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Anh em thân mến, 

Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em, 

Chúng ta sắp mừng Đại lễ thánh Phanxicô, tổ 

phụ chúng ta. Khi mừng kính cha mẹ, toàn thể gia 

đình gặp gỡ nhau để chia sẻ niềm vui, cảm xúc và 

kinh nghiệm; cuộc gặp gỡ như thế cũng là cơ hội 

để đánh giá các vấn đề và cùng nhau lên kế hoạch 

cho tương lai. Trong biến cố đặc biệt này, chúng ta 

(trong tư cách là con cái) được mời gọi suy tư về ý 

nghĩa của ngày đại lễ, vì cuộc sống chúng ta không 

chỉ là một chuỗi những biến cố cứ lặp đi lặp lại như 

nhau – thật vậy, đại lễ thánh Phanxicô năm nay rơi 

vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống Huynh 

Đệ Đoàn chúng ta, vì chúng ta đang chuẩn bị cử 

hành Hội Đồng Dòng Mở Rộng, sẽ được tổ chức 

từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018 

tại Nairobi. 

Chúng tôi đã chọn câu này làm chủ đề của Hội 

Đồng Mở Rộng: “Những ai có tai thì hãy lắng 

nghe, hãy lắng nghe những gì Thần Khí nói… với 

Anh Em Hèn Mọn” (Kh 2,29). Dù lời này ám chỉ 

chuyện quá khứ trong sách Khải Huyền, chúng ta 

lại quan tâm đến chuyện hiện tại và sứ điệp cụ thể 

mà Thần Khí muốn nói với chúng ta, là những anh 

em đang sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, Hội 

Đồng Dòng đã thăm các anh em đang sống tại Thổ 

Nhĩ Kỳ - chúng tôi cám ơn anh em đã tiếp đón 

chúng tôi với thái độ đầy tình huynh đệ, cám ơn 

anh em vì tinh thần trách nhiệm và đời sống chứng 

tá của anh em. Cùng với đức cha Ruben 

Tierrablanca (OFM) Đại diện Tông tòa tại 

Istanbul, chúng tôi đã đi thăm các địa điểm khảo 

cổ liên quan đến các Giáo Hội được nói đến trong 

sách Khải Huyền và tại những nơi ấy, chúng tôi đã 

dành thời giờ suy niệm về các thư gởi cho bảy Giáo 

Hội (Kh 1,17-3,22). Khi thăm viếng những địa 

điểm ấy, chúng tôi đã có thể nối kết các sứ điệp gởi 

cho các cộng đoàn Kitô hữu trong quá khứ với 

những sứ điệp hiện đang được gởi đến cho chúng 

ta, ngay ở đây và bây giờ.  

LẮNG NGHE TRONG THỜI GIAN VÀ 

KHÔNG GIAN 

Khi thăm viếng những nơi ấy với tinh thần lắng 

nghe, chúng tôi sớm nhận thấy một tiến trình và 

phương pháp đặc biệt trong việc phúc âm hóa và 

truyền giáo. Tiến trình ấy là nền tảng của mọi việc 

đổi mới: Thánh Gioan đã liên đới với anh chị em 

đang bị bách hại và chịu đau khổ, và nhận thấy 

rằng khi cộng đoàn quy tụ lại để cầu nguyện 

trong Ngày của Chúa, thì đó là khung cảnh thuận 

tiện để thánh nhân chuyển tải sứ điệp của mình cho 

họ (Kh 1-3). Ngày của Chúa là thời điểm và nơi 

chốn để chia sẻ tình huynh đệ, là nơi mà họ tìm 

thấy cách giải tỏa những nỗi lo âu và đau khổ, bằng 

cách lắng nghe Lời Chúa và dìm mình trong Thần 

Khí. Khi chúng ta đã gặp được Chúa Phục Sinh và 

lắng nghe tiếng nói của Người, chúng ta được soi 

sáng và trở nên mạnh mẽ để đối phó với những vấn 

đề trong cuộc sống hàng ngày và trở nên “người 

chiến thắng” trong cuộc chiến chống lại quyền lực 

ác thần. Lời Chúa luôn luôn là lời hy vọng, dẫn 

chúng ta đến với mối phúc này: “Phúc cho ai lắng 

nghe lời sấm ngôn này” (Kh 1,3).  

LẮNG NGHE THÁNH THẦN ĐỂ BIẾT 

LẮNG NGHE THẾ GIỚI 

Khi chúng ta lắng nghe Lời và dìm mình trong 

Thánh Thần, điều đó không làm cho chúng ta cách 

THÁNH PHANXICÔ: TÍCH CỰC LẮNG NGHE LỜI 
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ly với thế giới cụ thể mà chúng ta là thành phần. 

Trái lại, điều đó giúp chúng ta nhận biết sứ vụ của 

mình trong thế giới. Đó là ý nghĩa của những sứ 

điệp gởi cho các Giáo Hội được nhắc tới trong 

những trang đầu của sách Khải Huyền. 

Giáo Hội hiện diện trong một bối cảnh cụ thể là 

thế giới, được biểu thị bởi Babylon. Giáo Hội được 

định nghĩa là Hiền Thê chung thủy, nhưng qua 

cuộc sống của mình, Giáo Hội nghiệm thấy sự dữ 

đang hiện diện nơi chính bản thân mình, và Giáo 

Hội đau buồn vì nhiều vấn đề đã gây phiền toái cho 

thế giới này. Vì lẽ đó, trước khi khiển trách các cư 

dân trên trái đất này đã làm những điều xấu xa, 

chính Giáo Hội được mời gọi tái khám phá quyền 

năng khải hoàn của Chúa Kitô Phục Sinh, cam kết 

thực hiện tiến trình hoán cải nhờ ánh sáng sự thật 

mà Giáo Hội được mời gọi công bố, rồi Giáo Hội 

sẽ làm cho mình được đổi mới từ bên trong. 

NĂNG ĐỘNG LẮNG NGHE 

Trong các thư gởi cho các Giáo Hội của sách 

Khải Huyền, chúng ta có thể thấy một khuôn mẫu 

của việc lắng nghe: Mỗi lá thư được mở đầu bằng 

lời mà Đấng Phục Sinh gởi cho một Giáo Hội cụ 

thể - “Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh tại… 

Đây là lời của Con Thiên Chúa…” – và kết thúc 

với lời mà Thần Khí nói với tất cả các Giáo Hội 

– “Ai có tai thì hãy nghe những điều Thần Khí nói 

với các Hội Thánh” – Trong khi lời của Chúa Kitô 

đề cập đến những hoàn cảnh cụ thể và rõ ràng, sứ 

điệp của Thần Khí lại có tính phổ quát – một sứ 

điệp gởi cho mọi Giáo Hội. Tuy nhiên, sứ điệp của 

Thần Khí không chỉ là một nguyên tắc được tổng 

quát hóa, nhưng đặt nền tảng trên thực tế và cụ thể 

đối với từng hoàn cảnh. 

Việc lắng nghe tạo ra một tiến trình, trong đó 

lời mà chúng ta tiếp nhận trở thành một thực tại 

trong cuộc sống chúng ta. Trong thư thứ nhất gởi 

cho Giáo Hội Ê-phê-sô, chúng ta thấy được tiến 

trình ấy: “Suy xét – hoán cải – hành động” (Kh 

2,5). Việc hoán cải bắt nguồn từ việc lắng nghe Lời 

Chúa Giêsu, trở nên sống động và thiết thực nhờ 

Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta “nhớ lại” lời 

của Chúa Giêsu và làm cho đời sống chúng ta được 

biến đổi. 

ĐÂU LÀ ĐIỀU MÀ THẦN KHÍ MUỐN NÓI 

VỚI ANH EM ĐANG PHÂN TÁN TRONG BẢY 

GIÁO HỘI? 

Chúa Phục Sinh ngỏ lời với các Hội Thánh tại 

Tiểu Á, nay Lời ấy lại được nói với chúng ta là con 

cái thánh Phanxicô, đang sống trong vô số hoàn 

cảnh trên nhiều lục địa mà Hội Dòng đã hiện diện. 

Ngỏ lời với Giáo Hội Ê-phê-sô, Chúa 

Phục Sinh nhìn nhận và chỉ ra những ân 

huệ quan trọng của Giáo Hội đó: chăm chỉ 

và chính thống. Chúng ta có thể xem đó là 

những ân huệ của chúng ta, nhưng chúng 

ta cũng nghe Chúa nhắc cho chúng ta nhớ 

rằng, nếu không có tình yêu thì tất cả 

những ân huệ ấy sẽ trở nên vô nghĩa. 

Lời Chúa Phục Sinh nói với Giáo 

hội Smyrna làm cho chúng ta thêm niềm hy 

vọng, giúp chúng ta phân định một cách 

sáng suốt, dạy chúng ta thực hiện đức 

nghèo như một điều giúp chúng ta trở nên 

phong phú. 

Thư viết cho Giáo Hội Pergamon mời 

gọi chúng ta hãy sẵn sàng để cho Lời thanh 

luyện chúng ta, vì Lời có thể làm cho 

chúng ta có khả năng vượt qua những hoàn 

cảnh khó khăn – trong tương quan với thế 

giới bên ngoài, cũng như với anh em trong 

đời sống nội bộ. 

Thư viết cho Giáo Hội Thyatira giúp 

chúng ta nhận biết đường lối mà mình đang 

nỗ lực bước theo, đồng thời thư cũng mời 

gọi chúng ta phân định, nhờ đó chúng ta 
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được giải thoát khỏi những yếu tố lầm lạc 

hay những nguyên tắc sai lầm. 

Thư gởi cho Giáo Hội Sardi muốn nói 

với chúng ta rằng: Điều tệ hại nhất đối với 

một cộng đoàn là khi các thành viên xao 

lãng đời sống nội tâm, cho dù họ vẫn đang 

thực hiện nhiều công việc tốt đẹp. 

Thư gởi cho Giáo 

hội Philadelphia cung cấp cho chúng ta 

một cách nhìn về sự yếu đuối của mình và 

khích lệ chúng ta kiên trì. Thư này nhắc 

chúng ta nhớ rằng, nếu chúng ta trung 

thành với Lời, chứng tá của chúng ta sẽ 

được nhìn nhận và mang lại thành công. 

Sứ điệp gởi cho Giáo Hội Laodikê nhắc 

chúng ta nhớ rằng, thái độ tiêu cực nhất 

chính là cảm xúc tự mãn. Thái độ ấy bóp 

chết mọi ước muốn thay đổi và phát triển, 

vì chúng ta không thừa nhận tính chất 

nghiêm trọng của một số hoàn cảnh tù đọng 

– và vì thế, không có lý do, không mối đe 

dọa hay thẩm quyền nào có thể đưa ra một 

giải pháp tích cực. Quả thế, chỉ sự ấm áp 

của tình yêu mới có thể sinh ra những mối 

tương quan thân ái của tình bạn và niềm 

vui. Chúa không ép buộc ai phải mở cửa, 

nhưng Người gõ cửa và chờ đợi cho đến 

khi chúng ta mở cửa để đáp lại tiếng gọi 

của Người. Chiến lược của tình yêu là chờ 

đợi và xin chúng ta tự nguyện tiếp nhận 

tình yêu, và bằng cách đó mà đạt tới mục 

tiêu. 

Do đó, những lời mà Chúa Phục Sinh gởi đến 

các Giáo Hội cũng vang dội nơi chúng ta và trong 

huynh đệ đoàn chúng ta một cách sống động và cụ 

thể. 

LẮNG NGHE VỚI THÁI ĐỘ TUÂN PHỤC 

TIẾNG NÓI CỦA THẦN KHÍ 

Anh em thân mến, chúng ta cũng cần sống 

“Ngày của Chúa” một cách có ý thức tương tự như 

thánh tông đồ Gioan, bằng cách lắng nghe Lời của 

Chúa Phục Sinh và dìm mình trong Thần Khí. 

Tương tự như các cộng đoàn được nhắc đến trong 

sách Khải Huyền, chúng ta cần tìm lại chính mình 

một lần lữa, nhìn nhận căn tính nhân loại và thiêng 

liêng của chúng ta, để rồi chúng ta đi vào thế giới, 

tháp nhập vào thế giới và làm chứng cho sự sống 

mới mà Chúa Phục Sinh đã mang đến cho chúng 

ta. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể thi hành sứ vụ ấy 

như một phần của tiến trình hoán cải. Đời sống 

chúng ta và đời sống huynh đệ đoàn chúng ta cần 

phải được thanh tẩy khỏi những ảnh hưởng tiêu 

cực của thế gian, vốn đã len lỏi vào lối sống chúng 

ta. 

Tiếng nói của Thần Khí nhắc chúng ta và bảy 

Giáo Hội nhớ rằng, Chúa là Đấng đã chết và đã 

sống lại, Người biết những mặt yếu và mặt mạnh 

của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn luôn 

nhớ rằng, hiện nay Người đang tiếp tục thực hiện 

biết bao điều nơi chúng ta, như Người đã thực hiện 

trong suốt lịch sử chúng ta. Tiếng nói của Thần Khí 

dạy bảo chúng ta đừng bao giờ nhẹ dạ mà gắn bó 

với quá khứ và làm nô lệ cho quá khứ, dù quá khứ 

có vẻ vang đến đâu đi nữa. Trái lại, chúng ta cần 

được nuôi dưỡng bởi sự đổi mới liên tục và hiệu 

quả do Thần Khí đề xướng, vì nhờ Người, Lời của 

Chúa Phục Sinh luôn luôn trở nên mới, sống động 

và liên quan đến bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng 

ta đang sống.  

Vì thế, chúng ta đừng bao giờ thôi hăm hở học 

hỏi, nhưng hãy lấy lòng biết ơn mà chấp nhận sự 

biến động luôn luôn mới, phát xuất từ việc chăm 

chú và say mê lắng nghe Lời Thiên Chúa. Chúng 

ta đừng sợ mình sẽ trở nên những người thành thạo 

và chín chắn hơn trong việc lắng nghe. Nếu chúng 

ta thường xuyên trau dồi một phương pháp lắng 

nghe cách sống động và năng động, bấy giờ chúng 

ta sẽ được giải thoát khỏi những văn tự và lời nói 

vô dụng và phù phiếm. Lời chân thật và duy nhất 

sẽ trở nên một phần của chúng ta, tỏ lộ cho chúng 

ta biết ý định và ước muốn của Thiên Chúa đã 

được cụ thể hóa nơi Chúa Giêsu Kitô. 
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Lối sống chúng ta cần đòi lại không gian và thời 

gian dành riêng cho việc lắng nghe cách sống động 

và năng động, đi từ giác quan đến tâm trí, rồi chạm 

đến trái tim và trở thành một tình yêu tích cực. 

Trước khi chúng ta tiến hành bất cứ kế hoạch nào, 

chúng ta phải phục hồi tiến trình diễn ra giữa việc 

lắng nghe và hành động. Tiến trình ấy liên quan 

đến sự phân định xảy ra bên trong nội tâm con 

người đã được củng cố nhờ Thần Khí (x. Ep 3,16; 

2Cr 4,16tt). 

THÁNH PHANXICÔ: CON NGƯỜI TÍCH 

CỰC LẮNG NGHE LỜI CHÚA 

Thánh Phanxicô là một người chắm chú và tích 

cực lắng nghe Lời Thiên Chúa. Thánh nhân và anh 

em tiên khởi đã phân định ơn gọi nhờ ánh sáng Tin 

Mừng và Tin Mừng đã trở thành “lối sống” của 

người. “Với thánh nhân, mục tiêu cao nhất… 

là chăm chú lắng nghe thánh Phúc Âm trong mọi 

sự và qua mọi sự, tuân theo giáo huấn của Chúa 

Giêsu Kitô và họa lại những vết chân của Người” 

(1Cel 84). 

Đối với thánh Phanxicô, Thần Khí chính là 

Đấng giúp chúng ta hiểu Lời Chúa: Nhờ Thần Khí, 

công trình Nhập Thể tiếp tục được thực hiện nơi 

người tín hữu, như đã được thực hiện nơi Mẹ 

Maria và trong Giáo Hội (x. Hn 7; TTh 48-56). Là 

một huynh đẹ đoàn hiệp nhất, chúng ta tìm kiếm 

những cách thức và phương tiện mới để canh tân – 

luôn luôn nhớ rằng, việc hoán cải đích thực phát 

xuất từ việc Thần Khí tác động trong cõi lòng 

chúng ta. Do đó, cùng với thánh Phanxicô, người 

anh và cha chúng ta, chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vĩnh cửu, 

công chính và từ bi, 

vì danh dự của Chúa, 

xin ban cho chúng con là những kẻ khốn nạn, 

thực hiện được những điều chúng con biết là 

Chúa muốn, 

và luôn luôn muốn những điều đẹp lòng Chúa, 

để nhờ ngọn lửa Thánh Linh thanh luyện, 

soi sáng và nung nấu tận tâm can, 

chúng con có thể bước theo vết chân con yêu dấu 

Chúa, 

là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, 

và chỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp, 

chúng con đến được với Chúa là Thiên Chúa tối 

cao, 

trong Ba Ngôi trọn hảo và trong mối hiệp nhất 

tuyệt đối. 

Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hằng sống, 

hằng trị, 

và hằng được tôn vinh đến muôn thuở muôn đời. 

Amen. 

(Thư Toàn Dòng 50-52) 

Trong khi chúng ta chuẩn bị cử hành Hội Đồng 

Dòng Mở Rộng, ước gì Đại Lễ cha thánh Phanxicô 

là dịp để chúng ta cởi mở lắng nghe một cách sống 

động và tích cực, những gì Thần Khí đang nói với 

mỗi người và mọi huynh đệ đoàn chúng ta. 

Trong khi chúng tôi cầu chúc cho anh em mọi 

điều tốt lành trong ngày Đại Lễ mừng kính người 

Cha Chí Ái, chúng tôi cũng xin anh em hiệp thông 

với chúng tôi khi cộng đoàn cùng nhau cầu 

nguyện, để việc chuẩn bị và cử hành Hội Đồng 

Dòng Mở Rộng có thể mang lại những hoa quả tốt 

đẹp nhất. 

Việc chuẩn bị cử hành Hội Đồng Dòng Mở 

Rộng cũng sẽ được thêm phong phú, khi chúng ta 

kỷ niệm 800 năm ngày thánh Phanxicô hiện diện 

tại Đất Thánh một cách sinh động và cử hành một 

cách hân hoan. Quả thật, Chúa Giêsu ở với chúng 

ta mỗi ngày cho đến tận thế! 

Roma, ngày 2 tháng 10 năm 2017 

Kính nhớ các thiên thần hộ thủ 

Ts. Micheal Anthony Perry, ofm (Tổng Phục vụ) 

Ts. Jurgen Neitzert, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Caoimhim O Laoide, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Ignacio Ceja Jimenez, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Nicodeme Kibuzehose, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Lino Gregorio Redoblado, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Ivan Sesar, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Valmir Ramos, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Antonio Scabio, ofm (Tổng Cố vấn) 

Ts. Giovanni Rinaldi (Tổng Thư ký) 

 

Anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM chuyển ngữ 

 (feast-of-st-francis-2017-letter) 

  

https://ofm.org/blog/feast-of-st-francis-2017-letter/
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BẢN TIN TỈNH DÒNG 

 

ĐÊM HỌC HỎI VÀ CẦU NGUYỆN THEO TINH THẦN ASSISI 

Vào lúc 18 giờ ngày 23/10/2017, tại Giáo xứ 

thánh Phanxicô Đakao, 50 Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Đakao, Quận 1, Tp.HCM, các bạn Giới trẻ Phan 

sinh (GTPS) tại Miền Sài Gòn có một đêm học hỏi 

và cầu nguyện theo tinh thần Assisi.  

Anh Trợ úy Phan sinh Tại thế Việt Nam, Đa 

Minh Phạm Văn Đổng, OFM,  đã trình bày với các 

bạn GTPS đề tài: “Các giá trị Phan Sinh: Người 

nghèo và Công lý”, tại hội trường của Giáo xứ.  

Sau phần trình bày của anh Trợ úy, toàn thể anh 

chị em GTPS lên nhà Thờ để cầu nguyện cho hòa 

bình trên trái đất, do nhóm Taizé của Giáo xứ Mác-

ti-nho hướng dẫn.

LỄ TANG ANH PHANXICÔ XAVIÊ VŨ PHAN LONG, OFM, CỰU GIÁM TỈNH 

Vào lúc 22 giờ 30, thứ Sáu 

ngày 13/10/2017, anh Phanxicô 

Xaviê Vũ Phan Long, OFM, cựu 

Giám tỉnh, đã tạ thế tại Cộng 

đoàn Nhà Tỉnh dòng, số 3 Mai 

Thị Lựu, P. 

Đakao, Q.1, 

Tp. HCM. 

Đến 7 giờ 

sáng ngày 

14/10/2017, 

anh Phụ trách 

cộng đoàn, Giuse 

Nguyễn Tiến Dũng, 

OFM, đã chủ sự nghi 

thức tẩn liệm; anh 

Giám tỉnh Inhaxiô 

Nguyễn Duy Lam, 

OFM, chủ tế Thánh lễ cầu 

nguyện cho anh Phanxicô Xaviê. 

Tham dự nghi thức và thánh lễ 

có các nữ tu Dòng Chúa Quan 

Phòng, các chị Phan Sinh Thừa 

Sai Đức Mẹ,…, bà con giáo dân 

trong Giáo xứ Đakao, anh em tại 

các cộng đoàn Nhà Tỉnh dòng, 
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Cầu Ông Lãnh, và Thủ Đức cùng 

với bà con thân nhân của anh 

Phanxicô Xaviê. Nghi thức tẩn 

liệm được cử hành trong bầu khí 

trầm lắng, phảng phất cảm xúc 

buồn của sự ra đi của người thân, 

nhưng cũng tràn đầy niềm hy 

vọng của ngày phục sinh. Sau 

thánh lễ, linh cữu của anh 

Phanxicô Xaviê được anh em 

rước về cộng đoàn Phanxicô 

Quận 9, để mọi người đến thăm 

viếng, cầu nguyện, và chuẩn bị 

ngày lễ an táng.  

Thánh lễ An táng cho anh 

Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, 

OFM, được cử hành vào 8 giờ 

sáng thứ Hai, ngày 16/10/2017, 

tại Hội Trường Thánh Phanxicô, 

nằm trong khuôn viên của tu 

viện Phanxicô Quận 9, TP. 

HCM. Đức Tổng Giám mục 

Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo 

phận Sài Gòn đã chủ sự Thánh lễ 

cùng với quý Đức cha Giuse Võ 

Đức Minh, Giám mục Giáo phận 

Nha Trang, 

Đức Cha 

Vinh sơn 

Nguyễn Văn 

Bản, Giám 

mục Giáo 

phận Ban 

Mê Thuột, 

Đức Cha 

Giuse Đỗ 

Mạnh Hùng, 

Giám mục 

Phụ tá Tổng 

Giáo phận 

Sàigòn, Đức Cha Luy Nguyễn 

Anh Tuấn, Tân Giám mục Phụ tá 

Tổng Giáo phận Sàigòn, Đức 

Cha Đaminh Nguyễn Văn 

Mạnh, Giám mục Phó Giáo phận 

Đà Lạt. Số linh mục đến dâng lễ 

an táng có khoảng 120 vị: các 

cha Hạt trưởng, các cha Giám 

đốc các Đại chủng viện, các Học 

viện, cha Chủ tịch Liên hiệp Bề 

trên Thượng cấp Việt Nam, các 

cha Bề trên các dòng tu, và đông 

đảo các linh mục thuộc các giáo 

phận: Sài Gòn, Xuân Lộc, Vinh, 

Bà Rịa, Đà Lạt, các anh em linh 

mục trong Tỉnh dòng,... Ngoài 

ra, các Bề trên các Hội dòng, các 

tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng, 

anh chị em PSTT và GTPS, anh 

em Cựu Phan Sinh, cùng nhiều 

giáo dân đến từ nhiều giáo xứ: 

Thánh Linh, Thánh Tâm, Đakao, 

Cầu Ông Lãnh, Du Sinh, Từ 

Đức....Tất cả mọi người đến đây 

với tư cách là đồng nghiệp, học 

trò, người thân, bạn hữu, để bày 

tỏ lòng quý mến, thương tiếc và 

cầu nguyện cho anh Phanxicô 

Xaviê là vị tu sĩ linh mục đã tích 

cực tham gia vào công tác của 

Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc 

HĐGMVN, công tác giảng dạy 

tại các Chủng viện và Học viện 

và tại các dòng tu.  

Sau Thánh lễ, anh chị em thân 

nhân, tu sĩ và linh mục đã tiễn 

đưa thi hài anh Phanxicô Xaviê 

ra nơi hỏa táng tại Phúc An Viên 

Quận 9. 

MỪNG LỄ CHA THÁNH PHANXICÔ 

8 giờ sáng ngày 04 tháng 10, 

các anh chị em thuộc Gia đình 

Phan Sinh từ nhiều nơi của Miền 

Đông và Miền Tây Sài Gòn đã 

kéo về nhà thờ Phanxicô Đakao 

để dự lễ mừng trọng thể ngày 

cha thánh Phanxicô về trời. 

Thánh lễ mừng kính trọng thể 

cha thánh Phanxicô do anh Phụ 

trách Cộng đoàn Thủ Đức, 

Gioakim Nguyễn Văn Có chủ tế; 

anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ 

Liên Minh giảng lễ cùng đồng tế 

có khoảng 25 anh em linh mục 

Phan Sinh đến từ ba cộng đoàn: 

Thủ Đức, Cầu Ông Lãnh, và 
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Đakao. Thánh lễ được cử hành 

trong bầu khí ấm cúng, thánh 

thiêng và tràn đầy niềm vui 

mừng ngày sinh nhật của Thánh 

Tổ Phụ trên thiên quốc. 

Sau thánh lễ có nghi thức làm 

phép tượng cha thánh Phanxicô 

tại sân nhà thờ. Cuối 

cùng, mọi 

người được 

mời vào 

khuôn viên 

của Nhà Tỉnh 

dòng chia sẻ 

bữa ăn huynh 

đệ. 

Ngoài ra, 

trong ngày 

hôm nay, anh em Phan sinh tại 

các miền như Nha Trang, Đà 

Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, 

Tây Nguyên… cũng có chương 

trình kính trọng thể cha thánh 

Phanxicô. Vào ngày 8 tháng 10 

theo thông lệ hằng năm, anh em 

Cựu Phan sinh tập trung về cộng 

đoàn Thủ Đức để dâng lễ và gặp 

gỡ nhau trong dịp Giỗ tổ. 

LỄ KHẤN TRỌNG THỂ 

Ngày 17 tháng 9 năm 2017, 

dịp Lễ Thánh Phanxicô được in 

Năm Dấu Thánh, Tỉnh Dòng 

Thánh Phanxicô Việt Nam tổ 

chức lễ khấn trọng cho 9 anh em. 

