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LỄ PHỤC SINH,  

SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA 

 

“THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO ANH EM, 

THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY CHO ANH EM!”  
(Ga 14,27) 

Anh em thân mến, 

Nguyện xin niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh ở cùng anh em! 

Cha thánh Phanxicô của 

chúng ta đã sáng tác một thánh 

vịnh cho Kinh Vượt Qua mà 

ngài đọc mỗi ngày trong suốt 

mùa Phục Sinh: “Hát lên mừng 

Chúa một bài ca mới, vì Người 

làm nên những kỳ công ... Chúa 

đã biểu dương ơn Người cứu độ 

.... Đây là ngày Chúa đã làm ra, 

nào ta hãy vui mừng hoan hỉ” 

(KVQ, KMN IX). Điều đánh 

động tôi nơi lời cầu nguyện này 

đó là thánh Phanxicô đang mời 

gọi chính mình và chúng ta hát 

“một bài ca mới”, bởi vì “Đây là 

ngày Chúa đã làm ra”, làm cho 

sự cứu độ của Người được nhận 

biết hôm nay theo một cách hoàn 

toàn mới mẻ. 

Đi ra khỏi “những khu vực 

thoải mái” của chúng ta 

Năm nay tôi 

được đánh động bởi 

một trong những 

bài đọc từ lễ Vọng 

Phục Sinh, mà đoạn 

văn thật tuyệt trong 

đó ngôn sứ Isaia 

mời gọi chúng ta: 

“Đến cả đi, hỡi 

những người đang 

khát, nước đã sẵn 

đây, dù không có 

tiền bạc cứ đến mua 

mà dùng” (Is 55,1). 

Nó trở nên rõ ràng 

hơn rằng chúng ta là 

những anh em đang 

sử dụng nhiều thời 

gian và năng lượng 

trên những đồ vật 

không đem lại cho 

chúng ta một đời 

sống đích thực. Như 
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khi vị ngôn sứ tiếp tục hỏi: “Sao 

phí tiền bạc vào của không nuôi 

sống, tốn công lao vào thứ chẳng 

làm cho chắc dạ no lòng?” (Is 

55,2). Tất cả điều này thường 

mang dạng thức của việc sử 

dụng sự chú ý và năng lượng cá 

nhân trên những vật chẳng đem 

lại gì cho cuộc sống chúng ta 

như là những anh em và những 

người hèn mọn, những người đã 

cam kết sống với những người 

nghèo của Thiên Chúa và làm 

đơn giản hóa đời sống mình. Nếu 

chúng ta thành thật, thì chúng ta 

phải chấp nhận rằng, giống như 

nhiều người khác cùng thời với 

chúng ta, nhiều người trong 

chúng ta đã trở thành nạn nhân 

của sự thống trị của “thực dụng 

kinh tế kỹ thuật ... nhấn chìm con 

người vào trong một vòng xoáy 

mua và xài một cách vô ích... 

khiến chúng ta lấy mình là trung 

tâm và đóng kín lại trên mình” 

(x. Laudato Si 203-204). Thêm 

vào đó, chúng ta tiếp tục sử dụng 

nhiều cố gắng của mình trên 

những dự phóng mà có thể đã là 

sự phục vụ cho dân Thiên Chúa 

trong nhiều thập kỷ trước đó, 

nhưng chỉ có một chút ít để làm 

với cách mà Chúa đang “biểu 

dương ơn Người cứu độ” hôm 

nay.  

Một câu chuyện từ các nguồn 

cổ xưa nói với chúng ta rằng vào 

một ngày của mùa Phục Sinh, 

các anh em trong ẩn viện của 

Greccio đã dọn bàn ăn của họ, 

phù hợp cho một bữa tiệc, với 

các khăn trắng, ly đế cao để uống 

rượu. Thánh Phanxicô đi xuống 

và khi ngài thấy bàn tiệc được 

trang hoàng tỉ mỉ như thế, ngài 

lẻn ra ngoài. Rồi khi anh em 

đang ngồi, mải mê với bữa tiệc 

của họ, ngài gõ cửa với một cái 

bát ăn xin và nài van: “Vì lòng 

mến Chúa xin bố thí cho kẻ hành 

hương nghèo khó và đau yếu 

này” (2Cel., 61). Vì thế, thánh 

Bonaventura đã bình luận rằng: 

“Ngài dùng những lời hùng biện 

thánh thiện dạy anh em phải luôn 

cử hành cuộc Vượt Qua của 

Chúa, nghĩa là việc Người rời bỏ 

trần gian mà về cùng Chúa Cha, 

trong tinh thần nghèo khó, đi qua 

sa mạc thế gian này như những 

khách hành hương, những kẻ xa 

lạ” (ĐT 7,9). Nhưng mùa Phục 

Sinh kêu gọi chúng ta cử hành ân 

huệ của Thiên Chúa về cuộc 

sống mới hôm nay, nhưng chúng 

ta những Anh Em Hèn Mọn 

không thể làm như thế bằng việc 

dọn bàn của mình với những 

điều thực hiện trong quá khứ mà 

hôm nay không thỏa mãn cơn 

đói của chúng ta, hay bởi việc 

sắp đặt cho những “ân ban” giả 

dối của sự phong phú đầy tràn 

những sự thoải mái của thế giới 

vốn chỉ sẽ qua đi. Trái lại, chúng 

ta phải trở nên những người lữ 

hành đích thực, tự do tiến bước 

cách tự tin vào trong tương lai 

mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn 

cho chúng ta. 

“Gắng sức hướng tới điều 

nằm ở phía trước” 

Tôi viết lá thư này vào Chủ 

Nhật V mùa Chay. Trong các bài 

đọc hôm nay, Thiên Chúa mời 

gọi chúng ta qua lời ngôn sứ 

Isaia: “Các người đừng nhớ lại 

những chuyện ngày xưa.... Này 

Ta sắp làm một việc mới” (Is 

43,18-19). Và thánh Phaolô nhắc 

nhở chúng ta rằng có một điều 

cần thiết cho chúng ta: “Quên đi 

chặng đường đã qua và lao mình 

về phía trước” (Pl 3,13). Vâng, 

thưa anh em, vương quyền của 

Thiên Chúa thì “chưa”, nhưng 

Đức Giêsu Phục sinh đang 

xuyên qua những cánh cửa đóng 

kín của sự an toàn và sợ hãi của 

chúng ta (x. Ga 20,19), mời gọi 

chúng ta đi theo con đường của 

Ngài. Chúng ta được mời gọi bởi 

Chúa Phục Sinh để đổi mới cuộc 

sống mình, để đi với Đấng đã 

hiến mình, và để lắng nghe tiếng 

nói của Người, cho phép Thiên 

Chúa xây dựng lại trong chúng 

ta viễn cảnh của Người về điều 

có ý nghĩa để là những con người 

của Tin Mừng, những người 

mang lòng thương xót và sự hòa 

giải, được ủy thác để giúp đổi 

mới bộ mặt của trái đất, cả nơi 

những người anh em đồng bào 

của chúng ta và nơi chính vũ trụ 

được tạo dựng, qua cuộc hoán 

cải đời sống cá nhân của chúng 

ta và kiểu sống huynh đệ của 

chúng ta. 

Ơn gọi của chúng ta như là 

những người hèn mọn và anh 

em, một ơn gọi bắt đầu trong mỗi 

người chúng ta và giữa chúng ta, 

có thể tỏa chiếu từ chúng ta tới 

tất cả mọi người, và trở nên sứ 

điệp đầy sức sống của Tin Mừng 

trong thời đại của chia rẽ, bạo 

hành và khuynh hướng cổ võ 

một nền chính trị và văn hóa của 

sự loại trừ. Chúng ta có thể trở 

nên một ví dụ sống động của 

viễn cảnh mà bởi đó ĐGH 

Phanxicô đang mời gọi chúng ta: 

“Thái đô ̣cơ bản để vươn ra khỏi 

mình, khi phá vỡ sư ̣cô đôc̣ trong 

ý thức và chỉ quy về mình, là 

nguồn gốc để tâm đến kẻ khác và 

môi trường. Thái đô ̣ này đem 

đến các phản ứng luân lý, để 

nhâṇ ra tác đôṇg và từng quyết 

điṇh cá nhân bước ra khỏi bản 

thân mình. Khi chúng ta có khả 

năng vươṭ qua chủ nghiã cá 

nhân, bấy giờ mới có thể tư ̣triển 

khai môṭ lối sống và môṭ sư ̣thay 

đổi mang đầy ý nghiã trong xa ̃

hôị” (Laudato Si, 208). 

Lòng thương xót bắt đầu tại 

nhà – tha thứ cho nhau 

Mùa Phục Sinh năm nay rơi 

vào trong năm thánh đặc biệt của 

Lòng Chúa Thương Xót. Tiếng 

gọi của vị Ngôn Sứ “đừng nhớ 

lại những chuyện ngày xưa” đòi 
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hỏi chúng ta tha thứ và đặt qua 

một bên những sự xúc phạm và 

những vết thương cũ. Tất cả 

chúng ta cũng thường giam cầm 

anh em mình trong quá khứ. Đôi 

khi họ đã làm hay nói những 

điều xúc phạm đến chúng ta 

nhiều năm trước. Và những điều 

đó vẫn đang tiếp tục định nghĩa 

mối liên hệ của chúng ta với họ. 

Nếu chúng ta đang bước vào 

trong tương lai của Thiên Chúa, 

và trở nên loại huynh đệ được 

gọi cho thế giới của chúng ta 

hôm nay, chúng ta phải để lại 

phía sau những sự tổn thương 

đó. Đức Giêsu Phục Sinh ban 

sức mạnh để chúng ta tha thứ (x. 

Ga, 20,22-23). Chúng ta hãy 

thực hành lời của thánh 

Phanxicô: “đó là không một anh 

em nào trên đời đã phạm mọi thứ 

tội có thể phạm được, mà sau khi 

đã gặp mặt anh để xin thương 

xót, lại ra đi mà không được anh 

tha thứ.” (Thư gửi một anh Phục 

vụ, 9). Vâng, thưa anh em, như 

ĐGH Phanxicô thúc giục chúng 

ta: “Đã đến lúc trở về với điều 

căn bản là mang lấy những yếu 

hèn và khó khăn của anh chị em 

chúng ta. Sự tha thứ là động lực 

làm bừng lên sức sống mới và 

truyền thêm can đảm để giữ 

vững niềm hy vọng cho tương 

lai” (Dung mạo của lòng thương 

xót, 10). 

Cách riêng, năm thánh của 

lòng thương xót này đang mời 

gọi chúng ta như là những người 

Phan sinh biến đổi những chia rẻ 

trong tình huynh đệ của chúng ta 

vốn đã nảy sinh ngang qua một 

lịch sử lâu dài của chúng ta. Năm 

tới, 2017, đánh dấu sinh nhật 500 

năm (1517-2017) của điều được 

gọi là Huấn dụ về Hiệp Nhất 

(Bull of Union), Ite Vos, vốn 

phân chia những người Anh Em 

Hèn Mọn thành những hội dòng 

khác nhau. Tổng Tu Nghị năm 

ngoái ủy thác cho chúng tôi làm 

việc với những anh em Viện Tu 

và Lúp Dài để biện phân cùng 

nhau điều Thiên Chúa đang đòi 

hỏi chúng ta làm như là những 

người Anh Em Hèn Mọn trong 

thời đại chúng ta, và cách thế 

chúng ta có thể hợp tác với nhau 

để đạt tới mục tiêu đó. Chúng tôi 

đã và đang lấy quyết định để làm 

việc với nhau hướng đến việc 

thành lập một đại học Phan sinh 

tại Rôma. Quả thật đây là một 

dấu hiệu của hy vọng và sức 

sống mới. Chúng tôi cũng đang 

làm việc không ngừng với Dòng 

Ba Tại Viện (TOR) trong những 

lãnh vực của lợi ích chung. 

Phục Sinh – những mối liên 

hệ mới và được biến đổi 

Sự quả quyết của Isaia rằng 

“Các ngươi sẽ được ăn ngon, 

được thưởng thức cao lương mỹ 

vị” (Is 55,2) có thể là một hình 

ảnh của những mối liên hệ mới 

và được biến đổi, giống như sự 

Phục Sinh là một lời hứa của sự 

mới mẻ và sự biến đổi. Trong khi 

không bỏ quên quá khứ, chúng ta 

tái khám phá nguồn mạch của 

căn tính đích thực của chúng ta 

trong Đức Kitô và thánh 

Phanxicô, và nhu cầu và trách 

nhiệm để tìm kiếm sự sống chứ 

không phải cái chết; tìm kiếm sự 

tha thứ và lòng thương xót,chứ 

không phải sự trừng phạt và báo 

oán; tìm kiếm sự hòa giải với các 

anh em trong tỉnh dòng của 

chúng ta, với cộng đoàn Giáo 

Hội rộng lớn hơn, với toàn thể 

nhân loại, và với tất cả tạo thành. 

Đây là điều muốn nói tới nơi 

“Đến cả đi, hỡi những người 

đang khát, nước đã sẵn đây, dù 

không có tiền bạc, hãy cứ mua và 

dùng” (Is 55,1), đến gần trong sự 

nghèo khó và hèn mọn của 

chúng ta. 

Học giả Kinh Thánh Gerhard 

Lohfink đã viết: “(Là) một cộng 

đoàn của sự Phục Sinh nghĩa là 

thấy trước rằng mỗi giờ Thần 

Khí của Đức Kitô sẽ chỉ cho 

cộng đoàn những nẻo đường 

mới, là mong đợi những cánh 

cửa mở ra trong mọi khoảnh 

khắc, là hy vọng rằng bất cứ lúc 

nào Thần Khí cũng có thể biến 

đổi sự dữ thành sự lành, là hy 

vọng rằng bất cứ lúc nào điều 

không thể sẽ trở thành có thể, và 

không bao giờ nói “để tính sau!” 

nhưng luôn luôn “ngay bây giờ!” 

(Jesus of Nazareth, Collegeville, 

2012, trg. 306). Anh em thân 

mến, cái “ngay bây giờ” đang ở 

trên chúng ta! Nếu chúng ta trở 

về với ơn gọi của mình như là 

Những Người Hèn Mọn và Anh 

Em theo một cách thế đích thực, 

lắng nghe Đức Kitô Phục Sinh 

và để cho lời của Người cắm rễ 

trong chúng ta thì lời hứa của 

Isaia sẽ được hoàn thành – chúng 

sẽ “không trở về trời nếu chưa 

thấm xuống đất, chưa làm cho 

đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy 

lộc... (Is 55,10). 

Chúc anh em một mùa 

Phục Sinh đầy tràn ơn thánh! 

Rôma 19 tháng 3 năm 2016 

Đại Lễ Thánh Giuse 

Anh Michael Anthony Perry, 

OFM 

Tổng Phục Vụ 
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Đông Canada mong muốn hợp tác với Tỉnh Dòng Việt Nam trong việc huấn luyện, mục vụ và trao đổi 

nhân sự. 

Anh Jack Clark Robinson, OFM, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đức Mẹ Guadalupe Hoa Kỳ  

thăm Việt Nam 

Tối ngày thứ Sáu, ngày 

4/3/2016, Anh Jack Clark 

Robinson, OFM, Giám tỉnh Tỉnh 

Dòng Đức Bà Guadalupe New 

Mexico (Hoa Kỳ) đến Việt Nam 

bắt đầu chuyến thăm viếng Tỉnh 

dòng chúng ta. Tỉnh Dòng Đức 

Guadalupe được thành lập vào 

tháng 01/1985 từ Tỉnh Dòng 

Thánh Gioan Tẩy Giả. Vào thời 

điểm đó, toàn Tỉnh Dòng có 

khoảng một trăm tu sĩ và làm 

việc giữa những người da đỏ 

Navajo và Pueblo ở New 

Mexico và Arizona cũng như với 

những người Tây Ban Nha trong 

một số giáo xứ. Vào năm 2010, 

Tỉnh Dòng đã kỷ niệm 25 năm 

thành lập và trong suốt thời gian 

này, Tỉnh Dòng đón nhận nhiều 

ơn gọi đến từ Mexico (năm 2000 

có 3 và năm 2003 có hơn 20 anh 

em trẻ). Hiện nay, nhân sự trong 

Tỉnh Dòng chỉ còn khoảng 50 

nhưng anh em vẫn nhìn về tương 

lai với niềm xác tín vào sự 

hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần (theo 

http://www.olgofm.org/). 

Như chúng ta biết, những 

năm gần đây, Anh Bruce 

Michalek, OFM, thuộc Tỉnh 

dòng Đức Mẹ Guadalupe đã hiện 

diện trong Tỉnh dòng chúng ta và 

giúp một số lớp Anh ngữ. Nhân 

dịp này, Anh Bruce tháp tùng 

Anh Giám tỉnh Jack thăm Cộng 

đoàn Phanxicô Du Sinh và các 

Thăm viếng 1: Thỉnh viện Bình  Giả Thăm viếng 2: Cộng đoàn Cù Lao Giêng 

http://www.olgofm.org/
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Tập Sinh. Anh Jack cũng đến 

thăm Cộng đoàn Thủ Đức và gặp 

gỡ anh em Học viện. Anh cũng 

dành thời gian thăm Thỉnh viện 

Bình Giả, Cộng đoàn Xuân Sơn, 

các chị Clara (Đan viện Quận 9 

và Xuân Sơn). Anh Giám tỉnh 

Jack có nhiều ấn tượng tốt về 

Tỉnh dòng Việt Nam và mong 

muốn được hợp tác với chúng ta 

trong việc huấn luyện và chia sẻ 

nhân sự. Sáng thứ Sáu, 

11/03/2016, Anh Jack đã lên 

đường về lại Hoa Kỳ. Riêng Anh 

Bruce ở lại Nhà tập và trở về 

Hoa Kỳ vào ngày 12/4/2016. 

Lễ tang Cha cố Biển Đức Trần Minh Phương, OFM 

6 giờ sáng ngày 12/03/2016, 

linh cữu Cha cố Biển Đức Trần 

Minh Phương, OFM được đưa từ 

Tu viện Phanxicô Cầu Ông Lãnh 

(Q.1) về Nhà thờ Giáo xứ Thánh 

Phanxicô Đakao (50 Nguyễn 

Đình Chiểu, Đakao, Q.1); và 

thánh lễ an táng được cử hành 

lúc 8 giờ. 

Đức Cha Phaolô Bùi Văn 

Đọc, Tổng Giám Mục Giáo phận 

Sài Gòn chủ tế thánh lễ. Đoàn 

đồng tế gồm có các Cha Hạt 

trưởng, các Cha trong giáo phận, 

Anh Giám tỉnh và các anh em 

linh mục trong Tỉnh Dòng. 

Tham dự thánh lễ có các anh em 

trong Tỉnh Dòng (đại diện các 

Cộng đoàn, Học viện và các em 

Tìm Hiểu), các tu sĩ nam nữ 

thuộc gia đình Phan Sinh (đại 

diện các chị Clara, các chị Thừa 

Sai Phan Sinh, anh chị em Phan 

Sinh Tại Thế và Giới trẻ Phan 

Sinh), các anh em Cựu Phan 

Sinh, các thân nhân và giáo dân 

đến từ các giáo xứ: Cầu Ông 

Lãnh, Đakao…  

Lễ tang của Cha cố Biển Đức 

diễn ra trong bầu khí Giáo Hội 

đang sống thời gian của mùa 

Chay. Trước khi bắt đầu Thánh   

lễ An táng, Anh Giuse Phạm 

Văn Bình, OFM, Phụ trách Tu   

viện Antôn Cầu Ông Lãnh, đọc 

tiểu sử Cha cố Biển Đức. Tuy chỉ 

vài dòng ngắn ngủi nhưng hình 

ảnh của Cha cố được khắc họa 

cách rõ nét. Trong bài giảng 

được suy niệm từ bài Tin Mừng 

Ga 6,37-40, Đức Tổng đã làm 

nổi bật tinh thần sống kết hợp 

với Chúa Giêsu nơi con người 

Cha cố Biển Đức. Cha cố là tấm 

gương cho anh em trong Tỉnh 

dòng về 

khát 

vọng 

dấn 

thân vì 

Tỉnh 

Dòng 

và vì 

Giáo 

Hội. Tất 

cả như 

làm cụ 

thể hơn 

tinh 

thần của mùa Chay là sống mầu 

nhiệm Thương khó và Phục sinh 

của Chúa Giêsu. Cha cố Biển 

Đức đã chia sẻ những đau khổ 

của Đức Kitô trong hành trình 

làm người suốt 99 năm, với 71 

năm sống đời dâng hiến và 68 

năm trong tác vụ người mục tử 

của Chúa. Vì thế, dâng lễ cầu 

nguyện cho cha cố Biển Đức 

sớm được hưởng Thánh Nhan 

Chúa, nhưng cũng cầu nguyện 

cho mỗi người chúng ta luôn biết 

sống mầu nhiệm thương khó với 

niềm hy vọng ngày sau sẽ được 

phục sinh và hưởng vinh phúc 

trên Thiên Đàng. 

Trước khi thánh lễ kết thúc, 

Anh Giám tỉnh thay mặt anh em 

trong Tỉnh Dòng nói lời tiễn biệt 

Cha cố và bày tỏ lòng biết ơn với 

người anh đã không ngần ngại 

dấn thân xây dựng Tỉnh Dòng và 

Giáo Hội. Sau đó, Anh Phó 

Giám tỉnh chủ sự nghi thức tiễn 

đưa Cha cố Biển Đức đến hỏa 

táng tại Nghĩa trang Phúc An 

Viên, Quận 9, Tp. HCM. Các 
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anh em trong Tỉnh Dòng và đông 

đảo anh chị em (khoảng 300) đã 

đưa Cha cố đến nơi hỏa táng. Tại 

đây, Anh Phụ trách Tu viện Cầu 

Ông Lãnh đã chủ sự nghi thức 

tiễn biệt Cha cố tại đài hỏa táng. 

Lời từ biệt bao giờ cũng mang 

bầu không khí buồn vì từ nay 

chúng ta không còn thấy Cha cố 

thân yêu của chúng ta nữa. 

Nhưng với niềm tin và hy vọng 

vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và 

Phục sinh, tất cả chúng ta sẽ gặp 

nhau trong Nước Trời. 

Các Em Tìm Hiểu sinh hoạt Tuần Thánh và mừng Lễ Phục Sinh  

tại Cộng đoàn Cù Lao Giêng, An Giang. 

Từ ngày 18 đến 28/3/2016, 

các em Tìm hiểu đã đến sinh 

hoạt Tuần Thánh và mừng Lễ 

Phục Sinh tại Cộng đoàn Cù Lao 

Giêng, An Giang. Anh Đặc trách 

Nhà Tìm hiểu, Anselm Nguyễn 

Hải Minh, OFM, cùng với các 

Anh: Đaminh Trần Đức Thuận, 

Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM và 

Phêrô Dương Văn Thiên, OFM 

đã đồng hành với các em. 

Trưa ngày 18/3, anh em Cộng 

đoàn Cù Lao Giêng đã có bữa 

cơm trưa huynh đệ chào đón các 

em Tìm hiểu. Chiều cùng ngày, 

các em quy tụ trong ngôi nhà thờ 

cổ kính của Cộng đoàn để tham 

dự thánh lễ do Anh Đặc trách 

chủ tế, cùng dâng lên Thiên 

Chúa tâm tình tạ ơn 

và xin Ngài chúc 

lành cho thời gian 

trải  ghiệm đời sống 

Cộng đoàn. Thứ 

Bảy, 19/3, anh em 

chuẩn bị cho Lễ Lá 

với việc chuẩn bị 

lá, lau dọn nhà thờ, 

vệ sinh nhà cửa và 

vườn tược… Tối 

19/3, anh em có 

giờ huynh đê ̣

do Ban Sinh 

Hoạt tổ chức 

với những trò 

chơi hấp dẫn và 

vui nhộn.  

Anh em 

bước vào Tuần 

Thánh với 

Thánh Lễ Lá và 

nhiều sinh hoạt 

hướng đến 

Tam Nhật Thánh, đồng thời anh 

em cũng chia sẻ một số công 

việc tay chân với Cộng đoàn. 

Anh em bắt đầu ngày mới với 

thánh lê,̃ giờ kinh sáng và 

nguyện gẫm. Buổi sáng, anh em 

có giờ lao đôṇg: 

dọn dẹp nhà cửa, 

làm vườn, giúp 

bếp… Và buổi 

chiều, anh em 

dành thời gian 

đoc̣ Tin Mừng, 

sách thiêng liêng 

để suy gẫm và 

hiệp thông với 

Cuôc̣ Thương 

Khó của Chúa 

Giêsu. Đăc̣ biêṭ 

vào sáng thứ Ba Tuần Thánh, 

dưới sư ̣hướng dâñ của Anh Đặc 

trách, anh em có buổi tiñh tâm-

lên đồi với Chúa bằng viêc̣ nhập 

vai vào các nhân vâṭ xuất hiêṇ 

trong cuôc̣ Khổ Naṇ của Chúa 

Giêsu. Với cách thức mới mẻ, 

Anh đa ̃giúp anh em trở laị với 

chính mình qua chính các nhân 

vâṭ, qua đó giúp anh em chuẩn bi ̣ 

sẵn sàng để bước đi với Đức 

Giêsu tiến lên đồi Gôngôtha. 

