộc sống đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu nên 

CỰU PHAN SINH VIỆT NAM 
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chắc chắn nhiều khó khăn đang chờ ở phía trước. 
Xin anh cầu nguyện cho vợ chồng em với nhé! 

Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và bình 
an trong Chúa. 

Em, 
Pet. Nguyễn Văn Thành (CPS Tân Bình,Nha 
trang) 

Người ở MỸ đã lâu:  
A.ĐẮC,bậc trưởng thượng: 
Anh Phien men: 
Neu anh co toi nha anh Ven, xin vui long gui 

loi tham cua Dac toi anh chi Ven. Dung nhu anh 
Hien da noi, nan 2000 nam, toi co ve nha anh chi 
Ven o do den ca tuan le. Day la mot chuyen cuoi 
rat vui doi voi anh Ven: So la khi toi toi tham anh 
toi co mang theo mot mon qua nho 

$100.00 do nguoi hoc tro cu cua anh va nguoi 
em gai cua toi gui tang. Toi noi gion voi anh 'day 
la qua cua co em gai toi ma anh da 'go dau tren hai 
nam'. Toi cung tuong anh hieu thoi bay gio nguoi 
ta thuong goi nghe day hoc la nghe 'go dau tre', 
viet lien ba chu voi nhau la "gaudautre' ma doc 
theo tieng Phap la 'godotoro'. Mai hai nam sau khi 
anh sang My tham con, anh van con ban khoan va 
email xin loi toi vi da phat hay 'go dau' co em gai 
va toi cung co email cho anh biet anh chang co 'go 
dau', hay phat co em gai toi lan nao. Do chi la mot 
thanh ngu dieu ma nguoi ta dat cho nghe day hoc 
thoi. 

Neu anh Ven con tinh, xin anh Phien nhac lai 
chuyen nay de anh cuoi. Neu anh Ven da bat tinh,, 
nho anh Phien hay anh Hien noi voi chi Ven la toi 
xin chia buon voi chi va cau nguyen cho anh chi 
nheu . Noi voi chi Ven la Hai, vo toi, cung da qua 
doi tu ba nam nay roi. 

Cam on rat nhieu, 
Dac Q. Bui (CPS cao niên ,thới Cha GENTIL) 
TOMMY Nguyễn Trẻ trung: 
Đại Gia Đình Phan Sinh Việt Nam Thân Mến, 
Cùng hiệp thông với các gia đình Phan Sinh 

khắp nơi hân hoan Mừng Lễ Giỗ Tổ Cha Thánh 
Phanxicô, Hội Cựu Phan Sinh Việt Nam tại Mỹ 
cũng vừa họp mặt để tổ chức Thánh Lễ và Tiệc 
Mừng tại tư gia AC Hội Trưởng Nguyễn Tư Ninh 
vào lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật 06/10/2013 với sự 
hiện diện đặc biệt của Linh Mục Đậu Văn Minh 
OFM. 

Xin chia sẻ cùng tất cả quí cha, quí thầy, 
ACE/CPS và thân hữu một số hình ảnh trong dịp 
vui chung trọng đại này. 

Phó nhòm Thanh Nguyễn Cps65 

Thư từ PHÁP: 
Chào tất cả ACE,  
Ngọc Khánh cảm ơn anh Đa đã gửi hình các 

anh CPS mừng lễ cha thánh thấy các anh chị tề 
tựu đông đảo NK ước gì có đôi cánh để bay về 
chung vui với các anh chị, bây giờ NK xin chuyển 
đến anh chị hình mừng 40 năm thành hôn với 
đông đảo các cha tham dự cùng với sự ưu ái của 
các cha, bạn bè và cộng đoàn dành cho Ngọc 
Khánh, NK tràn ngập niềm vui.... 

Có anh chị Thịnh đến dự lễ mời xem hình anh 
Thịnh đọc sách thánh 

Ngọc Khánh xin cảm ơn các cha và các anh chị 
đã gửi thư chúc mừng ngày lễ kỷ niệm 40 năm 
thành hôn ngày 7 tháng 10 cũng là ngày lễ Đức 
Mẹ Mân Côi. 

Xin mến chúc tất cả ACE bình an thiện hảo và 
NK nhớ cầu nguyện cho anh Bền được chóng bình 
phục , cầu Chúa đồng hành cùng gìn gỉử anh Hiếu 
cu ky một mình nơi xứ người theo bước chân 
những nhà truyền đạo. 

Thân mến, 
Ngọc Khánh 
Từ CANADA: 
...”.Xem tiếp các tấm hình chụp lúc sinh hoạt 

văn nghệ và ăn tiệc. Vui quá sức là vui, cảnh Đại 
Gia Đình Cựu Phan Sinh Sum họp. “Kìa xem, 
Anh Em sống chung một nhà, bao là vui thú, bao 
là đềm êm” (Lời Thánh vịnh). Từ Cha Giám Tình 
Vũ Phan Long đến Cha Nguyễn Đình Vịnh, Cha 
Giáo người Mỹ, Các Thầy đến Anh Chị Em và 
Con Cháu mình vui, cái vui cởi mở, tràn đầy tình 
thân thiết và chắc chắn dưới cái nhìn trìu mến của 
Vị Tổ phụ Phanxicô mà chúng ta mừng lễ hôm 
nay. 

Một lần được gieo mầm Phan Sinh và được 
ươm trồng trong Chủng viện… Rồi chúng ta lớn 
lên, kẻ ở người đi; nhưng hạt giống Phan Sinh cứ 
nảy nở và lớn lên mãi nơi mỗi Anh Em, tùy hoàn 
cảnh, tùy thời tùy “duyên số”. Người được Chúa 
chọn làm Tu sĩ, Linh mục; người được Chúa giao 
nhiệm vụ lập gia đình, nối dõi “Giòng Vua Đavít”. 
Ước mong hạt giống Phan Sinh một lần được gieo 
vãi sẽ lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái, hương sắc 
tô thắm cho đời, tô thắm cho Giáo hội và làm rạng 
rỡ cho Gia Đình Phan Sinh.” 

 Nguyễn Đình Nam (L.61,Canada) 
Mọi bình luận đều quá thừa ! Người soạn xin 

im lặng,gẫm suy.... 
An tâm CPS. 
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NHÂN THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN-  
 BÀN VỀ LỄ GIỖ 

Phan Xa Minh  
Trích nguồn: http://www.thanhlinh.net/node/58981

Người Việt Nam chúng ta có một phong tục 
truyền thống tốt đẹp rất đáng trân trọng, đó là 
ngày kỵ Giỗ người thân trong gia đình, giòng họ 
hay xóm làng. Ngày Giỗ là ngày tưởng nhớ 
người đã khuất, tri ân, cảm tạ. Và hơn tất cả là 
dịp qui tụ những người còn sống, để ôn lại 
những kỷ niệm, suy tôn công đức, công trạng 
của người đã mãn phần. Bài sau đây muốn gói 
gọn trong ngày Giỗ trong gia tộc. 

  Thông thường, đối với phong tục Việt Nam, 
việc Giỗ chạp được tổ chức vào dịp bách nhật – 
còn gọi là Giỗ trăm ngày; rồi giỗ đầu ( sau đúng 
một năm); giỗ tất hay còn gọi là Giỗ đọan tang 
(sau 3 năm tròn ). Đó là những ngày giỗ hầu hết 
mọi gia tộc đều tổ chức, lớn hay nhỏ tùy điều 
kiện kinh tế. Ngòai ra, cứ mỗi năm, không bắt 
buộc, cứ vào ngày kỵ, tùy gia tộc, hay nhỏ hơn, 
từng gia đình có thể tổ chức lễ giỗ gọn nhẹ 
trong nội bộ. 

  Ngày Giỗ trong gia tộc, vị đại diện thông 
báo cho mọi người trong tộc họ về địa điểm, qui 
mô tổ chức và bàn bạc trao đổi trong thân tộc về 
việc góp giỗ, qui mô tổ chức. Suy cử người cử 
hành các lễ nghi hoặc mời các vị Trưởng lão 
trong họ, vị lãnh đạo tôn giáo chủ lễ. Ngòai các 
nghi thức về tâm linh còn có nghi thức suy tôn 
công đức, ôn lại thân thế sự nghiệp của bậc tiền 
nhân để con cháu, chắt ôn cố, tôn vinh. Sau 
cùng là phần dự tiệc, con cháu, người thân quây 
quần bên mâm cỗ. Mâm cỗ long trọng thường 
được sắp trước bàn thờ gia tiên. Chủ gia thắp 
hương mời tiên tổ, và dưới sự chứng kiến của 
vong linh người đã khuất về dự. Sau khi tàn 
nhang, mọi người cùng nhau xum họp, hàn 
huyên, thăm hỏi nhau, cùng tâm tình trong tình 
yêu thương, đòan kết, đùm bọc lẫn nhau. Thể 
hiện mong ước của các bậc tiên nhân trong 
giòng họ. Bàn chuyện giúp nhau làm ăn, cải 
thiện cuộc sống và tiếp tục hẹn nhau ngày giỗ 
năm tới, lần tới. . . 

