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“CHÚNG TA HÃY SỐNG NHƯ 

MÔN ĐỆ VÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC KITÔ  

Để trở nên ngƣời anh em và kẻ hèn mọn 

 

 

Anh em rất quý mến của tôi,  

xin Chúa ban bình an cho anh 

em! 

Một lần nữa, nhân dịp đại lễ cha 

thánh chí ái của chúng ta, chúng tôi 

xin gửi đến mỗi anh em lời chào 

chúc huynh đệ, và chúng tôi cũng 

hy vọng rằng, trong khi hân hoan 

tƣởng nhớ cha thánh Phanxicô, mỗi 

ngƣời chúng ta sẽ canh tân vai trò 

làm chứng cho Tin Mừng hằng 

sống. 

Đối với chúng tôi, những anh 

em trong Hội Đồng Dòng, đại lễ 

cha thánh Phanxicô năm nay là cơ 

hội cuối cùng, để chúng tôi chia sẻ 

với anh em một vài khía cạnh trong 

công việc phục vụ của chúng tôi và 

một vài ƣớc muốn đang khích lệ 

chúng tôi. 

Một ký ức đầy ân sủng 

Trƣớc tiên chúng tôi muốn cảm 

tạ Chúa vì con đƣờng chúng ta đã 

đi trong khoảng thời gian sáu năm 

qua. Trong sáu năm qua, việc tái 

khám phá Ân huệ khởi đầu đã thôi 

thúc chúng tôi thi hành công tác 

phục vụ, bằng cách khát khao Bắt 

đầu lại từ Tin Mừng, vốn là luật 

dòng đầu tiên của chúng ta. Nhờ 

đó, chúng ta có thể sống Tin Mừng 

một cách triệt để và chuyển trao 

Tin Mừng ấy cho con ngƣời hôm 

nay. Điều đó làm cho chúng ta trở 

nên Những ngƣời mang quà tặng 

Tin Mừng đích thực. Khi chúng ta 

thực hiện các đòi hỏi của Tin Mừng 

để canh tân đời sống một cách 

nghiêm túc (Moratorium), khi 

chúng ta tiến hành việc tái cấu trúc 

các tỉnh dòng, một công việc mà 

chúng ta không thể tránh đƣợc, và 

khi các tỉnh dòng cộng tác với 

nhau, tất cả những điều ấy làm cho 

chúng ta mong muốn tái xác nhận 

căn tính Phan sinh của chúng ta, 

nhƣ đã đƣợc mô tả trong Luật 

Dòng và Hiến Chƣơng, và tái xác 

nhận việc mỗi ngƣời chúng ta đã 

thể hiện căn tính ấy trong đời sống 

tu trì của chính mình nhƣ thế nào. 

Lối sống Phúc Âm, mà thánh 

Phanxicô đã khơi nguồn, nay lại 

đƣợc ký thác cho chúng ta. Lối 

sống ấy cần phải đƣợc đổi mới liên 

tục trong cộng đoàn chúng ta và 

cần phải đƣợc thể hiện trong Giáo 

Hội và thế giới ngày nay. 

Thời ân sủng (kairòs) của 

Chúa 

Qua những biến cố đang xảy ra 

và qua chứng tá của một số ngƣời, 

chúng ta thấy đó là thời ân sủng, ân 

sủng tràn ngập các biến cố, mà 

chúng ta không thể không đón nhận 

với tâm tình biết ơn, và để cho 

những biến cố ấy thách thức và 

kích thích chúng ta. 

Trƣớc hết, khi Đức Thánh Cha 

cố ý chọn tƣớc hiệu Phanxicô, 

Ngƣời muốn đề nghị với Giáo Hội 

mội lối sống và một sứ điệp, vốn là  

lối sống và sứ điệp mà Ngƣời 

Nghèo thành Assisi đã thực hiện. 

Lối sống và sứ điệp ấy luôn luôn 

quy chiếu về Tin Mừng, sự thân 

mật, lòng cảm thƣơng, sự hoán cải, 

tình huynh đệ, điều cốt yếu, nếp 

sống đơn giản, gần gũi với ngƣời 

nghèo, dấn thân cho hòa bình và 

bảo vệ tạo thành. Hơn ai hết, chúng 

ta phải thực hiện những khía cạnh 

ấy và những khía cạnh khác nữa, và 

chứng tỏ cho Giáo Hội và thế giới 

thấy đƣợc những khía cạnh ấy.  

Hơn nữa, khi Đức giáo hoàng 

Phanxicô công bố năm 2015 là năm 

đời sống thánh hiến, Ngƣời lại 

muốn đề nghị với tất cả các tu sĩ 

nam nữ chủ đề niềm vui Phúc âm, 

vì đó là vẻ đẹp nội tại của đời sống 

thánh hiến. Một lần nữa, Đức Giáo 

hoàng mời gọi chúng ta duyệt lại 

đời sống nội tâm của mình, và đổi 

mới “con tim thao thức” qua việc 

gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu. 

Anh Giacomo Bini, nguyên 

Tổng phục vụ đã từ biệt chúng ta 

quá sớm để về nhà Cha, nhƣng làm 

sao chúng ta quên đƣợc di sản 

mang tính ngôn sứ mà anh đã để lại 

cho chúng ta? Chúng ta biết rõ anh 

là ngƣời bám chặt vào Tin Mừng 

của Chúa Giêsu Kitô, và anh 

thƣờng khuyến khích chúng ta trở 

nên một “dụ ngôn về Nƣớc Thiên 

Chúa”, khi chúng ta để cho “Thiên 

Chúa chiếm ngự ” đời sống của 

mình. Để làm đƣợc nhƣ thế, chúng 

ta cần thể hiện đời sống ấy một 

cách triệt để và biểu lộ lối sống ấy 

qua những dấu chỉ rõ ràng; chúng 

ta phải có khả năng “nói về” sự 

hiện diện của Nƣớc Thiên Chúa, 

phục hồi sự khả tín của dự phóng 

đời sống chúng ta, đối thoại huynh 

đệ với ngƣời khác và cởi mở đón 

nhận những chân trời mới. Những 

chân trời ấy thúc đẩy chúng ta để 

cho mình đƣợc Chúa dẫn dắt và 

quên đi những loại “cơ cấu” đa 

dạng trên bình diện tinh thần, tâm 

linh hay vật chất, ngõ hầu chúng ta 

đi khắp thế giới trong tƣ cách là 

những nhà truyền giáo, có khả năng 

thấu hiểu đời sống của dân Thiên 

Chúa, chứ không chỉ cảm thấy hài 

lòng khi “an toạ” trong những ngôi 

nhà và cộng đoàn khép kín của 

chúng ta. 

Một tài sản có giá trị cần phải 

sinh hoa trái trong thời khủng 

hoảng 
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Chúng tôi muốn khẳng định 

rằng, kho tàng ấy có khả năng nuôi 

dƣỡng và làm cho hành trình chuẩn 

bị tổng tu nghị đƣợc phong phú. 

Trong khi chúng tôi nỗ lực lắng 

nghe những đề nghị của nhiều anh 

em, mà chúng tôi thâu thập đƣợc 

qua việc khảo sát tình trạng Hội 

dòng, lắng nghe lời mời gọi của 

Đức Giáo hoàng và đón nhận 

những thời ân sủng (Kairòs), chúng 

tôi đã quyết định chọn “ơn gọi 

nguyên thuỷ” của chúng ta làm chủ 

đề của tổng tu nghị sắp tới. Đó là 

ơn gọi mà thánh Phanxicô đã để lại 

cho chúng ta, khi ngài gọi chúng ta 

là Anh Em Hèn Mọn, và tên gọi ấy 

là tiếng kêu mời gọi chúng ta sống 

nhƣ anh em và kẻ hèn mọn trong 

thời đại chúng ta. Tuy nhiên, làm 

sao chúng ta có thể làm chứng cho 

“tính ngôn sứ của tình huynh đệ”? 

Làm sao chúng ta có thể phục hồi 

lối sống đơn sơ, thiết yếu, gần gũi 

với ngƣời nghèo, và những “ngƣời 

bé mọn” trong thời đại hôm nay? 

Đâu là điểm xuất phát mà chúng ta 

phải bắt đầu và có thể bắt đầu lại? 

Là anh em trong Hội Đồng 

Dòng,  chúng tôi hy vọng rằng, 

việc chuẩn bị tổng tu nghị về mặt 

tổ chức, phải đi đôi và đƣợc thúc 

đẩy bởi việc chuẩn bị trên bình 

diện tinh thần,  khả dĩ giúp chúng 

ta đi vào đời sống nội tâm và gặp 

đƣợc nền tảng đích thật của Tin 

Mừng, vì đó là yếu tố thôi thúc và 

giúp chúng ta thực sự trở nên anh 

em với mọi ngƣời và kẻ hèn mọn 

giữa mọi ngƣời. 

 “Tuân giữ giáo huấn và bƣớc 

theo vết chân của Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta” 

Đó là Luật và đời sống của 

chúng ta. Vì đời sống thánh hiến là 

“một ký ức sống động về cuộc đời 

và hoạt động của Chúa Giêsu, 

Ngôi Lời Nhập Thể,  trong tương 

quan với Chúa Cha và anh chị 

em”(VC 22), cho nên thánh 

Phanxicô nồng nàn yêu mến Chúa 

và muốn bƣớc theo vết chân Ngƣời 

một cách trung tín. Thánh nhân yêu 

mến Chúa Kitô nghèo khó và chịu 

đóng đinh một cách sâu xa, nhờ đó 

ngài dần dần đƣợc biến đổi thành 

đối tƣợng mà ngài yếu mến, nhƣ 

thánh Augustinô đã nói : “Yêu mến 

ai, thì chúng ta cũng giống nhƣ 

ngƣời ấy”. Thánh Bonaventura lại 

cho rằng, Thiên Chúa “lôi kéo kẻ 

đƣợc Ngƣời yêu thƣơng, mà không 

làm cho họ xa rời vị trí của mình, 

nhƣng làm cho họ trở nên đồng 

hình đồng dạng với bản chất của 

Thiên Chúa, sao cho ngƣời đang 

yêu đƣợc biến đổi thành ngƣời 

đƣợc yêu mến và ngƣời cố gắng 

hiểu biết thì trở nên đồng hình 

đồng dạng với Đấng mà mình 

muốn hiểu biết.” Bằng cách đó, 

thánh Phanxicô Assisi đã trở nên 

một “alter Christus” (một Kitô 

khác), không do việc bắt chƣớc và 

cũng không do việc đồng hoá tâm 

lý, nhƣng nhờ một tiến trình sáng 

tạo phát xuất từ tình yêu. 

Giống nhƣ thánh Phanxicô, 

chúng ta đƣợc kêu gọi trở nên môn 

đệ và ngƣời yêu mến Chúa Ki-tô. 

Nhờ việc trở nên môn đệ và nhà 

truyền giáo yêu mến Chúa, chúng 

ta trở nên anh em và kẻ hèn mọn. 

Vì chúng ta là môn đệ của Ngƣời, 

nên chúng ta bƣớc theo Ngƣời trên 

một con đƣờng (a sequela) và việc 

bƣớc theo Ngƣời đòi hỏi chúng ta 

phải năng động và thực hiện dần 

dần. Một đàng thì chuyển động ấy 

không để chúng ta cảm thấy an 

nhàn, đàng khác thì chuyển động 

ấy lại tƣớc bỏ những gì chúng ta 

thừa hƣởng để phục hồi chúng ta. 

Hành trình bƣớc theo Chúa, trên 

bình diện nội giới hay ngoại giới, 

đều yêu cầu chúng ta phải từ bỏ 

chính mình, vác thập giá mà đi theo 

Chúa (x.Mc 8,34). Ngoài việc bƣớc 

theo Chúa, chúng ta còn có sự yếu 

đuối, vì chúng ta là con ngƣời toàn 

diện, gồm có  thể xác và linh hồn, 

đời sống thể lý và đời sống nội tâm. 

Hành trình bƣớc theo Chúa liên 

quan đến việc từ bỏ và đòi hỏi 

chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa 

trên hết mọi sự, và đặt mọi tình yêu 

khác lệ thuộc tình yêu Thiên Chúa. 

Ngƣời môn đệ-nhà truyền giáo 

không thể yêu mến ai hay yêu thích 

sự gì hơn Chúa của mình, vì họ 

nhìn nhận Ngƣời là “Thiên Chúa và 

là Tất cả!” Bằng cách đó, sứ vụ 

phúc âm hoá-truyền giáo mà chúng 

ta thi hành, sẽ luôn luôn mới mẻ, 

bởi vì việc phúc âm hoá-truyền 

giáo trở thành việc gặp gỡ với 

Chúa Kitô, và trở thành một kinh 

nghiệm nhờ tình yêu luôn luôn 

mới! 

“Thiên Chúa ban anh em cho 

tôi” 

Trong chúc thƣ, thánh Phanxicô 

coi cuộc sống của mình là một lối 

sống do Thiên Chúa thúc đẩy và 

hƣớng dẫn. Thánh Ý Chúa đã mạc 

khải cho thánh Phanxicô biết phải 

sống và bƣớc theo Chúa một cách 

cụ thể nhƣ thế nào. Tỏ lòng thƣơng 

xót đối với ngƣời phong, lắng nghe 

tiếng nói và Lời, đặt niềm tin nơi 

nhà thờ và các linh mục, và sự hiện 

diện của anh em: Đó là thực tại cụ 

thể trong cuộc sống của thánh 

Phanxicô, qua đó ngài có kinh 

nghiệm về sự mạc khải của Chúa. 

Chúng ta dễ hiểu đƣợc Thánh Ý mà 

Thiên Chúa mạc khải cho thánh 

Phanxicô,  qua việc ngài sống với 

ngƣời phong nhƣ anh em và sống 

cho ngƣời phong – đối với thánh 

Phanxicô thì đó là cánh cửa giúp 

ngài gặp gỡ với Thiên Chúa - và 

đón nhận anh em nhƣ quà tặng của 

Thiên Chúa. Trong kinh nghiệm 

của thánh Phanxicô và kinh nghiệm 

của chúng ta, vai trò của ngƣời anh 

em trở nên một yếu tố nền tảng: Đó 

là con đƣờng dẫn chúng ta đến với 

Chúa và là cơ hội thể hiện lòng xót 

thƣơng. Huynh đệ đoàn sẽ trở nên 

“sấm ngôn” cho thế giới, nếu 

huynh đệ đoàn đặt Chúa Giêsu Kitô 

làm trung tâm đời sống của huynh 

đệ đoàn và đƣợc nuôi dƣỡng nhờ 

việc gặp gỡ với Chúa mỗi ngày. Vì 

vậy, tình huynh đệ là một ân huệ 

mà chúng ta phải phát triển, chứ 

không phải là một đòi buộc mà 

chúng ta phải tuân thủ. Và nếu 

chúng ta muốn góp phần xây dựng 

thế giới hiện nay trong tƣ cách là 

công cụ hòa bình, trƣớc hết chúng 

ta phải giải quyết những mâu thuẫn 

xuất hiện trong cộng đoàn của 

mình, ngõ hầu chúng ta sống với 

nhau nhƣ những con ngƣời đã giải 
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hoà. Trƣớc khi anh Giacomo Bini 

trở về với Chúa Cha, anh đã khẳng 

định rằng, “tình huynh đệ là điều 

khả thi;” nay chúng tôi cũng xác tín 

nhƣ thế và muốn tái khẳng định 

điều ấy.   

 “Anh em hãy sống hèn mọn 

và tùng phục mọi ngƣời” 

Ngoài việc anh em là tu sĩ, 

thánh Phanxicô còn muốn chúng ta 

là những anh em hèn mọn bởi vì 

chỉ có thái độ hèn mọn mới có thể 

giúp chúng ta bƣớc theo dấu chân 

của Đấng đã làm gƣơng, chỉ ra và 

mở một con đƣờng đích thực; con 

đƣờng đó là sự đau khổ, và là con 

đƣờng thập giá; con đƣờng ấy luôn 

là con đƣờng hẹp. Hèn mọn là điều 

kiện của việc bƣớc theo. Thái độ 

hèn mọn vừa có tính cá nhân vừa 

có tính cộng đoàn, theo đó mà 

Chúa mời gọi chúng ta và sai 

chúng ta ra đi nhƣ những ngƣời anh 

em. Thánh Phanxicô đã có một trực 

giác đúng đắn đó là “anh em hãy 

sống hèn mọn và tùng phục mọi 

ngƣời” (Lksd 7,2), không sở hữu 

bất cứ điều gì là điều kiện duy nhất 

để có để xây dựng tình huynh đệ 

đích thực và bƣớc theo vết chân 

Chúa Giêsu cách trung thành, trong 

điều kiện này chúng ta vẫn có thể 

yêu thƣơng đƣợc kẻ thù của mình 

cho dù điều này rất khó. Đây là sự 

thật mà “Chúa Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta đã dạy, chúng ta phải 

bƣớc theo vết chân của Ngƣời” 

(Lksd 22:2; Cf.2Lf13). Vốn dĩ 

Ngƣời là Con Thiên Chúa nhƣng 

Ngƣời đã hạ mình và chịu sỉ nhục 

“(x.Pl 2,6-8). Đối với chúng ta là 

những anh em hèn mọn và tùng 

phục mọi ngƣời, có nghĩa là chúng 

ta đặt mình ở vị trí thấp nhất trong 

xã hội và không muốn đòi một 

quyền lợi hay sự công nhận nào, 

cũng không đƣợc nhận hay hỏi xin 

bất cứ điều gì dẫu cho điều ấy nhân 

danh chính Giáo Hội (x.2Dc 25). 

Là những anh em hèn mọn phải 

diễn tả bằng việc trở nên những 

ngƣời bạn đồng hành cho hành 

trình đó trong sự đơn sơ, khiêm hạ 

với những ai bị loại trừ, những 

ngƣời nghèo, những ngƣời sống 

bên lề xã hội và sẻ chia số phận của 

những ai đang phải vật lộn với 

những vất vả và khổ đau của cuộc 

sống hằng ngày, lƣu tâm đến tiếng 

khóc than của họ. Là những anh em 

hèn mọn đòi hỏi chúng ta không 

đƣợc chiếm hữu gì hết làm của 

riêng, vị trí, chức vụ, nhà cửa hay 

công việc phục vụ, nhƣng hơn hết 

chúng ta sống nhƣ những ngƣời lữ 

hành và khách lạ (x. 1Pt2,11) ở đời 

này, phụng sự Chúa trong nghèo 

khó và khiêm nhƣờng (x.L6,1-3) và 

dâng trả mọi sự về cho Thiên Chúa, 

đến từ những ngƣời tốt, những anh 

em, và đặc biệt là những anh chị 

em nghèo khó vì họ là những ngƣời 

giúp đỡ chúng ta (x.Lksd 17,17). 

Hãy làm toả lan Tin Mừng 

Chỉ có “việc tuân giữ đạo lý 

cùng bƣớc theo vết chân Chúa 

Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Lksd 

1,1) mới đem lại cho chúng ta 

những ngƣời anh em hèn mọn: 

không còn cách nào khác. Cha 

thánh Phanxicô chí ái là một ngƣời 

đã làm toả lan Tin Mừng cách 

nguyên tuyền và ngài đã sống và 

dâng trọn cuộc đời của mình cho 

Thiên Chúa, với tất cả trí khôn, trái 

tim và thân xác đƣợc quy hƣớng 

đặc biệt về Tin Mừng. Vì lý do này 

ngài đƣợc xem là một ngƣời nghèo 

thành Assisi và là một anh em của 

mọi ngƣời. Nếu ngày hôm nay 

chúng ta muốn trở nên ngƣời tu sĩ 

thực sự và ngƣời anh em hèn mọn 

đích thực, chúng ta đƣợc mời gọi 

thay đổi từ dáng vẻ bề ngoài đến 

hiệu quả có tính đơn giản và trong 

suốt của việc lan toả Tin Mừng. 

Dọc theo năm tháng chúng ta 

hiểu rằng chúng ta là một “đời sống 

huynh đệ chiêm niệm trong sứ vụ, 

trong sự hèn mọn”. Phẩm chất đoàn 

sủng của chúng ta chứa đựng một 

linh đạo, đó là một “dấu chỉ về 

Triều đại đã bắt đầu với những hoa 

trái của sự hoà giải; một linh đạo 

mà trên hết là loan báo bằng chứng 

tá của đời sống thanh thoát đã đƣợc 

hoà giải nhờ sự khao khát sống tin 

mừng tình yêu; một đời sống đƣợc 

dâng hiến theo gƣơng của Chúa 

Kitô và đời sống chứng tá cho đời 

sống chung” (G.Bini). 

Anh em rất quý mến, với lòng 

biết ơn và sẵn sàng, chúng ta đón 

nhận lời mời gọi của Đức Giáo 

hoàng Phanxicô cho toàn thể Giáo 

Hội trong Tông huấn Niềm vui 

Phúc Âm: “Đừng để cho lý tƣởng 

về tình yêu huynh đệ tan biến đi” 

(101). Chúng ta cũng đón nhận sứ 

điệp của Đức giáo hoàng đã muốn 

gửi trực tiếp đến cho chúng ta ở 

Assisi: “Anh em quý mến, xin hãy 

để ý đến sự hèn mọn”. 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn 

gìn giữ, đồng hành và ban cho anh 

em ân sủng về việc bƣớc theo vết 

chân Ngƣời Con yêu dấu của Ngài 

và ƣớc mong anh em luôn khao 

khát điều đó để làm vui lòng Ngài. 

Roma Ngày 17 /09/ 2014 

Lễ Trọng Kính Thánh Phanxicô 

được in năm dấu thánh 

 

Hội đồng dòng  

 
Fr. Michael Anthony Perry, ofm (TPV.) 

Fr. Julio César Bunader, ofm (PTPV.) 

Fr. 

Vincenzo Brocanelli, ofm (TCV.) 

Fr. Gabriel Mathias, ofm (TCV.) 

Fr. Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm 

(TCV.) 

Fr. Nestor Inácio Schwerz, ofm (TCV.) 

Fr. Francis William Walter, ofm (TCV.) 

Fr. Roger Marchal, ofm (TCV.) 

Fr. Ernest Karol Siekierka, ofm (TCV.) 

Fr. Nicodeme Kibuzehose, ofm (TCV.) 

Fr. Aidan McGrath, ofm (TTK.) 
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Đakao, 20  tháng 10 năm 2014 

 

Kính gửi: Anh Chị Em trong đại Gia Đình Phan Sinh 

Anh Chị Em thân mến,  

Nguyện xin Chúa Kitô ban bình an 

cho tất cả chúng ta! 

Trƣớc lúc ra đi, thánh Phanxicô rất 

thâm trầm dặn dò anh em: “Tôi đã làm 

xong phần việc của tôi, xin Chúa Kitô 

dạy anh em làm phần việc của anh em”. 

Lời trần tình ấy vừa dứt tiếng, tâm hồn 

anh em nhƣ bị lƣỡi đòng cảm thƣơng 

đâm thâu. Rồi ôm nhau khóc nức nở … 

Tôi nhắc lại cho mình điều này để mà ghi 

nhớ! 

Kể từ đó, thời gian đã già đi tám thế 

kỷ. Chồng chất bao đổi thay. Sự thƣờng 

này không làm tôi ngạc nhiên cho đến 

khi thấy rằng cuộc sống không còn chỗ 

cho sự chậm trễ và suy gẫm. Thời hiện 

đại, đó là thời của sự vội vã và hiệu năng. 

Tốc độ trở thành một lối sống, công việc 

trở thành một chọn lựa. Hội chứng của 

thời hiện đại là căng thẳng vì mệt mỏi và 

thiếu thời gian. Điều đó đã ảnh hƣởng và 

thay đổi bản chất của con ngƣời. Nhà văn 

Kundera nói rằng: “Khi đi nhanh, thì 

ngƣời ta không suy nghĩ. Tốc độ đƣa đến 

sự lãng quên”.  

Thực vậy, cái ký ức thứ nhất mà con 

ngƣời thời nay quên lãng là sự phù vân. 

Qoelet bảo rằng: “Dƣới ánh mặt trời nào 

có chi mới lạ. Phù vân trên mọi phù vân”. 

Phù vân là kiếp khinh phù nhẹ bễnh, ám 

chỉ về cõi vô thƣờng. Cố gắng mấy đi 

nữa, rốt cuộc rồi mọi sự trở nên vô nghĩa 

bởi cái chết. Huyền thoại Sysyphe đã mô 

tả sự phi lý này nhƣ sau: “Chàng bị các 

vị thần phạt. Hình phạt dành cho chàng là 

phải không ngừng hì hục vần một tảng đá 

lên đỉnh núi, rồi tảng đá lăn xuống, và 

chàng lại hì hục vần lên! Và cứ thế”. 

Sysyphe đang làm một điều cực kỳ phi 

lý: dẫu biết rằng chẳng làm xong đƣợc 

việc gì, nhƣng vẫn cứ làm.  

Cái ký ức thứ hai mà con ngƣời thời 

nay quên lãng là Thiên Chúa. Đức Giáo 

Hoàng Bênêdictô  XVI gọi hiện tƣợng 

này là “Thiên thực”, nghĩa là Thiên 

Chúa đã biến mất khỏi tầm nhìn của 

con ngƣời vì bị đám mây tục hóa che 

khuất. Ngài cảnh báo: “Trong xã hội 

hiện nay, chúng ta phải nhìn nhận có 

một chứng bệnh mất trí nhớ nào đấy và 

hơn thế nữa đó là sự phủ nhận Kitô 

giáo, sự từ chối kho tàng đức tin đã 

lãnh nhận làm cho chúng ta đánh mất 

những đặc tính sâu xa nhất của chúng 

ta”. Các vấn đề vĩnh cửu của cuộc sống 

dƣờng nhƣ bị bỏ quên và cái mà con 

ngƣời tìm kiếm là sự hào nhoáng, tiện 

nghi.  

Ngƣợc lại, thánh Phanxicô chọn 

Chúa chứ không chọn công việc của 

Chúa. Đối với thánh Phanxicô,  tại nền 

móng của công việc chẳng hạn nhƣ yêu 

mến sự khó nghèo hay những ngƣời 

nghèo đều có lòng mến yêu Chúa Kitô 

(cfr. Raniero Cantalamessa, ofmcap). 

Thánh Phanxicô không thành hôn với 

sự khó nghèo, nhƣng muốn đồng hình 

đồng dạng với Chúa Kitô chỉ vì yêu 

Chúa Kitô. Yêu chỉ vì yêu vào thời nay 

hiếm lắm. Thƣờng thì ngƣời ta yêu vì 

những điều khác nhiều hơn. Vì thế, để 

tìm lại tình yêu tinh tuyền, hãy trở về 

với niềm tin tôn giáo nơi Chúa Kitô. Và 

khi trải mình ra trƣớc Chúa Kitô trên 

thâp giá, con ngƣời sẽ tìm thấy cứu 

cánh của sự phù vân. Theo tinh thần đó, 

thánh Phanxicô nói lời từ biệt: “Tôi đã 

làm xong phần việc của tôi, xin Chúa 

Kitô dạy anh em làm phần việc của anh 

em”. Tôi nhắc lại lời này một lần nữa 

để mà ghi nhớ!  

Vài tâm tình xin chia sẻ với Anh Chi Em.   

 Thân ái chào Anh Chị Em,  

Tu sĩ Giuse Vũ Liên Minh, ofm 

 Phó Giám Tỉnh
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TIN TỈNH DÒNG 

Huấn Luyện – Học vấn 

15 anh em đƣợc nhận vào 

Tập viện 

Chiều ngày 21/8/2014, tại Tu 

viện Du Sinh - Đà Lạt, 15 anh em 

vừa hoàn thành giai đoạn Thỉnh 

sinh niên khóa 2013-2014 đƣợc 

nhận vào giai đoạn Tập sinh. 

Trong giờ kinh Chiều, anh 

Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, 

Giám tỉnh đã chủ sự Nghi thức 

nhận vào Tập viện qua nghi thức 

mặc áo dòng. Từ nay, các em này 

sẽ bƣớc vào năm tập sống đời 

dâng hiến cách trọn vẹn hơn. Các 

em sẽ có nhiều thời gian thinh 

lặng trong cầu nguyện để sống kết 

hiệp với Chúa, cũng nhƣ để Thiên 

Chúa soi sáng giúp nhận ra rõ Ý 

Chúa muốn. Nghi thức đƣợc cử 

hành trang trọng và ý nghĩa trong 

sự hiện diện của các tu sĩ trong 

Tỉnh dòng và ngƣời thân của các 

em. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi 

ban cho các em đƣợc tràn đầy ơn 

Chúa để qua năm tập viện các em 

lãnh nhận đƣợc nhiều ân sủng của 

Chúa để xây đắp cho đời sống 

dâng hiến của các em. 

17 anh em tuyên khấn lần đầu 

9 giờ 30 sáng, ngày 22 tháng 8 năm 2014, lễ Đức 

Maria Nữ 

Vƣơng, Tỉnh 

dòng Thánh 

Phanxicô 

Việt Nam đã 

cử hành 

thánh lễ cho 

17 anh em 

vừa xong 

khóa tập 

2013-2014 

Các em trƣớc khi mặc áo dòng 

Khấn sinh đọc lời tuyên khấn Nhà thờ Du Sinh – Đà Lạt 

Các em nhận áo dòng từ cha Giám tỉnh 

Các tân tập sinh chụp hình chung với cha Giám tỉnh 
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tuyên khấn lần đầu tại nhà thờ giáo xứ Du Sinh – Đà 

Lạt. Anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, 

OFM đã chủ tế thánh lễ và nhận lời khấn. Đến tham 

dự thánh lễ có các anh em trong Tỉnh dòng, các tu sĩ 

nam nữ, các anh chị em Dòng Ba Phan Sinh, thân 

nhân của các khấn sinh, các ân nhân trong Hội Bảo 

Trợ Ơn gọi Phan Sinh 

và bà con giáo dân 

trong giáo xứ. Qua bài 

chia sẻ Lời Chúa của 

anh Phó Giám tỉnh 

Giuse Vũ Liên Minh, 

các bài thánh ca và lời 

diễn nghĩa của Nghi 

thức tuyên khấn đã 

giúp cho các khấn 

sinh tuyên khấn hôm 

nay và mọi ngƣời 

tham dự ý thức hơn về 

việc đáp trả lời mời 

gọi 

của Thiên Chúa 

trong ơn gọi tu trì. 

Thánh lễ đƣợc cử 

hành trong bầu khí 

thánh thiện và tràn 

đầy tình huynh đệ của một cộng đoàn phụng vụ. Sau 

thánh lễ, mọi ngƣời cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ 

để mừng các tân khấn sinh. Nguyện xin Thiên Chúa 

Ba Ngôi, qua lời bầu cử của Đức Maria Nữ Vƣơng 

ban thêm ơn cho các khấn sinh để họ có thể bền đỗ 

đến cùng trong ơn gọi. 

 

Các lễ khai giảng năm học 

mới  

Sáng thứ Hai ngày 01 tháng 09 

năm 2014, Học viện Phanxicô 

Thủ Đức đã tổ chức Lễ Khai 

giảng năm học mới niên khoá 

2014 – 2015. Chƣơng trình Lễ 

Khai giảng gồm hai phần: Thánh 

lễ và buổi Họp mặt niên học mới.  

Thánh lễ đƣợc bắt đầu vào lúc 

8 giờ sáng, do anh Giám đốc Học 

viện, Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, 

OFM, chủ tế và giảng lễ. Cùng 

đồng tế với anh có sự hiện diện 

của anh Thƣ ký huấn luyện và 

Học vấn của Tỉnh dòng, Giuse Vũ 

Liên Minh, OFM, Quý Bề trên, 

Quý Giáo sƣ, Quý Giám học của 

một số Hội  dòng có ứng sinh 

đang theo học tại Học viện. Ngoài 

ra, còn có sự hiện diện đông đảo 

của các tu sĩ sinh viên. Sau thánh 

lễ, mọi ngƣời cùng ghi hình lƣu 

niệm tại tiền sảnh Hội trƣờng  

Phanxicô. Buổi họp mặt mừng 

niên học mới 

giữa Ban Giám đốc Học viện, 

Quý giáo sƣ với các anh em sinh 

viên bắt đầu vào lúc 9g15.  

Trong năm học này, Học viện 

có tất cả 194 sinh viên triết học và 

thần học đến từ 17 hội dòng và tu 

hội khác nhau. Cùng đồng hành 

với các sinh viên là Ban Giám đốc 

Học viện và Ban Giáo sƣ. Trong 

đó, số giáo sƣ giảng dạy tại Học 

viện là 43 giáo sƣ (trong đó có 18 

giáo sƣ không phải là anh em 

Phan Sinh). 

Các khấn sinh và các linh mục đồng tế chup hình sau lễ 

Lễ khai giảng tại Học viện Phanxicô 
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Cũng vào dịp này, 

tại các cơ sở huấn 

luyện của Tỉnh dòng 

còn có các ngày lễ 

khai giảng nhƣ:  

Chiều ngày 03-09-

2014, Nhà Tìm Hiểu 

Phanxicô Thủ Đức đã 

tổ chức thánh lễ khai 

giảng năm học mới. 

Về tham dự thánh lễ 

khai giảng năm nay 

có anh Giám tỉnh 

Inhaxiô Nguyễn Duy 

Lam, anh phó giám 

tỉnh Giuse Vũ Liên 

Minh (thƣ ký huấn 

luyện và học vấn), 

anh phụ trách cộng 

đoàn Thủ Đức Giuse 

Nguyễn Tiến Dũng, 

các anh trong Ban huấn luyện nhà Tìm Hiểu, quý 

thầy cô giáo, các ân nhân và bạn hữu gần xa cùng 82 

em Tìm Hiểu tập trung lại từ mọi miền đất nƣớc. 

Ngày 05.09.2014, 

Thỉnh viện Phanxicô 

đã khai giảng năm 

học mới niên khóa 

2014 – 2015 tại cộng 

đoàn Thỉnh viện 

Bình Giã. Lớp Thỉnh 

sinh năm nay gồm 

20 anh em. Đồng 

hành với anh em là 

các Giáo sƣ trong 

cộng đoàn Bình Giã 

và các giáo sƣ từ các 

cộng đoàn khác. Với 

các môn học nhƣ: 

Kinh thánh, Giáo lý, 

Phụng vụ, Nhân bản, 

Phan sinh, Anh văn, 

Việt văn… 

Nguyện xin Chúa 

Ba Ngôi chúc lành 

và ban những ơn cần 

thiết cho quý cha, 

quý thầy trong Tỉnh 

dòng, quý ân nhân, quý thầy cô và toàn thể các anh 

em trong các giai đoan huấn luyện Tìm Hiểu, Thỉnh 

Sinh, Tập viện và Học viện. Để trong năm học mới 

này, mỗi ngƣời trong khả năng Chúa ban, có thể 

cộng tác phần khiêm tốn của mình trong việc nuôi 

dƣỡng và phát triển các ơn gọi trẻ của Tỉnh dòng và 

của Giáo Hội. 

 

 

Lễ khai giảng tại Thỉnh viện – Bình Giã 

Nhà Tìm Hiểu – Thủ Đức 
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Lễ Khấn Trọng Thể 

Ngày 17 tháng 9 năm 2014, 

dịp Lễ Thánh Phanxicô đƣợc in 

Năm Dấu Thánh, Tỉnh Dòng 

Thánh Phanxicô Việt Nam tổ 

chức lễ khấn trọng cho 6 anh em. 

Tỉnh dòng chọn cử hành vào ngày 

này với một ý nghĩa muốn gợi 

cho các khấn sinh hôm nay ý thức 

đích điểm của các lời khấn mà họ 

công khai tuyên khấn hôm nay là 

đƣợc trở nên đồng hình đồng 

dạng với Chúa Kitô, đặc biệt là 

Chúa Kitô chịu đóng đinh, nhƣ 

cha thánh Phanxicô Assisi đã nêu 

gƣơng. Sáu anh em tuyên khấn 

vĩnh viễn là các anh: Antôn Vũ 

Văn Chính, Phêrô – Antôn Mai 

Văn Công, Simon Nguyễn Tấn 

Đạt, Phanxicô Nguyễn Văn Huy, 

Phêrô Lê Duy Lƣợng, Giêrônimô 

Nguyễn Tấn Hoàng Phúc.  

Đúng 9g00 thánh lễ bắt đầu 

trong tiếng hát của ca đoàn Học 

Viện và các em Tìm Hiểu. Sau 

phần thẩm vấn, anh Giám Tỉnh 

Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM 

đã nhắn nhủ các anh em tuyên 

khấn vĩnh viễn hôm nay rằng: 

Ƣớc gì qua hành vi tuyên khấn 

của các em hôm nay, các em ngày 

một xác tín hơn vào việc trở nên 

đồng hình đồng dạng với Đức 

Kitô Chịu đóng đinh. Việc tuyên 

khấn của các em hôm nay chỉ là 

bƣớc khởi đầu cho cuộc đời dấn 

thân vĩnh viễn của các em trên 

hành trình hoán cải với lòng can 

đảm, niềm phó thác và niềm tin 

tƣởng vào sự trợ giúp của Thiên 

Chúa và anh em. 

Trong tay anh Giám Tỉnh, lần 

lƣợt sáu anh em đã long trọng đọc 

lời tuyên khấn của mình với 

Thiên Chúa. Từ nay, sáu anh em 

vĩnh viễn thuộc về Hội Dòng và 

Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt 

Nam. Các anh em sẽ là những tu 

sĩ trẻ tiếp nối và duy trì tinh thần 

linh đạo của cha thánh Phanxicô 

và các anh em đi trƣớc. Các em 

còn là những ngƣời mang sự hòa 

giải và bình an đến cho thế giới 

hôm nay. 

Kết thúc thánh lễ, một đại diện 

của khấn sinh đã nói lên lòng biết 

ơn đối với quý phụ huynh, gia 

đình, ngƣời thân, bạn bè, các ân 

nhân trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 

Phan Sinh, các tu sĩ, các linh mục 

và tất cả anh em trong Tỉnh dòng 

đã đến tham dự thánh lễ hôm nay. 

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi gìn 

giữ và thêm sức cho các tân khấn 

sinh hôm nay đƣợc vững bƣớc và 

trung tín cho đến cùng.   