Anh em Tìm hiểu cùng với 

anh em Cộng đoàn Cù Lao 

Giêng cử hành Tam Nhật Thánh 

và Lễ Phục Sinh trong bầu khí 

sống sắng. Anh em Tìm hiểu, với 

sự hướng dẫn của Anh Đặc 

trách, đã có những trải nghiệm 

rất ý nghĩa tại Cộng đoàn miền 

tây sông nước. Sáng ngày thứ 

Hai, 28/3, anh em chào tạm biệt 

Cộng đoàn Cù Lao Giêng để trở 

về Mái trường Tìm hiểu Thủ 

Đức thân yêu. Đối với các em   

Tìm hiểu năm cuối, các em sẽ trở 

lại Cù Lao Giêng vào ngày 

8/4/2016 và có 3 tháng sống ở 

đây trước khi được gọi vào giai 

đoạn Thỉnh sinh. 
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Các tiến chức 2016 tĩnh tâm tại Trung tâm Don Bosco K’Long, Lâm Đồng 

Từ chiều ngày 13 đến 18 tháng 3 năm 

2016, tại Trung tâm Don Bosco K’Long, 

Đơn Dương, Lâm Đồng, Tỉnh Dòng đã tổ 

chức Khóa Tĩnh tâm cho các tiến chức linh 

mục và phó tế. Năm này có 4 anh tiến chức 

linh mục và 7 anh tiến chức phó tế. Anh Đặc 

trách các tiến chức trong Tỉnh dòng, Anh 

Giuse Vũ Liên Minh, OFM đã đồng hành với 

anh em suốt thời gian tĩnh tâm. Hướng dẫn 

tĩnh tâm là Cha Phi Khanh Vương Đình 

Khởi, OFM. Các bài chia sẻ của Cha xoay 

quanh ba tài liệu: Tông Sắc Misericordiae 

vultus (Dung Mạo Lòng Thương Xót), 

Thông điệp Laudato Si’ và Tác phẩm của 

Thánh Phanxicô Assisi. Mỗi ngày ngoài 

thánh lễ và kinh nguyện, anh em tiến chức một giờ 

dành cho nghe giảng; và phần lớn thời gian còn lại 

anh em dành cho việc chầu Thánh Thể và cầu 

nguyện riêng. Nhân dịp này, Anh Đặc trách đồng 

hành tiến chức cũng gặp gỡ từng anh em. Kết thúc 

Khóa tĩnh tâm, chiều 18/3 anh em di chuyển về 

Tập Viện và dùng cơm tối mừng lễ Thánh Cả 

Giuse cùng với Cộng đoàn Du Sinh. Sau đó, anh 

em tiến chức có buổi gặp gỡ huynh đệ với các em 

Nhà Tập. 

Khóa Thường huấn các Phụ trách 2016 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu 

31 anh em hữu trách trong 

Tỉnh dòng vừa tham dự khóa 

Thường huấn từ chiều ngày 30/3 

đến chiều 1/4/2016 tại Nhà hành 

hương Tổng giáo phận Sài Gòn 

tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Trong 

suốt khóa học, anh em học hỏi, 

trao đổi theo hai nội dung chính: 

1) Học hỏi Văn kiện Tổng Tu 

nghị 2015; 2) Anh em trao đổi 

những vấn đề của đời sống Tỉnh 

dòng, chuẩn bị cho Tu Nghị Tỉnh 

dòng 2017. 

Khóa Thường huấn được khai 

mạc lúc 20:00g ngày 30/3, gồm: 

cầu nguyện, thống nhất chương 

trình và phương pháp làm việc. Ngày 31/3: 7g30, anh Trưởng 

ban Thường huấn, PX. 

Vũ Phan Long giới thiệu 

văn kiện Tổng Tu Nghị 

(TTN) 2015. 9g30, anh 

Giám tỉnh chia sẻ những 

ưu tư về đời sống Tỉnh 

dòng dựa trên Văn kiện 

TTN 2015 theo 4 lãnh 

vực: Sống Căn tính Phan 

sinh, Huấn luyện, Phúc 

Âm Hóa – Truyền giáo, và Công 

tác điều hành, quản trị các cấp. 

13g45, Ban Thư ký đúc kết các 

mối bận tâm của các phụ trách 

cộng đoàn. Sau đó, Ban Thư ký 

trình bày câu hỏi và phương 

pháp thảo luận. Anh em được 

chia thành ba nhóm để thảo luận. 

Ngày 01/4: 7g30, 3 thư ký 

nhóm trình bày kết quả thảo luận 
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nhóm. Các nhóm quan tâm thảo 

luận các khía cạnh của đời sống: 

 Tình huynh đệ;  

 Sứ vụ truyền giáo; 

 Hướng đến người nghèo, 

JPIC; 

 Đời sống cầu nguyện và 

lắng nghe Lời Chúa. 

8g30, anh Giám tỉnh điều 

hành ghi nhận những điểm quan 

tâm và góp ý chuẩn bị Tu nghị 

Tỉnh dòng 2017. 

Đến 11g00, Khóa Thường 

huấn các Phụ trách năm 2016 kết 

thúc với lời cầu nguyện và chúc 

lành của anh Giám tỉnh. 

Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế tại Tu viện Phanxicô, Quận 9 

7 giờ 00 sáng ngày 3/4/2016, 

Chủ Nhật II Phục Sinh, kính 

Lòng Chúa Thương Xót, tại Hội 

trường Thánh Phanxicô trong 

khuôn viên Tu viện Phanxicô, số 

42 Đình Phong Phú, P. Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh, Tỉnh Dòng Thánh 

Phanxicô Việt Nam đã tổ chức 

thánh lễ truyền chức Phó tế cho 

7 tu sĩ: Giuse Đinh Ngọc Cảnh, 

Phêrô Antôn Mai Văn Công, 

Antôn Vũ Văn Chính, Phaolô 

Đỗ Thanh Diệu, Gioan Baotixita 

Đậu Tiến Dũng, Phanxicô Xaviê 

Nguyễn Văn Huy, Phêrô Dương 

Văn Thiên và truyền chức Linh 

mục cho 4 tu sĩ Phó tế: Phêrô 

Trần Văn Bình, Giuse Chu Văn 

Liên, Antôn Nguyễn Anh Tôn, 

Giuse Đỗ Đức Vượng.Đức Cha 

Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám 

mục Giáo phận Kontum, đã chủ 

tế thánh lễ truyền chức phó tế và 

linh mục cùng với đoàn đồng tế 

khoảng 50 linh mục, gồm cha xứ 

của một số 

tân chức, các 

linh mục đại 

diện một số 

Hội dòng và 

các anh em 

linh mục 

trong Tỉnh 

dòng. Tham 

dự thánh lễ 

có các tu sĩ 

nam nữ của 

một số Hội 

dòng, các anh chị em Phan Sinh 

Tại Thế, anh em Cựu Phan Sinh, 

các thân nhân, bạn hữu của các 

tiến chức, các ân nhân trong Hội 

Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh và 

đại diện các giáo xứ. 

“Xin dùng con như khí cụ 

bình an của Chúa” là câu châm 

ngôn mà các 

tân chức hôm 

nay đã chọn 

như một lời 

nhắc nhở cho 

họ khi đón 

nhận sứ vụ 

mới. Mục tử là 

người được 

Thiên Chúa 

tuyển chọn và 

giao phó cho sứ vụ làm chứng và 

loan báo về lòng thương xót của 

Thiên Chúa đến với mọi người. 

Cuối thánh lễ, đại diện các tân  

chức bày tỏ lòng biết ơn đối với 

Đức Cha, các linh mục đồng tế, 

các tu sĩ nam nữ, các anh em 

trong Tỉnh dòng, các anh chị em 

Phan Sinh Tại Thế, thân nhân, 

bạn hữu, các ân nhân trong Hội 

Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh Việt 

Nam, và mọi người đến tham dự, 

bằng cách này hay cách khác đã 

cầu nguyện, nâng đỡ và đồng 

hành với các tân chức trong suốt 

thời gian qua. 
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HỘI DÒNG 

 

Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA) – Ngày Nghiên cứu về kinh tế 

 

Ngày 

3/3/2016, 

Phân khoa 

Thần học Đại 

học Giáo 

hoàng 

Antonianum 

đã tổ chức 

ngày Nghiên 

Cứu về: 

“Năm Thánh trong cái nhìn về 

công bằng như là sự thăng tiến 

tha nhân.” 

Dưới sự điều hành của Anh 

Mario Cucca, OFM Cap, Phó 

trưởng khoa Thần học, ngày 

Nghiên Cứu được bắt đầu với lời 

chào mừng của Anh Alvaro 

Cacciotti, OFM, Trưởng khoa 

Thần học; tiếp theo là các bài nói 

chuyện của: 

- Anh Marco Nobile, OFM, 

đến từ PUA trình bày về: “Mối 

tương quan giữa tôn giáo và 

công bằng xã hội trong ánh sáng 

của Lv 25 và Đnl 15,1-5”, 

- Maria Giuseppina 

Muzzarelli, đến từ Đại học Alma 

Master ở Bologna: “Sự tín 

nhiệm như là phương thuốc: 

quan niệm và hành động của 

Monti Pii giữa thời Trung Cổ và 

Hiện đại”, 

- Silvano Petrosino, Đại học 

Công giáo Sacro Cuore ở Milan: 

“Tên gọi cuối cùng của công 

bằng, đó là lòng thương xót.” 

Ngày Nghiên cứu kết thúc với 

phần thảo luận ngắn. 

Thăm viếng anh em ở Australia và New Zealand 

 

Tiếp theo 

cuộc thăm 

viếng Papua 

New Guinea 

gần đây, Anh 

Michael 

Perry, Tổng 

Phục vụ và 

Anh Greg 

Redoblado, 

Tổng Cố vấn đã đến thăm viếng 

Autralia và New Zealand. Hai 

anh đến bờ biển đông Australia 

là nơi có Trường Padua, Kedron, 

Brisbane, khoảng 1.300 học sinh 

tiểu-trung học đang theo học và 

đã từng được điều hành bởi anh 

em, một anh vẫn tiếp tục phục vụ 

tại ngôi trường này. Trong thời 

gian thăm viếng của Tổng Phục 

vụ, Đức Tổng Giám Mục Mark 

Coleridge cử hành thánh lễ khai 

giảng năm học và sau thánh lễ, 

Anh Michael có bài nói chuyện 

với toàn thể giáo viên và học 

sinh của trường. 

Đến nam Sydney, Anh Tổng 

Phục vụ đã nhận lời khấn trọng 

thể của Anh David Leary trong 

thánh lễ tại Nhà thờ thánh 

Phanxicô, Paddington. Trong 

thời gian ở Sydney, Anh 

Michael đã cử hành thánh lễ cho 

các anh lớn tuổi cũng như lễ kỷ 

niệm của các anh tại Waverley, 

đây cũng nơi tọa lạc của Nhà 

Tỉnh Dòng và nơi Anh Michael 

và Anh Greg gặp Anh Giám tỉnh, 

Paul Smith và Ban Cố vấn. 

Trước khi gặp gỡ các anh em tại 

Boxhill, Melbourne, Anh 

Michael và Anh Greg cũng đã 
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thăm viếng các đan viện thánh 

Clare trong khu vực Sydney. 

Ở New Zealand, Anh 

Michael và Anh Greg gặp gỡ bề 

trên các hội dòng khác cũng như 

Sứ Thần Tòa Thánh và các thành 

viên của Hội Đồng Giám Mục 

Công Giáo New Zealand đang 

có cuộc họp tại Trung Tâm Tĩnh 

Tâm Phan Sinh ở Mount Roskill, 

Auckland. 

Xuyên suốt chuyến viếng 

thăm, Anh Michael đã trình bày 

một số đề tài: 1) Tình trạng 

chung của Hội Dòng và các dấu 

chỉ tăng trưởng ở phía Đông và 

Nam; 2) Khủng hoảng tài chánh 

của Dòng; 3) thách đố hằng ngày 

của việc cầu nguyện, huynh đệ, 

hèn mọn, liên kết với người 

nghèo và chăm sóc tạo thành; 4) 

Sự già nua các anh em ở 

Australia và các thực thể khác; 

5) Thăng tiến ơn gọi; 6) Hợp tác 

giữa các thực thể Phan sinh ở 

Châu Á-Châu Đại Dương. 

Các anh em ở Australia và 

New Zealand thực sự cảm kích 

về chuyến viếng thăm và biết ơn 

Anh Michael và Anh Greg đã 

dành nhiều thời gian lắng nghe 

và chia sẻ với anh em. 

Khóa học thứ 12 Thường huấn về Đối thoại Đại kết và Liên tôn ở Istanbul 

Huynh đệ 

đoàn quốc tế 

Istanbul và 

Smyma ở 

Turkey hợp tác 

với Tổng Thư ký 

Sứ vụ và Phúc 

Âm hóa mời 

Anh em Hèn 

mọn và những ai 

liên quan đến gia 

đình Phan Sinh 

tham dự khóa học thường huấn 

về Đối thoại Đại kết và Liên tôn 

với hai ngôn ngữ, tiếng Anh và 

tiếng Pháp. Khóa học này được 

dự kiến từ 13-28/11/2016. Các 

chủ đề bao gồm Huấn luyện Đối 

thoại theo Linh đạo Phan sinh, 

Đối thoại Đại kết, Hồi giáo-Kitô 

giáo và Do thái-Kitô giáo. Cũng 

bao gồm chuyến thăm viếng các 

Giáo Hội của sách Khải huyền. 

Giá của khóa học là €600. Các 

anh em quan tâm đến khóa học 

có thể gửi yêu cầu đặt chỗ cho 

Anh Ruben Tierrablanca, OFM, 

e-mail rtierrablanca@ofm.org  

hoặc fax +90–212–243-2791 

trước 31/08/2016. Hai mươi 

người đầu tiên đăng kí sẽ được 

xác nhận và sẽ nhận chương 

trình chi tiết của khóa học. Khóa 

học tương tự bằng tiếng Tây Ban 

Nha và Ý dự kiến tổ chức vào 

tháng 10/2017. 

Khóa học quốc tế về JPIC: 4-15/04/2016 

Văn phòng Công Lý, 

Hòa Bình và Bảo Toàn 

Tạo Thành (JPIC) của 

Trung Ương Dòng 

OFM, cộng tác với 

Khoa JPIC của Đại học 

Giáo hoàng 

Antonianum ở Rome 

mời các tham dự viên 

đến với khóa học 

thường niên về JPIC. 

Chủ đề chính của 

năm nay là Thông điệp của Đức 

Giáo hoàng Phanxicô: Laudato 

sí. Khóa học này gồm 2 phần. 

Tuần đầu (5-8/4) dành cho mọi 

người. Nó mang tính hệ thống vì 

bao gồm tất cả các công cụ cần 

thiết để xây dựng một tầm nhìn 

hầu có thể giúp đối diện với các 

thay đổi cấp bách của thế giới 

hiện nay. 

mailto:%20rtierrablanca@ofm.org
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Tuần thứ hai (11-15/4) tập 

trung cụ thể về việc huấn luyện 

các Điều phối viên JPIC của 

Dòng. Chúng ta sẽ có cơ hội 

cùng nhau vạch ra đường hướng, 

xây dựng từ kinh nghiệm và suy 

tư, một cách thức mà có thể đồng 

hành với quá trình thay đổi đến 

từ Phúc Âm và Linh đạo 

Phanxicô-Clara. 

---  

(VPTD) Tỉnh Dòng chúng ta 

có Anh Phanxicô X. Đinh Trọng 

Đệ (Giám sư Nhà Tập) và Anh 

Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm (Thư 

kí Ban JPIC Tỉnh dòng) tham dự 

khóa học này. 

Khai mạc Khóa học quốc tế về JPIC 2016 

“Khóa học quốc tế về 

Công lý, Hòa bình và Bảo 

toàn Tạo thành lần thứ 10 

được tổ chức tại Đại học Giáo 

hoàng Antonianum, Roma” 

Khóa học bắt đầu hôm thứ 

Ba, 5/4/2016 với chủ đề của 

năm: nhân loại và việc chăm 

sóc ngôi nhà chung. Trung 

Ương Dòng cộng tác với Khoa 

thần học của Đại học Giáo hoàng 

Antonianum (PUA) tổ chức 

khóa học này. Năm nay, chủ đề 

trọng tâm của khóa học tập trung 

vào các giá trị của JPIC dưới ánh 

sáng Thông điệp Laudato Si’ của 

Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

Khai mạc khóa 

học, Giáo sư 

Agustín 

Hermández, 

OFM, Hiệu phó 

của PUA và Giáo 

sư Alvaro 

Cacciotti, OFM, 

Khoa trưởng 

Khoa Thần học, đã có những lời 

chúc tốt đẹp cho khóa học và 

nhấn mạnh đến tầm quan trọng 

của các thách đố được nói đến 

trong Thông điệp Laudato Si’ và 

các giá trị được JPIC thúc đẩy. 

 

Buổi cầu nguyện chung Phan Sinh tại Lahore, Pakistan 

(ofm.org) Vào ngày 28 tháng Ba năm 

2016, các tu sĩ Phan Sinh gồm các chị em 

Phan Sinh, Cộng đoàn Kitô hữu và Hồi 

giáo đã tổ chức buổi cầu nguyện tại công 

viên Guishan-Iqbal, Lahore ở Pakistan, 

nơi mà 90 người bị giết và ít nhất 300 

người bị thương bởi cuộc đánh bom tự 

sát vào buổi tối hôm trước, vào Chúa 

Nhật Phục Sinh. Hầu hết các nạn nhân 

trong vụ đánh bom đẫm máu này là phụ 

nữ và trẻ em Kitô hữu, những người đang 

tham dự lễ Phục Sinh với gia đình của họ 

ở công viên. Các anh em Phan Sinh, 
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Jamil Albert và Victor Sawera, đã hiện diện tại đó sau vụ đánh bom để hỗ trợ những người bị thương và 

an ủi các gia đình đang đau buồn. 

Tu sỹ trượt ván dòng Phanxicô giành giải thưởng âm nhạc 

(phanxico.vn) ‘Mọi kỹ thuật 

và giọng hát đều của thầy 

Gabriel.’ 

Đây không phải là chuyện 

thường thấy mỗi khi bạn đọc mô 

tả video 

(http://phanxico.vn/2016/04/07/

tu-sy-truot-van-dong-phanxico-

gianh-giai-thuong-am-nhac/). 

Nhưng thầy Gabriel không phải 

là một người thường. Thầy 

không chỉ có giọng hát nhạc bình 

ca xuất chúng, mà còn biểu diễn 

trên chiếc ván trượt. 

Và thầy dòng Phanxicô đặc 

biệt này đã gây chú ý cho Học 

viện Quốc gia về Nghệ thuật và 

Khoa học Truyền hình. Cuối 

năm 2015, video được thực hiện 

bởi êkíp Spirit Juice Films, đã 

giành được giải thưởng ca nhạc 

ở vùng Chicago. 

Thầy Gabriel chia sẻ, ‘Tôi 

muốn hoa trái của video này là 

một tình yêu đơn sơ. Tình yêu 

của Thiên 

Chúa và 

người thân 

cận, và tình 

yêu dành 

cho Đức Mẹ 

mà thế giới 

chưa từng 

thấy. Chúng 

tôi làm mọi 

sự vì vinh 

quang Chúa 

và tình mến 

dành cho Đức Mẹ, và với video 

này, chúng tôi có thể đạt được 

điều này, ở nhiều mức độ khác 

nhau.’ 

Thầy Gabriel đã bắt đầu trượt 

ván rất lâu trước khi mặc áo 

dòng. Thầy đã rèn luyện với ván 

trượt suốt bảy năm, trước khi 

nhận định ơn gọi đi tu, và bỏ sân 

trượt để vào tu viện. Rồi suốt sáu 

năm, thầy không động đến ván 

trượt. 

Nhưng một ngày nọ, cha bề 

trên gọi thầy và giao một lệnh 

bất thường: cầm lấy ván trượt và 

đi ra công viên trượt ván mỗi lần 

một tuần, phúc âm hóa bằng 

chính lời chứng của mình. Và 

thầy Gabriel với lời khấn vâng 

phục đã vâng lời. Thầy đã vươn 

đến với rất nhiều người bằng 

chiếc ván trượt, đặc biệt là 

những người trẻ. Và bây giờ, 

nhờ video này, thầy đang vươn 

đến mọi người khắp toàn cầu. 

Một cộng đoàn Phanxicô mới được thành lập ở Smyrna 

(http://vi.radiovaticana.va) 

Istanbul –  “Làm chứng cho Tin 

Mừng bằng cách thúc đẩy đối 

thoại đại kết và liên tôn và đối 

thoại văn hóa theo phương pháp 

và tấm gương của thánh 

Phanxicô thành Assisi”, là tinh 

thần mà các tu sĩ Phanxicô dõi 

theo khi thành lập một cộng 

đoàn mới ở Smyrna, thuộc trung 

đông của Thổ nhĩ kỳ. Ban tổng 

cố vấn của dòng Anh em Hèn 

mọn, thường được gọi là 

Phanxicô, đã cho hãng tin Fides 

biết là Bề trên Tổng quyền, cha 

Michael A. Perry và Ban tổng cố 

vấn đã quyết định thành lập một 

cộng đoàn mới ở Smyrna để 

đồng hành với cộng đoàn hiện tại 

ở Istanbul. Cộng đoàn mới này 

là một cộng đoàn  quốc tế, bao 

http://phanxico.vn/category/thanh-hien/
http://vi.radiovaticana.va/
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gồm các tu sĩ đến từ mọi ngõ 

ngách của thế giới. 

Ý tưởng thành lập cộng đoàn 

quốc tế này của cha Hermann 

Schalück, cựu Bề trên Tổng 

quyền của Dòng, đã xuất hiện 

trong chuyến viếng thăm Đức 

Bartholomew I. Vài năm sau, 

một cộng đoàn đầu tiên hoạt 

động cho đối thoại đại kết và liên 

tôn được xây dựng ở Istanbul. 

Nó làm chứng cho một cách 

sống loan báo Tin mừng, thúc 

đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, 

hiệp thông với Giáo hội địa 

phương và cung cấp một hoạt 

động huấn luyện trường kỳ cho 

Dòng. 12 năm đã qua và bây giờ 

một cộng đoàn thứ hai xuất hiện. 

Các tu 

sĩ 

Phanxicô 

ở Istanbul 

giải thích 

là “chiều 

kích rao 

giảng Tin 

mừng 

được sống 

chính yếu 

trong việc 

phát triển 

đối thoại đại kết và liên tôn. 

Những hoạt động thường niên 

bao gồm tuần cầu nguyện cho 

hiệp nhất, trao đổi và viếng thăm 

các anh em Hồi giáo trong tháng 

Ramadan, một khóa thường 

huấn về đối thoại đại kết và liên 

tôn đã được tổ chức 12 lần, một 

buổi họp mặt cầu nguyện theo 

tinh thần Assisi, cũng như các 

hoạt động khác tại Giáo hội địa 

phương. (Agenzia Fides 

06/04/2016) 

Anh em Phan Sinh tái khẳng định: “Chúng tôi không bỏ rơi Syria!” 

Vào tháng Ba năm 2016 trang 

web TerraSanta.net đã đưa tin 

rằng Giám hạt của Hạt Dòng Đất 

Thánh, Anh Pierbattista 

Pizzaballa mời gọi các anh em 

cầu nguyện và suy tư, để giúp 

Anh và Hội đồng Hạt Dòng 

quyết định có nên ở lại Knayeh, 

Yacoubieh và Jdeideh: ba ngôi 

làng nhỏ trong thung lũng 

Orontes. 

Nhiều anh em đã hồi đáp với 

Anh Giám hạt bằng thư tín hoặc 

bằng điện thoại. Anh Pizzaballa 

muốn cảm ơn anh em, vào cuối 

tháng Giêng, trong số đó có một 

thông điệp anh viết như say: 

“Tôi đã đọc và suy niệm những 

lời chia sẻ của anh cách cẩn thận, 

với nhiều suy nghĩ và bận tâm. 

Những góp ý của anh đã giúp 

chúng tôi rất nhiều và chúng tôi 

lấy quyết định đỡ mệt mỏi hơn. 

Một lần nữa, xin cảm ơn anh! 

Hầu như tất cả anh em đã bày tỏ 

quan điểm rằng chúng tôi phải ở 

lại trong làng, mà không bận tâm 

đến số lượng thực tế giáo dân 

(khoảng 400 trong ba làng) và 

bất chấp nguy hiểm.” 

“Hạt Dòng - thêm vào đó là 

Giám hạt - chưa bao giờ từ bỏ 

những nơi và những người mà 

Giáo Hội đã giao phó cho mình, 

thậm chí có nguy cơ gặp nguy 

hiểm. Không phải là một vài 

trong số các vị tử đạo của chúng 

tôi, ngay cả trong thời gian gần 

đây, đã chết trong hoàn cảnh 

không quá khác với tình hình 

hiện nay. Vị mục tử không bỏ rơi 

đoàn chiên của mình và không 

nên hỏi rằng đàn chiên của mình 

có giá trị nhiều hay ít, số lượng 

nhiều hay có trẻ trung hay 

không. Đối với chủ chăn, tất cả 

các con chiên là quan trọng và 

anh ta hoặc cô ấy yêu tất cả 

chúng bằng nhau.” 