Việc tuyên khấn trọng thể được 

cử hành vào ngày này gợi cho 

các khấn sinh hôm nay ý thức 

đích điểm của các lời khấn mà 

họ công khai tuyên khấn là mong 

muốn được trở nên đồng hình 

đồng dạng với Chúa Kitô, đặc 

biệt là Chúa Kitô chịu đóng đinh, 

như cha thánh Phanxicô Assisi 

đã nêu gương. Chín anh em 

tuyên khấn vĩnh viễn là các anh: 

Phêrô Alih, Gioan B. Nguyễn 

Văn Diệu, Micae Nguyễn Xuân 

Đức, Phanxicô X. Nguyễn Đức 

Hiếu, Giuse Đinh Chỉ Lam, 

Phaolô Nguyễn Văn Long, 

Giuse Nguyễn Hồng Quang, 

Philipphê Đinh Thanh Tân, 

Tôma Aquinô Đặng Tiến Vãng.   
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Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9 giờ 

sáng, do anh Giám tỉnh Inhaxiô 

Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế, 

với khoảng 50 linh mục đồng tế, 

và sự hiện diện của bà con thân 

nhân các khấn sinh, các ân nhân 

của Tỉnh dòng, các tu sĩ nam nữ, 

các anh em trong Tỉnh dòng, 

cùng đến hiệp dâng thánh lễ và 

cầu nguyện cho các khấn sinh 

tuyên khấn vĩnh viễn trong Dòng 

Anh em Hèn mọn.  

Sau phần thẩm vấn các 

khấn sinh, anh Phó Giám tỉnh 

Giuse Vũ Liên Minh, OFM, 

đã thay anh Giám tỉnh chia sẻ 

lời Chúa và nhắn nhủ đối với 

các anh em tuyên khấn vĩnh 

viễn. Trong một thế giới đầy 

những căng thẳng, lo lắng về 

các cuộc chiến tranh, bạo lực, 

những thảm họa thiên tai đang 

xảy ra,… ước gì qua hành vi 

tuyên khấn của các em hôm 

nay, sẽ trở nên hiện thực nơi 

các em là trở nên đồng hình 

đồng dạng với Đức Kitô Chịu 

đóng đinh. Dấu chỉ ấy được 

thể hiện rõ trong đời sống 

thánh hiến của các em qua ba 

lời khuyên Phúc Âm: Vâng 

lời, Không có của riêng và 

Khiết tịnh. Những nghi thức 

và ý nghĩa của thánh lễ tuyên 

khấn chỉ là bước khởi đầu cho 

cuộc đời dấn thân vĩnh viễn 

của chín anh em trên hành 

trình hoán cải với lòng can 

đảm, niềm phó thác và tin 

tưởng vào sự trợ giúp của 

Thiên Chúa và anh em. 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI HỌC VIỆN PHANXICÔ 

Vào 8 giờ 15 thứ Hai, ngày 

4/9/2017, anh Phó Chưởng Ấn Học 

viện Phanxicô, Giuse Vũ Liên Minh, 

OFM đã chủ tế thánh lễ Khai giảng 

năm học mới niên khóa 2017-2018; 

anh Giám đốc, Giuse Ngô Ngọc 

Khanh, OFM, giảng lễ. Có khoảng 

20 linh mục đồng tế và 217 học viên 

là tu sĩ thuộc 18 hội dòng khác nhau 

đến dự lễ khai giảng. Học viện vẫn 

luôn nhắm đến việc giáo dục con 

người toàn diện cho các tu sĩ sinh 

viên của mình. Tuy nhiên, năm nay 

Học viện quan tâm đặc biệt đến một trong những khía cạnh của công cuộc Phúc Âm 

hóa là xây dựng một thế giới huynh 

đệ: công lý, hòa bình và đại kết. Ý 

cầu nguyện chung cho ngày khai 

giảng là xin Thiên Chúa Ba Ngôi 

chúc lành cho năm học mới của Học 

Viện. Xin Chúa Thánh Thần soi 

sáng và hướng dẫn để trong việc 

giảng dạy và học tập, mỗi người 

luôn biết theo gương Đức Giêsu để 

khao khát tìm kiếm Chân lý, nỗ lực 

sống Tin Mừng và đem Tin Mừng 

đến cho người nghèo, góp phần kiến 

tạo một thế giới công lý, hòa bình và 

đại kết.
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NHÀ TÌM HIỂU PHANXICÔ THỦ ĐỨC NGÀY TỰU TRƯỜNG 

Tháng 9 mùa thu đã về. 

Một năm học mới lại mở ra. 

Thu sang mang theo bao kỷ 

niệm, ước mong ngày tựu 

trường. Cổng trường mở ra, 

gọi mời bao thế hệ học trò 

bước vào mùa gặt mới, mùa 

gặt những hạt ngọc tri thức 

giữa biển trời mênh mông. 

Hòa trong bầu khí khai 

trường của tất cả học sinh, 

sinh viên trên dải đất hình chữ 

S thân thương, nhà Tìm hiểu 

Phanxicô Thủ Đức hân hoan 

tổ chức thánh lễ khởi đầu năm 

học mới vào lúc 10giờ00, thứ 

Ba (05/09/2017). Thánh lễ do 

anh Giuse Vũ Liên Minh, Phó 

giám tỉnh, kiêm Thư ký Huấn 

luyện và Học vấn Tỉnh dòng 

thánh Phanxicô Việt Nam chủ 

tế và giảng lễ; cùng đồng tế, 

anh Gioakim Nguyễn Văn Có, 

Phụ trách cộng đoàn Thủ Đức; 

anh Phêrô Trần Ngọc Niên, 

Đặc trách nhà Tìm hiểu; anh 

Gioan B. Trần Khắc Du, Linh 

hoạt viên mục vụ ơn gọi; anh 

Giacôbê Huỳnh Liên Ban 

thành viên 

cộng đoàn 

Thủ Đức. 

Ngoài ra, hiện 

diện trong 

thánh lễ còn 

có quý anh 

đồng hành, 

quý thầy cô 

giáo, và toàn 

thể 58 anh em 

Tìm hiểu và 

một số em 

Tìm hiểu xa. 

Mở đầu thánh lễ, anh Phó 

Giám tỉnh xin Chúa thương 

thánh hóa và chúc lành cho 

năm học mới. Đồng thời, anh 

mời gọi từng anh em luôn ý 

thức và tâm niệm trung tâm 

của nền học vấn Phan Sinh là 

chính Đức Kitô, bởi chỉ có 

một khoa học duy nhất là khoa 

học dẫn đến tình yêu của Đức 

Kitô.  

Khởi đi từ Tin Mừng theo 

thánh Gioan chương 15, anh 

Phó Giám tỉnh chia sẻ: Trong 

thế giới truyền thông hiện đại, 

người ta thường hay đăng và đọc 

những tin giật gân, li kỳ hơn là 

những thông tin phản ánh tính 

chân thực của dòng đời. Điều đó 

khiến thực trạng xã hội bị méo 

mó, tô son, vẽ hồng. Cái cốt lõi 

tạo nên giá trị cuộc sống chẳng 

phải là sự hiếu kì, tò mò nhưng 

chính tình yêu mới là hơi thở, là 

sức mạnh làm nên ý nghĩa cuộc 

đời. Tình yêu không chỉ là làm 

điều tốt cho người mình yêu 

nhưng cao hơn đó là sự hy sinh, 

chịu đựng gian khổ vì người 

thương mến. Thiên Chúa không 

chỉ yêu con người trong công 

trình tạo dựng, nhưng đỉnh cao 

của tình yêu tạo dựng là tình yêu 

cứu chuộc nơi Đức Giêsu, Đấng 

đã mang thương tích, khổ đau 

trên thập giá để thế gian được 

chữa lành. 

Lấy ý tưởng từ câu Lời Chúa: 

“Anh em hãy ở lại trong tình 

thương của Thầy” (Ga15,9), anh 

Phó Giám tỉnh quảng diễn: 

Thiên Chúa luôn mời gọi mọi 

người ở lại trong tình yêu của 

Ngài. Ở lại trong tình yêu của 

Chúa nghĩa là không bao giờ 

đóng cửa tâm hồn trong sự chán 

chường, tuyệt vọng vì lầm lỗi, 

yếu đuối của bản thân nhưng 

luôn rộng mở con tim để ân sủng 

và lòng thương xót của Chúa lấp 

đầy tinh thần, khối óc. Tình yêu 



Chia sẻ  9 & 10 – 2017 (371) 

của Thiên Chúa thật vô biên. 

Hãy để cho Người khỏa lấp mọi 

trống vắng, đơn côi trong sâu 

thẳm cõi lòng mỗi người. 

Khép lại bài chia sẻ, mượn lời 

thánh Phaolô gửi tín hữu 

Côlôxê, anh Phó Giám tỉnh mời 

gọi từng anh em Tìm hiểu hãy 

mặc lấy tâm tình nhân hậu, 

khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, 

chịu đựng, tha thứ cho nhau. Và 

trên hết, anh em hãy có lòng bác 

ái. Khi anh em sống được những 

tâm tình ấy là lúc anh em thực sự 

ở lại và ở trong tình yêu của Đức 

Kitô trên hành trình dâng hiến. 

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 

00. Sau đó, mọi người cùng 

chung chia bữa cơm huynh đệ 

dạt dào tình đời, nồng thắm tình 

người và thưởng thức các tiết 

mục văn nghệ “cây nhà lá 

vườn”.

 

BẢN TIN TRUNG ƯƠNG DÒNG 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRUYỀN GIÁO 

CHO LIÊN DÒNG PHAN SINH NĂM 2017 

Anh Tổng Phục vụ, Michael 

Anthony Perry, OFM, đã viếng 

thăm Trung tâm Huấn luyện 

truyền giáo tại Brussels vào 

ngày 8 – 10 tháng 9 năm 2017. 

Năm nay, có 10 anh em đến từ 

ba nhánh của Dòng (Capuchins, 

Conventuals, và OFMs) cùng 

sống và học tập chung với nhau. 

Khóa học bằng tiếng Anh và tạo 

cơ hội cho anh em: (a) nâng cao 

nhận thức chiều kích truyền giáo 

Kitô hữu của họ và ơn gọi Phan 

Sinh; (b) học hỏi về các vấn đề 

thời đại liên quan đến việc Phúc 

âm hóa bằng truyền giáo, việc 

đại kết và đối thoại đại kết, Công 

lý, Hòa bình, và Chăm sóc sự 

toàn vẹn của Tạo thành, và các 

vấn đề liên hệ khác; và (c) trải 

nghiệm cảm giác sâu sắc hơn 

trong đời sống cầu nguyện và 

tình huynh đệ, cũng như sống 

liên với nhau giữa ba Dòng. 

Khóa học này cũng giúp cho các 

nhà truyền giáo và anh em khác 

dùng chính kinh nghiệm này như 

là một phần của thường huấn 

nhằm nâng cao chiều kích nhân 

bản và các chiều kích giữa cá 

nhân với nhau trong đời sống 

của chúng ta.  Giờ Kinh và 

Thánh Lễ đóng vai trò như là 

nguồn năng lượng tinh thần cho 

chương trình này. Để có thêm 

thông tin, xin vui lòng ghé thăm 

trang web của Mission 

program, Notre Dame des 

Nations. 

Những anh em nào quan tâm 

có thể liên lạc với anh Luis 

Gallardo, Tổng Thư ký Phúc Âm 

hóa và Truyền giáo 

(lgallardo@ofm.org) để tham 

gia khóa học 3 tháng này, bao 

gồm một cuộc hành hương đến 

các điểm hành hương Phan Sinh. 

Theo anh Tổng Phục vụ, chương 

trình này là một trong những 

chương trình huấn luyện tốt nhất 

cho việc thực tập phúc âm hóa 

bằng truyền giáo mà Dòng cung 

cấp. Anh khuyến khích anh em 

suy nghĩ việc tham gia vào 

trương trình này. Có 2 khóa học 

hàng năm: tháng Chín – tháng 

Mười Một (tiếng Anh); và tháng 

Ba – tháng Năm (tiếng Pháp).
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TƯỞNG NIỆM GIỜ LÂM CHUNG VÀ ĐẠI LỄ CHA THÁNH PHANXICÔ  

TẠI TRUNG ƯƠNG DÒNG 2017 

Đại lễ Cha Thánh Phanxicô 

Assisi Chí Ái của chúng ta đã 

được cử hành tại Nhà Trung 

Ương vào ngày 3 và 4 tháng 10. 

Vào chiều ngày 3/10, anh 

Rufino Lim, OFM, thuộc văn 

phòng công lý và hòa bình, đã 

chủ sự giờ Tưởng niệm Cha 

Thánh Lâm chung. Nhà thờ 

Santa Maria Mediatrice đông 

nghẹt người gồm các nữ tu đến 

từ nhiều Tu hội khác nhau, các 

cộng đoàn Phan Sinh lân cận, và 

bạn bè.  

Vào ngày 4 tháng 10, như là 

truyền thống, cha Viliam Dóci 

OP, Phó Bề trên Tu viện Santa 

Sabina, Dòng Đa Minh đã chủ tế 

thánh lễ trọng thể. Có bốn anh 

em Đa Minh cùng tháp tùng với 

ngài đến tham dự lễ tại cộng 

đoàn Nhà Trung Ương. 

ANH JÜRGEN NEITZERT ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG CỐ VẤN 

Anh Jürgen Neizert, OFM, 

(Tỉnh Dòng Thánh Elizabeth, 

Đức) đã được bầu làm Tổng 

Cố vấn vào thứ Hai ngày 

11/9/2017, sẽ phục vụ cho đến 

hết nhiệm kỳ sáu năm. Anh 

Jürgen sinh vào ngày 

1/7/1959, tại Mayen, Đức. 

Anh được mặc áo Dòng ngày 

4/10/1978, khấn lần đầu ngày 

4/10/1979, và khấn trọn đời 

như là một thành viên của 

Tỉnh Dòng Holy Magi, 

Cologne, ngày 19/11/1982. 

Anh có nghề y tá, và năm 

2006 anh hoàn thành việc học 

triết học và xã hội học, lấy 

bằng thạc sĩ triết học và Hồi 

giáo học của Đại học 

Cologne. Năm 2008, anh đã 

hoàn thành các nghiên cứu 

trong lãnh vực giáo dục hội 

nhập văn hóa. Anh đã phục vụ 

trong vai trò Cố vấn Tỉnh 

Dòng, đảm nhận công tác 

huấn luyện khởi đầu, và từ 

nhiều năm nay anh có nhiều 

sáng kiến và dự án trong lãnh 

vực Công lý, Hòa bình, và sự 

Bảo toàn của Tạo thành. Anh 

từng là thành viên của ủy ban 

quốc tế của Dòng về đối thoại 

và đối thoại liên tôn từ năm 

2015. 

Chúng tôi nồng nhiệt chúc 

mừng anh và cầu nguyện cho 

công việc phục vụ của anh đối 

với tất cả anh em trong Dòng 

đạt được nhiều kết quả tốt 

đẹp. 
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HỘI NGHỊ JPIC TẠI LỤC ĐỊA CHÂU MỸ LẦN THỨ 5: “TIẾNG KHÓC THAN CỦA MẸ ĐẤT VÀ 

NHỮNG TIẾNG KÊU LA CỦA NGƯỜI NGHÈO TRÊN BÌNH DIỆN JPIC” 

Hội nghị JPIC 

tại lục địa Châu 

Mỹ lần thứ 5 được 

tổ chức từ ngày 1 – 

8 tháng 9 năm 

2017 tại Anápolis, 

Brazil với chủ đề: 

“Tiếng khóc than 

của Mẹ đất và 

những tiếng kêu la 

của người nghèo 

trên bình diện JPIC”. Khoảng 40 

tham dự viên tham gia bao gồm 

không chỉ là anh em Hèn mọn 

mà còn có những thành viên 

khác thuộc Gia Đình Phan Sinh. 

Mục tiêu của Hội nghị này là tiếp 

tục những bổn phận hướng dẫn 

do bởi Hội nghị toàn lục địa lần 

trước, năm 2014 tại Bogotá, 

cũng như để chỉ ra những điểm 

ưu tiên mà Hội đồng JPIC Quốc 

tế đã ban hành năm 2016 tại 

Verona, đó là: Di dân, Khai thác 

mỏ, và hình thức sống mới. Hội 

nghị này cũng là dịp để chia sẻ 

về những công trình xung quanh 

những giá trị JPIC mang đến từ 

mỗi thực thể và cũng là thời gian 

thường huấn cho những Linh 

hoạt viên JPIC. 

HỘI NGHỊ JPIC LẦN 4 CẤP LỤC ĐỊA – CHÂU Á/CHÂU ĐẠI DƯƠNG 

Từ ngày 9 đến 14 tháng 10, 

các Linh hoạt viên Công lý, Hòa 

bình, và Chăm sóc sự toàn vẹn 

của Tạo thành (JPIC) đến từ hai 

Hội đồng Giám tỉnh EAC và 

SAAOC đã họp tại Thành phố 

Seoul, Nam Hàn. 

Với những lời chào mừng của 

anh Aloysio Kim, Linh hoạt viên 

JPIC của Tỉnh dòng các Thánh 

Tử đạo Hàn Quốc, đã mở đầu 

cho cuộc Họp JPIC cấp lục địa, 

nhằm cổ vũ cho công tác của 

những anh em chịu trách nhiệm 

về JPIC tại các quốc gia khác 

nhau trong lục địa, để nâng cao 

chất lượng truyền thông, có thời 

gian cho việc huấn luyện, suy tư 

và hành động theo những đề tài 

ưu tiên trong Thông điệp 

Laudato si’ mà Hội đồng Quốc 

tế JPIC đề nghị cho toàn Dòng: 

di dân, khai thác mỏ, và hình 

thức sống mới. 

Trong suốt ba ngày, các tham 

dự viên đã chia sẻ công việc mà 

mỗi linh hoạt viên hoặc mỗi ủy 

ban JPIC thực hiện tại khu vực 

của họ, qua các báo 

cáo của các thực 

thể. Các báo cáo 

được các đơn vị 

trình bày như: Ấn 

Độ, Pakistan, 

Indonesia, Nam 

Hàn, Taiwan, Hong 

Kong, Myanmar, 

Singapore, 

Malaysia, Philippines, Nhật, Úc. 

Các linh hoạt viên cũng tham gia 

trong các khóa huấn luyện như 

“Vấn đề di dân và buôn bán 

người tại khu vực Châu Á” do 

Joyce Kim, một cố vấn của tổ 

chức Durebang, là người đã 

đồng hành với các nạn nhân bị 

bóc lột tình dục tại các lán trại 

xung quanh các trại lính Mỹ tại 

Nam Hàn sau Thế chiến thứ II. 

Mặt khác, nhà hoạt động xã 

hội Hoa Kỳ "Curry" đã trình bày 

một số công trình của bà cho 

phong trào hòa bình và phản đối 

chống lại việc quân sự hóa khu 

vực (các căn cứ quân sự tăng lên 

vô số), đặc biệt ở làng 

Gangjeong, đảo Jeju và 

Okinawa. Cuối cùng, chủ đề về 

biến đổi khí hậu cũng được trình 

bày tại cuộc họp này trong bài 

trình bày của Daul Jang, một nhà 

hoạt động của Greenpeace, đã 

đặc biệt chú ý đến "vấn đề Nhân 

quyền liên quan đến thay đổi khí 

hậu và năng lượng". 

Hai ngày cuối của cuộc họp, 

các linh hoạt viên JPIC đã thảo 

luận về khả năng làm việc ở cả 

hai quốc gia, đưa ra các kế hoạch 

hành động cụ thể để thực hiện tại 

các quốc gia của họ trong ba năm 

tới.
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“Hôm nay mọi người trong làng của chúng con rất vui mừng và hạnh phúc, vì Nhà Dòng đã tổ 
chức Lễ Thánh Phanxicô ở đây. Từ khi cha Trung đi Sa Thầy, chúng con không có Thánh 
Lễ Cha Thánh Phanxicô... Chúng con nhớ lắm!” 

 
 

áng Thứ Tư ngày 

4/10/2017, cộng đoàn 

Phanxicô Thừa Sai 

Pleiku và KonTum tổ chức lễ 

thánh Phanxicô tại làng EaLũh 

(hay còn gọi là Sê Đăng), Hạt 

Chưpăh, Giáo Phận KonTum. 

Về tham dự thánh lễ có tất cả 

anh em thuộc hai Cộng Đoàn, 

Các Giáo Phu, Các Kokhul, các 

Chức Việc và khoảng 2000 giáo 

dân của các vùng miền. Đặc biệt 

có sự tham dự của cha Tổng Đại 

Diện Giáo Phận, Phêrô Nguyễn 

Vân Đông, chủ tế thánh lễ và cha 

Tâm, Chánh Xứ Thăng Thiên, 

đồng tế. 

Ngay từ sớm, con đường duy 

nhất dẫn vào làng xuất hiện 

những chiếc xe 16 chỗ và xe 

Honda đến tham dự Thánh Lễ. 

Bầu không khí của làng Sê Đăng 

trở nên nhộn nhịp khác thường.   

Dưới sân Nhà Thờ tiếng của 

MC thầy Duy và tiếng Cồng 

Chiêng vang lên chào đón quý 

khách. Trong Nhà Thờ, Ca Đoàn 

đang cố gắng ôn lại những bài 

hát về thánh Phanxicô. 

Trong nhà bếp, bà con 

dân tộc của làng đang 

chuẩn bị những món ăn 

ngon cho bữa tiệc. Tất cả 

đã sẵn sàng cho Thánh 

Lễ được diễn ra trang 

nghiêm và sốt sắng. 

Đúng 9 giờ 00, Thánh 

Lễ được bắt đầu. Đoàn 

rước gồm: đoàn cồng 

chiêng, đoàn múa, quý tu sĩ nam 

nữ, anh chị Dòng Phan Sinh Tại 

Thế và Đoàn Đồng Tế tiến vào 

nhà thờ.  

Trong bài chia sẻ đầu Lễ, cha 

Phêrô Nguyễn Vân Đông đã giới 

thiệu các cha thầy thuộc hai 

S 

Niềm Vui Nơi Làng Dân Tộc Nghèo 

Phêrô Nguyễn Đình Phục 
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Cộng Đoàn và tổng kết những  
thành quả mà anh em đã đạt 

được trong suốt 11 năm qua. 

Ngài chuyển lời cảm ơn của 

Giáo Phận đến Nhà Dòng và 

nhất là các anh em đã nỗ lực xây 

dựng tình thương của Chúa cũng 

như tinh thần của thánh 

Phanxicô trên vùng đất Tây 

Nguyên này.  

Cha Đông nói với giáo dân: 

“Giáo Phận của chúng ta có 12 

cha và 6 thầy thuộc Dòng 

Phanxicô, chăm sóc 86,000 giáo 

dân kinh và dân tộc thuộc 8 Giáo 

xứ và hơn 100 làng dân tộc. 

Trong suốt 11 năm qua, các cha 

thầy Dòng Phanxicô đã xây 

dựng 6 Nhà Trẻ dân tộc, 4 Nhà 

Nội Trú nam và nữ cho đồng bào 

dân tộc (chưa kể bán trú), hơn 

chục Nhà Cấp Phát Thuốc cho 

đồng 

bào 

dân tộc 

nghèo, 

chăm 

sóc 

bệnh 

nhân 

phong, 

rồi 

chương 

trình nước sạch, 

bảo vệ môi 

trường... không kể ra hết được. 

Cho các cha thầy Dòng 

Phanxicô một 

tràng vỗ tay 

đi...” Những lời 

chia sẻ của cha 

không phải kể lể 

những thành 

công của anh em 

trong hai Cộng 

Đoàn mà ngài 

muốn diễn tả 

tâm tình yêu 

mến của ngài đối 

với tinh thần của 

thánh Phanxicô. 

Sau phần chia sẻ của cha 

Đông, Thánh Lễ được bắt đầu. 

Đặc biệt hôm nay, anh YaThu 

chia sẻ Lời Chúa. Những tâm 

tình của anh về công việc truyền 

giáo được cô động trong suốt 

những năm tháng qua trên mảnh 

đất Tây Nguyên này.  

Cuối Thánh Lễ, anh phụ trách 

Giuse Hoàng Hữu Chi thay mặt 

tất cả anh em bày tỏ lòng biết ơn 

cũng như lời chức mừng Lễ đến 

Giáo Phận, đến cha Đông, cha 

Tâm, anh em trong hai Cộng 

Đoàn, Giáo Phu, Kokhul, quý 

Ban Chức Việc và toàn thể bà 

con giáo dân. 

Kết thúc thánh lễ, tất cả mọi 

người sum họp bên bàn tiệc đơn 

sơ và xem chương trình ca múa 

của các em dân tộc từ các nhà 

trẻ. Một anh Giáo Phu chia sẻ: 

“Hôm nay mọi người trong làng 

của chúng con rất vui mừng và 

hạnh phúc, vì nhà Dòng đã tổ  

chức Lễ thánh Phanxicô ở đây. 

Từ khi cha Trung đi Sa Thầy, 

chúng con không có thánh lễ 

Cha Thánh Phanxicô... Chúng 

con nhớ lắm! Chúng con tạ ơn 

Chúa!” 
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Anh em Cộng đoàn Cần Thơ xin gửi lời chào đến toàn 
thể anh chị em trong đại gia đình Phan sinh. Nguyện xin 

Đức Giêsu Kitô ban cho anh chị em 
Bình an và Thiện hảo. 

ính thưa anh 

chị em, Cần 

Thơ đang vào mùa mưa. Những 

cơn mưa ào ạt, từng đợt, từng đợt 

theo nhịp đuổi nhau của những 

đám mây lang thang khắp vùng 

trời nước. Mây cũng như mưa, 

chẳng bao giờ chịu phân biệt khu 

vực hành chính rõ rệt. Chúng cứ 

mải nô đùa, mệt đâu dừng đó, ùa 

tan ra trên đất.  

Nắng mưa bất chợt cũng 

giống như “chị nước” cứ lên 

xuống theo triều cường, làm cho 

các anh chị “Gỗng, Gà, Vịt...” 

thỏa thích tung tăng, cây cối 

trong vườn cũng thêm tươi xanh 

hơn. Không chỉ các anh chị em 

đó, mà “chị nước” còn làm cho 

mọi thứ thêm tươi mát hơn nữa. 

Có biết bao lần, những tâm hồn 

cằn cỗi và mệt mỏi của những 

con người ở đây chợt thèm được 

sống, được chơi hồn nhiên, vô lo 

nghĩ như những cảnh vật đó. 

Với anh em Phanxicô, dù 

mưa hay nắng, ngoài những 

công việc mà anh phụ trách vẫn 

đảm nhiệm trong 

năm như mục vụ, bác 

ái xã hội, anh phụ 

trách và anh em cũng 

bắt tay vào chiến dịch Laudato 

Sí mỗi tháng một lần, với mục 

đích gây ý thức bảo vệ môi sinh 

cho các em sinh viên cũng như 

những người sống xung quanh 

mình. Chẳng hạn, anh em cùng 

với các em sinh viên 

làm vệ sinh xung quanh 

cộng đoàn và khu vực 

lân cận. 

Ngày lễ Cha Thánh 

vừa qua, anh em mừng 

lễ Bổn mạng Cộng đoàn 

và cũng là mừng lễ bổn 

mạng anh phụ trách 

cộng đoàn. Trước ngày 

lễ, anh em trong cộng 

đoàn với một số anh chị 

em giáo dân và các em sinh viên 

nhóm Thiện Đăng đã có giờ 

tưởng niệm cha thánh Phanxicô 

vào tối ngày 3 tháng 10. Buổi 

sáng ngày 4 tháng 10, anh em tổ 

chức thánh lễ Cha Thánh, thánh 

lễ diễn ra trong bầu khí ấm cúng 

và sốt sắng. Trưa đến, anh em 

trong cộng đoàn cũng mừng lễ 

cha thánh với anh chị em Dòng 

Phan Sinh Tại Thế tại trung tâm 

Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ. 