 

 

 

Các thầy nằm phủ phục trong phần Kinh cầu 

hhcácThanthánh 

Các thầy chụp hình chung với các linh mục đồng tế 

Các thầy nhận và tôn vinh Thánh Giá 
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Họp Tổ chuyên môn về Học vấn 

Văn phòng Thƣ ký Huấn luyện & Học vấn đã tổ 

chức phiên họp của tổ chuyên môn học vấn vào lúc 

7 giờ 30 sáng, thứ Bảy, 27 tháng 9 năm 2014 tại 

phòng hội Nhà Tĩnh Tâm, Cộng đoàn Phanxicô Thủ 

Đức về việc soạn thảo chƣơng trình học vấn của các 

giai đoạn huấn luyện: Tìm hiểu, Thỉnh sinh, Tập 

sinh, Khấn tạm, và Tiến chức. Thành phần tham dự 

gồm các anh: Giuse Vũ Liên Minh, Phanxicô Xaviê 

Phó Đức Giang, Giuse Ngô Ngọc Khanh, Gioan 

Baotixita Đậu Quang Luật, Phanxicô Xaviê Đinh 

Trọng Đệ, Gioan Baotixita Trần Khắc Du.

Buổi làm việc rất tích cực 

đƣợc áp dụng theo phƣơng pháp: 

Xem – Xét – Làm. Phần Xem 

đƣợc học tập và trao đổi dựa trên 

hai vấn đề: 1)-Ý nghĩa và mục 

đích của việc đào tạo tri thức 

theo Quy chế Học vấn của Dòng 

Anh Em Hèn Mọn; 2)-Tầm nhìn 

huấn luyện tri thức trong Đƣờng 

hƣớng Huấn Luyện và Học vấn 

của Tỉnh Dòng. Phần Xét trên 

các mặt: Tiêu chí soạn thảo; Đề 

nghị xây dựng một chƣơng trình 

học xuyên suốt trong các giai 

đoạn huấn luyện. Buổi họp đã kết 

thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng 

ngày và đạt đƣợc những kết quả 

đáng kể. 

Các hoạt động nhân 

dịp mừng Đại lễ cha 

thánh Phanxicô Assisi 

Anh em vùng Sài Gòn 

+ Giờ tưởng niệm 

Lúc 19 giờ 00 ngày 2/10/2014,  

cộng đoàn anh em Phanxicô và 

giáo xứ Phanxicô Đakao đã cử 

hành buổi tƣởng niệm giờ cha 

thánh Phanxicô lâm chung tại nhà 

thờ của giáo xứ. Các anh em Học 

viện Phanxicô và ca đoàn Quê 

Hƣơng đã phối hợp góp phần 

chính yếu trong buổi diễn nguyện 

tƣởng niệm này. Số ngƣời đến 

tham dự buổi tƣởng niệm hôm 

nay có khoảng hơn 300 ngƣời 

gồm: các tu sĩ Dòng OFM Cap., 

các tu sĩ FMM, các nữ tu của một 

số dòng tu khác, các anh chị em 

PSTT, các em thiếu nhi và bà con 

giáo dân trong giáo xứ. Có thể 

nói, linh đạo của cha thánh vẫn 

phù hợp với thời đại của chúng ta 

ngày nay. Ngài đã đƣợc chọn làm 
thánh bổn mạng của các nhà môi 

sinh. Và ngày nay thế giới đang 

quan tâm và nói nhiều đến việc 

bảo vệ môi sinh. Đó 

là lý do mà chủ đề 

buổi tƣởng niệm 

đƣợc chọn là “Thánh 

Phanxicô con ngƣời 

của môi sinh”. Buổi 

diễn nguyện đã gợi 

lại cho mọi ngƣời 

đến tham dự những 

cảm xúc thƣơng nhớ 

và yêu mến vị thánh 

nghèo thành Assisi 

cách đặc biệt. Trƣớc 

khi kết thúc giờ 

tƣởng niệm, các đại 

diện tu sĩ của mỗi 

dòng tu, đại diện 

của giáo xứ và anh 

em Phanxicô lên 

dâng hƣơng và hôn 

thánh tích của cha 

thánh. Sau cùng, 

cha Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, 
Giám tỉnh OFM đã cám ơn và 

chúc bình an của Chúa cho tất cả 

mọi ngƣời đến tham dự và cộng 
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tác vào buổi cử hành 

tƣởng niệm giờ cha 

thánh lâm chung thật 

sốt sắng và cảm động. 

Và tối ngày 3/10, anh 

em Học viện và cộng 

đoàn cũng có buổi diễn 

nguyện để tƣởng nhớ 

vị thánh phụ của mình 

tại cộng đoàn Phanxicô 

Thủ Đức. 

+ Ngày đại lễ 

Sáng ngày 

04.10.2014, đoàn con 

cái của cha thánh 

Phanxicô từ khắp nơi 

trong Thành phố, cả 

đến Tây Ninh, Phan 

Thiết, tuôn về Nhà thờ thánh 

Phanxicô Đakao để mừng lễ tổ 

phụ. Anh em dòng Nhất thuộc các 

cộng đoàn Đakao, Cầu Ông Lãnh, 

Thủ Đức, hai chị Dòng Nhì Clara, 

các chị em Phan Sinh Thừa Sai 

Đức Mẹ, Anh chị em Phan Sinh 

Tại Thế, các em Giới Trẻ Phan 

Sinh, các ân nhân, giáo dân giáo 

xứ thánh Phanxicô và những 

ngƣời mộ mến Cha thánh, tay bắt 

mặt mừng. 

Đoàn đồng tế khoảng 30 linh 

mục, đặc biệt có cha Giám tỉnh 

Dòng Chúa Cứu Thế. Anh Giám 

tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, 

chủ tế, chào mừng và chúc mừng 

lễ cho mọi ngƣời hiện diện. Trong 

bài giảng, anh Giám tỉnh mời gọi 

mọi ngƣời chia sẻ tinh thần của 

Cha thánh, đón nhận mọi ngƣời 

và vũ trụ tạo thành nhƣ anh nhƣ 

chị, sống liên đới với vũ trụ, thế 

giới và xã hội hôm nay, trở nên 

khí cụ bình an của Chúa. 

Ca đoàn Phan Sinh đã ngợi ca 

Thiên Chúa với hết tâm hồn, giúp 

mọi ngƣời sốt sáng hiệp thông tôn 

vinh Thiên Chúa. 

Sau Thánh lễ, mọi ngƣời ở lại 

chung vui bên bàn ăn của Chúa. 
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+ Hội chợ truyền giáo  

Sáng Chúa Nhật ngày 

5/10/2014 vừa qua, nhà thờ 

Thánh Phanxicô Đakao đã tổ 

chức một buổi hội chợ truyền 

giáo nhằm góp quỹ ủng hộ giáo 

xứ Sa Thầy tại Giáo phận 

Kontum hiện đang gặp nhiều 

khó khăn cần đƣợc giúp đỡ. 

Ngày 4/10 là ngày mừng kính 

Cha Thánh Phanxicô và cũng là 

ngày lễ bổn mạng của giáo xứ. 

Vì thế, hội chợ lần này là dịp để 

mọi ngƣời trong giáo xứ tƣởng 

nhớ đến vị Cha Thánh thân yêu 

và học hỏi noi gƣơng ngài, biết 

yêu thƣơng và chia sẻ 

những khó khăn với 

ngƣời nghèo khổ, cụ 

thể là cộng đoàn tại 

giáo xứ Sa Thầy. 

Hội chợ đƣợc tổ 

chức thật tƣng bừng 

nhộn nhịp với màn 

khai mạc của nhóm 

biểu diễn múa lân thật 

đặc sắc, do các em 

Giới Trẻ Phan Sinh 

thực hiện. Nhiều hội 

đoàn trong giáo xứ 

nhiệt tình tham gia hội 

chợ. Ai nấy đều muốn 

góp phần nhằm ủng hộ 

giáo xứ Sa Thầy tại 

vùng sâu vùng xa. Các 

nhóm tổ chức nhiều 

gian hàng bán đồ ăn 

uống, đồ dùng, quần 

áo, ... và nộp tiền lời 

bán hàng vào quỹ ủng 

hộ giáo xứ Sa Thầy. 

Có nhiều nhóm còn 

đóng góp hết cả tiền 

vốn lẫn tiền lời vào 

quỹ. Ngoài ra nhà thờ 

còn tổ chức sổ xố bán 

vé lấy tiền ủng hộ cho 

quỹ. Đây là một nghĩa 

cử cao cả thể hiện tinh 

thần lá lành đùm lá 

rách giữa hai giáo xứ 

Phanxicô Đakao và Sa Thầy! 
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+ Mừng thọ các 

anh trên 70 tuổi 

Ngày 05.10.2014, 

Anh chị em Cựu Phan 

sinh mừng giỗ tổ và 

tổ chức mừng thọ cho 

các anh trên 70 tại 

Hội trƣờng Thánh 

Phanxicô, cộng đoàn 

Thủ Đức. Số các anh 

cao niên trên 70 hiện 

nay trong Tỉnh dòng 

là 26 anh. Hiện diện 

trong ngày lễ mừng 

thọ là 20 anh. Sau đây 

là một số ghi nhận nổi 

bật: 

Vị niên trƣởng 

hiện nay, cây đại thụ 

của Tỉnh Dòng, là 

thầy Philip Lê Văn 

Tâm, 99 tuổi tây, 100 

tuổi ta, và vị em út 

trong đợt mừng thọ 

này là thầy Etienne 

Trần Văn Ca, với 70 

tuổi. 

Hai cựu Giám tỉnh 

đƣợc mừng thọ đợt 

này là Cha Guy-Marie 

Nguyễn Hồng Giáo, 

Giám tỉnh đầu tiên, và 

Cha Phi Khanh 

Vƣơng Đình Khởi, 

Giám tỉnh thứ ba. 

Ngƣời anh cả về 

khấn Dòng là Cha 

Benoit Trần Minh 

Phƣơng, với 72 năm 

khấn Dòng, và vị có 

số năm khấn Dòng ít nhất là Cha 

Gioakim Nguyễn Văn Có, với 44 

năm khấn Dòng. 

Niên trƣởng trong hàng linh 

mục là Cha Benoit Trần Minh 

Phƣơng với 66 năm linh mục, và 

trẻ nhất trong hàng linh mục là 

Cha Gioakim Nguyễn Văn Có, 

với 39 năm Linh mục. 

Linh mục chịu chức ở tuổi trẻ 

nhất là các Cha Paul Nguyễn Văn 

Hồ, Andre Trần Hữu Phƣơng, và 

Charles Phan Châu Lý, với 28 

tuổi đời, và linh mục chịu chức 

muộn nhất là Cha Ignace Ngô 

Đình Phán với 36 tuổi đời. Tuy 

nhiên so với các linh mục trẻ của 

Học viện hiện nay, thì tuổi 36 là 

còn khá trẻ. 

Đặc biệt có hai anh em ruột 

cùng đƣợc mừng thọ hôm nay là 

Cha Benoit Trần Minh Phƣơng và 

Cha Gentil Trần Anh Thi. 

Có 2 cha đang phục vụ tại 

nƣớc ngoài: cha Ambrosio 

Nguyễn Văn Sĩ tại Roma và cha 

Phêrô Nguyễn Văn Quý phục vụ 

tại Canada. Và hai cha đang nghỉ 

hƣu: cha Samuel Trƣơng Đình 

Hòe tại Paris – Pháp và cha 

Emtienne Nguyễn Mạnh Tân tại 

California – Hoa Kỳ. 
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+ Ngày hội thao  

Theo thông lệ tốt lành hàng năm, để mừng Đại Lễ Cha Thánh 

Phan-xi-cô, hôm nay, ngày 11-10, tại sân Học viện Phan-xi-cô 

Thủ Đức đã diễn ra buổi Hội Thao 2014, với khẩu hiệu “HUYNH 

ĐỆ - VUI TƢƠI - LÀNH MẠNH” nhằm giao lƣu, học hỏi cũng 

nhƣ xiết chặt hơn tình đệ huynh giữa các tu sĩ sinh viên đang theo 

học tại đây. Ngoài toàn thể anh em sinh viên, còn có sự tham gia 

của các giáo sƣ và một số anh cựu sinh viên của

 

trƣờng. Đặc biệt năm nay có sự 

hiện diện của các anh thuộc cộng 

đoàn Đakao. Các bộ môn thi đấu 

gồm: cầu lông, bóng bàn, bóng 

chuyền và bóng đá. 

Buổi hội thao đƣợc bắt đầu vào 

lúc 7h15, anh em tập trung tại sân 

học viện để khai mạc buổi hội 

thao. Anh Giám đốc học viện 

Phaolô Nguyễn Đình Vịnh nhắn 

nhủ với các vận động viên:  “Chơi 

không chỉ để mà chơi, nhƣng là 

để “học” và cũng là một cách 

thức để “hành”. Anh em hãy 

chiến đấu với sức lực và khả năng 

của mình với một tinh thần đồng 

đội và qua đó chúng ta học cách 

lắng nghe nhau và giúp nhau tiến 

đến đích một cách hoàn hảo...”. 

Bầu khí của ngày hội thao thật sự 

sôi động, đầy hứng khởi, có lúc 

đƣợc đẩy lên tới cao trào, tạo 

sự hồi hộp và gay cấn bởi 

những pha cầu, pha bóng đầy 

hóc búa mang tính kỹ thuật 

và những cuộc rƣợt đuổi tỉ số 

để phân tranh đẳng cấp, phân 

chia giải thƣởng. Giải thƣởng 

vật chất luôn hấp dẫn, nhƣng 

không là cùng đích của ngày 

hội thao vì tất cả chỉ mang 

tính khích lệ. Ngƣợc lại, buổi 

hội thao mang chiều kích 

liên đới trong tinh thần tình huynh 

đệ và đồng trách nhiệm. 

Sau những cuộc “long tranh hổ 

đấu” trên sân, thì buổi trƣa lại là 

cuộc gặp mặt sum vầy bên nhau 

với những tiếng cƣời vui vẻ để 

chia sẻ cái vui tinh thần và bữa ăn 

huynh đệ.  

Buổi hội thao đã khép lại 
nhƣng là không kết thúc, để rồi 

tinh thần của ngày hội thao tiếp 

tục đƣợc phát huy và triển nở 

trong đời sống hiệp nhất huynh 

đệ, trong công việc học tập, 

nghiên cứu và trong đời sống 

cộng đoàn của mỗi sinh viên tu sĩ.

Anh em vùng Nha Trang 

Sáng thứ bảy 4-10-2014, từng 

đoàn “áo nâu” lũ lƣợt kéo về nhà 

thờ Antôn Vĩnh Phƣớc ở cạnh 

Tháp Bà thành phố Nha Trang để 

dự lễ giỗ tổ thứ 788 (1226-2014) 

của thánh Phanxicô. Đức Giám 

Mục Giáo phận Nha Trang khi 

đến chủ sự thánh lễ, lúc xuống xe, 

đã mở lời đầu tiên: ƣớc gì tôi 

cũng có đƣợc 

chiếc áo nâu 

để mặc! 

Có 

khoảng 600 

ngƣời tham 

dự thánh lễ 

lúc 9g30, đa 

số là anh chị 

em Phan 

Sinh Tại 

Thế. Có 

ngƣời tận 

Phan Rang vƣợt trăm cây số ngàn 

trở về, có ngƣời từ Cam Ranh cát 

trắng quay lại. Số ngƣời ghi tên 

chính thức là 320 ngƣời từ Miền 

Nhatrang và 200 ngƣời từ Miền 

Cam Ranh. Cộng với các chị 

Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ: hai 

nhà Suối Dầu và Thanh Hải, với 

Tập Sinh và Thỉnh Sinh, rồi lại 

các vị Bảo Trợ Ơn Gọi, các em 

giới trẻ Phan Sinh. Một màu nâu 

phủ kín lòng nhà thờ. 
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Anh em vùng Bà Rịa Vũng Tàu 

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 3.10, tại 

cộng đoàn Bình Giã, các em Thỉnh sinh đã 

tổ chức giờ diễn nguyện ngoài trời trong bầu 

khí trang nghiêm và sâu lắng. Các anh chị 

PSTT và GTPS Bình Giã vào cộng đoàn 

tham dự giờ diễn nguyện này. Sau giờ diễn 

nguyện, cha Phụ trách nói lời cám ơn mọi 

ngƣời và ban phƣớc lành bình an. Mọi ngƣời 

ra về trong bình an và thiện hảo. 

Đến sáng ngày 4.10, lúc 9 giờ 30 phút, 

mọi ngƣời trở lại cộng đoàn tham dự thánh 

lễ mừng Cha Thánh về trời vinh hiển và ở 

lại chia vui với cộng đoàn trong bữa tiệc 

buffet. 

Tại cộng đoàn Xuân Sơn, lúc 19 giờ cũng có giờ 

tƣởng niệm Cha Thánh cùng với anh chị em PSTT 

trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ. Sau giờ diễn nguyện, 

cộng đoàn mời anh 

chị em ở lại ăn 

bánh, uống sữa 

chung vui với cộng 

đoàn. Riêng trƣa 

4.10, cộng đoàn 

mời một số khách 

gần gũi và thân 

quen đến dự tiệc 

mừng lễ Cha Thánh 

– bổn mạng của 

cộng đoàn. Đây là 

dịp cộng đoàn tỏ 

lòng biết ơn những 

ân nhân, thân nhân 

giúp đỡ cộng đoàn 

trong tình tƣơng 

thân tƣơng ái. 

Còn ở Hòa Hội, 

sáng ngày 5.10, các 

anh chị PSTTM/BRVT và GTPSM/BRVT cùng với 

các anh thuộc cộng đoàn Xuân Sơn, Bình Giã và các 

em Thỉnh sinh tề tựu về giáo xứ Hòa Hội để mừng lễ 

Cha Thánh lúc 10 giờ 15 phút. Sở dĩ, năm nay tập 

trung về một nơi đông đảo nhƣ thế là để cùng nhau 

sống “Chung tay xây dựng ngôi nhà Thiên Chúa” 

(1Cl 18) tại miền Bà Rịa Vũng Tàu này. Do đó, 

trƣớc giờ lễ, có giờ diễn nguyện của các em 

GTPSM/BRVT và giờ lãnh nhận ơn Hòa giải. Sau 

thánh lễ, cha Trợ úy miền mừng lễ tất cả anh chị em 

và chia vui với anh chị em bằng một phần quà cầm 

tay. Ngƣời ngƣời chào nhau ra về và hẹn dịp lễ sang 

năm sẽ lại gặp nhau trong bình an và thiện hảo. 

Riêng GTPSM/BRVT lên xe đi Hồ Tràm giao lƣu 

huynh đệ và tắm biển nhân ngày lễ Bổn mạng.
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Các tin khác  

Lễ khấn trọn trong dòng kín thánh Clara 

Vào ngày Lễ Sinh Nhật Đức Maria, 8/9/2014, 

thánh lễ tuyên khấn trọng thể của ba chị em đã cử 

hành tại Đan viện thánh Clara Quận 9. 

Các chị tuyên khấn: 

-Maria Lòng Chúa thƣơng xót 

Đỗ Thị Nhung 

-Têrêsa Hài Đồng Giêsu Phan 

Thị Trung 

-Maria Chúa Thánh Thần Trần 

Thị Lƣơng 

Thánh lễ tạ ơn và Tuyên khấn 

do cha Inhaxiô Nguyễn Duy 

Lam, OFM chủ tế lúc 9 giờ 00, 

tại Nguyện đƣờng Đan viện. 

Sau thánh lễ, mọi ngƣời đƣợc 

mời chia sẻ bữa cơm thân mật để 

mừng các chị tuyên khấn hôm 

nay. 

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu 

của thánh Phanxiô và thánh Clara ban cho các chị ơn 

bình an và trung thành trong ơn gọi đến cùng. 

 

Thánh lễ cầu nguyện cho các 

hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi Phan 

Sinh vùng Bảo Lộc 

Vào lúc 9 giờ ngày 30/9/2014, 

đông đảo ông bà và anh chị em, là 

thành viên trong Hội Bảo Trợ Ơn 

Gọi Phan Sinh 

(HBTƠGPS) đã qui tụ về 

nhà thờ Thƣợng Thanh, 

Bảo Lộc, Lâm Đồng để 

hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn 

và cầu nguyện cho các ân 

nhân còn sống cũng nhƣ 

đã qua đời. 

Cha Inhaxiô Nguyễn 

Duy Lam, Giám tỉnh 

OFM, đã chủ tế thánh lễ 

cùng với các cha Gioan 

TC Nguyễn Phƣớc, Giuse 

Nguyễn Văn Huân, PX. 

Đinh Trọng Đệ và cha 

Giuse Lê Thanh Đề. Đến 

tham dự thánh lễ còn có 

các thầy tập sinh, là những 

ngƣời đang đƣợc hƣởng sự 

giúp đỡ của các quý ân nhân này. 

Thánh lễ hôm nay là dịp thuận 

tiện để Tỉnh dòng gặp gỡ và bày 

tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân 

trong HBTƠGPS tại Bảo Lộc đã 

sẵn sàng hy sinh giúp đỡ cho Tỉnh 

dòng trong công tác đào tạo các tu 

sĩ, linh mục trẻ tƣơng lai cho Hội 

dòng, Giáo hội và Xã hội. 

Sau thánh lễ, mọi ngƣời ở lại 

gặp gỡ và chia sẻ với nhau trong 

bữa cơm huynh đệ đơn sơ, đầm 

ấm. 
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Họp các anh em làm công tác quản lý 

Sáng ngày 6/10/2014, 30 anh 

em làm công tác quản lý tại các 

cộng đoàn/điểm/và cơ sở đã đến 

tham dự buổi họp đầu nhiệm kỳ 

do Ban quản lý Tỉnh dòng tổ chức 

tại nhà Tĩnh tâm Đamianô – cộng 

đoàn Phanxicô Thủ Đức. Các 

anh đã đến từ nhiều cộng đoàn 

khác nhau trong cả nƣớc. Anh 

Giuse Nguyễn Văn Huân, 

Trƣởng Ban quản lý đã chủ trì 

buổi họp. Ngoài các anh em 

làm công tác quản lý và anh em 

trong Ban quản lý Tỉnh dòng, 

còn có sự hiện diện của anh 

Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy 

Lam. Trong buổi họp, anh em 

cùng đọc lại quy chế của Ban 

quản lý và nguyên tắc phân 

nhiệm trong công tác quản lý, 

điều chỉnh phƣơng pháp làm sổ 

sách; trao đổi về cách thực hiện 

các dự án liên quan đến hoạt động 

Phúc âm hóa và công việc huấn 

luyện & học vấn, cũng nhƣ các dự 

án liên quan đến xây dựng nhà 

cửa cộng đoàn, sang nhƣợng đất 

đai,…Anh em tham gia thảo luận 

rất tích cực nhằm học hỏi và góp 

ý cho công việc quản lý tại các 

cộng đoàn của Tỉnh dòng đƣợc tốt 

hơn. 

 

 

TIN HỘI DÒNG 

 

Chân Phƣớc Ven. Giovanina Franchi 

 Thứ Bảy ngày 20 tháng 09 năm 2014, Tôi tớ khả 

kính của Thiên Chúa, chị  Giovanina Franchi, Nữ Tổ 

phụ Dòng Chị Em Chăm Sóc Ngƣời Đau Yếu Đức 

Mẹ Sầu Bi đã đƣợc phong chân phƣớc tại nhà thờ 

Chánh tòa Como, Italia. Vụ án phong chân phƣớc đã 

đƣợc trao phó cho anh Juan Folguera Trepat, OMF, 

Tổng Phụ trách Thỉnh sinh của Dòng Anh Em Hèn 

Mọn và đƣợc chứng thực qua nhiều năm bởi những 

ngƣời kế vị của anh.  

Chị Giovanina sinh tại Como (Italia) vào ngày 24 

tháng 6 năm 

1807 trong một 

gia đinh giàu có. 

Chị đã đáp trả 

tiếng gọi khẩn 

thiết của xã hội 

vào thời của Chị, 
là gặp gỡ những 

hoàn cảnh khó 

khăn của những 

ngƣời bệnh tật 

và những ngƣời 

đau yếu nghèo khổ. Năm 1853 một Hiệp Hội Của 

Các Chị Em Chăm Lo Việc Bác Ái đƣợc khởi sự và 
sau đó là Hội Dòng Các Chị Em Chăm Lo Cho 

Ngƣời Đau Yếu Đức Mẹ Từ Bi ra đời. 

Cuộc đời tận hiến để phục vụ ngƣời khác của chị 

quá hoàn hảo và chị đã đƣợc trao vƣơng niện với 

danh hiệu chứng nhân anh hùng quà tặng của cuộc 

sống. Chị về với Chúa  ngày 23 tháng 2 năm 1872 

sau khi mắc bệnh đậu mùa trong lúc chăm sóc bênh 

nhân. 

Chị đã đƣợc công bố Chân phƣớc vào ngày 20 

tháng 12 năm 2012. Sau đó vào ngày 9 tháng 12 

năm 2013, bộ phong thánh đã ban sắc lệnh công 

nhận phép lạ đã xảy ra qua lời cầu bầu của chị, vì 

vậy, công việc chuẩn bị cho cách thức phong chân 

phƣớc đang đƣợc tiến hành. 
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Cuộc Gặp Gỡ Các Bạn Trẻ 

Khu Vực Châu Âu Tại Lộ Đức 

Hiệp Hội Dòng Anh Em Hèn 

Mọn Châu Âu mỗi hai năm có 

một cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Phan 

sinh ở Âu Châu tại một địa điểm 

rất có ý nghĩa về niềm tin Kitô 

giáo và linh đạo Phan sinh. Năm 

nay Linh địa Đức Mẹ Lộ Đức 

đƣợc lựa chọn, một nơi đã nổi 

tiếng khắp thế giới.    

Vì thế, cuối tháng 8 vào ngày 

25-29, khoảng 300 bạn trẻ, đƣợc 

đồng hành bởi một số anh em 

Phan sinh từ khu vực của họ mà 

đã có kinh nghiệm gặp gỡ khám 

phá Linh Địa Lộ Đức, Hang động 

nơi Đức Mẹ hiện ra. Họ chứng 

kiến số lƣợng lớn bệnh nhân hiện 

diện cũng nhƣ những đoàn hành 

hƣơng khác từ khắp nơi trên thế 

giới, cử hành các nghi thức phụng 

vụ (Thánh lễ quốc tế vào ngày thứ 

Tƣ, kiệu Thánh Thể vào buổi 

chiều, rƣớc đuốc vào buổi tối và 

v.v.)  

Chúng tôi thấy đƣợc tất cả anh 

em và những ngƣời trẻ ở một nơi 

riêng biệt trong Vƣơng Cung 

thánh đƣờng Thánh Bernadette, 

trên dòng sông Gave, nơi dành 

cho cầu nguyện và cho những 

hoạt động khác của các nhóm. 

Một số nhân chứng bao gồm anh 

Tổng Giám mục  Strasbourg, Đức 

cha  Grallet Jean-Pierre OFM, đã 

đƣa ra  những kinh nghiệm niềm 

tin trong việc đối diện với những 

thách thức hiện nay. 

Chúng tôi đã đi thăm một vài 

nơi mà chị Bernadette đã sống và 

lịch sử các lần hiện ra của Đức 

Mẹ. Hơn nữa, chúng tôi cũng 

mong muốn đi thăm Cité Saint-

Pierre, một nơi rất đẹp để tiếp 

nhận các đoàn hành hƣơng, gần 

thị trấn Lộ Đức ở trên núi. Anh 

Tổng phụ vụ, Micheal Perry, 

OFM, đã đến gặp gỡ nhóm vào 

buổi sáng thứ Năm. Buổi chiều, 

anh có một bài nói truyện với các 

bạn trẻ với chủ để Nƣớc (một 

biểu tƣởng quan trọng tại Lộ Đức 

với suối nƣớc, hồ tắm và dòng 

sông, và đã trả lởi những câu hỏi 

của bạn trẻ. 

Vào ngày thứ Sáu 29, ngày 

cuối cùng của cuộc gặp gỡ, tại 

Hang Động Thiêng, nơi Đức Mẹ 

hiện ra với chị Bernadette, anh 

Michael chủ sự thánh lễ kết thúc 

cho toàn nhóm. Cuộc gặp lần tới 

đã lên chƣơng trình cho 3 năm. 

Địa điểm chƣa đƣợc xác định. 

 

 

Cuộc Họp 

Liên Hiệp Hội 

Đồng Các Giám 

Tỉnh  Châu Á – 

Châu Đại 

Dƣơng (FCAO) 

 Cuộc họp liên 

hiệp các Hội 

đồng giám tỉnh Phan sinh Đông Á  

(EAC) và Nam Á - Châu Đại 

Dƣơng (SAAOC) đã đƣợc tổ chức 

tại trung tâm linh đạo Phan sinh, 

Daxi, Đài Loan từ ngày 22-26/09/ 

2014. Trọng tâm cuộc thảo luận là 

việc chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 

2015.  

Ngoài việc góp ý  về bản Đề 

Cƣơng của Tổng Tu Nghị, các 

vấn đề khác cũng đƣợc thảo luận 

nhƣ những đại biểu không linh 

mục và những ứng viên cho việc 

bầu chọn tại Tổng Tu Nghị, cũng 

nhƣ các phƣơng thức cộng tác 

giữa những thực thể của các hội 

đồng. Tổng cố vấn khu vực Châu 

Á Thái Bình Dƣơng , anh  Gabriel 

Mathias cũng đã hiện diện. 
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Hội Nghị Các Nhà Truyền Thông (ESC)  

 Sự  hợp tác và công nghệ đang thay đổi nhanh 

chóng đã để lại nhiều suy tƣ của  các nhà truyền 

thông từ Hội đồng các Giám tỉnh nói tiếng Anh 

(English-speaking Conference (ESC) khi họ tập 

trung tại Rôma từ ngày 8-11 tháng 9 để thảo luận về 

vai trò của họ trong các hoạt động của Hội dòng. 

Tham dự cuộc họp có anh  Joseph Magro OFM, 

giám đốc truyền thông của Hội dòng, anh Giám tỉnh 

Liaison William Spencer O.F.M của Tỉnh dòng 

Thánh Tâm, họ đã gặp anh Tổng Phục Vụ Michael 

Perry, OFM,, để suy nghĩ  về Tổng tu nghị 2015.  

Anh Tổng phục vụ nói “chúng ta cần để cho thế 

giới biết chúng ta đang sống động, chúng ta đang ở 

đây, chúng ta đang đồng hành với thế giới. Vào ngày 

thứ Ba nhóm này đã thăm Đài phát thanh Vatican để 

có một cuộc phỏng vấn giám đốc văn phòng báo chí 

Tòa thánh, cha Federico Lombardi, S.J, ngƣời mà 

đang  trông nom đội ngũ nhân viên đến từ 60 quốc 

gia. Ngài nói : “Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đem 

lại cho thế giới một sự năng động vĩ đại; rất nhiều 

ngƣời biết ngài”. Những nhà truyền thông ESC sẽ 

gặp nhau hàng năm tại những địa điểm đã đƣợc gia 

nhập các tỉnh dòng thành viên. 

Gặp Gỡ Anh Alois Bề Trên 

Cộng Đoàn Taizé 

Nhân dịp lễ khấn tạm tại Châu 

Âu đƣợc tổ chức bởi Hội đồng 

dòng trong một cộng đoàn đại kết 

Taizé từ ngày 4-7 tháng 9, vào 

ngày thứ Sáu từ 17giờ 45- 19giờ, 

chúng tôi đã có gặp gỡ với anh 

Alois, Bề Trên cộng đoàn Taizé, 

và một số anh em khác của công 

đoàn này. 

Chúng tôi khởi sự cuộc gặp 

với một tâm nguyện rằng cuộc 

gặp gỡ Phan 

sinh này sẽ 

sinh nhiều hoa 

trái trong mỗi 

chúng ta và 

cho ơn gọi. 

Với một ít lời 

ngắn gọn mà 

anh đã cho 

chúng ta và 

cuộc đối thoại 

diễn ra sau đó, 

anh Alois đã nói với chúng tôi 

những gì mà cộng đoàn đại kết 

Taizé này: họ đã sống nhƣ thế 

nào, tiến trình huấn luyện của họ 

và những gì theo họ là chìa khóa 

trong việc hấp dẫn hàng ngàn 

ngƣời, cả trẻ lẫn già.   

Điều gì là nền tảng mà họ 

muốn theo Chúa Kitô trong cộng 

đoàn và làm chứng tá nhƣ là một 

cộng đoàn. Họ cảm thấy rằng 

tiếng gọi của Đức Kitô thì vƣợt 

trên sự hiểu biết của họ trong 

cuộc sống cộng đoàn bởi vì 

những khó khăn và thiếu xót 

trong cộng đoàn; tuy nhiên, phải 

kiên trì bởi vì họ không phải là 

dấu chỉ của sự hoàn hảo nhƣng là 

chính Đức Kitô. Họ chắc chắn 

đang mang chứng tá một điều gì 

đó vƣợt trên họ. 

Đối với họ, điều rất quan trọng 

là tiếp đón những ngƣời trẻ và 

trọng tâm của đời sống cộng đoàn 

này là sống tình huynh đệ mộc 

mạc đến từ Đức Kitô ngƣời mà 

chúng ta phải tiếp đón mỗi ngày. 

Bằng cách tiếp nhận Đức Kitô 
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vào trong cuộc sống của họ đã trở 

nên nguồn mạch sống cho anh em 

và cho những ai đi đến đó. Họ 

không muốn cho những ai đang 

tìm đến những câu trả lời nhƣng 

cho họ biết nguồn sống có thể đạt 

đƣợc nếu lòng trắc ẩn của Đức 

Kitô trải rộng đến anh em này.  

Những gì nối kết họ lại, đó  là 

các lời khấn độc thân, lối sống 

giản dị và chia sẻ cuộc sống, hơn 

là sử dụng từ “Vâng lời” mà có ý 

nghĩa rất là máy móc. Anh Roger 

thích nói về mục vụ sự hiệp thông 

mà đó là công việc của mọi 

ngƣời. Ở đây không phải nói rằng 

bạn phải làm điều này, không làm 

điều nọ, hay làm điều khác hay 

hơn điều đó. Cái gì cần đƣợc làm 

là phải tìm ra điều gì tốt cho cộng 

đoàn và vƣợt trên xu hƣớng áp 

đặt các tiêu chuẩn của mình. 

Những anh em này đang tạo ra 

những cố gắng gây chú ý làm cho 

chúng ta phải quan tâm. 

Những lời khấn này đi ngƣợc 

dòng với xu thế thời đại bởi vì 

chúng ta không ở trong xã hội mà 

khâm phục cách sống của chúng 

ta. Đi theo Đức Kitô trong cách 

này là làm cho họ lớn lên. 

Thời gian cầu nguyện chung 

thì chỉ có ba giờ kinh đọc với 

những ai đi đến đó : Kinh sáng, 

kinh trƣa và kinh tối. Những anh 

em này cũng đã có thời gian cầu 

nguyện cá nhân. Điều rất quan 

trọng không phải sử dụng thời 

gian cả ngày cho việc cầu nguyện, 

nhƣng mà dùng thời gian để gặp 

gỡ Thiên Chúa. Cộng đoàn này 

đƣợc tạo thành bởi 70 anh em ở 

tại Taizé.  20 anh em khác sống 

trong những cộng đoàn nhỏ ở  

Bangladesh, Hàn Quốc, Senegal, 

Kenya, và Brazil. Những cộng 

đoàn nhỏ này không phải là 

những Điểm nhƣng duy trì nhƣ là 

những cộng đoàn độc lập với 

Taizé  

Trọng tâm truyền giáo của 

cộng đoàn là việc hòa giải giữa tất 

cả những ngƣời kitô hữu với 

nhau. Thật sự anh Roger dâng 

hiến cuộc sống mình vì điều đó. 

Khao khát chính của anh là sự 

hợp nhất hữu hình của Giáo hội. 

Họ đƣợc nhận ra bởi tất cả các 

Giáo hội và ở đây ngƣời trẻ đến 

từ nhiều giáo hội khác nhau. Một 

vấn đề quan trọng là Thánh thể và 

những ngƣời tham gia vào bàn 

Tiệc Thánh nhƣng đó không phải 

là giải pháp. Đức Giám mục của 

địa phận này đã cho anh Roger 

bánh thánh từ năm 1972. 

Sau đó ngài đã đi đến Taizé cử 

hành thánh lễ và trao mình thánh 

cho tất cả anh em và cho tất cả 

cộng đoàn, những ngƣời tham dự 

thánh lễ. Điều rất quan trọng cho 

họ là tăng cƣờng việc mục vụ sự 

hiệp nhất với Đức Giáo hoàng. 

Anh Roger nói rằng anh ấy đã 

thấy sự hòa giải giữa nguồn gốc 

tin lành của mình và niềm tin 

công giáo. Anh ấy đã trở nên một 

ngƣời công giáo mà không phải 

từ bỏ hoặc từ chối cội nguồn của 

mình. Các ĐGH đã luôn luôn 

khuyến khích họ, nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc tồn tại một 

cộng đoàn đại kết. Các anh em 

chính thống giáo cũng dễ dàng 

tham gia vào cầu nguyện Taizé 

này, mặc dù họ có những cử hành 

phụng vụ riêng của họ mỗi tuần 

một lần.  

Liên hệ đến tiến trình việc 

huấn luyện khởi đầu, anh Roger 

nói rằng thông thƣờng mỗi năm 

có một hoặc hai anh em muốn gia 

nhập. Đầu tiên họ sống tự nguyện 

một vài tháng và để biết các anh 

em khác. Họ thƣờng đồng hành 

với những anh em này cho việc 

chuẩn bị các cuộc gặp gỡ quốc tế. 

Sau giai đoạn này, họ có một đợt 

tĩnh tâm và đƣợc tiếp nhận sống 

trong cộng đoàn trong hai tháng, 

nhƣng chƣa phải là thành phần 

của cộng đoàn. Sau đó họ nhận tu 

phục và làm một năm nhà tập để 

chuẩn bị nhận lời khấn.  

Trong suốt thời gian ở với anh 

Roger, họ khấn một năm hoặc hai 

năm. Thời gian này kéo dài 3 

năm, nhƣng bây giờ là bốn năm. 

Hiện tại họ đang lên dự phóng để 

tăng lên 6 năm. Tuy nhiên những 

giai đoạn này họ phải thích nghi 

với nhiều cá nhân khác. Họ biết 

rằng những anh em này khi vô 

đây họ không thể làm đƣợc mọi 

thứ chẳng hạn nhƣ đi chợ, tiếp 

khách, và học hành.    

Họ nghĩ rằng trong suốt thời 

gian huấn luyện những ngƣời thụ 

huấn không phải quá bận rộn với 

việc tiếp khách. Những anh em 

này phải học với một số giáo sƣ 

trong cộng đoàn cũng nhƣ học 

online về thần học của trƣờng đại 

học Lyon. Mỗi năm họ phải đến 

sống một trong các quốc gia nơi 

mà họ hiện diện và nơi mà có 

những tình huống khó khăn.  