Franciscan Missions đã 

chuẩn bị một đoạn video ngắn 

cho thấy cuộc khủng hoảng nhân 

đạo ở Syria và đưa ra một lời kêu 

gọi gây quỹ để giúp đỡ những 

người có nhu cầu qua anh em 

chúng tôi, những người làm việc 

tại Syria. Hãy giúp chúng tôi tạo 

sự ra sự thay đổi. Vui lòng đóng 

góp! Viếng thăm: 

www.franciscanmissions.org.
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TÂN HỘI ĐỒNG TỈNH DÒNG THÁNH PEDRO BAUTISTA, PHILIPPINES 

Tu nghị Tỉnh Dòng Thánh Pedro Bautista lần thứ 12 với chủ đề: “Anh em và Hèn Mọn trong Ngôi 

Nhà Chung của chúng ta”, được tổ chức tại Học viện Đức Bà Các Thiên Thần (OLAS), với sự chứng 

kiến của Anh GINO CORREA, OFM, Tổng Kinh lý, đã bầu chọn Tân Hội đồng Tỉnh Dòng vào ngày 7 

tháng Tư năm 2016 vừa qua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cố vấn: 

Tính   từ trái sang phải:

1/ Anh ANDRES B. RAÑOA, OFM (tái đắc cử) 

2/ Anh BERNARDO M. LANUZA, OFM 

3/ Anh IRINEO R. TACTAC, OFM 

4/ Anh MARIO R. RICABLANCA, OFM 

 

TÂN HỘI ĐỒNG HẠT DÒNG THÁNH ANTÔN PAĐUA, PHILIPPINES 

Tại nhà Tĩnh tâm Thánh Gia, Nivel Hills, Lahug, Thành phố Cebu, vào ngày 4 tháng Tư năm 2016, 

55 anh em tham dự Tu Nghị dưới sự chủ tọa của Anh BALTAZAR A. OBICO, OFM đã bầu chọn Giám 

hạt, Phó Giám hạt và Các Cố vấn của Hạt Dòng Thánh Antôn Pađua. 

Giám hạt: Anh ARTURO C. DAQUILANEA, OFM 

Phó Giám hạt: Anh RENEE C. DEAN, OFM  

Các cố vấn: 

1. Anh NEIL J. BADILLO, OFM 

2. Anh ARIEL C. MANGA, OFM 

3. Anh RAUL M. YAKIT, OFM 

4. Anh DENNIS T. TAYO, OFM 

Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho Tân Hội Đồng Tỉnh Dòng Thánh Pedro Bautista và Tân Hội Đồng 

Hạt Dòng Thánh Antôn Pađua. 

  

G
iá

m
 t

ỉn
h

: 
 

A
n

h
 C

IE
L

IT
O

 R
. 

A
L

M
A

Z
A

N
  

(t
á

i 
đ

ắ
c
 c

ử
) 

 

P
h

ó
 G

iá
m

 tỉn
h

:  

A
n
h
 R

E
U

 J
O

S
E

 C
. G

A
L
O

Y
, O

F
M

  

(tá
i đ

ắ
c
 c

ử
) 

 



17 Chia sẻ 3&4 – 2016 (362) 

 

 

 

 

 

 

TIN CỘNG ĐOÀN DU SINH 

Người đưa tin: Jos Thiên Hưng 

rong tiết trời se lạnh của 

vùng đất Đà Lạt này, 

cộng đoàn Du Sinh xin nhờ chị 

gió, chị mây và muôn ngàn 

hương sắc của anh chị hoa gửi 

tới toàn thể anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh lời chúc Bình 

An và Thiện Hảo! Đặc biệt, cộng 

đoàn cũng xin nguyện chúc anh 

chị em luôn có được “tinh thần 

cầu nguyện và sốt mến” trong 

mùa Chay thánh cũng như ngập 

tràn niềm vui và bình an trong 

đại lễ mừng Đấng nghèo khó và 

chịu đóng đinh của chúng ta 

“hiến dâng mạng sống” và Phục 

Sinh vinh hiển, hầu có thể cảm 

nếm cách trọn vẹn tình yêu của 

Ba Ngôi trọn hảo đã và đang ban 

cho mỗi người qua kinh nghiệm 

chiêm ngưỡng của Cha Thánh.  

Thật vậy, “Chúa đã ban cho 

tôi...” là câu nói được Cha thánh 

Phanxicô lặp lại rất nhiều lần 

trong Di Chúc. Với ngài, mọi sự 

đều là hồng ân đến từ Cha thánh 

thiện. Nay anh em cộng đoàn Du 

Sinh cũng xin mượn lại những 

lời rất thánh ấy để diễn tả những 

“món quà ân sủng” mà Cha 

khoan nhân giàu lòng thương xót 

đã gửi tới cho cộng đoàn trong 

những tháng ngày vừa qua. 

Món quà đầu tiên mà anh chị 

em có thể dễ dàng nhận ra khi tới 

thăm cộng đoàn, đó là một 

khuôn viên nho nhỏ nhưng lại rất 

nên thơ và dễ đưa lòng người 

ngập sâu trong tình yêu Thiên 

Chúa. Dù cho, Đà Lạt những 

ngày này đang ở trong mùa khô, 

nhưng không vì vậy mà khuôn 

viên thiếu đi muôn ngàn hương 

thơm của đủ sắc hoa và sự vui vẻ 

của những bàn tay nhỏ bé vẫn 

ngày đêm góp công trang trí ngôi 

nhà của Thiên Chúa. Món quà 

nhỏ bé này cũng là một phần tạo 

nên sức hút cho anh chị em ghé 

thăm cộng đoàn. Hơn thế nữa, 

như thể hiệp thông với thông 

điệpLaudato Si của Đức thánh 

cha Phanxicô, anh chị thỏ, chim, 

gà, rau, ngỗng, cá... trong cộng 

đoàn không ngừng gia tăng về 

quân số. Sự hiện diện của anh chị 

ấy sẽ là vết tích cho anh em trong 

cộng đoàn nhận ra rõ hơn khuôn 

mặt của Cha toàn năng và thánh 

thiện. 

Xin ngược lại thời gian một 

chút để có thể chia sẻ với anh chị 

em món quà tiếp theo của cộng 

đoàn. Những ngày tết được coi 

là ngày đoàn viên, nơi tình gia 

đình được gắn kết cách cụ thể và 

sung mãn nhất. Ấy nhưng, sự 

đoàn viên ấy lại có chút khác biệt 

nơi cộng đoàn Du Sinh. Đây là 

năm đầu tiên anh em lớp tập sinh 

Giuse Cô-pét-ti-nô đón tết cùng 

nhau. Lẽ dĩ nhiên, với nhiều tập 

sinh đây là cái tết đầu tiên mà 

anh em không đón giao thừa 

cùng với gia đình. Ấy nhưng, 

dường như giọt nước mắt chẳng 

hề bén mảng tới khóe mi. Bởi 

anh em được đón tết với một 

“gia đình” lớn hơn, nơi có anh 

em, nơi có khoảng lặng để gặp 

gỡ Thiên Chúa chí tôn cách cá 

vị, và là nơi anh em có thời gian 

rời xa những ồn ào của thú vui 

bên ngoài để cầu nguyện cho thế 

giới trong khoảnh khắc giao 

thừa. Anh em cùng nhau làm 

bánh chưng và 

canh bánh 

trong một góc 

sân với chỉ một 

chiếc bạt nhỏ 

làm mái che; 

tựa thể như 

mái lều nơi 

Rivô- Tortô 

năm xưa. Đây 

cũng là dịp để 

anh em được 

đến với những 

“Bà Chúa 

T 



18 Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

Nghèo” và tặng trao cho Bà 

những chiếc bánh huynh đệ và 

hèn mọn, để rồi anh em nhận lại 

nơi Bà niềm hạnh phúc, tình yêu 

và lửa mến dấn thân... Ngoài ra, 

một món quà lớn đã được Cha 

chí thánh gửi tới cho cộng đoàn, 

đó là những vị khách từ bốn 

phương đến với cộng đoàn trong 

những ngày tết. Anh em không 

có được cơ hội làm chứng tá 

Phúc Âm nhiều trong thế gian, 

thì nay Cha chí thánh đã gửi “thế 

gian” đến với anh em hầu đặt để 

thêm nơi anh em những tấm 

chân tình củatình đệ huynh và 

lòng thương mến. 

Anh em trong cộng đoàn 

cũng rất hạnh phúc khi nhận 

được món quà là sự hiện diện 

của những anh em quốc tế. Anh 

Đa-nai đến từ Thái Lan. Anh đã 

chia sẻ đời sống với cộng đoàn 

một tháng. Sự tháp nhập vào đời 

sống cộng đoàn rất nhanh của 

anh là một bài học quý giá cho 

anh em tập viện. Anh Bruce đến 

từ tỉnh dòng New Mexicô. Anh 

chia sẻ đời sống với cộng đoàn 

trong ba tháng. Ngoài việc tháp 

nhập với cộng đoàn qua các giờ 

sinh hoạt, anh còn dành nhiều 

thời gian giúp đỡ anh em về Anh 

Văn. Tuy thời gian không phải là 

dài, nhưng sự hiện diện của hai 

anh đem đến một “Tinh thần 

Phan Sinh mở rộng”. Đây cũng 

là cơ hội để anh em trong cộng 

đoàn, nhất là các anh em tập sinh 

có cơ hội tự tin hơn trong giao 

tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, 

anh em cũng rất vui mừng được 

chào đón sự ghé thăm của anh 

Giám Tỉnh Marc Le Goanvec, 

anh Aimé Thông đến từ Tỉnh 

Dòng Tây Canada. Anh Jack, 

Giám Tỉnh Tỉnh Dòng New 

Mexico. Qua những chia sẻ của 

các anh, anh em trong cộng đoàn 

hiểu rõ hơn đời sống của những 

Anh Em Hèn Mọnnơi các tỉnh 

dòng bạn. Đồng thời, đây cũng 

là món quà Chúa dành riêng cho 

anh em tập sinh suy nghĩ và cầu 

nguyện cho việc chọn lựa hướng 

dấn thân của mình. 

Riêng với anh em tập sinh lớp 

Giuse Cô-pét-ti-nô đã được Cha 

của niềm vui tặng trao cách riêng 

món quà là tuầnlinh thao. Đây là 

cơ hội giúp anh em có khoảng 

riêng với Ba Ngôi trọn hảo qua 

việc tạm tách rời đời sống 

thường ngày để đi sâu vào những 

giờ suy gẫm. Tiếp sau đó một 

tuần, anh em đã được anh Giuse 

Nguyễn Đoàn Tân, OFM hướng 

dẫn cách thức cầu nguyện qua 

“Hành trình tâm linh lên cùng 

Thiên Chúa” của thánh Bô-na-

ven-tu-ra. Đây là một sự chuẩn 

bị cách ưu ái mà Thiên Chúa 

dành tặng cho anh em để đi sâu 

vào sự gặp gỡ cá vị với Thiên 

Chúa hầu triển nở cách sung mãn 

mọi tương quan trong những 

ngày Chay thánh cũng như cho 

cả hành trình bước theo Đức Ki-

tô nghèo khó và chịu đóng đinh. 

Với những anh lớn trong 

cộng đoàn, những người đã có 

những khoảng thời gian dài thực 

hành lối sống Phúc Âm, nay 

được Cha chí ái mời gọi đến với 

những vùng “ngoại biên”. Anh 

em đã mau mắn và sẵn sàng giúp 

dạy học, tĩnh tâm, mục vụ cho 

nhiều hội dòng và giáo xứ.  

Năm thánh lòng thương xót là 

một món quà lớn, nơi anh em kín 
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múc được sức mạnh của tình 

Cha nhân hậu. Vì thế, anh em 

trong cộng đoàn đã có một ngày 

đi hành hương tại nhà thờ Chính 

tòa giáo phận Đà Lạt. Ngày hành 

hương này không chỉ là cơ hội để 

tình huynh đệ trong cộng đoàn 

được thêm triển nở, nhưng còn là 

cơ hội để anh em hiệp thông 

cùng Giáo Hội trong việc cảm 

nếm và loan báo lòng thương xót 

của Chúa Cha nhân lành.  

Tất cả những món quà ấy 

được Ba Ngôi chí thánh đựng 

trong một hộp quà lớn là Mùa 

Chay Thánh. Anh em được mời 

gọi dành nhiều thời gian hơn để 

thực hành việc hy sinh, hãm 

mình hầu mong góp thêm những 

“giọt nước” cho những người 

đau khổ và các linh hồn nơi 

luyện ngục.  

Những ngày Chay thánh đã 

dần đi tới những ngày cao điểm 

của Phụng vụ. Tuy nhiên, đó chỉ 

là cách tính theo thời gian, điều 

quan trọng hơn mà anh em luôn 

ý thức đó làmỗi Mùa Chay là 

một ân huệ Chúa Ban để anh em 

có cơ hội được sống cách trọn 

vẹn đời sống hoán cải của người 

Anh Em Hèn Mọn. Hầu mong sẽ 

được vui hưởng niềm hạnh phúc 

trong ngày Chúa Con Chí Ái 

Phục sinh vinh hiển.Những cánh 

chim trên bầu trời trong xanh 

đang sải cánh bay về tổ ấm. 

Muôn tinh tú của trời đêm đang 

đua nhau ngợi khen Thiên Chúa. 

Dáng chiều vẫn in bóng Thập giá 

tình yêu. Và lòng người đang 

khắc khoải để trở về cùng Đấng 

tình yêu. Màu tím của Mùa Chay 

Thánh dường như không còn là 

một sự khổ đau, buồn sầu nhưng 

còn là mầu của thống hối, mầu 

của hy vọng và ngợi ca.  

Những món quà sẽ vẫn được 

Cha Chí Thánh tiếp tục tặng trao 

cho anh em trong cộng đoàn. Dù 

thật khó để anh em trong cộng 

đoàn Du Sinh có thể chia sẻ hết 

với toàn thể anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh qua những 

trang giấy này. Tuy nhiên, anh 

em trong cộng đoàn tin tưởng 

rằng những lời cầu nguyện và 

tình hiệp thông huynh đệ Phan 

Sinh sẽ là mối dây hữu hiệu nhất 

để anh chị em có thể hiểu và 

cùng cộng đoàn dâng lên Ba 

Ngôi trọn hảo, Mẹ Maria vô 

nhiễm nguyên tội, tổng lãnh 

thiên thần Micae, Cha Thánh 

Phanxicô và toàn thể các thánh 

những lời tạ ơn, ngợi khen vì 

công trình kỳ diệu của Thiên 

Chúa toàn năng. Nguyện xin Ba 

Ngôi chí thánh tươi nét mặt, đoài 

nhìn và chúc lành cho mỗi người 

chúng ta qua trong Đấng Phục 

Sinh!

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ đưa tin 

1. Vào dịp Tuần Thánh tại 

Cộng đoàn cũng như Trung 

tâm Tâm Thần đều có những 

ngày cử hành Tuần Thánh thật 

sốt sắng và tâm tình. Trong ba 

ngày “Tam Nhật Thánh” tại 

trung tâm Tâm Thần đã cử 

hành các buổi phụng vụ vào 

lúc 16g, mặc dù phần lớn 

thành phần tham dự là bệnh 

nhân ngoại trừ hai anh em 

phục vụ nhưng bầu khí của 

trung tâm gần như lắng động, 

để cùng nhau hòa với tình yêu 

“khổ nạn” của Chúa Giê-su. Tại 

Cộng đoàn “Tam Nhật Thánh” 

được cữ hành vào lúc 18g, riêng 

đêm vọng Phục Sinh thì 19g. 

Các ngày cử hành này có khoảng 

60 giáo dân đến tham dự thánh 

lễ, phần lớn là sinh viên cùng với 

những bà con gần Cộng đoàn. 

Thánh lễ tiệc ly được cử hành 

thật sốt sắng, được anh chủ tế 

diển tả ý nghĩa của tình yêu và 

sự phục vụ mà chính Đức Giê-su 

NIỀM VUI  

NỐI TIẾP  

NIỀM VUI 

Cộng đoàn Cần Thơ xin kính chào anh Giám Tỉnh, Quý anh em 

trong Tỉnh Dòng cùng toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan 

Sinh. Trước tiên chúng em nguyện chúc anh Giám Tỉnh, Quý anh 

em cùng toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh được 

tràn đầy niềm vui và ơn lành của Đấng Phục Sinh “ALLELUIA”. 

Giờ đây chúng em xin chia sẻ một vài tin tức của Cộng đoàn. 
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đã dạy qua bài giảng và nghi 

thức rửa chân. Hình ảnh hôn 

chân của chủ tế đã làm cho nhiều 

người phải xúc động, tâm tình đó 

kéo dài cho đến giờ chầu thánh 

thể củng như buổi cử hành nghi 

thức tưởng niệm Cuộc Thương 

Khó của Chúa. Trong đêm vọng 

Phục Sinh khoảng 18g30 giáo 

dân đã đến cộng đoàn trong niềm 

vui với vẻ mặt hân hoan đón chờ 

giây phút Chúa sống lại. Đúng 

19g thánh lễ được cử hành rất 

trang nghiêm và sốt sắng, niềm 

vui đó đã được anh em chia sẻ 

với bà con giáo dân trong buổi 

liên hoan sau thánh lễ, bằng một 

nồi cháo vịt mà chính tay anh em 

nuôi trong mấy tháng qua. Chính 

Đấng Phục Sinh đã đem lại niềm 

vui này và niềm vui này được 

kéo dài qua những biến cố và sự 

kiện trong nhịp sống của Cộng 

đoàn. 

2. Kế đến Cộng đoàn có thêm 

niềm vui mới. Đó là nhờ ân ban 

của Thiên Chúa đã chọn anh 

Vượng đang phục vụ tại Cộng 

đoàn bước lên bàn thánh để 

trở thành linh mục 

của Đức Ki-tô vào lúc 7g ngày 

03/04/2016 tại Cộng đoàn 

Thủ Đức. Sau đó anh  về nhà 

cử hành thánh lễ mở tay để tạ 

ơn Thiên Chúa. Vào ngày 

07/04 anh đã trở lại Cộng 

đoàn để dâng thánh lễ tạ ơn 

cùng với anh em trong cộng 

đoàn, những anh em bệnh 

nhân, và một số bà con giáo 

dân. Thánh lễ có cha Thư ký 

Giáo phận Cần Thơ, cha bề 

trên dòng Đa minh, quý cha từ 

cộng đoàn Cù Lao Giêng cùng 

đồng tế với Tân linh Mục. 

Trong bài giảng lễ Tân Linh 

Mục đã chia sẻ về những 

Hồng ân mà Thiên Chúa đã 

ban cho anh, cũng như chọn 

anh trở thành người tu sĩ Phan 

Sinh, bài chia sẻ rất chân tình, 

đơn sơ, với giọng chậm và từ 

từ nhưng mang tính chân thật, 

giản dị như chính con người 

của anh. Niềm vui nối tiếp 

niềm vui, không chỉ vui ở 

Cộng đoàn mà còn lan tỏa đến 

Giáo xứ Micae ở Sóc Trăng 

nơi mà anh đang phục vụ 

trong những ngày thứ sáu đến 

chúa nhật, anh được cha xứ tổ 

chứ lễ tạ ơn vào chúa nhật sau 

đó. 

3. Trong cộng đoàn, anh bề 

trên rất vui vì có thêm một anh 

linh mục chia sẻ với anh trong 

việc dâng lễ cho trung tâm vào 

các buổi chiều khi anh Vượng 

có ở nhà. Niềm vui không thể 

thiếu đó là tình hình sức sức 

khỏe của tất cả anh em đều ổn 

định.  

Trên đây là một vài thông 

tin của đời sống anh em Cộng 

đoàn Cần Thơ, chắc chắn 

chúng em không thể chia sẻ 

hết đời sống của Cộng đoàn. 

Một lần nữa chúng em xin 

kính chúc anh Giám Tỉnh, quý 

anh em trong Tỉnh Dòng, 

cùng tất cả anh chị em trong 

đại gia đình Phan Sinh tràn 

đầy Hồng Ân của Đấng Phục 

Sinh “ ALLELUIA”. 
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TIN NHÀ CẦU ÔNG LÃNH 

 

ẫu biết rằng việc phải đến sẽ đến, vẫn 

không mấy ai sẵn sàng đón nhận chuyện 

phải đến, khi đó là chuyện đau buồn và mất mát. 

Đó là tâm trạng của anh em, của gia đình và của 

các con cái cha Benoit Trần Mình Phương trước 

cuộc ra đi của cha. Cha đã được Chúa gọi về ngày 

9/3/2016 lúc 8g sáng, hưởng thọ 99 tuổi. Cuộc đời 

ngót nghét một thế kỷ thật quá phong phú để có 

thể viết lại trong một bài báo. Do đó, anh em Cộng 

đoàn Cầu Ông Lãnh chỉ xin lại cảm xúc có được 

với cha trong một ít thời gian cuối đời.  

Năm 1999, cha về nghỉ 

dưỡng tại Cộng đoàn COL. Lúc 

ấy cha đã là một ông cụ 81 tuổi. 

Tuy không giữ chức vụ gì nữa, 

cha vẫn có thể tiếp xúc với mọi 

người, cử hành các bí tích, và 

sinh hoạt chung với anh em 

trong cộng đoàn. Chỉ đến khi đã 

ngoài 95 tuổi, việc đi đứng quá   

khó khăn, cha mới thôi không 

còn dâng lễ chung.  

Chúa đã ban cho cha một quà 

tặng mà không phải ai cũng 

được. Chẳng thấy cha có triệu 

chứng bệnh mãn tính nào. Cha tự 

mình làm vệ sinh cá nhân và đi 

lại được, cho dù khó khăn; ít nữa 

là cho đến gần một năm trước 

khi mất. Cha ăn được và ngủ 

được một cách điều độ. Tinh 

thần cha vẫn minh mẫn và nói 

năng rất khôn ngoan. Cha vẫn 

nhớ các bài hát La-tinh, vẫn nói 

được tiếng Pháp, và đôi khi cao 

hứng còn huýt sáo vui vẻ. Tuổi 

tác càng ngày càng tách cha ra 

khỏi những sinh hoạt ồn ào, 

nhưng đã không lấy đi được 

niềm vui của người tu sĩ. Cha vui 

với thế giới riêng của cha gồm 

một căn phòng và một ít đồ dùng 

cần thiết. Cha tận hưởng niềm 

vui Chúa ban là những bữa ăn 

được anh em dọn cho mình và 

những cuộc thăm viếng của các 

con cháu xa gần.  

Sau bao nhiêu năm bôn ba với 

nhiều công việc và chức vụ, nay 

đã đến lúc buông bỏ tất cả. Lúc 

này chẳng còn thấy dáng vẻ và 

tính khí của cha Benoit thuở làm 

Hiệu trưởng trường Hưng Đạo 

(Nha Trang) hay Bề trên nhà 

Đakao nữa. Nhiều học trò còn 

nhắc lại hình ảnh ông hiệu 

trưởng phì phèo điếu thuốc trên 

môi và hét ra lửa trên sân trường, 

D KHI CHÚA 
THƯƠNG 

GỌI CHA VỀ 
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hoặc phon phon chạy xe gắn 

máy trên phố mà chẳng cần giữ 

tay lái. Nhiều anh em còn nhớ 

hình ảnh rất “xung” mà cũng rất 

huynh đệ khi cha đánh cờ tướng 

với các cha như cha Agnello 

Đình và cha Jean-Marie Phán. 

Con cái Phan Sinh của cha vẫn 

cảm phục cha khi nhắc nhau ôn 

lại tính năng động của cha trong 

công việc lãnh đạo và mục vụ, 

nhưng cũng biết rằng cha không 

phải là người dễ dãi. 

Thời gian tiếp tục trôi và làm 

mờ dần ký ức. Có khi cha nhận 

ra người này người kia đến thăm, 

nhưng có lúc lại như chẳng biết 

ai. Có khi cha vui được anh em 

và cháu con chăm sóc, nhưng 

cũng có lúc chẳng tỏ lộ cảm xúc 

gì. Có lúc cha nói đôi ba câu 

chuyện, nhưng có những lúc cha 

ngồi một mình đăm chiêu và lẩm 

bẩm 

những chữ mà chỉ mình cha 

hiểu. Cha quên nhiều để chỉ nhớ 

ít thôi, nhưng đó là điều cốt lõi. 

Bài kinh Mười Điều Răn đã 

được cha lớn tiếng đọc đi đọc lại 

không biết bao nhiêu lần trong 

ngày và hết ngày này qua ngày 

khác. Có lời Thánh vịnh rằng: 

“Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, 

các quyết định miệng Ngài phán 

ra” (Tv 118,13). Phải chăng đây 

là điều cha ấp ủ và thực thi trong 

suốt cả cuộc đời theo Chúa?  

Chị Chết cuối cùng đã đến và 

đem cha về với Chúa. Gần ba 

ngày (từ trưa thư Tư đến sáng 

thứ Bảy), cha nằm yên nghỉ giữa 

cộng đoàn anh em và cộng đoàn 

giáo xứ. Cha đã “gặp lại” rất 

nhiều anh em Phan sinh, nhiều 

người quen biết gần xa, các con 

cháu, và nhiều đoàn thể, cùng 

với các Dòng tu đến chào thăm 

cha. Nhiều thánh lễ đã được cử 

hành và không biết bao nhiêu lời 

cầu nguyện đã được dành cho 

cha.  

Nỗi buồn chia ly đã chuyển 

dần thành niềm hân hoan. Mọi 

người tạ ơn Chúa với cha và vui 

mừng với cha vì cha đã hoàn tất 

68 năm linh mục, 71 năm Khấn 

Dòng, và 99 năm cuộc đời Ki-tô 

hữu. Xin cám ơn cha đã là quà 

tặng cho đời và cho anh em.  

Xin cho cha được nghỉ yên 

muôn đời.  

Giu-se Phạm Văn Bình
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MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM 
 

5g sáng ngày 18.3.2016, 

chuyến xe chở phái đoàn từ 

thiện đã xuất phát từ nhà thờ 

thánh Antôn, Cầu Ông Lãnh đi 

khám bệnh và phát quà cho 40 

em bệnh nhân tâm thần của 

Mái Ấm Ân Phúc, Cần Thơ. 

Trên xe gồm có 3 Bác sĩ (Hiền, 

Hùng, và Sr. Tố Nga) và 2 thành 

viên của HĐMV giáo xứ thánh 

An-tôn (anh Phát và anh 

Sương).  

Từ 16/1/2016 chúng tôi đã 

ứng dụng thuốc chống loạn thần 

mới cho bệnh nhân (olanzapin). 