Về nhân sự, vào đầu tháng 9 

vừa qua, Tỉnh Dòng bổ nhiệm 

thêm cho cộng đoàn một anh 

mới ra trường. Như vậy, hiện tại 

cộng đoàn có 3 anh em, có thêm 

người mới, cộng đoàn thêm sống 

động hơn qua các giờ kinh, thánh 

lễ cũng như các giờ cơm.  

Về đời sống, anh em đang 

phát huy hết những gì Chúa ban 

để chu toàn các bổn phận và kế 

hoạch hành động của cộng đoàn. 

Anh em thể hiện qua đời sống 

cầu nguyện và việc làm. Anh em 

cố gắng thể hiện mối tương 

quanh huynh đệ chân thành và 

sâu sắc bằng cách thông cảm cho 

những giới hạn, yếu kém của 

nhau. Nhìn chung, tình hình đời 

sống của anh em vẫn tiến triển 

tốt đẹp.  

Trên đây là một vài thông tin 

liên quan đến đời sống cũng như 

công việc của cộng đoàn, xin 

chia sẻ đến toàn thể anh chị em. 

Xin anh chị em tiếp tục cầu 

nguyện cho cộng đoàn cũng như 

những dự phóng mà anh em 

trong cộng đoàn đang thực hiện.  

Xin chào toàn thể anh chị 

em.

  

K 

Mùa Nước Lũ 
GB. Nguyễn Văn Diệu 
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TIN TỨC CẦU ÔNG LÃNH 

Anh em cộng đoàn Antôn Cầu Ông Lãnh kính chào đại gia đình Phan Sinh. Chúc gia đình mình nhiều 
sức khỏe, niềm vui và ngày càng sinh sôi nảy nở thêm nhiều con cái.  

Thứ 3, ngày 5/9, cộng đoàn 

đón thêm thành viên mới: Anh 

Giuse Maria Nguyễn Quốc Duy 

về gia nhập cộng đoàn. Anh vừa 

kết thúc chương trình Triết-Thần 

học tại Học viện Phanxicô Thủ 

Đức.  

Thứ 6, 23 tháng 9, cộng đoàn 

hân hoan chào đón cha Bill, cựu 

Giám tỉnh Tỉnh dòng Sacret 

Heart ghé thăm anh em. Ngài đã 

dùng cơm tối tại cộng đoàn và 

thăm quan cơ sở anh em. Sự hiện 

diện của ngài làm cho tinh thần 

liên đới Phan Sinh được cụ thể 

hóa. 

Chiều trước Lễ Cha thánh 

Phanxicô 3/10, Anh em Cầu Ông 

Lãnh đi Thủ Đức tham dự 

Transitus với anh em học viện. 

Sau bữa transitus giản dị, anh em 

được mời dùng bữa tại nhà ăn 

với những món ăn do học viện tự 

nấu. Bữa ăn hân hoan và đầy tình 

nghĩa.  

Để chuẩn bị đón mừng lễ này, 

anh em Cầu Ông Lãnh đã làm 

tuần 7 ngày kính Cha Thánh 

cách đơn sơ đó là thay bài đọc 2 

kinh sách bằng một bài hạnh 

thánh trong Celano. Bắt đầu từ 

chủ đề về ơn gọi của Cha Thánh, 

rồi đến tinh thần của ngài và cuối 

cùng là lời chúc lành trước khi 

chết. Nhờ đó, anh em có dịp ôn 

lại hành trình ơn gọi mà Chúa 

Thánh Thần đã dẫn dắt Phanxicô 

mà qua đó, ngài trở nên nguồn 

cảm hứng cho rất nhiều người 

bước theo. Tinh Thần của ngài 

vẫn đang vang vọng trong đời 

sống và dự phóng của anh em 

Cầu Ông Lãnh.  

Đúng ngày lễ cha Thánh. Anh 

em Cầu Ông Lãnh quay về nhà 

mẹ ở Đakao để 

hiệp dâng thánh 

lễ. Cùng với đại 

gia đình Phan 

Sinh, anh em đã 

mừng lễ cha 

thánh cách sốt 

sắng và chia sẻ 

bữa ăn huynh đệ 

sau thánh lễ với 

nhau. Lễ chiều tại 

cộng đoàn Cầu 

Ông Lãnh là một 

thánh lễ đặc biệt. 

Anh em hân hoan 

đón chào anh Gia 

Thịnh, người về 

từ Thái Lan đến chủ tế thánh lễ 

tại cộng đoàn. Trong phần giảng 

lễ, anh Thưởng đã chia sẻ những 

kỷ niệm quý báu về thời mới 

chập chững bước vào đời tu của 

anh với anh Gia Thịnh và anh 

Bình, bề trên cộng đoàn. Vậy 

người lạ mà không lạ, vì anh Gia 

Thịnh, anh Bình và anh Thưởng 

đã từng sống với nhau những 

năm tháng khó khăn sau năm 

1975 tại Xuân Sơn.  

Anh Nguyễn Tín, bề trên 

cộng đoàn Sông Bé, đã cấp cứu 

tại bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn 

vào chiều ngày lễ các thiên thần 

hộ thủ hôm 29/09. Anh cảm thấy 

mệt và định nghé cộng đoàn Cầu 

Ông Lãnh nhờ người quen 

truyền nước, đạm. Nhưng đến 

20h cùng ngày, huyết áp của anh 

tăng cao và không có dấu hiệu 

thuyên giảm nên anh Danh, quản 

lý kiêm y tế của cộng đoàn đã 

đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh 

Viện Đa Khoa Sài Gòn. Tại đây, 

Anh Tín được chẩn đoán bị suy 

nhược cơ thể nặng. Ngoài ra bác 

sĩ còn chẩn đoán anh bị cao 

huyết áp, tiểu đường, huyết khối 

tĩnh mạch chân (máu đông), 

virut Zola thần kinh, viêm họng. 

Anh phải ở lại bệnh viện cho đến 

khi có dấu hiệu thuyên giảm.  

Ngày 13, tháng 10, Cộng 

đoàn có một tin vui, đó là bác sĩ 

ở bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn đã 

chấp nhận cho anh Nguyễn Tín 

xuất viện. Anh Nguyễn Tín đã về 

lại cộng đoàn Cầu Ông Lãnh để 

dưỡng bệnh theo ý nguyện của 

anh. Anh đã từng là bề trên của 

cộng đoàn này trước đó. Vậy 

là… 

 “Thuyền xưa về lại bến xưa, 

 người xưa về lại mái xưa 

hiên nhà…” 

Xin cầu nguyện thêm cho anh 

Nguyễn Tín và anh em cộng 

đoàn Cầu Ông Lãnh, ngợi khen 

Đức Giêsu Kitô 

Thay mặt anh em Cầu Ông Lãnh 

 Tu sĩ Giuse Maria Nguyễn 

Quốc Duy, ofm
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hởi đầu nhiệm kỳ 

mới, 2017-2020, 

Anh phụ trách 

cùng với anh em trong cộng 

đoàn Sông Bé đã bắt tay vào việc 

tu sửa nhà nguyện, nhà khách và 

chỉnh trang lại khuôn viên để 

phục vụ cho việc “nới rộng cửa 

lều”. Anh em đã khởi đầu với 

châm ngôn của anh phụ trách là: 

“không đầu hàng!”. Mặc dù 

trong thời gian tu sửa, thời tiết 

không thuận lợi (mưa nhiều), 

nhưng công việc vẫn tiến triển 

một cách đều đặn. Đến nay công 

việc đã tạm xong và đã đưa vào 

sử dụng trong sinh hoạt phụng 

vụ của cộng đoàn cũng như để 

phục cho anh chị em PSTT và 

các nhóm có nhu cầu đến tĩnh 

tâm. Có lẽ vì chiến đấu vất vả mà 

anh phụ trách đã phải “buông 

súng” trước hai dịp lễ quan trọng 

mà anh hằng lo lắng và đã chuẩn 

bị, đó là lễ giỗ Cha Thánh 

Phanxicô (4/10/2017) và lễ tạ ơn 

khi hoàn thành công việc tu sửa 

(10/10/2017). Vì sức khỏe 

không cho phép, anh đã phải ở 

lại trong bệnh viện trong hai dịp 

lễ mà anh hàng thao thức. 

Trong dịp lễ cha Thánh 

Phanxicô vừa qua, Cộng đoàn đã 

quy 

tụ 

ACE PSTT và GTPS Miền Phú 

Cường, các hội viên Hội bảo trợ 

ơn gọi và 

anh em 

cựu Phan Sinh trong Miền Phú 

Cường đến cùng mừng lễ Cha 

Thánh. Thánh lễ đã diễn ra trong 

bầu khí sốt sắng và hào hứng. 

Sau thánh lễ, tất cả anh chị em 

cùng dùng bữa cơm huynh đệ 

với Cộng Đoàn trong tinh thần 

cảm tạ và vui tươi. 

Ngày 10/10, Cộng Đoàn tiếp 

tục tổ chức thánh lễ tạ ơn vì công 

việc tu sữa và chỉnh trang đã  
diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp.  
Trước thánh lễ, anh Giám Tỉnh 

làm phép nhà nguyện, các phòng 

khách và nhà cộng đoàn. Trong 

thánh lễ tạ ơn, có sự hiện diện 

của một số anh em trong các 

cộng đoàn lân cận như: Thủ 

Đức, Đakao, Cầu Ông Lãnh, Du 

Sinh, cha Pascal, cha Quế và một 

số anh chị trong Nhóm CGKPV, 

và một số anh chị em khác; đặc 

biệt ngoài sự hiện diện của anh 

Giám Tỉnh, có sự hiện diện của 

anh cựu Giám Tỉnh Alexis Trần 

Đức Hải, các anh phụ trách các 

cộng đoàn Thủ 

Đức, Cầu Ông 

Lãnh, Du Sinh.  

Sau khi hoàn 

thành công việc 

tu sửa nhà 

nguyện, các 

phòng khách và 

khuôn viên, 

cộng đoàn có 

thể mở ra đón 

tiếp và phục phụ các sinh hoạt 

hội họp, tĩnh tâm của anh chị em 

PSTT Miền Phú Cường, các 

nhóm và những anh em có nhu 

cầu tĩnh tâm.

  

K 

TU SỬA 
Văn Ánh 
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hư thường niên, 

chiều ngày 21/08, 

Cộng đoàn vui 

mừng chào đón 22 anh em tập 

sinh. Một hành trình mới đã bắt 

đầu với anh em khoá tập K.28. 

Thời gian qua, anh em tân tập 

sinh, được sự hướng dẫn của anh 

tập sư và của các anh trong cộng 

đoàn, đã làm quen và tháp nhập 

nhanh với các sinh hoạt, công 

việc của cộng đoàn. Anh em tích 

cực tham gia trong các công tác 

phụng vụ, cầu nguyện và lao 

động với tinh thần hăng say,  

nhiệt tình của người trẻ. Bên 

cạnh đó anh em vẫn tập trung 

vào chương trình huấn luyện của 

Tập Viện, đào sâu thêm về đời 

sống cầu nguyện, phan sinh, 

huynh đệ. Hy vọng anh em sẽ 

cảm nghiệm được sự yêu thương 

của Thiên Chúa trong suốt thời 

gian của năm tập, bằng đời sống 

cầu nguyện, chiêm niệm kết hiệp 

mật thiết với Chúa.  

Niềm vui nối tiếp niềm vui, 

sau những tháng ngày lao động 

miệt mài với bao công sức xây 

dựng, vào ngày 18 tháng 9 vừa 

qua, anh em trong cộng đoàn đã 

cử hành nghi thức làm phép ngôi 

nhà cô tịch La Verna, do anh Phụ 

Trách chủ sự. Tuy 

đây chưa phải là một 

ẩn viện thực thụ, 

nhưng hy vọng ngôi 

nhà cô tịch này cũng 

sẽ là nơi giúp cho các anh em 

trong Tỉnh Dòng nói chung và 

anh em trong cộng đoàn nói  
riêng có thể có được khoảng thời 

gian gặp gỡ, kết hiệp mật thiết 

với Thiên Chúa và lắng nghe 

được tiếng của Ngài bằng đời 

sống cầu nguyện, chiêm niệm. 

Ngay sau nghi thức làm phép, 

cộng đoàn chào đón anh Phêrô 

Nguyễn Văn Dũng, cộng đoàn 

Đa Kao đến “khai trương” nhà 

cô tịch trong một tuần lễ. 

Ngày 22 tháng 9, một số anh 

trong cộng đoàn và 22 anh em 

tập sinh tham gia thánh lễ tri ân 

và cầu nguyện cho các hội viên 

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh 

miền Bảo Lộc, tại nhà 

thờ giáo xứ Tân Thanh, 

do anh Giám Tỉnh chủ 

tế thánh lễ. Đây là dịp 

để anh em, đặc biệt là 

các anh em tập sinh nói 

lên lời tri ân đến quý ân 

nhân xa gần, cách riêng 

là quý hội viên trong 

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 

Phan Sinh miền Bảo 

Lộc, đã quảng đại giúp 

đỡ anh em không những bằng 

những hy sinh vật chất mà còn 

bằng lời cầu nguyện. 

Hòa chung niềm vui mừng lễ 

Cha Thánh trong Đại Gia Đình 

Phan Sinh, để chuẩn bị cho ngày 

lễ 04 tháng 10 này, anh em đã tổ 

chức Tam Nhật Kính Cha Thánh 

và đêm Transitus với chủ đề:  

“Cùng chị chết ngợi ca Thiên 

Chúa”. Trong đêm tưởng niệm 

ngày Cha Thánh Lâm Chung có 

sự hiện diện của đông đảo anh  

N 

Cộng đoàn Du Sinh xin kính chào toàn thể anh chị 

em trong đại gia đình Phan Sinh. Trong tâm tình tạ 

ơn Thiên Chúa, cộng đoàn Du Sinh xin được gửi đến 

anh chị em một vài tin tức về hoạt động của cộng 

đoàn thời gian vừa qua. 
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chị em Phan Sinh Tại Thế miền 

Bảo Lộc, Lâm Đồng; các chị  

Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và  
các anh chị em giới trẻ Phan 

Sinh, cũng như các ân nhân xa 

gần của cộng đoàn. Buổi tưởng 

niệm đã để lại nhiều cảm xúc và 

suy nghĩ cho anh chị em tham dự 

về biến cố Cha Thánh ly trần 

cũng như cách thức mỗi người 

đón chào chị chết trong tâm tình 

ngợi ca Thiên Chúa Tối Cao. 

Sáng ngày 04 tháng 10, cộng 

đoàn đã tổ chức thánh lễ kính 

Cha Thánh tại nhà thờ giáo xứ 

Du Sinh. Thánh lễ được chủ tế 

bởi Đức Giám Mục Phó Đa 

Minh, Giáo phận Đà Lạt, cùng 

với sự hiện diện của Cha Quản 

Hạt Đà Lạt, các Cha Bề Trên các 

Dòng thân cận, Anh em trong 

cộng đoàn Du Sinh, cùng với 

quý nam nữ tu 

sĩ và đông đảo  
anh chị em 

trong đại gia 

đình Phan 

Sinh. 

Trong bài 

giảng, anh 

Giám Sư Tập 

Viện đã nêu 

lên thực trạng 

thế giới hiện 

nay đang 

đứng trước những mối rạn nứt 

giữa con người với anh chị em 

thụ tạo, 

rạn nứt về 

tình người 

với người, 

rạn nứt 

giữa con 

người với 

Thiên 

Chúa. 

Trước 

thực trạng 

đó, anh 

mời gọi 

mỗi tín 

hữu, đặc biệt là con cái của Cha 

Thánh, noi gương Thánh Phụ khi 

xưa đã đi xây lại, hàn gắn lại 

những vết rạn nứt trong Giáo 

Hội, trở thành những thợ nề biết 

nghe Tiếng Chúa Thánh Thần để 

đi xây dựng lại những đổ nát, 

hàn gắn những vết rạn nứt của 

thời đại ngày nay.  

Cuối thánh lễ, Đức Cha Phó 

Đa Minh đã nói lên tâm tình cảm 

tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo 

Hội một vị thánh hết sức đặc biệt 

là thánh Phanxicô. Ngài cũng 

cảm ơn sự hiện diện và những 

đóng góp của anh em trong thời 

gian qua; và mời gọi mỗi người 

con của Cha Thánh cùng góp 

sức, hiệp nhất xây dựng Giáo 

Hội, Giáo Phận bằng tình yêu và 

lòng nhiệt thành.  

Sau thánh lễ, Đức Cha Phó đã 

ở lại và cùng chia sẻ bữa tiệc 

huynh đệ với cộng đoàn và các 

vị khách mời trong tâm tình tạ ơn 

và vui tươi. 

Trên đây là một vài thông tin 

về cộng đoàn gửi đến anh chị em 

trong đại gia đình Phan Sinh, xin 

anh chị em hiệp lời cầu nguyện 

cho anh em cộng đoàn Du Sinh, 

cho Tập Viện. Nguyện xin Thiên 

Chúa qua lời cầu bầu của Cha 

Thánh ban Bình An và Thiện 

Hảo cho tất cả mọi người. 

Người đưa tin
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“Thánh Phanxicô chiêm ngắm thế giới tươi trẻ bằng một con mắt tươi trẻ, như thể 

được thực hiện vào buổi sáng hôm ấy. Hãy cứu lấy những điều vĩ đại lúc khởi đầu, Công 

trình sáng tạo và Câu chuyện vườn Ê-đen, Giáng sinh cũng như Phục sinh đầu tiên, thế 

giới không có lịch sử.” (G.K. Chesterton). 

“Một sự tươi trẻ ngắm nhìn thế giới mới”. Nhưng bằng cách nào anh Phanxicô đáng 

mến của chúng ta có được sự nhận thức sâu sắc về sự hiện diện bất diệt và trường tồn của 

tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới, trong trái tim của mọi người 

và trong mỗi chúng ta, trong cuộc sống của chính ngài, và trong thế giới thụ tạo?  

 

iều gì đã giúp 

ngài có thể sống 

trong một thế giới 

đầy bạo lực và hận thù, chiến 

tranh và hủy diệt, lạm dụng 

con người và tài nguyên thiên 

nhiên mà không đánh mất 

niềm hy vọng cũng như ý thức 

về sự thiện tồn tại trong mọi 

thụ tạo? 

Có hai thời điểm bên cạnh 

nhiều thời điểm khác nhau 

trong cuộc hoán cải của thánh 

Phanxicô. Và chúng ta nên 

nhớ rằng Phanxicô biến đổi 

cuộc đời ngài không chỉ một 

lần và cho tất cả khi ngài cởi 

bỏ quần áo đang mặc để trả 

cho người cha giàu có của 

ngài và mặc lấy bộ quần áo 

của người nghèo. Là một con 

người, Phanxicô tiếp tục được 

dẫn đến một thời điểm quyết 

định lúc mà ngài 

thực hiện một chọn 

lựa cho điều tốt 

hoặc điều xấu, cho 

Thiên Chúa và con 

người hoặc cho 

tham vọng ích kỷ 

của mình. Có hai 

thời điểm đứng 

cạnh bên nhau và 

không thể tách rời 

chúng được. 

Ban đầu, 

Phanxicô mặt giáp 

mặt với sự hiện 

diện của sự dữ 

dưới nhiều dạng 

khác nhau: bạo lực 

và chiến tranh giữa các thành 

phố ở Ý; sự tham lam và sự 

bóc lột người nghèo và người 

yếu thế, cuộc tranh đấu cho 

Thiên Chúa và sức mạnh được 

đẩy mạnh giữa Giáo hội, tầng 

lớp quý tộc và tầng lớp thương 

gia đang nổi lên. Phanxicô gia 

tăng việc tiếp xúc với những 

người đau khổ nhất trong xã 

hội Assisi lúc bấy giờ. Ngài 

Đ 

Bài Giảng Của Anh 

Tổng Phục Vụ Dịp Lễ 

Cha Thánh Phanxicô “SỰ TƯƠI TRẺ CỦA THÁNH PHANXICÔ  
CHIÊM NGẮM THẾ GIỚI MỚI”  
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cũng chứng kiến trực tiếp hậu 

quả của bạo lực, một tiến trình 

đang dần làm mất tính người 

xảy ra trong trái tim của ngài, 

và trái tim của tất cả những ai 

tiếp tục theo đuổi chiến tranh. 

Những gì chúng ta có thể tái 

cấu trúc từ những thời điểm 

ban đầu của cuộc hoán cải của 

Phanxicô mang chúng ta mặt 

giáp mặt với hình ảnh, khuôn 

mặt chịu đóng đinh và sống lại 

của Chúa Giêsu trên thánh giá 

ở nhà thờ San Damiano đổ 

nát. Đó là Đức Giêsu chịu 

đóng đinh, Đấng đã giơ ra từ 

thập giá và nhẹ nhàng chạm 

đến nỗi đau và sự hỗn loạn 

trong cuộc đời của Phanxicô 

mà không xét xử hay trách 

mắng ngài. Phanxicô trải 

nghiệm về một Thiên Chúa là 

Đấng từ bi nhân hậu và giàu 

lòng thương xót, là Đấng yêu 

thương tất cả mọi người. Đó là 

sự trải nghiệm về lòng nhân 

hậu của Đức Kitô được khai 

mở trong trái tim và tâm trí 

của Phanxicô để có thể phục 

hồi niềm hy vọng, bình an và 

niềm vui. 

Điểm thứ hai trong tiến 

trình hoán cải của Phanxicô 

được nối kết với sự đụng 

chạm trực tiếp đến những 

người đau khổ, những người 

bị xa lánh, những người 

không còn hình dạng bình 

thường, và bị trôn vùi bởi sự 

tuyệt vọng. Ngày nay, chúng 

ta chứng kiến khắp nơi trên 

thế giới sức mạnh phá hủy của 

nền văn hóa sự chết: đưa đến 

cái chết êm dịu ở nhiều quốc 

gia Bắc Âu; những cuộc thảm 

sát vô tội vạ ở Paris, London, 

Las Vegas, cũng như ở 

Somalia, Yemen, Siria, và 

nhiều nơi khác trên thế giới 

ngày nay; sự ngược đãi đối 

với người tị nạn; kết thúc bài 

diễn văn dân sự giữa các chính 

trị gia và sự từ bỏ ý thức về lợi 

ích chung. Trong tất cả các 

tình huống trên, chúng ta nhận 

ra mức độ của con người đang 

dần đánh mất ý thức về phẩm 

giá và vẻ đẹp của cuộc sống và 

đóng chúng lại trong một cái 

nhìn thiếu niềm hy vọng, 

không mở ra với sự hiện diện 

của Đấng đứng phía sau, ở 

dưới, phía trước và ở trung 

tâm của lịch sử nhân loại, đó 

là Thiên Chúa. Phanxicô cũng 

giáp mặt với nhiều khủng 

hoảng về phẩm giá, niềm hy 

vọng, và tương lai của nhân 

loại và của sự hiện diện của 

Thiên Chúa ở giữa chúng ta. 

Phanxicô không chạy trốn hay 

ẩn giấu khuôn mặt biến dạng 

của nhân loại. Thay vì khép lại 

để bảo vệ chính mình, 

Phanxicô đã chọn nhảy vào 

trung tâm của thế giới, ôm 

chặt và đồng hành với nhân 

loại, hiến dâng tình yêu, lòng 

thương xót, sự cảm thông, 

niềm hy vọng cho tất cả 

những ai ngài gặp gỡ, như 

Đức Giêsu đã làm trong cuộc 

đời và sứ vụ của ngài. 

Anh chị em thân mến, đức 

tin của chúng ta nói với chúng 

ta rằng sự ra đời của một thụ 

tạo mới là quà tặng của Thiên 

Chúa được truyền thông trong 

và qua mầu nhiệm nhập thể, 

đau khổ và cái chết, và qua 

quà tặng của sự Sống lại. Đức 

tin cũng nói với chúng ta rằng 

chỉ một con đường mà qua đó 

đời sống của chúng ta trở nên 

xác thực là chọn lựa hằng 

ngày của chúng ta được thực 

hiện chứa đựng trong đó 

thông điệp của tình yêu, lòng 

thương xót và niềm hy vọng. 

Nhờ chọn lựa để gắn bó với 

con đường của tình yêu và 

lòng thương cảm, chúng ta trở 

nên những chi thể của Thân 

Mình Chúa Kitô, những người 

đồng sáng tạo với Thiên Chúa 

trong hành vi tạo dựng mới 

diễn ra trong mọi biến cố của 

lịch sử, và một hành vi không 

thể dừng lại của một tình yêu 

nhưng đã không dẫn đến sự 

thành toàn trong cuộc đời, cái 

chết và sự sống lại của Đức 

Giêsu. Nguyện xin Thánh 

Thần của Chúa ngự trị trong 

trái tim của chúng ta và làm 

cho chúng ta có thể chọn lựa 

mỗi ngày hầu gắn bó với con 

đường sáng tạo mới trong Đức 

Giêsu Kitô. 

Mừng lễ Cha Thánh 

Phanxicô cho tất cả anh chị 

em! 

 

Tu sĩ Michael Anthony Perry, 

OFM 

Lễ Thánh Phanxicô Assisi, 

4/10/2017 

Đại thánh đường thánh 

Phanxicô Assisi 

 

Ban Truyền thông ofmvn dịch 

  



Chia sẻ  9 & 10 – 2017 (371) 

 

VỊ GIÁO HOÀNG NÀY 

KẺ QUẤY RẦY 

Đó là tên cuốn CE PAPE QUI DÉRANGE (2016) 

của Virginie Riva, tiến si ̃ chính tri ̣ hoc̣, thông tấn 
viên của Europe 1 taị Rô-ma, tác giả l’Europe, avec 

ou sans Dieu? Héritages et nouveaux défits (2010), 

và Converties (2015). Sách có 176 trang gồm: nhâp̣ 

đề, kết luâṇ và 5 chương như sau: Ch.1: Gia đình, 

hay là làm sao Phanxicô đa ̃gây điạ chấn trong Giáo 

Hôị. Ch.2: Tổ chức laị tài chính, cuôc̣ chiến chống 

tiền bẩn và mafia. Ch.3: Phanxicô và các cuôc̣ chiến 

kinh tế của ngài. Ch.4: Cuôc̣ chiến khó khăn chống 

ấu dâm; Ch.5: Sư ̣ cai tri ̣ của Phanxicô. Tiến si ̃

Nguyêñ Hồng Giáp chuyển ngữ phần Nhâp̣ Đề và 

Kết Luâṇ sau đây. 

NHÂP̣ ĐỀ   (trang 5-11) 

“Nếu cần thiết tôi phải đoc̣ kinh tin kính, tôi có thể làm!” 

Tháng chín năm 2015, với 

câu nói đùa này mà giáo 

hoàng Phanxicô trả lời môṭ ký 

giả lưu ý ngài rằng có môṭ số 

truyền thông My ̃đăṭ laị vấn đề 

đức tin Công giáo của ngài. 

Có bao giờ thấy môṭ giáo 

hoàng nói đùa về viêc̣ đoc̣ 

kinh tin kính chưa? Nhưng sư ̣

hóm hiñh phải chăng là 

phương cách duy nhất khả di ̃

đối với môṭ lañh đaọ cao nhất 

của Giáo Hôị khi cảm thấy 

buôc̣ phải biêṇ bac̣h sư ̣ kết 

dính của mình vào tín lý Công 

giáo? Cuôc̣ caĩ co ̣về tính công 

giáo đó, môṭ điểm cao đối với 

dung nhan giáo hoàng, chứng 

minh Phanxicô đa ̃ quấy rầy 

các đồng đaọ của mình từ 

ngày đươc̣ bầu choṇ. 