Về câu hỏi điều gì hấp dẫn 

ngƣời trẻ tới cộng đoàn Taizé, 

anh nói rằng điều quan trọng là để 

tiếp đón ngƣời trẻ là lắng nghe 

họ, cố gắng hiểu họ và đừng có 

nói cho họ những điều phải làm. 

Lắng nghe họ và để cho họ cảm 

thấy tự do  trong suốt thời gian họ 

ở đây cầu nguyện. Họ tìm ra 

những phƣơng thế để mà mỗi 

ngƣời có thể tham gia cầu nguyện 

và tránh cho chúng tôi những rắc 

rối về ngôn ngữ.  

Chỉ nói một và từ, trong khi 

phần lớn đƣợc diễn tả trong bài 

hát và giữ thinh lặng. Họ quan 

tâm đến không gian và bầu khí 

của việc cầu nguyện. Họ có sự 

thay đổi cách thức truyền thống 

trong việc cầu nguyện, bỏ đi 

những rào cản mà nó ngăn trở 

ngƣời trẻ hiểu và tham gia cầu 

nguyện chẳng hạn nhƣ việc sử 

dụng những bản văn không có dài 

dòng, trong lúc giả định bất cứ 

điều gì họ có thể diễn tả ra những 
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cử điệu mà họ muốn. Họ không 

có đòi hỏi có một sự giải quyết. 

Những gì họ muốn cho ngƣời trẻ 

tham gia cầu nguyện. 

Đây là điều tại sao những bản 

văn căn bản thì đƣợc lựa chọn bởi 

vì đó là những bản văn kinh thánh 

hoàn toàn khó. Những bản văn 

Tin mừng đƣợc diễn tả và đƣợc 

phép đọc lớn tiếng. Cùng thời 

điểm đó họ muốn đi sâu vào 

truyền thống của Giáo hội. Ví dụ 

vào chiều các ngày thứ Sáu, họ 

ngắm đàng thánh giá. Ngƣời trẻ 

có thể đặt bản thân họ trƣớc thập 

giá trao mọi gánh nặng cho Chúa 

Kitô. Trong khi buổi cầu nguyện 

vào tối thứ Bảy lại tập trung vào 

ánh sáng của Chúa Kitô, Chủ nhật 

đặt trọng tâm vào việc cử hành 

Thánh thể. 

Ở đây chúng ta không có 

những hƣớng dẫn quan trọng cho 

mối tƣơng quan của chúng ta và 

nâng đỡ những ngƣời trẻ phải 

không? 

Linh Thao (Tập Luyện Đời 

Sống Thiêng Liêng) 

Cộng đoàn phan sinh quốc tế 

“B.P.Alleger OFM” đã bắt đầu 

năm mới nhƣ một cộng đoàn Linh 

thao với một tuần tĩnh tâm(27/09-

02/10) tại Trung Tâm Linh Đạo “ 

Barbara Micarelli” tại Assisi . Có 

khoảng 40 anh em tham 

dự. Buổi tĩnh tâm bắt đầu 

với một cuộc hành hƣơng 

tới Thánh địa Phan sinh 

La Verna, và  đƣợc hƣớng 

dẫn bởi anh Andrea 

Dall‟Amico, OFM, của 

Tỉnh dòng Thánh Phanxi 

cô, Ý.  Bài gợi ý tĩnh tâm 
của anh mang chủ để 

“Tình thƣơng Chúa, đời 

đời con ca tụng,”(Tv 

89,2) 

Anh thuyết giảng đã 

suy tƣ hoàn toàn trên cuộc 

sống và linh đạo Phan 

sinh. Anh ấy đã cho thấy 

một cái nhìn đặc biệt tới  

thần học về đời sống thánh hiến 

nhƣ là một kinh nghiệm Thiên 

Chúa đích thực và liên tục. Các 

Chị Phan Sinh Chúa Giêsu Hài 

Đồng tại Assisi với lòng hiếu 

khách đã tạo ra sự năng động di 

chuyển của buổi tĩnh tâm, sự tự 

nhiên cân đối giữa sự cô tịnh và 

lắng nghe lời Chúa .  Và việc sử 

dụng sự thinh lặng, phụng vụ, sự 

gần gũi với thiên nhiên và rất 

nhiều những thứ khác đã giúp tập 

trung chú ý đến sự ƣu tiên trên tất 

cả các ƣu tiên: làm cho Thiên 

Chúa sống động và  chân thật là 

trung tâm đích thực về căn tính và 

huynh đệ Phan sinh. 

Họp Hội Đồng Dòng Tháng 

09, 2014                                                                   

Sau khi anh Tổng phục vụ và 

các thành viên của Hội đồng dòng 

trở về từ chuyến viếng thăm cộng 

đoàn Taizé, và sau những ngày 

nghỉ hè, cuộc họp đầu tiên của 

Hội đồng dòng đã bắt đầu vào 

ngày thứ Hai ngày mùng 08/09. 

Phiên họp đầu tiên là việc chia sẻ 

thông tin gắn gọn về những hoạt 

động khác nhau từ khi kết thúc 

khóa họp vào tháng 07, sau đó  

Hội đồng dòng đã bắt đầu công 

việc chính của mình.  

Trong suốt hai tuần làm việc, 

tổng cộng có 77 tập tài liều đã 

đƣợc xem xét đến từ khắp nơi của 

Hội dòng liên quan đến hàng loạt 

các vấn đề hành chính, và một 

một số vấn đề khác liên quan đến 

những nhu cầu tài chính và truyền 

thông.   

Đời sống của một số thực thể 

trong Hội dòng vẫn là nỗi bận tâm 

chính của Hội đồng dòng: một số 

vấn đề cụ thể đã đƣợc thảo luận 

và cuối cùng một số đề xuất thiết 

thực đã đƣợc đƣa ra để xử lý với 

mỗi hoàn cảnh riêng biệt. Những 

vấn đề này sẽ đƣợc thông báo đến 

mỗi thực thể vào một thời điểm 

thích hợp. 

Một nỗi bận tâm khác là những 

hoàn cảnh tế nhị của anh em 

chúng ta trong các phần của thế 

giới: tại Libya, Sudan và Nam 

Sudan, Syria và Cộng hòa Trung 

Phi. Hội đồng dòng đã nhớ đến tất 

cả những anh em này trong những 

lời cầu. Họ đã cố gắng để tiếp tục 

là chứng nhân trong những tình 

huống khó khăn ngày càng tăng. 

Trong mùa hè qua, một số 

Tổng kinh lƣợc đã nộp những báo 

cáo lên Hội đồng dòng. Do áp lực 

thời gian, Hội đồng dòng đã 

không thể xem xét hết các báo 

cáo này. Một số báo cáo đã đƣợc 

xem xét là:  

Báo cáo kinh lƣợc của anh 
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Ramiro De La Serna về Tỉnh 

dòng Holy Gospel, in Mexico. 

Báo cáo của anh Salvatore 

Ferro về Tỉnh dòng thánh Phaolô 

tông đồ tại Malta. 

Báo cáo của anh Mario Toro 

về Tình dòng Santa Fe tại 

Colombia. 

Trong những tu nghị Tỉnh 

dòng mới đây, một số thực thể đã 

duyệt lại nội quy riêng của họ và 

đệ trình chúng lên để Tổng Phục 

vụ và hội đồng dòng chuẩn nhận. 

Do áp lực thời gian, Hội đồng 

dòng đã không thể kiểm tra hết 

các nội quy này đƣợc. Một số nội 

quy riêng đã đƣợc xem xét là:  

Nội quy của Tỉnh dòng Đức 

Mẹ Hồn Xác Lên Trời(Mỹ) 

Nội quy của Tỉnh dòng Ireland 

Nội quy của Điểm Blessed 

Giles 

Nội quy của Tỉnh dòng Holy 

Gospel, Mexicô 

Nội quy của Tỉnh dòng thánh 

Cyril and Methodius in Croatia 

Chủ đề về tình hình kinh tế của 

Hội dòng cũng là một chủ đề 

chính để  xem xét trong cuộc họp 

này. Để trợ giúp công việc gây 

qũy thƣờng xuyên cho các dự án 

khác nhau của Hội dòng, anh 

John O‟connor, cựu Giám tỉnh 

Tỉnh dòng Thánh Danh Chúa 

Giêsu (Mỹ) đã đƣợc chỉ định làm 

Phụ tá quản lý cho Tổng phục vụ 

để phát triển và gây quỹ cho Hội 

dòng. 

Đang thảo luận những vấn đề 

về kinh tế thì đồng thời cũng nhận 

đƣợc đơn xin từ chức vì nguyên 

nhân sức khỏe của Tổng quản lý, 

anh Giancalo Lati. Đƣợc sự chấp 

nhận của văn phòng Tổng quản lý 

và của văn phòng Đại diện pháp 

lý của Hội dòng, Hội đồng dòng 

đã quyết định chỉ đỉnh một Tổng 

đại diện lo về các vấn đề kinh tế 

của Hội dòng. Anh ấy là anh 

Pasquale Del Pezzo, một ngƣời 

anh em của Tỉnh dòng Đức Mẹ 

Vô Nhiễm(Ý).  

Trong số các nhiệm vụ của 

mình, anh sẽ lo liệu công việc 

giám sát và trông coi chức năng 

hoạt động của các văn phòng 

Tổng quản lý và Đại diện pháp lý, 

và đƣa ra những đề nghị thích hợp 

về những hoạt động khi cần thiết 

cho Tổng phục vụ và Ban cố vấn. 

Anh ấy sẽ tiếp tục sống ở nhà 

Tỉnh dòng của mình đồng thời di 

chuyển thƣờng xuyên tới Nhà 

trung ƣơng. 

Đại diện pháp lý mới của Hội 

dòng là anh Augusto Migangeli 

thuộc tỉnh dòng Rôma Thánh 

Phaolô và Phêrô, hiện nay là 

Quản lý và là Đại diện pháp lý 

của Trƣờng Đại Học Giáo Hoàng 

Thánh Antôn. Hiện tại, các công 

việc của Tổng quản lý là anh 

Silvio Rogelio De Lafuente, trợ tá 

quản lý hiện tại chịu trách nhiệm. 

Tổng phục vụ và Hội đồng 

dòng cũng đã xem xét và chấp 

nhận đơn xin từ chức vì lý do cá 

nhân của anh Enrique Segovia 

Marín, Giám tỉnh của Tỉnh dòng 

12 Tông đồ, Pêru. Để chịu trách 

nhiệm cho Tu nghị sắp tới về việc 

bầu chọn một giám tỉnh mới, Anh 

Tổng phục vụ và Hội đồng dòng 

đã chỉ định một Tổng đại diện, đó 

là anh Saul Zamorano thuộc Tỉnh 

dòng Chúa Ba Ngôi, Chi Lê. 

Vào ngày 16/09, Hội đồng 

dòng đã gặp Giám đốc Trung 

Tâm Truyền Giáo Phan Sinh, anh 

Claudius Gross Ofm, và các đồng 

nghiệp (anh  Herr Markus 

Hoymann, Herr Horst Staab và 

Herr David Reusch), Giám đốc 

Cotaf, Anh Oliver Ruggenthaler, 

và các Giám tỉnh thuộc Tỉnh dòng 

Leopoild Áo và Ý cũng đã tham 

dự cuộc họp này.  

Hội đồng dòng đã chỉ định anh 

Xavier Mukupo ở Hạt dòng Chúa 

Chiên Lành (Zimbabue) thuộc 

Tỉnh dòng Ireland, và anh Fausto 

Yudego thuộc Tỉnh dòng 

Arantzazu (Tay Ban Nha) là 

thành viên của Ủy Ban Điều Phối 

Quốc Tế Công Lý, Hòa Bình Và 

Bảo Toàn Tạo Vật. 

Một số vấn đề liên quan đế 

chƣơng trình và điều phối nhân sự 

cho Tổng tu nghị 2015 đã đƣợc 

xem xét và quyết định. Khoảng 

20 giám tỉnh và Giám hạt đƣợc 

mong đợi để tham gia cuộc gặp 

gỡ các Giám tỉnh và Giám hạt 

mới đƣợc bầu chọn đã dự kiến 

vào tháng 01/ 2015. Chƣơng trình 

của gặp gỡ này đã đƣợc chuẩn bị 

và đƣợc chuẩn nhận.  

Cuối cùng, trong suốt 2 tuần 

hội họp, Tổng phục vụ và Hội 

đồng dòng đã xem xét đến các 

kinh nghiệm một cách rất tích cực 

mà họ đã có trong cuộc gặp gỡ 

các bạn trẻ Cộng đồng Châu Âu 

tại Lộ Đức vào cuối tháng 08 vừa 

qua, và cuộc gặp gỡ vào đầu 

tháng 09 với Cộng đoàn Taizé, 

nơi mà họ đã gặp gỡ một số đông 

anh anh em Phan Sinh trẻ. 

Lƣu ý rằng cộng đoàn Taizé 

đang tổ chức một cuộc gặp gỡ các 

tu sỹ nam nữ trẻ đến từ nhiều 

Giáo hội khác nhau vào tháng 07 

năm 2015 trong sự liên hệ với 

Năm Đời Sống Thánh Hiến đƣợc 

công bố bởi ĐGH Phanxicô. Hơn 

nữa thông tin về sự kiện này sẽ 

đƣợc công bố trên trang web.  

Cuộc họp Hội đồng dòng lần 

tới dự kiến vào ngày thứ Hai ngày 

03 tháng 11/2014. 

8 October 2014 

Aidan McGrath ofm
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TIN CỘNG ĐOÀN THANH HẢI 

 Ngƣời đƣa tin.: Savio Nguyễn Chí Chức 

 

 Sáu năm sau. 

 Sáu năm sau, tôi lại trở lại sân 

khấu Nha trang.Chƣa biết sẽ diễn 

chƣơng trình gì. Nhƣng diễn viên 

thì đã có sẵn. Nhân vật chính có 

sẵn là yếu nhân cụ Norbert Nguyễn 

văn Khanh. Nhân vật phụ mới về, 

biệt hiệu mang theo từ Xuân sơn, là 

'cha cố', Savio Nguyễn Chí Chức. 

Nhân vật thứ ba cũng là cụ, đó là 

cụ Camillo Trần văn Phúc. Một 

gánh hát, ba diễn viên : cũng giống 

nhƣ ở Xuân sơn vậy. 

 Quang cảnh sân khấu. 

Nhà hát "Củ Chi" gồm lầu trệt, 

lầu 1 và sân thƣợng có mái che. 

Tuy ở gần biển mát mẻ, nhƣng biển 

thì mát, còn nội địa thì cũng nóng 

nhƣ bao chổ khác. Căn nhà bị kẹp 

giữa 2 căn nhà  hai bên. Đàng 

trƣớc, một con đƣờng : đƣờng Củ 

Chi. Chẳng ai biết là củ chi. Củ 

khoai hay củ cà rốt. Đàng sau là 

đƣờng Nguyễn Biểu. 

Quang cảnh nhà khá yên tĩnh. 

Không có các quán nhậu hay quán 

Karaoke gần bên. 

 Không biết vào các dịp khác 

quanh năm thì sao. Còn nhƣ bây 

giờ, sáng sớm cũng có ban nhạc 

đầu ngày. Ở Xuân sơn thì có dàn 

đồng ca của các anh chị ve, tiếng 

hát rân ran khắp nơi . Ở đây, trên 

sân thƣợng, có chú chúc mào đơn 

ca. Mỗi sáng, lúc 5 giờ, chú cất 

tiếng hát, nghe thật thánh thót. 

Hình nhƣ chú đang mời gọi các cụ 

trong nhà cùng chúc tụng Đấng 

Tạo Hóa. 

 Các diễn viên. 

Các diễn viên chúng tôi (không 

phải là những diễn viên vang bóng 

một thời, mà nay về vƣờn.) Ở đây 

chẳng có một tấc vƣờn nào cả. Các 

diễn viên này đã xế chiều cả rồi. 

Mắt, tai, lƣng, gối ... đều đã tới 

thời... mòn mỏi. Nói đến các nhân 

vật trong nhà, thì không đƣợc quên 

một nhân vật quan trọng, đó là chị 

Bếp. Ngày  ba bận, chị lo cho sức 

khỏe của chúng tôi. 

 Chƣơng trình diễn. 

Mỗi ngày, mỗi ngƣời diễn lại 

Bửa Tiệc của Chúa Giê su ở một 

nơi, tùy giờ giấc, nơi chốn. Cụ 

Trƣởng và cụ Phó thƣờng cử hành 

tại nhà. Cụ Trần, đi phục vụ các chị 

em nhà kín. Trong ngày, mỗi ngƣời 

tự sắp xếp công việc của mình. Bữa 

ăn sáng, mỗi ngƣời một giờ riêng. 

Chỉ có trƣa tối là chung, cùng với 

ông bạn là anh tivi. 

 Ai là khán giả ? 

Không ai cả ! Đây là một cuộc 

diễn free.  Nhƣng trƣớc hết là diễn 

cho Chúa thôi. Nhƣng diễn lám sao 

? Không có khán giả. Nhƣng thực 

ra, có một khán giả duy nhất : Chúa 

Giê su. Không biết tài nghệ của các 

diễn viên có làm hài lòng vị khánh 

giả thánh đó không. 

 Và cuộc sống nhà Thanh Hải cứ 

thế mà tiếp tục diễn 

 Thân ái chào mọi ngƣời. 

   

Thanh Hải, Tháng 7-2014.
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TIN NHÀ  

 CƢ THỊNH 

Em út Jos Only 

Tâm Sự Cƣ Thịnh 

Lỡ hẹn kỳ trƣớc nên trong số 

Chia Sẻ này anh em phan sinh 

cộng đoàn Cƣ Thịnh xin đƣợc trải 

lòng với quý anh chị một ít thông 

tin về đời sống của anh em. 

Nhƣ anh chị em đã biết, cộng 

đoàn Cƣ Thịnh nằm trong khuôn 

viên của giáo xứ Cƣ Thịnh (hay 

còn gọi là nhà thờ Trăm Mái), 

thuộc giáo hạt Diên Khánh, giáo 

phận Nha Trang. Quanh năm ở 

đây nắng nhiều hơn mƣa nên khí 

hậu có phần khô hơn so với các 

vùng khác, nhƣng cuộc sống của 

anh em vẫn theo nhịp của xã hội 

để sống tinh thần Phan Sinh và 

phục vụ Giáo Hội cách tốt nhất có 

thể. Sau đây là một số tin tức về 

cộng đoàn kể từ khi có bảng gia 

đình mới. 

- Trước hết về mặt nhân sự: 

Số nhân sự hiện nay là ba – nhƣ 

kiềng ba chân vậy. Hai mới và 

một cũ.Thành viên cũ là thầy Mạc 

tin; hai thành viên mới là cha Xạc 

Lý, nói là mới chứ té ra là cũ vì  

trƣớc đó cha đã ở đây một thời 

gian khá lâu, nhƣng sau một thời 

gian bận đi xạc ở nơi xa do nhu 

cầy của Giáo Hội và của tỉnh 

dòng thì nay lại mã đáo về đây. 

Không biết có phải vùng đất nơi 

đây “đang bị tan hoang do cỏ 

nhiều” nên cần một ngƣời có đầy 

đủ sức lực, kinh nghiệm để xạc, 

để cải tạo hầu đem lại cho nơi đây 

một sức sống mới? Thôi thì cứ tin 

tƣởng và hy vọng vào sự tác động 

của Chúa Thánh Thần nơi cụ Xạc 

này. Và thành viên cuồi cùng là 

thành viên mới toanh: mới cả về 

tuổi đời tu lẫn kinh nghiệm sống 

và làm việc, bởi thế mà đang học 

hỏi kinh nghiệm với Thầy Mạc 

Tin và cha Xạc.  Ngƣời cao niên 

nhất là cha Xạc, năm nay 73; 

ngƣời trung niên là thầy Mạc Tin, 

năm nay 66; và em ngƣời trẻ nhất 

là 36. Chênh lệch tuổi tác là thế 

nhƣng anh em vẫn sống hài hoà 

với nhau trong nếp sống đơn sơ 

hằng ngày để làm nên tinh thần 

phan sinh ngay tại vùng đất mà  

xem chừng vẫn là vùng đất truyền 

giáo của giáo phận, tuy chỉ cách 

thành phố biển Nha Trang không 

xa (chừng 15 km), đúng nhƣ lời 

cha ông dạy: “Một cây làm chẳng 

nên non, ba cây chụm lại nên hòn 

núi to”. 

- Thứ hai về công việc: 

Tiếp nối những anh em trƣớc, anh 

em chúng em vẫn làm những 

công việc các anh em đã làm: 

 Đầu tiên: các công việc 

mang tính cách cá nhân: ăn, uống, 

ngủ, nghỉ, giài trí và làm những 

công việc trong nhà tuỳ theo chức 

vụ của mỗi thành viên và những 

công việc nhà chung để đóng góp 

và làm cho môi trƣờng sống, bầu 

khí sống thêm khởi sắc hơn. May 

chi nhờ đó hƣơng bay xa thu hút 

đƣợc nhiều anh chị em thƣơng 

dành chút tình thân ghé thăm. 

Thăm anh em và thăm cái ngôi 

nhà thờ đƣợc mệnh danh là Trăm 

Mái nó nhƣ thế nào. 

 Kế đến là các công việc có 

tính cách chuyên môn: vì đây là 

một cộng đoàn giáo xứ, nên công 

việc chính của anh em là mục vụ. 

Cha Xạc với chức danh bề trên 

kiêm cha xứ, sau khi về cộng 

đoàn, Ngài đã nhận chức chánh 

xứ ngày 11.05.2014. Sau khi nhận 

trách vụ quản xứ, công việc đầu 

tiên anh chú trọng đến là đời sống 

đạo của bà con. Các giờ lễ (trƣớc 

và sau lễ) đều đƣợc anh để ý để 

không một bà con nào đến với 

Chúa mà phải đứng ở ngoài vì hết 

chỗ hoặc đến nơi mà phải dứng ở 

xa xa không dám ngƣớc mắt nhìn 

lên nhƣ anh thu thuế (x. Lc 

18,13). Nếu anh mà không làm 

thế thì tội cho Chúa vì Chúa nhân 

từ và, hơn thế, anh lại là một mục 

tử của Chúa. Ngày Lễ Mẹ hồn xác 

lên trời 15.08 vừa qua hơn 30  em 

thiếu nhi trong giáo xứ đã đƣợc 

phúc rƣớc Chúa lần đầu tiên. 

Đúng là cha tâm lý khi cho các 

em chiêm ngƣỡng hình ảnh Mẹ đã 

đƣợc Chúa chúc phúc thế nào, thì 

hôm nay các em cũng đang đƣợc 

Chúa chúc phúc nhƣ thế. Đầu 

tháng 09 anh đã khai giảng lớp 

giáo lý Tân Tòng. Ngày 

14.09.2014 sẽ khai giảng năm học 

giáo lý mới cho tất cả thiếu nhi 

trong giáo xứ. Và nếu không có gì 
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thay đổi, trong bầu khí của năm 

Tân Phúc Âm Hoá các gia đình,  

thì trong ba tháng liên tiếp 10, 11, 

12 anh sẽ tổ chức các thánh lễ 

mừng kỷ niệm hôn phối cho các 

gia đình trong ba giáo họ Giuse, 

Thánh Tâm và Mân Côi. ... Bên 

cạnh những việc nhƣ thế, cha 

cũng lo đến sinh hoạt của các 

đoàn thể, giáo họ trong giáo xứ. 

...Cha đang chỉnh đốn lại cảnh 

quan của giáo xứ sao cho nó sáng 

sủa: phát quang cây cối bụi rậm, 

cho bắt lại đèn trong cung thành 

và tƣợng đài Đức Mẹ trƣớc mặt 

tiền nhà thờ, cho mở nhạc trƣớc 

các giờ lễ khoảng 20 phút và sắp 

tới cha đang có dự đinh tu bổ lại 

dày nhà cù để biến thành các 

phòng học giáo lý….vv. Những 

việc cha làm khiến nhiều ngƣời 

phải ngạc nhiên không ngừng vì 

thấy cha thay đổi theo một chiều 

hƣớng tích cực nhƣ thế.  Dự định 

là thế nhƣng cũng đang gặp khó 

khăn. Vì thế anh chị em xa gần 

nào có lòng quảng đại muốn giúp 

đỡ xin liên hệ với cha Xạc. 

Thầy Mạc Tin thì vẫn trung thành 

với công tác xã hội cho anh chị 

em dân tộc thiểu số tại Cam Ranh. 

Cứ hàng thàng thầy phối hợp với 

một số các y bác sĩ đến thăm 

khám và phát cứu trợ cho anh chị 

em này. Ngoài ra thì tuỳ hứng 

thầy lại “cữa” ngựa sắt đến thăm 

và ở lại với anhchị em vài ngày. 

Và em, vì là lính mới, ngoài các 

công việc trong nhà, cũng  đƣợc 

cha Xạc ƣu tiên cho phụ giúp ngài 

trong công việc mục vụ giáo xứ 

để thêm kinh nghiệm: dâng lễ, 

ban bí tích và coi sóc một số đoàn 

thể trong giáo xứ. Ngoài ra cha 

cũng tạo điều kiện cho em đƣợc 

đi ra làm công tác giúp dâng lễ 

cho cộng đoàn các sr FMM Suối 

dầu, các sr Carmel Giuse Suối 

Dầu hàng tuần 

- Thứ ba về đời sống thiêng 

liêng: 

Vì là một cộng đoàn giáo xứ 

nên chỉ có giờ kinh sách và kinh 

sáng là anh em đọc chung với 

nhau, còn các giờ kinh khác anh 

em đọc riêng. Hằng tháng anh em 

vẫn tham gia đầy đủ việc tĩnh tâm 

chung với các anh em thuộc các 

cộng đoàn thuộc vùng Diên 

Khánh. Ngoài ra anh em tham dự 

các giờ kinh trƣớc và sau Thánh 

Lễ với bà con giáo dân. 

Trên đây là đôi dòng thông tin 

về cộng đoàn Phanxicô Cƣ Thịnh 

kể từ khi có bảng gia đình mới. 

Hƣớng về đại lễ Cha Thánh sắp 

tới, Anh em cộng đoàn Phanxicô 

Cƣ Thịnh kính chúc Cha giám 

tỉnh và quý Anh Chị em luôn bình 

an và hạnh phúc để  mỗi ngày 

phục vụ Chúa, Giáo Hội và xã hội 

ngày càng tốt hơn theo đúng ý 

Thiên Chúa. 

Thân chào anh chị em và hẹn 

gặp lại trong bản tin tiếp theo. 

Cƣ Thịnh ngày 12.09.2014

  

 

 TIN CỘNG ĐOÀN PLEIKU 

BAO GIỜ BÉ HẾT ĐAU ? 
 Phêrô Nguyễn Đình Phục, Ofm 

 

Những Ca Cấp Cứu 

Chuông điện thoại reo, từ đầu 

dây bên kia thầy L. nói vào tai tôi 

những lời đau thƣơng: “Thầy ơi! 

Em vừa nỗi giận với y bác sĩ bệnh 

viện N.Đ..Họ đã đuổi cha mẹ và 

bé dân tộc bị hoại tử chân ra 

đƣờng...Em đã mời bác sĩ trƣởng 

khoa xuống giải quyết..Em bực 

mình quá thầy ơi!”  

Tại sao họ bị đuổi ra đƣờng? 

Có lẽ nhiều ngƣời nghĩ ngay đến 

cảnh tƣợng gia đình khi có những 

bất hòa dữ tợn xảy ra thƣờng ngày 

trong cuộc sống. Nhƣng ở đây 

không phải gia đình mà là bệnh 

viện, nơi đƣợc xây dựng lên để 

cứu chữa bệnh nhân, nơi có 

những con ngƣời mang trong 

mình y đức... 

Cháu bé đƣợc chuyển vào bệnh 

viện N.Đ Sài Gòn cách đây hai 

tuần. Theo nhƣ lời cha Tr. kể, em 

Rơchăm Thƣởng sinh năm 2009 

trong một gia đình nghèo khổ, ăn 

không đủ no, mặc không đủ ấm. 

Hằng ngày, bố mẹ em phải đi làm 

thuê hay đi mò cua bắt ốc để nuôi 

sống hai đứa con thơ dại. Rồi một 

ngày kia chẳng may, ngƣời bố bị 

tai nạn, mất đi 1 cái chân. 
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Gia đình em đã trải qua những 

ngày tháng rất tồi tệ. Tuy nhiên, 

với lòng yêu thƣơng con và gia 

đình mãnh liệt, ngƣời bố đã cố 

gắng đi làm thuê để kiếm tiền 

nuôi gia đình. Câu chuyện đời đến 

đây tƣởng chừng nhƣ khả quan 

hơn cho gia đình em, nhƣng một 

ngày kia  tại họa lại ập xuống cho 

gia đình và chính em là nạn nhân. 

Bố mẹ em đã bán những gì còn 

lại để em đƣợc phẩu thuật 4 lần từ 

tháng 4/2014 đến khi vào Sài Gòn 

tại bệnh viện KonTum nhƣng 

không khỏi. Chân của em 

ngày càng bị nặng hơn. 

Không biết các y bác sĩ ở 

bệnh viện KonTum đã làm 

gì để đến hôm nay chân 

trái của em bị hoại tử và có 

nguy cơ bị K xƣơng. Bệnh 

Viện N.Đ sẽ hội chẩn lần 2 

cho em vào ngày 

7/10/2014. 

Cách đây tám tháng, 

một bà cụ già ngƣời dân 

tộc J‟rai ở cách xa nhà tôi 

40 km, dẫn đến cho tôi hai 

cháu bé dân tộc là Rơchăm 

Huyền 9 tuổi và Rơchăm Hậu 5 

tuổi. Hai cháu không biết nói 

tiếng Kinh, không có giấy khai 

sinh, chƣa bao giờ đến trƣờng... 

Cụ già kể cho tôi nghe về hoàn 

cảnh của hai cháu bé bằng tiếng 

J‟rai. Hai cháu đều mồ côi cả cha 

lẫn mẹ từ rất sớm, ở với bà. Bà thì 

già cả, sức lao động cũng không, 

không đủ khả năng để nuôi hai 

cháu về cả vật chất và tinh thần. 

Khổ thân làm sao những đứa bé 

bất hạnh ! 

Ngày qua ngày, 

hai cháu lớn lên 

trong hoàn cảnh thiếu 

thốn, chật vật không 

nơi nƣơng tựa. Cha 

mẹ mất, có ngƣời bà 

duy nhất thì lại già 

cả, bệnh tật. Các em 

không ngƣời quan 

tâm, không ngƣời 

yêu thƣơng, sẻ chia, 

không biết đến mái 

trƣờng nhƣ bao em 

nhỏ khác. Chính vì 

sống trong hoàn cảnh 

thiếu thốn tình cảm 

ấy nên cả hai cháu 

đều mắc chứng trầm 

cảm, không cƣời, 

không nói, không 

giao tiếp với mọi 

ngƣời... cụ bà gởi 

gắm chúng cho tôi. 

Sau đó, tôi không còn cách nào 

khác là nhận các cháu về nuôi. 

Tôi gởi hai cháu cho gia đình cô 

Rơchăm Byan 29 tuổi chăm sóc, 

cho hai cháu đƣợc đi học, vui 

chơi, giao tiếp với bạn bè để cải 

thiện tình trạng trần cảm. Đến 

nay, tình trạng của hai cháu đã có 

phần khá hơn. Các cháu đã bắt 

đầu nói chuyện, cƣời đùa, nghịch 

ngợm nhƣ bao đứa trẻ cùng trang 

lứa khác. 

Vậy mới thấy, tình cảm cha mẹ 

quan trọng biết bao đối với con 

cái. Từng cái xoa đầu, từng lời 

yêu thƣơng, từng tiếng la mắng 

dạy dỗ của cha mẹ cần thiết nhƣ 

thế nào đối với một đứa con. 

Hai vợ chồng trẻ ngƣời dân tộc 

lấy nhau và sinh đƣợc một cháu 

trai, tên là Rơchăm Thun, sinh 

năm 2012. Niềm vui và hạnh 

phúc của hai vợ chồng không 

đƣợc bao lâu khi biết con mình 

mới đƣợc tám tháng đã có nguy 

cơ bị mù cả hai mắt.  

Tôi đã liên hệ với nhiều bác sĩ 

khắp nơi để cứu em. Cuối cùng, 

tôi đã đƣa em vào Bệnh Viện Mắt 

Trung Ƣơng Tp. Hồ Chí Minh và 

em đƣợc chữa lành. Gia đình và 

em rất mừng vui. Hằng ngày, em 
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đƣợc mẹ đƣa đến nhà Giữ trẻ để 

đƣợc học hành và vui chơi. 

Bổng một ngày, trung tuần 

tháng 9, em bị phát hiện bệnh tim 

bẩm sinh. Gia đình lại một lần 

nữa đƣa em vào bệnh viện Sài 

Gòn. Hiện tại em đang nằm điều 

trị ở Bệnh viện Nhân Dân Gia 

Định Tp. Hồ Chí Minh. 

Bác Sĩ Cƣờng, một ngƣời rất 

có lòng và tâm với bệnh nhân 

phong mấy mƣơi năm qua, và một 

ngƣời bạn của Cộng Đoàn, đã gởi 

cho tôi lá thƣ này: “Kính gửi 

Thầy! Cùng tất cả những tấm 

lòng vàng! Nhớ lại cách đây 

khoản 3 năm, khi tôi cùng Bs 

Nguyễn Thị Bích Phƣợng, Trƣởng 

khoa PHCN. Bv Đa khoa Tỉnh 

Bình Định cùng đi IaGrai rồi có 

đến thăm khám cho em bé này ( 

có hình ảnh dƣới đây). Khi ấy, em 

nhỏ này vẫn còn vui đùa nhƣ bao 

em bé ngƣời thƣợng khác. Em 

không hề biết rằng: Căn bệnh nan 

y đang níu kéo thân thể còn non 

trẻ của em. Vì nhà nghèo không 

có tiền nên cũng không đƣa đi 

khám ở Bệnh viện, trong khi đó 

gia đình em cũng không biết làm 

giấy tờ để đi viện. Vài ngày sau 

đó, Thầy Phục đƣa em xuống 

Bệnh Viện Phong - Da 

liễu TW Quy Hòa 

khám. Tại đây, các Bs 

đã khám hội chẩn xác 

định bệnh của em là: 

Lupus ban đỏ! Rồi 

cũng từ đó bệnh của 

em ngày càng nặng 

dần. Cứ ở viện thì đỡ, 

mà về nhà thì bệnh 

càng nặng thêm! 

Điều may mắn cho 

em là có Thầy Phục, 

những ngƣời con 

của Chúa Giê Su đã 

dang rộng vòng tay 

giúp đỡ và lo đi viện 

kịp thời. Nếu không, 

lƣỡi hái tử thần đã 

lấy đi sinh mạng 

sống của em. Cho 

đến hôm nay, khoản 

tiền viện phí, tiền bồi dƣỡng, 

tiền ăn cho em, tiền ăn cho 

ngƣời theo nuôi, tiền xe cộ 

cùng những chi phí khác là một 

khoản 

tiền 

khổng 

lồ! Quả 

thật! 

Đây là một 

vấn đề nan 

giải không 

chỉ cho 

em, gia 

đình và 

kinh phí 

lớn của 

Thầy 

Phục? Là 

một ngƣời 

thầy thuốc 
tại Bệnh 

Viện hằng 

ngày theo 

dõi từng 

ngày cho 

em tại 

Bệnh viện, 

tôi thấy rõ 

điều ấy! 

Cũng mới 

tối hôm 

qua, em bé này đã đến nhập viện 

lại với thân hình teo tóp, chân 

một bên bị liệt và loét tiết dịch ở 

vùng cùng cụt. Hiện tại, em đi lại 

rất khó và phải có ngƣời dìu mỗi 
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khi đi vệ sinh. Em đang nằm tại 

phòng chăm sóc đặc biệt: Bệnh 

nhân nặng!Để cứu lấy mạng sống 

cho em, mong Thầy sớm có kế 

hoạch tài chính để lo cho em! 

Kính chúc Thầy sức khỏe, an bình 

và tràn đầy Ơn Chúa!”  

Suốt mấy năm qua, Cộng đoàn 

của chúng tôi đã cậy nhờ những 

tấm lòng của quý ân nhân xa gần 

để cứu giúp rất nhiều em bé dân 

tộc đáng thƣơng nhƣ mổ não, mổ 

tim, mổ mắt..Tuy nhiên, anh em 

Phan sinh vẫn ngậm ngùi khi nhìn 

thấy còn rất nhiều em bé khác 

đang mang trong mình những căn 

bệnh hiểm nghèo, đang sống 

trong những gia đình cơ cực, suy 

dinh dƣỡng, không đƣợc đến 

trƣờng... 

Nội Soi và Siêu Âm Cho Bé 

Chiều nay, tôi đƣa hai cháu bé 

dân tộc đi Quy Nhơn chữa trị 

bệnh. Ngồi trên xe đò suốt quãng 

đƣờng hơn 200 km, tôi miên man 

suy nghĩ về những lý do các cháu 

bé dân tộc bị bệnh rất nặng. Có 

nhiều bác sĩ thân nói: “bệnh của 

nhà giầu”.  

Cách đây gần một tháng, tôi đã 

phải đƣa bốn cháu bé đi mổ răng 

hàm ếch. Trong đó có một bé 

mình đầy lông và đen sạm. Nếu 

nhìn vào những trƣờng hợp này 

và những trƣờng hợp khác, ta có 

thể nghĩ ngay đến kiến thức của 

các bà mẹ trẻ dân tộc về việc 

dùng thuốc trong quá trình mang 

thai. 

Đa số các bà mẹ dân tộc đƣợc 

khuyến khích dùng thuốc ngừa 

thai để khống chế dân số mà các 

bà mẹ trẻ này không có chút hiểu 

biết nào về sự tác hại của thuốc.  

Có nhiều ngƣời trong làng kể 

chuyện phá thai tự phát ở làng. 

Tức là có một bà chuyên bóp 

bụng, đánh đập thai nhi và dùng 

thuốc lá rễ rừng uống. Có ca 

thành công. Có ca không thành 

gây dị tật cho thai nhi. 

Có nhiều ngƣời thƣờng nói: 

“nghèo cũng là thứ bệnh!”. Trong 

xã hội hôm nay, đi đâu và làm bất 

cứ điều gì, ngƣời ta đều cần đến 

tiền và rất nhiều tiền. Đồng bào 

dân tộc làm gì có tiền nhiều, ăn 

không đủ no, mặc không đủ ấm 

thì làm gì có tiền nhiều. Ƣớc mơ 

đơn giản của họ là đủ no cũng 

chẳng đƣợc. Lý do nghèo của 

đồng bào dân tộc là không có đất 

đai, không có vốn để đầu tƣ trồng 

củ lang, củ mì, không có trƣờng 

dạy ngôn ngữ của họ...Bởi thế, đa 

số chẳng biết đọc toa thuốc trong 

khi chữ bác sĩ thì quá khó. Có 

ngƣời chẳng biết cộng trừ nhân 

chia, chẳng biết đếm tiền ngƣời ta 

thối lại. 