 Đối với người Việt Nam Công Giáo, truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc được Giáo hội trân 
trọng và kế thừa. Đạo Hiếu của dân tộc được 
Hội Thánh Phúc Âm hóa. Mọi người tín hữu 
phải “Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống 
và một lối diễn tả Đức tin phù hợp với truyền 
thống dân tộc “ ( Thư Chung 1980 ). Thật vậy, 
Công đồng chung Vaticanno II đã tuyên 
bố:”Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng 
của lòai người hoặc trong lễ nghi và văn hóa 
riêng của các dân tộc, họat động của Hội Thánh 
không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành 
mạnh, nâng cao và kiện tòan, hầu làm vinh danh 
Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con 
người “(GH, 17,1 ). Chính vì thế ngày Giỗ theo 
truyền thống của dân tộc Việt Nam không có gì 
xa lạ với người Công Giáo Việt Nam. Có người 
chưa hiểu cũng đặt câu hỏi “ Người Công Giáo 
mà cũng có ngày Giỗ à ?” Có chứ! Đó là ngày 
kỷ niệm, tưởng nhớ, cầu nguyện cho người thân 
đã ra đi trước . Người Công Giáo chúng ta tin 
“Tôi tin xác lòai người ngày sau sống lại, tôi tin 
một cuộc sống vĩnh cửu “( Kinh Tin Kính ). 
Đức tin đó giúp chúng ta vẫn nhận ra người thân 
yêu, dù cách biệt chúng ta trong cuộc sống trần 
gian, nhưng vẫn ở bên chúng ta trong đời sống 
tâm linh. Người đã khuất vẫn hiệp thông với 
người còn sống trong Hội Thánh cùng thông 
công. Người ra đi trước vẫn cần những lời cầu 
nguyện, những hy sinh, những gương lành của 
cộng đồng lữ hành dương thế để họ đón nhận 
được Lòng Chúa thương xót khi không còn tại 
thế này. Đổi lại, các Linh hồn, khi đã được 
hưởng vinh phúc nước Trời sẽ cầu bầu cho 
chúng ta trước tòa Thiên Chúa ( ngôn ngữ dân 
gian quen gọi là phù hộ độ trì cho chúng ta ). 

Vậy ngày Giỗ của người Công Giáo Việt 
Nam được tổ chức ra sao ? Xin ghi nhận và giới 
thiệu đến bà con mình những nét chính của một 
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ngày Giỗ của người Công Giáo Việt Nam hiện 
nay . 

  Trước tiên là việc thông báo, như mọi gia 
tộc, gia đình, những người trách nhiệm tổ chức 
bàn bạc, sau khi thống nhất trong gia tộc, gia 
đình thì báo tin đến họ hàng, thân thích bằng 
nhắn lời qua nhau. Hiện nay do phương tiện 
thông tin thuận tiện , nhiều người dùng tin nhắn 
trên điện thọai. Cũng có người in thiệp báo tin 
gửi đi trước ngày giỗ ít nhất một tuần. Thư, tin 
chủ yếu thông báo ngày giờ Lễ Giỗ tại nhà thờ ( 
nếu có xin lễ ). Giờ đọc kinh Giỗ tại gia ( nếu 
không mời dự Lễ tại nhà thờ). Giờ dự tiệc giỗ . 

Đối với đa số bà con mình thì thường xin lễ 
cầu nguyện cho người thân tại nhà thờ vào trước 
một ngày, hay chính ngày, nhưng là lễ sáng sớm 
hoặc chiều tối, chủ yếu là dòng họ ở gần đến dự, 
còn ở xa hoặc vì không thuân lợi giờ giấc, thì 
hiệp thông cầu nguyện. Cũng có gia đình tổ 
chức cho con cháu, họ hàng vào viếng thân nhân 
tại nghĩa trang hay nhà Chờ Phục sinh( nhà hài 
cốt ) của giáo xứ, nơi lưu giữ linh cốt, đọc kinh 
cầu nguyện. Một số ít gia đình nhân giỗ trăm 
ngày, Giỗ đầu hay Giỗ tất, có xin lễ riêng,lễ 
ngòai giờ, thường mời đông đảo bà con, thân 
hữu đến dự sau đó dự tiệc tại Hội trường, hay 
nhà hàng . . . Đây là những trường hợp ngọai lệ, 
không đề cập sâu . 

Với những ngày Giỗ tại gia, gia chủ nên mời 
mọi người đến sớm hơn khi khai tiệc khỏang 30 
phút. Thời gian này để mọi người dự kịp ổn 
định. Gia chủ mời đọc kinh Giỗ khỏang mươi 
lăm phút, ngắn gọn nhưng đẩy đủ. Chương trình 
gợi ý như sau : 

  1/ Khai mạc: Người hướng dẫn nói sơ qua 
ý nghĩa ngày Giỗ, ôn lại thân thế sự nghiệp 
người quá cố. Đây là lần Giỗ thứ mấy? nêu 
Thánh danh Linh hồn ? rồi mời mọi người cùng 
hiệp ý cầu nguyện. 

 2/ Gia chủ thắp nến, thắp hương trước bàn 
thờ Thiên Chúa. Vị đại diện niệm hương trước 

di ảnh người đã khuất trên bàn thờ gia tiên, xin 
Thiên Chúa đón nhận những lời nguyện xin của 
con cháu cho Linh hồn cầu nguyện hôm nay, 
nhận được lòng Chúa thương xót. 

 3/ Kinh Giỗ: - Hát Kinh Chúa Thánh Thần, 
Kinh ăn năn tội – Lãnh nhận Lời Chúa : Đọc 
một đọan Phúc Âm - Suy niệm 1-3 phút – Lời 
nguyện gia đình ( đại diện gia đình đọc lời 
nguyện )- Đọc” kinh Vực sâu” hay hát bài” Từ 
vực sâu u tối”…- Kinh cám, Trông cậy. Hát : 
“Từ chốn luyện hình u tối” hay “Lạy Mẹ xin 
yên ủi” – Kết thúc. (Tổng cộng thời gian khoảng 
15 phút). (Mời tham khảo cuốn KINH NGUYỆN 
GIA ĐÌNH của Linh Mục ĐAN VINH ) 

 4/ Phần Tiệc Giỗ : Gia chủ mời mọi người 
vào bàn tiệc và nói ít lời tâm tình, đại ý: kính 
mời các vị tiên nhân cùng hiệp thông, chứng 
giám cho lòng tưởng nhớ, tri ân của những 
người còn sống. Mọi người cùng xin Chúa chúc 
lành cho của ăn, cùng hợp lòng chia sẻ trong 
thân tình. (Tránh chè chén say sưa, gây phiền hà 
cho xóm ngõ ) . 

Tổ chức Lễ Giỗ, qua Thánh lễ, qua giờ kinh 
sốt sắng là điều nên làm, nên khuyến khích. 
Không chỉ trong các gia đình lớn tam tứ đại 
đồng đường, nhiều thế hệ chung sống, mà kể cả 
các Gia đình trẻ hôm nay. Nên luân phiên nhau 
trong gia tộc tổ chức (góp giỗ với nhau) hầu cho 
con cháu, những thế hệ sau này biết thờ phượng 
Thiên Chúa, tôn kính tổ tiên, tri ân công đức các 
bậc tiên nhân trong họ tộc. Điều này đẹp lòng 
Chúa và đẹp lòng cha mẹ hai bên, cũng là thể 
hiện niềm tin giữa những người anh chi em 
trong xóm ngõ, trong nghề nghiệp, bằng hữu về 
bổn phận hiếu kính tổ tiên của người Công Giáo 
chúng ta, luôn biết sống theo Lời Chúa dạy. Xóa 
đi hiểu lầm đáng tiếc lâu nay cho rằng người 
Công Giáo Việt Nam không nhớ đến Ông Bà tổ 
tiên. Đó cũng là một cách thức Loan báo Tin 
Mừng, đề nghị nên áp dụng ngay từ Năm Đức 
Tin này, nếu chưa tổ chức xứng hợp lâu nay . 

 
XIN ĐỪNG QUÊN TÔI! 