                                                           
1 Giáo Hoàng Phanxico, phim 

argentina-tây ban nha do Beda 

Docampo Feijóo và Eduardo Giana 

thưc̣ hiêṇ, ra mắt ở Pháp tháng chín 

năm 2016, và Chiamatemi 

Đươc̣ tap̣ chí Time 

Magazine choṇ là nhân vâṭ 

của năm 2013, nhiều lần đươc̣ 

dư ̣đoán giải Hòa Bình Nobel, 

Phanxicô đa ̃ là đối tươṇg của 

hai biopics cho điêṇ ảnh1 và 

chúng ta không đếm nữa các 

sách viết về ngài: cả thế giới 

ca tuṇg ngài, và nhất là các 

hañg truyền thông. Nhưng nếu 

ngài đươc̣ yêu mến thì ngài 

cũng bi ̣ hờn ghét. Môṭ môi 

trường như thế trong suốt thời 

kỳ làm linh muc̣ Dòng Tên 

của ngài, như phóng viên 

Marie Duhamel đa ̃đi tìm hiểu 

về các dấu tích của ngài ở 

Argentina2: “Mỗi lần và măc̣ 

dù ngoài ý muốn, ngài đa ̃làm 

cho người ta trở thành kẻ thù. 

Ở nơi các tu si ̃Dòng Tên taị 

Argentina, ngài đươc̣ những 

người do ngài đào taọ yêu 

Francesco, phim Ý do Daniel 

Luchetti thưc̣ hiêṇ, ra mắt ở Ý tháng 

mười hai năm 2015, còn chưa trình 

chiếu ở Pháp. 

mến, và bi ̣những người chiụ 

các quyết điṇh đôc̣ tài của 

ngài hờn ghét trong thời gian 

làm giám tỉnh3.” Ở Buenos 

Aires, cũng như hôm nay ở 

Vatican, Giáo hoàng 

Phanxicô gây khó chiụ. Điều 

mà nữ phóng viên giải thích 

như vầy: “Ngài không thương 

thảo với đức tin của mình. 

Ngài gắn bó và có khả năng 

tin vào tương lai, điều buôc̣ 

ngài dấn thân vào các hoaṭ 

đôṇg căn bản. Sứ điêp̣ troṇg 

tâm bảo vê ̣người nghèo và di 

dân của ngài chắc là có tính 

tiên tri nhưng quấy rầy những 

ai không chia sẻ viêñ voṇg 

đó.” Trong cái thể chế hai 

thiên niên kỷ và Châu Âu mà 

Tòa Thánh măc̣ lấy đó, Người 

2 Tác giả của Pape François, Paris, 

Mane,2015. 
3 Toạ đàm với tác giả, Rome, 17 tháng 

10 năm 2016. 
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Argentina đi quá nhanh và 

làm nghiêng nga ̃nghi thức. 

Giáo Hoàng Phanxicô có 

măṭ trên moị chiến tuyến, và 

mở ra môṭ cuôc̣ cách maṇg 

chiều sâu của Giáo Hôị, thổi 

lên Rô-ma làn không khí của 

Vatican II. Các công trường 

mở ra rất nhiều: suy nghi ̃ về 

các chấn đôṇg hiêṇ đaị của gia 

đình, tiếp đón trong giáo Hôị 

những người đồng tính và các 

người ly di ̣ tái hôn, cải cách 

giáo triều4, chiụ trách nhiêṃ 

về vấn đề ấu dâm, làm trong 

sac̣h tài chính của Vatican. 

Hai vấn đề sau cùng là các vấn 

đề gây nhiều tán thành ngoài 

giáo triều, tuy các đối tươṇg 

của chúng có haị nhiều tới 

hình ảnh của Giáo Hôị. Các 

hồng y đa ̃ bầu choṇ ngài ủy 

nhiêṃ điều đó cho ngài. 

Nhưng giáo hoàng đi xa hơn 

sứ mêṇh mà ho ̣ muốn phó 

thác. Song song với sư ̣ cải 

cách “các con tim” đó hơn là 

cơ cấu tổ chức, thươṇg hôị 

đồng về gia đình và các bài 

hoc̣ dành cho giáo triều đa ̃cho 

thấy môṭ sư ̣đoaṇ tuyêṭ thưc̣ 

sư.̣ Thêm vào đó là sư ̣ nắm 

quyền và ra quyết điṇh khá tâp̣ 

trung, chống laị giáo triều. 

Miêṇg lưỡi bắt đầu đươc̣ tư ̣

do, môṭ cuôc̣ khủng hoảng 

niềm tin đe doạ Vatican. 

Trong nôị bô,̣ nhiều kẻ thù. Và 

sư ̣nói đùa của giáo hoàng cần 

đăṭ laị trong bối cảnh đó. 

Sư ̣ chênh lêc̣h thường khá 

lớn giữa hình ảnh giáo hoàng 

Phanxicô đươc̣ các hañg 

                                                           
4 Toàn bô ̣các cơ quan cai tri ̣của Tòa 

Thánh. 
5 Édouard Tréteau, Au-delà du mur de 

l’argent, Paris, Stock, 2015. 

truyền thông đăng tải và sư ̣

thâṭ của các mẻ tấn công 

chống ngài ở Ý. Khó tưởng 

tươṇg cái gì thì thầm khi ra 

khỏi thánh lê,̃ trong các tòa đaị 

sứ, trong các lâu đài và khu 

nhà của Vatican. “Vatican là 

hình ảnh của thành phố và đất 

nước bao quanh: Rô-ma và 

nước Ý. Những bóng đen và 

môṭ ánh sáng chói lòa, làm mù 

mắt5.” Câu này của Édouard 

Tréneau, trở thành tham vấn ở 

Vatican, tóm tắt những điều 

xảy ra taị thủ đô nước Ý. Chắc 

chắn các giáo hoàng luôn luôn 

bi ̣ chỉ trích ở đây hơn chỗ 

khác, nhưng trong sư ̣nổi cáu 

và chỉ trích thoáng qua đối với 

Phanxicô có môṭ cái gì sâu xa 

hơn. Sư ̣ maṇh me ̃ của các 

chống đối với các cải cách của 

Phanxicô tư ̣ nó là chứng cứ 

cho tầm quan troṇg của các 

thay đổi đang diêñ ra taị 

Vatican. 

Như vâỵ, ở Rô-ma, nơi các 

linh muc̣, các giám muc̣ và 

hồng y chói chang thanh lic̣h, 

nơi mà các đôi giày đươc̣ đánh 

bóng, và ở đó, gần Panthéon, 

chúng ta tìm thấy những nhà 

hàng các y phuc̣ tôn giáo đep̣ 

đe ̃ nhất, không ít đươc̣ nghe 

các lời đùa như lời đùa sau 

đây: “Nay mai rồi không còn 

đươc̣ gài cúc măng-xét ở tay 

áo nữa!” Ám chỉ cuôc̣ cách 

maṇg “giản di”̣ mà giáo hoàng 

Phanxicô phát đôṇg, và bi ̣ chế 

riêũ khắp nơi. Nơi của quyền 

lưc̣, Rô-ma rất xa với tình 

hình cu ̣ thể của các người 

6 Chemin de croix, Paris, Flammarion, 

2015. 
7 Ngày 15 tháng giêng năm 2015, ở 

Rô-ma 

công giáo sống ở bốn 

phương trời trái đất. Trong 

lúc giáo hoàng đòi Giáo Hôị 

mở cửa, quan tâm đến những 

con người ở các ngoaị vi xa ̃

hôị, thì giáo triều, bản thân nó, 

không có ý đảo lôṇ cuôc̣ sống 

thoải mái của mình. Diêṇ tích 

các căn phòng của các hồng y, 

mà sách Gianluigi Nuzzi6 đa ̃

viết (300-400 m2 trung bình), 

cũng như viêc̣ nhớ laị môṭ 

hồng y xô đẩy môṭ người ăn 

mày bi ̣ cuṭ môṭ cánh tay7 trước 

các ký giả đang phỏng vấn 

ông, cho thấy quá rõ thứ tâm 

thần phân lâp̣ đó. 

Để phát hành cuốn sách 

đầu tiên của giáo hoàng dành 

riêng cho lòng thương xót8, 

giáo chủ đa ̃ có ý tưởng đôc̣ 

đáo giao sư ̣ trình bày cho 

Quốc Vu ̣Khanh của ngài, vi ̣

hồng y người Venise rất 

nghiêm nghi ̣ và đáng kính 

Parolin, cho môṭ người Trung 

Hoa trẻ cư ngu ̣ ở Ý, cưụ tù 

binh và trở laị đaọ Công giáo, 

và… cho nhà làm phim 

Roberto Begnini. Bấy giờ 

những lời tuyên bố bởi đaọ 

diêñ phim La Vie est belle 

vang voṇg sư ̣nói đùa của giáo 

hoàng mà chúng tôi vừa nói ở 

trên. Với lối hóm hiñh, và nhất 

là nhiều khôi hài, ông đa ̃đăṭ 

troṇg lươṇg lên vấn đề trung 

tâm, mà Phanxicô tư ̣mình đăṭ 

cho các người Công giáo của 

toàn thế giới: “[Vi ̣ giáo hoàng 

này] đang lôi tất cả Giáo Hôị 

với ngài, ngài đang dâñ Giáo 

Hôị tới môṭ chỗ mà gần như 

8 Le nom de Dieu est miséricorde, 

đàm đaọ với Andrea Tornielli, Paris, 

Edtions Robert Laffont et Presse de 

la Renaissance, 2016. 
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chúng ta quên lañg. Chúng ta 

không nghi ̃ tới nữa! Ngài 

đang lôi Giáo Hôị về với Kitô 

giáo! Về với Đức Giêsu Kitô! 

Về với Phúc Âm! Các baṇ nên 

nhớ, đó là môṭ công trình 

không thể tin nổi9!” 

Toàn bô ̣ công trường mà 

giáo hoàng mở ra ve ̃nên môṭ 

đòi hỏi, phát xuất từ lời cầu 

nguyêṇ của ngài, từ sư ̣đào taọ 

Dòng Tên của ngài, từ thần 

hoc̣ Nam My ̃ của ngài… Và 

chính sư ̣đòi hỏi đó quấy rầy. 

Chính là sư ̣ đòi hỏi của môṭ 

chủ thuyết Công giáo bao hàm 

môṭ cách ứng xử hoàn toàn 

mới, môṭ thái đô ̣ rất sâu xa 

hơn là môṭ sư ̣ tán thành vào 

tín điều, môṭ sư ̣quan tâm đối 

với người nghèo hơn là sư ̣tôn 

troṇg chăṭ che ̃ các giá tri ̣

không thể thương thảo, đươc̣ 

ca tuṇg trong những thâp̣ niên 

bởi Gioan Phaolô II, rồi đến 

Biển Đức XVI. Đó là điều mà 

Phanxicô đề xuất, điều hiểu 

ngầm môṭ sư ̣ thay đổi hoàn 

toàn ưu tiên. Điều này, đồng 

hành với môṭ sư ̣hân hoan và 

tha giác hoàn toàn Nam My,̃ 

rất xa với tác phong quan cách 

và nghiêm nghi ̣ ưa chuôṇg 

trong Âu Châu cổ kính của 

chúng ta… Đa ̃ bao nhiêu lần 

Phanxicô tấn công những 

người Công giáo “có bô ̣măṭ 

laṇh nhaṭ”? 

Tấm gương mà Phanxicô 

đưa ra không có nhiều trang 

trí. Hình ảnh phản chiếu là 

trần truồng và sống sươṇg. 

Như triết gia người Ý 

Massimo Cacciari đa ̃ viết, 

giáo hoàng trình bày với môṭ 

sư ̣đơn giản lớn lao, “điều đó 

cho nhiều người cảm giác rất 

thỏa lòng đã hiểu tất cả, bất kể 

là đồng ý với ngài hay không 

tán thành với ngài10”. Các nhà 

lañh đaọ chính tri ̣ và kinh tế 

rất hiểu ngài và làm đuôi để 

chup̣ hình với ngài… Nhưng 

Cacciari nói thêm, “chân lý 

nằm sau các lời của ngài 

cũng tỏ ra như khó, ác liêṭ, 

môṭ chân lý chua cay, môṭ cú 

đánh năṇg cho thói 

thường11”. Những người ủng 

hô ̣ cũng như kẻ thù của ngài 

từ nay hiểu rằng cuôc̣ chiến 

mà Phanxicô tiến hành là có 

tính cách maṇg, và là môṭ tiến 

trình không thể quay trở laị 

đươc̣. Cương quyết mà không 

cứng rắn, giáo hoàng là môṭ vi ̣

lañh đaọ thiêng liêng cũng 

như thế trần. Và ngươc̣ laị với 

moị người ngưạ xe như nước 

đến Vatican, bi ̣ lôi cuốn bởi sư ̣

nổi tiếng toàn cầu của ngài, 

ngài chiến đấu chống laị cái tê ̣

nhất của các cám dỗ, cái tê ̣

nhất của có quyền mà thành 

đồi truỵ. Chính là ý nghiã của 

thành ngữ của ngài “Xin cầu 

nguyêṇ cho tôi”. 

Cuốn sách này muốn vươṭ 

qua diêñ văn thông tấn hữu 

hảo đối với vi ̣ giáo hoàng này, 

người không thấy tính triêṭ để 

của ý điṇh của mình. Vì vươṭ 

ra ngoài hình ảnh môṭ “vi ̣ cha 

già tốt lành” mà các công cu ̣

thông tấn rất hiêụ năng của 

Vatican chuyển tải, ẩn dấu 

môṭ con người đòi hỏi, quyết 

tâm vươṭ các sư ̣trơ lỳ, các sư ̣

chống đối và các cản ngăn để 

tiến hành thành công cuôc̣ 

cách maṇg của ngài... 

KẾT LUÂṆ  (trang 169-171) 

Môṭ giáo hoàng quấy rầy có thể thay đổi Giáo Hôị không? 

Không gì phải nghi ngờ 

rằng giáo hoàng Phanxicô 

cảm thấy môṭ sư ̣cấp bách dẫn 

Giáo Hôị vào môṭ sư ̣thay đổi 

không thể quay trở laị đươc̣. 

Từ đó, câu trả lời cho vấn đề 

đươc̣ biết nếu giáo hoàng có 

thể thay đổi Giáo Hôị tùy 

thuôc̣ trước hết vào thời gian 

của triều đaị giáo hoàng của 

ngài. Sư ̣xác điṇh của ngài làm 

                                                           
9 Roberto Begnini, Rome, 12 jeanvier 

2016. 

hoài nghi có thể môṭ ngày nào 

đó ngài từ nhiêṃ. Tuy nhiên 

có thể bêṇh tâṭ hay tuổi già se ̃

lấy đi quá sớm giáo hoàng 

này, môṭ con người không biết 

ngừng cầu nguyêṇ, làm viêc̣, 

tiếp kiến, môṭ con người 

không bao giờ nghỉ hè, và môṭ 

con người không cho phép 

mình môṭ lần trở về quê 

hương. Ngài đa ̃ cảnh báo 

10 L’Espresso, 26 jeanvier 2016. 
11 Idem 

Argentina: ngài se ̃ không về 

trong năm 2017. Và măc̣ kê,̣ 

nếu quê hương thiếu vắng 

ngài, kể cả chi ̣ ngài đang đau 

ốm… ngài không muốn mất 

thời gian. 

Cũng còn có điều chắc 

chắn là Phanxicô còn có nhiều 

dư ̣án. Nhất là các cuôc̣ chiến 

ngoaị giao đăc̣ biêṭ tâm huyết. 
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Cuối cùng ngài muốn sang 

thăm Trung Hoa. Ở Vatican, 

người ta còn tưởng tươṇg ngài 

se ̃ tử vì đaọ ở Irak caṇh các 

Kitô hữu Phương Đông - mà ở 

đó ngài tuyêṭ đối mong muốn 

sang thăm - hơn là trong môṭ 

nhà nghỉ cho các tu si,̃ hoăc̣ 

trong giường ngài ở Sainte-

Marthe… Nhưng sư ̣ tâṇ tâm 

của ngài, để không nói là sư ̣

hy sinh của ngài, có đủ để ghi 

dấu danh hiêụ của ngài 

không? Tinh thần giáo hoàng 

Phanxicô có thể kéo dài vươṭ 

triều đaị của ngài không? 

Uy lưc̣ lớn lao của giáo 

hoàng này là biết nhâp̣ thể sư ̣

thay đổi trong các cử chỉ và 

biểu tươṇg maṇh: môṭ bài hoc̣ 

thưc̣ sư ̣cho các nhà chính tri ̣

bi ̣ gài bẩy bởi sư ̣hao mòn thưc̣ 

thi quyền lưc̣ trong các nền 

dân chủ tiên tiến của chúng 

ta… Ngài là người chủ 

xướng môṭ Giáo Hôị nghèo 

cho người nghèo, đã mời hơn 

4000 người bi ̣ ruồng bỏ và 

không nơi cư trú từ toàn Âu 

Châu đến tiếp kiến đăc̣ biêṭ, 

rồi dâng lê ̃ vì danh ho,̣ trong 

vương cung thánh đường 

Thánh Phêrô vào cuối năm 

lòng thương xót, tháng mười 

môṭ 2016.  Kể cả các vết nhơ 

dính lên người đều đươc̣ ngài 

miêñ thứ. Nếu, ở Pháp, sư ̣phê 

phán của ngài về các sách giáo 

khoa theo ngài làm thăng tiến 

kiểu cách không đươc̣ bỏ qua 

dê ̃ dàng12, nhưng cuối cùng 

cuôc̣ luâṇ chiến nhanh chóng 

bi ̣ dâp̣ tắt. Cũng vâỵ, giáo 

hoàng đa ̃ thay đổi diêñ văn 

liên quan đến các di 

dân, đăṭ troṇg tâm 

vào sư ̣ hòa nhâp̣ 

hơn là vào sư ̣ đón 

tiếp. Tuy nhiên, cả 

thế giới theo ngài. 

Vì ngài tiếp tuc̣ gây 

bất ngờ, quấy rầy, 

làm đảo lôṇ. Cho 

nên, măc̣ dù con số 

hy voṇg mà ngài 

gây ra lớn, ngài 

không làm thất 

voṇg… 

Vấn đề liên quan 

đến giáo hoàng 

Phanxicô từ nay 

tóm laị trong các câu hỏi sau 

đây: làm thế nào đưa sư ̣thay 

đổi vươṭ ra ngoài triều đaị 

của ngài? Sư ̣ nhâp̣ thể của 

ngài trong các cử chỉ và biểu 

tươṇg maṇh có đủ để làm đảo 

lôṇ môṭ thể chế chắc nic̣h 

như Giáo Hôị? Quả là môṭ 

cách khó khăn theo nhà giáo 

luâṭ Carlo Fantappiè: “Như 

moị thể chế, Giáo Hôị cần 

đươc̣ hơp̣ pháp hóa sư ̣ thay 

đổi. Các quyết điṇh của giáo 

hoàng cần phải đươc̣ hơp̣ pháp 

hóa so với truyền thống, và 

luôn luôn đươc̣ giải thích 

laị…13” Hiêṇ taị giáo hoàng 

chưa có đươc̣ sư ̣hơp̣ pháp hóa 

đó, mà tuy nhiên ngài mong 

muốn để củng cố Giáo Hôị. 

Phanxicô đa ̃phát biểu ý đồ đó 

trên đường trở về từ Thuỵ 

Điển, quả quyết rằng nếu số 

người Công giáo giảm, thì 

trách nhiêṃ không đến từ sư ̣

thế tuc̣ hóa của xa ̃hôị bằng sư ̣

yếu kém của Giáo Hôị: “Khi 

đức tin nguôị laṇh, thì chính 

là Giáo Hôị yếu rồi14.” 

Vâỵ giáo hoàng mong 

muốn châṇ đứng laị sư ̣ yếu 

kém đó, nhưng không phải 

theo nghiã tái thiết quyền lưc̣ 

của Giáo Hôị như là trung tâm 

của thế giới, môṭ Giáo Hôị 

chìa ra bao trùm và xâm lăng. 

Ngươc̣ laị, lòng mong ước của 

ngài là biến đổi thành môṭ 

Giáo Hôị cùng bước đi với 

thế giới. Vì, trái với các vi ̣ tiền 

nhiêṃ của ngài, giáo hoàng 

không tố cáo tính hiêṇ đaị. 

Cho nên đó là điều mà ngài 

đươc̣ cả hành tinh nghe và coi 

troṇg. Thay vì than phiền về 

môṭ thế giới không còn nữa, 

ngài nỗ lưc̣ tìm cách mà Giáo 

Hôị phải tìm đươc̣ vi ̣ trí của 

mình… Nếu, đến cuối triều 

đaị của ngài, Phanxicô 

thành công, lúc ấy, vâng, 

ngài hoàn tất đươc̣ ý điṇh 

của mình.

  

                                                           
12 Lời phát biểu trên máy bay khi từ 

Azerbaïdjan trở về ngày 2 /10/2016. 

13 Nói chuyêṇ với tác giả, ngày 

13/9/2016. 

14 Tuyên bố ngày 1/11/2016. 
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    Anh chị em thân mến, 

Ngày Thế Giới Truyền Giáo 

năm nay một lần nữa quy tụ 

chúng ta quanh con người Đức 

Giêsu, “Người rao giảng Tin 

Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất” 

(Phaolô VI, Evangelii 

Nuntiandi, 7), Người liên tục sai 

chúng ta đi công bố Tin Mừng 

tình yêu của Thiên Chúa Cha 

trong quyền năng Chúa Thánh 

Thần. Ngày Truyền Giáo này 

mời gọi chúng ta một lần nữa 

suy tư về việc truyền giáo ở tâm 

điểm của đức tin Kitô giáo. Hội 

Thánh tự bản chất là truyền giáo; 

nếu không, Hội Thánh không 

còn là Hội Thánh của Đức Kitô, 

mà là một trong nhiều nhóm 

người nào khác rốt cuộc sẽ đánh 

mất mục đích phục vụ của nó và 

qua đi. Vì vậy điều quan trọng 

đối với chúng ta là tự đặt ra cho 

mình những câu hỏi về căn tính 

Kitô giáo và trách nhiệm của 

chúng ta là những tín hữu trong 

một thế giới đầy hỗn loạn và thất 

vọng ê chề, bị xâu xé bởi những 

cuộc chiến huynh đệ tương tàn 

nhắm vào những con người vô 

tội một cách bất công. Nền 

tảng việc truyền giáo của chúng 

ta là gì? Tâm điểm việc truyền 

giáo của chúng ta là gì? Chúng 

ta phải có cách tiếp cận cơ 

bản nào để thi hành công việc 

truyền giáo? 

Truyền giáo và sức mạnh 

biến đổi của Tin Mừng Đức 

Kitô, là Đường, Sự Thật và Sự 

Sống 

1. Việc truyền giáo của Hội 

Thánh hướng tới mọi người 

thành tâm thiện chí, và dựa trên 

sức mạnh biến đổi của Tin 

Mừng. Tin Mừng là Tin Vui 

chứa đầy niềm vui có sức lan toả, 

vì nó chứa đựng và cống hiến sự 

sống mới: sự sống của Đức Kitô 

Phục Sinh, Đấng là Đường, Sự 

Thật và Sự Sống (x. Ga 14,6) 

cho chúng ta, và đổ đầy Thần 

Khí ban sự sống cho chúng ta. 

Người là Đường mời gọi chúng 

ta theo Người với lòng tin tưởng 

và can đảm. Khi theo Đức Giêsu 

là Đường, chúng ta trải 

nghiệm Sự Thật và lãnh nhận Sự 

Sống của Người, nghĩa là có sự 

hiệp thông viên mãn với Thiên 

Chúa Cha trong quyền năng 

Chúa Thánh Thần. Sự sống ấy 

giải thoát chúng ta khỏi mọi ích 

kỷ, và là nguồn sáng tạo trong 

tình yêu. 

2. Thiên Chúa Cha ước muốn 

các con trai con gái của Người 

có sự biến đổi hiện sinh này, một 

sự biến đổi được biểu lộ bằng 

việc thờ phượng trong thần khí 

và sự thật (x. Ga 4,23-24), nhờ 

cuộc đời được Chúa Thánh Thần 

hướng dẫn và noi gương Đức 

Giêsu để làm vinh danh Thiên 

Chúa Cha. “Vinh quang của 

Thiên Chúa là chính con người 

sống động” (Irênê, Adversus 

Haereses IV, 20, 7). Như thế rao 

giảng Tin Mừng trở thành một 

lời sinh động và hiệu quả hoàn 

thành điều nó công bố (x. Is 

55,10-11): Đức Giêsu Kitô, 

Đấng không ngừng mặc lấy xác 

thịt trong mọi tình huống nhân 

loại (x. Ga 1,14). 

Truyền giáo 

và kairos (“thời”) của Đức 

Kitô 

3. Cho nên việc truyền giáo 

của Hội Thánh không thể là 

quảng bá một ý thức hệ tôn giáo, 

càng không thể là đề nghị một 

học thuyết đạo đức cao siêu. 

Nhiều phong trào trên khắp thế 

giới khơi dậy những lý tưởng 

cao vời hay những cách để sống 

một cuộc sống có ý nghĩa. Nhờ 

việc truyền giáo của Hội Thánh, 

chính Đức Giêsu Kitô tiếp tục 

rao giảng Tin Mừng và hành 

động; như thế việc truyền giáo 

của Hội Thánh làm hiện diện 

trong lịch sử thời của Đức Kitô, 

thời cứu độ thuận lợi. Nhờ việc 

công bố Tin Mừng, Đức Giêsu 

phục sinh trở thành người đương 

thời của chúng ta, để những ai 

đón nhận Người với đức tin và 

đức mến có thể trải nghiệm sức 

mạnh biến đổi của Thần Khí 

Người, Đấng làm cho loài người 

và mọi thụ tạo sinh hoa kết quả, 

như mưa làm cho trái đất vậy. 

“Sự sống lại của Đức Kitô không 

phải là một biến cố của quá khứ; 

nó chứa đựng một sức mạnh cốt 

thiết đã thấm nhuần thế giới này. 

Ở đâu mà tất cả có vẻ như đã 

chết, ở đó các dấu hiệu phục sinh 

đột nhiên xuất hiện. Nó là một 

sức mạnh không thể cưỡng lại 

được” (Evangelii Gaudium, 

276). 

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô 
Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2017 

Việc Truyền giáo ở tâm điểm của Đức tin Kitô giáo 
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4. Chúng ta đừng bao giờ 

quên rằng “là Kitô hữu không 

phải là kết quả của một chọn lựa 

đạo đức hay một ý tưởng cao 

siêu, nhưng là gặp gỡ với một 

biến cố, một Người, sự gặp gỡ ấy 

tạo cho cuộc đời một chân trời 

mới và một hướng đi quyết 

định” (Bênêđictô XVI, Deus 

Caritas Est, 1). Tin Mừng là một 

Người luôn luôn trao hiến mình 

và luôn luôn mời gọi những ai 

đón nhận Người với đức tin 

khiêm cung và sốt mến hãy chia 

sẻ sự sống của Người bằng việc 

tham dự thực sự mầu nhiệm vượt 

qua trong cái chết và sự phục 

sinh của Người. Nhờ Phép Rửa, 

Tin Mừng trở thành một nguồn 

sống mới, được giải thoát khỏi 

ách thống trị của tội, được soi 

sáng và biến đổi bởi Chúa Thánh 

Thần. Nhờ Phép Thêm Sức, Tin 

Mừng trở thành một sự xức dầu 

tăng lực vạch ra những cách thức 

và những kế hoạch mới, nhờ 

cùng một Thánh Thần. 