Một lý do khác mà mọi ngƣời 

đều biết đến, đó là dửng dƣng. 

Tội tự nghĩ sao bây giờ ngƣời ta 

dửng dƣng trƣớc đau khổ của 

đồng loại nhƣ vậy? Thỉnh thoảng 

đọc báo hay xem truyền hình, tôi 

nhìn thấy có nhiều ngƣời xúm 

nhau hôi của khi có ngƣời bị nạn. 

Đáng lẽ những ngƣời xung quanh 
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xúm nhau cứu giúp ngƣời bị nạn, 

thì họ lại đến cƣớp của. 

Cách đây không lâu, tôi có viết 

một bài nói về sự cho vay nặng lãi 

đang diễn ra trong các làng dân 

tộc. Hậu quả của những cuộc vay 

mƣợn ấy là những mảnh đất bị rơi 

vào tay những ngƣời có tiền, 

những ngƣời tỏ ra cao thƣợng. 

Điều tội nghiệp ở đây là bà con 

dân tộc sống nặng tình nghĩa, dễ 

tin ngƣời, không so đo tính toán, 

không tham lam... 

Ƣớc Mơ của Bé 

Những em bé đƣợc tôi kể ở 

trên và những em bé khác, hơn 

lúc nào hết, lúc này cần có tiền để 

đƣợc cứu chữa bệnh hiểm nghèo, 

đƣợc cứu sống. Tuy nhiên, các bé 

vẫn ấp ủ trong lòng mình là đƣợc 

đến trƣờng, đƣợc ăn no và mặc 

ấm.  

Nhiều năm hiện diện trên 

mảnh đất tây nguyên này, anh em 

Phan sinh thuộc cộng đoàn 

Phanxicô Thừa Sai Pleiku đã 

cùng với cha Tổng Đại Diện 

Phêrô Nguyễn Vân Đông, Hội 

Bác Ái  Care2Share, Hội Việt 

Tộc, Quý ân nhân xa gần mở 

những 5 nhà giữ trẻ trong các làng 

dân tộc. 

Mục đích của những ngôi nhà 

này là giữ các bé từ 1 tuổi đến 6 

tuổi để cho các phụ huynh yên 

tâm đi làm nƣơng rẫy, các anh chị 

các bé đƣợc đi học chứ không 

phải ở nhà trông coi em. Và khi 

các bé đƣợc đến đây, các cô giáo 

ngƣời dân tộc sẽ tắm rửa, cho ăn, 

dạy các cháu biết chào hỏi, biết 

nói cảm ơn và xin lỗi, biết hát 

múa, biết nói và hiểu tiếng Kinh 

để khi các bé vào lớp 1, các bé 

hiểu những gì thầy cô dạy. 

Nhiều năm đồng hành và chia 

sẻ với bà con dân tộc, anh em 

Phan sinh  nhận thấy rằng những 

nơi có nhà giữ trẻ, các bé phát 

triển rất tốt, các phụ huynh dân 

tộc ý thức đƣợc vai trò của mình 

trong việc nuôi dạy con cái, các 

anh chị của các bé chăm chỉ 

học...tất cả tạo nên một sự cộng 

hƣởng trong việc phát triển của 

làng, không chỉ về xã hội mà về 

đức tin công giáo.  

Tuy nhiên, hiện tại có không 

biết bao nhiêu làng dân tộc không 

có đƣợc điều đó. Các bé vẫn đang 

chịu nhiều thiệt thòi nhƣ không 

đƣợc phát triển đầy đủ, suy dinh 

dƣỡng, bệnh tật triền miên, các 

anh chị không đƣợc đến trƣờng, 

cha mẹ phải ôm con lên nƣơng 

rẫy... 

Mỗi ngày có rất nhiều ngƣời 

dân tộc nghèo từ các làng xã xa 

xôi đến cậy nhờ chúng tôi giúp 

đỡ. Chúng tôi ý thức khả năng 

nhỏ bé của mình, không thể làm 

tất cả mọi sự đƣợc, nhƣng phải 

biết nói làm sao khi trƣớc mặt 

mình là những con ngƣời bất 

hạnh, những con ngƣời đang bị bỏ 

rơi. Thà mình đừng thấy, đừng 

nghe...để lòng mình thanh thản 

hơn, nhƣng không đƣợc thế, 

chúng tôi phải đón nhận họ nhƣ 

những thƣợng khách và ôm ấp họ 

vào lòng. 

Nhiều đêm chúng tôi không tài 

nào ngủ đƣợc, vì trƣớc mặt mình 

là những thân phận đáng thƣơng. 

Tôi đƣợc phép của Cộng đoàn 

chăm lo cho đời sống khổ cực và 

bệnh tật cho đồng bào dân tộc 

nhiều năm nay. Tôi thấu hiểu 

những vui buồn của họ. Tôi đã đi 

hết bệnh viện này đến bệnh viện 

khác. Có lúc tôi đi xe đò, có lúc đi 

xe cứu thƣơng. Nhiều khi tôi bị 

cám dỗ dừng lại để đƣợc an nhàn, 

thanh thản, nhƣng tôi không chiều 

theo ý tƣởng ấy, vì tôi mang trong 

mình tinh thần và sứ mạng của 

cha thánh Phanxicô. Có ngƣời 

tâm sự chân thành với tôi khi hay 

tin tôi bị bắt vì làm việc bác ái: 

“Thầy cố gắng hy sinh để cho 

nhiều ngƣời đƣợc nhờ” 

Hôm nay, tôi thay mặt anh em 

Phan Sinh Thừa Sai Pleiku viết ra 

những câu chuyện đáng thƣơng 

này là để cạn chia những nỗi đau 

đớn khốn cùng của đồng bào dân 

tộc đến với hết mọi ngƣời ở xa.  

Chúng tôi ƣớc mong gì hơn là 

đƣợc gặp những tấm lòng vàng xa 

gần hiểu đƣợc ƣớc mơ của các bé 

dân tộc nhƣ Lời Chúa nói: “Ta 

bảo thật các ngƣơi: mỗi lần các 

ngƣơi làm nhƣ thế cho một trong 

những anh em bé nhỏ nhất của Ta 

đây, là các ngƣơi đã làm cho 

chính Ta vậy". (x. Mt 25, 34 – 36 

& 40)  

Gia Lai ngày 4/10/2014 

 

   

 

HÀNH HƢƠNG MẸ MĂNG ĐEN

Phêrô Nguyễn Đình Phục, Ofm  

 

Hôm nay, ngày 15/09/2014, tôi 

đại diện Cộng Đoàn Phanxicô 

Thừa Sai Pleiku đƣa phái đoàn 45 

bệnh nhân phong và dân tộc 

nghèo đi hành hƣơng Mẹ Sầu Bi 

măng Đen. 

Đoàn khởi hành lúc 9 giờ 30 

tại Giáo xứ IaTô trên 3 xe 16 chỗ. 

Dọc đƣờng, đoàn dừng lại ở Nhà 
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thờ Tân Hƣơng thuộc hạt 

KonTum để viếng Chúa, ăn trƣa 

và gặp gỡ Hội Bạn Ngƣời phong. 

Lúc 13 giờ 00  đoàn tiếp tục 

lên đƣờng. Đƣờng đi lên Mẹ 

Măng Đen rất khó đi do bị sạt lở 

nhiều đoạn. Nhiều bệnh nhân 

phong đi xe lần đầu tiên cho dẫu 

rất phấn khởi nhƣng vẫn bị say 

xe. 

Lần đi hành hƣơng này có 

nhiều điểm đặc biệt. Đó là có một 

số bệnh nhân đến cảm tạ Mẹ đã 

phù hộ vƣợt qua những cơn bệnh 

hiểm nghèo, một ngƣời khác tạ ơn 

Chúa và Mẹ ban muôn ơn lành 

cho họ và tất cả mọi ngƣời bệnh 

đại diện Giáo Phận KonTum cùng 

nhau cầu nguyện trƣớc nhan Mẹ 

Măng Đen lúc 12 giờ 00 ngày 

16/09/2014. 

Đoàn đến trung tâm hành 

hƣơng lúc 14 giờ 30. Tuy đến 

sớm nhƣ vậy, nhƣng tất cả các trại 

mà ban tổ chức dựng nên dành 

riêng cho bệnh nhân phong không 

còn chỗ nào. 

Mọi sự tƣởng chừng sẽ khó 

khăn cho đoàn, nhƣng Mẹ Măng 

Đen luôn yêu thƣơng, lo lắng cho 

con cái bệnh nhân phong nên đã 

gởi rất nhiều ngƣời đến giúp đỡ 

nhƣ cho bạt, dựng trại… 

Từng ngƣời bệnh rất vui và 

cùng nhau dựng lều trại cho dù 

mình đang mang trên mình những 

vết thƣơng. Tội nghiệp! Một anh 

bệnh nhân hăng say quá đã quên 

đi mình bị bệnh, lăn đùng ra đất 

co giật mạnh làm cho tôi và mọi 

ngƣời xung quanh hết hồn. 

Vào những ngày này, thời tiết 

mƣa nhiều. Tuy nhiên, chiều nay 

khi chúng tôi đến đây, trời không 

mƣa cho đến nửa đêm thì trời bắt 

đầu mƣa nặng hạt. 

Trong căn lều nhỏ bé, tất cả 

mọi ngƣời quây quần bên nhau, 

cùng nhau chia sẻ những ổ bánh 

mì, hộp cơm, trái chuối… cùng 

nhau cầu nguyện cho dẫu có 

nhiều bệnh nhân chƣa theo đạo. 

Hiện diện với đoàn tối hôm nay 

có anh Phụ Trách Giuse Hoàng 

Hữu Chi, cha xứ Giuse Trần Văn 

Long, Phục, thầy Tiến và thầy 

Trung. Tất cả các anh âm thầm 

hiện diện và chia sẻ với họ.  

Một đêm an bình! Sáng sớm 

trời đổ mƣa to. Mọi ngƣời thức 

dậy và ăn sáng. Giờ cầu nguyện 

và suy niệm bắt đầu lúc 8 giờ 00 

ngày 16/09/2014. 

Dƣới cơn mƣa to, bà con tham 

dự giờ suy niệm và Thánh Lễ 

trong chiếc áo mƣa lá… 

Thánh Lễ Mẹ Sầu Bi Măng 

Đen hôm nay, có Đức cha Micae 

Hoàng Đức Oanh chủ sự. Cùng 

đồng tế có Đức cha Phê-rô Trần 

Thanh Chung, nguyên Giám mục 

Giáo Phận, Đức cha Phaolô 

Nguyễn Thái Hợp, Giám mục 

Giáo Phận Vinh, cha Tổng Đại 

Diện Phê-rô Nguyễn Vân Đông, 

các cha trong Giáo phận Kontum. 

Cộng đoàn Phanxicô có cha Chi, 

cha Long, cha Trung, cha Yathu, 

thầy sáu Liên, thầy Phục, thầy 

Tiến, thầy Trung.. và đông đảo bà 

con giáo dân ƣớc tính 20 ngàn 

ngƣời. 

Trong bài Giảng lễ, Đức cha 

Micae nhấn mạnh đến sứ vụ loan 

báo Tin Mừng bằng con đƣờng 

phục vụ tha nhân theo những sứ 

điệp mà Đức Maria để lại cho 

nhân loại. 

Sau Thánh Lễ, anh em 

Phanxicô chủ sự giờ cầu nguyện 

và lần hạt Mân Côi thay mặt Giáo 

Phận. Giờ cầu nguyện này đƣợc 

Giáo Phận trao phó cho Cộng 

đoàn Phanxicô đã 3 năm nay. 

Trong giờ cầu nguyện đặc biệt 

này, anh em mời đại diện ngƣời 

phong, ngƣời bệnh, ngƣời nghèo, 

trƣởng cộng đoàn ngƣời kinh và 

dân tộc để cầu nguyện cho những 

chủ đề nhƣ bệnh nhân phong, 

ngƣời đau khổ, những ngƣời đang 

bị bách hại đức tin… 

Một anh bệnh nhân phong khi 

đƣợc hỏi cảm nghiệm, đã chia sẻ: 

“Chúng con đến với Mẹ Sầu Bi 

Măng Đen với tất cả lòng cảm tạ 

và tri ân, vì nhờ công nghiệp của 

Mẹ, chúng con đƣợc an ủi và 

đƣợc ban ơn…” 

Kết thúc, đoàn hành hƣơng 

chia tay Mẹ ra về trong lòng ai 

cũng nhận đƣợc rất nhiều ơn lành 

của Chúa tận trong đáy tâm hồn. 
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TIN TƢC CÔNG ĐOÀN   ĐAKAO 

 

Nguyễn Đức Thuận Đƣa Tin 

Cộng đoàn phanxicô Dakao 

xin chào tất cả anh chị em trong 

gia đinh Phan sinh   

Nhân dịp đại lễ cha thánh cộng 

đoàn xin chúc mọi ngƣời bình an 

và thiện hảo. Cho đến hôm nay, 

sau những ngày chuẩn bị và mừng 

lễ Cha Thánh, chúng tôi dần lấy 

lại sức. 

Nhìn chung, tình hình sức 

khỏe của cộng đoàn vẩn ổn định 

và có tiến triển tốt. Anh phụ trách 

cảm thấy tự tin hơn trong việc 

chữa trị căn bệnh của mình. Hiện 

anh đang điều trị tại gia đình ở 

Thủ Đức. Anh Boscô Đình đã an 

tâm sau khi trải qua ca phẫu thuật 

tim, cố Thi cho đến hôm nay đã 

ăn uống tốt và đang tập đi lại, còn 

anh Bình thì quyết tâm sẽ bỏ xe 

lăn trong ba tháng nữa.  

Đại lễ năm nay có phần đặc 

biệt: có ba ngày chuẩn bị để đào 

sâu và phổ biến Linh Đạo Phan 

Sinh tại nhà thờ Đakao: ngày 

01/10- Thánh lễ với chủ đề “Hành 

Trình Đi Tìm Thần Tƣợng Của 

Thánh Phanxicô”; ngày 02/10- 

Giờ Tƣởng Niệm Cha Thánh Ly 

Trần do Anh em Học viện 

Phanxicô Thủ Đức phối hợp với 

Ca đoàn và Dàn nhạc Quê Hƣơng 

phụ trách; ngày 03/10- Thánh lễ 

với chủ đề “Bà Chúa Nghèo Theo 

Cuốn Giao Ƣớc Linh Thiêng”. 
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Thánh lễ lúc 9g 

sáng 4-10 diễn ra 

tốt đẹp. Thành 

phần tham dự bao 

gồm rất nhiều  anh 

chị em trong đại 

gia đinh Phan 

Sinh, một số 

khách mời và các 

em Tìm Hiểu (ƣớc 

lƣợng khoảng 

1,200 ngƣời). Đặc 

biệt có cha Giám 

tỉnh Dòng Chúa 

Cứu Thế cũng đến 

dâng thánh lễ. Sau 

thánh lễ  bữa ăn 

huynh đệ đƣợc 

dƣới hình thức tự phục vụ dọn ra 

cho khoảng 1000 anh chị em phan 

sinh và quí khách tại sân nhà thờ 

và khuôn viên của cộng đoàn. 

Cám ơn các anh trong ban tổ chức 

rất nhiều vì Thánh lễ và bữa ăn 

diễn ra rất tốt đẹp. 

Sang ngày Chúa nhật 5-10, 

Giáo xứ tiếp tục mừng lễ Bổn 

mạng giáo xứ, với buổi sáng Hội 

Chợ ẩm thực và xổ số ủng hộ xứ 

Truyền giáo Sa Thầy tại Pleiku. 

Nhóm Tìm Hiểu tại Văn Thánh đã 

may mắn trúng lô đọc đắc là một 

chiếc máy giặt. 5g chiều tiếp tục 

mừng lễ BM giáo xứ và BM Ca 

đoàn Quê Hƣơng, có dàn nhạc 

QH hỗ trợ đệm đàn làm tăng thêm 

phần long trọng.  

Trở lại với đời sống hằng 

ngày, nhìn chung lịch sinh hoạt 

của anh em trong ngày tƣơng đối 

trẻ trung. Vào buổi sáng, sau kinh 

sáng, thánh lễ và ăn sáng, anh em 

(từ Giám tỉnh cho đến Phó phụ 

trách và những anh em khác) làm  

vệ sinh chung mỗi ngày. Sau đó, 

anh em làm việc riêng của mình. 

Buổi chiều, khoảng 4g30, một số 

anh em  chơi thể thao gồm cầu 

lông, bóng bàn và các môn khác. 

Thậm chi cố Thi 88 tuổi cũng vừa 

chống gậy vừa tập thể dục. Nhờ 

thế, cộng đoàn Đakao đã mang về 

nhiều chiến thắng mang tầm vóc 

Phó giám tỉnh nhƣ Giải nhì 

Bóng bàn liên xứ Hạt Chợ 

Quán, Giải nhất bóng bàn 

học viện và đoạt cúp vàng 

bóng đá  liên giáo xứ hạt 

Chợ Quán. Hy vọng trong 

tƣơng lai, anh em phấn đấu 

để đoạt giải “Ngƣời Anh 

Hẹn Mọn Đích Thực”.   

Xin chúc anh chị em luôn 

khỏe mạnh để gặp gỡ và 

phục vụ  Chúa một cách hay 

say và nhiệt tình!  
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BẢN TIN CỘNG ĐOÀN CÙ LAO GIÊNG 

Ngƣời Đƣa Tin: Luca PhiLuca Phi đƣa tin

  

Cộng đoàn Cù Lao Giêng gửi 

lời chào chúc bình an trong 

Chúa Kitô đến anh chị em gần 

xa trong đại gia đình Phan 

Sinh. Sau đây chúng tôi xin 

chia sẻ một số thông tin về 

cộng đoàn và giáo xứ Cồn Trên 

trong thời gian qua.  

Về nhân sự: Cộng đoàn Cù 

Lao Giêng có 6 anh em và một 

em thực tập năm. Anh em vẫn 

sống an mạnh trong tình 

thƣơng của Chúa Ba Ngôi, Mẹ 

Maria và cha thánh Phanxicô.  

Về sứ vụ: Công việc của anh 

em nơi đây rất phong phú và đa 

dạng. Cha Phụ Trách lo việc 

chung của cộng đoàn. Ngoài ra 

cha còn làm trợ úy Phan Sinh 

Miền Long Xuyên, giúp dâng lễ 

cho giáo xứ Cù Lao Giêng vào 

các buổi chiều chúa nhật. Cha 

Phó Phụ Trách làm “Linh Giám” 

cho dòng Chúa Quan Phòng. Mặc 

dù ngài đang thời gian dƣỡng 

bệnh và với công việc bề bộn của 

một “Linh Giám” nhƣng cha vẫn 

luôn sẵn sàng phục vụ trong tinh 

thần nhiệt thành và vui tƣơi. Thầy 

Khiết lo việc khám bệnh và phát 

thuốc cho các bệnh nhân. Đời 

sống thiêng liêng và phong cách 

đời tu của thầy mãi là gƣơng sáng 

cho anh em chúng tôi noi theo. 

Cha quản lý là ngƣời mẹ chăm 

sóc về đời sống vật chất cho anh 

em trong cộng đoàn. Cha còn là 

trợ úy cho GTPS miền Long 

Xuyên nữa. Với sức khỏe và lòng 

nhiệt thành của tuổi xuân nên cha 

đã cố gắng hiện diện với các ACE 

trong các cuộc họp hay tập huấn. 

Thầy Hoàng lo việc chăm sóc 

vƣờn tƣợc, ngoài ra thầy còn làm 

trợ úy PSTT Mỹ Luông. Cha 

Huấn phụ trách giáo xứ Cồn 

Trên. Giáo xứ Cồn Trên cách 

cộng đoàn khoảng chừng hai cây 

số. Mọi sinh hoạt của giáo xứ đều 

diễn tiến rất tốt đẹp. Về mặt sinh 

hoạt thì giáo xứ Cồn Trên cũng 

nhƣ mọi giáo xứ khác, chỉ khác 

đó là anh em ý thức đây là công 

việc chung của cả cộng đoàn, 

đƣợc Tỉnh Dòng ủy nhiệm. Vì 

thế, trong tuần vào sáng thứ 3, thứ 

6 và chiều thứ 7, chiều Chúa 

Nhật, anh em linh mục thay nhau 

dâng lễ ở giáo xứ Cồn Trên. Anh 

em đã nổ lực với tất cả khả năng 

của mình để phục vụ giáo xứ với 

ƣớc mong giáo xứ mỗi ngày thêm 

tốt đẹp với dấu ấn Phan Sinh. 

Thành viên cuối cùng là em thực 

tập năm. Em đƣợc giao cho việc 

chăm sóc khu cây kiểng, cá, gà… 

dƣới sự hỗ trợ và hƣớng dẫn của 

cha Phụ Trách và thầy Hoàng.  

Cộng đoàn đang dần dần “thay 

da đổi thịt”. Nếu anh chị em 

xuống thăm cộng đoàn Cù Lao 

Giêng vào thời điểm này có lẽ sẽ 

ngỡ ngàng trƣớc những thay đổi 

mới. Trƣớc hết, đứng ở cổng ra 

vào, chúng ta sẽ đƣợc thấy cây 

cầu Tấn Mỹ - Mỹ Luông nối liền 

Cù Lao Giêng và Mỹ Luông. Kể 

từ ngày khánh thành cây cầu 

(20/08/2014), không khí yên bình 

của miền quê Cù Lao Giêng cũng 

trở nên rộn ràng hơn. Mọi ngƣời 

đều rất vui mừng hớn hở vì:  

Kể từ nay đƣờng dài ngắn lại 

Nối tình thân hữu giữa đôi ta. 
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   Điểm mới mẻ thứ đến đó là 

các cánh cửa nhà thờ và nhà tĩnh 

tâm đƣợc mặc một lớp sơn mới. 

Với sự miệt mài của 4 anh em 

thực tập hè Thiên, Hiểu, Hiếu, 

Chiến (không phải là anh Thiên 

và anh Hiểu hiếu chiến đâu nha). 

Các anh đã sơn lại để bảo vệ các 

cánh cửa đã có thâm niên hơn cả 

trăm tuổi rồi. Anh em Học Viện 

đến mang theo một luồng gió mới 

của tuổi trẻ, góp phần làm cho 

cộng đoàn có thêm những giây 

phút tƣơi trẻ hơn, công việc cũng 

trôi chảy hơn nhờ sự cộng tác tích 

cực của anh em. Các Thầy không 

những lao động chân tay mà còn 

làm việc bằng trí óc qua việc cộng 

tác với nhóm Giới Trẻ Phan Sinh 

“đa tôn giáo” giúp dạy học cho 

các em từ lớp 3 đến lớp 11. Các 

Thầy còn dạy cho các em đàn 

nhạc, múa cử điệu. Những bài học 

đàn – múa này đã đƣợc các em 

cùng với các thầy biểu diễn rất 

thành công trong hai lần cắm trại: 

một cho các em kết thúc khóa học 

hè và một lần cắm trại cho các em 

GTPS miền Long Xuyên. Chắc 

mọi ngƣời sẽ ngạc nhiên với hạn 

từ nhóm Giới Trẻ Phan Sinh “đa 

tôn giáo” Phật giáo, Đạo Cao Đài, 

Đạo Hòa Hảo và Công giáo. Tại 

sao các em lại sinh hoạt đƣợc với 

nhau? Đây cũng là một điểm rất 

đặc biệt ở cộng đoàn Cù Lao 

Giêng, các em Giới Trẻ Phan Sinh 

“đa tôn giáo” sinh hoạt chung với 

nhau, giúp nhau học tập, giúp dạy 

các em lớp nhỏ hơn trong các dịp 

hè, các em còn là ca đoàn của 

cộng đoàn Cù Lao Giêng nữa đó. 

Các em đến cộng đoàn tập hát vào 

tối thứ 7 để sáng Chúa Nhật hát 

lễ. Trong thời gian qua có em đã 

xin rửa tội để gia nhập đạo Công 

giáo. Chính sự yêu thƣơng của 

quý cha, quý thầy trong cộng 

đoàn đã giúp cho các em phần 

nào nhận ra hình ảnh của Thiên 

Chúa và giúp các em yêu mến đạo 

Công giáo. Tạ ơn Chúa và cám ơn 

anh em.  

Niềm vui nối tiếp niềm vui, 

cộng đoàn Cù Lao Giêng không 

chỉ thay đổi từ trong nhà còn lan 

ra tận ngoài vƣờn. Với bàn tay 

khéo léo và sự tính toán chu đáo 

của cha quản lý và thầy Hoàng, 

khu vƣờn đã đƣợc bao phủ bởi 

màu xanh tƣơi của cây cối. Hàng 

trăm gốc mít, xoài, dừa và chuối 

đang lớn nhanh và hứa hẹn một 

vụ mùa tƣơi tốt cho những năm 

sắp tới. Hiện tại cha và thầy cũng 

đang chăm sóc những cây Sao mà 

cha Bosco đã trồng những năm 

trƣớc. Hy vọng trong những năm 

tới, khi mọi ngƣời đặt chân đến 

Cù Lao Giêng không chỉ đƣợc 

thƣởng thức các loại cây ăn trái 

mà còn đƣợc mãn nhãn bởi những 

hàng “Sao” thẳng tắp bao quanh 

khuôn viên tu viện.  

Cộng đoàn Cù Lao Giêng 

không chỉ có ngôi nhà thờ cổ kính 

với hai cây me đã lên tới hàng 

trăm tuổi mà nơi đây còn là nơi an 

nghỉ của hai Đức Cha Tây và 

nhiều Linh mục ngoại quốc khác. 

Vì thế, cộng đoàn thƣờng xuyên 

có các khách du lịch nội ngoại 

quốc đến tham quan. Cộng đoàn 

trong những tháng vừa qua đã đón 

tiếp các cha xứ và các tu sĩ nam 

nữ của giáo hạt Chợ Mới đến tĩnh 

tâm vào ngày thứ hai đầu tháng. 

Các anh chị em PSTT, GTPS 

cũng đều qui tụ về cộng đoàn để 

sinh hoạt, học tập.  

Trên đây là một vài thông tin tại 

cộng đoàn Cù Lao Giêng xin 

đƣợc chia sẻ cùng toàn thể anh 

chị em trong đại gia đình Phan 

Sinh. Xin kính chúc quý anh chị 

em luôn đƣợc Bình An – Thiện 

Hảo.
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HỆ THỐNG BẢN NGÃ (tt) 

Lòng tự trọng – cốt lõi của 
hạnh phúc 

Tôi không có ý nói rằng, 

những nỗ lực phi thƣờng ấy là 

những hành động sai trái! Trái lại, 

tôi muốn nói đến điều này: Những 

nỗ lực ấy chứng tỏ rằng, lòng tự 

trọng là cốt lõi của hạnh phúc 

đích thật. Chúng ta đánh giá cao 

lòng tự trọng, cho nên chúng ta 

làm bất cứ điều gì để có đƣợc 

lòng tự trọng, hay để bảo vệ lòng 

tự trọng. Dù chúng ta có ý thức 

hay không, lòng tự trọng là nguồn 

vui chính yếu, là nền tảng của mọi 

niềm vui khác, và thiếu lòng tự 

trọng là nguyên nhân chính gây ra 

đau khổ và là nền tảng của mọi 

đau khổ khác. 

Ví dụ, khi tôi cảm thấy hạnh 

phúc vì bạn tỏ lòng quý mến tôi, 

thì nguyên nhân chủ yếu của niềm 

vui ấy không phải là việc bạn yêu 

thƣơng tôi. Đúng là tình yêu của 

bạn rất có ý nghĩa đối với tôi, và 

một phần niềm vui của tôi bắt 

nguồn từ việc bạn quan tâm, yêu 

thƣơng và cảm phục tôi. Tuy 

nhiên, điều đánh động tôi sâu xa 

hơn cả, ấy là nhờ tình thƣơng của 

bạn mà tôi quý mến mình hơn! 

Nay tôi có thể cảm thấy mình dễ 

thƣơng! Tình thƣơng của bạn 

khẳng định với tôi rằng, tôi là một 

ngƣời tốt và có sức lôi cuốn, một 

ngƣời rất có giá trị! Và cảm nghĩ 

ấy làm cho tôi phấn khởi vui tƣơi. 

Tại sao cảm nghĩ của tôi về 

bản thân lại quan trọng nhƣ vậy? 

Đó là vì khi bạn gần gũi với tôi, 

thì tôi càng gần gũi với mình hơn. 

Khi bạn niềm nở với tôi, thì tôi 

quý mến bản thân và cảm thấy 

mình đẹp và có sức lôi cuốn, 

chính điều đó làm cho tôi xúc 

động!  

Trái lại, khi bạn ruồng rẫy tôi, 

thì nỗi đau khủng khiếp nhất 

không phải là đánh mất tình bạn. 

Dĩ nhiên là sự mất mát ấy làm cho 

tôi đau đớn, đau đớn rất nhiều, 

bởi vì bạn là ngƣời đáng yêu của 

tôi. Tuy vậy, nỗi đau khủng khiếp 

nhất đối với tôi chính là cảm xúc 

khó chịu về bản thân mình. Vì 

bạn hất hủi tôi, nên tôi cảm thấy 

mình không đáng yêu, thiếu sức 

lôi cuốn. Tôi cảm thấy mình xấu 

xí, và đó là cảm xúc tồi tệ nhất 

của tôi.  

Vì sợ đau khổ nhƣ thế, nên khá 

nhiều tu sĩ và linh mục đã bị cản 

trở không dám thiết lập tình bạn 

thân thiết với ai trên đời. Họ rất 

sợ bị ruồng rẫy, vì sự ruồng rẫy 

làm cho họ cảm thấy đau đớn. 

Phần lớn đã trải nghiệm nỗi đau 

khủng khiếp ấy, nên họ không 

bao giờ muốn lặp lại kinh nghiệm 

ấy thêm một lần nữa. Vì thế, họ 

càng khao khát sự an ủi và nâng 

đỡ của những ngƣời bạn thân, thì 

họ càng tránh né sự gần gũi, bởi 

vì họ xem sự gần gũi là một cái 

bẫy lừa dối – “ngọt miệng nhƣng 

đắng lòng.” Họ nghĩ rằng, nếu 

mình quý chuộng một ai đó quá 
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mức, thì đƣơng nhiên kẻ ấy có 

quyền từ chối và ruồng rẫy họ, 

khiến họ phải đau đớn. Đó là một 

hành động quá mạo hiểm! Một 

cách ý thức hay vô thức, họ nghĩ 

rằng sự liều lĩnh ấy chẳng đáng 

bõ công! Do vậy, họ tránh né sự 

ruồng rẫy bằng cách tránh né sự 

gần gũi. Thật đáng tiếc! Họ vẫn 

hết sức cô đơn. Chẳng một ai thật 

sự hiểu biết họ và quan tâm đến 

họ. 

Các linh mục và tu sĩ ấy 

thƣờng rất nhiệt tình trong hoạt 

động tông đồ. Họ không ngừng 

hy sinh cho kẻ khác. Họ tƣơi 

cƣời, tử tế và ân cần. Nếu gia đình 

bạn có kẻ qua đời, họ canh thức 

cầu nguyện và tham dự thánh lễ 

an táng. Họ gởi thiệp chia buồn 

với những lời lẽ thống thiết nhất, 

nhằm biểu lộ sự thƣơng cảm và 

quan tâm. Nếu có điều gì cần giúp 

đỡ, bạn hãy nói cho họ biết, vì họ 

rất hân hạnh đƣợc trợ giúp bạn! 

Bạn cần ngƣời làm nhiệm vụ 

thay thế cho bạn? Đừng bao giờ 

ngần ngại xin họ giúp đỡ. Họ vui 

vẻ làm thay cho bạn. Bạn cần một 

ai đó mua giúp tạp phẩm? Họ có 

mặt, ngay cả khi bạn không yêu 

cầu. Bạn cần một ai đó chở bạn 

đến nha sĩ và chở bạn về? Dĩ 

nhiên là đƣợc! Đừng bận tâm! Rất 

sẵn lòng! 

Thế nhƣng, bạn đừng hiểu sai 

những tín hiệu ấy. Những tín hiệu 

ấy không có ý mời bạn thiết lập 

mối tƣơng quan thân mật đâu! 

Trái lại thì có. Đó là “của hối lộ” 

mà họ đút lót, nhằm thay thế cho 

sự thân mật. Khi một ngƣời làm 

những việc ấy cho bạn mà chẳng 

cảm thấy lo sợ điều gì, thì đó 

thƣờng là một tín hiệu muốn thiết 

lập một tƣơng quan gần gũi hơn 

với bạn. Những cử chỉ ân cần là 

tín hiệu muốn nói rằng, “Đây là 

bằng chứng tôi quan tâm đến bạn! 

Tôi muốn gần gũi với bạn hơn!” 

Tuy nhiên, đối với những 

ngƣời lo sợ thì không phải nhƣ 

thế. Những cử chỉ ấy không muốn 

nói, “đây là bằng chứng tôi quan 

tâm đến bạn!” mà chỉ muốn nói, 

“bạn hãy đón nhận những cử chỉ 

ân cần này thay cho sự thân mật! 

Tôi muốn bạn nghiệm thấy rằng, 

tôi đồng cảm với nỗi đau của bạn. 

Tôi muốn bạn hiểu là tôi quan 

tâm đến bạn. Tôi sẽ vô cùng hài 

lòng, nếu những hành động của 

tôi làm cho bạn cảm thấy khá 

hơn. Nhƣng bạn đừng yêu cầu tôi 

chia sẻ bản thân tôi với bạn, bởi 

vì tôi khiếp sợ sự thân mật. Sự 

thân mật sẽ sinh ra hắt hủi, và tôi 

hoàn toàn không thể chịu đƣợc 

nỗi đau đớn ấy!” 

Nỗi đau đớn tê tái mà họ khiếp 

sợ, không phải là đánh mất tình 

bạn, tức là nỗi khốn khổ khi phải 

xa cách ngƣời mình yêu mến. Cốt 

lõi của nỗi đau ghê gớm ấy chính 

là việc đánh mất lòng tự trọng do 

ruồng rẫy gây ra. “Khi tôi bị 

ruồng rẫy, tôi trở nên ngƣời vô 

dụng! Khi tôi không còn đƣợc 

quý mến nữa, tôi trở nên kẻ thiếu 

lôi cuốn và không đáng yêu!” 

Chính nỗi sợ sự thân mật, một thế 

lực hoạt động đàng sau những dấu 

hiệu “đừng đến gần tôi,” là nỗi lo 

sợ cảm thấy mình tồi tệ.  

Cô Joanne là một thiếu nữ 19 

tuổi, trẻ trung và vui tƣơi. Cô đi 

tham vấn để đối phó với cảm nghĩ 

đau đớn là không ai muốn đáp lại 

tình yêu của cô. Cô “si mê” một 

thanh niên trong số các bạn trai, 

nhƣng dƣờng nhƣ anh ta chẳng để 

ý đến cô. Sau khi tham vấn đƣợc 

một vài tháng và mạnh dạn biểu 

lộ cảm xúc của mình bằng những 

dấu hiệu rõ ràng hơn, thì hình nhƣ 

cô đã thu hút đƣợc sự quan tâm 

của chàng trai. Một ngày kia, cô 

đến nhà xứ mà tâm hồn nhƣ “bay 

bổng trên không” vì sung sƣớng. 

Tôi cứ tƣởng là phải kéo cô 

xuống khỏi trần nhà! Chàng trai 

cô yêu thích không chỉ để ý đến 

cô, mà còn xin đƣợc làm ngƣời 

bạn chung thủy của cô. Tôi cảm 

thấy sung sƣớng vì cô.  

Tuy nhiên, phải nói rằng ngay 

từ đầu thì cô khó đối phó với 

những lời mời hẹn hò của chàng 

trai. Cô không bao giờ nhận lời 

hẹn hò! Mỗi khi chàng trai gọi 

điện thoại, cô nói với mẹ cô: “Mẹ 

bảo với anh ấy là con đi vắng! Mẹ 

bảo với anh ấy là con bị bệnh!” 

Thật đáng tiếc. Sau năm lần bảy 

lƣợt, cuối cùng thì chàng trai chán 

nản và không gọi cho cô nữa.  

Điều bi thảm là cô mãnh liệt 

khao khát tình yêu và mong muốn 

đáp lại tình yêu của chàng trai 

một cách chân thành. Thế nhƣng, 

cô sợ rằng một khi anh biết cô, 

anh sẽ khó chịu với cô, anh sẽ 

thấy cô bất xứng và sẽ bỏ rơi cô. 

Nỗi sợ hãi ấy chi phối cô một 

cách mãnh liệt đến mức cô không 

để cho mình nắm lấy cơ hội. Quả 

là điều mỉa mai! Sự sợ hãi đã đƣa 

đến sự ruồng rẫy mà cô từng lo 

sợ! 

Trong suốt hai mƣơi năm làm 

việc tại Trung Tâm Tƣ Vấn, tôi đã 

gặp hàng trăm linh mục và tu sĩ 

hết sức tận tụy, mà vẫn luôn luôn 

sống lẻ loi một mình, chứ không 

đƣợc cảm thông và nâng đỡ bởi 
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bạn hữu thân yêu. Họ bị trói buộc 

trong sợ hãi, sợ bị hắt hủi hay sợ 

mất khả năng kiềm chế, vì cả hai 

nỗi lo sợ ấy đều vƣợt quá sức chịu 

đựng của lòng tự trọng. 

Những linh mục và tu sĩ ấy là 

những bậc thầy trong việc ban 

phát tình yêu. Họ thi hành nhiệm 

vụ với lòng bác ái, ân cần và 

quảng đại, nhiều khi quá mức cần 

thiết. Thế mà họ lại không biết 

đón nhận tình yêu. Họ không cảm 

thấy thoải mái khi đón nhận sự an 

ủi của ngƣời khác. Họ đói khát 

tình yêu, nhƣng họ cũng sợ tình 

yêu. Trong ý thức hay trong vô 

thức, họ cảm thấy lòng tự trọng 

ốm yếu của họ không thể chịu 

đựng thêm một cú đấm nào nữa. 

Trong khi đó, để cải thiện lòng tự 

trọng ốm yếu của mình, thì  kinh 

nghiệm yêu thƣơng đầy cảm xúc 

chính là kinh nghiệm mà họ cần 

phải có. Khi họ tự vệ bằng cách 

chống lại sự thân mật, thì đó 

chính là nguyên nhân khiến họ 

không thể dùng thức ăn bổ dƣỡng 

mà họ đang cần hơn cả.  