(http://lamhong.org/2013/10/28/xin-dung-quen-toi-le-cac-dang-linh-hon/) 
 
“Xin đừng quên tôi!” là ý nghĩa theo tiếng 

Anh của một loài hoa: Forget-me-not. Tiếng 
Việt gọi là Lưu Ly Thảo. Hoa nhỏ và có màu 
tím buồn. Ý nghĩa của loài hoa này nói về sự 
chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nó 

vẫn mang những ý nghĩa khác. Với người Công 
giáo, Lưu Ly Thảo cũng đang nhắc nhở về lời 
kêu cứu khẩn khoản của các linh hồn nơi luyện 
hình: “Xin đừng quên tôi!”. 
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Là những người thuộc Giáo hội Chiến đấu, 
Giáo hội Lữ hành, chúng ta vừa mừng kính chư 
thánh thuộc Giáo hội Khải hoàn, những người 
đã được hưởng Phúc Trường Sinh, chúng ta gọi 
họ là Thánh. Giáo hội muốn chúng ta tiếp tục 
cầu nguyện cho các vị-thánh-tương-lai, đặc biệt 
trong Tháng Cầu Hồn, vì chắc chắn họ sẽ được 
hưởng phúc trường sinh nay mai, trong đó có 
những người thân thiết của chúng ta. Họ được 
vào Thiên đàng sớm hay muộn là nhờ chúng ta, 
vì lúc này họ đành “bó tay”, chịu thúc thủ, 
không thể làm gì được. 

Thánh Gioan Tông đồ cho biết thị kiến: “Tôi 
thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng 
trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn 
khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các 
người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, 
chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ 
sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ; 
Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết 
chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ 
theo các việc đã làm. Tử thần và Âm phủ bị 
quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. 
Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị 
quăng vào hồ lửa” (Kh 20:12-15). Các linh hồn 
nơi luyện hình đã được cấp Visa-Sự-Sống, chỉ 
còn chờ ngày “bay” về Thiên Đàng thôi. 

Khi cầu nguyện cho họ thì lại là chính cầu 
nguyện cho chúng ta. Đúng như Thánh 
Phanxicô Assisi nói: “Chính lúc quên mình là 
lúc gặp lại bản thân”. Tuy nhiên, dù các linh 
hồn không tự “cải thiện” mức án, nhưng các 
ngài vẫn có thể cầu nguyện cho chúng ta. Hy 
vọng mai đây mỗi chúng ta cũng được “phân 
loại” là “chiên” và được nghe Chúa nói: “Hỡi 
những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận 
phần gia nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các 
ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11:25-26). 

Thiên Chúa yêu thương mọi người, chỉ muốn 
mọi người được về sống chung với Ngài trên 
Thiên quốc, Ngài không phân biệt ai và không 
muốn ai phải mất Ngài. Thánh Phaolô nói: 
“Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân 
Người? Không phải thế! Chính tôi đây cũng là 
người Ít-ra-en, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc 
chi tộc Ben-gia-min. Thiên Chúa không ruồng 
bỏ dân Người, dân mà Người đã biết từ trước” 
(Rm 11,1-2a). 

Thánh Phaolô nói thêm: “Phải chăng Ít-ra-en 
đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế! 
Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân 

ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. 
Nếu vì người Do-thái sa ngã mà thế giới được 
ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân 
ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về 
đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy!” 
(Rm 11:11-12). 

Vô tri bất mộ – không biết không thích. Biết 
rồi thích. Thích rồi mến. Mến rồi yêu. Yêu rồi 
mê. Mê rồi say. Say rồi bạo (bạo dạn), tức là can 
đảm. Thánh Phaolô đã theo “chuỗi hệ lụy” đó, 
thế nên ngài phải nói ra: “Thưa anh em, tôi 
không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm 
này, để anh em đừng tự cho mình là khôn, đó là: 
một phần dân Ít-ra-en đã ra cứng lòng, cho đến 
khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy, 
toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ, như có lời 
chép: Từ núi Sion, vị Cứu Tinh sẽ đến, Người 
sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp. 
Đó sẽ là giao ước của Ta với chúng, khi Ta xoá 
bỏ tội lỗi chúng” (Rm 11:25-27). 

Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa thương 
xót, thế nên Ngài mới kêu gọi chúng ta theo 
Ngài. Để làm gì? Để Ngài trao ban hạnh phúc 
trường sinh. Ngài là Đấng trung tín tuyệt đối: 
“Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì 
Người không hề đổi ý” (Rm 11:28-29). Thật là 
hạnh phúc cho những tội nhân khốn kiếp như 
chúng ta. 

Thật vậy, tác giả Thánh Vịnh đặt giả thuyết: 
“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai 
đứng vững được chăng? (Tv 130:3). May mà đó 
chỉ là giả thuyết, không là sự thật: “Nhưng Chúa 
vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ 
Ngài” (Tv 130:4). Kiếp lữ hành quá khổ, ai 
cũng muốn được giải thoát, nhưng chẳng tìm 
đâu ra ngoài Thiên Chúa: “Mong đợi Chúa, con 
hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn 
con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi 
hừng đông” (Tv 130:5-6). Lính gác đêm hoặc 
ngày cũng đều mỏi mệt lắm, chỉ mong hết giờ 
gác. Nhưng niềm khao khát Chúa còn hơn vậy. 
Thật tốt lành cho người nào biết tìm kiếm Chúa 
như thế! Tìm được Ngài rồi thì hạnh phúc gấp 
bội, hoàn toàn an tâm: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi 
chẳng thiếu thốn chi” (Tv 23:1). 

Tìm kiếm Chúa làm gì? Có ai thấy Chúa đâu 
mà tìm? Những người vô thần bảo “tôn giáo là 
thuốc phiện ra ngủ”, chính Karl Marl còn quyết 
tâm triệt tiêu niềm tin tôn giáo kia mà? Không 
thấy Chúa sao vẫn muốn triệt? Thiên Chúa là Sự 
Sống mà sao họ lại muốn giết chết sự sống? 
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Phải chăng tự mâu thuẫn? Gương Saolê nhãn 
tiền còn đó! Cũng tương tự, người ta công khai 
nhận mình theo chủ nghĩa duy vật mà sao vẫn 
thắp nhang khấn vái người quá cố? Phải chăng 
duy vật chỉ là “cái hộp” đựng “duy tâm” hoặc 
“duy linh” bên trong? Lại tự mâu thuẫn! 

Một hôm, tại hội đường Ca-phác-na-um, 
Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời 
xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để 
cho thế gian được sống” (Ga 6:51). 

Thế nên, người Do-thái liền tranh luận sôi 
nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể 
cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6:52). 
Nếu là chúng ta lúc đó thì chắc chắn cũng thế 
thôi! 

Nhưng Đức Giêsu nói “dài hơi” và đầy tính 
quyết liệt: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các 
ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các 
ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và 
uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ 
cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt 
tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai 
ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi 
ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng 
hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha 
thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được 
sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, 
không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và 
họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn 
đời” (Ga 6:53-58). Tuy nhiên, đầu óc “bã đậu” 
của phàm nhân làm sao hiểu thấu! 

Nghe nói vậy, không ai khác là chính các 
môn đệ còn nói: “Lời này chướng tai quá! Ai 
mà nghe nổi?” (Ga 6:60). Kiểu như phàm nhân 
nói: “Giòi trong xương giòi ra”. Các đệ tử ruột 
còn chưa nghe nổi thì ai nghe nổi? Chúa Giêsu 
biết các đệ tử xì xầm, nhưng Ngài làm ngơ, nói 
với đầu gối còn hơn! 

Các linh hồn nơi luyện hình cũng đã từng ăn 
Thịt Chúa và uống Máu Chúa, rồi các ngài cũng 
sẽ được sống đời đời như lời Chúa Giêsu đã 
hứa, dù lúc này còn phải chịu thanh luyện trong 
“lửa”. Mà Chúa đã hứa thì chắc chắn rồi! 

Thánh Faustina tâm sự: “Tôi bị thiêu đốt 
trong lòng bằng lửa yêu mến Chúa và muốn cứu 
các linh hồn mà tôi cảm thấy mình bị thiêu đốt. 
Tôi sẽ chiến đấu với ma quỷ bằng Vũ khí Lòng 
Chúa Thương Xót. Tôi khao khát cháy bỏng là 
cứu các linh hồn. Tôi đi xuyên qua sức mạnh và 

hơi thở của thế 
giới và mạo 
hiểm đến nỗi 
các biên giới 
và các vùng đất 
hoang vu nhất 
để cứu các linh 
hồn. Tôi làm 
điều này bằng 
cách cầu 
nguyện và hy 
sinh” (Nhật 
Ký, số 754). 
Tình yêu của 
Thánh Faustina 
lớn lao quá! 