Nhờ Thánh Thể, Tin Mừng trở 

nên lương thực cho sự sống mới, 

một “phương thuốc trường sinh” 

(Inhaxiô thành Antiôkia, Ad 

Ephesios, 20, 2). 

5. Thế giới vô cùng cần Tin 

Mừng Đức Giêsu Kitô. Thông 

qua Hội Thánh, Đức Kitô tiếp 

tục sứ mạng của mình là Người 

Samari Tốt Lành, săn sóc những 

vết thương rướm máu của nhân 

loại, và là Người Mục Tử Tốt 

Lành, không ngừng tìm kiếm 

những con chiên lạc trên những 

con đường ngoằn ngoèo không 

dẫn tới đâu. Tạ ơn Chúa, ngày 

nay có nhiều trải nghiệm quan 

trọng tiếp tục làm chứng cho sức 

mạnh biến đổi của Tin Mừng. 

Tôi nghĩ đến cử chỉ của anh sinh 

viên Dinka liều mạng sống mình 

để bảo vệ một sinh viên sắp sửa 

bị bộ lạc Nuer thù địch sát hại. 

Tôi nghĩ đến cuộc cử hành 

Thánh Thể tại Kitgum, miền Bắc 

Uganda, tại đây sau những cuộc 

thảm sát bởi một nhóm phiến 

quân, một vị thừa sai đã bảo dân 

chúng lặp lại những lời Chúa 

Giêsu thốt ra trên Thánh Giá: 

“Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, 

sao Chúa lại bỏ con?” để biểu thị 

tiếng kêu vô vọng của các anh 

chị em của Chúa chịu đóng đinh. 

Đối với dân chúng, cuộc cử hành 

ấy là một nguồn an ủi và khích lệ 

vô hạn. Chúng ta cũng có thể 

nghĩ đến vô số những chứng tá 

cho thấy Tin Mừng giúp vượt 

qua tính hẹp hòi, sự xung đột, 

thái độ phân biệt chủng tộc, tự 

tôn nòi giống, và giúp cổ vũ 

khắp nơi và giữa mọi người sự 

hoà giải, tình huynh đệ và sự 

chia sẻ như thế nào. 

Truyền giáo khơi dậy một 

linh đạo của sự lên đường, lữ 

hành và đoạ đày liên tục 

6. Việc truyền giáo của Hội 

Thánh được sinh động bởi một 

linh đạo của việc liên tục lên 

đường. Chúng ta được thách 

thức “ra khỏi vùng đất tiện nghi 

của mình để đến với mọi vùng 

‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin 

Mừng” (Evangelii Gaudium, 

20). Sứ mạng của Hội Thánh 

thúc đẩy chúng ta liên tục lữ 

hành qua các sa mạc khác nhau 

của cuộc đời, qua các trải 

nghiệm khác nhau của sự đói 

khát sự thật và công lý. Việc 

truyền giáo khơi dậy một cảm 

giác bị đoạ đày triền miên, làm 

chúng ta ý thức rằng, trong cơn 

khát cái vô hạn, chúng ta là 

những kẻ lưu đày đang tiến về 

quê nhà cuối cùng của mình, 

đang đứng lơ lửng giữa cái “đã 

có” và cái “chưa có” của Nước 

Trời. 

7. Truyền giáo nhắc nhở Hội 

Thánh rằng mình không phải là 

một mục đích tự tại, nhưng là 

một dụng cụ và trung gian khiêm 

tốn của Nước Trời. Một Hội 

Thánh quy chiếu về chính mình, 

một Hội Thánh bằng lòng với 

thành công trần thế, thì không 

phải là Hội Thánh của Đức Kitô, 

không phải là Thân Thể chịu 

đóng đinh và vinh hiển của 

Người. Đó là lý do tại sao chúng 

ta phải thích “một Hội Thánh bị 

bầm giập, mang thương tích và 

nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, 

hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì 

bị giam hãm và bám víu vào sự 

an toàn của mình” (ibid., 49). 

Giới trẻ, hy vọng của truyền 

giáo 

8. Giới trẻ là hy vọng của 

truyền giáo. Con người Đức 

Giêsu Kitô và Tin Mừng Người 

công bố tiếp tục thu hút nhiều 

người trẻ. Họ tìm cách dấn thân 

phục vụ loài người với sự can 

đảm và phấn khởi. “Nhiều người 

trẻ đang chia sẻ mối quan tâm 

chung về các vấn đề của thế giới 

và tham gia các hình thức khác 

nhau của việc cổ động tích cực 

và hoạt động tình nguyện… Đẹp 

biết bao khi chứng kiến cảnh 

những người trẻ là những “nhà 

giảng thuyết đường phố,” vui vẻ 

mang Đức Giêsu đến mọi đường 

phố, mọi công viên và mọi góc 

cùng của trái đất!” (ibid., 106). 

Thượng Hội Đồng Giám Mục 

sắp tới, sẽ được tổ chức năm 

2018 với chủ đề Giới Trẻ, Đức 

Tin và Phân Định Ơn Gọi, là một 

cơ hội Chúa ban để giới trẻ tham 

gia chia sẻ trách nhiệm truyền 

giáo, một công việc cần đến óc 

tưởng tượng và sáng tạo phong 

phú của tuổi trẻ. 

Việc phục vụ của các Hội 

Truyền Giáo 

9. Các Hội Truyền Giáo là 

một phương tiện quý báu để 

đánh thức nơi mỗi cộng đoàn 

Kitô hữu một ước muốn vượt 

qua ranh giới và sự an toàn của 

mình để loan báo Tin Mừng cho 

mọi người. Trong các Hội này, 
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nhờ một linh đạo truyền giáo sâu 

xa, được nuôi dưỡng hằng ngày, 

và một sự cam kết liên tục khơi 

dậy ý thức và nhiệt tình truyền 

giáo, những người trẻ, người 

lớn, các gia đình, các linh mục, 

giám mục và các tu sĩ nam nữ 

cùng nhau làm việc để phát triển 

trái tim truyền giáo nơi mọi 

người. Ngày Thế Giới Truyền 

Giáo, được khởi xướng bởi Hội 

Truyền Bá Đức Tin, là một cơ 

hội để giúp cho trái tim truyền 

giáo của các cộng đoàn Kitô có 

thể kết hợp trong cầu nguyện, 

làm chứng bằng đời sống và hiệp 

thông của cải,để đáp ứng những 

nhu cầu bao la và cấp bách của 

việc Phúc âm hoá 

Thi hành truyền giáo cùng 

với Đức Maria, Mẹ của công 

cuộc Phúc âm hoá 

10. Anh chị em thân mến, khi 

thi hành việc truyền giáo của 

mình, chúng ta hãy lấy nguồn 

cảm hứng từ Đức Maria, Mẹ của 

công cuộc Phúc âm hoá. Được 

Thần Khí thúc đẩy, Mẹ đã đón 

nhận Lời sự sống trong đức tin 

khiêm cung thâm sâu của Mẹ. 

Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta 

nói lên lời “xin vâng” của mình, 

khi ý thức nhu cầu cấp bách phải 

làm cho Tin Mừng của Đức 

Giêsu vang dội trong thời đại 

chúng ta. Xin Mẹ cầu Chúa ban 

cho chúng ta nhiệt tâm mới để 

đem Tin Mừng đến với mọi 

người, là Tin Mừng của sự sống 

chiến thắng sự chết. Xin Mẹ 

chuyển cầu cho chúng ta có được 

sự táo bạo thánh thiện cần thiết 

để khám phá ra những cách mới 

hầu đem ơn cứu rỗi đến cho mọi 

người. 

Vatican, ngày 4 tháng 6 

năm 2017, Đại lễ Hiện Xuống 

PHANXICÔ  

(Lm. Đaminh Ngô Quang 

Tuyên dịch theo bản tiếng 

Anh và tiếng Pháp của 

Libreria Editrice Vaticana)

 

TÓM TẮT SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ 2017 

Ngày Thế giới Truyền giáo 

năm nay Đức Thánh Cha 

Phanxicô mời gọi mọi người 

quây quần bên Đức Giêsu, nhà 

truyền giáo đầu tiên, để suy tư về 

“Truyền giáo ở tâm điểm của 

Đức tin Kitô giáo”.  

Khi khẳng định Hội Thánh tự 

bản chất là truyền giáo, Đức 

Thánh Cha muốn nhấn mạnh : 

Hội Thánh của Chúa Kitô chỉ 

thực sự tồn tại trong thế giới khi 

Hội Thánh thực thi sứ mạng 

truyền giáo của mình. Vì thế, 

nhân ngày Khánh Nhật Thế giới 

Truyền giáo năm 2017, Đức 

Thánh Cha mời gọi Hội Thánh 

cùng suy tư về căn tính và trách 

nhiệm của mình trong bối cảnh 

thế giới đang có những biến 

động về đời sống xã hội và con 

người. Ngài gợi ra 3 câu hỏi cơ 

bản sau đây trong bài huấn dụ:    

1/ Nền tảng của việc Truyền 

giáo là gì? 

2/ Đâu là tâm điểm của việc 

Truyền giáo? 

3/ Có những cách tiếp cận cơ 

bản nào để thực hành Truyền 

giáo? 

Trước hết, việc Truyền giáo 

của Hội Thánh hướng tới những 

người thành tâm thiện chí được 

Tin Mừng biến đổi, vì Tin Mừng 

là tin vui, là sự sống của Đức 

Kitô Phục sinh nên sự sống của 

Ngài mới có sức biến đổi nhờ 

sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Những ai bước theo Đức 

Giêsu trên đường Truyền giáo, 

đấng là đường, là sự thật và là sự 

sống, cũng được kết hiệp mật 

thiết với Chúa Cha như Người 

nhờ sức mạnh của Chúa Thánh 

Thần. Chính sự sống của Đấng 

Phục Sinh sẽ giải thoát họ khỏi 

mọi ích kỷ và là nguồn sáng tạo 

trong tình yêu.    

Dựa vào tin mừng thánh 

Gioan (x.Ga 4,23-24), Đức 

Thánh Cha khẳng định Thiên 

Chúa Cha hằng mong ước cho 

mọi người được ơn biến đổi này 

bằng việc thờ phượng trong thần 

khí và sự thật dưới sự hướng dẫn 

của Chúa Thánh Thần như Đức 

Giêsu đã làm để tôn vinh Chúa 

Cha.  

Vì thế, Truyền giáo của Hội 

Thánh không nhằm mục đích 

truyền bá một ý thức hệ tôn giáo 

hoặc giới thiệu một học thuyết 

xa vời, mà là làm cho thời của 

Đức Giêsu hiện diện trong lịch 

sử của chúng ta. 

Nhờ việc công bố Tin Mừng 

của Hội Thánh, Đức Giêsu phục 

sinh trở thành người đương thời 

của chúng ta, để những ai mở 

lòng đón nhận Người với đức tin 

và lòng mến chân thành, họ sẽ 

trải nghiệm sức mạnh biến đổi 

này nhờ cùng một Chúa Thánh 

Thần. 

Theo giáo hoàng Bênêđíctô 

XVI: là một Kitô hữu không do 

kết quả của một sự lựa chọn đạo 

đức hay một ý tưởng cao siêu 

nào, nhưng là cuộc gặp gỡ với 

một Người, một cuộc găp gỡ có 

sức biến đổi.   Do đó, Tin Mừng 

chính là Đức Kitô, Người mời 

gọi mọi người đón nhận và chia 

sẻ sự sống của Người qua mầu 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_giornata-missionaria2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_giornata-missionaria2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_giornata-missionaria2017.html
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nhiệm sự chết và phục sinh của 

Người.  

Thế giới đang rất cần Tin 

Mừng, bởi đó Chúa Kitô tiếp tục 

sứ mạng của mình qua Hội 

Thánh như người mục tử nhân 

lành không ngừng tìm kiếm và 

chăm sóc các con chiên lạc.  

Đức Thánh Cha rất vui khi 

chứng kiến trong Hội Thánh có 

những người được Tin Mừng 

biến đổi, luôn sẵn sàng hiến thân 

vì người khác như anh Dinka, 

như vị thừa sai tại Uganda và 

những chứng từ khác nhờ Tin 

Mừng đã vượt qua được tính ích 

kỷ, sự hẹp hòi và xung đột, đồng 

thời cổ vũ tinh thần hoà giải, yêu 

thương và chia sẻ… 

Điều đó chứng tỏ sứ mạng 

của Hội Thánh luôn sinh động và 

thúc đẩy chúng ta liên tục lên 

đường “ra khỏi vùng đất tiện 

nghi của mình để đến với mọi 

vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh 

sáng Tin Mừng” (Evangelii 

Gaudium, 20).  

Sự xuất hành liên tục giúp 

chúng ta luôn ý thức rằng mình 

đang trên đường tiến về quê 

hương đích thực, giữa cái “đã 

có” và cái “chưa có” của Nước 

Trời.  

Ngài còn nhắc cho Hội Thánh 

biết rằng mình không phải là 

cùng đích tự tại, mà chỉ là dụng 

cụ và là trung gian khiêm tốn của 

Nước Trời. 

Đặc biệt những người trẻ 

ngày nay đang được thu hút bởi 

con người Đức Giêsu và Tin 

Mừng của Người, và đang tích 

cực dấn thân phục vụ con người 

thời đại với lòng can đảm và 

phấn khởi. 

Các Hội Giáo Hoàng Truyền 

giáo được nhắc tới như là 

phương tiện đánh thức các cộng 

đoàn Kitô hữu có lòng khao khát 

vượt ra khỏi ranh giới và an toàn 

của mình để loan báo Tin Mừng. 

Nhờ tinh thần thừa sai sâu sắc và 

sự cam kết của mình, các Hội 

này liên tục khơi dậy sự nhận 

thức và lòng nhiệt thành truyền 

giáo nơi mọi thành phần trong 

Hội Thánh để cùng hoạt động và 

làm tăng trưởng tâm hồn truyền 

giáo nơi mọi người.  

Đặc biệt trong Ngày Khánh 

Nhật Thế giới Truyền giáo hàng 

năm, Hội thúc đẩy tinh thần 

truyền giáo của các cộng đoàn 

bằng nhiều hình thức khác nhau 

như lời cầu nguyện, chứng tá 

bằng đời sống và hiệp thông của 

cải nhằm đáp ứng nhu cầu bao la 

và cấp bách của việc rao giảng 

Tin Mừng. 

Sau cùng, Đức Thánh Cha 

mời gọi Hội Thánh hướng nhìn 

gương Đức Maria, nguồn cảm 

hứng cho việc thi hành sứ mạng 

của chúng ta. Ngài xin Mẹ giúp 

chúng ta biết mau mắn “xin 

vâng” trước nhu cầu cấp bách 

làm cho Tin Mừng của Đức 

Giêsu được vang lên trong thời 

đại của chúng ta; ban cho chúng 

ta sự nhiệt tâm mới để đem tin 

vui sự sống; đồng thời giúp 

chúng ta có được tinh thần can 

đảm thánh thiện cần thiết để 

khám phá những cách thức mới 

nhằm đem ơn cứu độ đến cho 

mọi người. 

 

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2017 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG 

PHANXICÔ 

Chủ đề “Truyền Giáo là tâm điểm của Đức Tin 

Kitô giáo” 

Dẫn nhập : Ngày Khánh Nhật Truyền giáo năm 

nay đặt trọng tâm vào chủ đề “Truyền giáo là tâm 

điểm của Đức tin Kitô giáo”. Đức Thánh Cha 

Phanxicô mời gọi chúng ta suy tư về ba câu hỏi sau 

đây để sống Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 

2017: “nnn” 

Nền tảng của việc Truyền giáo là gì? 

Đâu là tâm điểm của việc Truyền giáo? 

Cần có những bước tiếp cận cơ bản nào để thực 

hiện sứ mạng của chúng ta?  

Dưới đây là dàn bài tổng quát có thể giúp chúng 

ta hiểu suy tư của Đức Thánh Cha dựa theo 10 số 

trong toàn bộ Sứ điệp Ngày Khánh Nhật Truyền 

giáo Thế giới 2017 gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa. 

I – NỀN TẢNG CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO 

     Tin Mừng là gì? (số 1) 

     Tin mừng biến đổi người truyền giáo (số 1)  

II– TÂM ĐIỂM CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO 

1.   Làm cho thời của Đức Giêsu hiện diện trong lịch sử (số 3) 
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2.   Gặp gỡ mật thiết với Đức Giêsu (số 4) 

3.   Sống tinh thần người mục tử nhân lành (số 5) 

III–NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN CƠ BẢN ĐỂ TRUYỀN GIÁO 

     Giáo Hội liên tục lên đường (số 6) 

     Giáo Hội là dụng cụ và trung gian của Nước Trời (số 7) 

     Giới trẻ - hy vọng của truyền giáo (số 8) 

     Các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo (số 9) 

     Kết luận:  Cảm hứng tinh thần của Đức Maria (số 10) 

Với dàn ý trên, chúng ta cùng 

học hỏi một số điểm quan trọng 

về đề tài trên mà Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã khơi lên cho mọi 

người trên toàn thế giới. 

- SỐ 1 - 

Câu 1 :  Đức Thánh Cha nói 

Tin Mừng là gì ? 

Trả lời : Đức Thánh Cha nói 

Tin Mừng là tin vui chứa đầy 

niềm vui và có sức lan toả, vì nó 

chứa đựng và ban tặng sự sống 

mới, đó là sự sống của Đức Kitô 

Phục sinh, Đấng là Đường, là Sự 

thật và là Sự sống (x. Ga 14, 6).  

Câu 2:  Đi theo Đức Giêsu là 

Đường, chúng ta sẽ trải nghiệm 

điều gì? 

Trả lời : Đi theo Đức Giêsu là 

Đường, chúng ta sẽ trải nghiệm 

Sự Thật và lãnh nhận Sự Sống 

của Người, nghĩa là có sự kết 

hợp trọn vẹn với Chúa Cha trong 

quyền năng của Chúa Thánh 

Thần.  

Câu 3:  Sự sống ấy có ý nghĩa gì? 

Trả lời : Sự sống ấy giải thoát 

chúng ta khỏi mọi ích kỷ và là 

nguồn sáng tạo trong tình yêu. 

- SỐ 2 - 

Câu 4:  Thiên Chúa Cha ước 

muốn điều gì nơi con cái của 

Ngài ? 

Trả lời: Thiên Chúa Cha ước 

muốn cho con cái của Ngài có sự 

biến đổi này, một sự biến đổi 

được biểu lộ bằng việc thờ 

phượng trong thần khí và sự thật 

nhờ sự hướng dẫn của Chúa 

Thánh Thần như Đức Giêsu đã 

làm để tôn vinh Chúa Cha. 

- SỐ 3 - 

Câu 5:  Theo Đức Thánh 

Cha, sứ mạng của Giáo Hội 

nhằm mục đích gì ? 

Trả lời: Sứ mạng của Giáo 

Hội không nhằm mục đích 

truyền bá một ý thức hệ tôn giáo 

hoặc giới thiệu một học thuyết 

luân lý xa vời, nhưng là làm cho 

thời của Đức Giêsu hiện diện 

trong lịch sử của chúng ta. 

Câu 6:  Khi công bố Tin 

Mừng, Đức Giêsu phục sinh trở 

thành người nào ? Điều đó có lợi 

ích gì cho ta? 

Trả lời: Khi công bố Tin 

Mừng, Đức Giêsu phục sinh trở 

thành người đương thời của 

chúng ta, để những ai đón nhận 

Người với đức tin và đức mến, 

có thể trải nghiệm sức mạnh biến 

đổi của Thần Khí Người. 

- SỐ 4 - 

Câu 6:  Đức Thánh Cha 

Phanxicô nói chúng ta đừng 

quên điều gì? 

Trả lời: Đức Thánh Cha nói 

chúng ta đừng quên “là một Kitô 

hữu không do kết quả lựa chọn 

đạo đức hay một ý tưởng cao 

siêu, mà là một sự gặp gỡ với 

một biến cố, một Con Người, 

Đấng trao tặng cho sự sống một 

chân trời mới và một hướng đi 

dứt khoát” (Bênêđíctô XVI). 

Câu 7:  Theo Đức Thánh Cha 

Tin Mừng ở đây là ai ? 

Trả lời: Tin Mừng là một 

Người luôn trao hiến mình và 

mời gọi những ai đón nhận 

Người với đức tin khiêm tốn và 

thành kính chia sẻ sự sống của 

Ngài bằng việc tham dự hữu hiệu 

vào mầu nhiệm vượt qua của cái 

chết và sự phục sinh của Người. 

Câu 8 :  Bí tích Thanh Tẩy, 

Thêm Sức và Thánh Thể giúp ích 

gì cho đời sống của chúng ta ?  

Trả lời: Bí tích Thanh Tẩy tạo 

cho ta nguồn sống mới, giúp khử 

trừ tội lỗi và biến đổi ta nhờ 

Thánh Thần. Bí tích Thêm Sức 

gia tăng sức mạnh để ta vạch ra 

cách thức và kế hoạch mới nhờ 

Thánh Thần. Bí tích Thánh Thể 

trở thành lương thực cho sự sống 

mới cho chúng ta. 

- SỐ 5 - 

Câu 9:  Đức Thánh Cha nói 

Tin Mừng biến đổi con người 

như thế nào? 

Trả lời: Đức Thánh Cha nói 

ngày nay nhiều người làm chứng 

cho sức mạnh biến đổi của Tin 

Mừng. Ngài đưa ra mẫu gương 
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của anh sinh viên Dinka đã liều 

mạng mình để bảo vệ cho một 

sinh viên khác sắp bị giết hại; 

hoặc gương sáng của một thừa 

sai miền bắc nước Uganda đã 

dậy dân chúng cầu nguyện khi bị 

nhóm phiến quân ra tay sát hại.   

- SỐ 6 - 

Câu 10: Theo Đức Thánh 

Cha Phanxicô, sống linh đạo 

truyền giáo của Giáo Hội hôm 

nay là gì? 

Trả lời :  Sống linh đạo truyền 

giáo của Giáo Hội hôm nay là 

lên đường, lữ hành và tha hương 

liên tục.  

Câu 11: Muốn thực hành linh 

đạo này chúng ta phải làm gì ? 

Trả lời : Muốn thực hành linh 

đạo này, chúng ta phải “ra khỏi 

vùng đất tiện nghi của mình để 

đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ 

đang cần ánh sáng Tin Mừng” 

(x. EG 20). Đồng thời, sự tha 

hương liên tục cũng giúp chúng 

ta luôn ý thức rằng mình đang 

tiến về quê hương đích thực, 

giữa cái “đã có” và “chưa có” 

của Nước Trời.  

- SỐ 7 - 

Câu 12: Đức Thánh Cha còn 

nhắc nhở Giáo Hội điều gì? 

Trả lời: Đức Thánh Cha nhắc 

nhở Giáo Hội luôn nhớ rằng 

mình không phải là cùng đích tự 

tại, nhưng là dụng cụ và là trung 

gian khiêm tốn của Nước Trời. 

Câu 13: Nếu một Giáo Hội 

luôn qui chiếu về mình, hài lòng 

với những thành công trần thế 

thì Đức Thánh Cha nói thế nào ? 

Trả lời: Nếu một Giáo Hội 

luôn qui chiếu về mình, hài lòng 

với những thành công trần thế thì 

Đức Thánh Cha nói đó không 

phải là Giáo Hội của Đức Kitô. 

Câu 14: Đức Thánh Cha chấp 

nhận một Giáo Hội như thế nào? 

Trả lời : Đức Thánh Cha chấp 

nhận “một Giáo Hội bị bầm dập, 

mang thương tích và nhơ nhuốc 

vì đi ra ngoài đường, hơn là một 

Giáo hội ốm yếu vì bị giam hãm 

và bám víu vào sự an toàn của 

mình” (EG 49). 

- SỐ 8 - 

Câu 15: Đức Thánh Cha 

khẳng định điều gì nơi người 

trẻ ? 

Trả lời: Đức Thánh Cha 

khẳng định người trẻ là niềm hy 

vọng của Truyền giáo. 

Câu 16: Tại sao Đức Thánh 

Cha Phanxicô xác tín về điều đó ? 

Trả lời: Vì Ngài thấy nhiều 

người trẻ đang được thu hút bởi 

con người Giêsu Kitô và Tin 

Mừng của Người. “Nhiều bạn trẻ 

đang chia sẻ mối quan tâm 

chung về các vấn đề của thế giới 

và tham gia các hình thức khác 

nhau của việc cổ động tích cực 

và hoạt động thiện nguyện… 

Nhiều người trẻ là ‘nhà giảng 

thuyết trên đường phố’, vui vẻ 

mang đem Đức Giêsu đến công 

viên, và mọi góc cùng của trái 

đất” (EG 106). 

- SỐ 9 - 

Câu 17: Các Hội Giáo Hoàng 

Truyền giáo có bổn phận gì ? 

Trả lời: Các Hội Giáo Hoàng 

Truyền giáo có bổn phận đánh 

thức các cộng đoàn Kitô hữu hãy 

vượt qua ranh giới và sự an toàn 

của mình để loan báo Tin Mừng 

cho mọi người. 

Câu 18: Các Hội này luôn 

khơi dậy ý thức và nhiệt tình 

truyền giáo những ai ? 

Trả lời:  Các Hội này khơi luôn 

dậy ý thức và nhiệt tình truyền giáo 

nơi người trẻ, người lớn, các gia 

đình, các linh mục, các giám mục 

và nam nữ tu sĩ cùng hoạt động để 

phát triển một tâm hồn truyền giáo 

trong mọi người.   

Đặc biệt trong Ngày Khánh 

Nhật Truyền giáo hàng năm, Hội 

mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu 

cùng tham gia bằng lời cầu 

nguyện, làm chứng tá đời sống 

và hiệp thông của cải để đáp ứng 

những nhu cầu bao la và cấp 

bách của việc rao giảng Tin 

Mừng của Giáo Hội. 

- SỐ 10 - 

Câu 19: Đức Thánh Cha lấy 

nguồn cảm hứng từ ai để khích 

lệ chúng ta thi hành sứ mạng 

truyền giáo? 

Trả lời : Đức Thánh Cha lấy 

nguồn cảm hứng từ gương Đức 

Maria. Mẹ sẵn sàng đón nhận 

Lời sự sống trong đức tin khiêm 

tốn khi được Thần Khí Chúa 

thúc đẩy.   

Câu 20: Đức Thánh Cha cầu 

xin Đức Mẹ giúp chúng ta điều 

gì trong Khánh Nhật Thế giới 

Truyền giáo năm nay? 

Trả lời: Đức Thánh Cha cầu 

xin Đức Mẹ giúp chúng ta: 

- Mau mắn “xin vâng” trước 

nhu cầu cấp bách làm cho Tin 

Mừng của Đức Giêsu vang lên 

trong thời đại của chúng ta.  

- Ban cho chúng ta một sự 

nhiệt tâm mới để đem tin vui sự 

sống. 

- Và sự táo bạo thánh thiện 

cần thiết để khám phá những 

cách thức mới đem ơn cứu độ 

đến cho mọi người.  