Cũng cơ chế tự vệ ấy - bảo vệ 

khái niệm bản thân – là động lực 

thôi thúc tôi khao khát thành công 

và tự điều khiển chính mình, và 

cũng là lý do khiến tôi sợ thất bại 

và sợ bị sập bẫy. 

Khi tôi gặt hái thành công, 

đƣợc tán dƣơng và đƣợc công 

nhận, thì đó là kinh nghiệm rất 

thú vị của tôi. Khen ngợi và danh 

tiếng là những điều thích thú nhất. 

Tôi rất dễ nhận ra điều đó. Tuy 

nhiên, điều mà tôi không bao giờ 

ý thức và chú ý, chính là điều 

này: Cốt lõi của niềm vui ấy 

chính là cảm xúc dễ chịu mà tôi 

cảm nhận nơi bản thân mình. “Tôi 

đƣợc kính trọng, nên tôi phải là 

ngƣời xứng đáng. Tôi phải là 

ngƣời thông minh.” Đó là cảm 

xúc dễ chịu hơn cả! Khi bạn nghĩ 

tôi là ngƣời thông mình, thì tôi 

đánh giá cao bản thân; nhƣng khi 

tôi cảm nhận mình là ngƣời thông 

minh, thì cảm xúc ấy làm cho con 

ngƣời thâm sâu của mình đƣợc 

ấm áp. 

Trái lại, nếu tôi thất bại khi 

thực hiện một dự án hay thi rớt, 

tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Cảm 

xúc thất vọng vì thất bại không 

sao sánh đƣợc với nỗi đau đớn 

trong tâm hồn, khi một tiếng nói 

ám ảnh trong nội tâm nói với tôi 

rằng, nếu không thành công, ắt tôi 

là một kẻ đần độn. 

Công bằng mà nói thì điều đó 

không hoàn toàn đúng cho hết 

mọi ngƣời! Tuy nhiên, hiếm kẻ 

may mắn đã đƣợc cha mẹ cung 

cấp một lòng tự trọng không thể 

lay chuyển, có lẽ họ là những 

ngƣời không bao giờ đau khổ vì 

thất bại hay bị ruồng rẫy. Họ hoàn 

toàn xác tín vào giá trị và sự đáng 

yêu của mình, nên họ có thể chịu 

đựng những đau khổ ấy, mà 

không để cho sự thất bại hay sự 

hắt hủi làm cho họ nghi ngờ bản 

thân mình. 

Trái lại, có rất nhiều ngƣời đã 

không đƣợc may mắn nhƣ thế. 

Tôi nghĩ, trong những hoàn cảnh 

ấy thì hầu hết mọi ngƣời chúng ta 

đều phải chịu những cơn đau 

nhức nhối, và chính nỗi đau ấy 

làm cho chúng ta bị thiệt hại hơn 

cả. Và chúng ta càng sợ cảm xúc 

đau đớn ấy, thì chúng ta càng tỏ 

thái độ tự vệ và gây hấn khi đối 

diện với những lời phê bình và 

sửa dạy. 

Kết luận 

Qua những điều nói trên, 

chúng ta rút ra đƣợc hai kết luận 

rất quan trọng sau đây. Thứ nhất, 

một trong những hành động tàn 

nhẫn nhất - có lẽ vì vô tình mà tôi 

đã gây ra cho ngƣời khác - chính 

là việc tôi làm chọ họ cảm thấy 

đau đớn vì sa sút lòng tự trọng. 

Những nỗi đau khác thì chạm đến 

thân thể hay cảm xúc, còn nỗi đau 

tinh thần này thì chạm đến tâm 

can của họ. 

Nếu có cảm xúc nào sung 

sƣớng cho bằng niềm hân hoan vì 

tôi cảm thấy mình cao đẹp, thì 

cũng không có nỗi đau nào làm 

cho toàn thể con ngƣời tôi suy 

yếu cho bằng nỗi đau vì căm thù 

bản thân. Mặc dù những đau khổ 

thể lý hẳn là những điều mà tôi rất 

khó chịu đựng, nhƣng chúng vẫn 

không làm cho nhân cách tôi phải 

chịu nhiều tác hại cho bằng nỗi 

đau tinh thần. Vì một khi tôi mất 

lòng tự trọng, thì mọi khả năng 

khác đều trở nên suy yếu và vô 

hiệu.  

Điều oái oăm là ngƣời ta 

thƣờng hành động một cách tàn 

nhẫn nhƣ vậy – ngay cả trong giới 

linh mục và tu sĩ. Phần nhiều là 

vô ý thức – ít nữa là chúng ta 

không nhận biết những hậu quả 

tai hại của những lời nói và hành 

động ấy – nhƣng thiệt hại thì rất 

nghiêm trọng nhƣ chúng ta đã 

thấy. Mỗi lần tôi thiếu cảm thông 

với cảm xúc của bạn, thì tôi làm 

cho bạn hiểu rằng bạn chẳng mấy 

quan trọng. Mỗi lần tôi khiếp sợ 

sự thân mật mà từ chối bạn, thì 

bạn cảm thấy bị hắt hủi. Vì bạn 

không biết đó là vấn đề của tôi, 

nên bạn cảm thấy đó là vấn đề của 
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mình – bạn cảm thấy mình không 

đáng yêu và vô dụng! 

Nhƣ vậy, tôi cần xem xét 

những điều ngớ ngẩn mà đôi khi 

tôi đã làm hay đã nói, khi mình 

bực bội. Đó là những khi tôi phá 

hủy và xé bạn ra từng mảnh bằng 

những lời châm biếm và chế 

nhạo. Đó là những hành vi vô 

cùng tàn nhẫn, bởi vì chúng làm 

cho bạn cảm thấy mình bị nhận 

xuống bùn đen! Tôi chửi bạn là 

đồ ngốc. Tôi chế giễu cách bạn đi 

đứng, nói năng hay cƣời đùa. Tôi 

giễu cợt tác phong của bạn. Tôi 

cƣời nhạo ý kiến của bạn. Tôi gọi 

ngƣời khác đến chứng kiến những 

nhận xét “ngớ ngẩn” của bạn. Lạy 

Chúa, thật quá tàn nhẫn! Bạn sụp 

đổ - bị sỉ nhục không sao tả xiết! 

Bạn quay cuồng trong cơn hấp 

hối, bởi vì ý thức bản thân của 

bạn đã bị xé toang. Sẽ ít tàn nhẫn 

hơn, nếu tôi chỉ cầm dao mà rạch 

mặt bạn!  

Nếu tôi làm hay nói một điều 

gì khiến bạn cảm thấy nhục nhã 

và bất xứng, thì đó quả là một 

hành động tàn nhẫn khôn tả - Bất 

cứ điều gì ngụ ý bạn là kẻ ngốc 

nghếch, xấu xí hay tồi tệ. Khi 

hành động nhƣ thế, tôi không chỉ 

gây tổn thƣơng cho thân thể và 

tình cảm của bạn, nhƣng còn làm 

tổn thƣơng chính nhân phẩm cao 

quý của bạn. Tôi tấn công nhân vị 

của bạn! Vì sự đau đớn tôi gây ra 

chọ bạn, bạn trở nên ngƣời gần 

nhƣ bất động và không sao lấy lại 

sự quân bình. 

Thế mà loại tàn nhẫn ấy lại 

phổ biến – để những ngƣời bị sụp 

đổ, bị tổn thƣơng và bị xúc phạm 

nằm lây lất trên đƣờng. Ngƣời ta 

chế giễu ngƣời khác chỉ vì họ lùn, 

mập hay hói đầu. Ngƣời ta xoi 

mói chiếc mũi biến dạng, con mắt 

lé kim và tứ chi dị tật của ngƣời 

khác. Họ coi thƣờng ngƣời khác 

vì dị biệt chủng tộc, ít học thức 

hay phát âm sai. Tôi dám chắc 

rằng, khi họ hành động nhƣ vậy, 

thì hầu nhƣ họ không hề biết là 

mình đã làm cho ngƣời khác đau 

đớn nhức nhối, hay làm cho lòng 

tự trọng của ngƣời khác bị tổn 

thƣơng dài lâu. 

Chị Helen, một nữ tu khoảng 

30 tuổi, bị trầm cảm kinh niên. 

Chị cảm thấy khó thƣơng vì môi 

trên của chị hơi dày, cho dù chị 

rất xinh.  

Chị bắt đầu khinh thƣờng 

chính mình, khi chị còn là một 

thiếu nữ. Một đám con trai cùng 

lớp cƣời vào mặt chị và gọi chị là 

“mặt chó”! Đó quả là một điều 

làm cho chị bị đánh gục. Sau 

nhiều năm, nỗi đau đớn ấy vẫn 

còn làm cho chị phải rơi lệ. Nhận 

thức bản thân của chị thật sự bị 

thiệt hại, chỉ vì một lời xúc phạm 

vô tình và độc ác.  

Hầu chắc là chúng ta đều biết 

những ngƣời đã từng đau khổ vì 

bị gọi là “phì,” “đần,” “xí,” 

“bóng.” Nay thì họ nhìn bản thân 

mình qua lăng kính méo mó ấy, 

và khó có thể nhìn thấy vẻ đẹp 

đích thật của mình! 

Về vấn đề này thì mọi ngƣời 

cần phải nâng cao ý thức của 

mình, nhất là các linh mục và tu 

sĩ. Không có điều gì làm cho 

ngƣời khác đau đớn và tổn 

thƣơng lâu dài hơn là tấn công 

lòng tự trọng của họ. Vô cảm đối 

với nỗi đau tinh 

thần của ngƣời 

khác thì tệ hại 

hơn bất cứ sự tàn 

nhẫn nào khác. 
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TIN TỨC CHỊ EM PHAN SINH 

THỪA SAI ĐỨC MẸ 
 

 

Tổng Tu Nghị 2014 

Chị em Phan Sinh Thừa Sai 

Đức Mẹ xin chân thành cáo lỗi vì 

lần trƣớc đã không kịp gởi bài 

cho báo Chia sẻ. Lần này chúng 

em xin gởi đến anh chị em trong 

Đại gia đình Phan sinh Việt Nam 

những tin tức quan trọng liên 

quan đến đời sống của chị em 

FMM trên toàn thế giới. Đó là 

việc cử hành Tổng Tu Nghị của 

Hội Dòng tại Roma. 

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức 

Mẹ đã khai mạc Tổng Tu Nghị 

lần thứ 18 của hội Dòng tại Nhà 

Tổng Quyền 12 Via Giusti 00185 

Roma vào lúc 16 g 00 ngày 08 

tháng 9 năm 2014, lễ mừng kính 

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. 

Cha Michael Perry, Tổng Phục vụ 

Dòng Anh Em Hèn Mọn đã đến 

chủ sự Thánh lễ Khai mạc Tổng 

Tu Nghị cho chị em vào lúc 18 g 

cùng với cha Thƣ ký của ngài. 

Đây là Tổng Tu Nghị lần đầu tiên 

cử hành tại nhà trung Ƣơng kể từ 

năm 1920, nơi có phần mộ của 

Mẹ Sáng Lập, thay vì tại nhà 

Grotta-Ferrata rộng lớn nhƣ 

những lần trƣớc. Điều này đánh 

dấu một bƣớc ngoặc quan trọng 

trong lịch sử của Dòng Phan Sinh 

Thừa Sai Đức Mẹ.  

Báo cáo của Soeur Suzanne 

Phillips, Bề Trên Tổng Quyền có 

nói rằng Tổng Tu Nghị là thời 

gian dừng chân để nhìn lại đời 

sống của Hội Dòng trong 6 năm 

qua và cật vấn điều chúng ta cần 

trả lời cách chân thành trƣớc 

Thiên Chúa, để chăm chú lắng 

nghe điều Thiên Chúa mời gọi 

chúng ta qua Thần Khí, để bƣớc 

vào tƣơng lai với một lòng nhiệt 

thành dấn thân mới mẻ, và để 

sống căn tính của chúng ta cách 

triệt để hơn… (Xem Báo cáo 

BTTQ - A3).  

Hội đồng Trung ƣơng Mở rộng 

của Dòng tại Pune - Ấn Độ vào 

tháng 2/2012 đã chọn chủ đề cho 

Tổng Tu Nghị 2014 : “Nhƣ thánh 

Phanxicô, chúng ta chiêm ngƣỡng 

mầu nhiệm nhập thể của Chúa 

Giêsu để đáp trả tiếng kêu cứu 

của ngƣời nghèo và của hành 

tinh”. Trong ba ngày 05-06-07 
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tháng 9 năm 2014, các chị Giám 

tỉnh và các Đại biểu đã có cuộc 

họp theo từng Châu lục để quen 

biết nhau và chuẩn bị gần cho 

Tổng Tu Nghị. Trong suốt thời 

gian họp, hầu hết những ngày 

cuối tuần chƣơng trình đều dành 

tự do cho các đại biểu nghỉ ngơi 

hoặc thăm viếng Roma. Ngoài ra 

hàng ngày cũng có những thời 

gian dành riêng cho việc suy tƣ 

cầu nguyện và đào sâu cá nhân 

hoặc làm việc theo nhóm. 

Phụng vụ của Tổng Tu Nghị 

rất phong phú với những phần cử 

hành khác nhau. Chẳng hạn nhƣ 

phần Phụng Vụ Lời Chúa của Lễ 

Khai mạc đƣợc cử hành tại phòng 

họp chung, nơi có hệ thống phiên 

dịch để các đại biểu có thể nghe 

đƣợc các bài đọc và bài giảng của 

Cha Tổng Phục vụ bằng một 

trong ba ngôn ngữ chính của Hội 

Dòng (Anh – Pháp – Tây Ban 

Nha). Nhƣng đến phần dâng lễ tất 

cả lại đi lên nhà nguyện lớn để cử 

hành nghi thức dâng của lễ với 

những sắc màu biểu tƣợng cho 

các châu lục, các lễ vật đầy ý 

nghĩa cùng với vũ điệu nhịp 

nhàng và tiếng trống rộn ràng, 

pha trộn của nhiều nét văn hóa 

khác nhau. Có những ngày thánh 

lễ đƣợc tổ chức theo các loại ngôn 

ngữ tại các nhà nguyện khác 

nhau. Những giờ cầu nguyện mở 

đầu và Kinh phụng vụ cũng đƣợc 

chuẩn bị hết sức chu đáo, sáng tạo 

và đi sát với chủ đề của từng ngày 

hoặc kết nối với thực trạng của 

thế giới hôm nay. 

Trong 6 tuần làm việc của 

Tổng Tu Nghị, 3 tuần đầu dành 

cho những chia sẻ của các châu 

lục, báo cáo của BTTQ và các báo 

cáo của các Ban ngành khác nhau, 

các vấn đề liên quan đến đời sống 

của Hội Dòng cần đƣợc trao đổi 

đào sâu nhƣ việc tái cơ cấu, sửa 

đổi Hiến pháp, việc đào tạo... 

Tuần thứ tƣ dành cho việc biện 

biệt, thăm dò, bầu cử tân Bề Trên 

Tổng Quyền và Ban Tổng cố vấn. 

Hai tuần cuối dành cho các đề tài 

về Phúc Âm hóa, cộng đoàn 

chiêm niệm trong sứ mạng truyền 

giáo, Linh đạo Phan sinh về Nhập 

thể, và trao đổi về những đƣờng 

hƣớng ƣu tiên để soạn thảo Văn 

kiện cuối của Tổng Tu Nghị. Sau 

đó sẽ có việc Lƣợng giá trƣớc khi 

kết thúc Tổng Tu Nghị. Tổng Tu 

Nghị cũng dành ngày 6/10 đi 

Assisi để Tạ ơn sau khi có tân Bề 

Trên Tổng Quyền và Ban Tổng cố 

vấn, và ngày 15/10 đến Đền thờ 

Thánh Phêrô dự buổi tiếp kiến với 

Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Vào ngày ngày 20/9/2014, chị 

Giám tỉnh Anne-Marie Lý có gởi 

thƣ cho chị em FMM Việt Nam 

nói về giai đoạn I của Tổng Tu 

Nghị nhƣ sau: “Cám ơn chị em 

vẫn luôn hƣớng về TTN với lời 

cầu nguyện và những hy sinh… 

Thần Khí Chúa đã hƣớng dẫn 

TTN 2014 qua giai đoạn I tốt đẹp 

với các nội dung : 3 ngày gặp gỡ 

châu lục, ngày 8/9 khai mạc, bỏ 

phiếu thủ tục và lịch làm việc, bầu 

cử Ban điều hành TTN, giới thiệu 

bản đúc kết tài liệu chuẩn bị TTN 

giai đoạn 3, nghe và đào sâu bản 

báo cáo của Bề trên Tổng quyền, 

nghe và học hỏi báo cáo tài 

chánh của sr Tổng quản lý, giới 

thiệu hoạt động của văn phòng 

lịch sử Hội dòng, Thông tin và 

Media, 3 ngày học hỏi về tái cơ 

cấu rất sôi động và gay cấn vì đó 

là một thách đố cho Hội dòng 

hôm nay, với tình trạng nhân sự 

và tài chánh giảm sút, thiếu ơn 

gọi trẻ kế thừa sứ vụ và các chị 

cao niên ngày càng gia tăng, 

nhiều cơ sở phải đóng cửa!”… 

Chƣơng trình của giai đoạn từ 

22 – 27/9 các nghị viên sẽ làm 

việc trên hai chủ đề quan trọng: 

sửa đội Hiến Pháp và việc đào 

tạo; ngày 28 tĩnh nguyện để chuẩn 

bị bƣớc vào việc thăm dò (ngày 

29-30), bầu cử tân Bề trên Tổng 

quyền vào ngày 1/10 và 6 chị 

Tổng cố vấn vào ngày 2-3/10. 

Đây là thời gian quan trọng, nên 

chị Giám tỉnh xin chị em cử hành 

tuần Cửu nhật kính Mẹ Sáng Lập 

và cầu xin Chúa ban cho Hội 

Dòng một Bề trên Tổng quyền tài 

đức để lãnh đạo Hội dòng trong 6 

năm sắp tới với bao thách đố… 

Ban truyền thông Trung Ƣơng 

làm việc rất chuyên nghiệp và cập 

nhật tin tức hình ảnh mỗi ngày 

cho chị em. Mỗi Tỉnh Dòng lại 

chuyển thông tin đến chị em trong 

Tỉnh Dòng bằng nhiều cách khác 

nhau để mọi ngƣời hiệp thông cầu 

nguyện cho Tổng Tu Nghị. Kính 

mời anh chị em trong Đại gia đình 

ghé thăm trang web của Tỉnh 

Dòng: fmmvn.net để xem tin tức. 

Tổng Tu Nghị của Dòng sẽ kết 

thúc vào ngày 20 tháng 10, ngày kỷ 

niệm lần thứ 12 Mẹ Sáng Lập Marie 

de la Passion đƣợc tôn phong Chân 

phƣớc (20/10/2002-20/10/2014). 

Theo chƣơng trình, ngày 01/10 chị 

em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sẽ 

có vị Bề Trên Tổng Quyền thứ 11 

tính từ Mẹ Sáng Lập Dòng, và ngày 

02/10 sẽ có 6 chị trong Ban Tổng cố 

vấn mới (2 chị còn lại của Ban TCV 

sẽ do Tân Hội Đồng Trung ƣơng bổ 

nhiệm). Chị em Phan Sinh Thừa Sai 

Đức Mẹ trên toàn thế giới đƣợc mời 

gọi hƣớng về Roma cầu nguyện cho 

Tổng Tu Nghị của Hội Dòng, đặc 

biệt cho những ngày bầu cử quan 

trọng sắp tới. Kính xin tất cả anh chị 

em Phan sinh cùng hiệp ý với chị em 

trong lời cầu nguyện này.  

Chị em xin chân thành cảm ơn 

và nguyện chúc Bình An – Thiện 

Hảo đến từng thành viên trong Đại 

gia đình Phan sinh rất quý mến… 

Kính mừng Lễ Cha Thánh Phanxicô 

đến mỗi anh chị em và nhờ lời 

chuyển cầu của Cha Thánh Tổ phụ, 

nguyện xin Chúa ban tràn phúc lành 

để tất cả anh chị em trong Đại gia 

đình Phan sinh đều nên giống nhƣ 

Cha Thánh của mình, “biết chiêm 

ngƣỡng mầu nhiệm nhập thể của 

Chúa Giêsu để đáp trả tiếng kêu 

cứu của ngƣời nghèo và của hành 

tinh”…
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AVE - MARIA  

 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc . Đó là lời chúc mừng Mẹ cũng là lời cầu xin phúc lành Mẹ ân  ban cho 

 ai kêu cầu đến Mẹ . Tôi  luôn nhớ tới Mẹ hằng ngày trong lời kinh nguyện Mân côi . Lần  trong tay từng hạt 

chuỗi , tôi vẫn nghĩ về những điềm thiêng Mẹ đã thực hiện cho nhân loại ở khắp nơi trên thế giới và chỉ với 

những hạt bé nhỏ này lại có sức mạnh vô cùng để lôi kéo linh hồn mọi ngƣời về với Chúa  .Tấm lòng yêu 

thƣơng của Mẹ dành cho nhân loại  dịu dàng , bao la  và sâu lắng biết dƣờng nào ! 

Trƣớc mắt tôi, Đức Mẹ đứng thinh lặng  chấp tay, mắt ngƣớc nhìn về cõi trời cao, một khoảng trời bình 

yên ấm áp lạ lùng . Mẹ đứng đó, để cho nhân loại một điểm tựa , một hi vọng , một ƣớc mơ ... Nơi mẹ tỏa 

sáng vẻ uy nghiêm, trầm mặc; pha lẫn vẻ dịu dàng khả ái khiến tất cả những ai chạy đến Mẹ đều tìm thấy 

niềm hoan lạc ... Mẹ rất gần gũi , Mẹ rất thân quen, và Mẹ là suối nguồn của niềm ủi an trong lòng tất cả 

những ai chạy đến Mẹ.  

.

Sẽ không bao giờ ai quên, 

ngày Thiên Thần Gapriel đi tìm 

một ngƣời thiếu nữ Galile thành 

Nazaret và nói :” Kính chào bà , 

bà đầy ân sũng Thiên Chúa ở 

cùng bà “. Nếu thế giới đã nín thở 

khi chờ đợi làn khói trắng từ 

Thánh điện Vatican bốc lên để 

đƣợc chiêm ngƣỡng một vị tân 

Giáo Hoàng thế nào , ,thì  sự chờ 

đợi ấy không thể so sánh đƣợc 

vào thời điểm lịch sữ mà không 

gian , thời gian đều lặng im để 

lắng nghe  bờ môi của một ngƣời 

thiếu nữ Xion nói tiếng  ”xin vâng 

“, khi Bà đã đƣợc Thiên Chúa 

tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu 

Thế ,qua lời truyền tin của Sứ 

Thần Gapriel . Từ đó ,vâng , từ đó 

, bƣớc chân nhỏ bé khiêm nhƣờng 

kia , bắt đầu bƣớc vào con đƣờng 

Thập giá và  trang sữ cứu độ đƣợc 

mở ra . 
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“Ngƣời ta đi biển có đôi , còn 

tôi đi biển mồ côi một mình “ . 

Câu ca dao tôi vẫn thƣờng nghe 

mẹ tôi  nói  mỗi khi mẹ nhắc đến 

vai trò làm mẹ mà Chúa đã ân ban 

cho ngƣời phụ nữ .  Có qua chặng 

đƣờng làm mẹ , hiểu đƣợc thế nào 

nỗi đau thƣơng của ngƣời mẹ , tôi 

càng  thấm thía những gì Mẹ 

Maria đã trãi qua .  Có những 

đêm Giáng Sinh  , đứng một mình 

giữa khuya trƣớc hang đá nhỏ , 

tôi có rất nhiều nỗi niềm với Mẹ 

… Làm sao Mẹ có thể chịu đựng 

cái giá lạnh của xứ sở Trung 

Đông vào ban đêm nhất là lúc Mẹ 

đang sinh nở …mà lại sinh con 

thơ trong máng cỏ bò lừa hôi hám 

? Có lẽ cái lạnh khắc nghiệt của 

thời tiết không làm Mẹ lạnh  , 

nhƣng Mẹ lạnh vì …con Mẹ , Hài 

Nhi Giê su sinh ra không có một 

tấm chăn để quấn , không có một 

gian phòng để tránh tuyết giá mùa 

đông . Con đƣờng Thập Gía 

không phải bắt đầu từ chân núi 

Can Vê , mà là , ngay đêm nay , 

khi nhân loại ca hát vui mừng vì 

đã đƣợc món quà Thiên Chúa , 

một Đấng cứu độ sẽ sinh ra , thì 

Mẹ lặng lẽ đặt trên vai mình cây 

Thập tự . Bị xua đuổi , bị chối từ , 

khi Mẹ chuyển dạ lúc lỡ bƣớc 

trên đƣờng về quê , Dù không ai 

quan tâm , không ai rủ lòng 

thƣơng  một chút , dẫu chỉ là một 

chút lòng bác ái nhỏ nhoi , nhƣng 

Mẹ vẫn vui lòng với những gì 

Thiên Chúa ban cho Mẹ . Vang 

vọng khắp núi đồi , tiếng hát  

Manificat vẫn vang ngân , xuyên 

qua mọi thời gian , quyện vào 

lòng ngƣời bằng những âm ba 

thánh thót , hơn cả tiếng chim hót 

trong rừng chào đón buổi bình 

minh  . Đức vâng phục cao quý ấy 

, khiến nhân loại ngỡ ngàng , ma 

quỉ phải sấp mình dấu mặt , vì sự 

vẹn tuyền , không tỳ ố của Mẹ . 

Lặng lẽ bên đời ,, nguồi vui 

cuả Mẹ là một bé thơ , Mẹ nâng 

niu từ khi còn trong dạ …Trong 

cảnh khó nghèo , lại gặp nhiều 

nỗi gian truân . Mẹ đã cùng với 

Thánh Giuse , bạn trăm năm của 

Mẹ , đã hơn một lần bồng bế con 

thơ trốn  sang Ai Cập để bảo vệ 

con trẻ, tránh cuộc truy sát của 

bạo chúa Herode . Hẳn Mẹ vẫn 

còn nhớ lời Thiên sứ Gapriel đã 

nói :” Bà sẽ sinh hạ con trai , đặt 

tên là Giê su , Ngƣời trở nên cao 

trọng và là con  Đấng tối cao . 

Đức Chúa làThiên Chúa sẽ ban 

cho Ngƣời ngai vàng vua Davit , 

tổ tiên Ngƣời và  Ngƣời sẽ hiển trị 

tới muôn đời , triều đại Ngƣời vô 

cùng vô tận “ , Mẹ có nghĩ gì 

không ? Có thắc mắc gì không ? 

trƣớc hoàn cảnh vô cùng khốn 

khổ mà Mẹ đang đối mặt   . Điều 

thắc mắc là một vấn nạn cho 

những tâm tƣ còn hoài nghi , sẽ 

 lung lay trƣớc những sự kiện xảy 

ra trƣớc mắt , đánh đổ đi niềm tin 

 chập chờn nhƣ ánh nến yếu ớt 

trong cơn mƣa bão . Riêng Mẹ , 

niềm tin đã trở  thành sắt thép , 

Mẹ hoàn toàn sống trong Chúa , 

trong tín thác , trong ân sũng . 

Niềm tin vững vàng trong Mẹ 

không quyền lực nào , sức mạnh 

nào trên thế gian có thể đánh đổ 

đƣợc  . Sau ngày truyền tin , Mẹ 

đã trọn vẹn thuộc về Chúa , Đấng 

quyền năng mà Mẹ đã tôn thờ 

bằng lòng kính sợ và yêu mến hết 

lòng .:” Này tôi là tôi tớ Chúa , 

xin Chúa hãy làm cho tôi nhƣ lời 

Thiên sứ truyền dạy “ , lời đáp trả 

trong đức vâng phục không phải 

là lời hứa suông , nhƣng đã đƣợc 

thực hiện trọn  cuộc đời của một 

thiếu nữ Xion đƣợc Thiên Chúa 

tuyển chọn vừa làm mẹ , vừa làm 

môn đệ , gắn liền đời mình trong 

sứ mạng thiêng liêng của Giê su , 

Đấng cứu độ trần gian . 

“Bà có phúc hơn mọi ngƣời 

phụ nữ “ .Lời chúc phúc của bà 

Elizabet thật không sai . Mẹ 

Maria luôn hạnh phúc bên Chúa 

GiêSu , Đấng cữu trùng đã đến 

ngự trong cung lòng của Mẹ 

...Niềm hạnh phúc khôn tả ấy , 

đánh đổ đi những khổ đau , những 

khó nghèo trong cuộc sống đơn 
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điệu mỗi ngày , Mẹ vẫn mĩm cƣời 

, dịu dàng chăm sóc con thơ , và 

luôn ghi nhớ những lời con trẻ nói 

để suy đi nghĩ lại trong lòng , vì 

chắc chắn Mẹ luôn nghĩ rằng :” 

con trẻ kia , chính là Đấng cứu độ 

trần gian , Đấng chí tôn mà Mẹ 

phải tôn thờ. 

Hạt lúa mì gieo xuống , nẩy 

mầm  , sinh hoa , trổ hạt , và đã 

phải  nghiền nát để trở nên tấm 

bánh . Ngày ấy , trên đồi 

Golgotha Mẹ đứng chết sững, trên 

tay bồng con yêu dấu . Cho đến 

nay , đã qua 21 thế kỷ , ngƣời ta , 

không ai tìm đƣợc ngôn từ nào để 

diễn tả hết nỗi đau của Mẹ ...Dấu 

chân Mẹ vẫn còn in đậm bên cạnh 

vết chân con , từ Galile đến 

Canve núi sọ . Không ai nghe Mẹ 

nói một lời gì ?! Phản đối , kiện 

tụng , kêu gào , van xin ...Không 

,Mẹ thinh lặng , vẫn thinh lặng 

...Trái tim Mẹ nhƣ vực sâu không 

đáy , chất chứa muôn ngàn nỗi 

thống khổ . “ Còn bà , một lƣỡi 

gƣơm sắt sẽ đâm thâu tâm hồn 

bà “ , lời ông Simeon đã tiên tri . 

Con đƣờng trƣớc mặt muôn nẽo 

đau thƣơng ,  Mẹ vẫn đứng thẳng 

dâng con dấu yêu cho Đấng 

Thánh hiển trị  muôn loài  ...Một 

lời:” xin vâng “ , một đời phó thác 

. Tiếng hát Mẹ vẫn vút cao , bài 

ca Manificat  vang vọng trong 

lòng mọi ngƣời niềm  sắt son kính 

thờ Thiên Chúa mà ,Mẹ đã hát 

bằng chính cuộc thƣơng khó đời 

mình .. 

Mẹ vẫn đứng yên đó , không 

gian thời gian nhƣ ngƣng lại bởi 

ánh quang quá rực rỡ , Mẹ tỏa 

sáng , xua tan đi sa mù , tối tăm 
còn ẩn náu trong lòng con ngƣời  

...Mẹ chờ đợi tất cả các con của 

Mẹ , nhƣ lời ủy thác của Đấng 

cứu thế , một chiều nao khi oằn 

mình hấp hối trên Thập tự đã thì 

thào trao ban nhiệm vụ  :” Đây là 

con  bà “ ...Dẫu bao khổ đau  , trái 

tim Mẹ không hề cạn kiệt  nguồn 

mạch yêu thƣơng ... Dòng máu lệ 

Mẹ tuôn rơi từng giây , từng phút, 

khi nhìn các con của Mẹ còn đám 

chìm trong u mê , tội lỗi ...Trên 

nẽo đƣờng đời biết bao đau khổ , 

có những lúc cô đơn , có những 

ngày đói rách , có những lúc bị bỏ 

rơi , có những khi trên giƣờng 

bệnh kêu la , rên xiết ; Sao tôi 

không chạy đến với Mẹ ?!, Mẹ 

vẫn đứng đó . Trong khắp các nhà 

nguyện , từ Fatima , Mễ Du , Lộ 

Đức ,  La Vang , Ta Pao , Trà 

Kiệu ...trong từng ngôi nhà , từng 

gia đình và trong từng đƣa con 

dấu yêu của Mẹ . Linh hồn ơi ! 

hãy tìm Chúa nơi Mẹ , hãy dựa 

vào Mẹ để xin Mẹ củng cố niềm 

tín, để xin Mẹ vòng tay ấm áp , ủi 

an  ...Nơi Mẹ , sẽ không thiếu gì 

cho các con vì...”Quyền năng 

Thiên Chúa sẽ rợp bóng trên bà “ 

 . Khi gian truân , khi thất bại , 

khi khổ đau , khi tất cả quay lƣng 

với bạn , xin  hãy quay về ngƣời 

Mẹ yêu thƣơng . Đôi mắt Mẹ vẫn 

dõi theo các con, đôi mắt ngợp 

trời yêu thƣơng và mãi mãi tình 

yêu Mẹ cho đi  không mệt mõi 

…Một Chiều trên đồi cao , đôi 

mắt ây trào dâng máu lệ khi ôm 

xác con yêu . Mùa xuân Israel mà 

sao gió chiều nghe buốt giá . Đồi 

Can vê vẫn còn in đâm hình ảnh 

thập giá ôm trọn xác con mình . 

Mẹ táng xác  con   vào ngôi mộ 

mới trên  đồi Golgotha , bầu trời 

đã sụp đổ dƣới chân , Mẹ thẫn thờ 

đón lấy ngàn mũi gƣơm xuyên 

thấu, trái tim vỡ vụn vì  không 

còn sức để hồi sinh . Ngần ấy đau 
thƣơng , Mẹ tự hỏi : “ Con đƣờng 

Thập giá đã kết thúc chƣa ?! “ 

Tiếng gào thét của giông bão gió 

mƣa  dập vùi  đƣợc chăng nỗi đớn 

đau trong trái tim Mẹ  ?! Cây cối 

thinh lặng cúi đầu , rạp mình 

dƣới  sức hung hãn của cuồng 

phong , dƣờng nhƣ để chia sẻ 

cùng Mẹ nỗi đớn đau này ! Mẹ 

vẫn đứng đó , để nhớ lại lời Chúa 

nhắn nhủ trong giờ phút sinh ly... 

“Này là con Bà “. Tiếng con yêu 

nhƣ lời ủy thác ,  có sức mạnh 

Thiên Thần nâng Mẹ đứng lên để 

tiếp tục con đƣờng cứu độ ...  . 

Mẹ vẫn đứng đó , suối lệ đã thành 

máu khi nhìn thấy thế gian vẫn 

còn chìm đắm trong đam mê tội 

lỗi , trong bóng tối sa mù ...Tôi 

biết rằng ngày nào trên bàn tiệc 

Thánh , Giê Su , Đấng  cứu thế 

còn dâng Mình Máu Thánh để 

làm của lễ hi sinh thì Mẹ vẫn 

đứng đó để chờ đợi những đứa 

con lầm lạc quay về . Trận chiến 

chƣa kết thúc  , Giáo Hội , nhiệm 

thể dấu yêu của con Mẹ , còn 

chiến đấu , còn lao đao , Mẹ vẫn 

còn đứng đó, để cùng chiến đấu 

với chúng ta ; và cũng để  an ủi, 

dắt dìu , che chở . hầu đƣa  tất cả 

các con của Mẹ qua cơn gian nan 

mà trở về nơi quê thật . 

Chuỗi Mân côi vẫn mểm mại 

trong tay , âu yếm nhìn hạt chuỗi 

bé nhỏ dễ thƣơng đã mang lại cho 

tôi sự bình an và lòng tín thác . tôi 

hiểu rằng con đƣờng ngắn nhất 

đến với Chúa chính là trái tim Mẹ 

. Tâm hồn sẽ nhẹ nhàng , vui tƣơi 

nếu tôi siêng năng chạy đến với 

Mẹ , nguồn hạnh phúc của mọi 

ngƣời . Ngắm nhìn Mẹ ,lòng rộn 

ràng , quanh đây tiếng đàn của 

các thiên thần ráo rắc  .Với tấc 

lòng yêu thƣơng , tôi khẻ hát 

:”Xin dâng Mẹ lời Fiat hôm qua , 

xin dâng Mẹ đời hôm nay Thập 

giá . Xin theo mẹ về Giêt sê mani , 

đi trót con đƣờng núi lệ Can Vê “ 

                                                  

                             Maria Phƣợng 

                                                       

HĐĐ.PSTT  Đức Giáo  Hoàng 

Gioan.23
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Đức Giáo Hoàng cảnh 

báo chống lại „mục tử xấu‟ 

Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo 

sĩ không nên để cho lòng tham 

điều khiển mình 

October 7, 2014  

Joshua J. McElwee for 

National Catholic Reporter  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

chủ tế Thánh lễ ở vƣơng cung 

thánh đƣờng Thánh Phêrô vào 

ngày Chúa nhật tại Vatican 

(Ảnh: AFP/Gabriel Bouys) 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

khai mạc cuộc họp các giám mục 

Công giáo trên toàn thế giới vào 

hôm Chúa nhật vừa qua – bƣớc 

ngoặt có thể có trong triều đại 

giáo hoàng của ngài – bằng việc 

cảnh báo chống lại “mục tử xấu” 

là những ngƣời gây gánh nặng 

cho giáo dân và “ngăn cản” Thiên 

Chúa bằng việc không để cho 

Chúa Thánh Thần dẫn dắt. 

Đức Phanxicô nói trong bài 

giảng Thánh Lễ khai mạc Thƣợng 

Hội Đồng, nhấn mạnh về những 

thách đố hiện nay trong đời sống 

gia đình, tại Vƣơng Cung Thánh 

Đƣờng Thánh Phêrô. 

Đề cập đến bài đọc Thánh Lễ 

trong ngày và đến lời cảnh báo 

của tiên tri Ezekiel về ngƣời mục 

tử chỉ biết chăm sóc cho bản thân 

và không quan tâm đến đoàn 

chiên, Đức Giáo Hoàng nói rằng 

một số mục tử bị cám dỗ bởi 

“lòng tham tiền bạc và quyền 

lực.” 

“Để thỏa mãn lòng tham này 
mục tử xấu đặt những gánh nặng 

không thể chịu đựng đƣợc lên vai 

của ngƣời khác, nhƣng chính họ 

thì lại không buồn động ngón tay 

vào,” Đức Phanxicô nói. 

Đức Giáo Hoàng cũng nêu ra 

rõ ràng những điều Thƣợng Hội 

Đồng không phải thực hiện. 