Các linh hồn ngày đêm kêu than van vỉ: “Xin 
đừng quên tôi!”. Giáo hội Lữ hành hãy lắng 
nghe họ, xin cho họ hưởng nhờ những “giọt 
nước mát lạnh”. 

Thiên Chúa là tất cả. Ước gì mọi người đều 
nói được như Thánh Thomas Aquino, Linh mục 
Dòng Đa-minh, Tiến sĩ Giáo hội, tác giả bộ 
Tổng luận Thần học “kếch sù”, rằng: “Lạy 
Chúa, con chỉ muốn Ngài mà thôi”. Đó là phần 
thưởng cao quý nhất và tuyệt vời nhất. 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót mà tha thứ 
hình phạt cho các linh hồn, cho họ được sớm 
mãn hạn tù tội, xin cho các linh hồn về hưởng 
phúc trường sinh bên Ngài muôn đời. Chúng 
con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng 
cứu độ chúng con. Amen. 

TIN NHẮN 
Xin đừng nỡ lãng quên tôi 

Vực sâu tăm tối, chơi vơi trăm chiều 
Thời gian quay quắt thương đau 

Phút giây mà ngỡ vạn sầu tháng năm 
Luyện hình dâu bể muôn phần 

Muộn màng xin được ăn năn thật lòng 
Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương 

Máu và Nước chảy từ nguồn Thánh Tâm 
Lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt luân 

Xin thương tha thứ lỗi lầm phần riêng 
Hỡi người đang sống đời thường 

Thiết tha nhắn gởi: “Xin đừng quên tôi!” 
Trầm Thiên Thu 

Mùa Cầu Hồn – 2013 
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Thiên Chúa cư xử nhẹ tay và  nhân ái  

với mọi người tội lỗi  
(sách Khôn ngoan) 
FX Vũ Phan Long, ofm 

 
Kn 11,23a khẳng định rằng Thiên Chúa từ bi 

thương xót bởi vì Người toàn năng. Càng toàn 
năng lại càng từ bi thương xót! Tác giả sẽ nhắc 
lại lập luận này ở Kn 11,26 (11,23a và 11,26 là 
hai câu song song): Tất cả thuộc về Thiên Chúa, 
bởi vì Người là Đấng tạo thành mọi sự và duy 
trì mọi sự trong hiện hữu; Người xử khoan dung 
với mọi sự, bởi vì mọi sự thuộc về Người.  

Nếu Thiên Chúa còn xử sự như thế với Dân 
ngoại, phương chi là với Israel. Nhưng cách xử 
sự này đưa lại hai bài học cho Israel: một đàng 
Israel cũng phải cư xử nhẹ tay và nhân ái như 
thế với mọi người tội lỗi; đàng khác, khi chính 
Israel phạm tội, họ vẫn có thể cậy trông vào 
lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi đề cập 
đến việc Thiên Chúa trừng phạt, ở câu 12,22 có 
một vấn đề liên quan đến từ ngữ:  

- Bản dịch CGKPV:  
“Như thế, khi nương tay (metriotêti?) với thù 
địch của chúng con,  
Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, 
chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài”; 
- Bản dịch NTT:  
“Ấy vậy chúng tôi thì được Người sửa dạy,  
còn địch thù chúng tôi, Người đánh phạt gấp 
vạn lần (myriotêti?) 
ngõ hầu chúng tôi khi xét xử,  
thì phải nhớ đến lòng tốt của Người”. 
Tại sao một bản dịch thì nói là Thiên Chúa 

“nương tay”, một bản thì bảo là “đánh phạt gấp 
vạn lần”? Lý do là từ myriotêti. Bản dịch NTT 
đã dịch myriotêti sát chữ ra là “gấp/hàng vạn 
lần”1. Bản dịch CGKPV hẳn đã theo cách phỏng 
đoán sau đây: Vào năm 1932, G. KUHN, và năm 
1962, A. VANHOYE2 đã đề nghị thay vì đọc l 
myriotêti, “gấp/hàng vạn lần”, thì đọc là 
metriotrêti, “có mức độ, có chừng mực”. Đây là 
một phỏng đoán không được yểm trợ trong 
truyền thống thủ bản, nhưng càng ngày càng 

                                                 
1 Đây cũng là cách dịch của NAB.   
2 A. VANHOYE, “Mesure ou démesure en Sag XII,22?”, 
trong RecSR 50 (1962) 530-537.   

được ủng hộ3. Lý do: đọc là myriotêti (đúng thủ 
bản) với ý nghĩa là “gấp/hàng vạn lần” thì  mâu 
thuẫn với các vế b và c tiếp sau; trong khi đó 
toàn ngữ cảnh, từ 11,15, đặc biệt 11,20d, chỉ nói 
về sự điều độ, điều hòa, chừng mực, của Thiên 
Chúa. Thật ra Kn 12,22 là điểm tới, thậm chí là 
đỉnh cao của một suy tư dài lâu về sự chừng 
mực của Thiên Chúa khi trừng phạt những kẻ 
thù của dân Hípri trong cuộc Xuất Hành và khi 
chinh phục Đất Hứa.  

Trước tiên, trong Kn 11,15–12,2, câu 12,2 
không mở ra với các câu sau, nhưng đóng 
khung toàn đoạn trước với 11,15-16. Ngay tại 
trung tâm phân đoạn 11,15–12,2, là nơi nói về 
những người Ai Cập thờ thú vật, câu 15,20d là 
chủ đề được nêu ra: “Nhưng Chúa đã sắp xếp có 
chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi”. 
Từ Kn 12,3 đến 12,8, tác giả cũng cho thấy là 
Thiên Chúa cư xử chừng mực cả với người 
Canaan phạm tội sát tế trẻ em: “Nhưng ngay cả 
với bọn đó, Ngài cũng nhẹ tay, vì chúng chỉ là 
những con người: Ngài đã sai ong bầu làm tiền 
đạo cho đoàn quân của Ngài, để bọn chúng chỉ 
bị giết từ từ thôi” (12,8), chứ không phải vì bất 
lực, vì thiếu hiểu biết hay vì sợ hãi điều gì.   

Kn 12,17-18 vùa kết thúc những nhận định 
về cách Thiên Chúa xử sự với người Canaan 
vừa mở rộng tầm nhìn xa hơn người Canaan. 
Tuy nhiên, nếu người tội lỗi từ khước hoán cải, 
mặc dù Thiên Chúa đã ban các dấu chỉ chứng tỏ 
quyền lực của Người, Người “tỏ sức mạnh”, 
Người “trị tội” (12,17a). Ngược lại, ở Kn 12,18, 
với đại từ hêmas, “chúng con”, tác giả nhắc rằng 
Israel cũng thuộc về thế giới mà Thiên Chúa 
điều hành với chừng mực và khéo léo, họ cũng 
tội lỗi nên Thiên Chúa cũng áp dụng một nền sư 
phạm như thế với họ dọc theo lịch sử. Các nhận 
định trên đây đưa đến hai kết luận cho các suy 
tư của tác giả:  

                                                 
3 A.G. Wright (1968); Bible de Maredsous (1969); J. 
Vilchez Lindez (1969); BJ (21974); TOB (1975); La 
Sagrada Biblia (1975); J. Ziener (1970); C. Larcher 
(1969); M. Gilbert (1976)… 
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(1) Kn 12,19-22: Cách cư xử chừng mực của 
Thiên Chúa đối với người Ai Cập và người 
Canaan khiến Israel hiểu rằng cần phải “có lòng 
nhân ái” (philantrôpon), cũng như Thiên Chúa 
đã xử nhẹ tay với người Canaan, “chúng chỉ là 
những con người” (hôs anthrôpôn: 12,8); hơn 
nữa, cách cư xử đó khiến cho Israel tội lỗi hy 
vọng là được Thiên Chúa ban cho “ơn sám hối” 
(metanoia: 12,19cd). Kn 12,20-21 triển khai hai 
vế 12,19cd với lập luận nói rằng nếu Thiên 
Chúa đã xử khoan dung như thế với người Ai 
Cập và người Canaan, phương chi đối với 
Israel, người thừa kế các lời hứa! Rồi Kn 19,22 

kết luận 12,19-22 (oun, “như thế”): đây không 
phải chỉ là một giáo huấn mà Israel có thể rút ra 
từ cuộc Xuất Hành, mà còn có giá trị cho ngày 
hôm nay, bởi vì khoa sư phạm của Thiên Chúa 
đã từng được biểu lộ trong hành trình rời bỏ Ai 
Cập vẫn được áp dụng cho mọi thời.  