Nt. Maria Phạm Thị Hoa OP.
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ĐƯỢC SAI ĐI KHẮP THẾ GIỚI 
Trích từ phần Kết luận của Tài liệu Ite, Nuntiate: Hướng dẫn về những dạng thức mới của đời sống 

và sứ vụ trong Dòng Anh em Hèn mọn. 

hần Khí “kêu 

gọi các người 

tận hiến đưa ra 

những câu giải đáp mới cho 

những vấn đề mới của thế giới 

hôm nay” (ĐSTH 73). Đó hẳn là 

vấn đề tìm kiếm những dạng 

thức mới, những dấu chỉ mới, 

những hòa giải mới liên hệ với 

Tin Mừng và con người của thời 

đại chúng ta. Nó là một nhu cầu 

thực sự để không bị loại ra khỏi 

lịch sử và các nền văn hóa vốn 

luôn tiến đi theo cách của chúng 

và luôn biến đổi. Những mối liên 

hệ huynh đệ “tạm thời” qua kinh 

nghiệm là cần thiết, đặt trọng 

tâm trên Thiên Chúa một cách 

mạnh mẽ nhưng có khả năng 

theo đuổi bởi lòng mến và những 

nhu cầu sâu xa của con người. 

Lối sống của các huynh đệ đoàn 

phải tìm thấy một lần nữa sức 

mạnh của việc làm chứng và sự 

trong sáng của việc rao giảng. 

Nhiều anh em trong Hội 

Dòng đã sẵn sàng mạo hiểm 

trong hình thức đối thoại cụ thể 

này với xã hội của chúng ta, sẵn 

sàng trong việc truyền giáo lưu 

động, được linh hoạt bởi lòng 

đam mê Thiên Chúa và tình 

thương đối với con người, nhưng 

vẫn giữ sự hiệp thông với tất cả. 

Nhưng làm sao chúng ta có thể 

giải thoát họ khỏi nỗi phiền não 

để giữ cho các cơ cấu được an 

toàn? Làm sao vượt thắng được 

nỗi sợ hãi của sự kết thúc của 

một loại thể chế nào đó và của 

việc đấu tranh cho sự tồn tại? 

Làm sao những dạng thức hiện 

diện mới có thể được sống mà 

không ảnh hưởng đến sự duy 

nhất của một Thực Thể đặc thù? 

Làm sao có thể vượt thắng được 

“sự tĩnh tại” thoải mái 

vốn làm tê liệt đời sống 

của nhiều anh em và tỉnh 

dòng? Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô nhắc nhở chúng 

ta rằng: “Nền văn hóa 

phúc lợi làm cho chúng ta 

bị u mê” (NVTM 54). 

Những huynh đệ đoàn di 

động, liên tỉnh dòng, quốc tế, 

liên linh mục và liên tu sĩ tạm 

thời đã đi đến chỗ thành lập. Các 

huynh đệ đoàn này hợp tác với 

giáo dân, nơi đó lắng nghe, tự 

Phúc Âm hóa và dấn thân truyền 

giáo khởi sự cùng nhau. Đó là 

những kinh nghiệm rời rạc 

nhưng gần như đã trở thành 

những chủ đề cho một bức 

mosaic (tranh xếp) với quan 

điểm của những sắp xếp mới mẻ 

này. 

Theo W. Goethe: “Châu Âu 

đã được sinh ra trong lúc lữ hành 

và ngôn ngữ mẹ đẻ của nó là 

Kitô giáo”. Phong trào Phan 

Sinh cũng được sinh ra trong sự 

lưu động Tin Mừng khắp Châu 

Âu và toàn thế giới. Tại sao 

không lấy lại ánh sáng và sự táo 

bạo của Tin Mừng bởi sự ưa 

thích những huynh đệ đoàn liên 

tỉnh dòng và quốc tế? Chúng ta 

được gọi để đi qua từ những hợp 

lý của bảo tồn và sống sót đến 

cái logic ân ban nhưng không; từ 

chiến lược đợi chờ trong “sự 

khép kín” đến sự gặp gỡ táo bạo. 

Trong mỗi một huynh đệ đoàn, 

tỉnh dòng hay Hội Dòng, chúng 

ta được mời gọi để liên tục làm 

cho hòa hợp giữa tính ngôn sứ và 

tính hiệp thông, tính mới mẻ và 

tính liên tục trong sự kính trọng 

đối với mỗi anh em. Dám đi vào 

những dạng thức mới của cuộc 

sống và loan báo Tin Mừng 

không có nghĩa là hạ thấp giá trị 

điều đã hay đang được thực hiện 

mà là “đưa ra những giải đáp 

mới ... những dự phóng mới 

trong việc loan báo Tin Mừng 

cho các hoàn cảnh hôm nay” 

(ĐSTH 73). Tiêu chuẩn đích 

thực của mỗi dạng thức loan báo 

Tin Mừng, dẫu là mới hay đã có, 

không phải là tồn tại hay thoải 

mái, nhưng đúng hơn đó là phù 

hợp với lối sống của Tin Mừng, 

Luật Dòng, “sự nhất quán giữa 

việc rao giảng và đời sống” 

(ĐSTH 85). 

Mỗi một miền và nền văn hóa 

cần tìm thấy nơi các anh em 

Phan Sinh, trong những huynh 

đệ đoàn nhỏ bé, mang tính ngôn 

sứ và can đảm này, những điểm 

quy chiếu cho họ, tìm thấy dấu 

chỉ đổi mới. Sự viện dẫn tính 

chất hợp thời trong sứ điệp của 

ĐGH Phanxicô là sự khích lệ và 

niềm hy vọng cho chúng ta. 

Toàn thế giới đã được đánh thức 

bởi chứng từ của ngài. ĐGH 

thực sự tin vào tính chất hợp thời 

của linh đạo chúng ta, một linh 

đạo sống giữa người khác trong 

tình huynh đệ và trong sự hèn 

mọn; nhưng chúng ta có thực sự 

tin vào điều đó không? 

Tu sĩ Giacomo Bini, OFM 

Ban Truyền thông ofmvn 

dịch 
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ạng xã hội bùng nổ 

cách khủng khiếp 

đến độ khó ngờ để 

rồi không cần phải nhiều lời, 

ngày nay, nhiều người, nhiều gia 

đình phải dối diện với cơn lốc 

của mạng xã hội. Không chỉ 

người đời bị ảnh hưởng nhưng 

cả thế giới của những người tu 

cũng cùng chung chia với cơn 

lốc mạng xã hội ấy. 

Mạng xã hội, như con dao hai 

lưỡi. Nó có mặt trái cũng có mặt 

phải và có mặt tốt cũng có mặt 

xấu. Chuyện quan trọng vẫn là 

người dùng mạng xã hội. 

Liên quan đến mạng xã hội đó 

chính là chiếc smart-phone. 

Nhiều lần, nhiều nhà tu đã đặt 

vấn nạn về chiếc smart-phone. 

Chiếc smart-phone đã gây tranh 

cãi trong nhiều cuộc họp, nhiều 

cộng đoàn và nhiều cá nhân 

trong cộng đoàn tu nữa. Chiếc 

smart-phone không có lỗi, lỗi 

hay không cũng là do cách sử 

dụng, cách làm chủ của người sử 

dụng. 

Không ai có thể phủ nhận 

được sự thuận lợi của chiếc 

smart-phone hay mạng xã hội. 

Thế nhưng bên cạnh cái tiện lợi 

và phải nói quá tiện lợi thì cũng 

nảy sinh ra quá nhiều vấn đề phát 

sinh. 

Ai ai cũng phải thừa nhận 

rằng mạng xã hội chính là ảo. 

Đơn giản là trên đó, tất cả những 

thông tin, hình ảnh mà người ta 

dùng chưa chắc là thật. Có 

những bức hình minh họa xem ra 

cười ra nước mắt vì bên kia nàng 

hẹn chàng và cho nhau biết tuổi 

cũng ngang nhau nhưng khi tiếp 

cận thì dở khóc dở cười vì chàng 

còn quá trẻ mà nàng đã... quá 

già. 

Ngày hôm nay, con người bị 

sức lôi cuốn vô hình của các 

phương tiện truyền thông, các 

thông tin trên đó nữa. Cứ có một 

chuyện gì, chỉ cần mở điện thoại 

lên và vào mạng xã hội thì mạng 

xã hội sẽ cập nhật cũng như 

chuyển thông tin đến một cách 

nhanh nhất. 

Vừa rồi, facebook đã cho một 

tính năng mà dân chơi “phây” 

cảm thấy rất hài lòng là cho 

chiếu trực tiếp. Nghĩa là ở bất cứ 

nơi đâu, miễn sao có mạng là có 

thể phát hình và phát tiếng cho 

những người bạn của mình cùng 

xem. 

Lợi đâu chưa thấy nhưng đã 

để lại những ai oán đau lòng. Có 

khi người ta xem rồi thì người ta 

mới buộc miệng nói: “giá như 

đừng xem thì hay hơn!”. Và 

đáng tiếc thay là có những đoạn 

video clip rất riêng tư, lẽ ra nó 

không được cho lên công cộng 

thì nó lại xuất hiện một cách nhẹ 

nhàng và thanh thản cho công 

chúng dòm. 

Đi vào vấn đề chính là tương 

quan giữa mạng xã hội với nhà 

tu. Hẳn nhiên, nhà tu cũng là con 

người nhưng rồi nó sẽ mang điều 

gì lợi. Chắc chắn, ai ai cũng sẽ 

đấu tranh và đưa ra lý lẽ của 

mình để bảo vệ việc mình tham 

gia mạng xã hội. Thế nhưng, 

người đấu tranh đó đã quên đi 

căn tính và ơn gọi của mình là tu 

sĩ. 

Thử ngồi tính tổng quỹ thời 

gian một ngày có được một cách 

chân thành và nghiêm túc nhé! 

Thử xem, mỗi tu sĩ có một ngày  

bao nhiêu thời gian trống? 

Nếu là sinh viên đi học thì 

dường như tất cả thời gian dành 

cho học tập, kinh nguyện. 

Khoảng trống thật sự của một 

ngày của một tu sĩ chả có là bao 

nữa. 

Nếu là một nữ tu giữ trẻ thì tất 

bật từ sáng cho đến tối để lo chu 

toàn nhiệm vụ. Có khi, thời gian 

lo công việc nhiều đến độ đến 

giờ cầu nguyện hay Thánh Lễ, 

có vị còn phải “ngất trí” và “ngủ 

trong Chúa”. 

“Con trai yêu bằng mắt” còn 

“con gái yêu bằng tai”. Chính vì 

lẽ đó, những lời ngon giọng ngọt 

trên các mạng xã hội được bao 

nhiêu phần đúng để nghe theo. 

Ngay trong thực tế cuộc sống, 

đứa bạn học ngồi gần nhau hay 

đứa trẻ cung sinh hoạt chung 

một nhóm với nhau và có thể gặp 

M 

Mạng xã hội 
người tu & 
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nhau mỗi ngày nhưng thử hỏi ta 

có san sẻ được chút gì tâm tư cho 

người đó không? Thế nhưng mà, 

có một số người lại cảm thấy 

thoải mái, an toàn và tự ru êm 

mình trong những dòng chữ, 

hình ảnh... hiện lên trên máy tính 

hay điện thoại. 

Chiếc smart-phone hay mạng 

xã hội vô tình hay hữu ý đã làm 

mất một số ơn gọi. Đơn giản là 

người sử dụng nó đã để nó điều 

khiển mình và cuối cùng đời tu 

cứ mãi lê lết cho đến ngày phải 

chia tay với lý tưởng, với ơn gọi 

cao quý mà cả đời mình theo 

đuổi. 

Một nữ tu bộc bạch: “Tối đến, 

nhận được tin nhắn có cánh. Nếu 

không trả lời cũng không được 

mà trả lời cũng không xong. 

Đêm nào mà nhận tin nhắn như 

thế thì đêm đó ngủ không yên”. 

Một lời tâm sự hết sức chân 

thành. Chính vì tin nhắn có cánh 

đó đã làm cho sơ lòng động lòng 

lo. Nếu như sơ không giữ bên 

mình chiếc điện thoại vào lúc 

nửa đêm có lẽ sơ sẽ đi vào giấc 

ngủ dễ hơn và lòng thanh thản 

hơn với ơn gọi mình chọn. 

Một tu sinh chuẩn bị vào 

Chủng Viện, một tối kia, xin tôi 

tạt một xô nước lạnh vào người 

em bởi cơn giận đang bừng bừng 

trong em. Em không ngần ngại 

là bị người đồng giới quấy rối. 

Đáng tiếc là trong đó trên dưới 

10 người là... Em nói trong cơn 

giận: “Chả lẽ Giáo Hội bây giờ 

như vậy sao? Tin ai bây giờ! Em 

có nói với mấy người đó, nếu 

còn như vậy thì em sẽ công khai 

danh tính...”. 

Hy vọng đây là một trong 

những trường hợp cá biệt bởi lẽ 

nếu cứ đà này thì thật, Giáo Hội 

sẽ không biết đi về đâu. 

Khi ta nhìn vào chiếc smart-

phone và mạng xã hội, ít nhiều 

gì đó ta cũng nhận ra được cái 

lợi, cái hại của nó. Ắt hẳn nó 

không hoàn toàn có hại và ngược 

lại. Chuyện quan trọng là ta, ta là 

chủ nó hay nó là chủ ta. 

Nhiều lần đi ăn quán hay 

uống cà phê với bè bạn, tôi đã 

tận mắt nhìn thấy 2 vợ chồng và 

2 đứa con, tay trong tay mỗi 

người một cái ipad hay điện 

thoại. Sau khi hội ý chung với 

nhau về món đã chọn và rồi 

mạnh ai nấy điều khiển cái máy 

của mình. Người ta sống chung 

với nhau một nhà, ăn chung một 

mâm mà còn bị tác hại của chiếc 

smart-phone là như thế. 

Ngay cả như đi nhà thờ, một 

số người vẫn hiện diện trước 

Nhan Thánh Chúa đó nhưng 

trong tay vẫn cầm giữ chiếc 

smart-phone và đợi chờ... tin 

nhắn. Có người không ngần ngại 

trả lời điện thoại cách to tiếng 

trong nhà thờ, khi tham dự 

Thánh Lễ và cả khi... đang lên 

rước lễ nữa. 

Có một nữ tu vừa tuyên khấn 

trọn đời, khi về thăm gia đình, bà 

cố thấy cục cưng của mình xài 

điện thoại cùi bắp thương xót 

bèn đòi mua chiếc chiếc smart-

phone cho con gái. May mắn 

rằng nữ tu ấy đáp trả lại tiếng 

“Thưa Không”. 

Lý giải cho tiếng “Thưa 

Không” của mình, nữ tu ấy nhẹ 

nhàng nói: “Con cảm thấy cũng 

không cần thiết để dùng nó làm 

gì. Có khi nó làm cho mình nặng 

bước trên đường tu hơn. Con 

thấy con xài điện thoại cùi bắp 

thì cũng chả mất mát gì đâu...” 

Chắc có lẽ nữ tu ấy lường 

trước được sức chịu đựng của 

mình hay muốn cho lòng mình 

nhẹ nhàng thanh thoát với xu 

hướng chung của thời đại nên đã 

từ chối trang bị cho mình thứ mà 

ngày nay ai cũng có. Và chắc có 

lẽ nữ tu ấy muốn mình đi tu được 

thanh thản hơn khi phải cứ bị 

mạng xã hội làm tác động. 

Với nhà tu, có lẽ phải thận 

trọng hơn nữa với người đời khi 

đối diện với mạng xã hội. Người 

tu cần hết sức thận trọng và cân 

nhắc để dùng. 

Chiếc smart-phone hay mạng 

xã hội không có tội. Tội hay 

chăng là do người dùng và điều 

khiển nó mà thôi. Những ước 

mong nhà tu thận trọng hơn khi 

chọn lựa cho mình chiếc điện 

thoại cũng như thận trọng hơn 

khi bước vào thế giới của mạng 

xã hội: facebook – viber – zalo... 

Khi ta bước đi nhẹ nhàng thanh 

thản không dính dáng với công 

nghệ cao chắc có lẽ đời tu ta nó 

cũng nhẹ nhàng và thanh thoát 

hơn. Chính khi nhẹ nhàng và 

thanh thản với những trang bị 

hiện đại tối tân, cũng chính là khi 

ta nhẹ nhàng bước đi theo Chúa 

hơn trên con đường ta chọn. 

Người Giồng Trôm 
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Nhân dịp thuyên chuyển trong Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2017-2020, liên quan đến cá nhân, 

có một số anh em khi hay tin… Họ bảo tôi, anh có buồn không? Tôi trả lời, buồn thì làm 

được gì. Nhưng để trả lời cho người này, thì mất người kia, do đó, tôi viết lên đây một 

vài suy nghĩ của mình, hầu mọi anh em có thể đọc được. Xin được khởi đi bằng một 

câu chuyện sau: 

 

gày xưa có một 

vị vua cai trị 

một vương quốc 

rộng lớn. Ngày kia, ông muốn đi 

thăm dân chúng, để trực tiếp 

chứng kiến đời sống của họ. Sau 

một ngày trời đi thăm làng quê, 

đôi chân của ông sưng tấy và đau 

đớn lắm. Nhà vua ra lệnh: Từ 

nay về sau, nếu ta ra khỏi cung 

điện, thì phải lót vải nhung trên 

những con đường ta sẽ đi qua. 

Quần thần vô cùng sợ hãi, nhưng 

không ai dám cãi lại, dẫu biết 

rằng, đó là mệnh lệnh vô cùng 

khó khăn và không thể thực hiện 

được.  

Trong số quần thần lúc đó, có 

một vị quan can đảm thưa với 

vua rằng: “Tâu bệ hạ, lấy vải 

nhung lót đường là một việc làm 

hết sức tốn kém và khó khăn 

khôn lường. Xin bệ hạ cho phép 

thần được đưa ra một giải pháp. 

Bệ hạ lấy miếng vải nhung quấn 

quanh bàn chân của mình, và 

như vậy, chân bệ hạ sẽ không 

còn đau đớn mỗi khi ra ngoài, 

thăm dân tình thế thái”.  

Nghe có lý, vua đã cho người 

làm theo gợi ý của vị quan này. 

Quả vậy, đôi chân của vua không 

còn đau đớn vì được bọc lớp vải 

nhung êm ái. Nhờ đó, ngài có thể 

đi bất cứ nơi đâu, mà đôi chân 

hầu như không hề hấn gì. Bài 

học rút ra từ câu chuyện trên 

đây, trước hết đối với tôi và kế 

đến cho những ai muốn làm mới 

lại cuộc đời rằng, đừng chỉ đòi 

hỏi người khác thay đổi, mà 

trước hết hãy thay đổi chính 

mình. Hay nói cách khác, để thế 

giới này trở thành một nơi hạnh 

phúc đối với mọi người, tốt hơn 

hết mỗi người hãy thay đổi chính 

mình, chứ đừng thay đổi thế 

giới. 

Nếu dám thay đổi bản thân, 

thì chắc rằng thế giới xung 

quanh sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống 

sẽ hiền hoà và an vui hơn. Giữa 

một xã hội đầy nhiễu nhương 

như xã hội hiện nay, người ta 

thường có xu hướng phê phán, 

than phiền một cách tiêu cực. 

Trường hợp của cá nhân tôi là 

một ví dụ điển hình. Những năm 

tháng, sống và phục vụ tại một 

Giáo xứ nhà quê, với những con 

người tính tình chân chất, cuộc 

sống của họ thì vất vả khôn 

lường... Có được cái ăn cái mặc, 

là họ lấy thế làm đủ. Họ không 

mơ quyền quý cao sang, nhưng 

vẫn hiên ngang trước mọi sóng 

gió của cuộc đời. Một mục tử 

dấn thân cho vùng này, phải 

hăng say và ra sức chung tay xây 

dựng tâm hồn và các cơ sở vật 

chất là chuyện đương nhiên. Và 

như thánh Phaolô, tôi khẳng 

định rằng: “Phần chúng tôi, 

chúng tôi chẳng làm gì gây cớ 

cho ai vấp phạm, để không 

người nào có thể đàm tiếu về 

công việc phục vụ của chúng 

tôi. Trái lại, trong mọi sự, 

chúng tôi luôn chứng tỏ mình 

là những thừa tác viên của 

Thiên Chúa: gian nan, khốn 

quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn 

ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn 

mất ngủ, chúng tôi đều rất mực 

kiên trì chịu đựng” (2Cr 6,3-5).  

Tuy nhiên, một khi dấn thân 

như thế, thì mình bị lên án, bị 

chụp mũ, bị tấn công, bị trả đũa 

là chuyện đương nhiên. “Bị coi 

là bịp bợm, nhưng kỳ thực 

chúng tôi chân thành; bị coi là 

vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực 

chúng tôi được mọi người biết 

đến; bị coi là sắp chết, nhưng 

kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi 

như bị trừng phạt, nhưng kỳ 

thực không bị giết chết; coi như 

phải ưu phiền, nhưng kỳ thực 

chúng tôi luôn vui vẻ; coi như 

nghèo túng, nhưng kỳ thực 

chúng tôi làm cho bao người 

trở nên giàu có; coi như không 

có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi 

có tất cả” (2Cr 6,8b-10). Một 

hành động lên tiếng bênh vực 

cho sự thật, lên án sự giả trá, tôi 

đã bị trả giá. Nhưng nếu chỉ than 

phiền và phê phán nhau, thì 

chẳng giải quyết được gì, trái lại 

nhiều khi làm cho tình trạng sau 

N 

Rất cần ơn can đảm 
để dám thay đổi chính mình 

Phaolô Vũ Xuân Quế, OFM 
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này, trở nên tệ hại hơn trước (x. 

Lc 11,26). Vì thế, tôi nghĩ đây là 

đường lối của Thiên Chúa, mời 

gọi tôi đón nhận. Ngài muốn tôi 

dừng lại một chút, để nhìn lại 

mình. Bởi đã hơn một lần, ngắm 

lại thấy ngại lắm! 

Điều cần phải làm như vị vua 

trong câu chuyện trên, lấy vải 

nhung bọc đôi chân của mình, để 

ông có thể đi đến mọi nơi, bản 

thân tôi cũng cần phải thay đổi 

chính mình, gạt sang một bên lối 

suy nghĩ của mình, buông bỏ 

những dự tính của riêng mình, từ 

bỏ những mối bận tâm cho tương 

lai của mình, để sẵn sàng ra đi, 

sẵn sàng đến với anh em, sẵn 

sàng với bất cứ ai chờ đợi mình 

và như thế, môi trường mình 

phục vụ sẽ trở nên tốt hơn. Thật 

vậy, thay đổi bản thân là một 

điều kiện hết sức cần thiết cho 

hành trình theo Chúa và nhất là 

trong tiến trình dấn thân theo 

đuổi ơn gọi tu trì. Thiết nghĩ, 

một khi tâm hồn có bình an và 

thanh thản, sẽ làm cho cuộc sống 

này trở nên hài hoà tốt đẹp hơn. 

Mà bình an có được không đến 

từ thế gian, nhưng đến từ Thiên 

Chúa và là hoa trái của phục vụ 

anh chị em. Mẹ Têrêxa đã từng 

nói: “Hoa trái của đức tin là cầu 

nguyện, hoa trái của cầu nguyện 

là sự phục vụ, và hoa trái của 

phục vụ là sự bình an”. 

Một trong những phương 

cách cụ thể cần phải làm ngay để 

thay đổi bản thân, là nhận ra 

được ý Chúa muốn mình trong 

giây phút hiện tại và không ngần 

ngại sám hối về một chọn lựa, 

một quyết định nào đó trong quá 

khứ, một cách hành xử, mà qua 

đó có thể là nguyên nhân của 

những bất trắc hiện nay. Thiết 

nghĩ, sám hối cũng là điều kiện 

căn bản để đón nhận giáo huấn 

Tin mừng. Tâm lý tự nhiên 

không ai muốn nhận mình là 

người có lỗi cả. Điều này, có lẽ 

chúng ta cũng có ít nhiều kinh 

nghiệm. Sám hối là can đảm 

nhận ra những sai sót của bản 

thân, đồng thời tìm cách sửa 

chữa để nên hoàn thiện. Sám hối 

không chỉ hướng tới việc xin 

Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, 

nhưng còn hướng tới việc kết nối 

tình thân với mọi anh em xa gần, 

để sống với nhau một cách nhân 

ái và quảng đại hơn.  

Viết lên điều này, làm tôi nhớ 

một câu nói của ai đó rằng: Bạn 

ạ, khi người ta đối xử với nhau 

theo thiện cảm cá nhân, thiếu đi 

sự công bằng, thì niềm tin và và 

lòng kính trọng cũng theo đó mà 

vơi dần. Khi đó, điều cần thiết là 

biết im lặng. Bởi lẽ, im lặng là 

cách tốt nhất để cho ai đó, biết 

họ đã làm bạn bị tổn thương. 

Nghe qua, có vẻ thuận tai, nhưng 

có lẽ đấy không phải cái nhìn 

tích cực, không phải là cái nhìn 

của Chúa. Thánh Phaolô đã mời 

gọi các tín hữu: “Đừng có ai lấy 

ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn 

cố gắng làm điều thiện cho nhau 

cũng như cho mọi người” (1Tx 

5,14). Làm điều thiện, tức là làm 

những việc tốt, những việc hữu 

ích, mà đối tượng là những 

người thân cận, những người 

mình được mời gọi đến để phục 

vụ, nhất là những người nghèo 

khổ, những người bị gạt ra bên 

lề...  

Một trong những trang 

trên báo chí mà tôi ưa thích nhất, 

đó là trang ghi lại những tấm 

lòng vàng. Dẫu có những biến 

động về chính trị, có những cuộc 

chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, văn 

hoá, có những cạnh tranh xâu xé 

nhau trong cuộc sống, nhưng 

danh sách những tấm lòng vàng 

còn rất dài trên mặt báo, đó là tín 

hiệu đáng mừng, đáng quí và 

đáng trân trọng. Đó cũng là niềm 

hy vọng của những người nghèo. 

Làm việc thiện không có ý cho 

người ta biết, nhưng là để cho 

người khác cảm nhận được niềm 

vui. Việc thiện đích thực xuất 

phát từ tấm lòng chân thành và 

ước muốn sẻ chia. Cảm nhận 

được điều này, nên cố nhạc sĩ 

Trịnh Công Sơn đã viết rằng: 

Sống trên đời này, cần có một 

tấm lòng. Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô đã từng viết: “Những 

việc thiện chỉ có hiệu quả, khi 

chúng ta thực hiện một cách vô 

vị lợi, không nhằm mục đích tìm 

phần thưởng chóng qua”. Cho 

như thế, không hề mất, trái lại 

được rất nhiều. 

Thật vậy, sống với nhau mà 

không quan tâm đến nhau, chỉ 

biết lo cho mình thì chẳng khác 

gì những ao tù nước đọng, thiếu 

sức sống và thiếu năng động. 

Sống vì người khác, là quan tâm 

đến những người xung quanh, 

tìm hiểu sở thích của họ, sẵn 

sàng nhịn một chút để họ được 

vui, sẵn lòng hy sinh một chút để 

cho họ được hạnh phúc. Sống vì 

người khác chính là sự thận 

trọng, tinh tế, để những lời nói 

và việc làm của mình, không ảnh 

hưởng đến những người xung 

quanh. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã 

từng viết: “Và tôi vẫn nhớ hoài 

một loài cây, sống gần nhau thân 

mới thẳng”. Sống gần nhau và ý 

thức cần có nhau, sẽ làm cho 

cuộc sống thi vị và nhân ái hơn. 