Sau 2 tháng sử dụng thuốc mới, 

các bệnh nhân đã có cải thiện rõ 

rệt, tác dụng phụ của thuốc được 

giảm thiểu. Lần khám này, công 

việc chủ yếu của chúng tôi 

là điều chỉnh lại liều thuốc cho 

phù hợp hơn và xử trí những 

trường hợp bệnh nặng. 

Ngoài việc cung cấp thuốc 

men, lần này chúng tôi cũng trao 

tặng 100 bộ quần áo đồng phục 

cho bệnh nhân. Lần đầu tiên 

Mái Ấm Ân Phúc có đồng 

phục! Đứng nhìn các bệnh nhân 

vui mừng với bộ quần áo mới, 

chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. 

Xin chân thành cám ơn các vị ân 

nhân đã quảng đại đóng góp 

cho đợt quà tặng lần này. Xin 

Chúa trả công bội hậu cho quý 

vị. 

Vậy là việc điều trị bằng 

thuốc men là tạm ổn, nhưng còn 

vấn đề kèm theo là phục hồi 

chức năng (tâm lý trị liệu, 

lao động trị liệu, giúp hòa nhập 

cộng đồng). Kinh nghiệm ở 

Bệnh viện Lê Minh Xuân là giúp 

cho bệnh nhân học nghề dệt 

chiếu. Hiện tại muốn ứng 

dụng điều này ở Ân Phúc là bất 

khả vì chỉ có 3 thầy phục vụ cho 

40 bệnh nhân, công việc bù đầu 

liên tục 24/7. Ước mong sao có 

thêm những bàn tay tình nguyện 

góp sức....  

Vài dòng chia sẻ, xin gởi kèm 

mấy tâm hình minh họa. 

Ta-đê-ô Phạm Văn Hiền 
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Tin Cộng Đoàn  

PHANXICÔ THỪA SAI PLEIKU 
Người đưa tin: Phêrô Nguyễn Đình Phục 

Thông Tin 

rong những ngày qua, 

chúng ta sống trong niềm 

hân hoan và cảm mến vì Chúa 

Giêsu Phục Sinh đã tỏa lan Ánh 

Sáng Cứu Độ và Lòng Thương 

Xót của Ngài cho Giáo Hội nói 

chung và cho Tỉnh Dòng thánh 

Phanxicô Việt Nam nói riêng có 

những Linh mục và Phó tế mới. 

Biến cố trọng thể ấy được diễn 

ra sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh 

và trong Năm Thánh Lòng Chúa 

Thương Xót đã diễn tả hết ý 

nghĩa và sứ vụ của những mục tử 

mới trong hành trình phục vụ 

những con người đau khổ và 

nghèo đói ở những vùng sâu, 

vùng ven. 

Cộng Đoàn Phanxicô Thừa 

Sai Pleiku và Kon Tum đón nhận 

ơn lành của Chúa khi có người 

anh em đang phục vụ truyền giáo 

lãnh nhận chức linh mục. Sau 

một thời gian dài phục vụ truyền 

giáo ở Tây nguyên, anh Giuse 

Chu Văn Liên đã âm thầm cầu 

nguyện và rao giảng Lời Chúa 

bằng gương sáng của mình, để 

hôm nay Chúa chúc lành và mời 

gọi anh tham gia vào chức vụ Tư 

Tế. Mong sao những cảm 

nghiệm thiêng liêng mà anh có 

được sẽ giúp anh luôn luôn trung 

thành với Chúa và Tỉnh Dòng 

đến cùng. 

Hiện tại Cộng Đoàn Phanxicô 

Thừa Sai Pleiku đã chia tay với 

Anh Em KonTum sau 10 năm 

gắn bó trong một cộng đoàn. Số 

anh em Pleiku còn lại là 10, 

trong đó có 6 linh mục và 4 tu sĩ. 

Anh Chi là Phụ Trách kiêm 

những chức vụ cao cả trong Giáo 

Phận như Quản Hạt Mang Yang, 

Đại Diện Giám mục về Tu sĩ (= 

Chủ Tịch Liên Tu Sĩ) Giáo Phận, 

Cha xứ Lệ Cần. Không biết 

trong ngày tháng tới có những 

chức mới nào không? Hiện tại, 

anh ở Nhà Vườn Mít chăm lo 

cho những 

mầm non ơn 

gọi Phan 

Sinh. Anh 

Hoài thay thế 

anh chăm sóc 

Giáo Xứ Lệ 

Cần.  

Anh 

Nicôla Vũ 

Ngọc Hải đã 

rời Nhà 

Vườn Mít ra 

ở nhà Giáo xứ Hiếu Đức. Mặc dù 

sức khỏe của anh không thật sự 

tốt lắm, nhưng anh vẫn như con 

ngựa chiến xông pha đến các 

làng dân tộc trong vùng Chư 

Sang, các làng trong Giáo xứ 

Pleiku Róh và Giáo xứ Hiếu 

Đức.  

T 
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Anh Giuse Trần Văn Long 

cũng vậy. Anh vẫn âm thầm như 

Thánh Cả Giuse, phục vụ bà con 

dân tộc J’rai và Kinh trong vùng 

Huyện IaGrai bao la rộng lớn. 

Đồng hành và chia sẻ với anh có 

anh Giuse Nguyễn Khánh Thông 

chăm lo vùng Thị trấn IaKha, xã 

IaPếch và một phần xã IaGrăng. 

 Còn anh Micae YaThu thật 

đặc biệt. Anh vẫn khiêm tốn và 

âm thầm phục vụ bà con dân tộc 

Bahnar và Kinh trong Giáo xứ 

Phaolô H’Neng. Anh mang đến 

cho họ không biết bao điều mới 

lạ và hữu ích bằng tấm lòng của 

một nhà truyền giáo chân chính. 

Thầy Phát chăm lo cho nhà 

nội trú ơn gọi Phan sinh có hơn 

40 em. Hằng ngày anh chạy ra 

chạy vào các 

vùng truyền giáo 

để giúp các cha. 

Có thể đợt này, 

anh vui hơn khi 

hay tin mình được 

Nhà Dòng cho đi 

Át-xi-di sau 

những lần xuất 

ngoại bất thành. 

Thầy Phục vẫn 

công việc chăm 

sóc bệnh nhân 

phong, chăm sóc sức khỏe cho 

bà con dân tộc Jrai và giúp cha 

xứ IaTô. Hằng ngày, anh đi đến 

các làng để đưa bệnh nhân đi đến 

các cơ sở y tế. Công việc rất 

nhiều và khó khăn, nhưng anh 

vẫn vui tươi phục vụ. 

Thầy Đạt hiện đang ở với anh 

Hải tại Hiếu Đức. Từ khi rời Học 

Viện lên Pleiku, anh chăm chỉ 

học tiếng Jrai và giúp mục vụ 

anh Hải. Cùng với thầy Đạt, có 

thầy Thắng đang thực tập năm ở 

đây. 

Những Ơn Lành 

Không thể nào kể hết được 

những ơn lành mà Chúa ban cho 

Cộng Đoàn Phanxicô Thừa Sai 

Pleiku trong suốt thời gian qua. 

Trong niềm vui chung của Tỉnh 

Dòng như đã đề cập ở phần đầu, 

xin chia sẻ những ơn lành của 

Cộng đoàn trong Ngày Lễ Phục 

Sinh 2016 vừa qua. 

So với những năm trước, số 

lượng tân tòng năm nay ít hơn. 

Vào tối Lễ Vọng Chúa Phục 

Sinh, các cha trong Cộng Đoàn 

đã rửa tội và ban Bí Tích Thêm 

Sức cho 191 dự tòng. Trong số 

đó đa phần là người Jrai và 

Bahnar. Có chuyện như vậy 

không phải anh em không nhắm 

đến người Kinh mà anh em xác 

tín công việc truyền giáo của 

mình là đến các vùng xa, vùng 

ven và đến những con người dân 

tộc bị bỏ rơi bên lề. Hằng ngày, 

anh em vẫn chú tâm xây dựng 

các vùng truyền giáo mới như 

thành lập Giáo Điểm, Giáo Họ... 

Kinh Nghiệm Truyền Giáo 

Anh Nicôla chia sẻ: “Mấy 

ngày qua, ma quỷ quấy phá làng 

Bồ quá. Trong đêm Lễ Vọng 

Phục Sinh, đang lúc rửa tội cho 

dự tòng, một bà dân tộc bị té 

nhào. Trước đây, bà là một thầy 

cúng trong làng như một bà phù 

thủy. Nhưng nay, lắng nghe 

được tiếng Chúa, bà từ bỏ con 

đường cũ quay về với Chúa. Sau 

Thánh Lễ, bà chia sẻ rằng khi 

cha ban bí tích rửa tội cho bà, có 

một người đàn ông mặc áo đen, 

râu dài rất ghê sợ xô con té nhào 

và cấm con không được lại gần 

linh mục. Bà đã kêu cứu nhưng 

không ai biết gì cả...” 

Một trường hợp khác, một 

ông dân tộc không cho phép vợ 

mình theo đạo. Nhưng bà vợ vẫn 

quyết tâm theo đạo. Ông rất phẫn 

nộ trước việc làm của vợ và các 

con. Theo lời ông kể, cách đây 

mấy ngày, đang khi làm ngoài 

đồng, có một người đàn ông như 

trong trường hợp trên lôi ông đi 

và có ba người mặc áo trắng ra 

sức kéo con lại. Ông rất lo sợ. 

Anh Nicôla Hải trao cho ông 

một Cây Thánh Giá thì ông 

không bị lôi đi. Còn người đàn 

ông mặc áo đen vẫn ngồi trong 

nhà ông, suốt mấy ngày nay. Sợ 

quá nên ông đã luôn luôn cầm 

Cây Thánh Giá trên tay. 

Quả thật, trong suốt 10 năm 

truyền giáo ở Tây Nguyên, có rất 

nhiều thầy cúng trong các làng 

theo đạo. Họ đã trao lại cho anh 

Nicôla Hải rất nhiều đồ vật dành 

cho việc thờ cúng. Tất cả được 

Cộng Đoàn lưu giữ trong Nhà 

Truyền Thống. Nếu ai có dịp ghé 

thăm Cộng Đoàn, xin mời tham 

quan Nhà Truyền Thống. 

Nguyện xin Chúa Giêsu Phục 

Sinh ban ơn cho tất cả các tân 

tòng có được sức mạnh của Chúa 

trên con đường sống niềm tin 

của mình. 
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CUỘC HỌP CÁC GIÁM TỈNH FMM TẠI ROMA 

Vào cuối tháng 2/2016 chị 

Giám tỉnh Tỉnh Dòng FMM Việt 

Nam đã lên đường đến Roma 

tham dự Khóa họp các Tân Giám 

Tỉnh của toàn Hội Dòng. Khóa 

họp qui tụ 25 tân giám tỉnh bắt 

đầu Nhiệm kỳ I tại các Tỉnh 

Dòng, được khai mạc ngày 2/3 

tại nhà Trung Ương Via Giusti, 

và kết thúc ngày 23/3 với Chủ đề 

“Path to new horizons-Con 

đường dẫn tới những chân trời 

mới”. Ngoài các Tân Giám tỉnh, 

còn có sự hiện diện của BTTQ 

và toàn thể Hội Đồng Trung 

Ương cùng các “Ban Ngành 

đoàn thể” cấp Trung ương tham 

dự. Một ban Phục vụ Khóa họp 

thật phong phú và đa dạng cùng 

với Ban dịch thuật trực tiếp các 

ngôn ngữ chính của Hội Dòng.  

Cha 

Ambroise 

Nguyễn Văn Sĩ, 

ofm, chủ tế 

Thánh lễ khai 

mạc. Sr 

Francoise 

Massy – Bề trên 

Tổng quyền – 

khởi đầu với lời 

chào: “...Mỗi 

chị em đến tham 

dự khóa hội-học với lịch sử riêng 

của văn hóa mình, với hành trình 

riêng của dân tộc mình, với 

những tình huống khác nhau của 

Tỉnh dòng mình, của đất nước 

mình, với những trăn trở - thao 

thức của từng cá nhân..... nhưng 

hãy cùng nhau chia sẻ và khám 

phá những chân trời mới với 

niềm hy vọng, bởi chúng ta là 

một Thân Thể được Thần Khí nối 

kết và chính Mẹ Marie de la 

Passion song hành cùng chị em 

trong hành trình này, để sẵn 

sàng đáp lại lời mời gọi của 

Chúa trong 4 năm sắp tới...”.  

Sau phần giới thiệu chung, 

khóa họp đi vào các đề tài làm 

việc trên các nội dung khác nhau 

như: Sứ vụ của giám tỉnh; Tương 

quan với chị em, với các Tỉnh 

dòng khác, với Trung Ương, với 

TIN TỪ  
CHỊ EM FMM 
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Giáo Hội, Xã hội; Các chị Tổng 

thư ký, Tổng quản lý, Văn 

Phòng Lịch sử và Nhóm Truyền 

Thông cũng trao đổi về những đề 

tài liên hệ. Có hai tu sĩ dòng khác 

được mời đến chia sẻ để thêm 

phong phú cho nội dung: Những 

thách đố của đời tu hôm nay, 

Những khuôn mẫu lãnh đạo, 

Tương quan và cách giải quyết 

xung đột, Biện biệt, Đồng hành. 

Hai ngày cuối chị em bàn thảo 

sôi nổi về đề tài Huấn luyện, là 

một vấn đề quan trọng trong đời 

sống các Tỉnh Dòng giữa những 

thách đố của thế giới hôm nay. 

Thao thức lớn nhất là làm cách 

nào để đào tạo nhân sự không 

phải chỉ cho Tỉnh Dòng mình 

nhưng là đào tạo nhân sự cho 

Hội Dòng và hướng đến sứ vụ 

truyền giáo hoàn vũ. Tất cả được 

mời gọi: “Hãy có tầm nhìn của 

Hội Dòng”, và các Tỉnh Dòng 

đang tìm hướng để cùng hợp tác 

với nhau trong đại gia đình 

FMM làm thế nào để Đoàn Sủng 

được sống và được sinh hoa kết 

trái ở bất cứ nơi nào chị em hiện 

diện.   

Kết thúc phần thứ nhất chỉ 

họp các tân Giám tỉnh, các chị có 

một khoảng dừng để cử hành 

Tuần thánh và lễ Phục sinh. 

Trong sứ điệp bế mạc phần thứ 

nhất của Khóa họp, Sr Francoise 

Massy – Bề trên Tổng quyền – 

nhắn nhủ các chị: “Ngày qua 

ngày, dưới sự hướng dẫn của 

Chúa Thánh Thần, mỗi chị em 

đã trải qua những chân trời mới 

mà Chúa đã mặc khải cho mình. 

Đấng biết chị em cách mật thiết 

và riêng tư, đã nói chuyện với 

chị em trong suốt những tuần 

qua. Chị em chắc chắn đã ý thức 

rõ hơn rằng Chúa đã tỏ cho chị 

em một chân trời về sự biến đổi 

cá nhân. Ngài đang mời gọi chị 

em dâng trao tất cả sự phong 

phú của mình, cả về nhân bản và 

thiêng liêng, và mời gọi chị em 

cũng hãy để cho Ngài làm việc 

cả trong những giới hạn và điểm 

yếu của chị em. Hành trình về 

phía chân trời rất riêng tư của 

sự biến đổi này sẽ mang lại cho 

các chị sự gần gũi hơn với chị 

em của mình, với những người 

mà chị em có nhiệm vụ hiểu biết 

và hỗ trợ họ trong hành trình 

riêng của họ tiến về cùng Thiên 

Chúa…” 

Các chị cũng được khuyến 

khích dành thời gian cần thiết để 

xây dựng cơ sở vững chắc cho 

việc hoàn thành các nhiệm vụ 

của các chị, như tổ chức đúng 

đắn các vấn đề hành chính trong 

Tỉnh Dòng, cung cấp các thông 

tin cần thiết cho các Phụ trách và 

quản lý cộng đoàn, cũng như 

những người đặc trách các hoạt 

động... để có sự đồng thuận trên 

cách hợp tác làm việc nhóm với 

những chị em có trách nhiệm. 

Như vậy, các chị sẽ tạo ra những 

điều kiện tốt nhất có thể cho 

tương lai Tỉnh Dòng, và giải 

phóng được năng lượng để cống 

hiến chính mình cùng với các chị 

em của mình cho mục tiêu của 

cuộc sống, là trở nên những 
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chứng tá đáng tin của Tin Mừng. 

Soeur Bề trên Tổng quyền cũng 

mời gọi các chị tạ ơn Chúa vì tất 

cả những điều các chị đã nhận ra 

và đã sáng tỏ về chân trời sứ 

mạng của các chị. 

Sau đó các chị đã nhập chung 

với các Giám tỉnh nhiệm kỳ 2 

đến từ các Tỉnh Dòng khác để 

cùng tham dự buổi yết kiến với 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại 

Quảng trường Thánh Phêrô vào 

ngày 30/3/2016. Tiếp đến các 

chị bước vào phần thứ hai của 

cuộc họp băt đầu từ ngày 31/03 

đến ngày 14/04 cùng với tất cả 

các Giám tỉnh của 48 Tỉnh Dòng, 

để tìm kiếm thánh ý Chúa cho 

Hội Dòng. Trong phần thứ hai 

này các chị có một ngày tự do 

vào thứ tư 06/04 để thong dong 

gặp gỡ thăm viếng... Chị Anna 

Hội – Giám tỉnh FMM Việt Nam 

– đã đến thăm cộng đoàn chị em 

tại Grottaferrata, nơi có ngôi nhà 

đơn sơ mộc mạc ngày xưa chị 

Assunta làm việc đồng áng, chăn 

nuôi gia súc. Hiện nay ngôi nhà 

đó đã là một Tập viện quốc tế 

của Hội Dòng và hiện có 3 tập 

sinh (trong đó có em Susan 

Khánh Vân – người Pháp gốc 

Việt), trong tháng 4/2016 sẽ có 

thêm 1 tập sinh khác đến từ 

Pháp. Căn phòng nhỏ bé chị 

Assunta ngủ ngày xưa, nay trở 

thành nhà nguyện của Tập viện 

với bầu khí rất ấm cúng và thánh 

thiện. Cũng cần nói thêm ngày lễ 

chị Assunta 07/04 cũng là Lễ 

Bổn Mạng của các em Khấn tạm 

trong Hội Dòng, vì thế chị Giám 

tỉnh đã cầu nguyện đặc biệt cho 

chị Đặc trách và 51 Khấn Tạm 

của Tỉnh Dòng Việt Nam và gởi 

email về chúc mừng. Xin mời 

anh chị em 

trong đại gia 

đình Phan Sinh 

tìm đọc cuốn 

"DÁM SỐNG 

HÈN MỌN" do 

Cha Antôn 

Trần Phổ ofm 

chuyển ngữ để 

biết chi tiết hơn 

về đời sống rất 

dễ thương của chị Assunta fmm. 

Buổi chiều ngày thứ tư 06/04, 

Đức TGM José Carballo, Tổng 

Thư Ký thánh bộ Đời Sống 

Thánh Hiến đến thăm và có bài 

nói chuyện với chị em và sau đó 

dâng thánh lễ... Ngày 

10/04 các chị có một 

ngày hành hương 

Assisi, và trước thánh 

lễ bế mạc ngày 14/04, 

các chị có cơ hội cùng 

nhau tham dự nghi 

thức bước qua “Cửa 

Thánh” để đón nhận 

những phúc lành của 

Thiên Chúa yêu thương.  

Sr Francoise Massy – Bề trên 

Tổng quyền – có nhắc nhở các 

chị rằng …điều quan trọng là 

dừng lại một khoảng thời gian 

trên đường đi, để nghỉ ngơi và 

nhìn lại cuộc sống của mình. 

Một thời gian cho phép chúng ta 

đặt kinh nghiệm cuộc sống của 

bản thân dưới cái nhìn thương 

xót của Chúa và để cho mình 

được tái tạo bởi ánh mắt của 

Ngài. Một thời gian cho phép 

Chúa làm mới lại trong lòng 

chúng ta những niềm vui khi đáp 

lại lời mời gọi của Ngài. Bởi vì 

"đây là nhiệm vụ của đời sống 

thánh hiến: làm chứng - trong 

thời đại chúng ta - rằng Thiên 

Chúa là niềm hạnh phúc. Dán 

chặt ánh mắt và con tim của 

chúng ta nơi Ngài sẽ cho phép 

chúng ta sống trong sự viên 

mãn". Bởi vì “Chân trời tận 

cùng chính là Đức Kitô. Đấng đã 

mời gọi chúng ta và làm cho 

chúng ta sống, cũng là Đấng 

chữa lành và giải thoát chúng ta. 

Chân trời của chúng ta là sống 

nhờ Ngài và làm chứng cho thực 

tại của Ngài trong cuộc sống của 

chúng ta trước chị em và người 

khác”. Ước mong khóa họp 

quan trọng này sẽ đem lại luồng 

sinh khí mới cho tất cả chị em 

FMM.  

Kính xin anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh tiếp tục cầu 

nguyện cho các chị Giám tỉnh 

FMM trong thời gian họp được 

ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần 

để tìm hướng mới nhằm hợp tác 

với nhau trong các Tỉnh Dòng 

trong việc sống đoàn sủng và 

phục vụ cho sứ vụ truyền giáo 

phổ quát. Và nhất là khi trở về lại 

Tỉnh Dòng mình, xin Chúa ban 

tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần 

cho các chị, để mỗi chị thực sự 

trở thành mối dây hiệp nhất cho 

chị em, như điểm nhấn từ tinh 

thần mà Mẹ Marie de la Passion 

đã trăn trối lại cho con cái Mẹ 

trong lời Di chúc, cũng chính là 

sự hiệp nhất, đó là “chỉ có một 

trái tim và một tâm hồn” giữa 

muôn vàn khác biệt… 

Chị em FMM/VN
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hư chúng ta đã thấy, 

phần lớn những nỗi đau 

tinh thần của chúng ta phát sinh 

từ sự khiếm khuyết trong hệ 

thống nhận thức của mình. Tôi 

không thể cảm thấy mình tốt 

lành, khi tôi đánh giá mình dựa 

trên những tiêu chuẩn không sao 

đạt tới được - hoặc là vì mọi 

người không thể đạt tới được, 

hoặc là vì con người cụ thể của 

tôi không thể đạt được. 

Duyệt xét lại hệ thống nhận 

thức của tôi không hề là một 

nhiệm vụ dễ dàng, nhưng cũng 

không phải là một nhiệm vụ bất 

khả thi. Chúng ta sẽ đề cập đến 

nhiệm vụ ấy trong chương cuối 

bàn đến tiến trình “tái lập lòng tự 

trọng.” 

Trong lúc này, điều rất quan 

trọng là chúng ta cần phân tích 

hiện tượng phản xạ khiển trách 

có điều kiện,1 mà tôi cảm nhận 

như nguyên nhân thứ hai của đau 

khổ tinh thần. 

Chỉ cần suy nghĩ một chút là 

chúng ta thấy rõ điều này: Mọi 

người chúng ta đều sợ bị khiển 

trách. Từ một đứa bé cho đến 

người trưởng thành, kinh 

nghiệm bị khiển trách quả là một 

kinh nghiệm đau đớn trong tinh 

thần. Tại sao vậy? Đâu là cảm 

xúc đích thật khiến chúng ta cảm 

thấy hết sức khó chịu khi bị 

khiển trách? Thưa đó là cảm xúc 

                                                           
1 Conditioned reflex to blame. 

có lỗi và/hay cảm xúc bất xứng; 

đó là những cảm xúc khủng 

khiếp đấm vào lòng tự trọng của 

chúng ta.  

Bạn có thể khiển trách tôi 

bằng nhiều cách. Bạn có thể sử 

dụng lời nói quở trách tôi, hay 

lên giọng gay gắt và tức giận với 

tôi. Có thể là bạn biểu hiện sự 

khiển trách qua nét mặt, một nét 

mặt biểu lộ sự khinh bỉ đối với 

tôi. Trong tất cả những trường 

hợp ấy, chính lúc tôi nhận thấy 

tín hiệu mà bạn truyền tải, thì tôi 

liền cảm thấy có lỗi hay ngớ 

ngẩn, hay cảm thấy vừa có lỗi 

vừa ngớ ngẩn! 

Đúng là như thế, ngay cả khi 

tôi chẳng làm gì hay nói điều gì 

đáng trách. Đáng tiếc là tôi đã 

không làm điều gì sai trái, khiến 

tôi phải cảm thấy xấu xa. Tôi 

không làm điều gì ngớ ngẩn 

khiến mình cảm thấy dại khờ! 

Tôi cảm thấy xấu xa, khi tôi 

nhận thấy tác nhân kích thích mà 

bạn gây ra để sỉ nhục tôi! 

Phản xạ khiển trách không 

phải là một phản xạ tự nhiên và 

bẩm sinh, nhưng là một phản xạ 

đã được điều kiện hóa, một phản 

xạ mà tôi đã thủ đắc từ thời thơ 

ấu xuyên qua một chuỗi những 

sự trừng phạt mà tôi buộc phải 

chịu đựng từ cha mẹ tôi. Tôi bị 

cha mẹ khiển trách, khi tôi “sai 

trái.” Vì thế, từ đó trở đi tôi đã bị 

điều kiện hóa, cho nên mỗi khi 

có ai khiển trách tôi, tôi liền cảm 

thấy có lỗi. Bị khiển trách và 

cảm thấy “xấu xí” dường như 

song hành với nhau. Như mọi 

phản xạ khác, phản xạ có điều 

kiện này vận hành một cách tự 

động mà không cần có sự can 

thiệp của trí năng hay hệ thống 

nhận thức. Tôi hoạt động dựa 

trên nền tảng tác nhân kích thích 

- đáp ứng. Ngay khi tiếp nhận 

một tác nhân kích thích, tôi tự 

động phản ứng lại tác nhân kích 

thích ấy. Tôi không cần phải 

nhận biết mình xấu xa, trước khi 

tôi cảm thấy xấu xa và khó chịu. 