(2) Kn 12,23-27: hothen kai phải được dịch 
là “và cũng vì thế”. Kết luận thứ hai này lại liên 
kết trở lại với mở đầu phần triển khai nói về sự 
chừng mực của Thiên Chúa (11,15-16) và đồng 
thời mở ra với một phần triển khai mới nói về 
những tôn giáo ngoại giáo, trong đó tội thờ thú 
vật của người Ai Cập là tồi tệ nhất.   

 

Giải đáp thắc mắc Cựu Ước 
Lm Roland E. Murphy, O. Carm. (Dòng Cát Minh) 
Nguyễn Trọng Đa dịch theo “Responses to 101 questions on 
the Biblical Torah”, Manila, St Pauls, 1999, trang 17-22) 

 

 
Hỏi: Đâu là đặc tính của St3, vốn liên quan 
đến sự sa ngã và trừng phạt của tổ tông 
chúng ta? 

Đáp: Đây là cùng một thể loại trình thuật mà 
chúng ta thấy trong các câu chuyện tạo dựng. 
St3 là đầy tính tưởng tượng; con rắn không nói 
với con người, và con người không trả lời cho 

nó trong cuộc nói chuyện sinh động, và luôn có 
câu hỏi nổi tiếng của vụ án Scopes năm 1925, 
về cách thức di chuyển của con rắn trước khi nó 
bị Đức Chúa buộc phải “trườn, bò sát”. Các 
điểm này làm cho chúng ta cười, nhưng chúng 
làm mờ nghệ thuật văn chương cao, mà trong đó 
sự cám dỗ được mô tả trong đoạn này, cách thức 
làm thế nào, tuy chậm rãi nhưng chắc chắn, mà 
người đàn bà bị lôi kéo vào cuộc nói chuyện, và 
cuối cùng thèm ăn trái cây ấy khi nghĩ đến ước 
vọng tương lai sau khi ăn nó. Thật ra đây là một 
bản văn rất tinh vi và đầy nghệ thuật, được đánh 
dấu bằng lối chơi chữ (“xảo quyệt” và “trần 
truồng” trong St 3,1 và 2, 25 đều cùng là chữ 
‘arum trong tiếng Do Thái cổ). Sự mô tả kể 
chuyện của sự cám dỗ phản ánh cảm nghiệm 
phổ quát của con người. Mục đích của chương 3 
là nhằm cho thấy rằng tội lỗi không đến từ Đức 
Chúa, cũng không đến từ sự thiện của tạo thành, 
nhưng đến từ con người. Họ không còn tin vào 
lệnh truyền của Đức Chúa, nhưng nghe theo sự 
cám dỗ tai hại là sẽ “trở nên giống như Đức 
Chúa”. Kết quả là như thế nào? Không có sự 
trừng phạt. Sự nguyền rủa là dành cho con rắn 
và đất đai, chứ không cho người đàn ông và 
người đàn bà. Sự tinh tế của việc trình bày làm 
cho người ta thấy được ác tâm của con rắn; nó 
là sự dữ vốn sẽ bị khóa chặt trong cuộc đấu 
tranh với con người. Như một người bước lên 
con rắn để đạp nát đầu của nó, gót chân cũng có 
thể gây tổn thương cho nọc của con rắn.  
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 Đoạn văn này được gọi là “Tin Mừng khởi 
nguyên” (protoevangelium) đã nhanh chóng 
được qui chiếu cho Chúa Kitô (và do một lỗi 
đọc trong Kinh thánh Phổ thông tiếng latinh 
(Vulgata latin), được qui chiếu một cách sai lầm 
cho Đức Bà Maria), nhưng ý nghĩa trực tiếp là 
cuộc đấu tranh của con người với sự dữ. Lời nói 
của người đàn bà giải thích tình trạng muôn đời 
của mình: đau đớn khi sinh con, và tình hình 
hiện tại như là một người sinh ra trong một nền 
văn hóa phụ hệ, mà trong đó người đàn ông làm 
chủ. Điều này là trái ngược với vai trò của 
người đàn bà, như được thấy trong 1, 27 và 2, 
22-24. Đất đai bị nguyền rủa; đây là một giải 
thích đưa ra tầm nguyên luận của ngưởi nông 
dân cổ vùng Cận Đông phải lao động vất vả trên 
cánh đồng mới có miếng ăn. Cuối cùng, số phận 
phải chết của đôi lứa này, đáng lẽ hưởng hoa 
trái của cây sự sống (3, 22-24), được nêu ra bởi 
các chữ sau cùng “và sẽ trở về với bụi đất”. 

 Không cần phải nói, đoạn văn nổi tiếng này 
được mọi người biết đến, và thường được nhìn 
trong từ ngữ “tội tổ tông”. Nhưng cần nhấn 
mạnh rằng từ ngữ này không có trong bản văn 
Kinh Thánh. Hơn nữa, Kinh Thánh Do thái 
không nhắc đến biến cố nổi tiếng này trong St 3. 
Tội tổ tông là một sự khai triển của thần học sau 
đó, dựa vào Rm 5. và nhất là dựa vào lời giải 
thích thần học của thánh Augustinô (qua đời 
năm 430). Sự khó khăn cho người hiện đại là 
rằng chiều sâu của tư tưởng của thánh Phaolô và 
thánh Augustinô không được hiểu một cách 
chính xác, và quan điểm của các ngài bị giản 
lược thành một sự giải nghĩa máy móc. Thật thú 
vị đề thấy làm thế nào sự phát triển của tín lý 
này đã ảnh hưởng đến khái niệm tội tổ tông 
trong thần học hiện đại (chẳng hạn với thần học 
gia Karl Rahner). 

Hỏi: Có đúng không, khi nói rằng tội lỗi là 
chủ đề chính của các chương đầu của Kinh 
Thánh, nhất là các chương về ông Nô-ê và 
cơn hồng thủy? 

Đáp: Tôi không thích cách nói như thế. Nói 
cho cùng, các dòng đầu của Kinh Thánh nói về 
việc tạo thành và về lòng yêu thương quảng đại 
của Đức Chúa đối với con người. Và điều này là 
không sai. Sau khi con rắn và đất đai bị nguyền 
rủa, có một điểm xúc động là Đức Chúa làm cho 
ông A-đam những chiếc áo bằng da và mặc cho 
ông (đây là lần đầu tiên tên gọi A-đam xuất 
hiện) và vợ ông. 

 Đúng là tội lỗi là một chủ đề lớn trong các 
chương này. Người ta thấy ngay đoạn giết người 
trong thế hệ thứ nhất, và câu chuyện của Ca-in 
và A-ben. Bạo lực của Ca-in được phản chiếu 
nơi một hậu duệ của ông là La-méc (Lamech), 
vì trong khi Ca-in báo thù bảy lần thì La-méc 
báo thù tới bảy mươi bảy lần (4, 23).Các sự dữ 
này được nhấn mạnh bởi sự hối hận của Đức 
Chúa vì đã làm ra con người trên mặt đất, và 
Người buồn rầu trong lòng, và quyết định tiêu 
diệt họ và các sinh vật khác trên mặt đất (6, 5-
7), ngoại trừ ông Nô-ê (Noah).  