Xét cho cùng, con người sống 

trên đời chẳng có ai là hoàn thiện 

đâu. Ai cũng có điểm mạnh và 

điểm yếu, có ưu điểm và khuyết 

điểm. Trong mối tương giao 

huynh đệ, cần có sự cảm thông 

và nâng đỡ lẫn nhau. Hãy nhận 

định về một sự việc hoặc một 

con người với cái nhìn bao dung, 

bởi lẽ chính chúng ta cũng đã có 

những lầm lỗi. Đừng bao giờ đòi 

hỏi sự hoàn hảo nơi một ai đó, 

bởi chính mình cũng chưa chắc 

gì cũng được hoàn hảo. Bao 
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dung với người khác là điều kiện 

để được đón nhận ơn tha thứ của 

Thiên Chúa. Bởi lẽ, trước mặt 

Thiên Chúa, chúng ta đều là tội 

nhân.  

Trở về với xã hội, với môi 

trường tôi sẽ sống, tôi bỗng 

nhớ câu này: “Con người ở 

một mình thì không tốt” (Kn 

2,18). Không phải chỉ có đàn 

ông, mà cả đàn bà đều không 

tốt khi sống một mình. Cũng 

vậy, không phải chỉ nam tu, 

mà ngay cả nữ tu đều không 

tốt khi sống một mình. Vì nếu 

sống một mình, họ rất dễ trở 

nên dị dạng. Bởi đó, người ta 

thường hòa mình vào một gia 

đình hay một cộng đoàn, vì 

chính kỷ luật chung sống đã 

giúp cho nhân cách con người 

trở nên quân bình hơn. Con 

người chỉ tìm thấy hạnh phúc 

và ý nghĩa khi biết nghĩ đến 

người khác, vì tha nhân không 

phải là hoả ngục, là chó sói 

của nhau, nhưng trái lại tha 

nhân là hình ảnh và là phương 

tiện để ta tìm gặp được Thiên 

Chúa. Chỉ khi nào nhận ra 

đường lối của Chúa và sống 

gần nhau thật sự, người ta mới 

học trao ban và đón nhận; 

khám phá được thế nào là hiến 

thân và chấp nhận; mới hiểu 

được thế nào là khiêm tốn và 

từ bỏ những gai nhọn của cá 

tính; mới làm chủ được bản 

thân và vượt lên chính mình... 

Một lần nữa, ý tưởng thay đổi 

bản thân lại loé lên trong tôi 

và thúc đẩy tôi đi tới. Xin kết 

thúc bằng một câu chuyện 

sau: 

Chuyện kể rằng, một giảng 

viên đang chuẩn bị bản thảo 

cho buổi diễn thuyết của 

mình, thì đứa con trai nhỏ ở 

cạnh bên lại cứ ồn ào không 

ngớt. Người cha bất lực, liền 

tiện tay nhặt một quyển tạp chí, 

lấy ra bức tranh vẽ bản đồ thế 

giới xé thành những mảnh nhỏ 

vứt trên mặt đất. Ông bảo: “Con 

trai, nếu con có thể ghép lại 

hoàn thiện tấm bản đồ này, cha 

sẽ cho con 20 USD”. 

Người cha nghĩ rằng, đứa 

con phải mất cả buổi sáng để 

làm việc đó, nhưng chưa đầy 

10 phút, đứa con đã quay lại 

gõ cửa phòng cha. Người cha 

thấy con mình trong thời gian 

ngắn như vậy đã có thể ghép 

được bức tranh rắc rối như 

thế, cảm thấy hết sức ngạc 

nhiên, liền hỏi: “Sao con có 

thể ghép được tấm bản đồ 

nhanh đến thế?” 

Con trai nói: “Dễ thôi cha 

ơi! Mặt kia của tấm bản đồ có 

ảnh chụp một người, con chỉ 

cần ghép thành hình người 

kia, sau đó lật lại. Nếu hình 

người này chính xác, thì tấm 

bản đồ này cũng nhất định 

chính xác”. 

Người cha cười lớn, đưa cho 

con 20 USD, rồi nói: “Con đã 

thay cha chuẩn bị chủ đề cho bài 

thuyết giảng ngày mai: Nếu một 

người chính xác, thì thế giới của 

người đó cũng nhất định chính 

xác”. 

Đúng vậy, nếu như một 

người lương thiện, thì thế giới 

của anh ta cũng sẽ lương 

thiện; một người độc ác, thì 

thế giới của anh ta cũng chẳng 

thể bình yên. Cải biến thế giới 

có lẽ rất khó, nhưng cải biến 

chính mình lại tương đối dễ 

dàng. Cầu người chi bằng cầu 

mình, cải biến thế giới chi 

bằng cải biến chính mình. Nếu 

muốn nhìn thấy sự thay đổi 

của thế giới, đầu tiên cần thay 

đổi chính mình. Mà để làm 

được điều này, cần phải xin ơn 

can đảm, để dám thay đổi 

chính mình, bắt đầu từ ngày 

hôm nay.  

Tựa như dòng sông lặng lẽ 

trôi về nguồn cội của nó là 

biển cả, cuộc đời chúng ta 

cũng đang tuôn chảy về cội 

nguồn là Thiên Chúa, cho dù 

ta đang ở đâu hay làm bất cứ 

việc gì. Dẫu ở Hoà Hội hay 

Du Sinh, Bình Dương hay 

Sông Bé vẫn khoẻ mạnh và 

hạnh phúc, vì ở đâu cũng có 

Chúa và ở đâu Chúa đang chờ 

đợi chúng ta. Tựa dòng sông 

đang tự làm mới mình, nhờ 

dòng chảy cuồn cuộn trôi. 

Hành trình theo Chúa của 

chúng ta cũng cần được thanh 

tẩy và thánh hóa từng ngày. 

Mỗi ngày sống trên đời chỉ có 

ý nghĩa, nếu ta nỗ lực thay đổi 

bản thân để nên tốt hơn, từ đó 

ta sẽ làm cho muôn người 

được rạng ngời và cuộc đời sẽ 

trở nên tươi sáng. Con người 

hầu như ai cũng có tâm lý 

muốn thay đổi người khác, 

thậm chí thay đổi cả thế giới, 

nhưng lại không muốn thay 

đổi chính mình. Bạn và tôi hãy 

thử nha, khởi đi từ chính 

mình, thì có thể thay đổi được 

những người xung quanh, 

thậm chí cả thế giới đấy bạn ạ. 

Bạn có đồng ý với tôi không?
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TIỂU SỬ ANH PHANXICÔ XAVIÊ  

VŨ PHAN LONG, OFM, CỰU GIÁM TỈNH 

 

Anh Phanxicô X. Vũ Phan Long, OFM, 

sinh ngày 26/08/1951 tại Phúc Nhạc, Yên 

Khánh, Ninh Bình, thuộc Giáo xứ Phúc 

Nhạc, Giáo phận Phát Diệm. Anh là người 

con cả trong gia đình có 13 người con. Các 

anh em đều thành đạt. Có một người em 

cũng là linh mục Dòng Phan Sinh. 

Năm 1963, anh vào Chủng viện 

Phanxicô tại Thủ Đức, lúc đó mới 12 tuổi. 

Là chủng sinh ở tại Chủng viện Phanxicô 

Thủ Đức, anh học hết chương trình Trung 

học, tốt nghiệp Tú Tài II vào năm 1969. Sau 

đó, vào thỉnh sinh tại Tu viện Antôn, Cầu 

Ông Lãnh, học Triết tại Đại Học Văn Khoa 

Sài Gòn, tốt nghiệp Cử nhân Triết vào năm 

1972. Vào Nhà tập ngày 27/08/1972 và 

Khấn lần đầu ngày 28/08/1973 tại Tu viện 

Phanxicô Nha Trang. Từ năm 1973 đến 

năm 1976: khấn sinh, ở tại Tu viện 

Phanxicô Du Sinh, và học thần học tại Giáo 

Hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt. Ngày 

02/01/1977, anh được khấn trọn đời trong 

Dòng Anh em Hèn mọn tại Du Sinh, rồi 

lãnh nhận chức phó tế ngày 12/01/1977 và 

linh mục 26/01/1977 tại Du Sinh, Đà Lạt. 

Từ năm 1999 đến năm 2002: anh ở tại 

Collegio Internazionale Sant’Antonio 

Rôma, học Kinh Thánh tại Pontificio 

Istituto Biblico và tốt nghiệp Cử nhân Kinh 

Thánh. 

Anh đã đảm nhận các nhiệm vụ trong 

Tỉnh dòng và Giáo hội Việt Nam:  

- Từ năm 1978 đến năm 1981: Phó Phụ 

trách Tu viện Du Sinh, Đà Lạt  

- Từ năm 1981 đến năm 1987: Phụ trách 

huấn luyện Miền Lâm Đồng. 

- Từ năm 1987 đến năm 1990: Cố vấn 

Tỉnh dòng. Đại diện Giám tỉnh Miền 

Lâm Đồng, Thư ký Huấn luyện và 

Học vấn Tỉnh dòng. Giám sư Tập 

viện.   

- Từ năm 1990 đến năm 1993: Cố vấn 

Tỉnh dòng. Đại diện Giám tỉnh Miền 

Lâm Đồng. Thư ký Huấn luyện và 

Học vấn Tỉnh dòng. Giám sư Tập 

viện. Phụ trách Cộng đoàn Du Sinh, 

Đà Lạt và Cộng đoàn Suối Thông B, 

Đơn Dương.  

- Từ năm 1993 đến năm 1996: Cố vấn 

Tỉnh dòng. Phụ trách Cộng đoàn Du 

Sinh, Đà Lạt. Quản xứ Giáo xứ Du 

Sinh, Đà Lạt. 

- Từ năm 2002 đến năm 2005: Phụ trách 

Tu viện Phanxicô Đakao Sài Gòn. 
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Giám sư Khấn tạm. Điều phối viên 

Thường huấn. Phụ trách Tổ Mục vụ 

Kinh Thánh trong Ủy Ban Giáo lý 

Đức Tin trực thuộc HĐGMVN. Phó 

Giám Đốc Học viện Liên Dòng (thần 

học) (Phaolô Nguyễn Văn Bình) 

TpHCM. Dạy Kinh Thánh tại Đại 

Chủng viện thánh Giuse Hà Nội và 

Học viện Liên Dòng Tp. HCM. 

- Từ năm 2005 đến năm 2008: Phó Giám 

tỉnh. Điều Phối viên Thường huấn. 

Phụ trách Tổ Mục vụ Kinh Thánh 

trong Ủy Ban Giáo lý Đức Tin trực 

thuộc HĐGMVN. Phó Giám Đốc Học 

viện Liên Dòng (thần học) Tp. HCM. 

Dạy Kinh Thánh tại Đại Chủng viện 

thánh Giuse Hà Nội, Học viện Liên 

Dòng (Phaolô Nguyễn Văn Bình) Tp. 

HCM và Học viện Phanxicô Thủ Đức. 

Tháng 10/2007 – 7/2017: Thư ký Ủy 

Ban Kinh Thánh trực thuộc 

HĐGMVN. 

- Từ năm 2008 đến năm 2014: Giám tỉnh 

Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam. 

Ngày 24/6/2008: Đại diện HĐGMVN 

tham dự VII CBF Plenary Assembly 

tại Tanzania. 04/1/2011: Thành viên 

của Phái đoàn Tòa Thánh (với  ĐHY 

Dias) tham dự lễ bế mạc Năm Thánh 

của Giáo Hội Việt Nam tại La Vang. 

Ngày 15/6/2011: Đại diện HĐGMVN 

tham dự CBF Plenary Assembly 

(ngoại thường) tại Ariccia, Rôma.

  

- Từ năm 2014 - 2017: Phụ trách Tu viện 

Phanxicô Đakao. Điều Phối viên 

Thường huấn.  

Anh đã viết, biên soạn và dịch nhiều tác 

phẩm với các chủ đề về Kinh Thánh, Tu 

đức và Linh đạo Phan Sinh. 

Có thể nói, đặc sủng của anh là dạy học 

và nghiên cứu, viết lách, dịch thuật. Anh 

làm việc kiên trì, chăm chỉ cho đến cuối 

đời. Là người thầy mô phạm, là một Giám 

sư gương mẫu, là một người ham thích học 

hỏi và yêu mến tri thức. 

Tính tình anh vui tươi, nho nhã, nghiêm 

túc, yêu mến Thánh Kinh và Linh đạo Phan 

Sinh. 

Thế rồi, vào đầu năm 2014, vừa hoàn 

thành nhiệm vụ Giám tỉnh Tỉnh dòng 

Thánh Phanxicô chưa được bao lâu thì anh 

bị mắc bệnh ung thư Phổi. Tuy mang trong 

mình căn bệnh nan y nhưng anh vẫn cố 

gắng chu toàn nhiệm vụ làm Phụ trách 

Cộng đoàn Đakao và vai trò Điều Phối viên 

Thường huấn của Tỉnh dòng cho đến hết 

nhiệm kỳ (2014 – 2017). 

Sau hơn 3 năm chịu dựng với căn bệnh 

ung thư, vào lúc 22 giờ 30 ngày 

13/10/2017, chị Chết đã đến rước anh về 

với Chúa trong bình an. Hưởng thọ 66 tuổi, 

44 năm khấn dòng, và 40 năm linh mục. 
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Kính thưa cha Giám tỉnh, quý cha, thầy và ACE toàn dòng Phan Sinh. 

ỗi giờ khắc trôi 

qua, là thời gian 

đi vào lịch sử. 

Làm người, bất cứ là ai, cũng 

đều có một lịch sử của riêng 

mình. Là tín hữu, ai cũng có một 

Galilê của quá khứ, và của tương 

lai, khi họ bước theo dấu chân 

Đức Kitô để được ơn cứu chuộc. 

Tháng 10 đã đến, tháng 10 

năm 2017 bỗng nhiên trở nên 

một mốc điểm đáng nhớ cho chị 

em Clara Thủ Đức chúng con, 

đánh dấu cuộc “trở lại” với trang 

chia sẻ dòng AEHM, sau một 

thời gian dài vắng bóng, mặc dù 

chúng con vẫn ở bên con đường 

Đình Phong Phú, bên kia là anh 

em… chúng con vẫn hiện diện 

âm thầm bé nhỏ như từ 8 thế kỷ 

qua, hình bóng cây nhỏ của cha 

Thánh vẫn sống bên cạnh anh 

em trong dòng lịch sử. 

Năm nay tháng 10 bỗng được 

chú ý đặc biệt vì có những ngày 

lễ đáng chú ý. Đầu tháng là lễ 

kính thánh Têrêsa Hài Đồng vị 

thánh có tinh thần rất phù hợp 

với Phan sinh: bé nhỏ, khiêm 

nhường. Tiếp theo là kính các 

Thiên Thần bản mệnh, là các vị 

được mọi người yêu mến, những 

ai khao khát sống gắn bó với 

Thiên Chúa, đều 

nhờ cậy vào sự bảo 

trợ của các ngài, để 

bước đi vững trãi 

giữa cuộc đời, cho 

đẹp lòng Chúa. Và 

ngày 4-10 là một 

ngày tuyệt vời để 

dâng kính trọng thể 

cha thánh 

Phanxicô, đấng 

sáng lập 3 dòng Phan Sinh. Lịch 

sử của chị em thanh bần Clara 

cũng bắt nguồn từ cuộc trở lại 

của Cha Thánh. Hàng năm, kể từ 

đầu tháng 8 cho đến tháng 10 

chúng con vẫn có truyền thống 

ôn lại nguồn gốc của mình, trong 

suốt chiều dài lịch sử hội dòng, 

của đan viện Clara Thủ Đức. 

Chúng con luôn tạ ơn Chúa, 

khi nhắc nhớ lại cái nôi, nơi phát 

xuất ơn gọi do lòng thương xót 

của Chúa. Dù chưa một lần được 

hành hương đến Assisi, nhưng 

tấm gương đời sống của cha và 

mẹ thánh mãi là một dấu chứng 

hùng hồn đánh động tâm hồn 

chúng con, những người con 

khao khát trung thành đi theo 

đấng sáng lập, sát vết chân Đức 

Kitô. 

(Các thánh là những đấng đã 

sống đã làm điều các 

ngài tâm huyết, chúng 

ta thường chỉ thích kể 

lại cuộc đời các 

ngài…) Chúng con ý 

thức rằng Chúa muốn 

chúng con sống theo 

gương mẫu, thực hành 

di chúc các ngài để lại.  

Trải dài lịch sử hơn 800 năm, 

cảm nghiệm ơn Chúa luôn tràn 

ngập, cho dòng luôn tồn tại, dù 

có đi qua những đoạn đường 

gian nan khốn khó, Chúa vẫn giơ 

tay chúc lành cho sự phát triển, 

để hoa trái cha mẹ thánh để lại 

tiếp tục triển nở. Ngoài chị 

Marie Francoise Thùy Hiền 

đang ở nhà hưu bên Pháp, 4 mẹ 

tái lập dòng tại Việt nam đã nằm 

xuống như những hạt giống vùi 

sâu trong lòng đất, để cộng đoàn 

được thêm sức sống, thu lượm 

mùa lúa dồi dào. Các ơn gọi trẻ 

ngày càng gia tăng, cộng đoàn 

chúng con hiện nay có 15 khấn 

trọng, 7 khấn sinh, 8 tập sinh, 6 

thỉnh sinh và một số các em tìm 

hiểu. Tổng cộng tất cả là 45 chị 

em. Số lượng tăng, chúng con đã 

nghĩ đến việc cơi nới 2 cánh nhà 

nguyện, nhà cơm, đóng thêm 

bàn ghế… Nhà càng đông, tiếng 

cười của chị em trẻ tạo bầu khí 

vui tươi, phấn khởi… nhưng 

luôn luôn chúng con ý thức phải 

bắt đầu lại mỗi ngày để sống ơn 

gọi một cách nghiêm chỉnh, 

chìm sâu trong thầm lặng, chiêm 

ngưỡng, bảo tồn gia sản thiêng 

liêng cao quý của ơn gọi cầu 

nguyện và sống khó nghèo, để 

M 
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đan viện chúng con vừa có lượng 

vừa được phẩm. Chúng con xác 

tín rằng Chúa đổ muôn ơn 

xuống, Chúa chỉ mong đợi nơi 

mỗi chị em chúng con trung tín 

sống ơn gọi tuyệt đẹp khởi đi từ 

cha mẹ thánh, phát xuất từ Đức 

Kitô để làm lan tỏa niềm vui hồn 

nhiên của Tin Mừng. 

Tất cả những điều tốt đẹp đều 

đến từ lòng thương xót của 

Thiên Chúa, chúng con ý thức 

mình chỉ là những con người đầy 

yếu đuối và khiếm khuyết, 

không thể làm được gì nếu Chúa 

không ban ơn. Xin quý cha, quý 

thầy và ACE trong gia đình Phan 

Sinh chung lời cầu nguyện cho 

chúng con. Chúng con hết lòng 

tri ân. 

Xin hẹn gặp lại.  

Chị em Đan viện thánh Clara 

Thủ Đức (Q.9)

 

Niềm Hạnh Phúc Đan Tu 
 

Chị em Clara Xuân Sơn chúng con kính chào cha 

Giám tỉnh, quí Cha, quí Thầy cùng toàn thể ACE, 

nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân hậu ban muôn 

vàn ân sủng Chúa xuống trên đại gia đình Phan sinh. 

Trong niềm hân hoan hướng về ngày đại lễ Cha Thánh 

Phanxicô, chúng con xin được gởi lời chúc mừng tới 

Cha giám Tỉnh, quí Cha, quí Thầy cùng toàn thể ACE 

một ngày lễ thánh thiện và tràn đầy niềm vui.  

ớc mong sao một chút 

cảm nghiệm nhỏ về 

ngày sống của chúng 

con trong lần chia sẻ này, được 

góp thêm phần sinh động cho đời 

sống ơn gọi Phan sinh và tô điểm 

cho ngày lễ Cha Thánh sắp tới 

được sốt sắng. 

Một ánh sáng rực hồng bắt 

đầu len lỏi vào con sân bên trong 

của chúng con, con sân được 

nằm giữa bốn dãy nhà bao 

quanh, dường như nó được 

Thiên Chúa ưu ái nhìn tới: “Nó 

được đặt giữa để được bao bọc 

và kết nối”. Cứ mỗi tối vào các 

ngày oi bức hay một vài dịp lễ 

nào đó, chị em chúng con tụ họp 

lại nơi đây để sinh hoạt chung 

sau cơm tối. Cũng tại nơi đây, ở 

bất cứ góc nào, chị em đều có thể 

cảm nhận từng ánh mắt, cử chỉ, 

hơi thở hay nhịp tim của nhau 

qua từng bước chân đi lại trên 

bốn dãy hành lang bao quanh. 

Có lẽ cái ánh nắng của buổi ban 

mai đó không những đã len lỏi 

vào con sân mà còn vào cả con 

tim chúng con nữa, 

một cái chạm nhẹ nhàng ấm êm 

dẫn chúng con vào một ngày 

mới.  

Ngày sống của chúng con 

được bắt đầu bằng giờ kinh sáng, 

suy gẫm và thánh lễ, sau đó 

chúng con có thêm ít phút để 

sinh hoạt cá nhân cho tới 6giờ30 

là giờ làm việc đầu tiên trong 

ngày. Đúng 7giờ là giờ điểm tâm 

sáng: thường thì chúng con ăn 

cơm trong thinh lặng, sau giờ 

điểm tâm, chúng con tiếp tục làm 

việc. Đúng 9g một hồi chuông 

vang lên từ nhà nguyện, chị em 

chúng con nhanh nhẹn bỏ lại mọi 

công việc dở dang để đến với 

Chúa, đây là giờ kinh thứ hai của 

cộng đoàn, gọi là giờ kinh 3 hay 

còn gọi là giờ Tierce, giờ kinh 

này chúng con thường cử hành 

trước cửa nhà nguyện: thật là 

một cảm nghiệm phong phú, vì 

khi mọi việc đang lôi cuốn 

chúng con thì Chúa lại mời gọi 

chúng con qui hướng về Chúa để 

ca ngợi tôn vinh Ngài. 

“Ôi lạy Chúa! Ngài vẫn mạnh 

hơn và Ngài đã luôn thắng” (Gr. 

20,7) 

Giờ kinh kết thúc, mỗi chị em 

lại tiếp tục trở về với công việc 

của mình trong an vui. Cho tới 

10giờ30 là giờ nghỉ việc của 

cộng đoàn, sau đó là thời gian 

dành riêng cho từng cá nhân… 

Trong khoảng thời gian ngắn  
gọn này, mỗi chị em lại nhanh 

nhẹn tới nhà nguyện để chuẩn bị 

cho giờ kinh trưa tức là kinh giờ 

6 vào lúc 11g. Giờ kinh này, 

chúng con cử hành cách khá 

long trọng sau khi đã dùng thì 

giờ để hồi tâm và xét mình qua 

một buổi sáng. Sau giờ kinh trưa 

chúng con đi về phòng ăn với 

một bài hát nội dung được chọn 

tùy theo mùa hay theo tháng, về 

tới phòng  ăn, chúng con cùng 

nhau dùng bữa. Theo truyền 

thống, chị em chúng con được 

nghe băng về Kinh Thánh hoặc 

đọc một đoạn sách thiêng liêng 

Ư 
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nào đó… 11giờ 45, chị bề trên 

làm dấu để kết thúc bữa cơm. 

“Ngọt  ngào tốt đẹp lắm thay 

Chị em được sống vui vầy 

bên nhau 

Nơi đây ân huệ Chúa ban                      

Chính là sự sống chứa chan 

muôn đời.”  (xem Tv. 

132,1.3b)  

Tuy chỉ vỏn vẹn 30 phút 

nhưng sự gần gũi và ân cần của 

tình chị em lại được thể hiện một 

cách thật là đậm nét: từ các chị 

lớn tới một chị em nhỏ nhất cũng 

giúp đỡ nhau để hoàn thành các 

công việc cần thiết. Sau giờ này 

là giờ thinh lặng của cộng đoàn, 

chúng con lui về phòng mình 

trong âm thầm để nghỉ trưa … 

Trong khoảng thời gian giao 

hưởng này, thì một buổi chiều lại 

xuất hiện. Chương trình buổi 

chiều dường như nhẹ nhàng hơn: 

với các công việc thủ công đơn 

giản, đọc sách thiêng liêng xen 

kẽ giữa kinh giờ 9 (còn gọi là giờ 

kinh None), rồi chuỗi Thương 

xót hoặc tham dự các lớp học do 

các cha, các thầy đến dạy và do 

các chị giáo trong cộng đoàn 

chia sẻ, dạy dỗ chúng con… 

Thời giờ còn lại, chúng con 

chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ 

linh thiêng: giờ chầu Thánh Thể 

(1 tiếng) và 30 phút cho Kinh 

chiều. Chúng con cũng không 

quên chạy đến với Mẹ Maria qua 

tràng chuỗi Mân côi hoặc gẫm 

đàng Thánh giá là phương thế rất 

hữu hiệu để tiến nhanh trên 

đường tu đức theo kinh nghiệm 

của một số vị thánh… Như mọi 

người, mỗi ngày “anh lừa” cũng 

được cung cấp 3 bữa ăn, cũng có 

giải trí, có giờ tập hát cho các 

buổi cử hành phụng vụ được chu 

đáo hơn… Phần kinh tối là điểm 

kết qua một buổi sáng và một 

buổi chiều, chấm dứt một ngày 

quá tốt đẹp trong ân nghĩa Chúa.  

Lạy Chúa, chúng con xin 

chúc tụng Chúa vì Chúa đã tạo 

dựng chúng con và còn cho 

chúng con được tham dự vào 

chương trình tạo dựng của Chúa, 

xin ca ngợi Thánh Danh Ngài tới 

mãi muôn đời.  

Tuyệt diệu thay cái giờ “đại 

thinh lặng” sau kinh tối: không 

một tiếng nói, không một tiếng 

động, chỉ còn lại tiếng côn trùng 

rỉ rả trong đêm, thỉnh thoảng, từ 

xa xa, vọng lại tiếng đàn hát của 

một, hai quán nhạc karaoke… 

Vừa xong bài “lectio divina” là 

chúng con được thả hồn cùng 

Chúa vào giấc điệp nhưng vẫn 

nghe lời Chúa thì thầm “hãy tỉnh 

thức và cầu nguyện luôn…”. 

Thế là không ai bảo ai, khi trái 

đất đã quay chừng được nửa 

vòng, chúng con chợt bừng tỉnh 

đi đến nhà nguyện cho giờ Kinh 

sách đúng 12g đêm, khởi đầu 

một ngày mới dâng lên Chúa lời 

chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và 

cầu xin cho hết mọi người đang 

ngủ say hay đang lo toan 

những… có cơ hội hồi tâm và… 

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi 

đi… 

Bên cạnh sinh hoạt thường 

nhật của đời sống, thì Thánh Ý 

Chúa vẫn luôn là điều mà chị em 

chúng con tìm kiếm. Trong cuộc 

gặp gỡ với Đức Cha Phó Đa 

Minh Nguyễn Văn Mạnh của 

giáo phận Đàlạt, chị em cũng 

được nếm hưởng biết bao vị ngọt 

mà Chúa đã ban cho qua Thánh 

lễ và bữa cơm thân mật với Đức 

Cha.  