“Thƣợng Hội Đồng không có 

nghĩa là để thảo luận về những ý 

tƣởng cao đẹp, sắc sảo, hoặc để 

xem ai thông minh hơn,” Đức 

Giáo Hoàng nói. “Thƣợng Hội 

Đồng có nghĩa là để dƣỡng nuôi 

tốt hơn và hƣớng tới vƣờn nho 

của Thiên Chúa, để giúp thực 

hiện ƣớc mơ của Ngƣời, kế hoạch 

yêu thƣơng của Ngƣời dành cho 

dân Ngƣời.” 

Những lời của Đức Phanxicô 

hôm Chúa nhật có thể sẽ tƣơng 

hợp với nhiều suy đoán về những 

định hƣớng mà giáo hoàng hy 

vọng Thƣợng Hội Đồng, trong đó 
khoảng 190 giám mục và hồng y, 

sẽ thảo luận về các chủ đề đời 

sống gia đình diễn ra trong các 

phiên họp kín từ ngày 06 đến 

ngày 19 tháng Mƣời. 

Đề cập đến bài Tin Mừng 

Chúa Nhật – dụ ngôn trong Tin 

Mừng Matthêu, Chúa Giêsu nói 

về các tá điền chiếm vƣờn nho 

của chủ – Đức Phanxicô nói các 

giám mục cũng có thể “bị cám dỗ 

„để chiếm‟ vƣờn nho, vì lòng 

tham vốn luôn luôn hiện hữu 

trong con ngƣời chúng ta.” 

“Giấc mơ của Thiên Chúa luôn 

luôn xung khắc với thói đạo đức 

giả của một số tôi tớ Ngƣời”, Đức 

Phanxicô nói. “Chúng ta có thể 

„ngăn cản‟ giấc mơ của Thiên 

Chúa nếu chúng ta không để cho 

Chúa Thánh Thần dẫn dắt.” 

Nguồn: National Catholic 

Reporter 

  

http://ncronline.org/news/vatican/pope-opens-synod-criticizing-bad-shepherds-those-who-thwart-god
http://ncronline.org/news/vatican/pope-opens-synod-criticizing-bad-shepherds-those-who-thwart-god
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 Cuộc trở lại của Phanxicô 

Muốn hiểu một cái gì về cuộc 

phiêu lƣu của Phanxicô thì cần 

thiết bắt đầu bằng cuộc trở lại, 

hoán cải của ngài.  

Các tài liệu nguồn ghi lại 

những mô tả khác nhau về sự kiện 

này, với các thay đổi đáng chú ý 

giữa chúng. May mắn là chúng ta 

có một nguồn hoàn toàn đáng tin 

cậy, miễn cho chúng ta việc phải 

lựa chọn giữa các phiên bản khác 

nhau. Chúng ta có chứng từ của 

chính Phanxicô trong bản Di chúc 

của ngài, chính các lời phát ra từ 

môi miệng của ngài, “ipsissima 

vox”, kiểu nói nhƣ khi nói về các 

lời do chính Đức Kitô nói ra, 

những lời đáng tin cậy đƣợc thuật 

lại trong Phúc Âm.  Chúc thƣ nói: 

“Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ 

Phanxicô ơn bắt đầu cuộc đời 

hoán cải nhƣ thế này: khi còn 

sống trong tội lỗi, mỗi lần trông 

thấy ngƣời phung, tôi lấy làm ghê 

tởm lắm. Nhƣng chính Chúa đã 

dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ 

lòng thƣơng xót họ. Khi xa cách 

họ, điều trƣớc kia đối với tôi là 

ghê tởm đã trở thành ngọt ngào 

cho tôi trong tâm hồn cũng nhƣ 

ngoài thể xác. Sau đó, tôi chờ đợi 

ít lâu và ra khỏi thế gian.” 

Các sử gia có lý khi dựa vào 

bản văn này nhƣ một cơ sở nền 

tảng, tuy nhiên có một giới hạn 

không thể vƣợt  trong phạm vi 

mối quan tâm của họ. Các nhà sử 

học, thậm chí những ngƣời có 

những ý định tốt nhất và dành cho 

những phẩm tính độc đáo của 

cuộc đời của Phanxicô một tâm 

tình ngƣỡng mộ cao nhất, -chẳng 

hạn nhƣ Raoul Manselli trong số 

các sử gia ngƣời Ý-, thất bại trong 

việc hiểu lý do cơ bản, lý do cuối 

cùng của sự thay đổi tận căn của 

ngài. Họ dừng lại, -và nhƣ vậy, 

đúng là phù hợp với phƣơng pháp 

của họ-, ở ngƣỡng cửa, khi nói về 

“một bí mật của Phanxicô”, một 

bí mật mà đối với họ vẫn mãi là 

một bí mật!  

Điều có thể đƣợc chứng minh 

một cách lịch sử, - các nhà sử học 

nói-  đó là quyết định của 

Phanxicô thay đổi địa vị xã hội 

của mình. Từ thực tại thuộc về 

giai cấp giàu có, - mà tính quý tộc 

và sự giàu có là hai đặc thù đƣợc 

thị dân nhìn nhận - ngài đã chọn 

tự đặt mình vào thái cực ngƣợc 

lại, bằng cách chia sẻ cuộc sống 

của những ngƣời thấp kém nhất, 

những ngƣời đƣợc gọi là “hèn 

mọn”, những ngƣời bị bởi mọi 

thứ nghèo khổ tác hại. 

Các nhà sử học đã có lý khi 

nhấn mạnh trên sự kiện là vào lúc 

khởi đầu, Phanxicô đã không 

chọn sự nghèo khó và càng không 

chọn sự bần cùng; ngài chọn 

ngƣời nghèo! Sự thay đổi đƣợc 

thúc đẩy bởi giới luật: “Hãy yêu 

ngƣời lân cận ngƣơi nhƣ chính 

ngƣơi,” hơn là lời khuyên: “Nếu 

anh muốn nên trọn lành, hãy đi, 

bán tất cả những gì anh có, rồi 

cho ngƣời nghèo, sau đó đến và 

theo Tôi.” Chính lòng cảm thông 

ngƣời nghèo hơn là sự tìm kiếm 

chính sự toàn thiện của mình đã 

thúc đẩy Phanxicô, bác ái hơn là 

nghèo khổ. 

Tất cả những ý kiến trên của 

các nhà sử học đều đúng, tuy 

nhiên chúng còn chƣa đụng đến 

cốt lõi của vấn đề. Đó mới chỉ là 

hậu quả của sự thay đổi chớ chƣa 

phải là nguyên nhân của nó. Sự 

lựa chọn đích thật thì triệt để hơn 

nhiều: nó không phải là việc lựa 

chọn giữa giàu có và nghèo khổ, 

hoặc giữa ngƣời giàu và ngƣời 

nghèo, giữa việc thuộc về một 

giai cấp này hơn là giai cấp kia, 

nhƣng là lựa chọn giữa chính ngài 

và Thiên Chúa, giữa cứu sự sống 

ngài hoặc đánh mất. 

Có vài ngƣời (ví dụ, ở vào thời 

gần với chúng ta nhƣ Simone 

Weil) đến với Đức Kitô do lòng 

yêu mến ngƣời nghèo, và có 

những ngƣời khác đến với ngƣời 

nghèo do lòng yêu mến Đức Kitô. 

Thánh Phanxicô thuộc về loại 

ngƣời thứ hai này. Động cơ sâu 

xa làm ngài hoán cải không mang 

một bản sắc xã hội, nhƣng Tin 

mừng. Đức Giêsu đã công thức 

THÁNH PHANXICÔ ASSISI VÀ SỰ TRỞ VỀ VỚI TIN MỪNG. 

Trích dịch trong tác phẩm “Phải lòng với Đức Kitô”
1
 của Cha Raniero Cantalamessa, ofm. Cap.. 

Tác phẩm này gồm những bài suy niệm mà cha Cantalamessa đã giảng cho Giáo triều Rôma vào Mùa 

Chay 2004. 

Ts Alexis Trần Đức Hải, ofm 

Mục đích của suy niệm đầu tiên này là làm nổi bậc lên bản chất của việc Phanxicô trở về với Tin 

Mừng. Trong cuốn sách nghiên cứu về “Cuộc cải cách Giáo Hội thật và giả”, nhà thần học Yves Congar 

nhìn thấy ở Phanxicô gƣơng mẫu rõ ràng nhất của sự canh tân Giáo Hội bằng sự thánh thiện.
1
 Chúng tôi 

muốn tìm hiểu xem cuộc cải cách của ngài bằng con đƣờng thánh thiện hệ tại ở điều gì, và ở trong mọi 

thời kỳ của Giáo Hội, kể cả thời đại của chúng ta, gƣơng mẫu của ngài bao gồm những cái gì. 
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hóa định luật, một lần cho tất cả, 

ở một trong những câu long trọng 

và chắc chắn xác thực nhất của 

Tin Mừng: 

“Ai muốn theo Thầy, phải từ 

bỏ chính mình, vác thập giá mình 

mà theo. Quả thật, ai muốn cứu 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn 

ai liều mất mạng sống mình vì 

Thầy, thì sẽ tìm đƣợc mạng sống 

ấy.” (Mat 16: 24-25)  

Khi ôm hôn ngƣời phung, 

Phanxicô đã phải từ bỏ chính 

mình, nếm mùi cay đắng, phải 

chống trả lại với chính bản thân 

ngài. Celanô, sử gia đầu tiên, đã 

thấy đƣợc điều này khi ngài viết 

trong Celanô, Vita Prima, VII, 17 

: “Ngày nọ, ngài gặp một ngƣời 

phung. Vƣợt lên trên chính phản 

ứng của bản thân, ngài tiến lại gần 

ngƣời này và ôm hôn anh ta. Rồi 

ngài bắt đầu đánh giá bản thân 

ngày càng thấp kém, cho đến khi, 

nhờ lòng thƣơng xót của Đấng 

Cứu thế, ngài hoàn toàn chiến 

thắng đƣợc bản thân”
1
 

Phanxicô không đến với ngƣời 

phung một cách bột phát, bằng 

một quyết định của ý chí của ngài, 

nhƣng bằng một tâm tình đồng 

cảm mang tính nhân bản và tôn 

giáo: “Thiên Chúa dẫn tôi đến với 

ngƣời phung.”- Ngài viết nhƣ thế. 

Chính trên chi tiết nhỏ này mà 

các sử gia không thể đƣa ra một 

phán đoán, nhƣng, trong thực tế, 

nó lại là nguồn của mọi sự. Đức 

Giêsu đã chuẩn bị tâm hồn của 

Phanxicô để ngài tự do đáp lại ân 

sũng vào lúc thuận lợi. Nhiều 

biến cố khác nhau đã chuẩn bị 

tâm hồn ngài cho việc này: giấc 

mơ ở Spôlêtô và câu hỏi ngài 

muốn phục vụ ông chủ hay là 

ngƣời đầy tớ; cơn bệnh của ngài; 

sự việc ngài bị giam tù ở Perugia 

                                                 
1
 Celano, Vita Prima, VII, 17 

và nỗi lo âu kỳ lạ không còn làm 

ngài tìm thấy vui thú trong các 

cuộc giải trí náo nhiệt, và đồng 

thời lại thúc đẩy ngài tìm đến 

những nơi cô tịch. 

Nói cách thực tế, vào thời khắc 

đó, đối với Phanxicô, ngƣời 

phung là hiện thân của Đức 

Giêsu. Cuộc hoán cải của 

Phanxicô mang cùng bản chất 

nhƣ cuộc trở lại của Phaolô. Vào 

một thời điểm nào đó, những gì 

mà Phaolô trƣớc kia cho là “một 

mối lợi” thì nay biến thành “một 

mất mát” “vì Đức Kitô” (Ph 

3:5t.); điều này lập lại một lần 

nữa đối với Phanxicô, những gì 

trƣớc kia là cay đắng thì nay trở 

thành ngọt ngào,“vì  Đức Kitô”. 

Sau giây phút này, cả hai vị có thể 

nói:  “Không còn là tôi sống, 

nhƣng là Đức Kitô sống trong 

tôi.” 

Tất cả các điều này buộc 

chúng ta điều chỉnh lại một hình 

ảnh nào đó về Phanxicô,  một 

hình ảnh đã bị nền văn chƣơng 

sau này và đã đƣợc thi hào Dante 

lấy lại trong tác phẩm Divine 

Comedy
2
 của ông, biến nó thành 

bình dân, phổ biến. Ẩn dụ nổi 

tiếng về việc Phanxicô đính hôn 

với Bà Chúa Nghèo - một ẩn dụ 

để lại những dấu vết sâu đậm 

trong truyền thống nghệ thuật và 

thi thơ Phan sinh-, có thể dẫn 

chúng ta đi lạc đƣờng. Anh /chị 

không thể “phải lòng với” một 

nhân đức, kể cả sự nghèo khó; 

anh /chị phải lòng với một con 

người. Hôn lễ của Phanxicô, cũng 

nhƣ của các nhà thần bí khác, là 

một hôn lễ với Đức Kitô. 

“Một buổi tối nọ, khi thấy thần 

trí của Phanxicô chia trí cách bí 

ẩn, và nét mặt thì rạng rỡ lên, các 

bạn ngài đã thắc mắc hỏi ngài 

phải chăng đang nghĩ đến việc 

cƣới vợ, thì ngài trả lời rằng: “Tôi 

                                                 
2
 Paradiso, XI, vv. 58-74 

sẽ cƣới một cô vợ xinh đẹp và 

sang trọng nhất, mà các bạn chƣa 

bao giờ thấy có ai có thể sánh bì.” 

Câu trả lời này thƣờng bị giải 

thích cách sai lạc. Dựa vào văn 

mạch, rõ ràng là cô dâu ở đây 

không phải là sự nghèo khó, 

nhƣng là kho tàng đƣợc chôn dấu 

và viên ngọc quí chính là Đức 

Kitô. Khi qui chiếu về câu chuyện 

trên, Celanô chú giải nhƣ sau: 

“Cô dâu vô tì vết của Chúa là tôn 

giáo chân thật mà ngài nhận lấy, 

và kho tàng che giấu là Nƣớc Trời 

mà ngài tìm kiếm với lòng ao ƣớc 

mãnh liệt.”
3
 

Phanxicô không kết hôn với sự 

nghèo khó, hoặc kể cả ngƣời 

nghèo. Ngài kết hôn với Đức 

Kitô, và vì tình yêu đối với Ngƣời 

mà ngài kết hôn với Bà Chúa 

Nghèo, “trong một hôn lễ thứ hai” 

nhƣ đã xảy ra nhƣ thế. Đây sẽ 

luôn là điều xảy ra nhƣ thế trong 

sự thánh thiện của ngƣời Kitô 

hữu. Nếu tình yêu dành cho sự 

nghèo khó và dành cho ngƣời 

nghèo không đƣợc đặt nền tảng 

trên tình yêu dành cho Đúc Kitô, 

ngƣời nghèo sẽ bị “sử dụng”
4
 

cách này hoặc cách khác, và sự 

nghèo khó sẽ dễ dàng trở thành 

một vấn đề, một đề tài chống lại 

Giáo Hội, hoặc một phô trƣơng về 

tình trạng thiện hảo hơn so với 

những ngƣời khác trong Giáo 

Hội, nhƣ đã xảy ra, -đáng tiếc 

thay!- kể cả với một số ngƣời vốn 

là môn đồ của “ngƣời nghèo bé 

nhỏ” (Poverello). Trong cả hai 

trƣờng hợp, nghèo khó trở thành 

một trong những hình thái tệ hại 

nhất của sự giàu sang, nơi đó 

ngƣời ta giàu có trong chính sự 

công chính của mình! 

Alexis Trần Đức Hải ofm dịch 

                                                 
3
 Celano, Vita prima, III, 7 

4
 Theo nghĩa “lạm dụng” (Nd) 
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I.- Chữ TAU và Thánh 

Phanxicô 

Căn cứ vào chứng từ của 

những tác giả viết hạnh Thánh 

Phanxicô thƣở ban đầu, đặc biệt 

Tôma Celano (trong quyển Các 

phép lạ của Thánh Phanxicô, viết 

tắt 3Cel 3) và thánh Bonaventura 

(trong Tiểu truyện = Tt 2, 9), 

chúng ta biết: vị Thánh Nghèo 

Thành Assisi có thói quen dùng 

chữ TAU để diễn tả tâm tình đạo 

đức sốt mến của mình, khi viết 

chữ đó lên tƣờng để tƣởng nhớ 

Thánh Giá Chúa Kitô, và viết vào 

cuối những lá thƣ nhƣ một dạng 

chữ ký. Chúng ta có một bằng 

chứng cụ thể là bản thủ bút kép 

do Thánh nhân tự tay viết tặng 

cho anh Lêô sau khi ngài nhận 

đƣợc năm Dấu Thánh trên núi La 

Verna vào tháng 9 năm 1224. Thủ 

bút quý báu này (hiện lƣu giữ 

trong thƣ viện của “Tu Viện 

Thánh” tại Assisi do Nhánh Anh 

em hèn mọn viện tu quản lý) đƣợc 

viết cả hai mặt trên một miếng da 

cừu, với hai nội dung: “Kinh ngợi 

khen Thiên Chúa Tối Cao” (viết ở 

mặt trƣớc của thủ bút) và “Lời 

chúc lành cho Anh Lêô” (viết ở 

mặt sau) (x. Tác phẩm của Thanh 

Phanxicô Assisi, ấn bản 2008, tr. 

212-216). Chính anh Lêô tự tay 

ghi bằng mực đỏ ba chi tiết trên 

mặt sau của thủ bút, để phân biệt 

CHỮ TAU  

 

TAU
1
, theo cách phát âm của ngƣời Pháp là “TÔ”, là một chữ trong bảng chữ cái 

Hip-ri và Hy lạp, tƣơng đƣơng với chữ T trong hầu hết các bảng chữ cái của châu Âu, 

tiêu biểu là bảng chữ cái La tinh, từ đó các thừa sai Dòng Tên đã rút ra bảng chữ cái 

tiếng Việt trong chữ quốc ngữ hiện đại. 
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với nội dung thủ bút của Thánh 

Phanxicô viết bằng mực đen:  

1) Bên trên lời chúc lành là 

mấy câu giải thích sau đây của 

anh Lêô: “Hai năm trƣớc khi qua 

đời, Thánh Phanxicô lên ẩn viện 

La Verna thực hành chay tịnh 40 

ngày để kính Đức Trinh Nữ Maria 

Mẹ Thiên Chúa và kính Thánh 

Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, từ 

lễ Đức Mẹ Lên Trời đến lễ Thánh 

Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen 

trong tháng 9. Và Chúa đã đặt tay 

trên thánh nhân; sau khi đƣợc 

thấy và nghe một Thiên Thần 

Xêraphim ngỏ lời, rồi nhận đƣợc 

năm Dấu Thánh của Chúa Kitô in 

lên thân xác mình, thánh nhân 

sáng tác kinh Ngợi khen này, ở 

trang bên kia, chính ngài tự tay 

viết lời kinh đó để cảm tạ Thiên 

Chúa đã ban ơn lành cho mình”.  

2) Trong khoảng trống giữa 

lời chúc lành và chữ TAU, anh 

Lêô ghi: “Thánh Phanxicô tự tay 

viết lời chúc lành này cho tôi, tu 

sĩ Lêô”. Điều này hòan toàn phù 

hợp với lời kể của Tôma Celanô 

trong Hạnh thứ hai viết về Thánh 

Phanxicô, theo đó nhờ thủ bút 

này, anh Lêô thắng vƣợt đƣợc 

một chƣớc cám dỗ nặng: nghi ngờ 

mình không đƣợc rỗi linh hồn (x. 

2 Cel 49). 

3) Lời chúc lành gồm ba câu, 

thì câu thứ ba đƣợc Thánh 

Phanxicô viết nhƣ sau: “Xin Chúa 

chúc lành cho anh, hỡi Lêô”, tách 

xa ra khỏi hai câu kia để có chỗ 

vẽ chữ TAU, nhƣng ngài cố tình 

dùng cạnh đứng của Chữ TAU 

tách tên anh Lêô thành hai phần 

xa nhau: “Lê T ô”, và chân chữ 

TAU cắm vào một cái gì đó mang 

hình thù nhƣ một đầu ngƣời. Và 

cũng chính anh Lêô ghi chú thêm 

phía dƣới chữ TAU và đầu ngƣời: 

“Ngài cũng tự tay vẽ chữ Tau này 

với đầu ngƣời”. 

Thủ bút kép vừa đề cập trên 

đây đƣợc gọi là “thủ bút La 

Verna” với đặc điểm: có chữ 

TAU thay chữ ký của Thánh 

Phanxicô. Thủ bút thứ hai, hiện 

đƣợc bảo quản tại Nhà Thờ Chính 

Tòa Spoleto, là lá thƣ Thánh 

Phanxicô viết cho anh Lêô (x. Tác 

phẩm…, tr. 205-206). Thủ bút 

này không có chữ TAU thay chữ 

ký, có lẽ vì thánh nhân đã tự xƣng 

tên “Phanxicô, ngƣời anh em của 

anh” ngay đầu thƣ rồi, nhƣng 

mang một đặc điểm khác rất ý 

nghĩa: đó là nó chứa đựng một số 

lỗi chính tả và văn phạm trong 

tiếng La tinh rất bất toàn của ngài, 

đúng nhƣ ngài nhiều lần tự xƣng 

mình là “ngƣời dốt nát, ít chữ 

nghĩa” (idiota, simplex: x. Thƣ 

gửi Toàn Dòng 39; Di Chúc 19 và 

29). Tuy viết tiếng La tinh sai, 

nhƣng Phanxicô đã để lại cho hậu 

thế những tiểu phẩm rất giá trị về 

đời sống tâm linh. 

II.- Kinh thánh và chữ TAU 

1. Trong Cựu Ƣớc, ngôn sứ 

Ê-dê-ki-en đã ghi lại lời Thiên 

Chúa phán với một trong những 
ngƣời đƣợc trao nhiệm vụ trừng 

phạt thành Giêrusalem bất trung: 

“Hãy rảo khắp thành, khắp 

Giêrusalem. Hãy ghi dấu chữ 

TAU lên trán những ngƣời đang 

rên siết khóc than về mọi điều ghê 

tởm đang xảy ra trong khắp 

thành… Hãy giết cho sạch; nhƣng 

tất cả những ai mang dấu (tức 

chữ TAU) trên mình, các ngƣơi 

chớ đụng đến” (Ed 9, 4. 6). Thánh 

Gioan, trong Tân Ƣớc, tuy không 

nhắc đích danh chữ TAU, nhƣng 

nói tới những tối tớ Thiên Chúa 

đƣợc đóng ấn trên trán, chứng tỏ 

họ thuộc về Thiên Chúa (x. Kh 7, 

2-4), tức những ngƣời sẽ đƣợc 

nhìn thấy tôn nhan Thiên Chúa và 

Thánh Danh Ngƣời ghi trên trán 

họ (x. Kh 22, 4). Những kiểu nói 

“đóng ấn trên trán, ghi trên trán” 

chắc chắn ám chỉ điều Êdêkien 

nói trong Cựu Ƣớc về những tín 

hữu đƣợc Thiên Chúa tuyển chọn, 

dành riêng và che chở đặc biệt 

bằng cách cho ghi chữ TAU trên 

trán. 

2. Phanxicô chịu ảnh hƣởng 
của quan niệm Kinh Thánh về 

chữ TAU 

Thánh Bonaventura đã liên kết 

chữ TAU trong sách ngôn sứ 

Êdêkien (Ed 9, 4) với chữ TAU 

trong cuộc đời Thánh Phanxicô. 

Tác giả quyển Đại Truyện kể 

rằng:” Dấu hiệu chữ TAU, đấng 

thánh vẫn tôn kính với lòng yêu 

mến lớn lao. Ngài thƣờng nói đến 

một cách hùng hồn và tự tay viết 

lên các lá thƣ thay cho chữ ký, 

nhƣ thể tất cả nỗ lực của ngài đều 

nhắm đến việc ghi dấu chữ TAU, 

nhƣ lời ngôn sứ (Êdêkien) nói, 

trên trán những ai đang rên siết 

khóc than, thực lòng muốn trở về 

với Chúa Giêsu Kitô” (ĐT 4, 9). 

Cũng chính thánh Bonaventura 

giải thích rằng: “Thánh Phanxicô 

tôn kính chữ TAU vì yêu mến 

Chúa Kitô đã chịu đóng đinh trên 

Thánh Giá, và khi phổ biến lòng 

kính trọng đối với Chữ TAU-

THÁNH GIÁ, ngài luôn tâm 

niệm lời dạy của Thánh Phaolô: 

„Ai muốn thuộc về Chúa Kitô, 

phải đóng đinh xác thịt mình cùng 

với các đam mê dục vọng của nó‟ 

(Gl 5, 24), và để mang lên thân 

thể mình áo giáp của cây Thánh 

Giá, ngài hãm dẹp các ham muốn 
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giác quan bằng một kỷ luật 

nghiêm khắc…” (ĐT 5, 1). Việc 

Thánh Phanxicô phổ biến lòng 

tôn kính đối với Chữ TAU-

THÁNH GIÁ cũng mang thêm ý 

nghĩa nhƣ một hành động phản 

kháng thầm lặng chống lại nhóm 

lạc giáo tự xƣng là “Những Ngƣời 

Nghèo tại Lyon” do Pierre Valdo 

(1140-1217) thành lập, và “giáo 

hội” Cathare gồm những ngƣời tự 

gọi mình là “hoàn thiện và trong 

sạch” với chủ trƣơng loại bỏ 

Thánh Giá, vì cho rằng Thánh Giá 

không xứng đáng với công trình 

cứu chuộc của Thiên Chúa. 

III.- Phanxicô cũng chịu ảnh 

hƣởng của những sự kiện xảy 

ra trong thời đại mình 

Sau khi Phanxicô bƣớc vào 

cuộc đời hoán cải ở tuổi 23 

(khoảng năm 1205/1206), xảy ra 

ba sự kiện sau đây có liên quan 

tới chữ TAU: 

1. Cuộc hoán cải của 
Phanxicô diễn ra cách tiệm tiến 

qua nhiều sự kiện, nhƣng sự kiện 

đƣợc ngài nhắc lại một cách nổi 

bật ngay trong câu mở đầu Di 

Chúc, là cuộc gặp gỡ ngƣời 

phong cùi (x. DC 1-2). Cuộc gặp 

gỡ này có tác dụng thay đổi tận 

căn quan niệm và cảm nghiệm 

cuộc sống của chàng thanh niên 

vốn thích thú và tìm hƣởng thụ sự 

ngọt ngào của cuộc sống sung túc, 

nay cái ngọt ngào cũ trở thành cái 

đắng đót mới, và cái đắng đót cũ 

(mỗi khi nhìn thấy ngƣời phong 

cùi) biến thành cái ngọt ngào mới 

cho Phanxicô “trong tâm hồn 

cũng nhƣ ngoài thể xác” (DC 3). 

Sự thay đổi sâu sắc ở bình diện 

tâm thể lý ấy đƣợc biểu hiện cụ 

thể ra bên ngoài bằng việc 

Phanxicô thƣờng xuyên đích thân 

đến phục vụ tại một trại phong (x. 

2 Cel 9d; x. 1Cel 17a; Ba Ngƣời 

Bạn = BNB 11 b-c; ĐT 2, 6), và 

ngài cũng muốn rằng các anh em 

đến với mình phải lƣu lại trong 

những trại phong để phục vụ bệnh 

nhân (x. Sƣu tập Assisi = StAs 9b; 

Fioretti, Những Bông Hoa Nhỏ = 

Nbhn, chƣơng 25). Năm 1209, khi 

Phanxicô cùng đi với 11 anh em 

tiên khởi đến Roma để xin Đức 

Giáo Hoàng Innicentê III phê 

chuẩn luật sống do ngài “nhờ anh 

em viết ra một cách đơn sơ ngắn 

gọn” (x. DC 15), ngài tá túc tại 

“bệnh viện phong của Thánh 

Antôn (Ẩn sĩ)” gần đền thờ 

Latêranô (x. ĐT 3, 9). Trên áo 

dòng của các tu sĩ phục vụ bệnh 

nhân tại đây có gắn một chữ TAU 

lớn. Phanxicô, vốn rất sính các 

biểu tƣợng, khi nhìn thấy chữ 

TAU-THÁNH GIÁ trên tu phục 

của những ngƣời chuyên chăm 

sóc bệnh nhân phong, bèn liên 

tƣởng tới “tình yêu Chúa Kitô, 

Đấng đã muốn đƣợc nhận biết 

nhƣ một ngƣời phong” (X. 

Fioretti, Nbhn, chƣơng 25). 

2. Năm 1212, khoảng 50.000 
thiếu niên Pháp và Đức, do vài 

nhà Tiên Tri trẻ thôi thúc, đã lên 

đƣờng hƣớng vể Giêrusalem, 

không phải để chém giết ngƣời 

Hồi giáo – làm sao các thiếu niên 

làm đƣợc điều đó? – nhƣng là để 

thực hiện ý tƣởng do vị viện phụ 

Dòng Xitô tăm tiếng Joachim de 

Flore đề xƣớng: “thực hiện thập 

tự chinh bằng lời nói (rao giảng) 

và bằng gƣơng lành” thay cho vũ 

khí, và cuối cùng để đƣợc ơn tử vì 

đạo. Cuộc mạo hiểm vô tiền 

khoáng hậu này kết thúc hết sức 

bi thảm: một phần “thập tự binh 

nhí” chết dọc đƣờng, một phần bị 

những thƣơng lái Pháp tại 

Marseille đánh lừa, chở sang 

miền Ban-căng (Đông Âu) và Ai 

Cập (Đông-Bắc châu Phi) bán 

làm nô lệ. Nhƣng có một chi tiết 

đầy ý nghĩa: những ngƣời tổ chức 

cuộc “Thập tự chinh trẻ con” này 

đã chọn chữ TAU làm cờ hiệu, 

một biểu tƣợng đầy sức mê hoặc, 

không chỉ đối với trẻ con. 

Phanxicô cũng bị cuốn hút bởi 

biểu tƣợng này, và cũng vào năm 

1212 ấy, ngài cùng đi với một anh 
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em sang Syria với mục đích 

“truyền giáo cho ngƣời Hồi Giáo 

bằng lời nói và gƣơng lành”, 

nghĩa là thực hiện “một cuộc thập 

tƣ chinh truyền giáo” với hai bàn 

tay trắng giống nhƣ các “thập tự 

binh nhí” kia, và cũng thất bại, 

thất bại do gặp gió bão trên biển, 

nhƣng may thay không mất mạng 

và trở về lại Ý an toàn (x. Jonh 

Holland SMITH, Francis of 

Assisi, London 1872, tr. 94-95). 

Một thử nghiệm thứ hai về ƣớc 

mơ “truyền giáo cho ngƣời Hồi 

Giáo bằng lời nói và gƣơng lành” 

ở Marốc năm 1213 cũng thất bại, 

vì Phanxicô ngã bệnh khi chỉ mới 

đi tới Tây Ban Nha, khiến ngài 

phải trở về Ý. 

3. Cuối cùng, chính bài diễn 
văn khai mạc Công Đồng 

Latêranô IV ngày 11 tháng 11 

năm 1215 của ĐGH Innocentê III 

(trị vì từ 1198 đến 1216) đã đánh 

động tâm hồn Phanxicô cách 

mãnh liệt nhất. Trong phần thứ 

hai của bài diễn văn, ĐGH triển 

khai ý nghĩa chữ TAU trong sách 

ngôn sứ Êdêkiên (Ed 9, 4. 6). 

Ngài dùng chính lời Thiên Chúa 

đã ngỏ với vị ngôn sứ để nói trực 

tiếp với mỗi nghị phụ: “Hãy ghi 

chữ TAU lên trán mọi ngƣời. Chữ 

TAU là mẫu tự cuối cùng của 

bảng chữ cái Hipri và mang hình 

thù THÁNH GIÁ. Ai mang dấu 

hiệu chữ TAU trên trán, đó là 

ngƣời biểu hiện sự rạng rỡ của 

THÁNH GIÁ qua thái độ sống 

của mình; đó là ngƣời đóng đinh 

xác thịt với những tật xấu và tội 

lỗi của nó vào Thánh Giá; đó là 

ngƣời quả quyết rằng: tôi không 

muốn tự hào về điều gì khác 

ngoài THÁNH GIÁ Chúa Giêsu 

Kitô…; ai mang chữ TAU sẽ gặp 

đƣợc lòng thƣơng xót, dấu chứng 

của một đời sống hoán cải và đổi 

mới trong Chúa Kitô… Vậy hãy 

bênh vực và phổ biến chữ TAU và 

THÁNH GIÁ”. Nếu đúng 

Phanxicô đã có mặt tại Công 

đồng Latêranô IV nhƣ tƣơng 

truyền, thì chắc  

chắn ngài đã 

nghe lời kêu gọi 

này của Đức 

Giáo Hoàng và 

đã hiểu đó là một 

lời kêu gọi nhằm 

động viên toàn 

thế giới Kitô 

giáo đi vào một 

chiến dịch hoán 

cải và sống đời 

đền tội. Đành 

rằng ĐGH cũng 

đã thông báo cho 

Công Đồng 

quyết định tổ 

chức cuộc Thập 

tự chinh quân sự 

thứ năm nhằm giải phóng Thánh 

Địa khỏi tay ngƣời Hồi giáo. 

Chính đấng kế vị ngài là ĐGH 

Hônôriô III sẽ khởi binh để thực 

hiện quyết định này vào năm 

1217, nhƣng đối với hai vị sáng 

lập hai Hội Dòng Hành Khất là 

Phanxicô (Dòng Anh em hèn 

mọn, từ 1209) và Đa-minh (Dòng 

thuyết giáo, từ 1215), cả hai đều 

có mặt tại Công đồng Latêranô 

IV, thì chính lời kêu gọi phát 

động chiến dịch hoán cải, sống 

đời đền tội và dùng việc rao giảng 

Tin Mừng để canh tân đời sống 

Giáo Hội đƣợc đón nhận nhƣ một 

ánh sáng củng cố ơn linh hứng 

nguyên thủy của các ngài. Riêng 

Phanxicô, cùng với một số anh 

em hèn mọn đã đi nhờ tàu chở 

Thập tự quân sang Cận Đông vào 

giữa năm 1219, nhƣng không phải 

để tham gia hoặc ủng hộ cuộc 

chiến tranh vũ trang, trái lại chỉ để 

làm một hành động khiến mọi  

ngƣời ngỡ ngàng: Phanxicô, đƣợc 

anh Il-lu-mi-na-tô tháp tùng, đích 

thân đi gặp vua Hồi giáo, Sultan 

el-Melek el-Kamel, để rao giảng 

Phúc Âm cho đức vua, một cố 

gắng chinh phục ngƣời Hồi giáo 

bằng đối thoại thay vì bằng đối 

đầu với vũ khí. Phanxicô, con 

ngƣời xây dựng hòa bình và đề 

xƣớng phƣơng pháp đối thoại liên 

tôn, đã nhiệt liệt hƣởng ứng lời 

kêu gọi của ĐGH Innocentê III tại 

Công đồng Latêranô IV: canh tân 

Giáo Hội bằng đời sống hoán cải, 

đền tội và rao giảng Tin Mừng 

cho mọi ngƣời, để “ghi chữ TAU 

lên trán mọi ngƣời”. Hoán cải và 

sống đời đền tội là đề tài cốt lõi 

của hoạt động rao giảng của 

Phanxicô và các anh em tiên khởi 

(x. Luật không sắc dụ = Lksd 21, 

3. 7-8; Thƣ gửi các tin hữu = T 

Th 25. 63; 1Cel 23). Và huynh đệ 

đoàn do ngài quy tụ đã tự chọn 

cho mình tên gọi: “Những ngƣời 

sống đời đền tội gốc Assisi” (x. 

BNB 37; Khuyết danh Pêrugia = 

KdP 19), trƣớc khi mang danh 

hiệu cuối cùng là “Anh em hèn 

mọn”, là “đoàn chiên nhỏ bé, 

đƣợc Chúa Cha vui lòng ban 

Nƣớc Trời (x. Lc 12,32; StAs 

101), nghĩa là đƣợc ghi dấu chữ 

TAU của đời sống hoán cải và 

đền tội, tin vào Phúc Âm và bƣớc 

theo dấu chân Chúa Kitô dƣới tác 

động thánh của Chúa Thánh Linh 

để đến với Chúa Cha (x. T TD 

50-52) và đến với mọi ngƣời bằng 

cách “dùng lời nói và việc làm mà 

làm chứng cho tiếng nói của 

Chúa” (T TD 9). 

IV Kết luận 
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-Phanxicô không phải là ngƣời 

khởi xƣớng linh đạo chữ TAU, 

nhƣng đã sống linh đạo ấy một 

cách xác tín và say mê. 

-Phanxicô đã hiểu một cách 

xuyên suốt ý nghĩa của chữ TAU 

là THÁNH GIÁ nhƣ nguồn mạch 

phát sinh ơn cứu độ, và nguyên 

nhân tạo ra vinh dự cho mình: 

“Chúng ta có thể lấy làm vinh dự 

vì…hằng ngày đƣợc vác Thánh 

Giá của Đức Giêsu Kitô Chúa 

chúng ta” (Huấn ngôn = Hn 5, 8). 

Và “trong thập giá của gian khổ 

ƣu phiền, ta có thể lấy làm vinh 

dự, vì đó là của ta (NB Phanxicô 

hiểu đây là những Thánh Giá 

Chúa gửi đến cho mỗi ngƣời, mà 

mỗi ngƣời phải vác hằng ngày để 

đi theo Chúa: x. Lc 9, 23//) và vì 

Thánh Tông Đồ đã nói: „Ƣớc chi 

tôi không hãnh diện về điều gì 

ngoài Thánh Giá Đức Giêsu Kitô 

Chúa chúng ta‟ ” (Gl 6, 14; x. 

Nbhn 8). Phanxicô đã hiểu Thánh 

Giá theo cả hai nghĩa: của Chúa 

Kitô và của mỗi ngƣời. 

-Phanxicô là ngƣời đầu 

tiên trong lịch sử Giáo Hội 

đƣợc gọi là “ngƣời mến 

Thánh Giá = Amator Crucis” 

– Thánh Giá của Chúa Kitô -

- (x. Tôma Celano Hạnh 

Thánh Clara Trinh nữ, số 

30). Lòng trí ngài luôn “thờ 

lạy và chúc tụng Chúa Giêsu 

Kitô Chí Thánh trong các 

nhà thờ trên thế giới, vì 

Chúa đã dùng Thánh Giá mà 

cứu chuộc thiên hạ” (DC 5). 

Ngài khuyên anh em hãy đọc 

lời nguyện này mỗi khi thấy 

một nhà thờ, dù ở xa, hay 
nhìn thấy một tƣợng Thánh 

Giá hoặc một dấu Thánh Giá 

trên đất, trên tƣờng, trên thân 

cây hay hàng rào dọc đƣờng” 

(1Cel 45b).  