 Câu chuyện ông Nô-ê không cần kể ra ở 
đây, nhưng người ta không ngạc nhiên nếu các 
độc giả ưa thích nghệ thuật kể chuyện trong 
đoạn văn này. Đây là một thí dụ tuyệt vời về 
cách thức mà hai truyền thống hòa quyện vào 
nhau, nguồn tài liệu Gia-vít (Yahwist, J) và 
nguồn tài liệu Tư tế P. Sự hòa quyện là thật hay, 
đến nỗi chỉ có độc giả tinh ý mới phát hiện ra. 
Nó không chỉ là trường hợp của sự khác biệt 
thông thường trong việc xen kẻ thánh danh của 
Đức Chúa, nhưng là phong cách trình bày. 
Nguồn tài liệu Tư tế P cho chính xác thời điểm 
cơn hồng thủy bắt đầu và chấm dứt (7, 11; 8, 5), 
kích thước con tàu, cơn hồng thủy kéo dài bao 
lâu. Ngoài ra, có một số điểm khác biệt lớn. 
Theo nguồn tài liệu Tư tế P, trong mọi loài vật 
thanh sạch, Nô-ê lấy bảy đôi, con đực và con 
cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì 
một đôi, con đực và con cái (7, 2-3), đưa lên con 
tàu, trong khi theo nguồn tài liệu Gia-vít J chỉ có 
một cặp của mỗi loài vật được lên tàu (6, 19-20; 
7, 15-16). Theo nguồn tài liệu Tư tế P, cơn hồng 
thủy kéo dài bốn mươi ngày, nhưng trong nguồn 
tài liệu Gia-vít J, nước dâng lên trên mặt đất 
suốt một trăm năm mươi ngày, và hết một trăm 
năm mươi ngày thì nước xuống (7, 24; 8, 3). 
Hai trình thuật không đồng ý với nhau. Nguồn 
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tài liệu Gia-vít J kể lại giao ước của Đức Chúa 
với ông Nô-ê (9, 12-17), vốn được giải thích là 
nhắc đến dân ngoại (mặc dầu hình như là một 
giao ước với đất đai, không tiêu diệt đất và dân 
cư trên mặt đất). Đức Chúa cho xuất hiện một 
cây cung trong đám mây như là dấu hiệu của 
giao ước ấy. Đâu là mối liên hệ của câu chuyện 
Kinh thánh này với các truyện khác của vùng 
Lưỡi Liềm Phì Nhiêu? Không có vấn đề gì, 
nhưng các người viết Kinh Thánh biết các 
chuyện lụt khác (trong dạng thủ bút hoặc truyền 
khẩu). Việc thả các con chim đi thăm dò bên 
ngoài (8, 6-12) và dâng lễ toàn thiêu sau cơn 
hồng thủy (8, 20) phản ánh các chi tiết đặc biệt 
trong việc Gilgamesh đầu hàng cơn lụt, và chuỗi 
biến cố được chúng ta biết đến từ thiên anh 
hùng ca Atrahasis. Sự khác biệt có ý nghĩa là 
mục đích của cơn hồng thủy trong trình thuật 
Kinh Thánh; nó là một sự trừng phạt tội lỗi. Nó 
không liên quan gì đến sự gây náo động cho sự 
nghỉ ngơi của các thần, và cũng không là ngăn 
ngừa nạn nhân mãn…Các câu chuyện như thế là 
bình thường ở Israel và phần còn lại của vùng 
Lưỡi Liềm Phì Nhiêu, nhưng trình thuật Kinh 
Thánh có sự khác biệt với các truyện ấy, bằng lý 
do nguyên nhân đã được nói đến. 

 Thật là thú vị khi không có truyện song song 
nào với truyện tháp Ba-ben (Babel) trong vùng 
Lưỡi Liềm Phì Nhiêu. Vâng, cũng có một tháp 
Ba-ben, trong nghĩa rằng tháp đền thờ là một 
sáng tạo vùng Lưỡng Hà Địa có tên gọi là 
Etemenanki. Trình thuật Kinh Thánh dường như 
là một tầm nguyên luận về các đền thờ này, dầu 
chúng là như thế nào chăng nữa. Thật vậy, có 
hơn một môtip trong truyện tháp Ba-ben. Nó 
minh họa sự sinh sôi nẩy nở của loài người trên 
trái đất, và cũng ghi nhận sự kiêu hãnh của con 
người, được biểu tượng ở tháp này vốn được mô 

tả cách mỉa mai rằng đó là một tháp có đỉnh cao 
chọc trời. Bất chấp ý định của con người, biểu 
tượng này của niềm kiêu hãnh đã trở nên quá 
yếu ớt đến nỗi Đức Chúa xuống xem thành và 
tháp con cái loài người đang xây. Trong lối chơi 
chữ, Đức Chúa “balals” (“xáo trộn”, gần giống 
với chữ Babel) ngôn ngữ của những người ở 
tháp Ba-ben, và họ phân tán ra khắp nơi trên 
mặt đất, trước khi có thể đạt mục tiêu của mình, 
và sự không thống nhất của họ được diễn tả qua 
mọi ngôn ngữ khác nhau của họ.  
Hỏi: Ông Áp-ra-ham liên quan thế nào với 
thời “tiền sử” của sách Sáng thế? 

Đáp: Chúng ta cần trở lui lại một chút để 
nhìn vấn đề trong văn mạch của nó. Truyền 
thống Kinh Thánh muốn cho thấy loài người 
vẫn tiếp tục tăng triển và lớn mạnh sau cơn 
hồng thủy, do đó chúng ta thấy một danh sách 
các dân tộc trong chương 10, vốn phản ánh sự 
hiểu biết của người Do thái về dân láng giềng 
sống trong thế giới của họ: hậu duệ của các ông 
Sêm (Shem), Kham (Ham) và Gia-phét (Japhet). 
Sau truyện tháp Ba-ben, là kể ra dòng dõi của 
ông Sêm, trong đó có sự ra đời của Áp-ram 
(Abram) và Na-kho (Nahor), cả hai là con của 
Te-ra (Terah). Họ sống ở thành Ua (Ur, miền 
Nam của Lưỡng Hà Địa), và sau đó sống ở Kha-
ran (Haran) thuộc miền bắc của Lưỡng Hà Địa. 
Một ghi chú báo điềm được nhắc trong 11, 30: 
Bà Xa-rai (Sarai), vợ ông Áp-ram, là hiếm hoi, 
không có con, đó là một tai ách nặng nề trong 
thế giới Kinh Thánh – và ông Áp-ram đã bảy 
mươi lăm tuổi (12, 4). Chúng ta nên nhớ rằng 
tên của Áp-ram và Xa-rai không đổi thành Áp-
ra-ham (Abraham) và Xa-ra (Sara) cho đến St 
17,5. 

 Việc này đặt ra giai đoạn của lệnh truyền đột 
ngột và lời hứa mà Đức Chúa dành cho ông Áp-
ram trong 12, 1-3. Ông được bảo hãy rời bỏ xứ 
sở, họ hàng và nhà cha ông, mà đi tới đất “Đức 
Chúa sẽ chỉ cho ông”. Đức Chúa sẽ làm cho 
ông thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ông. 
Đức Chúa sẽ cho tên tuổi ông được lẫy lừng, và 
ông sẽ là một mối phúc lành cho toàn loài 
người. Việc này xem ra là cao thượng nhưng 
thật ngớ ngẩn so với thực tế. Một dân tộc lớn 
phát sinh từ một bà mẹ son sẻ sao? Điều này trở 
thành một chủ đề lớn trong truyện ông Áp-ra-
ham: việc ra đời một người thừa kế. 

 Việc ông Áp-ram định cư tại vùng đất Ca-
na-an (Canaan), được hứa cho ông và dòng dõi 
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ông trong 12, 7, xem ra không hứa hẹn tốt. Ông 
dựng bàn thờ để kính Đức Chúa, và đến vùng sa 
mạc Ne-ghép (Negeb) ở miền nam, ông không 
xa lạ gì với nạn đói xảy ra trong xứ ấy. Giờ đây, 
việc di chuyển tự nhiên là đi tìm thực phẩm và 
ông xuống trú ngụ ở Ai Cập. Ở đây chúng ta 
được dẫn vào thời kỳ đầu của môtip nguy hiểm 
cho bà Xa-rai. Bà nghe theo lời chồng và nói 
với người ta rằng bà là em gái của ông, để cho 
người Ai Cập không giết ông để chiếm đoạt bà, 
vì bà hết sức xinh đẹp ở lứa tuổi của bà. Ông 
Áp-ram xem ra là ích kỷ và lừa dối trong đoạn 
này. Nhưng không có gì hơn là lo cứu mạng 
sống mình đã. Vấn đề thực sự là: Đâu là lời hứa 
về một người thừa kế và một dân nước? Khi câu 
chuyện bị lộ tẩy, ông Áp-ram được sống sung 
túc, nhưng Pha-ra-ô và hoàng gia bị giáng các 
tai ương. Trong trình thuật, có sự kết nối giữa sự 
đau khổ và việc làm sai trái. Phải có một sự giải 
thích cho các tai ương này, và Pha-ra-ô gán các 
tai ương ấy cho việc ông chiếm hữu bà Xa-rai. 
Cho dù ông làm điều này mà không biết và đã bị 
lừa gạt thật sự, người xưa nhìn thấy một sự liên 
quan giữa hành vi hữu hình và kết quả. Ông Áp-
ram rời Ai Cập ra đi, ông giàu có hơn nhiều so 
với khi tới đó. Các người viết Kinh Thánh 
không bối rối khi cho thấy các thiếu sót luân lý 
của tổ tiên của họ. Ông Áp-ram chắc chắn là có 
lỗi về lối cư xử “hào hiệp”, nhưng vấn đề sâu xa 
là rằng ông không mấy quan tâm đến lời Đức 
Chúa hứa. 