Trong trường hợp phản xạ khiển 

trách, tôi cảm thấy xấu xí và có 

lỗi, ngay khi bạn khiển trách tôi! 

Đó là lý do làm cho sự phản 

xạ đối với việc khiển trách trở 

nên nguồn cội của những đau 

đớn khủng khiếp trong tinh thần. 

Cảm xúc có lỗi và bất xứng 

không nhất thiết bắt nguồn từ 

hành vi sai trái của tôi, hay từ sự 

ngu xuẩn hay lầm lỗi mà tôi đã 

phạm. Tôi cảm nghiệm điều đó y 

như khi tôi run rẩy và vã mồ hôi. 

Thời tiết giá lạnh làm cho tôi run 

cầm cập, bất kể tâm trí tôi có 

nghĩ tới sự lạnh lẽo hay không. 

Cũng vậy, kinh nghiệm bị khiển 

trách làm cho tôi thấy mình xấu 

xa và ngớ ngẩn, bất kể tôi có làm 

N 

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn tiếp tục gởi 

đến quý Độc Giả chương V trong tác phẩm 

Hành Trình Tự Do của cha James E. Sullivan, 

dịch giả Nguyễn Ngọc Kính, OFM, tr. 201-247 
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điều gì đáng bị khiển trách hay 

không. 

Vì thế, tôi rất khó phát hiện 

hoạt động tiềm tàng của phản xạ 

ấy, và rất khó xoa dịu cảm xúc 

có lỗi do phản xạ ấy gây ra. Điều 

khá lạ lùng là chúng ta dễ quản 

lý cảm thức tội lỗi thật sự. Tôi 

cảm thấy có tội thật sự, khi tôi 

biết mình đã làm điều sai trái và 

biết mình phải làm gì để cảm 

thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi 

tôi cảm thấy có lỗi tâm căn do sự 

khiển trách gây ra, thì ngay cả 

điều tôi cảm thấy có lỗi và ngớ 

ngẩn, tôi cũng không biết. Tất cả 

những gì tôi biết, ấy là tôi cảm 

thấy suy sụp và không biết làm 

thế nào để mình cảm thấy tốt 

hơn.  

Do đó, phản xạ có điều kiện 

đối với sự khiển trách có thể tạm 

gọi là “bộ máy sản sinh cảm xúc 

có lỗi.”2 Bộ máy này sản sinh 

cảm xúc có lỗi ngay tức khắc. Tệ 

hơn nữa, bộ máy này còn để lại 

nơi tôi cảm xúc bối rối và hoang 

mang, không biết phải tống khứ 

cảm xúc có lỗi như thế nào.  

Để có thể hiểu được hiện 

tượng ấy, trước hết chúng ta hãy 

phân tích bản chất và tác động 

của mọi cảm xúc tội lỗi. Sau đó, 

tôi có thể phân biệt cảm thức tội 

lỗi đích thật (lành mạnh) với cảm 

xúc có lỗi tâm căn (hủy hoại bản 

thân). Sau cùng, chúng ta sẽ có 

được một thái độ tốt hơn để đối 

phó với phản xạ khiển trách. 

Bản chất và tác động của 

cảm xúc tội lỗi 

Cảm xúc tội lỗi là cảm xúc tự 

khiển trách hết sức đau đớn, qua 

đó tôi coi thường và khinh miệt 

bản thân. Tôi tức giận chính 

mình vì tội lỗi mà tôi đã vi phạm 

thật sự hay chỉ tưởng tượng. Tôi 

                                                           
2 Special guilt machine. 

coi thường bản thân, xem mình 

vô giá trị, xấu xa và tồi tệ. Vì thế, 

tôi hoàn toàn chán ghét bản thân! 

Do tự bản chất, cảm xúc có tội 

làm suy giảm lòng tự trọng của 

tôi. 

Chúng ta đang nói về cảm xúc 

tội lỗi như hành vi tôi khiển trách 

chính mình. Tuy nhiên, theo 

nghĩa chính xác nhất thì sự khiển 

trách phát xuất từ cha mẹ tôi, từ 

các giá trị và lý tưởng của các 

ngài mà tôi đã nội tâm hóa3 đến 

mức, chúng trở thành một phần 

hiện nay của tôi. Các lý tưởng và 

giá trị của cha mẹ tôi là một phần 

trong hệ thống nhận thức hiện 

nay của tôi và vận hành như 

những lăng kính bất biến.  

Tiến trình nội tâm hóa đã 

được hoàn tất từ thời thơ ấu của 

tôi, cho nên nay tôi không thể 

nhận biết “ngón tay chỉ trỏ” 

khiển trách là của cha mẹ tôi 

nữa. Ngón tay ấy thực sự phát 

xuất từ cha mẹ tôi, nhưng nay tôi 

lại cảm nghiệm như là ngón tay 

của mình. Hãy để tôi giải thích 

cho rõ. 

Khi tôi còn thơ bé, tôi hoàn 

toàn không có một ý niệm gì về 

căn tính và giá trị của mình. 

Ngoại trừ những bản năng rất thô 

sơ, thì tôi phải học hỏi tất cả 

những nhận thức, giá trị và cách 

hành động. Dĩ nhiên, cha mẹ tôi 

là những thầy dạy uy quyền nhất.  

Theo một nghĩa rất thực tế, 

cha mẹ tôi thật sự là những 

người xác định đặc điểm của tôi. 

Chính cha mẹ tôi là những người 

làm cho tôi biết ý nghĩa và giá trị 

của tôi, hay làm cho tôi không 

biết giá trị của mình. Tôi lệ thuộc 

cha mẹ tôi, không những vì các 

ngài cung cấp lương thực và sự 

ấm áp, nơi nương tựa và sự bảo 

vệ, mà các ngài còn cung cấp 

3 Internalization: x. Cencini và 

Manenti, Tâm lý và huấn luyện (TP. Hồ 

cho tôi tình yêu, tình cảm và sự 

chấp thuận. Nếu các ngài cung 

cấp cho tôi những điều tích cực 

ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc và 

hài lòng, vì tôi cảm thấy mình 

thật sự có giá trị! Nếu các ngài 

không cung cấp hay cung cấp 

cho tôi một cách miễn cưỡng, 

bấy giờ tôi cảm thấy khốn khổ. 

Tôi cảm thấy mình thật sự là sâu 

bọ, chẳng có giá trị gì! 

Do đó, để được chấp nhận, thì 

nhiệm vụ quan trọng nhất trong 

đời của tôi là phải làm vừa lòng 

hai “kẻ khổng lồ” đầy uy quyền 

ấy. Không những tôi cần đến các 

ngài để có thể tồn tại, mà còn cần 

đến sự tán thành và chấp nhận 

của các ngài để tôi có thể sống 

động trên bình diện cảm xúc và 

cảm thấy mình tốt lành. Toàn thể 

ý thức bản thân của tôi nằm 

trong tay cha mẹ tôi. Các ngài có 

quyền chấp nhận tôi hay đè bẹp 

tôi. 

Mọi hình thức tán thưởng như 

ôm ấp, hôn, tán thành, mỉm cười, 

đều làm cho đời sống tôi trở nên 

sinh động và tỏ cho tôi thấy sự 

tốt lành và đáng yêu của mình. 

Khi các ngài khen ngợi những nỗ 

lực của tôi trong vui chơi hay 

trong học vấn, điều đó làm cho 

tôi cảm thấy mình có khả năng. 

Nếu các ngài để cho tôi lấy 

những quyết định nho nhỏ, và 

khi tôi đến tuổi vị thành niên, 

nếu các ngài để cho tôi nổi loạn 

một chút mà gào thét, “Nào! 

Chính tôi đấy!” mà không làm 

ầm ĩ và từ chối yêu thương tôi, 

thì tất cả những điều đó muốn 

nói với tôi rằng, tôi có khả năng 

làm chủ cuộc đời mình và tôi có 

quyền làm như thế. 

Mọi hình thức khiển trách 

như cau có, thinh lặng một cách 

lạnh lùng, không thèm để ý, chửi 

Chí Minh: Phương Đông, 2011), tr. 496 

(ND). 
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mắng, đánh đập, đều làm cho tôi 

cảm thấy khốn khổ. Tôi không 

chỉ thiếu thốn tình yêu của cha 

mẹ, một điều rất có ý nghĩa đối 

với tôi, mà tôi còn cảm thấy cạn 

kiệt tình yêu đối với bản thân 

mình. Tôi cảm thấy vô dụng, xấu 

xa, tồi tệ và có tội. 

Trong những năm đầu đời của 

tôi, cha mẹ chỉ có quyền trên tôi, 

khi các ngài có mặt. Khi các ngài 

có mặt ở đấy và bảo tôi không 

được ăn kẹo nữa, thì tôi không 

dám ăn nữa. Tôi cần phải tránh 

không làm các ngài tức giận và 

khinh bỉ tôi. Tuy nhiên, khi các 

ngài vắng mặt, tôi liền ăn tất cả 

số kẹo tùy thích. 

Tuy nhiên, khoảng năm sáu 

tuổi thì tôi sáp nhập cha mẹ tôi 

vào chính bản thân tôi. Cái 

miệng của tôi là phương tiện để 

thử nghiệm thực tại. Mọi sự 

được đánh giá tuy theo vị giác. 

Tương tự như vậy, tôi “nuốt” cha 

mẹ tôi vào bụng. Vì thế, tôi để 

cho các ngài lên tiếng bên trong 

tôi. Tôi đưa vào lòng và đón 

nhận những giá trị, thái độ và 

định kiến của các ngài làm của 

tôi (dưới hình thức các nhận thức 

bất biến), dường như đó là tất cả 

hệ thống nhận thức của các ngài. 

Nếu đôi giày không bóng láng là 

điều hổ thẹn trong mắt mẹ tôi, thì 

đó cũng là điều hổ thẹn trong 

mắt tôi. Nếu cha tôi ghét những 

chàng trai không biết chơi thể 

thao, thì tôi cũng xem các vận 

động viên mới là con trai đích 

thật. Và nếu tôi nhận thấy mình 

không phải một vận động viên 

giỏi, bấy giờ tôi cũng không cảm 

thấy mình là một chàng trai đích 

thật. Tôi cảm thấy yếu đuối, 

thiếu khả năng và có lỗi.  

Do đó, từ khi tôi được năm 

sáu tuổi mãi về sau, cha mẹ tôi 

cũng như hệ thống giá trị và 

nhận thức của các ngài đã ở 

trong tôi và là một phần của tôi 

hiện nay.  

Trong nhiều năm, trông thấy 

một phụ nữ hút thuốc là tôi cảm 

thấy bực bội. Tôi cảm thấy khó 

chịu khi họ có mặt, và có xu 

hướng xem thường họ. Sự thật là 

tôi cảm thấy rất buồn bực vì thái 

độ của mình. Tôi cảm thấy hổ 

thẹn vì mình cảm nghĩ như thế. 

Trong nhận thức, tôi biết đó là 

một thành kiến. Rồi một ngày 

kia, anh chị tôi kể lại việc mẹ tôi 

khinh bỉ các phụ nữ hút thuốc 

như thế nào, bấy giờ tôi mới 

nhận ra nguồn gốc của thành 

kiến ấy. Đối với mẹ tôi, phụ nữ 

hút thuốc là hạng đàn bà “mất 

nết,” do đó, dù muốn hay không 

thì tôi cũng xem phụ nữ hút  
thuốc là như thế. Tôi đã phải mất 

nhiều năm trời mới có thể hạn 

chế ảnh hưởng của thành kiến 

ấy.  

Khi cha mẹ tôi qua đời, và dù 

thân xác các ngài không còn nữa, 

nhưng các ngài vẫn còn sống 

trong tôi. Do đó, ít nữa là từ giai 

đoạn vị thành niên trở đi, cha mẹ 

tôi có thể thi hành quyền bính 

đối với tôi, mà không cần phải 

hiện diện bên cạnh tôi. Các ngài 

điều khiển tôi từ bên trong. 

Mỗi khi tôi nói hay làm điều 

gì trái nghịch với hệ thống giá trị 

của các ngài, tôi liền cảm thấy 

các ngài chỉ ngón tay vào mặt tôi 

mà khiển trách và khinh bỉ. Tôi 

cảm thấy có lỗi, ngay cả khi lời 

nói và việc làm của tôi chẳng có 

gì xấu hay tiêu cực trên bình diện 

khách quan. 

Cảm xúc ấy cũng không chỉ 

giới hạn trong lời nói và việc 

làm. Ngay cả khi tôi cảm nhận 

một điều gì đó mà cha mẹ tôi “đã 

gớm ghét” như ham muốn tính 

dục, tức giận, ghen tị, v.v… thì 

ngay trong lòng tôi, các ngài chỉ 

tay vào tôi và nói: “Con là một 

người đáng hổ thẹn! Con thật 

xấu xa!” Chẳng khác gì sự tức 

giận và ghen tị tự động ập xuống 

trên tôi, dù tôi chẳng có tội tình 

gì! Dù vậy, ngón tay gây ra cảm 

xúc có lỗi cứ chĩa vào tôi, khiến 

tôi cảm thấy xấu xa và khó chịu. 

Trong tâm thức, tôi biết tôi 

không cần phải chịu đựng như 

vậy. Thế nhưng, trong cảm xúc 

thì tôi cảm thấy vô dụng và có 

lỗi! 

Còn tiếp
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rong số Chia Sẻ tháng 1-2/2016, trang 19-21, 

dưới đầu đề “Một khổ thơ bị thất truyền”, Anh 

Nguyễn Gia Thịnh, OFM, đã chuyển đạt cho các độc 

giả suy tư của một người anh em ở ngoại quốc, để “ít ra là mua vui”. Người anh em kia tâm sự với Anh Thịnh: 

“Thánh Phanxicô đã có một thiếu sót lớn khi thánh nhân’quên’ không ngợi khen Thiên Chúa vì đã dựng nên 

người Nữ. Vì thế mình mới có ý tưởng điên rồ viết thêm đoạn thánh nhân đã quên”. Đó là “khổ thơ bị thất 

truyền” mà theo anh bạn kia, Thánh Phanxicô đã sáng tác nhưng không phổ biến, vì thế không được đưa vào 

trong “Bài Ca Anh Mặt Trời”. Câu chuyện Anh Thịnh chia sẻ có thể là hài hước, nhưng chúng tôi nghĩ vấn nạn 

mà người anh em ở ngoại quốc kia đặt ra rất nghiêm túc, vì đây không phải là lần đầu tiên một độc giả đặt 

vấn đề theo kiểu đó. Bài chia sẻ của Anh Thịnh đã tạo dịp cho chúng tôi nêu ra vài suy nghĩ sau đây. 

Nobectô Nguyễn Văn Khanh, OFM 

Bài ca Anh Mặt Trời (BcMT) 

của Thánh Phanxicô là một tác 

phẩm rất nổi tiếng trong nền văn 

chương của nước Ý thời Trung 

Cổ. Tuy nhiên nó cũng đặt ra 

nhiều vấn nạn cho các độc giả về 

sau.  

Có độc giả, sau khi đọc Bài 

Ca Anh Mặt Trời đã thắc mắc: 

Thánh Phanxicô rất yêu thương 

loài vật, ví dụ như con chiên, loài 

chim sơn ca v.v., nhưng sao 

không thấy thánh nhân nhắc tới 

loài vật trong bài ca này?4 Có 

người nêu vấn đề: Thánh 

Phanxicô sống vào thời Trung 

Cổ, tất nhiên ngài đã nêu các yếu 

tố của thiên nhiên ra, để ca ngợi 

Thiên Chúa; chúng ta đang sống 

trong thế kỷ XX, sao chúng ta 

không thể nêu ra các yếu tố như 

                                                           
4 Thắc mắc này, chúng tôi đã được 

đọc trong một bài báo, nhưng không 

nhớ rõ nó nằm ở đâu nữa. 

điện, tàu bay, tàu 

thủy .v.v. để ca ngợi 

Thiên Chúa?5 Thắc 

mắc thứ ba xem ra 

quan trọng hơn: phụ 

nữ như bà Pica mẹ 

ngài, chị Clara, bà 

Giacôbê .v.v. đã 

chiếm  một vị trí 

quan trọng trong 

cuộc đời của thánh 

nhân; phụ nữ cũng là 

một thọ tạo tốt lành 

và đẹp đẽ, sao không 

được thánh nhân 

nhắc tới trong Bài ca 

Anh Mặt Trời? Ngài 

đã quên sao? hay đã 

làm một tiểu khúc 

cho đề tài này, nhưng rồi không 

phổ biến ? Đây là một thắc mắc 

5 Thắc mắc này, chúng tôi được 

nghe trong một câu chuyện giữa anh 

em với nhau… 

nghiêm túc, nhất là trong thời đại 

này, một thời đại mà người ta 

T 
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đang phấn đấu cho sự bình đẳng 

giữa hai giới, nam và nữ. 

Chúng tôi muốn nói thêm 

rằng ngay cái đầu đề cũng đã đặt 

ra một vấn nạn mà ít ai chú ý. 

Thánh Phanxicô đặt cho nó đầu 

đề là: “Bài ca Anh Mặt Trời”; 

nhưng các anh em về sau thường 

gọi là “Bài ca các thọ tạo”, có lẽ  

vì nghĩ rằng đầu đề chỉ nhắc tới 

Anh Mặt Trời như vậy thì không 

đủ. Chúng tôi cho rằng  đối với 

Thánh Phanxicô nhắc đến Ông 

Anh Mặt Trời thì cũng đã đủ, vì 

một cách nào đó Ông Anh đại 

diện cho các thọ tạo khác. Một 

vấn nạn quan trọng khác còn 

được nêu ra là: Mặt Trời hay các 

thọ tạo ở đây đóng vai trò gì? Thi 

sĩ nhắm ca ngợi vẻ đẹp của Mặt 

Trời và của các thọ tạo (mặt trời 

và các thọ tạo là đối tượng của 

lời ca ngợi)? hay Mặt Trời và các 

thọ tạo cùng ca ngợi Thiên Chúa 

với con người (mặt trời và các 

thọ tạo là chủ thể với con 

người)? Chúng ta có đọc kỹ tiểu 

khúc thứ nhất, rồi mới thấy 

hướng giải quyết thứ hai mới 

đúng, vì “mọi lời ngợi khen, 

vinh quang, danh dự và chúc 

tụng đều thuộc về Ngài và xứng 

hợp cho riêng mình Ngài, lạy 

Đấng Tối Cao…”. Tuy nhiên, 

khi đã nêu ra chức năng ca ngợi 

của các thọ tạo, chúng ta cũng 

chưa nói hết. Nếu chúng ta đặt 

bài ca này trên bối cảnh văn hóa 

thế kỷ XII-XIII và trong liên hệ 

với cuộc đời của Thánh 

Phanxicô, chúng ta mới thấy một 

                                                           
6 Xem C. Paolazzi, Francisci 

Assisiensis Scripta , Grottaferrata 

(Roma), 2009, tr. 118 
7 Xem: Jacques Paul, Histoire 

intellectuelle de l’Occident médiéval, 

Armand Colin, Paris 1973, p.257. 
8 Xem: Sưu tập Assisi, số 83. Thánh 

Phanxicô muốn anh em, sau khi hát 

chức năng quan trọng khác nữa 

ít được chú ý tới: đó là chức năng 

biểu tượng của các thọ tạo. 

BcMT được thánh Phanxicô 

sáng tác một cách nhanh chóng 

và dễ dàng, với thừ ngôn ngữ 

đơn sơ, bình dân, nhưng xin nói 

ngay bài ca ấy không dễ hiểu đối 

với chúng ta là những độc giả 

của thế kỷ XXI này. Khó khăn 

đầu tiên là thứ tiếng Ý cổ xưa 

không hoàn toàn giống với tiếng 

Ý ngày nay. Khó khăn thứ hai 

quan trọng hơn nữa, đó là thế 

giới tâm linh của Thánh 

Phanxicô. Nếu chúng ta không 

đi vào trong thế giới ấy, thì khó 

mà hiểu được tư tưởng của ngài, 

nhất là khi luồng tư tưởng ấy 

được gói ghém trong một bản 

văn thuộc một thể loại đặc biệt.  

1. Thể văn 

Chúng ta đừng quên rằng bản 

văn mà Thánh Phanxicô đã sáng 

tác trước hết là một bài thơ gồm 

33 câu có vần có điệu, một bài 

thơ thuộc loại Kinh Ngợi khen 

(lauda religiosa)6. Lúc đầu nó 

chỉ có 7 tiểu khúc (22 câu), nghĩa 

là kết thúc sau đoạn nói về Mẹ 

Đất. Tiểu khúc thứ sáu được 

thêm vào, khi Thánh Phanxicô 

muốn giao hòa Đức Giám mục 

Assisi với ông thị trưởng. Còn 

tiểu khúc thứ bảy do thánh nhân 

sáng tác, khi được thầy thuốc 

cho biết là sắp đến giờ ngài phải 

từ biệt cõi trần. Một điểm quan 

trọng khác nữa là vào thế các kỷ 

XII-XIII, một bài thơ được sáng 

xong, thì giới thiệu với dân chúng: 

“Chúng tôi là những nghệ sĩ ca múa của 

Chúa (les jongleurs du Seigneur) và 

phần thưởng mà chúng tôi mong nhận 

được từ anh em là anh em hãy đứng 

vững trong đời sống hoán cải chân 

thật”. Điều đáng chú ý là thánh nhân so 

sánh anh em mình với một lớp người 

tác chủ yếu là để hát, chứ không 

phải để đọc. Vì thế đa số các nhà 

thơ trữ tình (troubadours) tại 

cung đình vua chúa thời Trung 

Cổ là thi sĩ đồng thời là nhạc sĩ 

và nghệ sĩ ca múa (jongleurs): 

điều này giải thích nhiều đặc 

điểm trong nghệ thuật của họ, vì 

bài thơ phải có vần, nhưng cũng 

phải có âm điệu (câu vắn, câu 

dài) để có thể hát được7.  

Truyện ký xưa kể lại cho 

chúng ta trong hoàn cảnh nào 

Thánh Phanxicô đã sáng tác 

BcMT. Trong lúc thân xác ngài 

phải chịu nhiểu nỗi đau đớn và 

ưu phiền vì bệnh tật và vì lũ 

chuột quấy phá, không cho ngài 

nghỉ ngơi, thì Thiên Chúa đã yên 

ủi ngài và cho ngài hiểu là ngài 

sắp được lãnh nhận Nước Trời. 

Sung sướng vì được lời Chúa 

hứa đó, sáng hôm sau ngài mời 

anh em tới chia vui với ngài và 

mời gọi họ ngợi khen Thiên 

Chúa. Truyện kể tiếp: “Ngài 

ngồi dậy, cầm trí một lúc, rồi hô 

lên: ‘Lạy Thiên Chúa Tối Cao, 

Toàn Năng và Tốt Lành…’ Rồi 

dựa trên những lời ấy ngài sáng 

tác một cung điệu và dạy cho anh 

em”. Lúc ấy lòng ngài tràn đầy 

sự dịu ngọt và an ủi, nên ngài 

muốn sai Anh Pacificô - ngoài 

đời anh này là “vua các thi sĩ” và 

là thầy dạy nhạc rất thanh lịch - 

cùng với một vài anh em đạo đức 

và đầy thần khí đi khắp thế gian 

để rao giảng và hát những Lời 

Ngợi khen Thiên Chúa”8. Rõ 

ràng BcMT là một bài thơ và là 

đặc biệt của thời đại: những nghệ sĩ ca 

múa, những người hát rong, mua vui 

cho các ông hoàng, bà chúa trong các 

cung đình và lâu đài.Anh Pacificô đã là 

bậc thầy trong giới nghệ sĩ này: anh 

không chỉ là ca sĩ, mà còn là “vua các 

thi sĩ”; các thi sĩ không chỉ hát, mà 

chính họ là những người sáng tác các 
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một bài ca thuộc thể loại “thánh 

ca ngợi khen”. 

Ý thức được thể văn của một 

bản văn là đã giúp người ta tránh 

được nhiều sai phạm. Cho dẫu 

một thi sĩ có kể ra các sự vật, thì 

ông cũng không làm theo cách 

một nhà khoa học quan sát thế 

giới chung quanh; thi sĩ (và còn 

là nhạc sĩ ) chỉ nêu ra những gì 

đánh động lòng mình thôi: 

những sự vật bên ngoài chỉ là 

những trung gian đưa ông tới 

một thế giới khác; điều quan 

trọng không phải là thực tại 

khách quan của các sự vật, 

nhưng là thế giới nội tâm, thế 

giới bên kia các sự vật mà ông 

đang mơ ước tiến tới. 

2. Chiều kích biểu tượng 

Khi người ta nêu các thắc 

mắc: tại sao các động vật không 

được nhắc tới, tại sao các phụ nữ 

không được nêu ra, chúng tôi đã 

thấy ngay câu trả lời trong tiểu 

khúc thứ hai của bài ca: “Ngợi 

khen Chúa, lạy Chúa tôi, với 

muôn loài thọ tạo” (câu 5; dịch 

sát: với tất cả các thọ tạo). 

Nguyên câu ấy cũng đủ cho 

chúng ta thấy rằng Thánh 

Phanxicô không muốn quên một 

loài thọ tạo nào cả, mặc dầu ngài 

không thể kể ra hết được; ngài 

chỉ nêu ra những gì là “đặc biệt” 

thôi. Ngoài ra, theo quan niệm 

thời ấy, khi nhắc tới các thọ tạo 

như đất, nước, không khí, lửa, 

BcMT đã nêu ra bốn yếu tố cơ 

                                                           
bài thơ với cả âm điệu (troubadours). 