-Vào đầu năm 1225, 

Phanxicô ghé thăm Đan viện 

Đamianô của Thánh Clara. 

Thân xác đau đớn vì bệnh 

tật, tâm hồn lại âu lo không 

biết mình có đƣợc cứu rỗi hay 

không. Trong cuộc “nói khó “ với 

Chúa, ngài nghe tiếng Chúa bảo 

đảm cho ngài “đƣợc dự phần vào 

vƣơng quốc của Chúa”. Lời 

chứng thực này là chất xúc tác 

cho Phanxicô sáng tác ngay tại 

chỗ Bài Ca Anh Mặt Trời, “để ca 

tụng Chúa, để có đƣợc nguồn an 

ủi cho bản thân và để xây dựng 

tâm hồn cho tha nhân” (StAs 83). 

Và lời chứng thực ấy diễn tả 

thành ngôn từ sự kiện Chúa Kitô 

Chiụ Đóng Đinh đã in Năm Dấu 

Thánh vào thân xác Phanxicô ba 

tháng trƣớc đó trên núi La Verna. 

Năm Dấu Thánh nhƣ vẽ hình chữ 

TAU-THÁNH GIÁ cứu độ trên 

da thịt Phanxicô và chứng thực 

một cách hữu hình bên ngoài chất 

lƣợng vô hình của trái tim 

Phanxicô đầy ắp tình yêu dành 

cho THÁNH GIÁ của Con Thiên 

Chúa, khiến ngài đƣợc mệnh danh 

“Ngƣời Mến Thánh Giá”. Lời và 

sự việc chứng thực ấy đƣợc Anh 

Pacificô
5
 xác nhận bằng thị kiến 

                                                 
5
 Theo Thánh Boanaventura, Anh 

Pacificô có tài sáng tác những bài hát thế 

tục và nhờ đó đã được Hoàng Đế phong tặng 
danh hiệu “Thi Bá”. Sau khi nghe Phanxicô 
giảng, anh đã khấn hứa đi theo ngài. Và anh 
được ơn thấy những thị kiến lạ lùng (x. ĐT 4, 
9). 

Chúa ban cho anh “thấy hiện lên 

trên trán Phanxicô một chữ TAU 

lớn nhiều màu sắc, làm cho khuôn 

mặt của ngài rạng rỡ một vẻ đẹp 

lạ lùng” (ĐT 4, 9). 

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô 

Chí Thánh, Đấng đã dùng Chữ 

TAU-THÁNH GIÁ mà cứu chuộc 

thiên hạ! 

Phi Khanh Vƣơng Đình Khởi, 

ofm 

Đàlạt,  Đại lễ Thánh Phanxicô, 

4-10-2014
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Tôi muốn nói với các bạn về 

một con ngƣời mà cả thế giới tôn 

kính. Ngài nổi tiếng đến nỗi mỗi 

ngƣời đều tin rằng mình biết Ngài 

là ai.Trƣớc khi ngƣời ta yêu cầu 

tôi giảng năm chủ nhật về thánh 

Phan-xi-cô Assidi ở France-

Culture, Paris, thành thực tôi đã 

tin rằng mình biết Ngài. Lúc ấy 

tôi đã đọc hơn hai mƣơi cuốn 

sách viết về thánh Phan-xi-cô. Tôi 

đã đi hỏi các chuyên gia, các môn 

đệ của Ngài, các tu sĩ Phan-xi-cô. 

Rồi ngày qua ngày, tôi phát hiện 

mình chẳng biết tí gì về Ngài hay 

gần nhƣ thế. Về Ngài tôi có đƣợc 

một vài hình ảnh nhỏ bé tô hồng. 

Ngài đã thích sự nghèo khó. Ngài 

đã rao giảng với chim chóc. Ngài 

đã thuần tính đƣợc một con chó 

sói hung dữ. Ngài đã thành lập 

một tu hội. Đó là tất cả những gì 

tôi biết. Tuy nhiên, một văn bản 

của Bernanos đã làm tính tò mò 

của tôi chổi dậy lúc tôi hai mƣơi 

tuổi : “Có thể thánh Phan-xi-cô 

Assidi đã không kém bị bất bình 

hơn Lu-te bởi sự sa đọa và mại 

thánh của các giáo chủ. Chắc 

chắn Ngài thực sự đau đớn về 

những điều ấy, bởi vì bản tính 

Ngài khác hẳn với bản tính của 

nhà tu Weimar. Nhƣng Ngài đã 

không khiêu chiến với các tội lỗi 

ấy, Ngài cũng không có ý đối đầu 

với chúng, Ngài lại tự gieo mình 

vào sự nghèo khó, cùng với các 

môn đệ của mình Ngài lao vào đó 

thật thâm sâu trƣớc khi Ngài có 
khả năng, thâm sâu trong mạch 

nguồn hoàn toàn tha thứ và hoàn 

toàn trong sáng. Thay vì cố tƣớc 

lấy nơi Giáo hội các của cải tích 

lũy bất chính, Ngài lại cho Giáo 

hội những kho báu vô hình, và 

với bàn tay hiền dịu của ngƣời 

hành khất ấy, khối vàng và dƣ dật 

nở rộ nhƣ một bờ dậu tháng tƣ…” 

Năm 1983, tôi nhận đƣợc một 

lá thƣ của một phụ nữ trẻ xa lạ. 

Cô ta đã kể cho tôi về một kỳ tích 

đến với mình. Xin phép đƣợc 

trích cho các bạn mấy đoạn : “ Đó 

là vào cuối năm 1973, tôi đƣợc 

hai mƣơi lăm tuổi, đã từ lâu rồi 

tôi bỏ sự sống đạo của tuổi thơ và 

có vẻ nhƣ tôi không còn quan tâm 

cả về Chúa lẫn các thánh. Tôi 

sống nhƣ phần đông những ngƣời 
con gái cùng trang lứa, không hơn 

không kém, không tốt không xấu. 

Và cũng nhƣ nhiều ngƣời, tôi đã 

mong mỏi…cái gì? Tình yêu, 

chân lý, tự do? Và tôi kéo dài sự 

khao khát sống của mình trong 

các đƣờng phố Paris, khi “tàu 

điện ngầm-công việc- ngủ nƣớng” 

cho tôi giờ rảnh. Nơi ẩn dật, nơi 

trốn thoát là đi xem phim. Tối 

hôm đó, tôi đi xem một bộ phim 

mà tôi không biết nội dung. Duy 

nhất chỉ vì tên gọi làm tôi thích : 

Phan-xi-cô hay là Những con 

đường mặt trời của Zeffirelli. 

May mắn là tôi chỉ đi xem một 

mình vì tôi đã khóc từ đầu đến 

cuối:  nằm bẹp vào thành ghế, tôi 

nhƣ một xác chết còn sống, và 

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 

 

Đó là  phụ đề cuốn sách xuất bản của linh mục Stan Rougier,NXB Albin Michel,Paris,2009, 

viết về Cha Thánh Phanxicô (Saint François d‟Assise ou la puissance de l‟amour), tôi xin trích 

dịch lời mở đầu, gửi Chia Sẻ nhân tháng sinh nhật của Ngƣời. 

“ Nếu anh muốn hiểu thánh Phao-lô, 

Anh cần có trái tim của thánh Phao-lô” 

Thánh Bô-na-văng-tu-ra. 
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nhân vật kia trên màn ảnh đƣợc tự 

do và sống động đến làm toạc cả 

màn hình. Về nhà, tôi tra tự điển 

để xem ai là cái lão Phan-xi-cô 

Assidi đó. Ngày hôm sau và các 

đêm tiếp theo, tôi trở lại xem bộ 

phim ấy và tiếp tục khóc. Các câu 

nói trở thành thân thuộc, theo 

đuổi tôi : “Này, hãy để con xây 

dựng”; “Cái gì sinh ra từ xác thịt 

là xác thịt, cái gì sinh ra từ Thần 

Khí là Thần Khí”; “Words,words. 

The was a time when I believed in 

words” ( phim nói tiếng Anh và 

những câu bằng tiếng Anh khắc 

sâu vào tâm trí tôi). Giữa trung 

tâm thế giới mệt  nhọc của chúng 

ta, một ngƣời đã làm sống lại 

trong tôi hứng thú đƣợc sống và 

đƣợc tự do, ngƣời đó đã sẵn sàng 

chỉ cho tôi con đƣờng sống. Phải 

hết cả một năm trời để tôi theo 

ông tới Chúa Ki-tô, và còn phải 

hai năm nữa để ông dẫn tôi đến 

“với vƣờn của chị Clara” trong 

Dòng của các nữ tu clarisses. Đối 

với tôi, cuốn phim không phản 

bội thánh Phan-xi-cô, bởi vì trƣớc 

hết Ngài thực sự là một ngƣời tự 

do và sống động, một ngƣời mà 

tình yêu sống từ Chúa của mình 

đã giải phóng và thúc đẩy tiến về 

phía trƣớc với một sức lực mạnh 

mẽ chƣa bao giờ hơn thế, đến nỗi 

không thể ngừng đƣợc cho tận 

ngày qua đời. Ngài là con ngƣời 

của “luôn luôn xa hơn, luôn luôn 

cao hơn” bởi vì cuộc sống là hoạt 

động, bởi vì “tất cả thuộc về  

chúng ta, nhƣng chúng ta thuộc 

về Chúa Ki-tô và Chúa ki-tô 

thuộc về Thiên Chúa”.” (thánh 

Phao-lô) 

Lời chứng đó làm tôi xúc động 

thật sâu sắc bởi vì nó chứng minh 

sự quan hệ cá nhân của một thiếu 

nữ ngày nay với một con ngƣời 

của thời Trung Cổ.  

Nếu tôi gợi lên chỗ này hay 

chỗ khác sự quan hệ mà tôi có thể 

có với con ngƣời đã sống cách 

đây tám thế kỷ ấy, chính là để 

mời các bạn cùng làm nhƣ vậy. 

“Ôi, thật phi lý, ai tin rằng tôi 

không phải là em!” thi hào Victor 

Hugo đã nói. 

Một ông thánh, một bà thánh 

không phải là những hình ảnh xa 

xăm. Chúng ta có thể nhận biết 

các niềm vui tƣơng tự, các sự xúc 

động rất cận gần, các sự cám dỗ, 

các sự sa ngã, các thao thức tƣơng 

tự. Các ngƣời nam và các ngƣời 

nữ ấy đã hoàn toàn thực hiện bản 

chất con ngƣời nguyên thủy của 

mình. Bị đúc thành tƣợng, họ cho 

chúng ta cảm giác lạnh nhƣ đá. 

Phải có khả năng đồng nhất với 

họ. Nếu không, làm sao nghe 

đƣợc lời mời gọi của họ? 

Biết bao lần tôi nghe các bạn 

trẻ nói với tôi : “Cuộc đời của các 

thánh làm tôi chán ngán. Tôi cảm 

thấy không gần đƣợc. Ngƣời ta kể 

cho tôi các biến cố không thực, 

những biến cố không liên quan 

đến tôi. Đó là một thời kỳ đã qua. 

Ngƣời nam đó, ngƣời nữ đó 

không sống một tí gì cái mà tôi 

đang sống. Tôi cần thấy cái gì với 

họ? Cái đó có thể đem đến cái gì 

cho tôi, tám trăm năm trƣớc 

chúng ta một ngƣời Ý tên là 

Francesco đã tập hợp đƣợc năm 

nghìn môn đệ và tất cả đã đƣợc 

những ngƣời láng giềng nuôi sống 

khi họ không cầu xin gì cả?” 

Vậy thì tôi tìm cái gì trong 

cuộc đời của thánh Phan-xi-cô có 

thể kết nối với cuộc sống của 

chúng ta! 

Hơn một nghìn đầu sách đã 

viết về ngƣời khổng lồ của linh 

đạo này. Vì sao tôi lại dám đề 

xuất một cuốn khác? Có cái gì 

độc đáo còn chƣa nói mà tôi cần 
phải kể nữa? 

Tất cả cuộc sống của tôi tập 

trung vào giai đoạn rất đặc biệt 

gọi là thời trai trẻ. Tôi đã cung 

hiến cho nó ba cuốn sách và hơn 

bốn mƣơi tám năm tiếp cận hằng 

ngày. Tôi đã đặt ống chiếu lên cái 

mầu nhiệm kia, tức là lần sinh thứ 

hai của chúng ta. Tất cả những ai 

đã thay đổi một cái gì đó trên 

hành tinh này đều làm thế, bởi vì 

một tia sáng nhỏ bắt đầu đƣợc 

thắp sáng trong thời trẻ trung. 

Tôi không chỉ viết một cuốn 

sách François d’Assise cho giới 

trẻ, mà chính là bắt đầu từ giới 

trẻ, từ các vấn đề của họ, từ các 

thắc mắc của họ và từ các mơ ƣớc 

của họ. 

Tôi hoài nghi ai đó đọc những 

trang này mà thoát khỏi không tự 

đặt cho mình câu hỏi : “thánh 

Phan-xi-cô có để lại cho tôi một 

lời nhắn nhủ, riêng cho tôi, trong 

cuộc sống của riêng tôi không?” 

Chẳng ai bị phạt khi năng tiếp 

cận với các nhà tìm tòi Thiên 

Chúa! 

Khi kể về cuộc đời của thánh 

Phan-xi-cô, tôi không thể không 

nghĩ tới giới trẻ là những ngƣời 

đã và đang là hành tinh đặc ái của 

tôi. Saint-Exupéry nói tới 

“Mozart bị sát hại” khi nhìn thấy 

một em bé bị thiếu đi kho báu văn 

hóa. Tôi có cảm giác có một 

“Phan-xi-cô Assidi” đang bị nguy 

hiểm, trong trái tim của mỗi 

ngƣời trẻ mà tâm hồn bị bƣng bít, 

mất hết mọi ánh sáng về ý nghĩa 

của cuộc sống. 

Giới trẻ đi tìm các mục tiêu, 

các anh hùng, các lẽ sống. Họ ở 

vào cái tuổi mà họ không thừa 

nhận các giá trị của những ngƣời 

có trách nhiệm đối với họ. Ngƣời 

ta trách móc cho rằng họ thái quá. 

Nếu họ không nhƣ vậy, thì họ có 

còn là tuổi trẻ nữa không? Giữa 

họ với thánh Phan-xi-cô có một 

sự đồng phạm hoàn toàn. Cũng 

nhƣ họ, thánh Phan-xi-cô là một 
ngƣời mê si Đấng Tuyệt Đối. 

Vũ trụ đẹp đẽ hơn vì đã đón 

nhận một ngƣời nhƣ thế. 

TS Nguyễn Hồng Giáp, CPS 

chuyển ngữ. 
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Sau một năm chờ đợi lên vùng 

cao phía tây tỉnh Gia Lai để cảm 

nếm chút nắng nhẹ, mƣa nhiều, 

lành lạnh, thì giờ đây anh em trẻ 

khắp mọi miền đất nƣớc còn tận 

mắt nhìn thấy và tiếp xúc với 

những con ngƣời thân thƣơng, 

gần gũi và hiếu khách nơi vùng 

đất giáo xứ Lệ Cần. Họ đã dành 

cho anh em bao tình thƣơng mến 

qua việc phục vụ ăn uống trong 

suốt ba ngày với những món ăn 

thơm ngon, đầy chất bổ dƣỡng. 

Anh em đƣợc nghỉ ngơi và bồi bổ 

cả tinh thần lẫn vật chất.  

Về tinh thần, mỗi năm một lần, 

mỗi lần ba ngày và mỗi ngày anh 

em đƣợc các anh trong Ban 

thƣờng huấn dọn cho hai món ăn 

rất bổ ích và chất lƣợng theo một 

thực đơn đã đƣợc các đầu bếp 

tinh thần chuẩn bị xa rồi chuẩn bị 

gần, trông rất “bắt mắt”, vì các 

món ăn này xoay quanh một món 

ăn chính: “Sự thật trong đời sống 

chúng ta” mà anh em “thèm” từ 

lâu. Anh em không cảm thấy chán 

ngán các món ăn trong thực đơn 

này, vì nó không kích thích vị 

giác mà còn kích thích mọi giác 

quan trong con ngƣời anh em 

khiến cho em phải nhận diện “sự 

thật” nơi chính mình để chia sẻ 

với anh em và tìm cách thay đổi 

trong tƣơng quan với Chúa và với 

anh em bằng cách “trở về nguồn 

để nhớ lại ý định nguyên thủy của 

Thiên Chúa muốn con ngƣời thực 

hiện khi Ngài tạo dựng nên họ. 

Vì, „Thiên Chúa dựng nên con 

ngƣời để con ngƣời tìm kiếm 

Ngài‟”
6
. Tuy nhiên, nhìn nhận sự 

thật là chuyện không khó nhƣng 

vấn đề là có dám “chia sẻ thật với 

nhau về những điều này: sắp xếp, 

                                                 
6
 Vũ Liên Minh, “Ý tƣởng „sự thật‟ trong 

tƣ tƣởng của thánh Bonaventura”, tr. 

23-24, VPTD-8/2014, lƣu hành nội bộ. 

bố trí trong đời tôi đƣợc bao 

nhiêu phần trăm tôi đã cầu 

nguyện, đã bàn hỏi, rồi có thể 

bình thản nói là tôi đã cùng quyết 

định với Thiên Chúa, với ngƣời 

đồng hành... Sau khi tôi quyết 

định, tôi còn để một thời gian trao 

đổi lại với Thiên Chúa, nhƣ để 

đƣợc Ngƣời phê chuẩn”
7
 hay 

không? Vì trong Tin Mừng, Đức 

Giê-su đã nói khá nhiều về cách 

sống thiếu chân thật và thiếu dứt 

khoát trong các chọn lựa căn bản. 

Ngài không muốn thấy cách sống 

“nửa vời”, nhất là nơi ngƣời môn 

đệ. Ngài biết rõ con ngƣời yếu 

đuối, hay gian dối nên Ngài rất 

cảm thông với thân phận con 

ngƣời và cho đó không phải là 

một trở ngại, hay làm hỏng cuộc 

đời, nhƣng chính sự “ƣơng ngạnh 

cố tình mới làm cuộc đời con 

ngƣời bị hỏng”
8
. Thế nên, trong 

giờ gặp gỡ trao đổi với Anh Giám 

tỉnh, anh em đã nói lên những 

thao thức của mình về đời sống 

Phan sinh, về cách thức tổ chức, 

sắp xếp nhân sự và về sứ vụ. Anh 

em muốn đóng góp phần vụ nhỏ 

bé của mình vào đời sống Tỉnh 

dòng chứ không muốn sống 

“ngoài vùng biên” của Tỉnh dòng 

nên rất cần sự tin tƣởng và sự 

nâng đỡ huynh đệ chân thành từ 

các anh lớn. Đây là điều Anh 

Giám tỉnh đã và đang cố gắng 

lắng nghe anh em cũng nhƣ hiểu 

ý của anh em  trong nhiệm kỳ 

2014 - 2017. Điều này xem ra 

không đơn giản chút nào vì đây 

không phải là công việc mang 

tính kỹ thuật và nghệ thuật nhƣng 

                                                 
7
 Vũ Phan Long, “Xin cho ý Chúa đƣợc 

thể hiện” hay cần đƣợc biết, tr. 51, 

VPTD-8/2014, lƣu hành nội bộ. 
8
 Vũ Phan Long, “Xin cho ý Chúa đƣợc 

thể hiện” hay cần đƣợc biết, tr. 58, 

VPTD-8/2014, lƣu hành nội bộ. 

mang tính tu đức và sống đời 

hoán cải thật sự dựa trên những 

giá trị Phan sinh, đƣợc rút tỉa từ 

Tin Mừng. Vì thế, khi gặp gỡ anh 

em, Anh Giám tỉnh mong muốn 

anh em mở ra và lắng nghe nhau, 

để cùng nhau thực hiện điều 

Thiên Chúa muốn, chứ không 

phải điều anh em muốn. Do đó, 

anh em cần khiêm hạ và phục vụ 

vô vị lợi trong các sứ vụ, vì 

những việc anh em làm và những 

lời anh em nói mang dấu ấn Phan 

sinh không những cho mình mà 

còn cho những ngƣời xung quanh 

nữa. Điều này đã đƣợc cha Tổng 

đại diện Nguyễn Văn Đông nhắc 

lại về cách sống của cha Phổ, cha 

Hồ... vẫn còn ảnh hƣởng lên cách 

sống của ngài. Ngài nói với anh 

em rằng: “Ngƣời ta có thể cho mà 

không thƣơng nhƣng ngƣời ta 

không thể thƣơng mà không cho”. 

Thật vậy, ngày cuối cùng, Ban tổ 

chức cho anh em đi vào các giáo 

xứ ở huyện Sa Thầy, nơi anh 

Trung, anh Ya Thu mục vụ, để 

cảm nhận thế nào là “không thể 

thƣơng mà không cho”, vì nhìn 

cách sống của các anh ở đây, thì 

không thấy các anh giữ lại thứ gì 

cho riêng mình, chứ đừng nói 

chuyện tìm kiếm những thứ khác. 

Còn về thể xác, mỗi ngày anh 

em đƣợc ăn uống năm lần: ba lần 

chính và hai lần phụ với các món 

ăn trên rừng dƣới biển. Giờ ăn nào, 

anh em cũng tấm tắc khen ngon và 

dành những lời cám ơn các mẹ, các 

chị trong Hội Lê-gi-ô. Ngày chia 

tay, anh em chụp hình lƣu niệm với 

họ và ra đi trong niềm thƣơng mến 

những con ngƣời âm thầm phục vụ 

chỉ vì muốn đƣợc phục vụ mà thôi. 

Xin cám ơn Chúa đã quy tụ anh em 

sống tình huynh đệ chân thành. 

Cám ơn ơn Ban thƣờng huấn, đặc 

biệt Anh nguyên giám tỉnh, Anh 

Giám tỉnh, Anh phó Giám tỉnh đã 

đồng hành với anh em cả tinh thần 

lẫn thể xác. Xin Chúa ban sức khỏe 

và mọi điều thiện hảo cho các Anh. 

Phê-rô Trần Ngọc Niên 

VÀI CẢM NHẬN VỀ KHÓA THƢỜNG 

HUẤN ANH EM TRẺ “DƢỚI 10” NĂM 2014 
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CHIẾC GIÀY ĐÁNH RƠI 

CỦA GANDHI. 
 

 
 Xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Gandhi 

nhảy vội lên tàu. Một chiếc giày của 

ông rơi xuống. Gandhi không thể 

nào nhảy xuống để nhặt nó trong khi 

tàu chạy càng lúc càng nhanh. Trƣớc 

sự sững sờ của mọi ngƣời, 

Gandhi...đã tháo luôn chiếc giày còn 

lại và ném về phía chiếc giày 

kia.Hành khách trên tàu lấy làm lạ 

về hành động kỳ quặc của ông. 

Gandhi mỉm cƣời và giải thích: “Nếu 

có một ngƣời nghèo nào lƣợm đƣợc 

chiếc thứ nhất, họ có thể tìm thấy 

chiếc thứ hai và sẽ xài đƣợc đôi giày 

của tôi”. 

Chúng ta thƣờng ít nghĩ đến 

ngƣời khác mà chỉ nghĩ về bản thân 

mình. 

Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu 

tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt 

thòi và bất hạnh của mình. 

Chúng ta mất quá nhiều thì giờ 

cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, 

thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội 

vì những rủi ro xảy ra. 

Gandhi đã có một hành động thật 

cao quý bởi trong sự mất mát của 

bản thân nhƣ thế, ông vẫn có thể 

nghĩ đến ngƣời khác. 

Hành động của Gandhi chứng tỏ 

việc nghĩ đến ngƣời khác đã trở 

thành một phần trong tƣ tƣởng và 

nguyên tắc sống của ông. 

Nếu trong những lúc bình an và 

thành công mà chúng ta còn không 

quan tâm lo lắng cho những kẻ bất 

hạnh hơn mình thì liệu khi gặp khó 

khăn, mất mát, ta có thể làm đƣợc 

điều đó hay không? 

Xung quanh ta có biết bao nhiêu 

ngƣời khó khăn. 

Họ đang cần sự giúp đỡ. Những 

gì họ thiếu thốn không phải lúc nào 

cũng là vật chất, mà đôi lúc chỉ là 

một lời động viên an ủi. 

Thế giới của chúng ta sẽ hạnh 

phúc biết bao nếu mỗi ngƣời không 

chỉ chăm lo về lợi ích riêng của mình 

mà còn chăm lo về lợi ích của ngƣời 

khác nữa. 

Chuyện vui về ĐỨC GIÁO 

HOÀNG PHANXICÔ. 

Luồng gió mới trong Thiên Chúa 

giáo? 

Không hẳn vậy. Đức Giáo hoàng 

hành xử theo những gì Chúa Jesus 

dạy. Là mang Tình Yêu và Nụ cƣời 

đến cho bao ngƣời. 

"Tu" theo Thiên Chúa giáo không 

phải là nghiêm trang, đi chầm chậm, 

làm ra vẻ đạo đức hơn ngƣời. Nhƣng 

phải là "muối của đất, ƣớp cho mặn 

đời", là ánh sáng đi đến đâu làm tỏa 

rạng hy vọng đến đó. Và MANG 

NHỮNG NỤ CƢỜI ĐẾN BẤT CỨ 

NƠI NÀO MÌNH ĐẶT CHÂN 

ĐẾN. 

Điều đó không khó, chỉ là vấn đề 

tập thành thói quen.  Bởi vậy, ngƣời 

Mỹ mới có câu: "Christianity is Not 

a religion, but it is a Lifestyle". 

 "Thiên Chúa giáo không phải là 

tôn giáo, nhƣng là MỘT LỐI 

SỐNG".  

Một lối sống không nhuộm màu 

tôn giáo, nhƣng mang hy vọng và nụ 

cƣời đến cho mọi ngƣời. Đó là chƣa 

kể đến Sự Cứu Rỗi mà những tôn 

giáo khác không mang lại. Lối sống 

đó đã mang Mẹ Teresa đến với xứ 

Ấn độ nghèo khổ, mang những phẩm 

vật USA đến những vùng nghèo đói 

và thiên tai, mang những ông Cha bà 

Sơ đến những kể bất hạnh trong 

những trại cùi. 

Đức Giáo Hoàng thật vui khi nói 

đến những chuyện rắc rối gia đình 

mà ngƣời Tây phƣơng thƣờng gặp. 

Những "in-

laws" (mẹ vợ, em 

vợ, chị vợ...) là 

những cái nhức 

đầu trong đời sống 

của hai vợ chồng - 

đáng lẽ độc lập 

NHƢNG - thƣờng 

bị ngƣời khác 

trong gia đình 

Thọc Gậy Bánh 

Xe! 

Đức GH nói: 

"Không thể có một gia đình nào 

gọi là hoàn hảo. 

Đó là tôi chƣa kể đến... một bà 

mẹ vợ hoàn hảo. 

(đám đông cƣời ồ...) 

Cái khác nhau giữa "Inlaws" 

(thuộc gia đình vợ) và "outlaws" (kẻ 

sống ngoài vòng pháp luật) là gì? 

- Là "outlaws" đƣợc "wanted" 

(nghĩa thƣờng là bị truy nã, trong 

câu này là đƣợc ham muốn, yêu 

chuộng - Ngài chơi chữ ở đây)." 

(đám đông cƣời ồ...) 

Mặc dù tôi không có một bà mẹ 

vợ, nhƣng cũng phải thƣờng trực 

chiến trận với Satan." 

(đám đông lại cƣời...) 

Rồi Ngài lại bông đùa là có lần 

một ngƣời đàn ông đến gặp Ngài và 

cầu cứu vì một bà mẹ vợ vừa bị một 

con cá sấu nuốt sống. Ngài hỏi là có 

thể giúp đƣợc gì, ngƣời đàn ông nói: 

"Xin cầu nguyện cho con cá sấu 

khốn khổ đó!" 

(đám đông lại cƣời ồ...)  

Ai bảo Đức Giáo Hoàng không 

giỡn? 

Xin mời 

xem: www.youtube.com/embed/VI

PTdtEvr40?rel=0 

 

http://www.youtube.com/embed/VIPTdtEvr40?rel=0
http://www.youtube.com/embed/VIPTdtEvr40?rel=0
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NHỮNG NGÀY THÁNG CHÍN Ở ĐÀI BẮC 

Gioan-Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh 

 

Trong những ngày tháng Chín 

vừa qua tại Đài Bắc, Đài Loan, có 

một cuộc họp các Giám Tỉnh 

thuộc hai Hiệp Hội Giám Tỉnh 

Đông Á (East Asia Conference – 

EAC) và Đông Á-Châu Đại 

Dƣơng (South Asia And Oceanea 

Conference– SAAOC). Hai anh 

Việt Nam đƣợc mời tham dự, một 

là anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, 

Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Việt Nam, 

với tƣ cách là thành viên chính 

thức, hai là tôi, khách mời, đại 

diện cho Đơn vị Tân lập 

(Foundation) Myanmar. Ban tổ 

chức mời mấy anh “tép riu” nhƣ 

tôi (thuộc một đơn vị chỉ có 4 anh 

khấn trọn) cho đủ tính “phong 

trào”. Các thành viên chính thức 

có quyền thảo luận và bỏ phiếu. 

Các khách mời đƣợc góp ý thảo 

luận chứ không có quyền bỏ 

phiếu.  

Vì chỉ là “thành viên ké” nên 

tôi cũng “đi ké” cùng ngày cùng 

chuyến với anh Giám Tỉnh Việt 

Nam. Tỉnh Dòng Đài Loan tiếp 

đón rất ân cần chu đáo. Khi đến 

sân bay Tao Yuan chúng tôi đƣợc 

dặn là ở đó chờ vì sau chúng tôi 

có anh Gabriel Mathias, Tổng Cố 

Vấn cho Châu Á và Châu Đại 

Dƣơng. Một anh em Đài Loan 

đến gặp chúng tôi ở sân bay và 

dẫn đến tiệm cà-phê, gọi thức 

uống và bánh ngọt để chúng tôi 

nhâm nhi cho bớt nóng ruột trong 

khi chờ vị khách VIP đến sau. 

Chúng tôi cùng đi với anh 

Tổng Cố Vấn về Trung Tâm Linh 

Đạo Phan Sinh (Franciscan 

Spiritual Center) ở Da Xi, ngoại ô 

Đài Bắc. Chỗ này nhƣ một thị 

trấn nhỏ nên rất yên tĩnh. Vì 

không đủ phòng cho các anh em 

về dự hội nghị, nên một số anh 

em đƣợc bố trí hai ngƣời một 

phòng. Tôi “may mắn” đƣợc 

chung phòng với anh Giám Tỉnh 

Lam. Gọi là “may mắn” vì hai 

anh Việt Nam ở với nhau cũng 

còn hơn phải chung phòng với 

anh ngoại quốc. “May mắn” phải 

để trong ngoặc vì anh Giám Tỉnh 

Lam đã “thành thật khai báo” 

ngay từ đầu là anh “ngủ có ngáy 

đàng hoàng”. Kẻ hèn này xin làm 

chứng là quả đúng nhƣ vậy, 

nhƣng cũng còn may là chƣa đạt 

đẳng cấp cƣa máy của anh Gioan 

Thiên Chúa Nguyễn Phƣớc. Tuy 

nhiên cũng phải nói cho đúng, 

anh Giám Tỉnh cũng chịu không 

ít vất vả khi phải ở chung phòng 

với tôi vì bên Đài Loan lúc ấy còn 

nóng, trong phòng phải mở máy 

lạnh, mà thân già tôi kém chịu 

lạnh, giữa đêm hay dậy để tắt máy 

lạnh. Tắt máy lạnh thì anh Giám 

Tỉnh, ngƣời còn trẻ, dƣơng khí 

còn vƣợng, phải chịu nóng. Bộ 

điều khiển lại viết toàn bằng chữ 

Tàu, không biết đƣờng nào để 

canh cho đúng nhiệt độ. Đúng là 

sống chung khó thật. 

Các buổi họp đƣợc hai Hiệp 

Hội thay phiên điều hành. Các 

anh ngƣời Phi Luật Tân bên phía 

Hiệp Hội Đông Á (EAC) đã 

chuẩn bị in ấn các tài liệu rất chu 

đáo. Trong các cuộc họp của 

EAC, các anh ngƣời Phi Luật Tân 

vẫn thƣờng đƣợc giao công việc 

này và phải nói là họ làm rất 

chuyên nghiệp. Các buổi cử hành 

Phụng Vụ (đọc kinh, dâng lễ) 

cũng đƣợc chia cho ngƣời của hai 

Hiệp Hội thay phiên hƣớng dẫn. 

Các anh anh Ấn Độ có nhiều sáng 
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kiến trong phụng vụ, ví dụ nhƣ 

chuỗi 40 hạt cầu khẩn danh Chúa 

Kitô và nhiều bài hát theo kiểu 

tụng kinh. Các anh Đông Á tƣơng 

đối theo đúng truyền thống hơn. 

Nhƣng khi anh Giám Tỉnh Lam 

giảng lễ thì mọi ngƣời đều thích 

vì anh trình bày không theo 

truyền thống và không ngần ngại 

đƣa ra những câu chuyện rất đời 

thƣờng. Anh em các nơi rất 

hƣởng ứng lối trình bày bộc trực 

và hài hƣớc này. Chắc họ đã ngán 

những bài giảng nghiêm túc. 

Trung tâm Linh đạo Phan Sinh 

gồm một bên là dãy nhà làm nơi 

ăn uống, ngủ nghỉ và hội họp và 

một bên là một nhà thờ. Cả hai 

đều mới xây xong cách đây một 

năm. Nhà thờ đƣợc kiến trúc theo 

lối hiện đại và mang đậm ý nghĩa 

tôn giáo. Hai bức tƣờng bên ngoài 

sơn màu trắng nhạt, hình cong, 

không tiếp giáp. Khoảng trống ở 

giữa đƣợc nối liền bằng những 

thanh kim loại sơn màu đỏ sẫm, 

giống nhƣ hình hai bàn tay sắp 

bắt lấy nhau. Phía trƣớc cổng 

chính, có một vƣờn cỏ và một hồ 

nƣớc nhỏ. Bên trong, có một hành 

lang rộng bao quanh rồi mới đến 

chính điện. Tƣờng chính điện để 

trơn, không láng mặt, sơn trắng 

xám. Phía trên cung thánh có hình 

nhà nguyện Damiano vẽ đen trắng 

lên tƣờng. Ở giữa cung thánh có 

tƣợng thánh giá Damiano, treo từ 

trên trần nhà và căng hai bên bằng 

cáp mỏng. Trên nóc cung thánh 

lợp kính trong suốt, lấy ánh sáng 

mặt trời chiếu sáng cho cung 

thánh. Bàn thờ làm bằng ba phiến 

đá granit màu xanh đen, để thô, 

không mài nhẵn. Giá sách cũng 

làm bằng một nguyên liệu ấy. Tôi 

cảm nhận đƣợc chủ đích đơn giản 

của những ngƣời xây dựng ngôi 

nhà thờ này, đơn giản trong 

đƣờng nét tổng thể, đơn giản 

trong cách bày trí. Toàn bộ tạo 

cho tôi một cảm giác thanh bình, 

thƣ thái. Tôi nghĩ: kiến trúc sƣ và 

ban xây dựng đã thực hiện đƣợc 

một công trình thật phù hợp với 

một Trung tâm Linh đạo Phan 

Sinh.  

Chƣơng trình những ngày họp 

gồm có hai phần chính. Một là 

họp riêng các anh em trong từng 

Hiệp Hội và hai là họp chung để  

chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 2015.  

Trong phần họp chung để 

chuẩn bị Tổng Tu Nghị 2015, các 

anh em đã đọc lại Tài Liệu Sơ Bộ 

(“Lineamenta”), thảo luận chủ đề 

chính của Tổng Tu Nghị là 

“Huynh đệ” và “Hèn mọn”, thống 

nhất đƣa ra hai dự thảo nghị quyết 

về hai ý này. Có những vị phát 

biểu ý tƣởng rất cao rất rộng, lời 

lẽ tuôn trào nhƣ sông nhƣ suối. 

Hai anh Việt Nam không có ở 

trong số này vì tiếng Anh chỉ đủ 

dùng, gọi là “ăn đong”. Hơn nữa 

anh Giám Tỉnh lần đầu tham dự 
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hội nghị Giám Tỉnh nên còn e dè. 

Còn tôi thuộc loại điếc không sợ 

súng, nói không xuôi nhƣng cũng 

liều phát biểu. Chủ yếu là kêu gọi 

các vị không  nên quá lý thuyết 

mà chú trọng vào thực tế. Tôi rất 

tâm đắc khi anh điều hành là 

Giám Tỉnh Ấn Độ đã tóm tắt nhƣ 

sau: “Walk the walk. Don‟t talk 

the talk” (tạm dịch: “Các vị làm 

đi chứ đừng nói suông”). 

Trong phần họp riêng các anh 

thuộc Đông Á, chúng tôi đƣợc 

nghe một số báo cáo: báo cáo của 

anh Chủ tịch Hiệp Hội, Lino 

Gregorio Redoblado, cùng báo 

cáo của các Thƣ ký Hiệp Hội phụ 

trách Huấn luyện, Truyền giáo - 

Phúc âm hoá, và Hoà Bình - Công 

Lý – Toàn Vẹn Thiên Nhiên 

(JPIC).  Ngoài ra còn có báo cáo 

về một số dự án của Hiệp Hội nhƣ 

Dự Án thành lập Trung Tâm Hoà 

Bình tại Nagasaki, Nhật, chƣơng 

trình giúp cho Lao Động Nhập Cƣ 

tại Hàn Quốc, và chƣơng trình 

truyền giáo tại Campuchia và 

Lào.  

Anh em Việt Nam đã gửi 

ngƣời đi Hàn Quốc hợp tác vào 

mục vụ dành cho những ngƣời 

Việt lao động nhập cƣ. Anh em 

Việt Nam cũng đã đi tiên phong 

mở đƣờng cho sự hiện diện Phan 

Sinh tại hai nƣớc láng giềng. Anh 

Giám Tỉnh Lam trình bày các 

công việc anh em ta làm ở hai nơi 

ấy, các thành quả và các khó 

khăn. Anh đề nghị các Tỉnh dòng 

khác trong Hiệp Hội, khi điều 

kiện cho phép, cùng tham gia dự 

án Campuchia với anh em Việt 

Nam. Các anh em thuộc Hiệp Hội 

Đông Á mừng vì thấy thành quả 

công việc anh em Việt Nam đã 

làm nhân danh Hiệp Hội và họ 

hứa sẽ gửi ngƣời trong thời gian 

tới để tăng cƣờng cho chúng ta.  