 Người ta không thể rời đoạn này mà không 
xem bộ đôi của nó trong St 20 (thường được gán 
cho nguồn tài liệu Ê-lô-hít (Elohist)). Chỉ có 
một thay đổi nhỏ trong các nhân vật. Pha-ra-ô 
được thay thế bởi vua miền Gơ-ra (Gerar, ở 
miền nam, gần với Philistia sau này). Nhưng 
cuộc đối thoại thay thế cho hành động. Có một 
cuộc đối thoại giữa Đức Chúa và vua A-vi-me-
léc (Abimelech) trong giấc mộng. Vua bị đe dọa 
phải chết vì muốn lấy bà Xa-ra làm vợ (xin nhắc 
lại rằng trong 17, 5 tên của tổ phụ và vợ ông 
chưa được đổi), và mọi phụ nữ trong gia đình 
vua A-vi-me-léc không sinh đẻ được (20, 17-
18). Nhưng vua thách thức Đức Chúa: Đức 
Chúa cũng giết người dân công chính sao? Và 
vua chứng minh sự vô tội của vua bằng cách 
dẫn lời nói dối của Áp-ra-ham, sự giả vờ vợ/em 
gái. Đức Chúa đồng ý điểm này và nói rằng đó 
là lý do mà Đức Chúa đã không để cho vua 
động đến bà ấy. Và Đức Chúa bảo vua phải trả 
lại bà cho ông Áp-ra-ham. Vua mời ông Áp-ra-
ham vào gặp, ông này nói lời xin lỗi nhà vua 
(lời này có từ thời hai vợ chồng rời đi vùng Ca-
na-an). Nhà vua tỏ ra rộng lượng một cách khó 
giải thích, ban cho Áp-ra-ham mọi thứ của cải, 
và trả bà Xa-ra lại cho ông nữa. Sau đó nhờ lời 
cầu nguyện của ông, một người nói dối trơ tráo, 
Đức Chúa chữa lành vua A-vi-me-léc, vợ vua và 
các nữ tỳ của vua, cho họ có thể sinh con. Đây 
lại một câu chuyện kỳ thú nữa. 

 

VÀI CẢM NHẬN VỀ KHÓA THƯỜNG HUẤN U 10 
Phê-rô Trần Ngọc Niên 

 
Mỗi lần đặt chân đến miền đất Nha Trang, tôi 

lại nhớ những câu thơ mô tả cảnh đẹp của thi sĩ 
Sóng Hồng viết về “Nha Trang”: 

 “Dừng chân nghỉ lại Nha Trang 
Hiu hiu gió thổi, trời quang tuyệt vời 

Xanh xanh mặt biển, da trời 
Cảnh sao quyến rũ lòng người khó quên! 

Đây rồi Hòn Én, Hòn Tre, 
Xa xa Hòn Khói, đi về thuyền ai? 

Mặt trời vừa mọc ban mai, 
Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng 

Một nền văn hóa xa xăm 
Tháp Chàm đứng đó ngàn năm có thừa 

Y-a-na tự bao giờ 
Dạy dân gieo cấy, cày bừa sớm hôm? 

… 
Đẹp thay non nước Nha Trang 

Người đi hồn vẫn mơ màng đâu đây”. 

Thật vậy, khóa thường huấn đã khép lại rồi 
nhưng những “mơ màng” vẫn còn thấp thoáng 
trong lòng tôi, bởi lẽ những câu chuyện đời, 
chuyện đạo mà anh em chia sẻ còn dang dở. Tôi 
cảm nghiệm thời gian sống với anh em không dài 
lâu nhưng những giây phút sống với anh em qua 
những giờ học hỏi, thảo luận nhóm, ăn uống, ngủ 
nghỉ hay tắm biển... đều mang lại cho tôi niềm vui 
và niềm hạnh phúc.  

Có thể nói qua hai ngày rưỡi ở cộng đoàn Vĩnh 
Phước, tôi vừa được bồi dưỡng cả đời sống vật 
chất lẫn tinh thần. Về đời sống vật chất: Tôi được 
ăn uống năm lần trong một ngày và ngủ nghỉ rất 
thoải mái, nhất là chiều nào cũng được tắm biển, 
ngụp lặn dưới dòng nước trong xanh ban chiều. 
Còn về mặt tinh thần: Mỗi ngày, tôi đều được 
nghe các thuyết trình viên trình bày các đề tài khá 
hấp dẫn làm cho tôi có cảm tưởng như mình đang 
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thưởng thức các món ăn “đặc sản”, đầy đủ hương 
vị thơm ngon. Vì thế, tôi sánh ví các đề tài trong 
khóa thường huấn lần này như một thực đơn được 
đặt trước theo yêu cầu của Anh điều phối viên 
trong Ban thường huấn, để cho hợp với khẩu vị 
của các anh em trẻ đang nỗ lực sống trong Năm 
Đức Tin.  

Do đó, bước vào ngày thứ nhất, sau thánh lễ và 
điểm tâm sáng, tôi được thưởng thức món ăn được 
đặt tên: “Đám mây thời Xuất hành hay tiến đi 
trong hành trình đức tin” thật ngon miệng, và tôi 
rất hài lòng về món ăn tinh thần này. Trong món 
ăn này, có lúc tôi nếm cảm được vị ngọt ở đầu 
lưỡi nhưng cũng có lúc cảm nếm được vị chua, vị 
cay, thậm chí là vị đắn khi gặp những câu hỏi của 
thuyết trình viên gợi ý qua đoạn Lời Chúa trong 
sách Dân số chương 9 câu 15 đến 23 bằng phương 
pháp Lecio Divina. Quả thật, khi kiểm duyệt lại 
lịch sử đức tin của mình, tôi nhận ra “Cánh cử đức 
tin” dần dần khép lại mà tôi chưa vội vã bước vào, 
vẫn còn tự hào về những kinh nghiệm mình có 
được; bởi vì, có nhiều biến cố xảy đến trong cuộc 
sống làm suy giảm sự tin tưởng, phó thác, và sự 
liên đới huynh đệ chân thành. Từ sự tự hào đó, tôi 
có thể đông cứng và nặng nề, thiếu linh hoạt trong 
các kế hoạch hành động của Chúa, nhất là không 
dám nhổ trại lên đường như con cái Israel đã từng 
làm. Đến giờ phút thảo luận chung, tôi nhận ra 
những thách đố trong hành trình đức tin trên bình 
diện cá nhân cũng là những thách đố chung trên 
bình diện cộng đoàn; vì thế rất cần “Sự hiện diện, 
sự trợ giúp, sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Sự 
điều khiển của Thiên Chúa. Người cho biết đi đến 
nơi nào, và ra lệnh dừng chân bao lâu”4. Sau khi 
được ăn uống, nghỉ trưa lại sức, buổi chiều, tôi 
được thưởng thức món ăn đặc sản miền Nha 
Trang do một đầu bếp U 72 chế biến với tên gọi 
“Thánh Phan-xi-cô sống đức tin”. Qua món ăn 
này, tôi cảm nhận hương vị Phan sinh rất đậm đà 
qua những lời của thánh Phan-xi-cô để lại trong 
Di chúc, Huấn ngôn, Luật... Ngài mời gọi tôi hãy 
kiên vững trong đức tin Công giáo, kiên trì cầu 
nguyện, thực hành các nhân đức, hoán cải mỗi 
ngày và nhất là ao ước được Thần Linh Chúa hiện 
diện và tác động. Sau khi được đầy no chất Phan 
sinh, anh em có thời gian tiêu hóa và cảm thấy 
“Thiên Chúa tốt lành, mọi thụ tạo của Chúa là tốt 
đẹp”, qua những giờ phút tĩnh lặng và chơi chung. 
Đó là ngày thứ nhất. 

Sang ngày thứ hai, sau thánh lễ và điểm tâm 
tâm sáng, tôi được thưởng thức món ăn đậm chất 

                                                 
4 Vũ Phan Long, Đám mây thời Xuất hành hay tiến đi 
trong hành trình đức tin, tr. 1. 

Kinh Thánh do một đầu bếp U 44 chế biến từ Thủ 
Đức mang vào đãi anh em. Món ăn này đòi hỏi 
người thưởng thức loại trừ mọi sợ hãi và nghi ngờ, 
để trả lời “yes”5 trong niềm tin, thì nó mới mang 
lại nhiều chất bổ và sẽ “giải độc” được nhiều căn 
bệnh trong người. Tuy nhiên, điều này nói hoặc 
nghe có vẻ dễ nhưng thể hiện đức tin ra bằng hành 
động cụ thể bên ngoài hoặc để tự “giải độc” mình, 
thì không phải lúc nào cũng làm được. Do đó, 
thánh Gia-cô-bê đã quả quyết đức tin không hành 
động là “đức tin chết”, để cho thấy “nhờ hành 
động mà đức tin nên hoàn hảo” (Gcb 2, 22). Đây 
cũng là động lực giúp anh em đào sâu hơn trong 
giờ thảo luận chung để duyệt lại đức tin của mình. 
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi lại sức, tôi tiếp tục 
thưởng thức món ăn đậm chất tâm linh do một đầu 
bếp U 57 đến từ Thủ Đức. Vì đậm chất tâm linh 
nên tôi phải thưởng thức từ tốn để thấm lâu. Tôi tự 
hỏi “khẩu phần mỗi ngày” (Xh 16, 4), tức là Lời 
Chúa đến với tôi, tôi có “nhai một cách ngấu 
nghiến như tác giả sách Khải huyền ông vừa cảm 
thấy ngọt ngào và duyên dáng, vừa cảm thấy cay 
đắng và mạnh mẽ khi nuốt cuốn sách Lời Chúa” 
(Kh 10, 8-11)6?. 