Các ca sĩ (jongleurs) thường chỉ biết 

hát những bài mà các “thi sĩ” sáng tác. 
9 Xem Jacques Paul, Histoire 

intellectuelle de l’Occident médiéval, 

Armand Colin, Paris 1973, trang183. 

185. 
10 La Théologie au XII siècle, Paris, 

Vrin, 1966, ch.VII và VIII. 

bản của đại-vũ-trụ rồi; con 

người, một tiểu-vũ-trụ, cũng 

được hình thành do 4 yếu tố cơ 

bản ấy: da thịt bởi đất, máu bởi 

nước, hơi thở bởi không khí và 

thân nhiệt bởi lửa. Do bốn yếu tố 

ấy tiểu-vũ-trụ (con người) cũng 

đã được đặt trong tương quan 

hữu cơ với đại-vũ-trụ9.  

Câu trả lời còn nằm ở một 

bình diện sâu xa hơn nữa. Chúng 

tôi nghĩ rằng, để có thể hiểu một 

cách đúng đắn BcMt, chúng ta 

không thể bỏ qua chiều kích biểu 

tượng của các thọ tạo. Tuy nhiên 

trước khi bàn đến chiều kích 

này, chúng ta cũng đừng quên 

rằng con người thời Trung Cổ, 

nhất là vào thế kỷ XII-XIII, sống 

trong một nền văn hóa tràn đầy 

biểu tượng. Trong tác phẩm “La 

Théologie au XII siècle”(Thần 

học ở thế kỷ XII), cha 

M.Dominique Chenu,O.P., một 

chuyên viên về lịch sử thần học 

thời Trung cổ, đã dành hai 

chương để nghiên cứu “Não 

trạng biểu tượng” và “Thần học 

biểu tượng”10. Ngài nói: “Trung 

Cổ, trong tất cả nền văn hóa của 

nó, là thời đại của biểu tượng, 

ngang bằng với thời đại của lý 

luận và còn hơn thế nữa”11. Ngài 

giải thích thêm: “Các khoa 

trưởng, các nhà chiêm niệm, các 

nhà chú giải, các nhà vạn vật 

học, người ngoài đời cũng như tu 

sĩ, các nhà văn và các nghệ sĩ, 

những con người của thế kỷ XII, 

giữa tất cả những người thời 

11 Sđd, trang 161. 
12 Sđd, trang 161. 
13 “Symbolum est collatio, idest 

coaptatio visibilium formarum ad 

demonstrationem rei invisiblis 

propositarum”, được trích nơi Sách đã 

dẫn, tr.162. Cha M.D.Chenu lưu ý là từ 

“demonstratio” ở đây không có nghĩa 

là “demonstration” (= chứng minh) 

Trung Cổ, có một yếu tố chung: 

đó là niềm thâm tín rằng mọi 

thực tại tự nhiên hay lịch sử đều 

mang một ý nghĩa vượt ra ngoài 

nội dung  thô sơ của nó; ý nghĩa 

ấy được biểu lộ ra cho lý trí 

chúng ta nhờ một thứ trọng 

lượng của biểu tượng. Thâm tín 

trên do môi trường áp đặt và nó 

điều chỉnh cách đánh giá của con 

người theo một cái bảng bẩm 

sinh về các phạm trù và giá 

trị12”. 

Hugues de Saint-Victor (?- 

1141), một nhà thần học danh 

tiếng thế kỷ XII, đã định nghĩa: 

“Biểu tượng là một sự liên kết, 

nghĩa là sự phối hợp những hình 

thái khả giác được nêu ra để biểu 

lộ thực tại vô hình”13 . Nói cách 

khác biểu tượng là một thực tại 

hữu hình có chức năng dẫn đưa 

tâm trí chúng ta tới một thực tại 

khác vô hình. Sở dĩ có biểu 

tượng là vì giữa thực tại hữu 

hình và thực tại vô hình vừa có 

một sự tương đồng và một sự 

khác biệt (“une ressemblance 

dissemblable”!) theo lời giải 

thích của Điônixiô (được gọi là 

Denys le pseudo-Areopagite), 

nhà thần học thế kỷ V, thường 

được xem như là người đầu tiên 

đã xây dựng lý thuyết về biểu 

tượng. Nhờ một sự tương đồng 

tiên khởi, tâm trí của người tín 

hữu nhảy vọt từ một thực tại hữu 

hình để tiến vào một thế giới 

khác biệt, đó là thế giới vô hình 

siêu việt14. Chính là theo não 

theo triết học Aristote, nhưng có nghĩa 

là “monstrance” (= bày ra, biểu lộ). 
14 Biểu tượng (symbole) khác với 

dấu chỉ (signe). Dấu chỉ là tương quan 

liên kết hai sự vật với nhau trên cùng 

một bình diện hữu hình. Ví dụ: một cột 

khói đang bay lên làm cho ta đoán được 

là có lửa ở phía dưới. Dấu chỉ liên kết 

khói và lửa với nhau trên cùng một bình 
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trạng đó mà các thần học gia 

trong thế kỷ XII xem vũ trụ này 

với các thọ tạo là những biểu 

tượng đưa người ta đến với 

Thiên Chúa. Hugues de Saint-

Victor còn nói: “Tất cả thế giới 

khả giác này giống như một 

quyển sách do ngón tay Thiên 

Chúa viết ra”. Alain de Lille 

(1128-1203), một nhà thần học 

và là thi sĩ, có câu thơ: 

Omnis mundi creatura, 

Quasi liber et pictura, 

Nobis est et speculum”15. 

(Đối với chúng ta thì mọi thọ 

tạo của thế giới giống như một 

quyển sách, một bức họa và một 

tấm gương).  

Thánh Phanxicô đã sống giữa 

hai thế kỷ XII-XIII, nên chẳng lạ 

gì khi ngài cũng có một “não 

trạng biểu tượng” như bao người 

đương thời. Điểu này xuất hiện 

rõ ràng trong BcMT. Đối với 

thánh nhân tất cả các thọ tạo, 

“đặc biệt nhất là Ông Anh Mặt 

Trời”, là những biểu tượng của 

Thiên Chúa Tối Cao, Toàn Năng 

và Tốt Lành (BcMT 9). Chúng là 

những trung gian được Đấng 

Tạo Hóa dựng nên để dẫn đưa 

nhân loại về với Người. Tự thân, 

chúng chẳng là gì cả, nhưng mỗi 

loài theo phương cách của mình 

diễn đạt vẻ đẹp và sự tốt lành của 

Thiên Chúa. Mỗi loài, mỗi thọ 

tạo đều nhắc nhở cho Thánh 

Phanxicô sự hiện diện và tác 

động của Thiên Chúa và của 

Ngôi Lời nhập thể. Tôma Celano 

đã giải thích cách rõ ràng và chi 

                                                           
diện hữu hình, nên cho dù chưa thấy 

lửa, ta cũng biết chắc thế nào cũng có 

lửa. Còn biểu tượng diễn đạt không 

phải hai thực tại khác nhau, nhưng là 

một thực tại duy nhất và toàn diện hiện 

hữu ở hai cấp độ. Ví dụ: đám mây là 

tiết thái độ Thánh Phanxicô 

trước vũ trụ vật chất này: 

“Ngài xem thế gian như là 

tấm gương sáng ngời nhất 

phản chiếu sự tốt lành của 

Thiên Chúa. Nhìn tác 

phẩm nghệ thuật, ngài ca 

ngợi Nghệ Sĩ, và bất cứ 

điều gì tìm thấy trong các 

thọ tạo ngài đều hướng cả 

về Đấng Tạo Hóa. Ngài 

vui mừng trong mọi công 

trình tay Chúa làm ra, và 

qua vẻ đẹp của chúng ngài 

chú mục nhìn vào nguyên 

nhân và lý do làm cho 

chúng được hiện hữu. 

Trong các thọ tạo đẹp đẽ, 

ngài nhìn ra chính Đấng 

Toàn Mỹ. Mọi vật tốt lành 

đều lớn tiếng nói với ngài 

rằng: “Đấng tạo nên 

chúng tôi là Đấng Tốt 

Lành Nhất.” Qua các dấu 

vết in trên các thọ tạo, 

ngài bước theo khắp nơi 

Đấng ngài yêu mến. Ngài 

biến tất cả các thọ tạo 

biểu tượng của sự hiện diện thần linh. 

Ở đây đám mây (cái-biểu-đạt) không 

gợi lên cái gì hữu hình khác ngoài thực 

tế thô sơ của nó, nhưng thực tế ấy được 

nâng lên tới một bình diện vô hình và 

cao hơn: cái-được-biểu-đạt là sự hiện 

thành một cái thang để 

vươn lên đến ngai tòa 

Thiên Chúa. [...] Ngài 

luôn để cho đèn, đuốc hay 

nến cháy đến hết, không 

muốn tự tay dập tắt ánh 

sáng của chúng vì đó là 

dấu chỉ của ánh sáng vĩnh 

cửu. Ngài kính cẩn khi 

bước lên các tảng đá, do 

tôn trọng Đấng được xưng 

tụng là Đá Tảng. Mỗi khi 

đọc tới câu “Trên tảng đá 

cao, Ngài đã tôn vinh 

con”, thì để diễn tả cách 

cung kính hơn, ngài đổi 

thành: “Dưới chân Tảng 

Đá cao, ngài đã tôn vinh 

con” [...] Trên đường đi, 

hễ thấy côn trùng là ngài 

lượm lên để chúng không 

bị người qua lại giẫm đạp 

dưới chân. Để cho bầy ong 

khỏi chết đói trong mùa 

đông giá rét, ngài truyền 

đem đặt mật và rượu ngon 

nhất cho chúng. Bất kể 

thú vật nào, ngài cũng gọi 

diện của Thiên Chúa (x. M.Girard, Les 

Symboles dans la Bible, Montreal- 

Paris, 1991, trang 56-58). 
15 Xem: M.D.Chenu, La Théologie 

au XII siècle, trang 170. 
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là anh chị em, tuy nhiên 

trong số các loài vật, ngài 

ưa thích nhất những con 

hiền lành. Ai có thể kể cho 

hết những điều trên?  

Nguồn thiện hảo, một ngày 

kia sẽ là tất cả trong tất cả, 

nay thực sự đã hiển hiện 

trong muôn vật trước mắt 

thánh nhân” 2Cel.165). 

Tôma Celano còn viết ở chỗ 

khác thánh nhân đặc biệt yêu 

thích các con chiên vì Đức Kitô 

thường được so sánh với chúng: 

“Trong số mọi loài động vật, 

ngài đặc biệt yêu thích và trìu 

mến các con chiên con, vì trong 

Kinh Thánh, Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, thường được ví 

rất chính xác với chiên con bởi 

sự khiêm hạ của Người. Ngài 

tiếp nhận cách nồng thắm hơn và 

ngắm nhìn cách vui thích hơn tất 

cả những gì ngài nhận thấy có 

một nét giống Con Thiên Chúa” 

(2Cel. 77). 

Chúng ta hãy ghi nhận vài chi 

tiết độc đáo của Thánh Phanxicô 

nơi cung cách của ngài đối với 

các thọ tạo. Khi nhìn một cây 

nến đang cháy, ngài nghĩ đến 

Thiên Chúa là Ánh sáng và ngài 

không muốn tự tay dập tắt cây 

nến. Ngài kính cẩn bước lên các 

tảng đá, vì tôn trọng Đấng tự 

xưng là Đá Tảng. Ngài lượm con 

sâu lên khỏi đường đi, vì nghĩ 

đến Đức Giêsu, Đấng đã cầu 

nguyện qua câu Thánh vịnh: 

“Con là thân sâu bọ, chứ người 

đâu phải” (1Cel.80) v.v. Tôma 

Celano thật có lý khi nêu ra một 

lời giải thích: “Nguồn thiện hảo, 

một ngày kia sẽ là tất cả trong tất 

cả, nay thực sự đã hiển hiện 

                                                           
16 Xem: M.D.Chenu, La Théologie 

au XII siècle, trang 180. 

trong muôn vật trước mắt thánh 

nhân”. Câu nói này của Celano 

cho ta thấy rằng đối với Thánh 

Phanxicô các thọ tạo không chỉ 

gợi ý về Thiên Chúa, nhưng còn 

hàm chứa một cách nào đó sự 

hiện diện và tác động của Người. 

Nghĩ tới Anh Mặt Trời, thánh 

nhân nói: “Nhờ Anh, Ngài soi 

chiếu chúng tôi”. Nghĩ tới Anh 

Không Khí, thánh nhân nói: 

“Nhờ Anh, Chúa bảo tồn muôn 

vật”. Như vậy qua các thọ tạo 

Thiên Chúa vẫn tiếp tục tác động 

trong vũ trụ vì lợi ích của con 

người. Khi giải thích ý nghĩa các 

biểu tượng đối với những người 

thời Trung Cổ, cha M.D.Chenu 

đã nêu ra ý tưởng này: nhờ biểu 

tượng con người được đưa tới 

một sự tham dự “trong đó tính 

siêu việt và tính nội tại [của 

Thiên Chúa] tác động cùng một 

lúc”16. Như vậy đối với các tín 

hữu thời Trung Cổ, rõ ràng nhất 

là đối với Thánh Phanxicô, 

Thiên Chúa hiện diện không 

những bên kia các biểu tượng, 

mà có thể nói trong các biểu 

tượng.  

Thứ đến, so với các tác giả 

thời Trung Cổ, ta nhận thấy 

Thánh Phanxicô xem các thọ tạo 

không chỉ là những biểu tượng, 

những phương thế giúp người ta 

hiểu biết Thiên Chúa, nhưng còn 

là các anh và các chị. Tại sao 

thánh nhân lại làm như vậy? 

Phải chăng đây chỉ là một thứ 

tâm tình lãng mạn của thi sĩ? Đời 

sống nội tâm của Thánh 

Phanxicô không cho phép chúng 

ta giải thích như thế. Lý do đầu 

tiên giải thích sự kiện trên là 

thánh nhân đã ý thức một cách 

17 X. Pierre Eyt, Je crois en Dieu, 

DDB., Paris 1985, trang 43. 

sâu xa Thiên Chúa Tạo Hóa là 

Cha của muôn loài: từ đó thánh 

nhân xem tất cả tạo thành như 

một đại gia đình trong đó các thọ 

tạo được liên kết với nhau bằng 

một sợi dây huynh đệ thắm thiết. 

Nhiều bản văn thời Trung Cổ 

vẫn thường nhắc đến Thiên 

Chúa là Tạo Hóa của muôn loài. 

Nét độc đáo của Thánh Phanxicô 

là liên kết chặt chẽ hai ý niệm 

Tạo Hóa và Cha như người ta 

vẫn đọc trong Kinh Tin Kính: 

“Tôi tin kính một Thiên Chúa là 

Cha Toàn Năng, Đấng dựng nên 

trời đất, muôn vật hữu hình và vô 

hình”. Các tín hữu vẫn đọc như 

thế mỗi ngày chủ nhật, nhưng ít 

ai suy nghĩ xa hơn. Còn Thánh 

Phanxicô, nhờ suy niệm lâu dài, 

đã thấy rõ tương quan giữa hai ý 

niệm Cha và Tạo Hóa: Thiên 

Chúa là Tạo Hóa, vì Người là 

Cha; Người đã sáng tạo muôn 

loài với tư cách là Cha. Chúng ta 

hãy lưu ý tới trật tự hai tước hiệu 

của Thiên Chúa trong Kinh Tin 

Kính:  tước hiệu Cha được nêu 

ra trước tước hiệu Tạo Hóa17. 

Thánh Phanxicô vẫn giữ trật tự 

ấy trong lời kinh của mình sau 

đây: 

“Lạy Thiên Chúa Toàn 

năng, chí thánh, chí tôn và 

cao cả, là Chúa Cha thánh 

thiện và công chính, và là 

Vua trời đất, chúng con tạ 

ơn Cha vì chính Cha mà 

thôi, vì do bởi thánh ý Cha 

và nhờ Thánh Tử duy nhất 

cùng với Thánh Thần, Cha 

đã dựng nên muôn loài 

thiêng liêng và vật chất…” 

(Lkcs.22, 1). 
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Rồi theo thuận lý của đức tin, 

thánh nhân thấy ngay điều này: 

nếu Đấng Tạo Hóa là Cha của 

muôn loài, thì muôn loài, hữu 

hình và vô hình, là con cái của 

người Cha chung ấy và là anh, 

chị, em của nhau!  

Lý do thứ hai là nhờ lời dạy 

của Thánh Phaolô, Thánh 

Phanxicô đã ý thức được vị trí 

của Ngôi Lời nhập thế trong tạo 

thành: Thiên Chúa đã đặt “Con 

của Người làm Trưởng Tử giữa 

một đàn em đông đúc” (Rm 

8,29). Thánh Phanxicô đã nêu ý 

tưởng này trong Kinh 15 của Bộ 

Kinh kính các mầu nhiệm Chúa; 

kinh này được thánh nhân sáng 

tác để đọc vào giờ Kinh Chiều 

ngày Lễ Giáng Sinh: 

“Hãy reo mừng Thiên-

Chúa 

Đấng trợ giúp chúng ta. 

[…] 

Vì Chúa Cha cực thánh 

trên trời, 

Vua chúng ta trước muôn 

thế kỷ, 

từ trời cao đã sai Con yêu 

dấu đến 

sinh bởi Đức Trinh nữ 

Maria thánh thiện . 

Người đã gọi Thiên Chúa: 

“Ngài là Cha của con”; 

và chính Thiên Chúa đã 

đặt Người làm Trưởng tử 
cao cả hơn vua chúa trần 

gian (x. KMN 15, 1-4) 

Ý tưởng Đức Giêsu là người 

Anh của loài người còn được 

thánh nhân nêu lên trong lá Thư 

                                                           
18 Friedrich Heer, L’Univers du 

Moyen Age (traduit de l’allemand), 

Fayard, Paris, 1970, trang 58. Ý tưởng 

Đức Kitô là “Cha” đã được khai triển 

vào cuối thời Thượng Cổ và xuất hiện 

trong bản Luật của Thánh Benedicto. 

Các tín hữu thời Trung Cổ còn gọi Đức 

Kitô là “Mẹ”. Qua các tước hiệu “Cha” 

gửi cho các tín hữu: “Ôi thật là 

thánh thiện và thân thương, vui 

thỏa, khiêm hạ, an bình, ngọt 

ngào, đáng mến và đáng ước ao 

trên hết mọi sự khi có một người 

Anh và một người Con như thế, 

Đấng đã hiến mạng sống mình 

cho đoàn chiên của Người (x.Ga 

10,15) và đã cầu nguyện cùng 

Chúa Cha cho chúng ta…” 

(x. TTh. II,56; thêm :2Cel.198). 

Trong lúc người tín hữu bình dân 

thời Trung Cổ không phân biệt 

rõ ràng Chúa Cha với Chúa 

Kitô18, thì Thánh Phanxicô có 

một nhận thức rất rõ ràng Thiên 

Chúa là Cha và là Tạo Hóa của 

muôn loài, còn Chúa Kitô là Con 

Thiên Chúa và là người Anh Cả 

của loài người ; từ đó thánh nhân 

xem toàn thể tạo thành như đại 

gia đình của Thiên Chúa trong 

đó Đức Kitô là “Trưởng tử”, là 

“người Anh” đã “nhận lấy xác 

phàm nhân đích thực và yếu hèn 

của chúng ta” (THhII,5), và mọi 

loài thọ tạo là anh chị em của 

nhau.  

Cũng cần nói thêm là hoàn 

cảnh bị người cha đẻ ruồng bỏ, 

rồi người em ruột khinh dể 

(2Cel.12) lại càng làm cho 

Thánh Phanxicô ý thức một cách 

mãnh liệt tình phụ tử của Thiên 

Chúa  và tình huynh đệ rộng rãi 

vượt xa ra ngoài tương quan máu 

mủ. Truyện kể là sau khi trả lại 

số tiền và quần áo lại cho ông 

Bernađônê, Phanxicô, trần trụi 

trước mặt Đức Giám mục Assisi 

và tất cả mọi người hiện diện, 

và “Mẹ” của Đức Kitô, người ta muốn 

gợi ý Người là Đấng đã sinh ra các tín 

hữu vào đời sống thần linh; tuy nhiên 

chúng làm cho họ không còn phân biệt 

vị trí và chức năng của Chúa Cha và 

Chúa Kitô (X. Adalbert de Vogue, La 

Paternité du Christ dans les règles de 

Saint Benoit et du Maitre, dans Vie 

liền nói: “Từ nay tôi muốn nói 

‘Lạy Cha chúng con ở trên trời’, 

chứ không còn nói ‘Cha tôi là 

ông Bernađônê nữa’” (x.Truyện 

Ba người bạn, 19-20). 

Một điểm độc đáo khác là các 

biểu tượng trong BcMt đã được 

nhân hóa và được xếp đặt theo 

một thứ tự đặc biệt. Chúng được 

nhân hóa không chỉ bởi cách 

Thánh Phanxicô gọi chúng là 

“anh” hoặc là “chị”, nhưng sâu 

xa hơn, khi thánh nhân nêu ra 

các đặc điểm của chúng, những 

đặc điểm mà người ta thường 

thấy nơi những người nam và 

những người nữ. Chúng ta thấy 

rõ điểu này nơi Anh Lửa và Chị 

Nước. Anh Lửa không chỉ đẹp 

và mạnh mẽ, mà còn vui tươi và 

cường tráng. Chị Nước không 

chỉ lợi ích, mà còn khiêm nhu và 

trinh trong. Vui tươi, cường 

tráng, khiêm nhu, trinh trong là 

những phẩm tính của những con 

người, chứ thực ra không phải 

của những loài vô tri. Chúng ta 

hãy chú ý thêm tới tính từ 

“preciosa” mà Thánh Phanxicô 

dùng để đánh giá chị Trăng và 

chị Nước: tính từ này  thường 

được dịch là “quý hóa”, nhưng 

theo thiển ý chúng tôi, nó còn có 

nghĩa là “cao quý, thanh lịch”, 

nếu chúng ta quan tâm đến nền 

văn minh và “văn chương thanh 

lịch” trong các thế kỷ XII-XIII 

tại châu Âu, nhất là tại miền tây 

nam nước Pháp với các cung 

đình và lâu đài tại Angers và  

Poitiers 19. Đó là đặc điểm của 

Spirituelle 46, p61; A.Rayez, art. 

Humanité du Christ chez les Spirituels 

médiévaux, dans Dict. de Spiritualité, 

VIIA, col.1070). 
19 Xem Friedrich Heer, L’Univers 

du Moyen Age (traduit de l’allemand), 

Fayard, Paris, 1970, tr.172-179. 
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những bà hoàng, bà chúa có lối 

sống thanh lịch, quý phái20. 

Cũng xin nói thêm: văn chương 

thanh lịch (littérature courtoise)  

thời Trung Cổ tại châu Âu là thứ 

văn chương đề cập tới tình yêu 

thanh nhã trong đó người phụ nữ 

được đề cao, được gọi là “Bà 

Chúa” (domina), và người hiệp 

sĩ phải biểu lộ sự trung tín và sự 

can đảm một cách đặc biệt. 

Chính là dưới ảnh hưởng của 

trào lưu văn chương này mà 

Thánh Phanxicô đã gọi Đức Mẹ 

Maria, Clara và các chị em, và 

đến cả các Nhân đức là các Bà 

Chúa, các Quý Bà.  

 Các biểu tượng được 

nhân cách hóa, được đánh giá 

theo chuẩn mực của loài người, 

lại được xếp theo từng cặp âm-

dương: Anh Mặt Trời/Chị Mặt 

Trăng, Anh Gió/Chị Nước, Anh 

Lửa/Chị Đất. Bài ca được bắt 

đầu và kết thúc với hai biểu 

tượng lớn là Anh Mặt Trời và 

Chị/Mẹ Đất: lý do là hai biểu 

tượng lớn ấy ôm lấy tất cả các 

biểu tượng khác. Như vậy tất cả 

các biểu tượng chẳng những đại 

diện cho hai phái nam và nữ giữa 

loài người, mà còn tiêu biểu cho 

dương lực và âm lực (animus và 

anima) nơi cá nhân mỗi người. 

Chính vì thế mà BcMT biểu lộ 

một sự hòa giải trong toàn vũ trụ, 

chẳng những giữa các loài thọ 

tạo với nhau, 

cách riêng giữa 

loài người, nam 

và nữ, mà còn cả 

những sinh lực 

âm, dương trong 

mỗi cá nhân con  

người nữa21.  

Bài ca Anh 

Mặt Trời biểu lộ 

con đường 

khiêm hạ mà 

Thánh Phanxicô 

đã đi và mời gọi 

mọi người cùng 

đi (câu 33: “Hãy 

tạ ơn và phụng 

sự Người với 

trọn lòng khiêm 

hạ”): đó là tự đặt 

mình vào hàng 

ngũ của các thọ 

tạo, để “cùng với muôn loài thọ 

tạo” (câu 5) và cùng với tất cả 

sinh lực âm dương nơi bản thân 

mình, tiến về cùng Chúa Cha Tối 

Cao, Toàn Năng và Tốt Lành.  

Điều thánh nhân nói vắn tắt 

trong câu cuối của bài ca này, thì 

ngài đã diễn giải dài dòng hơn 

trong bài Suy niệm Kinh Lạy Cha 

(câu 7): 

“Ý Cha được thực hiện dưới 

đất cũng như trên trời: 

Xin cho chúng con được yêu 

mến Cha  

hết lòng, là luôn luôn nghĩ 

đến Cha (x.Lc 10,27); 

hết linh hồn, là luôn luôn 

khao khát Cha,  

hết trí khôn, là quy hướng 

mọi ý định về Cha và tìm kiếm 

vinh quang Cha trong mọi sự; 

hết sức lực, là hiến dâng tất cả 

nghị lực và cảm xúc của linh hồn 

và thể xác, làm của lễ ca ngợi 

tình yêu Cha, chứ không vì sự gì 

khác”. 