 Thấy ai cũng trình bày bằng 

PowerPoint, anh Giám Tỉnh Việt 

Nam cũng muốn dùng 

PowerPoint để trình bày cho 

“hoành tráng”. Bài viết và hình 

ảnh thì anh đã soạn đầy đủ, nhƣng 

chƣa chuyển qua dạng 

Presentation. Vì “màu cờ sắc áo” 

tôi tình nguyện phụ với anh một 

tay, ngắt bài của anh thành những 

đoạn ngắn, chèn thêm các hình 

ảnh. Đến phần trình bày, anh 

Giám Tỉnh nói, còn tôi ngồi bấm 

laptop minh hoạ. Tuy không 

chuyên nghiệp nhƣng cũng góp 

phần giúp anh em thấy rõ công 

việc của anh em Việt Nam. Chỉ có 

điều cái laptop của anh Giám 

Tỉnh hơi cũ, pin đã chai. Trình 

bày chỉ có 15 phút mà vẫn phải 

xách theo cục biến điện kềnh 

càng. Tôi nói với anh Giám Tỉnh: 

về Việt Nam anh nhờ ai mua cho 

cục pin mới đi. Đƣờng đƣờng là 

một Giám Tỉnh mà đi đâu cũng 

xách theo dây nhợ nhƣ thế này 

thật khó coi.  

Đi theo anh Giám Tỉnh Việt 

Nam tôi đƣợc thơm lây vì các anh 

em không những trong miền 

Đông Á mà cả Nam Á và Châu 

Đại Dƣơng đều tỏ ra rất nể anh 

em trong Tỉnh Dòng Việt Nam, 

nể vì sự phát triển của Tỉnh Dòng, 

vì con số các anh em trẻ đông, và 

vì nhiệt tình truyền giáo của anh 

em chúng ta. Giám Tỉnh một số 

Tỉnh Dòng đang ở trong tình 
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trạng thiếu ngƣời đã ra mặt “ve 

vãn” Giám Tỉnh Việt Nam để xin 

gửi ngƣời tăng cƣờng cho họ. Có 

những nơi đã ngỏ lời từ trƣớc nhƣ 

Đài Loan và Australia, có những 

nơi mới “làm quen” nhƣ Nhật 

Bản và ngay cả một nơi ít ngờ là 

Sri Lanka cũng muốn liên kết với 

Việt Nam. 

Phải nói là Tỉnh Dòng Việt 

Nam có giá vì trẻ và đông. Con số 

ơn gọi mới của chúng ta làm anh 

em nhiều nơi thèm chảy nƣớc 

miếng. Anh em các nơi thiếu ơn 

gọi trông chờ chúng ta có thể giúp 

họ duy trì sức sống cho Tỉnh 

Dòng của họ. Cộng vào đó lại 

thấy anh Giám Tỉnh của ta có 

khiếu hài hƣớc, hay nói đùa nên 

họ càng tin chắc Tỉnh Dòng 

chúng ta đầy sức sống. Nhƣng tôi 

thấy anh Giám Tỉnh Việt Nam vui 

thì có vui nhƣng cũng có phần lo. 

Trao đổi với anh, tôi đƣợc biết 

anh lo các nơi kỳ vọng chúng ta 

quá nhiều. Anh sợ anh em mình 

đông thì có đông, nhƣng đủ sức 

để ra đi giúp các nơi lại là một 

chuyện khác.   

Đến họp với các anh Giám 

Tỉnh Châu Á-Châu Đại Dƣơng 

lần này, anh em Myanmar cũng 

đƣợc tin vui. Dự án xây thêm một 

dãy cho nhà Tìm Hiểu của 

Myanmar đã đƣợc Trung Ƣơng 

Dòng xét duyệt. Chính anh Tổng 

Cố Vấn Gabriel Mathias mang 

thƣ chấp thuận của anh Tổng 

Phục Vụ đến Đài Bắc cho tôi. 

Kèm với thƣ cho Myanmar, anh 

Tổng Phục Vụ còn viết thƣ gửi 

gắm dự án cho các Giám Tỉnh 

tham dự khoá họp của FCAO lần 

này. Anh em ở Myanmar hiện chỉ 

có một căn nhà ở ngoại ô Yangon, 

mua lại vào năm 2005, xây thêm 

một dãy vào năm 2007. Lúc chỉ 

có mấy em Tìm Hiểu. Nay có 

thêm 3 anh khấn tạm, nên phải 

tìm cách xây thêm. Mua nhà khác 

thì ngoài khả năng của Trung 

Ƣơng. Dự án đã lên kế hoạch từ 

năm 2012 với sự đồng ý của Tổng 

Cố Vấn Châu Á-Châu Đại Dƣơng 

lúc ấy là anh Paskalis 

Suykur. Kéo dài mãi 

đến tháng Chín 2014 

mới đƣợc chính thức 

chấp thuận. Hy vọng 

rằng “All‟s well that 

ends well” (Kết thúc 

tốt là đẹp rồi). 

Để anh em khỏi 

nghĩ là đi họp chỉ có 

làm việc tôi phải thật 

thà khai báo là trong 

ngày áp cuối anh em 

Tỉnh Dòng Đài Loan tổ 

chức cho anh em đi 

tham quan một số 

thắng cảnh chung 

quanh Đài Bắc, du 

ngoạn bằng thuyền trên hồ 

Shihmen, sau đó lại đƣợc mời đi 

ăn nhà hàng. Chỉ tiếc là những 

ngày làm việc trong nhà thì trời 

nắng đến ngày đi chơi thì lại mƣa. 

Nhƣng ngắm cảnh hồ trong mƣa 

cũng có cái thú của nó. Đi ăn nhà 

hàng anh Giám Tỉnh Việt Nam 

nói với tôi: Họ đãi mình thế này, 

đến lƣợt mình không biết đãi nhƣ 

thế nào. Thánh Augútinô đã dặn: 

khi ngƣời ta mời bạn đi ăn, bạn 

phải nhớ họ dọn những thức gì, 

để đến khi tiếp họ, bạn phải dọn 

lại những thức tƣơng đƣơng.  

Đến ngày về, chúng tôi đi 

chuyến chiều nên đƣợc một anh 

trẻ Đài Loan lái xe đi thăm một số 

nơi anh Alexis Trần Đức Hải đã 

từng “đặt gót” trong thời gian du 

học và làm việc tại đây: nhà Tỉnh 

Dòng, đại học Phụ Nhân ở Đài 

Bắc. Anh này nói với chúng tôi 

bằng tiếng Anh: anh rất biết ơn 

cha Trần Đức Hải đã hƣớng dẫn 

hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 

Hôm dẫn chúng tôi đi thăm các 

nơi cũng là hôm anh đi nộp luận 

án cho giáo sƣ ở Đại Chủng Viện 

Đài Bắc.    

Về lại Myanmar tôi đƣợc anh 

Claudio Perogaro, Giám Tỉnh Đài 

Loan cho biết là Tỉnh Dòng anh 

đã  có quyết định giúp đỡ anh em 

Myamar. Anh Paul Smith, Giám 

Tỉnh Australia, cũng cho biết là 

Hội Đồng Tỉnh Dòng sẽ duyệt xét 

đơn xin của chúng tôi vào tháng 

11 tới. Tất nhiên là tôi cũng đã 

tranh thủ mấy ngày ở cùng phòng 

với anh Giám Tỉnh Việt Nam để 

đệ đạt một số nguyện vọng. 

Nguyện vọng là gì thì không nói 

anh em cũng đã rõ. Anh Giám 

Tỉnh cho biết “đang cứu xét”, 

“đang xúc tiến”.”. 
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HAI CẬU BÉ: BÁN THUỐC LÁ DẠO VÀ ĐẠP XÍCH LÔ Ở VN 

 

1. Cậu bé bán thuốc lá dạo 

ở VN trở thành nhà khoa học 

tài giỏi ở Mỹ 

Giáo sƣ-Tiến sĩ Hóa học 
Trƣơng Nguyện Thành 

Một nhà khoa học thành danh 

ở Mỹ với nhiều công trình nghiên 

cứu và hằng trăm bài viết đƣợc 

đăng trên các tạp chí khoa học 

quốc tế xuất thân từ một cậu bé 

bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, 

Sài Gòn. Câu chuyện của Giáo 

sƣ-Tiến sĩ Hóa học Trƣơng 

Nguyện Thành hiện đang giảng 

dạy tại trƣờng đại học Utah, Hoa 

Kỳ, là niềm hãnh diện của ngƣời 

Việt trên trƣờng quốc tế và là tấm 

gƣơng đáng khâm phục để giới trẻ 

Việt Nam noi theo. 

Năm 11 tuổi, cậu bé Thành đã 

bắt đầu bƣơn chải, dãi dầu mƣa 

nắng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi 9 

anh chị em sau khi cha mình bị 

liệt bán thân. Ngày ngày, sau giờ 

tan trƣờng từ giữa trƣa đến tận 9, 

10 giờ đêm, cậu bé rong ruổi với 

thùng thuốc lá trên vai đi bán dạo 

quanh bến xe lam chợ Gò Vấp. 

Năm 1976, khi Việt Nam mở 

chiến dịch đƣa cƣ dân ra các vùng 

kinh tế mới xa xôi, hẻo lánh, gia 

đình Thành chuyển xuống Lái 

Thiêu xoay sở tậu đƣợc một 

miếng ruộng nhỏ và một cặp trâu. 

Ở tuổi 15, Thành bỏ nghề bán 

thuốc lá dạo để chuyển sang đi 

cày thuê cuốc mƣớn. Việc học 

của cậu bé bị cản trở và chi phối 

rất nhiều bởi công cuộc mƣu sinh 

vất vả hằng ngày, nhƣng ý chí 

quyết tâm theo đuổi con đƣờng 

học vấn để đổi đời đã vun đúc 

trong lòng cậu bé từ rất sớm.  

Tiến sĩ Thành chia sẻ: 

“Tôi có tƣ duy thích học, 

những lúc rảnh rỗi, tôi thƣờng lấy 

sách đọc. Chỉ có môn toán là tôi 

học đƣợc vì không đòi hỏi tập 

trung nhiều. Cứ rảnh là tôi ngó 

qua một cái rồi để cái đầu tôi làm 

việc. Tôi đƣợc sự dạy dỗ của ông 

nội và ba tôi. Họ thƣờng khuyên 

rằng học vấn là con đƣờng ngắn 

nhất để đƣa một ngƣời không có 

gì tới thành công.” 

Tới năm học lớp 12, con 

đƣờng học vấn của cậu bé nghèo, 

lam lũ bắt đầu rẽ bƣớc ngoặt, xuất 

phát từ một đáp án dí dỏm của 

Thành trƣớc câu hỏi của thầy đố 

các học sinh giỏi. Ấn tƣợng trƣớc 

sự thông minh của Thành, ngƣời 

thầy đã soạn đƣa cho cậu bé một 

số sách để tham khảo. 

Giáo sƣ Trƣơng Nguyện 

Thành kể lại: 

Năm 1979, Việt Nam lần đầu 

tiên tổ chức kỳ thi toán toàn quốc. 

Thầy tôi có đem mƣời mấy cuốn 

sách cho tôi mƣợn, bảo tôi đọc 

cho biết rồi tới dự lớp thầy dạy 

cho các học sinh giỏi dự thi toán. 

Tôi rất cảm động trƣớc nghĩa cử 

này. Mỗi tối sau giờ làm ruộng, 

tôi đốt đèn dầu đọc sách từ 9 giờ 

tới 12 giờ đêm. Thời điểm đó, ở 

Việt Nam, hạnh kiểm là vấn đề 

khá quan trọng. Hạnh kiểm tôi 

tƣơng đối xấu nên cô hiệu trƣởng 

không cho tôi đi thi học sinh giỏi 

toán. Ông thầy lén đƣa tôi đi theo 

đội tuyển, may quá tôi thi đậu. 

Tỉnh Bình Dƣơng lúc đó chọn 

khoảng 30-40 em học sinh giỏi 

toán lên trên tỉnh học chuyên toán 

trong 3 tháng. Sau 3 tháng, họ 

tuyển lại lấy 5 em. Tôi cũng may 

mắn lọt vào trong 5 em đó. Cũng 

vì thế, ba tôi nhận ra rằng tôi có 

tiềm năng. Từ lúc đó, ông khuyên 

tôi nên nghỉ đừng đi cày thêm mà 

tập trung học. Và từ đó, ông tìm 

cách cho tôi ra nƣớc ngoài.” 

19 tuổi, sau khi thi đậu vào đại 

học Bách Khoa, chàng thanh niên 

Trƣơng Nguyện Thành vƣợt biên 

sang Mỹ. Sau 1 năm ở trung học 

với những khó khăn bƣớc đầu về 

ngôn ngữ, anh từ giã gia đình bảo 
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trợ ngƣời Mỹ để bắt đầu cuộc 

sống tự lập ngay từ năm thứ nhất 

đại học. Để trang trải sinh hoạt 

phí trong thời đèn sách, phần 

đông các bạn trẻ ở đây thƣờng 

phụ việc ở nhà hàng, tiệm giặt ủi, 

hay đi giao báo. Riêng trƣờng hợp 

của Thành, anh tìm đến một 

ngƣời thầy và xin đƣợc theo chân 

làm việc trong phòng thí nghiệm 

để bắt đầu công việc nghiên cứu 

ngay từ năm đầu đại học, một 

công việc thƣờng bắt đầu ở bậc 

cao học. Số tiền kiếm đƣợc đủ 

trang trải các khoản chi phí hết 

sức tiết kiệm hằng ngày. Còn học 

phí của anh chủ yếu nhờ các 

khoản vay từ nguồn quỹ dành cho 

sinh viên và các phần học bổng 

của chính phủ. Sau 4 năm đại học, 

anh ra trƣờng với bằng cử nhân 

hóa học cùng với 4 văn bằng phụ 

về lý, toán, công nghệ thông tin, 

và thống kê. 

Tốt nghiệp đại học, anh đi 

thẳng vào chƣơng trình tiến sĩ. 

Trong thời gian nghiên cứu hậu 

tiến sĩ, anh dành đƣợc học bổng 

của Qũy Khoa học Quốc gia dành 

cho các tiến sĩ trẻ có tiềm năng vì 

lúc tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã có 16 

bài nghiên cứu trong khi trung 

bình một tiến sĩ khi ra trƣờng xuất 

bản chừng 4-5 bài nghiên cứu. 

Năm 1992, anh về làm Giáo sƣ 

hóa cho trƣờng đại học Utah. Một 

năm sau, anh đƣợc chọn là 1 

trong những nhà khoa học trẻ 

nhiều triển vọng của Hoa Kỳ, với 

giải thƣởng 500 ngàn đô la cho 

công tác nghiên cứu. Năm 2002, 

anh đƣợc cấp bằng Giáo sƣ Cao 

cấp, tức bậc cao nhất trong 3 cấp 
Giáo sƣ của Mỹ. 

Những yếu tố nào giúp một 

cậu bé lam lũ, nghèo khó từng 

bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc 

mƣớn ở đáy xã hội Việt Nam lột 

xác, đổi đời thành một nhà khoa 

học danh tiếng tại Mỹ? 

Giáo sƣ-Tiến sĩ Trƣơng 

Nguyện Thành cho biết: 

“Ngƣời đó có tiềm năng trời 

phú. Thứ hai, có môi trƣờng giúp 

họ phát triển. Thứ ba, ngƣời đó có 

nhận thức đƣợc rằng mình có cơ 

hội đó hay không. 

Tiềm năng chỉ là khả năng, 

muốn đạt đƣợc thành công đòi hỏi 

phải có môi trƣờng để phát triển. 

Môi trƣờng không cho phép 

ngƣời đó phát triển, thì cũng 

không làm đƣợc. Điển hình là 

ngƣời Việt ở Mỹ hay ở nƣớc 

ngoài thành công rất cao, thế 

nhƣng tại sao ngay tại Việt Nam 

không có những ngôi sao nhƣ 

vậy? 

Khi tôi bƣớc chân vào trung 

học ở Mỹ, có một cậu vƣợt biên 

cũng giống trƣờng hợp nhƣ tôi, đi 

một mình, đƣợc một gia đình Mỹ 

bảo lãnh. Cậu ta cũng ở gần nhà 

tôi. Khi tới Mỹ, tôi và cậu ấy có 

cùng một cơ hội nhƣ nhau. Tôi cố 

gắng hơn, tôi vào đại học. Còn 

cậu ta làm việc cho một hãng gà 

Tây, kiếm tiền liền. Một năm sau, 

tôi về lại làng thăm ba mẹ nuôi và 

ghé thăm thằng bạn. Công việc nó 

làm chỉ đứng móc ruột gà Tây 

thôi, chờ con gà chạy qua, đƣa tay 

vào móc ruột gà ra. Nó khoe với 

tôi nó có đƣợc chiếc xe hơi. Còn 

tôi lúc đó vẫn chƣa có gì. Sau 4 

năm đại học, tôi trở về, anh bạn 

vẫn còn móc ruột gà Tây. Anh đã 

có đƣợc một căn hộ, có TV lớn, 

dàn máy xịn, xe hơi sports. Còn 

tôi vẫn chỉ một thùng sách quèn. 

Sau 5, 6 năm sau, tôi trở về, cậu 

bạn vẫn còn làm chỗ cũ nhƣng 

cho biết phải đổi nghề vì đau 

nhức xƣơng khớp tay do làm việc 

ở phòng lạnh. Lúc đó, tôi sắp ra 

tiến sĩ. Đó là cái điều kiện thứ 3 

mà tôi muốn nói: ngƣời có tiềm 

năng, có môi trƣờng, mà không 

nhận thức đƣợc cơ hội của mình 

và quyết tâm đạt đƣợc cơ hội đó. 

Thật sự, tôi không có xe hơi, 

không có bạn gái, không có tình 

phí, ở nội trú, ăn mì gói. Cho nên, 

chi phí tôi rất ít. Tôi làm việc 

trong phòng nghiên cứu chỉ đủ 

sống. Tôi ra đại học trong túi chỉ 

có 200 đô la, nợ nhà nƣớc khoảng 

15 ngàn đô la (mỗi năm khoảng 

3-4 ngàn tiền học phí cộng với 

tiền phụ thêm để sống), cùng một 

thùng sách và một giỏ quần áo 

cũ.” 

Thành công ở xứ ngƣời, Giáo 

sƣ Thành trở lại Việt Nam, giúp 

thành lập Viện Khoa học Công 

nghệ Tính toán TP.HCM bắt đầu 

đi vào hoạt động từ năm 2009. 

Vừa tiếp tục giảng dạy tại trƣờng 

đại học Utah ở Mỹ, vừa giúp điều 

hành Viện nghiên cứu tại Việt 

Nam, Viện trƣởng Trƣơng 

Nguyện Thành nói về công việc 

của mình: 

“Điều khiển một viện nghiên 

cứu từ xa rất khó. Cho nên, có 
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một viện trƣởng tại Việt Nam 

chuyên lo các vấn đề hằng ngày 

nhƣ làm việc với chính phủ, hợp 

đồng, hay mƣớn ngƣời. Còn tôi 

phụ trách chiến lƣợc phát triển về 

khoa học, kêu gọi những ngƣời 

khác về giúp phát triển.” 

Ngoài ra, cá nhân ông còn 

nhận bảo trợ cho các sinh viên 

giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học 

bằng chính nguồn quỹ nghiên cứu 

của ông. Đích thân Giáo sƣ Thành 

đứng ra phỏng vấn tuyển chọn 

ngƣời tài, và từ năm 2001 tới nay, 

ông đã tài trợ cho trên dƣới 20 

sinh viên Việt Nam sang Mỹ học 

tập, nghiên cứu. Trong số này có 

nhiều ngƣời đã trở về giúp ông 

phát triển Viện nghiên cứu tại 

Việt Nam. 

Tiến sĩ Trƣơng Nguyện Thành 

tâm sự: 

“Thời còn đi cày mƣớn, lời 

nguyền của tôi là nếu tôi thành 

công, tôi sẽ đem cơ hội đó cho lại 

những ngƣời khác. Đó là tâm 

nguyện của tôi lúc còn ở đáy xã 

hội Việt Nam. Tôi thƣờng nói 

chuyện với học trò của tôi khi họ 

tới cảm ơn tôi đã cho họ cơ hội. 

Tôi bảo họ không cần cảm ơn tôi. 

Điều họ có thể trả ơn tôi là đem 

cơ hội đó cho một vài ngƣời khác. 

Chính vì vậy, một số đệ tử của tôi 

về lại Việt Nam, giúp tôi lập 

Viện. Tôi gieo những hạt giống 

và từ đó sẽ nhân thành những hạt 

giống khác. Một con én không 

làm nên nổi mùa xuân. Tôi chỉ là 

ngƣời mở đƣờng. Những ngƣời 

khác bƣớc chân theo, làm cho con 

đƣờng rộng ra, nhẵn thêm, dễ đi 

hơn.” 

Giáo sƣ Thành nói ai cũng mơ 

ƣớc thành công, nhƣng chỉ có 

những ngƣời chịu khó nỗ lực mới 

tới đƣợc đích đến: 

“Tôi chỉ có một lời nhắn nhủ 

với các sinh viên ở Việt Nam rằng 

trên đời cái gì cũng có giá phải 

trả. Nếu muốn thành công, phải 

chấp nhận trả cái giá đó. Thành 

công là một con đƣờng đi chứ 

không phải là một điểm đích. Tôi 

không nói tôi đã thành đạt điều gì, 

chỉ là một con đƣờng mà khi quay 

lại tôi thấy tôi đã đi đƣợc rất xa 

rồi.” 

Giáo sƣ Trƣơng Nguyện 

Thành chụp tại Viện Khoa Học-

Công Nghệ-Thông Tin ở Sài Gòn 

Con đƣờng thành công của 

Giáo sƣ -Tiến sĩ Trƣơng Nguyện 

Thành trải qua bao nhiêu năm 

gian nan, thử thách. Cậu bé bần 

cùng, lam lũ ở Việt Nam qua đến 

Mỹ cũng đã nếm trải bao nhiêu 

những thiếu thốn, khó nhọc để có 

đƣợc vị trí đáng nể nhƣ ngày hôm 

nay. Đó là nhờ sự quyết tâm vƣợt 

khó vƣơn lên, sẵn sàng trả giá cho 

con đƣờng đã chọn. 

2.Một thiếu niên đạp xích lô 

ở Việt Nam trở thành khoa học 

gia nguyên tử 

ở Mỹ 

Tiến sĩ Võ 

Tá Đức lúc ở 

trại tị nạn 

Bataan 

(Philippines) 

trƣớc khi sang 

Mỹ định cƣ 

Tiến sĩ Đức 

hiện công tác 

tại Phòng thí 

nghiệm Quốc 

gia Los Alamos, một trong hai 

phòng thí nghiệm của Mỹ chuyên 

nghiên cứu chế tạo các loại võ khí 

nguyên tử và là một trong các 

viện nghiên cứu đa ngành lớn 

nhất thế giới. Cậu bé đạp xích lô 

ở Việt Nam ngày nào giờ đây đã 

góp công nghiên cứu sáng chế ra 

những máy móc, thiết bị dò tìm 

nguyên tử đang đƣợc ứng dụng để 

ngăn ngừa các hình thức vận 

chuyển nguyên tử bất hợp pháp 

vào biên 

giới Hoa 

Kỳ. 

Là con 

trƣởng 

trong gia 

đình 11 

anh chị 

em, năm 

lên 14 

tuổi, cậu 

bé Võ Tá 

Đức đã trở 

thành lao động chính trong nhà vì 

gia cảnh khó khăn. Ba cậu làm 

thợ nề, nhƣng do bệnh tật nên bị 

mất sức lao động. Mẹ Đức tảo tần 

buôn bán lặt vặt chạy bữa qua 

ngày. Hằng ngày, sau giờ tan học, 

Đức ăn vội cơm trƣa rồi cuốc 

chiếc xe xích lô rong ruổi khắp 

mọi góc phố ở Tuy Hòa để kiếm 

tiền phụ cha mẹ nuôi 14 miệng ăn 

trong gia đình. 

hình minh họa 

Tiến sĩ Đức nhớ lại: 

„Sau biến cố năm 1975, lúc đó 

tôi còn rất nhỏ đang học trung 

học, nhƣng vì nhà nghèo quá, nên 
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cũng phải phụ giúp gia đình. Sáng 

đi học, trƣa về ăn cơm xong liền 

xách xích lô chạy. Đạp xích lô tới 

chiều tối. Ăn cơm tối xong lại lên 

xe đi tiếp. Tôi chỉ học buổi sáng, 

đạp xích lô từ trƣa tới sáng hôm 

sau luôn. Tối đến tôi đậu xích lô ở 

bến xe ngủ. Hễ nghe tiếng xe đò 

tới thì tôi tỉnh dậy, chạy về nhà 

tắm rửa, thay quần áo đi học. Lúc 

đó tôi đâu có thời giờ học đâu, 

thỉnh thoảng khi rãnh, tôi ngồi 

trên xe xích lô lấy bài vở ra làm 

chút chút vậy thôi. Thời đó, tôi 

học rất dở vì không có giờ học.‟ 

5 năm trời dầm mƣa dãi nắng 

còng lƣng trên chiếc xích lô đạp, 

việc học hành của Đức hoàn toàn 

sa sút, nên cậu đã không thi đại 

học. Tới năm 1981, ba Đức cố 

xoay sở tìm cách cho cậu theo 

một ngƣời bà con trong Nam đi 

vƣợt biên, và cũng từ đó, cuộc đời 

cậu bé đạp xích lô bƣớc sang một 

ngã rẽ mới. Thời gian trong trại tị 

nạn chờ đƣợc một nƣớc thứ ba 

cho đi định cƣ chính là giai đoạn 

bƣớc ngoặt đối với Đức, khi 

chàng thanh niên lam lũ, cơ hàn 

quyết chí phải đổi đời, phải phấn 

đấu tiến thân bằng con đƣờng học 

vấn. 

Tiến sĩ Đức cho biết: 

“Vƣợt biên qua tới trại tị nạn, 

tôi cảm thấy nhƣ vậy là từ đây 

mình có cơ hội đi học, phát triển. 

Ngay từ lúc đó, tôi đã quyết định 

phải cố gắng học hành cho thành 

tài. Còn hồi trƣớc ở Việt Nam, tôi 

không dám có ƣớc mơ đó vì đi 

đạp xích lô cả ngày, học hành sao 

đƣợc mà có ƣớc mơ học cho 

thành công?” 

Sau thời gian ở trại tị nạn, anh 

tới Mỹ và đƣợc một gia đình ở 

bang Iowa nhận làm con nuôi. 

Thành tích học tập của chàng trai 

nghèo từ Việt Nam bắt đầu tỏa 

sáng sau 1 năm rƣỡi ở trƣờng 

trung học Mỹ. 

Thông thƣờng sinh viên ở Mỹ 

khi vào đại học phải trả học phí. 

Ngoài một số ít sinh viên xuất sắc 

nhận đƣợc học bổng, đa số phải 

vay từ các nguồn quỹ hỗ trợ của 

chính phủ dành cho sinh viên. 

Thế nhƣng, cậu bé đạp xích lô ở 

Tuy Hòa suốt thời gian đại học và 

cao học ở Mỹ không phải trả bất 

kỳ khoản tiền học phí nào, nhờ 

vào thành tích lao động trí óc cần 

cù. Năm học lớp 12, Đức đoạt 

giải nhất một kỳ thi khoa học cấp 

tiểu bang, mang lại cho cậu học 

trò nghèo học bổng toàn phần cho 

suốt 4 năm học ở khoa vật lý 

trƣờng đại học Bắc Iowa. Tốt 

nghiệp đại học, anh đi thẳng vào 

chƣơng trình tiến sĩ chuyên ngành 

vật lý nguyên tử, và trong suốt 

thời gian cao học, anh liên tục 

nhận đƣợc các nguồn học bổng 

dành cho nghiên cứu sinh. Còn 

các khoản sinh hoạt phí khác anh 

trang trải từ thu nhập làm trợ 

giảng cho các vị giáo sƣ. 

Tiến sĩ Đức cho 

biết những điều kiện 

học tập có đƣợc ở 

Mỹ đã khuyến khích 

ông thêm say mê 
học tập, nên ông đã 

không dừng lại ở 

tấm bằng đại học 

nhƣ dự định ban 

đầu: 

„Mình đi học ráng 

học cho lẹ, lấy thiệt 

nhiều lớp để mau ra trƣờng lấy 

bằng đi làm kiếm tiền gửi về Việt 

Nam phụ gia đình. Nhƣng tới lúc 

học gần xong đại học, tôi lại thấy 

sức mình vẫn còn đi học tiếp 

đƣợc. Cho nên năm cuối đại học, 

tôi lại nộp đơn xin vào cao học. 

Tôi thấy vấn đề học hành không 

khó lắm. Nếu mình chịu khó thì 

chuyện gì cũng vƣợt qua đƣợc 

hết. Mỹ là một nƣớc tự do và có 

cơ hội để mọi ngƣời, ai có chí, thì 

có thể làm nên. Tôi nghĩ nếu 

không qua Mỹ mà còn ở Việt 

Nam thì giờ này chắc tôi cũng còn 

đạp xích lô, không có cơ hội để 

phát triển thành tài. Nghĩa là phải 

có cơ hội nào đó đƣa đến cho 

ngƣời ta có dịp để phát triển tài 

năng. Đối với tôi, cơ hội đƣa đến 

là đƣợc qua Mỹ để rồi đƣợc phát 

triển đầu óc. Ở Mỹ này tôi thấy 

nếu mình chịu khó học sẽ có cơ 

hội đƣa cuộc sống mình đi lên. 

Còn ở Việt Nam, dù cũng có, 

nhƣng cơ hội không đồng đều.‟ 

Scientists at Los Alamos 

National Laboratory study nuclear 

explosions by using 3-D 

simulations 

Ai có ngờ một nhà khoa học 

đang làm việc cho một phòng thí 

nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ 

xuất thân là một ngƣời đạp xích lô 

ở bến xe Tuy Hòa. Điều kỳ diệu 

ấy đã xảy ra đối với Tiến sĩ Võ Tá 

Đức thì cũng có thể xảy ra với các 

bạn, nhất là các bạn trẻ nghèo khó 

tại Việt Nam, nếu các bạn quyết 

tâm phấn đấu, cần cù chịu khó 

học tập để thay đổi số phận của 

mình. 

Tiến sĩ Đức:„Một thông điệp tôi 
muốn nói với các bạn trẻ ở Việt 

Nam, nhất là các bạn nghèo, rằng 

nếu có ý chí sẽ vƣợt qua đƣợc 

những khó khăn. Nếu các bạn 

chịu khó đặt một mục đích nào đó 

cho tƣơng lai, cho cuộc sống của 

mình và ráng sống theo mục đích 

đó, thì sẽ thành công.‟
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 VUI TÍ VỚI TIẾNG ANH (tt) 

 

 

VUI TÍ VỚI TIẾNG ANH 

LIP môi, TONGUE lƣỡi, TEETH răng 

EXAM thi cử, cái bằng LICENSE 

BODY chính là tấm thân 

Còn YOUNG SPIRIT tinh thần trẻ trung 

TO MISS có nghĩa nhớ nhung 

Tƣơng tƣ LOVESICK, CRAZY khùng, MAD điên 

CURVE cong, STRAIGHT thẳng, TILT nghiêng 

SILVER là bạc, MONEY tiền, vàng GOLD 

STILL có nghĩa: vẫn còn 

HEALTHY khỏe manh, nƣớc non COUNTRY 

YOUNG MAN là đấng nam nhi 

GIRL là con gái, BOY thì con trai 

TOMORROW tức ngày mai 

OUR FUTURE dịch tƣơng lai chúng mình 

FRIEND bằng hữu, LOVE tình 

BEAUTY nhan sắc, PRETTY xinh, BOAT thuyền 

CONTINUOUS liên miên 

ANCESTOR tức tổ tiên ông bà 

NEGLIGENT là lơ là 

GET ALONG tức thuận hòa với nhau 

PLEASURE vui sƣớng, PAIN đau 

POOR nghèo, FAIR khá, RICH giàu, CRY la 

TRIUMPH SONG khải hoàn ca 

HISTORY sử, OLD già , NEW tân 

HUMANE la có lòng nhân 

DESIRE ao ƣớc, NEED cần, NO không 

PINE TREE là chính cây thông 

BANANA chuối, ROSE hồng, LOTUS sen 

LIP môi, MOUTH miệng, TEETH răng 

EYE la con mắt, WAX ghèn, EAR tai 

HEAD đầu, HAIR tóc, HAND tay 

 

Thử Tài Phiên Dịch Của Bạn 
(Chia Sẻ nhờ đến tài phiên dịch của Bạn. Các bản dịch nào 

đƣợc chọn đăng sẽ có thƣởng. Hihi) 

 

Wonderful Definitions  

School :   A place where Parents pay and children play  

Life Insurance: A contract that keeps you poor all your life so 

that you can die Rich.  

Nurse:  A person who wakes u up to give you sleeping pills.  

Marriage : It's an agreement in which a man loses his bachelor 

degree and a woman gains her masters.. 

Divorce :  Future tense of Marriage. 

Tears : The hydraulic force by which masculine willpower is 

defeated by feminine waterpower.  

Lecture :  An art of transferring information from the notes of 

the Lecturer to the notes of  the students without passing 

through "the minds of either"  

Conference : The confusion of one man multiplied by the 

number present.  

Compromise :  The art of dividing a cake in such a way that 

everybody believes he got the biggest piece 

Dictionary :  A place where success comes before work  

Conference Room :  A place where everybody talks, nobody 

listens and everybody disagrees later on  

Father :  A banker provided by nature  

Criminal : A person no different from the rest  ....except that 

he/she got caught 

Boss :   Someone who is early when you are late and  late 

when you are early 

Politician :  One who shakes your hand before elections and 

your Confidence after 

DOCTOR : A person who holds your ills by pills, and kills 

you by bills.  

Classic :  Books, which people praise, but do not read.  

Smile :  A curve that can set a lot of things straight. 

Office : A place where you can relax after your strenuous 

home life..  

Yawn :  The only time some married men ever get to open 

their mouth.  

Etc. : A sign to make others believe that you know more than 

you actually do. 

Committee :  Individuals who can do nothing individually and 

sit to decide that nothing can be done together.  

Experience : The name men give to their mistakes.  

Atom Bomb : An invention to end all inventions..  

Philosopher : A fool who torments himself during life, to be 

wise 

(Simon Hoa sƣu tầm) 
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THƠ … THƠ 

HAI TÊ MIỆT VƢỜN 
 

 

 

 

Sống bằng Lời Chúa 

 Đọc suy Lời Chúa ngày đêm, 

Giúp cho tình mến tăng thêm dồi dào. 

 Thế nên anh sống thanh cao, 

Hằng luôn tỏa sáng trăng, sao bầu trời. 

 Điều này đem lại cho đời, 

Bao điều thiện hảo, tuyệt vời bình an. 

 Vậy là khắp cõi trần hoàn, 

Chứa chan sự thiện, tiêu tan hận thù. 

 Lòng ngƣời chất chứa nhân từ, 

Chẳng còn khủng bố, loại trừ lẫn nhau. 

 Trí tâm sạch hết thƣơng đau, 

Vết thƣơng thù oán đƣợc mau chữa lành. 

 Mọi ngƣời tích cực góp phần, 

Dựng xây trần thế ngàn lần đẹp tƣơi. 

 Cuối đời gặp Đấng Chí tôn, 

Là Cha từ ái cội nguồn tình yêu. 

“Tất cả những gì viết trong sách Thánh đều do Thiên 

Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác 

sửa dạy giáo dục để trở nên công chính” (2Tm 3,16) 

“Ngƣời tâ sống không phải nhờ cơm bánh...” (Mt 4,4) 

Lễ thánh Giê-rê-ni-mô vị Thánh của Lời Chúa,  

ngày 30-9-2014 

  

 

 

 

Các Thiên Thần 

 Thiên Thần thọ tạo thần linh, 

Các Ngài luôn sống chữ tình tối đa. 

 Muôn đời chỉ biết hoan ca, 

Trổi lên bản nhạc đậm đà chữ thƣơng. 

 Chúa trao sứ mệnh dẫn đƣờng, 

Giúp cho nhân thế khỏi vƣơng gian tà. 

 Loài ngƣời khỏi bị quỷ ma, 

Dẫn đƣờng đƣa lối đi xa Nƣớc Trời. 

 Để rồi sống một cuộc đời, 

Toàn chân thiện mỹ, tuyệt vời lẽ ngay. 

 Thế trần chắc chắn đổi thay, 

Cuộc đời ngƣời thế đẹp hay mọi bề. 

 Chính nhờ ơn thánh tràn trề, 

Tình thƣơng cứu độ chẳng hề cạn vơi. 

 Mọi ngƣời kết thúc cuộc đời, 

Với muôn thiên sứ dâng lời tạ ơn. 

Mừng lễ tổng lãnh Thiên Thần Micaen, 

Raphaen, Garien 29-9-2014, Các Thiên Thần 

hộ thủ 02-10-2014 



 

Chia Sẻ 9 & 10 - 2014 (352 & 353)  
67 

.

CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 

THÁNG 11 & 12 

 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 

 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

03/11 Máctinô Vũ Văn Thành Nam Hàn 

04/11 Carôlô Phan Châu Lý Cƣ Thịnh 

11/11 Máctinô Nguyễn Văn Thành Cƣ Thịnh 

23/11 Clementê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 

23/11 Clementê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 

24/11 Phi Khanh Vƣơng Đình Khởi Du Sinh 

24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 

30/11 Anrê Trần Hữu Phƣơng Thủ Đức 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

03/12 Phanxicô Xaviê Trần Đăng Tuấn Cần Thơ 

03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Văn Mai Đa kao 

03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long Đa kao 

03/12 Phanxicô Xaviê Lê Khắc Lâm Đakao 

03/12 Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hƣng Hà Nội 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Trình Gia Hoà 

03/12 Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiếu Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huy Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Đệ Du Sinh 

03/12 Phanxicô Xaviê Trƣơng Đình Tân Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Lộc Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Đặng Đình Lƣợng Thủ Đức 

06/12 Nicôla Vũ Ngọc Hải Pleiku 

07/12 Amrôxiô Nguyễn Văn Sĩ Roma 

25/12 Noen Trần Hữu Liên Đất Sét 

26/12 Têphanô Nguyễn Xuân Dinh Rôma 

27/12 Gioan Nguyễn Hữu Hiệp Suối Dầu 

27/12 Gioan Phan Quang Quyến Đakao 

27/12 Gioan Nguyễn Hồng Phúc Thủ Đức 

27/12 Gioan Hoàng Gia Bình Thủ Đức 
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