Điều làm cho tôi lo nghĩ là thế giới này có quá 
nhiều lời và nhiều lúc bị choáng ngợp cũng bởi 
lời. Cho nên, trong tương quan với lời cần có sự 
biện phân liên tục dưới ánh sáng của Lời Chúa, 
“để nhận biết những nỗi khao khát của Thiên 
Chúa và tập khao khát như Người khao khát”7. Do 
đó, nếu tôi thật sự lấy lòng khiêm nhường, chân 
thành và sẵn sàng tập luyện, thì Lời Nhập Thể sẽ 
giúp tôi “thống nhất đời sống và củng cố đức tin”8 
trên mọi phương diện.  

Lần đầu tiên được tham dự khóa thường huấn, 
tôi cảm thấy khóa thường huấn năm nay bế mạc 
rất ấn tượng và đầy ý nghĩa, vì đúng 10 giờ 15 
phút, anh em quy tụ trong nhà thờ dâng lời tạ ơn 
Chúa đã thương ban cho Tỉnh dòng có những cha, 
những thầy lớn tuổi đã sống kiên vững trong đời 
tu trì. Đó là cha Mát-thêu, thầy No-en, thầy Tô-
ma, thầy Phi-líp. Bây giờ, tuy các ngài tuổi đã cao, 
mắt mờ, sức yếu nhưng trong lòng vẫn rạo rực 
một niềm vui khi gặp gỡ đông đảo các anh em trẻ. 
Trong bữa cơm gia đình tại hành lang cộng đoàn, 
cha Giám tỉnh đại diện anh em nói lên những lời 
cầu chúc tốt đẹp nhất dành cho các Cha và các 

                                                 
5 Ngô Ngọc Khanh, Đức tin trong Kinh Thánh, tr. 19. 
6 Tâm tình Chúa Con, Nguyễn Ngọc Kính – Nguyễn Văn 
Khoan chuyển ngữ, tr. 175. 
7 Tâm tình Chúa Con, Nguyễn Ngọc Kính – Nguyễn Văn 
Khoan chuyển ngữ, tr. 176. 
8 Tâm tình Chúa Con, Nguyễn Ngọc Kính – Nguyễn Văn 
Khoan chuyển ngữ, tr. 176. 
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Thầy. Rồi đến một anh đại diện cho các anh em 
trẻ chúc mừng các Cha, các Thầy bằng bốn câu 

thơ bộc phát khá dí dỏm làm cho các ngài cười 
méo mó. 

 
THƠ … THƠ 

HAI TÊ MIỆT VƯỜN 
 

Tình Cha Bao La 
Tình yêu Hiền phụ bao la, 

Chờ con bất hiếu về nhà sống vui. 
Cuộc đời quá khứ chôn vùi, 

Những điều bất hạnh đẩy lùi thật xa. 
Từ nay được sống trong nhà, 

Hưởng bầu không khí thật là thân thương. 
Chính Cha là điểm tự nương, 

Giúp con đi đúng con đường Thiện chân. 
Ngày đêm luôn biết thực hành, 

Những điều Cha muốn nhiệt thành hăng say. 
Đời con lại được đổi thay, 

Chẳng còn bất hiếu, đẹp hay mọi bề. 
Bởi con sống trọn lời thề, 

Sau khi quyết định trở về với Cha. 
Đời con một bản trường ca, 

Tri ân cảm tạ tình Cha muôn đời. 

Bỏ Cha Ở Lại 
Bỏ Cha ở lại , ra đi, 

Sống đời lãng tử chỉ vì ăn chơi. 
Để rồi đánh mất cuộc đời, 

Chẳng còn Hiếu nghĩa của người con ngoan. 
Cuộc đời tràn ngập gian tham, 

Sống trong đói khổ muôn vàn đau thương. 
Vậy là lạc lối, lầm đường, 

Sa vào tội ác, vấn vương gian tà. 
Bởi vì chối bỏ Người Cha, 

Chính là Thiên Chúa bao la ân tình. 
Nay con tha thiết cầu xin, 

Mong Cha từ ái dủ tình thứ tha. 
Hầu con có mặt trong nhà, 

Ngày đêm vui sống chan hoà mến thương. 
Cuối đời về cõi thiên đường, 

Nơi đây con sống miên trường bên Cha. 

Gieo Gì Gặt Nấy 
Con tim khô cạn Tình thương, 

Khiến anh chẳng thấy lệ vương mắt người. 
Ngày đêm chỉ biết vui cười, 

Tại nơi bàn tiệc, anh ngồi uống ăn. 
Mắt anh đã bị tối tăm, 

Bởi vì ích kỷ, bao năm gian tà. 
Để cho bè lũ quỷ ma, 

Dẫn đường đưa lối anh xa sự lành. 
Sẵn sàng chối bỏ tha nhân, 

Dại gì phải sống cận thân với người. 
Và anh đánh mất cuộc đời, 

Chẳng còn chân thiện, thành người vong thân. 
Mong anh đổi mới canh tân, 

Thay lòng đổi dạ, tốt lành đẹp xinh. 
Từ nay anh có trái tim, 

Chạnh lòng thương xót tha nhân khổ sầu. 

Hạnh Phúc Đời Sau 
Cuộc đời đói khổ chẳng sao, 

Miễn anh quyết sống thật cao Tín Thành. 
Biết rằng Thiên Chúa từ nhân, 

Hằng luôn săn sóc, thế nhân mọi thời. 
Giúp anh sống được cuộc đời, 

Tin yêu phó thác Chúa Trời là Cha. 
Nên anh chẳng có kêu ca, 

Trách Ngài vắng mặt, ở xa đời mình. 
Nhưng luôn vẫn sống cậy tin, 

Vào Cha từ ái đầy tình yêu thương. 
Giúp anh tiến bước can trường, 

Vượt bao nghịch cảnh trên đường trần gian. 
Trí tâm vẫn được bình an, 

Lòng anh siêu thoát, chẳng tham sự đời. 
Cuối đời anh được về trời, 

Nơi đây được sống muôn đời vinh qua. 
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 

THÁNG 12 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/12 Phanxicô Xaviê Trần Đăng Tuấn Cần Thơ 
03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Văn Mai Cư Thịnh 
03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long Đa kao 
03/12 Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Lộc Đa kao 
03/12 Phanxicô Xaviê Lê Khắc Lâm Đakao 
03/12 Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hưng Hà Nội 
03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Trình Sông Bé 
03/12 Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiếu Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huy Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Đệ Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Trương Đình Tân Thủ Đức 
06/12 Nicôla Vũ Ngọc Hải Pleiku 
07/12 Amrôxiô Nguyễn Văn Sĩ Roma 
25/12 Noen Trần Hữu Liên Đất Sét 
26/12 Têphanô Nguyễn Xuân Dinh Thủ Đức 
27/12 Gioan Nguyễn Hữu Hiệp Cồn Én 
27/12 Gioan Phan Quang Quyến Đakao 
27/12 Gioan Nguyễn Hồng Phúc Thủ Đức 
27/12 Gioan Hoàng Gia Bình Thủ Đức 

 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
 

Ngày Qua Đời Họ Tên Ngày Qua Đời Họ Tên 
14/12/1984 Đaminh Chu Khắc Yến 23/12/1983 Lôrenxô Nguyễn Văn Trượng
20/12/1981 Mácsê Nguyễn Anh Tuấn 23/12/2005 Bêrađô Trần Bá Phiên 
20/12/2012 Giuse Đặng Minh Tuấn 28/12/1941 Êghiđiô Đào Sĩ 
21/12/1978 Joseph Vermeulen 28/12/1970 Phaolô Wonghoa 
22/12/1988 Micae Trần Thế Luân 30/12/1999 Ghislain Destombes 
23/12/1970 Emmanuen Nguyễn Văn Thứ 30/12/2000 Guillaume Genton 

 
 