Thanh Hải ngày 04-4-2016

  

                                                           
20 Xem từ “Précieuses” trong Từ 

điển Le Petit Robert, phần II: Au XVIIe 

siècle, femmes qui adoptèrent une 

attitude nouvelle et rafinée envers les 

sentiments et un langage recherché” (= 

vào thế kỷ XVII, [từ này có nghĩa là] 

những phụ nữ có một thái độ mới mẻ 

và tinh tế về tình cảm và ngôn ngữ kiểu 

cách). Tất nhiên ở thế kỷ XVII sự tinh 

tế bị lợi dụng và đi đến chỗ kiểu cách 

thì đã bị người ta chê cười, tiêu biểu là 

vở kịch của Molière “Les Précieuses 

Ridicules” (Các Bà Thanh Lịch buồn 

cười). Nhưng rồi chính Molière lại biện 

hộ cho các “Bà Thanh Lịch đích thực”: 

“Các Bà Thanh Lịch đích thực sẽ 

nhầm, nếu nổi giận, khi người ta chê 

cười những phụ nữ bắt chước các bà ấy 

một cách rất dở”. Tử điển “Le Petit 

Robert” cũng ghi thêm là: “Tại Pháp 

phong trào sống thanh lịch đã xuất hiện 

trong văn chương thanh lịch 

(littérature courtoise) thời Trung Cổ”. 
21 Đặc biệt xem Éloi Leclerc, Le 

Cantique des créatures ou les symboles 

de l’union,  Le Signe/Fayard 1970; Le 

Chant des sources, Ed. Franciscaines, 

Paris 1975, p.55-62. 
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FX Long, ofm

ẳn trong đời sống chúng 

ta, có những lúc chúng 

ta phải lấy những quyết định tiếp 

tục đi tới, dừng lại hay lùi bước, 

mà đáng lo là chúng ta lại không 

thấy rõ ràng các yếu tố pros và 

cons: con đường đi tới không 

sáng sủa, có những mò mẫm bấp 

bênh, những đánh liều, mà 

chúng ta không nắm chắc phần 

thắng. Chúng ta làm gì? Cứ nhất 

định đi tới hay quay lưng lại? 

Tình cảnh của dân Israel khi 

đến bờ biên đất Canaan ở Ds 13 

là như thế. Họ đang tiến vào Đất 

Hứa sau bao nhiêu thế kỷ làm nô 

lệ. Ông Môsê, Giôsuê và Calếp 

thì xác tín rằng Thiên Chúa ở với 

họ, nên sẵn sàng đi tới. Nhưng  

dân chúng thì không xác tín, họ 

bị chao đảo bởi các nhận xét và 

lưu ý của những người do thám. 

Giống như Calếp và Giôsuê, 

những người do thám khác cũng 

vừa trở về sau khi di do thám đất 

Canaan; thế nhưng các nhận 

định của họ về địa hình địa thế 

thì rất khác. “Bấy giờ ông Ca-lếp 

nói: "Ta cứ lên chiếm miền ấy, 

vì chắc chắn ta có thể thắng 

được". Những người đã cùng lên 

với ông đáp lại: 

"Ta không thể 

lên đánh dân ấy, 

vì họ mạnh hơn 

ta". Trước mặt 

con cái Ít-ra-en, 

họ bắt đầu chê 

bai miền đất họ 

đã do thám, họ 

nói: "Miền đất 

chúng ta đã đi 

qua để do thám 

là đất nuốt 

những người ở 

đó, và tất cả 

những người 

chúng tôi thấy ở  đó đều là những 

người cao lớn. Ở đó chúng tôi 

trông thấy những người khổng 

lồ, con cháu của A-nác thuộc 

giống người khổng lồ. Chúng tôi 

thấy mình chỉ như châu chấu, và 

họ cũng coi chúng tôi như vậy” 

(Ds 13,30-33). Để đánh giá được 

nhận định tiêu cực nặng nề của 

họ, chúng ta cần phải đọc kỹ bản 

văn, quan tâm đến các chi tiết có 

vẻ là lạ của bản văn, chẳng hạn 

những đoạn văn ghép vào có vẻ 

lạ lùng, cách dùng một số tên gọi 

đặc biệt… Câu chuyện chúng ta 

đang khảo sát nằm trong các 

chương 13 và 14 của sách Dân 

số. Khi đọc chương 13, chúng ta 

ghi nhận một đoạn văn dài (cc. 

3-15) được dùng để nêu các tên 

gọi của một số tên gọi với các chi 

tộc của những người được phái 

đi đi do thám miền đất: 

“Đây là danh sách họ: 

Thuộc chi tộc Rưu-vên, có 

ông Sam-mu-a, con ông Dắc-

cua. 

Thuộc chi tộc Si-mê-ôn, có 

ông Sa-phát, con ông Khô-ri. 

Thuộc chi tộc Giu-đa, có ông 

Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne. 

Thuộc chi tộc Ít-xa-kha, có 

ông Gích-an, con ông Giô-xép. 

Thuộc chi tộc Ép-ra-im, có 

ông Hô-sê-a, con ông Nun. 

Thuộc chi tộc Ben-gia-min, 

có ông Pan-ti, con ông Ra-phu. 

Thuộc chi tộc Dơ-vu-lun, có 

ông Gát-đi-en, con ông Xô-đi. 

Thuộc chi tộc Giu-se, ngành 

Mơ-na-se, có ông Gát-đi, con 

ông Xu-xi. 

Thuộc chi tộc Đan, có ông 

Am-mi-ên, con ông Gơ-ma-li. 

Thuộc chi tộc A-se, có ông 

Xơ-tua, con ông Mi-kha-ên. 

Thuộc chi tộc Náp-ta-li, có 

ông Nác-bi, con ông Vóp-xi. 

Thuộc chi tộc Gát, có ông 

Gơ-u-ên, con ông Ma-khi”. 

H 

NHỮNG NGÃ  
    TƯ ĐƯỜNG 
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Danh sách này có thật sự cần 

thiết cho câu chuyện không? Có 

thể bỏ đi không? Chúng ta dễ 

dàng và mau mắn trả lời “không 

cần thiết” và “có thể bỏ đi”. 

Nhưng các hiền nhân Do Thái 

dạy chúng ta rằng mọi sự trong 

sách Tôrah đều có một lý do 

thuộc về Thiên Chúa để mà tồn 

tại trong sách. Vậy chúng ta phải 

giải thích đoạn ghép vào là 13,3-

15 như thế nào? Chúng ta ghi 

nhận rằng các câu này nhấn 

mạnh một điều đã được nói đến 

ở c. 2, đó là những người được 

phái đi không phải là những 

người do thám tầm thường, họ 

đều là “những kỳ mục” (Ds 

13,2), “những người đứng đầu 

trong con cái Ít-ra-en” (Ds 13,3), 

tức là những người lãnh đạo 

quan trọng của các chi tộc, 

những người “có tên tuổi”. 

Nhiệm vụ của họ không chỉ thu 

thập các dữ kiện nhưng là nêu ra 

những phán đoán chắc chắn dựa 

trên những bằng cớ hiển nhiên. 

Chính vì thế, báo cáo tiêu cực 

của họ làm hoang mang, làm dân 

chúng mất tinh thần. Khi họ bận 

tâm về hoàn cảnh khó khăn, tiêu 

cực như thế và nghiêng về thái 

độ buông xuôi tức là họ cho dân 

chúng hiểu dân ta chẳng còn hy 

vọng gì nữa. Hai ông Giôsuê và 

Calếp đã cương quyết: “Miền 

đất chúng tôi đã đi qua để do 

thám là một đất tốt thật là tốt! 

Nếu Đức Chúa thương ta, Người 

sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất 

ấy cho ta, một đất tràn trề sữa và 

mật. Vậy anh em đừng nổi loạn 

chống Đức Chúa, và đừng sợ dân 

đất ấy! Chúng ta sẽ nuốt chửng 

chúng. Thần hộ mệnh chúng đã 

lìa xa chúng, còn Đức Chúa thì ở 

với ta. Đừng sợ chúng!” (Ds 

14,7-9). Nhưng không giống với 

Calếp và Giôsuê, lượng định của 

những người kia không hề dành 

cho Thiên Chúa một vai trò nào 

cả. Khi đến một giờ phút gay 

cấn, họ đã thất bại trong trách 

nhiệm lãnh đạo.  

Chúng ta cũng ghi nhận cả ý 

nghĩa của tên Khéprôn (Ds 

13,22). Đây là địa danh gắn liền 

với câu chuyện của tổ phụ 

Abraham. Đây là nơi mà các tổ 

phụ và các bà vợ được chôn cất. 

Như thế, Khéprôn là một biểu 

tượng mạnh mẽ lẽ ra thúc bách 

dân con Israel tìm mọi cách để 

trở về nhà. Thế nhưng do mất 

hồn mất vía vì sợ hãi, những 

người do thám đã đọc sai một 

dấu chỉ trọng yếu trong lịch sử 

cứu độ của dân họ. Thay vì đánh 

thức cảm thức của họ về mục 

tiêu như là nơi để bắt đầu một 

cuộc sống mới, Khéprôn lại trở 

thành một lý do để lui lại kiếp nô 

lệ.  

Trước một cử tọa mỏng dòn, 

những người do thám mô tả cư 

dân trên miền đất ấy là “những 

người khổng lồ” và chính họ chỉ 

như là “châu chấu” dưới mắt các 

cư dân ấy (13,33). Làm thế nào 

mà họ biết như thế chứ? Báo cáo 

thiếu thành thật, phải nói là gian 

lận của họ, không dựa trên hoàn 

cảnh hiển nhiên cân đo kiểm tra 

được, nhưng dựa theo một mặc 

cảm về sự thiếu an toàn do 

không có đức tin. 

Thế là dân chúng 

mất tinh thần, 

“kêu la, khóc lóc 

cả đêm” (Ds 

14,1). Chúng ta 

đọc lời họ kêu 

trách ông Môsê 

và Aharon, và 

trách móc cả 

Thiên Chúa nữa: 

“Phải chi chúng 

tôi chết ở bên đất Ai-cập, hoặc 

phải chi chúng tôi chết trong sa 

mạc này cho xong! Sao Đức 

Chúa lại đem chúng tôi vào đất 

này để chúng tôi ngã gục dưới 

lưỡi gươm, để vợ con chúng tôi 

bị giặc bắt? Chúng tôi trở về Ai-

cập có tốt hơn không?” (Ds 14,2-

3). Phản ứng tiêu cực của họ 

dường như là một cơn lốc không 

sao kiểm soát nổi nữa. Một cơn 

sợ hãi chẳng có lý gì cả đưa họ 

đến chỗ nuối tiếc Ai Cập, phi bác 

những dấu lạ điềm thiêng trong 

sa mạc, và khinh thường mạc 

khải của Thiên Chúa. Họ đi đến 

một đề nghị điên rồ: “Chúng ta 

hãy đặt lên một người cầm đầu 

và trở về Ai-cập” (Ds 14,4). Họ 

tích cực chuẩn bị quay lưng lại 

với Đất Hứa và quay đầu tìm về 

một miền đất nô lệ và thờ những 

thần minh giả trá. Phản ứng này 

cho thấy không những đây là 

một tình trạng mất nhuệ khí, 

nhưng hơn nữa, đây là nỗ lực tìm 

đường đi đến việc thờ ngẫu 

tượng. Những bước nhỏ có thể 

dần dà đưa đến những chọn lựa 

to lớn và những định hướng quan 

trọng cho cuộc đời.  

Trong đời sống chúng ta và 

trong đời sống của Hội Thánh, 

phải chăng thỉnh thoảng cũng có 

những “ngã tư” như thế? 
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Mùa chay 2016, tôi đọc và suy gẫm với ĐTC 

Biển Đức XVI trong quyển BENOÎT XVI, 

Chemin de croix, Colisée, NXB Parole et 

Silence,Vatican 2006. Mỗi chặng đường thánh 

giá gồm có 3 phần: 1) một lời ca tụng và một đoạn 

trích Tin Mừng; 2) phần suy gẫm; 3) Lời cầu 

nguyện và kết thúc bằng Kinh lạy Cha với cộng 

đoàn. Tôi xin chuyển ngữ phần suy gẫm (mục 2) 

cùng chia sẻ với anh chị em. 

 

Chặng thứ nhất: Chúa Giê-

su bị kết án tử hình (trang 8) 

Chúng ta biết rõ khung cảnh 

tuyên án tử hình ấy: đó là những 

tin tức có mỗi ngày! Tuy nhiên, 

một vấn để đốt cháy tim can 

chúng ta: tại sao lại có thể kết án 

Thiên Chúa? Có phải bởi vì 

Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, 

xuất hiện dưới bộ áo quần của sự 

yếu hèn? Có phải bởi vì Thiên 

Chúa để cho sự kiêu căng, sự 

ngạo mạn và sự xức xược của 

loài người tấn công? Có phải bởi 

vì Thiên Chúa giữ im lặng? 

Sự im lặng của Thiên Chúa 

làm chúng ta băn khoăn, thử 

thách chúng ta! Nhưng cũng là 

sự thánh tẩy trầm luân của chúng 

ta, là sự chữa trị ý muốn báo thù 

của chúng ta. 

Sự im lặng 

của Thiên 

Chúa là miền 

đất chôn vùi 

tính kiêu 

ngạo của 

chúng ta và là 

nơi nở rộ đức 

tin chân thật, đức tin khiêm tốn, 

đức tin không đặt câu hỏi với 

Thiên Chúa, nhưng phó thác vào 

Thiên Chúa với lòng tin tưởng 

của một trẻ thơ. 

Chặng thứ hai: Chúa Giê-su 

vác thập giá (trang 14) 

Trong sự thương khó Chúa 

Kitô, sự căm thù lồng lộn lên, sự 

căm thù của chúng ta, sự căm thù 

của cả loài người (Lc 22, 53). 

Trong sự thương khó Chúa Kitô, 

sự độc ác của chúng ta nổi dậy 

chống lại lòng tốt, tính kiêu ngạo 

của chúng ta lồng lộn bốc lửa 

chống lại sự khiêm hạ, sự tha hóa 

của chúng ta chống lại sự huy 

hoàng trong sáng của Thiên 

Chúa! 

Và như vậy… chúng ta trở 

thành thập giá của Thiên Chúa! 

Chúng ta, những nghịch tặc ngu 

muội, chúng ta, do các tội lỗi u 

minh, chúng ta đã giơ cao thập 

giá của sự lo lắng của chúng ta, 

của sự bất hạnh của chúng ta: 

chúng ta làm nên sự trừng phạt 

của chúng ta. 

Nhưng Thiên Chúa đã gánh 

lấy thập giá lên vai, thập giá của 

chúng ta, và Thiên Chúa thách 

thức chúng ta bởi sức mạnh tình 

yêu của Ngài. 

Thiên Chúa vác thập giá! Là 

mầu nhiệm lòng nhân từ không 

thể đo lường được! Là mầu 

nhiệm khiêm hạ làm cho chúng 

ta phải xấu hổ vì chúng ta còn 

kiêu ngạo! 

Chặng thứ ba: Chúa Giê-su 

ngã quị lần thứ nhất (trang 20) 

Trong suy nghĩ của loài 

người, Thiên Chúa không thể 

ngã được, tuy nhiên Ngài đã ngã 

xuống. Vì sao? Điều đó tất nhiên 

không phải là một dấu hiệu của 

sự hèn yếu, nhưng chỉ là một dấu 

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI 

ĐƯỜNG  

THÁNH  GIÁ 
 

TS Nguyễn Hồng Giáp chuyển ngữ 
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hiệu của tình yêu: một sứ điệp 

của tình yêu đối với chúng ta.  

Khi ngã xuống dưới sức nặng 

của thập giá, Chúa Giêsu nhắc nhở 

chúng ta rằng tội lỗi nặng nề, 

rằng tội lỗi làm hạ giảm và hủy 

diệt, rằng tội lỗi trừng phạt và 

làm đau đớn: vì thế tội lỗi là ác! 

(Gr 2, 5.19; 5, 25) 

Nhưng Thiên Chúa yêu 

thương chúng ta và Ngài muốn 

điều tốt cho chúng ta; và tình yêu 

đẩy Ngài phải kêu gào với những 

kẻ nặng tai, kêu gào với chúng 

ta, những kẻ không muốn nghe: 

Hãy xa lánh tội lỗi, bởi vì tội lỗi 

làm các ngươi đau khổ. Tội lỗi 

lấy mất sự bình an và niềm vui 

của các ngươi; tội lỗi làm cho 

các ngươi xa cách sự sống và 

làm khô cạn trong các ngươi 

nguồn mạch tự do và phẩm giá 

phải không? 

Hãy xa lánh! Hãy xa lánh! 

Chặng thứ tư: Chúa Giê-su 

gặp Mẹ Ngài (trang 26) 

Mọi người mẹ là dung nhan 

của tình yêu, là nơi ẩn náu sự âu 

yếm, là sự trung thành không hề 

bỏ mất, bởi vì một người mẹ thật 

chỉ biết yêu thương kể cả khi 

không được yêu thương. 

Maria là Mẹ! Trong Mẹ, tính 

nữ không có bóng tối, trong Mẹ 

tình thương không bị tha hóa bởi 

các mùi hôi thối của tính ích kỷ 

trói buộc tâm hồn và làm cho 

tâm hồn bị tê liệt. 

Maria là Mẹ! Trái tim của Mẹ 

trung thành buộc chặt với trái 

tim của Con Mẹ, trái tim của Mẹ 

đau đớn và mang thập giá, trái 

tim của Mẹ cảm nhận trong da 

thịt tất cả các thương tích trong 

da thịt của Con mình. 

Maria là Mẹ! Và Mẹ tiếp tục 

là Mẹ: cho chúng ta, mãi mãi! 

Chặng thứ năm: Simon Cy-rê-

na giúp Chúa Giêsu vác thập giá 

(trang 32) 

Simon Cy-rê-na ơi, bạn là 

một người thấp hèn, một người 

nghèo, một nông dân vô danh mà 

các sách sử không nói tới. 

Thế nhưng bạn đã làm nên 

lịch sử! 

Bạn đã viết lên một trong 

những chương đẹp nhất của lịch 

sử nhân loại: bạn đã vác thập giá 

của một Đấng Khác, bạn đã đỡ 

khúc gỗ đau thương lên và bạn 

đã ngăn cản khúc gỗ đè bẹp nạn 

nhân. 

Bạn đã trả lại phẩm giá của 

Chúa cho mỗi một chúng tôi và 

nhắc chúng tôi rằng chúng tôi 

chỉ là chính chúng tôi nếu chúng 

tôi không nghĩ về chính chúng 

tôi (Lc 9, 24). 

Bạn nhắc chúng tôi rằng Đức 

Ki-tô đang chờ chúng tôi trên 

mọi đường phố, trên mọi bậc 

tam cấp, ở trong bệnh viện, ở 

trong các nhà tù… Trong các 

ngoại ô thành phố của chúng tôi, 

Đức Ki-tô đang chờ chúng 

tôi…! (Mt 25, 40) 

Chúng ta có nhận biết Ngài 

không? Chúng ta có đến giúp 

Ngài không? Hay là chúng ta sẽ 

chết trong sự ích kỷ của chúng 

ta? 

Chặng thứ sáu: bà Vê-rô-ni-

ca lau mặt cho Chúa Giê-su 

(trang 38) 

Mặt Chúa Giê-su phủ đầy mồ 

hôi, chằng chịt vết máu và dầy 

đặc nước miếng xấc xược. Ai có 

can đảm lại gần? 

Một người phụ nữ! 

Một người phụ nữ tiến đến 

trước mọi người, cầm trong tay 

ngọn đèn nhân ái… và nàng đã 

lau Mặt: và nàng đã tìm lại được 

Dung Nhan! 

Ngày nay biết bao người 

không có dung nhan! Biết bao 

người bị vất ra bên lề cuộc sống, 

trong chốn lưu đày ruồng bỏ, 

trong sự vô cảm giết chết những 

kẻ vô cảm. 

Thật ra chỉ duy nhất người 

nung nấu tình yêu mới thực sự 

sống và chỉ duy nhất người cúi 

xuống trên Đức Ki-tô, Đấng 

đang đau đớn và đang chờ đợi 

trong người đau đớn: hôm nay! 

Vâng, hôm nay! Bởi vì ngày 

mai sẽ quá chậm rồi! (Mt 25, 11-

13) 

Chặng thứ bảy: Chúa Giê-su 

ngã quị lần thứ hai (trang 44) 

Sự ngạo mạn của chúng ta, sự 

bạo lực của chúng ta, những sự 

bất công của chúng ta đè nặng 

lên thân thể của Đức Ki-tô. 

Chúng đè nặng… và Đức Ki-tô 

ngã quị một lần nữa để cho 

chúng ta biết trọng lượng không 

thể gánh nỗi của tội lỗi chúng ta. 

Vậy thì hôm nay cái gì hoàn 

toàn đặc biệt làm tổn thương 

thân thể thánh của Đức Kitô? 

Chắc chắn sự tấn công chống 

lại gia đình là một phần sự 

thương khó đau đớn của Thiên 

Chúa. Như hình ngày nay đang 

diễn ra một thứ chống-Sáng Thế, 

chống-kế hoạch, một sự kiêu 

ngạo ma quỉ nhẳm loại bỏ gia 

đình. 

Con người như muốn tái phát 

minh ra nhân loại bằng cách kể 

cả làm đảo lộn mất qui phạm của 

cuộc sống mà Thiên Chúa đã tư 

duy và mong muốn. (St 1,27; 

2,24) 

Thay thế Thiên Chúa mà 

không phải là Thiên Chúa là sự 

ngạo mạn điên rồ nhất, là sự mạo 

hiểm nguy khốn nhất. 
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Chặng thứ tám: Chúa Giêsu 

gặp các phụ nữ Giêsu salem 

(trang 52) 

Những dòng nước mắt 

thương tâm của các bà mẹ Giê-

su-sa-lem đổ đầy con đường của 

Tử Tù, làm dịu bớt sự dữ tợn của 

việc thi hành án tử hình và nhắc 

chúng ta tất cả là con cái, con cái 

được sinh ra từ lòng ấm áp của 

một người mẹ. 

Nhưng những giọt nước mắt 

của các bà mẹ Giêsu salem chỉ là 

một ngụm nhỏ trong dòng sông 

nước mắt của các bà mẹ: các bà 

mẹ của những kẻ bị đóng đinh, 

các bà mẹ của những tên giết 

người, các bà mẹ của những tên 

nghiện ngập ma túy, các bà mẹ 

của những tên khủng bố, các bà 

mẹ của những tên hiếp dâm, các 

bà mẹ của những tên điên 

khùng:… nhưng luôn luôn vẫn là 

mẹ! 

Tuy nhiên, nước mắt không 

đủ. Nước mắt phải trở thành tình 

thương dạy dỗ, bằng sức mạnh 

hướng dẫn, bằng nghiêm khắc 

sữa chữa, bằng đối thoại xây 

dựng, bằng hiện diện biết nói! 

Những dòng nước mắt phải 

ngăn chặn các dòng nước mắt 

khác! 

Chặng thứ chín: Chúa Giê-

su ngã quị lần thứ ba (trang 58) 

Ông Pascal nhận xét thật tinh 

tế: Chúa Giê-su hấp hối cho đến 

ngày tận thế: đừng ngủ quên 

trong thời gian đó. (B. Pascal, 

Pensées, Brunschvicg 553) 

Nhưng Chúa Giê-su hấp hối 

trong thời gian đó ở đâu? Thế 

giới được chia ra làm các vùng 

sung túc và các vùng nghèo 

khổ… đó là sự hấp hối của Đức 

Kitô hôm nay. Bởi vì thế giới chia 

làm hai mảng: trong mảng này 

người ta lãng phí, trong mảng 

kia người ta chết đói; trong mảng 

này ngưới ta chết vì dư thừa, 

trong mảng kia người ta chết vì 

thiếu thốn; trong mảng này 

người ta sợ béo phì, trong mảng 

kia người ta kêu gọi lòng từ tâm. 

Vì sao không mở ra một cánh 

cửa? Ví sao không đặt ra chỉ một 

bàn ăn? Vì sao không hiểu rằng 

những người nghèo khổ là trị 

liệu cho kẻ giàu có? Vì sao? Vì 

sao? Vì sao chúng ta quá mù 

quáng vậy?   

Chặng thứ mười: quân lính 

chia nhau áo quần của Chúa 

Giê-su (trang 64) 

Quân lính lột áo choàng của 

Chúa Giê-su một cách tàn bạo 

của kẻ cướp và còn dám cướp 

luôn cả sự tinh khiết và phẩm giá 

của Ngài. 

Nhưng Chúa Giê-su là sự tinh 

khiết, Chúa Giêsu là phẩm giá 

của con người và của thân thể 

con người. 

Và thân thể bị lăng nhục của 

Đức Kitô trở thành đầu mối tố cáo 

của tất cả mọi sự lăng nhục của 

thân thể loài người, được Thiên 

Chúa tạo dựng như dung nhan 

của linh hồn, như ngôn ngữ để 

diễn tả tình yêu. 

Tuy nhiên, ngày nay, thân thể 

thường được mua bán trên lề 

đường các thành phố, trên lề 

đường màn hình, trong những 

nhà cửa trở thành lề đường. 

Khi nào chúng ta mới hiểu 

được chúng ta đang giết chết tình 

yêu? Khi nào chúng ta mới hiểu 

được rằng, không có tinh khiết, 

thân thể không còn sống và thân 

thể không sinh ra được sự sống? 

Chặng thứ mười một: Chúa 

Giêsu bị đóng đinh vào thập giá 

(trang 70) 

Những bàn tay ấy đã chúc 

lành cho tất cả mọi người, bây 

giờ đã bị đóng đinh vào thập giá, 

những bàn chân ấy đã đi rất 

nhiều để gieo cấy niềm hy vọng 

và tình yêu, bây giờ bị đóng đinh 

vảo thập giá. 

Chúa ơi, vì sao? Vì tình yêu! 

(1 Ga 4, 8.16) Vì sao lại có sự 

thương khó? Vì tình yêu! Vì sao 

thập giá? Vì tình yêu! 

Chúa ơi, vì sao Chúa không 

xuống khỏi thập giá để đáp trả 

những sự khiêu khích của chúng 

con? Ta không xuống khỏi thập 

giá, vì như vậy Ta sẽ thánh hiến 

sức mạnh trinh bạch của thế 

gian, trong khi tình yêu là sức 

mạnh duy nhất có thể thay đổi 

thế gian. 

Chúa ơi, vì sao với cái giá quá 

nặng ấy? Để nói với các con 

rằng Thiên Chúa là Tình Yêu 
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(Ga 13,1), Tình Yêu vô cùng, 

Tình Yêu Toàn Năng. 

Các con có tin Ta không? 

Chặng thứ mười hai: Chúa 

Giêsu chết trên thập giá (trang 

76) 

Một cách ngớ ngẫn, con 

người tự bảo mình rằng Thiên 

Chúa chết! Nhưng nếu Thiên 

Chúa chết, ai sẽ còn cho chúng 

ta sự sống? Nếu Thiên Chúa 

Chết, vậy sự sống là gì? 

Sự sống là Tình Yêu! Vậy 

thập giá không phải là sự chết 

của Thiên Chúa, nhưng là giây 

phút mà cái vỏ mỏng dòn của 

nhân loại được Thiên Chúa 

mang lấy phải vỡ ra, và là lúc 

tuôn trào suối tình yêu  (Ga 19, 

30) làm canh tân nhân loại. 

Từ thập giá làm tái sinh cuộc 

sống của Saul, từ thập giá đã làm 

Âu-cu-tinh hoán cải, từ thập giá 

sinh ra sự nghèo hèn hân hoan 

của Phanxicô Assisi, từ thập giá 

sinh ra lòng tốt xán lạn của Vinh 

sơn Phaolô;  

Từ thập giá sinh ra chủ nghĩa 

anh hùng của Maximilin Kolbe, 

từ thập giá sinh ra lòng từ tâm 

phi thường của Mẹ Têrêsa ở 

Calcutta, từ thập giá sinh ra lòng 

can đảm của Gioan Phaolô, từ 

thập giá sinh ra tính cách mạng 

của tình yêu: vì vậy, thập giá 

không phải là sự chết của Thiên 

Chúa, mà là sự sinh hạ Tình Yêu 

của Thiên Chúa trong thế gian. 

Cảm tạ thập giá của Đức Kitô! 

Chặng thứ mười ba: Chúa 

Giêsu được hạ xuống khỏi thập 

giá và đặt vào lòng Mẹ Ngài 
(trang 82) 

Đại hình đã kết thúc: Chúng 

ta đã giết Chúa Giê-su! (Lc 1,46-

55) Và các thương tích của Đức 

Ki-tô thiêu đốt trái tim Maria, 

trong khi chỉ một sự đau đớn thắt 

chặt Mẹ và Con. Mẹ của Đau 

Thương! Vâng, Mẹ của Đau 

Thương kêu lên, gợi lên lòng 

trắc ẩn và đánh động luôn kẻ có 

thói quen gây thương tích. Mẹ 

của Đau Thương! Hình như 

chúng ta có lòng trắc ẩn với 

Thiên Chúa, nhưng thực tế - một 

lần nữa - chính Thiên Chúa là 

Đấng thương xót chúng ta. 

Mẹ của Đau Thương! Sự đau 

thương không còn là sự vô vọng, 

nó không bao giờ làm mất hy 

vọng nữa, bởi vì Thiên Chúa đã 

đến chịu đau đớn với chúng ta. 

Mà với Thiên Chúa, chúng ta có 

thể mất hy vọng ư? 

Chặng thứ mười bốn: Chúa 

Giêsu được an táng vào mồ 

(trang 88) 

Cuộc sống đôi khi giống như 

một Thứ Bảy Tuần Thánh buồn 

lê thê. Tất cả như chấm tận, kẻ 

ác xem như đã thắng, sự ác xem 

như mạnh hơn sự thiện (Gr 12,1; 

Ha 1,13). Tuy nhiên đức tin cho 

chúng ta thấy xa hơn, nó hé mở 

cho chúng ta thấy ánh sáng của 

một ngày mới vượt ra ngoài 

ngày này. Đức tin đảm bảo với 

chúng ta lời cuối cùng thuộc về 

Thiên Chúa: duy nhất thuộc về 

Thiên Chúa! 

Đức tin thật sự là một ngọn 

đèn nhỏ, tuy nhiên là ngọn đèn 

duy nhất soi sáng đêm trần gian: 

và ánh sáng khiêm tốn của nó lan 

tỏa với ánh sáng của ban ngày: 

ngày của Đức Kitô Phục Sinh. 

Lịch sử không chấm tận ở ngôi  

mộ, nhưng xuất phát từ ngôi mộ: 

Chúa Giê-su đã hứa như vậy (Lc 

18,31-33), điều ấy đã xảy ra và 

còn xảy ra nữa! (Rm 8,18-23). 
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Anh và tôi 
Hồng Giáp, nhớ ngày 6.4, giổ Hồng Giáo, OFM. 
 

Chúng tôi cùng sinh ra nơi đồng lúa 
Theo mẹ cha học cấy học cày bừa 
Nước thấm ngang hông đội nắng đội mưa 
Ngồi lưng trâu hát ì a sấm trạng 
Voi đi trên giấy hình đâu hoành tráng 
Đồng tiền vạn lịch ra khỏi non sông 
Chân lấm tay bùn con cháu tiên rồng 
Ngàn năm, trăm năm có ngày chấm hết 
Độc lập tự do ai nào hay biết 
Súng đạn rền vang đồng ruộng tanh bành 
Khắp hang cùng ngõ hẻm nặc hôi tanh 
Thành phố tiêu tan phòng không chống giặc 
Thanh nam nữ tú duyên ước giăng mắc 
Những vệt máu đào vãi rắc thôn làng 
Những ruộng đồng thiếu người cày… bỏ hoang 
 

Anh và tôi cùng chung cùng số phận 
Lớn dần lên trong nắng gió công phẩn 
Nhìn trời đất bốn hướng đặc mịt mù 
Quyết ra đi tìm lối thoát viễn du 
Mà tưng hửng lân bang nào tử tế 
Ai thương mình ai không vì quyền thế 
Say máu người như chó sói rừng hoang 
Phường vô đạo kim tiền là ngọc hoàng… 
 

Chúng tôi cùng nhau nắm tay bàn bạc 
Tuổi thanh xuân nhọn sắc như giáo mác 
Ngồi yên làm sao được muốn tự hào 
Ghi danh tiếng mãi mãi đỉnh non cao 
Là trai xuất thân từ nơi đồng ruộng 
Mà chí cực kỳ kiên cường mơ tưởng 
Một ngày mai xán lạn ngững đầu cao 
Bỏ ruộng vườn tìm đi tới chốn nào 
Có sức mạnh làm nên nguồn gió táp 
Từ thành phố này sang thành phố khác 
Hết non sông lại ra cả nước ngoài… 

 

Rồi một ngày dừng chân nặng u hoài 
Anh cảm thấy trần gian này như bóng 
Anh mơ thành một hành khất trọng vọng 
Quàng áo tu hiến hết tuổi xuân xanh 
Ngày ngày ôm Thánh Thể mực trung thành 
Cầu cho thế giới cho dân cho nước 
Biết sống chung hòa giải hận đời trước 
Anh viết lách giảng dạy niềm Hân Hoan 
Có người mới tưởng lầm anh hoàn toàn 
Không phân biệt được hận thù ân oán 
Có người thản nhiên tuyên xưng dứt đoạn 
Lập trường anh dày Đức Độ vô biên 
Nhưng anh vốn sống theo nếp Mẹ Hiền 
Không than vãn cũng không hề hối tiếc 
Mà vỗ về kẻ ngược người xuôi biết 
Đạo làm người Yêu Thương tự Trời Cao 
Đã cho anh lòng nhân tự thuở nào 
Mở rộng đôi tay đón mọi nguồn gió  
Dâng lên Thánh Giá thì thầm minh tỏ… 
 

Rồi một hôm bệnh nặng choán toàn thân 
Tay ôm Thánh Giá anh vẫn ân cần 
Vạch lên trán tôi hình hài thương khó 
Miệng mấp máy mấy lời không nghe rõ 
Hai chúng mình rẽ hai ngã đâu rồi 
Nhưng cùng một giống Dòng thế mà thôi 
Thánh Nghèo là Cha chung kẻ nghèo khó 
Hãy mạnh bước can trường mà chớ bỏ 
Tình anh em vốn cùng bước ra đời 
Học tập noi gương đấng thánh trên trời 
Là Phan tổ phụ cuộc đời máng cỏ… 
 

Là hạnh phúc đời đời ghi nhớ rõ! 
Đừng quên! Đừng quên! Mãi mãi đừng quên!
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KÍNH MỪNG MẸ 
  
Hồng Giáp, hành hương kính Đức Mẹ 
 

Con lại về La Vang kính mừng Mẹ 

Cùng cộng đoàn lần chuỗi chín ngàn mây 

Trong khốn cùng trấn áp thuở đọa đày 

Mẹ xuất hiện cứu nguy thương che chở 

Đàn con Mẹ giữa rừng hoang hoảng sợ 

Ngước nhìn lên mong ước một vì sao 

Đánh lạc hướng lũ côn đồ ác trào 

Gây tàn bạo tung hoành cung đao kiếm 

Rừng lá vằng Mẹ hiền lành xuất hiện  

Cho mây xanh che phủ kín đàn con 

Qua thử thách ơn trên mới sống còn 

Ca tụng Mẹ Đấng Tràn Đầy Phúc Lộc 

Và từ nay Mẹ La Vang Cột Mốc 

Dâng cao dâng lời chúc tụng yêu thương 

Kính mừng Mẹ muôn khổ ải tình trường 

Con một mực tôn vinh danh Thánh Mẫu 

Trên đường đời Mẹ là ngôi Bắc Đẩu 

Con mong sao cả nhân loại hân hoan 

Nấp bóng Mẹ cùng ca khúc khải hoàn… 
 

Con được về Lộ Đức kính mừng Mẹ 

Ngước nhìn lên bao nạng gỗ ghi ơn 

Mẹ đã thương cho đứng dậy chập chờn 

Tay tràng hạt lần ngàn mây thổn thức 

Kính mừng Mẹ Đấng Tràn Đầy Ơn Phúc 

Thương đàn con lây lất giữa trần ai 

Lòng đinh ninh không nghiêng ngã u hoài 

Ơn Cứu Độ Mẹ đã mang trong dạ 

Mẹ là Mẹ của cả và thiên hạ 

Con đâu dám ích kỷ giữ cho mình 

Trần gian ơi! Cùng một lòng cung nghinh 

Đồng ca tụng Mẹ Nhân Lành Cực Thánh 

Mẹ chúng ta Mẹ tột cùng Đức Hạnh 

Đã cưu mang Cả Thiên Hạ trong lòng 

Con kính mừng Mẹ một dạ cậy trông 

Vì qua Mẹ con một lòng sám hối  

Được Chúa Cha tha tất hết tội lỗi 

Cả loài người cùng Mẹ hưởng Hào Quang… 
 

Con về Fa-ti-Ma kính mừng Mẹ 

Ngày xưa Mẹ nhắn nhủ với đàn con 

Ánh sáng tỏa trên thượng đỉnh trời tròn 

Dân sùng kính dâng lên ngàn chuỗi hạt 

Nhiệm mầu lời Mẹ ngàn mây phiêu bạt 

Thế gian tội ác thất nhân hoành hành 

Nghe lời ác quỉ ranh mãnh đành hanh 

Một mực lấy chiến tranh làm lẽ sống 

Tay vấy máu trẻ thơ không vỡ mộng 

Hà hiếp người già phụ nữ tay không 

Chém giết tràn lan không thẹn với lòng  

Một lũ điên khùng cướp bóc gian ác 

Mẹ nhắn nhủ con năng lần tràng hạt 

Hòa bình dưới thế phúc họa từ đây 

Cùng Mẹ kêu van Thiên Chúa Cao Dày 

Tha nhân loại trầm luân trong Bóng Tối 

Cùng Mẹ đàn con chân thành sám hối 

Nhẹ tay thôi! Thiên Chúa Lượng Vô Cùng 

Loài người loài ấy sớm chớm bất trung 

Nhờ tình Mẹ nài van Lòng Tha Thứ 

Và Ngôi Lời xuống trần gian cứu tử… 
 

Con kính mừng Mẹ khắp cả trần gian 

Cả thiên hạ dâng lên cả mây ngàn 

Tràng chuỗi Mẹ lòng hân hoan khôn xiết 

Lời mẹ dạy con ngoan rồi sẽ biết 

Tin theo Mẹ lòng hết sợ bồi hồi 

Mẹ mang trong lòng tất cả muôn người 

Như đã cưu mang Ngôi Lời hạ thế 

Cả thiên hạ cùng gọi Mẹ là Mệ 

Thế đủ rồi cần chi phải thêm ngôi  

Mẹ là Mệ thương yêu con mãn đời 

Con kính mừng muôn muôn tràng chuỗi Mệ! 
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QUYẾT TÂM LÀM CHỨNG 

 Dù cho bắt bớ tù đày, 

Các ngài vẫn giảng về Thầy phục sinh. 

 Hiên ngang giữ vững niềm tin, 

Vào Con Thiên Chúa phục sinh khải hoàn. 

 Sợ gì bao nỗi gian nan, 

Dù cho có chết sẵn sàng hy sinh. 

 Tình yêu tràn ngập con tim, 

Chính là đức mến Thánh Linh Chúa Trời. 

 Các ngài hiến trọn cuộc đời, 

Phụng thờ Thiên Chúa, yêu người trần gian. 

 Cứu người đang gặp gian nan, 

Ở trong tội lỗi, ngập tràn đắng cay. 

 Thế trần lại được đổi thay, 

Xác hồn nhân thế thẳng ngay mọi bề. 

 Cuối đời chắc chắn đi về, 

Để cùng họp mặt trên quê thiên đàng. 
 

“Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đông 

lòng hoan hỉ vì được coi là xứng đáng chịu 

khổ nhục vì danh Đức Giêsu.” (Cv 5,41) 

CN 3 PS NC 10.04.2016 

 Hai Tê Miệt Vườn 

YÊU MẾN THẦY CHĂNG? 

 Phêrô yêu mến Thầy chăng? 

Nếu anh còn mến hãy chăn chiên Thầy. 

 Tình yêu nhựa sống tràn đầy, 

Giúp anh luôn biết theo Thầy mãi luôn. 

 Đời anh nhận được muôn ơn, 

Là tình Thương Xót đỗ tuôn dồi dào. 

 Để rồi anh biết ban trao, 

Bản thân cuộc sống cho bao người trần. 

 Thế nhân thoát khỏi tà thần, 

Chẳng còn tội lỗi, trở thành đẹp xinh. 

 Từ nay sống trọn chữ Tình, 

Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người. 

 Thiện chân tràn ngập khắp nơi, 

Cuộc đời người thế đầy vơi sự lành. 

 Mọi người từ giã cõi trần, 

Đến quê thiên quốc chung phần vinh quang. 

 

“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết 

con yêu mến Thầy... Hãy chăm sóc chiên 

của Thầy.” (Ga 21,17) 

CN 3 PS NC 10.04.2016 

 Hai Tê Miệt Vườn
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HỒNG ÂN THIÊN TRIỆU 

Ơn thiên triệu từ Cha mà đến, 

Chúa giúp con thực hiện ý Ngài. 

Và con đặt cả tương lai, 

Vào tay Thiên Chúa an bài khôn ngoan. 

Con đây nguyện theo đường công chính, 

Quyết bỏ đi toan tính thấp hèn. 

Trí tâm thoát khỏi bóng đen, 

Chính là tội ác, bon chen sự đời. 

Con quyết sống vâng lời trọn vẹn, 

Chính cõi lòng điểm hẹn tình thương. 

Giúp con đi đúng con đường, 

Giê-su Đức Chúa luôn thường giảng khuyên. 

Cuối đời được về trên thiên quốc, 

Chính đây là cõi phúc vô biên. 

Sau khi con sống trung kiên, 

Cuộc đời theo Chúa suốt trên đường trần. 

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C, 17-04-2016 

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ. 

Hai Tê Miệt Vườn\ 

QUYẾT ĐI THEO CHÚA 

Bỏ tất cả để đi theo Chúa, 

Đây phút giây chọn lựa Nước Trời. 

Sẵn sàng hiến trọn con người, 

Sống đời thánh hiến bằng lời xin vâng. 

Con nguyện sống tín trung với Chúa, 

Nhờ trái tim chan chứa tình yêu. 

Đây là nhựa sống phong nhiêu, 

Khiến cành xanh tốt sinh nhiều quả hoa. 

Con nhận được bao la ơn phước, 

Giúp con hằng tiến bước đường lành. 

Chính nhờ luôn biết thực hành, 

Những điều Chúa muốn, hoàn thành ý Cha. 

Đời con: bản trường ca tình mến, 

Đưa thuyền đời cập bến vinh quang. 

Sau khi vượt biển trần gian, 

Muôn đời chiêm ngắm thánh nhan Chúa Trời. 

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C, 17-04-2016 

Cầu cho có nhiều bạn trẻ nam nữ dám tận hiến 

đời mình cho Chúa và tha nhân qua đời thánh 

hiến. 

Hai Tê Miệt Vườn 
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- Mừng kim khánh Lm A.Pátcan Nguyễn Ngọc Tỉnh (Đk) 28/06/1966 
Bổn Mạng các Cộng Đoàn 

Ngày Thánh Hiệu Cộng Đoàn 

01/05 Giuse Thợ Sông Bé 

13/06 An tôn Cầu Ông Lãnh 

13/06 An tôn Thủ Đức 

13/06 An tôn Vĩnh Phước 

13/06 An tôn Paksé -lào 

29/06 Phêrô Hòa Hội 
 

Các anh em qua đời 

Ngày Qua Đời Họ Tên 

04/05/2003 Raphaen Nguyễn Văn Huyên 

07/05/1944 Colomban Dreyer 

14/05/2004 Bônaventura Trần Văn Mân 

15/05/2001 Gioan Baotixita Nguyễn Công Quy ́

23/05/1994 Chrysostome Fourny 

29/05/1983 Giuse Nguyễn Đức Trinh 

31/05/1969 Paul Joseph Baillie 

Ngày Họ tên 

06/06/2000 Gáp ri en Nguyễn Văn Hoa 

07/06/1986 Gioan Thánh Giá Nguyễn Ngọc Toàn 

12/06/1999 Bonaventura Beaufort 

14/06/1989 Sturmius Johannes Renners 

17/06/1976 Archange Staelen 

22/06/1951 Maria Gioan Hoàng Văn Viñh 

24/06/2013 Jean-Marie Galy 

28/06/1958 Michel Marie Cordiez 

28/06/2007 Maria Antôn Trần Phổ 
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Mưng bổn mạng anh em 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

01/05 Giuse Thợ Nguyễn Ngọc Châu tđ 

03/05 Philipphê Lê Văn Tâm Vĩnh Phước 

03/05 Philipphê Đinh Thanh Tân c. thơ 

14/05 Mátthia Nguyễn Văn Đồng Thủ Đức 

17/05 Pát-can Nguyễn Ngọc Tỉnh Đakao 

 

THÁNG SÁU 

Ngày Tên 
Thánh 

Họ và Tên Cộng đoàn 

06  Nobectô Nguyễn Văn Khanh Thanh Hải 

13 

 Antôn Nguyễn Xuân Thắng Philippines 

 Antôn Vũ Văn Chính Lào 

 Antôn Trần Văn Biên Tuakrosan

g 
 Antôn Phạm Xuân Khiết CL Giêng 

 Antôn Nguyễn Trung Trực 

Đakao  Antôn Phan Vũ 

 Antôn Đồng Văn Thượng 

 Antôn Vũ Hữu Lệ 
Du Sinh 

 Antôn Trần Minh Thạch 

 Antôn Đặng Đình Sĩ Gia Hòa 

 Antôn Nguyễn Đình Hải Sông Bé 

 Antôn Trần Văn Cai 

Thủ Đức 

Antôn Phan Đức Cường 

 Antôn Lê Văn Hiểu 

 Antôn Nguyễn Ngọc Kính 

 Antôn Nguyễn Thành Tài 

 Antôn Nguyễn Anh Tôn 

 Antôn Bùi Xuân Vinh 

24 

 Gioan B. Trần Huy Hoàng CL Giêng 

 Gioan B. Phạm Xuân Thanh Đakao 

 Gioan B. Nguyễn Kỳ 
Đồng Dài 

 Gioan B. Đoàn Minh Sáng 

 Gioan B. Phan Duy Hải Du Sinh 

 Gioan B. Nguyễn Duy An Gia Hòa 

 Gioan B. Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội 

 Gioan B. Đinh Ngọc Hoàn Hoa Kỳ 

 Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh Myanmar 

 Gioan B. Nguyễn Văn Hậu Sông Bé 

 Gioan B. Đậu Tiến Dũng Tuakrosan 

 Gioan B. Trần Khắc Du Philippines 

 Gioan B. Hoàng Văn Ái 

Thủ Đức 

 Gioan B. Nguyễn Văn Diệu 

Gioan B. Nguyễn Hoàng Triều 

 Gioan B. Vũ Trí Đức 

 Gioan B. Nguyễn Đình Khải 

 Gioan B. Đậu Quang Luật 

28  Irênê Nguyễn Thanh Minh Du Sinh 

  Phaolô Nguyễn Quốc Huy Hoa Kỳ 

 Phaolô Hoàng Thanh Quân Philippines 

 Phaolô Nguyễn Xuân Diệu Rôma 

 Phêrô Nguyễn Văn Quý Canada 

 Phaolô Trần Anh Tuấn Mỹ 

Phêrô A Lih Lào 

 Phêrô Bùi Đức Hoàng Cồn Én 

 Phêrô Trần Ngọc Niên 
Bình Giã 

 Phêrô Nguyễn Thọ 

H. 
Dũng 

 Phêrô Trần Thanh Bảo Vĩnh Phước 

 Phaolô Nguyễn Văn Dám Đất Sét 

 Phaolô Nguyễn Hồng Phúc Cần Thơ 

 Phaolô Vũ Xuân Quế Hòa Hội 

 Phêrô Trần Quang Danh CÔL 

Phêrro Trần Văn Huấn 

CL Giêng  Phêrô Phạm Bá Đình 

 Phêrô Đậu Văn Minh 

 Phaolô Nguyễn Thánh Bình 

Đakao 
 Phêrô Nguyễn Hồng Cẩm 

 Phêrô Phan Văn Mười 

 Phaolô Đỗ Thanh Diệu 

 Phêrô Phan Xuân Dương Đồng Dài 
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 Phêrô Nguyễn Văn  Hảo 

Du Sinh  Phaolô Nguyễn Văn Hồ 

 Phêrô-Tự Nguyễn Tín 

 Phaolô Nguyễn Thanh Hải 

Gia Hòa  Phêrô-

Antôn 
Mai Văn Công 

 Phêrô Bùi Minh Tuệ 

 Phêrô Trần Phú Nhuận 
Hà Nội 

 Phaolô Trần Ngọc Tiềm 

 Phêrô Nguyễn Trung Phát 
Pleiku 

 Phêrô Nguyễn Đình Phục 

 Phêrô Nguyễn Văn Ánh 
Sông Bé 

 Phêrô Hồ Tùng Ngọc 

 Phêrô Nguyễn Quế Suối Dầu 

 Phêrô Nguyễn Quốc Bảo 

Thủ Đức 

 Phêrô Trần Văn Bình 

 Phêrô Nguyễn Văn Chiến 

 Phêrô Vũ Lương Chinh 

 Phêrô Mai Đông Đăng 

 Phêrô Nguyễn Văn Dũng 

 Phêrô Trần Đình Duy 

 Phêrô Trần Minh Giàu 

 Phêrô Lê Minh Hải 

 Phêrô Nguyễn Minh Hiếu 

 Phêrô Trần Xuân Hướng 

 Phêrô Võ Minh Hoàng 

 Phêrô Lê Trọng Mạnh 

 Phêrô Nguyễn Văn Lợi 

 Phêrô Lê Duy Lượng 

 Phêrô Cao Hữu Nghĩa 

 Phêrô Trần Ngọc Phú 

 Phêrô Nguyễn Duy Phúc 

 Phêrô Đặng Đình Quản 

 Phêrô Nguyễn Văn Tâm 

 Phêrô Hoàng Cao Thái 

 Phêrô Dương Văn Thiên 

 Phêrô Lê Đình Trị 

 Phêrô Trương Quang Vinh 

 Phêrô Lê Hoàng Thế Minh 

 Phaolô Lê Văn Đoán 

  Phaolô Rơchâm H'Ring 

  Phaolô Lê Văn Lưu 

  Phaolô Trịnh Minh Trí 

  Phaolô Rôđa Tuấn 

  Phaolô Nguyễn Đình Vịnh 

  Phaolô Nguyễn Văn Long 

  Phêrô Phạm Phúc Linh 

 Phêrô Bùi Văn  Lệ  
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