Ngoài ra, còn phải kể tới giờ 

giảng tĩnh tâm hằng tháng của 

cha Trợ úy, những giờ học vào 

buổi chiều từ 2giờ đến 4giờ nữa 

của cha Chuyển, cha Trị. Cứ mỗi 

giờ học là một niềm vui và cũng 

là giờ để chúng con được giải 

thích thỏa đáng các thắc mắc đủ 

loại… Nhất là trong thời gian 

gần đây, chúng con vừa có thêm 

một khóa học nhạc do thầy 

Giuse Trần Thế Mừng dạy. Thầy 

đã cho chúng con hết ngạc nhiên 

này tới ngạc nhiên khác, buổi 

học đầu tiên cảm thấy hơi run, 

thế nhưng cái run tự dưng biến 

mất khi thầy điểm danh tên từng 

chị em, sau cái tên của tuổi thơ 

ấu, thầy lại tặng cho một cái tên 

khác thật “ngộ nghĩnh”, cả lớp 

mở tròn xoe đôi mắt trong sáng 

và cười dòn dã. Dường như đôi 

mắt của từng chị em rất muốn 

nói lên lời tạ ơn Chúa vì ơn gọi 

Phan sinh mà Chúa ban, cùng 

với tình huynh đệ và con tim đơn 

sơ vẫn luôn là điểm nổi bật của 

ơn gọi Phan sinh.  

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, 

chúng con hết lòng cảm ơn đặc 

biệt tới Cha Giám tỉnh, quí Cha, 

quí Thầy trong CĐ Xuân Sơn, 

Bình Giã và Hòa Hội đã ưu ái tới 

chúng con, nhất là hy sinh mọi 

giờ giấc và công việc để đến dạy 

học cho chúng con. 

Cũng trong tâm tình dâng lên 

Thiên Chúa lời tạ ơn, vào ngày 

01/10/2017, cộng đoàn có hai 

em vào tìm hiểu nội vi và vào 

ngày lễ Đức Mẹ dâng mình 

(21/11/2017) một chị tập sinh sẽ 

được tuyên khấn lần đầu. Kính 

xin gởi gắm các em và cả chúng 

con nữa trong lời cầu nguyện để 

chúng con ngày càng tiến bước 

và được bền đỗ trong ơn gọi cho 

đến hơi thở cuối cùng. Chúng 

con xin chân thành cảm ơn. 

Nguyện xin Thiên Chúa đổ 

xuống muôn hồng ân trên Cha 

Giám tỉnh, quí Cha, quí Thầy và 

toàn thể ACE. Một vài cảm 

nghiệm ngắn gọn trong lần chia 

sẻ này, chúng con xin được tạm 

dừng nơi đây và hẹn gặp lại 

trong lần chia sẻ tới. Amen.
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Phần II  

 

Teilhard: Cám ơn cha đến rất 

đúng giờ. Sự khả ái là bông hoa 

của bác ái. 

Allegra: Thưa cha, không biết 

tôi có được phép hay không nói 

cho cha một định nghĩa khác có 

nhiều ý nghĩa hơn, định nghĩa 

của thánh Phanxicô? 

Teilhard: Xin cha cứ tự 

nhiên! Đối với tôi, thánh 

Phanxicô rất thân thương và gần 

gũi là ngần nào! Tôi tin rằng ngài 

giúp đỡ tôi trong các khó khăn 

của tôi và chúc lành cho các 

công việc của tôi. Nơi ngài 

người ta có thể cảm nghiệm sự 

hiện diện của Thiên Chúa Cha và 

mùi hương thơm tươi mát của 

ngôi nhà ở Nazarét. Xin cha vui 

lòng nói cho tôi nghe định nghĩa 

của “người nghèo bé nhỏ” đáng 

yêu đi! 

Allegra: ‘Curialitas est una 

ex perfectionibus Dei”: Khả ái là 

một trong những nét thiện hảo 

của Thiên Chúa.”15 

Teilhard: Đây thật đúng là 

một định nghĩa thú vị, và vượt xa 

rất nhiều định nghĩa thông 

                                                           
15 Lời khẳng định này được trích từ 

cuốn Legenda antiqua S. Francisci. 

Xem The Words of St. Francis, ed. by 

James Meyer, ofm, (Chicago: 

Franciscan Herald Press, 1966), trg. 

93, ở đó toàn bộ bản văn, với một 

thường mà tôi 

vừa nói với cha. 

Tôi muốn ghi nó 

lại vào trong sổ 

tay của tôi. [Cha 

Teilhrad ghi chép 

định nghĩa này 

vào cuốn sổ tay, và rồi ngài tiếp 

tục.] Bây giờ, được thúc đẩy bởi 

lòng tốt này, cả hai chúng ta hãy 

nói về Đức Kitô “tốt lành và khả 

ái”. 

Allegra: Trong các buổi trò 

chuyện trước, cha đã nhiều lần 

đưa ra lý thuyết cho rằng, - một 

lý thuyết mà cha xem còn hơn là 

“có thể” (probable) - sự sống, 

bao gồm sự xuất hiện lớn nhất 

của nó, - trí quyển (noosphere) - 

có thể hiện hữu trên một số hành 

tinh khác. Có đúng như vậy 

không ạ? 

Teilhard: Hoàn toàn đúng 

như thế, tuy nhiên tôi không thấy 

lý do làm sao câu hỏi của cha có 

gì liên quan đến Pleroma tou 

Christou - xin lỗi! - đến tính ưu 

việt tuyệt đối của Đức Kitô. 

phiên dịch có sai biệt không lớn, 

được chép lại như sau: “Lòng tốt là 

một trong những đặc tính của Thiên 

Chúa, Đấng ban phát mặt trời, mặt 

trăng và tất cả những gì chúng ta cần 

cho cuộc sống của chúng ta, cho 

Allegra: Vâng, hai vấn đề này 

liên quan với nhau, và tương 

quan của chúng thì sâu hơn là tôi 

nghĩ lúc ban đầu. Chủ đề đã 

được bà Đại sứ, de Margerie, 

nêu lên trong lần tiếp tân cuối ở 

Tòa Đại sứ Pháp. Bà nói về vấn 

đề này với một sự rõ ràng như 

thường lệ, và với một sự hùng 

hồn mang nét thi sĩ của bà, và 

sau đó, vào buổi chiều, tôi lại 

tiếp tục bàn luận với người con 

trai của bà, ông Bertrand. Điều 

nổi bật hơn nữa, đó là hai hoặc 

ba ngày trước, một kỹ sư người 

Ý và một sĩ quan cũng là người 

Ý mới từ Nhật Bản qua, họ đến 

gặp tôi, và không chần chừ đưa 

vấn đề ra nói với tôi như sau: 

“Cha Allegra, cả hai chúng tôi 

xuất thân từ những gia đình 

Công giáo tốt, mặc dù chúng tôi 

có thể là những tín hữu Công 

giáo không gương mẫu. Cả hai 

người công chính cũng như cho 

người bất chính. Bởi vì Lòng Tốt là 

một người chị của Bác Ái; nó dập tắt 

hận thù và làm cho Bác Ái sống 

động.” 

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn xin gởi đến quý 

Độc Giả phần II trong tác phẩm Đối Thoại Gữa Một 

Nhà Khoa Học và Một Chuyên Viên Kinh Thánh của 

Gabriel M. Allegra, OFM, dịch giả Alexis Trần Đức 

Hải, OFM, tr. 83-115 
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chúng tôi đều nhận được một sự 

giáo dục đại học tốt, đi từ những 

nguyên tắc đức tin của chúng tôi, 

bởi vì chúng tôi tốt nghiệp đại 

học Thánh Tâm Milanô, một đại 

học mà lý tưởng của nó là trình 

bày, trong một cách cụ thể, tôn 

giáo và khoa học, thay vì xung 

khắc với nhau, thì, ngược lại, bổ 

túc cho nhau. Tuy nhiên gần đây, 

một người bạn của chúng tôi, 

một Phật tử, một người biết cha 

Teilhard và ngưỡng mộ ngài, và 

là một chuyên viên nghiên cứu 

trong lãnh vực phóng xạ, đã làm 

chúng tôi bối rối. Ông nói với 

chúng tôi rằng, ở trong vũ trụ, có 

những thế giới có sinh vật trú 

ngụ, và không có tôn giáo nào, 

nếu chúng ta không kể Phật giáo, 

có thể đồng ý với các kết quả của 

khoa học. Phật giáo, thật như 

vậy, không liên quan gì đến khoa 

học, nó chỉ chuyên tâm hầu như 

hoàn toàn vào việc làm giảm nhẹ 

sự khổ đau của con người mà 

thôi. Trong một vũ trụ bao la, 

rộng lớn như thế này, và với biết 

bao nhiêu thế giới có cư dân, đâu 

là chỗ đứng của Đức Kitô? 

Hoặc, nói cách rõ ràng cụ thể 

hơn, còn chăng một chỗ cho Đức 

Kitô? Và nếu như thế thì giữa 

Đức Kitô và các hữu thể có thể 

có lý trí đó, có tương quan nào? 

Lúc đầu tôi nghĩ nên gởi họ 

đến gặp cha, tuy nhiên bởi vì họ 

phải rời Thượng Hải trên một 

chuyến bay quân sự Nhật, và 

không thể hoãn chuyến đi, do đó 

tôi cố gắng trả lời câu hỏi của họ 

bằng cách giải thích cho họ hai 

đoạn văn trích từ thánh Phaolô, 

cụ thể là Colossê 1:16-17: “Vì 

trong Người muôn vật được tạo 

thành, trên trời cùng dưới đất, 

hữu hình với vô hình… tất cả 

đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ 

Người và cho Người… tất cả đều 

tồn tại trong Người.” và đoạn 

khác ở Do thái 1: 2-3 “… Thiên 

Chúa đã nhờ Người mà dựng nên 

vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng 

thừa hưởng muôn vật muôn 

loài… Người là Đấng đã dùng 

quyền năng của mình mà duy trì 

vạn vật.” Tôi phải nói rằng, khi 

họ rời khỏi tôi, họ hạnh phúc và 

thỏa mãn, và, còn quan trọng 

hơn, họ được củng cố trong đức 

tin. Những điều họ nói với tôi 

xem ra cũng khẳng định sự thật 

của điều cha đã từng nói: Giáo 

hội cần một thần học vũ trụ. Tôi 

đã cố gắng giải thích cho họ, một 

cách rõ ràng như tôi có thể, 

những gì cha nói với tôi về cây 

sự sống, về sự mở rộng của vũ 

trụ, về điểm Ômêga, và về… đại 

loại các điểm khác. Có lẽ cha sẽ 

cười về chuyện này, nhưng tôi có 

cảm tưởng là những tia sáng của 

kiến thức khoa học của cha đã 

gây một hiệu quả trên họ lớn hơn 

cả các giải thích mang tính chú 

giải của tôi. 

Teilhard: Tôi không cười vì 

thương hại đâu - nếu thế thì còn 

gì là tính lịch sự nhã nhặn của 

thánh Phanxicô? - nhưng tôi vui 

mừng vì sự cố gắng của cha, một 

cố gắng đầu tiên thuộc loại này, 

tìm cách, -  sự khiêm tốn Phan 

sinh, - phối hợp các dữ kiện của 

quá trình hình thành vũ trụ, của 

trực sinh, của quá trình hình 

hành nhân loại, và đưa chúng 

hòa nhập vào “sự Kitô hóa” của 

vũ trụ. Khi nào gặp Giám mục 

Zanin, với sự đồng ý của cha, tôi 

sẽ nói với ngài về mẫu chuyện 

thú vị và đầy ý nghĩa này. 

Allegra: Cha Teilhard, tôi hy 

vọng là cha sẽ cho phép tôi diễn 

tả các tâm tình bằng ba hàng chữ 

của Dante: 

Một ngọn lửa dữ dội có thể 

theo sau một xẹt lửa nhỏ; 

Có thể sau tôi, với một giọng 

điệu thanh thoát hơn, 

Các lời cầu nguyện sẽ được 

hình thành, và Cyrrha có thể sẽ 

đáp lời. 

(Paradiso, I, 34-36) 

Thưa cha, tôi tin là cha sẽ mở 

một con đường mới, và liền theo 

đó, những điều sau đây sẽ đến. 

Rất có thể sẽ có những do dự, 

những tiến bộ, và những trở 

ngại; cần có những đầu óc đầy 

năng lực và thông minh; có thể 

là lúc đầu ít người hiểu được con 

đường mới mẻ này, con đường 

mà theo ý tôi, là một sự dung hợp 

cần thiết các “siêu vật lý” 

(hyperphysics) với triết học và 

thần học; tuy nhiên đây là con 

đường mới, rộng lớn, hướng 

thượng, và dẫn về Đức Kitô Vĩ 

Đại. Xin cha đừng ngạc nhiên 

nếu tính mới mẻ của con đường 

mới này, - thuật ngữ mà nó dùng 

không luôn luôn tránh khỏi được 

tính hàm hồ, - và các đòi hỏi tuân 

theo một qui định trí thức và luân 

lý mà nó tạo nên trên những ai 

muốn theo nó, có thể đòi buộc 

các cấp thẩm quyền của Giáo hội 

nghi ngờ nó, và làm cho người 

tín hữu bình thường, cho tất cả 

các tín hữu, phải cảnh giác. 

Nhưng cuối cùng, con đường 

mới sẽ thắng. 

Teilhard: Có lẽ cha ám chỉ 

đến thái độ của Tổng Giám mục 

Zanin? Tôi rất hiểu các lý do đưa 

ngài đến thái độ đó, và tôi hoàn 

toàn ý thức tình phụ tử của ngài. 

Trong khi chờ đợi, tôi muốn cám 

ơn cha một lần nữa về những gì 

cha đã nói với tôi với tất cả chân 

thành và thẳng thắn. Trong nhiều 

năm, tôi đã biết trước đó là số 

phận của tôi, tuy nhiên, niềm 

đam mê và lòng khát khao hiểu 

được các con đường, đọc được 

các cách thức của Thiên Chúa 

trong vũ trụ, đã không ngừng 

làm tôi cố gắng và thôi thúc tôi. 

Cái nhìn về vũ trụ mà tôi có được 

như hiện nay thì không hoàn 
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toàn rõ ràng trong các chi tiết của 

nó, tuy nhiên, như một toàn bộ, 

nó mê hoặc tôi, và khi tôi suy 

nghĩ là tất cả các sự vật có như 

khởi đầu, trung tâm và cùng đích 

của chúng là Đức Kitô Vĩ Đại, 

thì tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. 

“Tia chớp” (fulguration) đầu 

tiên làm tôi cảm thấy sự nghiên 

cứu khoa học như là một mạc 

khải của Đấng Tạo Thành, đó là 

việc tôi ý thức rằng có những 

tương quan thiết yếu giữa sự 

hình thành vũ trụ, sự hình thành 

sự sống, và sự hình thành tinh 

thần, rằng giữa chúng có một lệ 

thuộc hỗ tương và cùng chung 

một mục đích, và rằng, vì thế, 

chúng ta có thể nói đến trực sinh 

(orthogenesis). Từ ngữ này chỉ 

giai đoạn tiến hóa hướng về cùng 

đích; nó là một thời kỳ trải dài 

hàng triệu hàng tỉ năm, cho đến 

khi, với trí quyển, một kỷ 

nguyên mới bắt đầu trên quả đất. 

Đây là thời kỳ của “người tinh 

khôn” (homo sapiens) có năng 

lực phổ quát hóa, tiên đoán và 

ứng xử. Con người, do khả năng 

ý thức phản tỉnh, - con người biết 

là nó biết, nó có cái có thể được 

gọi là ý thức về năng lực thứ hai 

- lớn lên và phát triển theo qui 

trình đi lên, hướng về sự toàn bộ 

hóa (totalization), vốn là sự 

thành công của bao nhiêu cố 

gắng và đau khổ, sự sinh nở đau 

đớn, có thể nói như vậy, của tiến 

hóa. 

Sau cuộc chiến này (Nd: Thế 

chiến lần II), bất luận hoàn cảnh 

của nhân loại có thể bi đát đến 

mức nào đi nữa, tiến trình hướng 

về sự toàn bộ hóa sẽ nhanh hơn, 

bởi vì chúng ta hiện ở trong giai 

đoạn cô đọng của nó, sự hội tụ 

của “phản tỉnh” (reflex). Sự tổng 

thể hóa, đến lượt nó, sẽ dẫn đến 

“đồng bộ hóa” (unanimization), 

giống như hàng hàng triệu năm 

trước đây, các nhân tố địa chất 

dẫn đến “sự nhân hóa” 

(hominization). Như cha thấy, 

trên con đường tiến lên đó, con 

người vừa là cái trục bánh xe, 

vừa là nan hoa bánh xe, và trong 

cả hai chức năng, nó hướng tiến 

về điểm Ômêga, Đức Kitô, Đức 

Kitô Vĩ Đại. Tôi nghĩ rằng thánh 

Phaolô không những không 

phản đối tôi, mà lại còn ở về phía 

tôi nữa. Tôi hy vọng cha sẽ có 

thể chứng thực xác tín của tôi 

bằng cách giải thích cho tôi tư 

tưởng của ngài. 

Allegra: Thưa cha, tôi sẽ bắt 

đầu bằng việc nói rằng, giống 

như thánh Phaolô nói về Thiên 

Chúa, Đấng Tạo Thành và Thân 

Phụ, như “tất cả trong tất cả mọi 

sự” (1Cr 15: 28), do đó ngài 

dùng cùng một cách nói khi liên 

can đến Đức Kitô, lúc ngài viết 

cho các tín hữu Côlôsê (3:11): 

“Đức Kitô là tất cả và ở trong 

mọi người.” Cũng giống như 

thế, khi nói về Thiên Chúa, Đấng 

Tạo Thành và Thân Phụ, thánh 

Gioan gọi Người là Alpha và 

Ômêga (Kh 1:8), và như thế, 

ngài khẳng định cùng một điều 

về Đức Kitô. Đây là hai bản văn 

chính. Trong sách Khải Huyền 

1:17-18, Đức Giêsu nói với vị 

Tông đồ: “Đùng sợ! Ta là Đầu 

và là Cuối. Ta là Đấng Hằng 

Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống 

đến muôn thuở muôn đời”; và 

trong chương 22: 12-13, của 

cùng một cuốn sách huyền 

nhiệm này, Đức Giêsu một lần 

nữa nói những lời sau: “Đây, 

chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và 

Ta đem theo lương bỗng để trả 

cho mỗi người tùy theo việc 

mình làm. Ta là Alpha và 

Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi 

Nguyên và Tận Cùng.” 

Trong mức độ liên quan đến 

thánh Phaolô, tôi không muốn 

nhấn mạnh quá nhiều trên đoạn 

văn của lá thư gởi cho tín hữu 

Côlôsê 3: 11, vốn xem ra mang 

một giải thích như sau: “Như đầu 

là tất cả cho thân thể, cũng vậy, 

không có nó, thân thể không thể 

sống, cũng như thế đối với các 

chi thể của thân thể mầu nhiệm 

của Đức Kitô: không phân biệt 

chủng tộc hoặc điều kiện xã hội, 

họ mang trong họ phẩm giá 

người con do việc được nhận 

làm nghĩa tử. Không có đầu của 

họ là Đức Kitô, - Đấng mà từ đó 

mọi ân sủng được trao ban, - 

không có sự kết hiệp với Ngài, - 

để họ sống trong Ngài và Ngài 

trong họ, - họ không sống nhưng 

đang chết, họ bị kết án tử.” Tuy 

nhiên nếu chúng ta xét các luật 

tâm lý của ngôn ngữ và của tác 

giả sử dụng chúng, không phải 

không có lý do khi tôi sẽ cùng 

với cha Bover, nói rằng thánh 

Phalô nói về Đức Kitô trong 

cùng một cách mà ngài nói về 

Thiên Chúa Cha. 

Lập trường của Gioan còn 

mạnh mẽ hơn. Ngài dùng tước 

hiệu Alpha và Ômêga cho cả 

Thiên Chúa, - Cha và Tạo 

Thành, - lẫn cho cả Đức Kitô. 

Đức Kitô là Alpha, theo nghĩa 

được giải thích trong bản văn 

khác của Khải Huyền (3:14): “E 

arche tes ktiseos tou Theou” (là 

Khởi Nguyên của mọi loài Thiên 

Chúa tạo dựng). Đức Kitô là 

Ômêga trong tư cách Ngài là 

cùng đích mà tất cả các vật được 

tạo dựng qui hướng về, và là 

Đấng mà tất cả thọ tạo hướng về 

qua các thế kỷ. 

Teilhard: Thưa cha, Thánh 

Kinh giảng dạy những sự thật 

sâu xa bằng những từ đơn giản 

nhất. Dù đó là một cảnh đồng 

quê thanh bình, hoặc là một thảm 

họa có qui mô vũ trụ, thế giới chỉ 

có ý nghĩa ở trong Đức Kitô. Tôi 

nói đến cảnh thanh bình, hoặc 

thảm kịch, bởi vì một trong các 

phản đối được nêu lên đối với 
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học thuyết của tôi, đó là tôi phủ 

nhận tai họa, thực tế của bi kịch 

của nhân loại, và để cho chính 

bản thân tôi hoàn toàn bị cuốn 

vào một thứ lạc quan ngây ngô. 

Tuy nhiên, thế thì thánh 

Phanxicô và Bài ca Anh Mặt 

Trời của ngài thì sao? Ngài có 

phải là một người lạc quan 

không? Có phải giáo thuyết mạc 

khải về Đức Kitô như Alpha và 

Ômêga khuyến khích chúng ta 

trở thành những người lạc quan 

không? Alpha và Ômêga có 

nghĩa là đo lường, nếu điều này 

có thể, dưới dạng của hàng triệu 

triệu năm ánh sáng, giây phút 

trong đó (Nd. Liên tưởng đến 

“hạt của Chúa”!) tạo thành đầu 

tiên xuất hiện trong tương quan 

với toàn thể vĩnh cữu. Thánh 

Gioan nối kết sự khởi đầu này và 

sự kết thúc này lại trong “Đức 

Kitô Vĩ Đại”. Một ý tưởng tuyệt 

vời ngần nào! Điểm Ômêga của 

tôi không hẳn là chặng cuối 

cùng, như thể đó là cùng đích 

của trực sinh. Người ta có thể 

đến đó - ít là tôi tin tôi có thể - 

qua việc nghiên cứu hiện tượng. 

Allegra: Cha Teilhard, điều 

đó đúng, nhưng cha nghiên cứu 

hiện tượng với đầu óc - và một 

đầu óc đáng nể ngần nào! - của 

một triết gia và một thần học gia. 

Kể cả khi đồng ý là cha có thể 

không có kiến thức của nhiều 

giáo sư thần học, cách cha tiếp 

cận vấn đ lại là điều làm cha 

khác với họ. Nhưng, trở lại với 

thánh Phaolô thông qua thánh 

Gioan, tôi muốn chỉ rõ ra rằng 

khi vị Tông Đồ được yêu quí viết 

cho các giáo hội ở Á Châu rằng 

Đức Kitô là “sự khởi đầu của sự 

tạo thành của Thiên Chúa,”, ngài 

chỉ xác nhận giáo huấn của thánh 

                                                           
16 Gulielmus Estius (1542-1613), một 

nhà chú giải người Hà lan, và thần 

học gia mà Đức Giáo hoàng 

Bênêđictô gọi là Doctor 

Phaolô gởi cho các tín hữu ở 

Êphêsô và Côlôsê, đặc biệt là các 

tín hữu ở Côlôsê, trong lá thư 

ngài gởi cho họ từ trong ngục tù 

La mã. Nếu cha cho phép, tôi sẽ 

đọc đoạn văn ở Côlôsê 1: 15-20, 

và, tiếp theo sự giải thích của 

nhiều nhà chú giải, tôi sẽ ngắn 

gọn nói với cha những gì mà tôi 

tin là ý nghĩa hiển nhiên nhất của 

nó. Tuy nhiên tôi không thể dấu 

sự kiện là một hướng chú giải 

mạnh mẽ dẫn đầu bởi thánh 

Tôma, hoàng tử của các thần học 

gia, và Estius,16 một nhà chú giải 

nổi tiếng về các thư của thánh 

Phaolô, đưa ra một giải thích 

khác biệt với sự giải thích mà tôi 

muốn nêu lên với sự khiêm tốn, 

và cả luôn với sự thẳng thắn 

(parresia= franchise) của thánh 

Phaolô. 

Trong bản văn rõ ràng và đầy 

sức thuyết phục mà tôi vừa nhắc 

đến (Col. 1:15-20), thánh Phaolô 

nói về Đức Kitô trong tương 

quan với Thiên Chúa, với thọ 

tạo, và với Giáo hội. Liên can 

đến mối tương quan với Thiên 

Chúa, Đức Kitô được nói đến 

như hình ảnh sống động của 

Chúa Cha vô hình, Đấng ở trong 

ánh sáng không thể đến được, 

hầu để người nào thấy Đức Kitô, 

không phải bằng con mắt xác thịt 

cho bằng với con mắt đức tin, 

cũng thấy Chúa Cha. Trong 

tương quan với các thọ tạo, Đức 

Kitô được thánh Phaolô gọi là 

“Trưởng-tử” (the firstborn). Các 

giáo phụ hầu như nhất trí chấp 

nhận cách giải thích này, đặc biệt 

khi so sánh với tước vị khác của 

Đức Kitô, “Đấng duy nhất được 

sinh ra” (the only begotten). Đức 

Kitô được gọi là “Đấng duy nhất 

được sinh ra” bởi vì Ngài là Con 

fundatissimus (Tiến sĩ vững vàng 

nhất), là tác giả của một chú giải về 

các thư trong Tân Ước, có tựa đề là 

“In omnes beati Pauli et septem 

của Thiên Chúa; Ngài được gọi 

là “Trưởng tử” trong mức Ngài 

là Con của con người: “Mediator 

Dei et hominum, homo Christus 

Jesus” (“Chỉ có một Đấng Trung 

gian giữa Thiên Chúa và loài 

người: đó là một con người, Đức 

Kitô Giêsu.” 1Tim 2: 5) Ngài là 

trưởng tử không phải bởi vì sự 

ưu việt độc nhất mà Ngài có 

được từ ngôi hiệp, nhưng đúng 

hơn bởi vì Ngài là khởi đầu của 

các hoạt động hướng ra bên 

ngoài của Thiên Chúa (ad extra), 

nghĩa là bên ngoài chính bản 

thân Người. Giữa tất cả các hữu 

thể được tạo dựng, Ngài là hữu 

thể đầu tiên được Thiên Chúa 

muốn. Ngoài ra, tất cả các hữu 

thể đều được muốn và được tạo 

dựng cho Ngài và bởi vì Ngài, và 

chúng chỉ được tồn tại ở trong 

Ngài mà thôi: “Kai ta panta en 

auto sunesteken.” Tương quan 

của Đức Kitô với Giáo hội thì rõ 

ràng từ sự kiện Ngài là Đầu của 

Giáo hội. Ngài là nguyên lý 

thông truyền sự sống thần linh 

cho Giáo hội, bởi vì trong Ngài, 

có tràn đầy thần tính và ân sũng. 

Chính nhờ máu của Ngài mà 

Ngài có được vị Hôn Thê đáng 

yêu đáng mến, vị Hôn Thê mà 

Ngài tiếp tục thanh luyện và 

thánh hóa. 

Thuận theo quan điểm của 

nhiều nhà chú giải - trong thực 

tế, họ chiếm đại đa số - cho rằng 

thánh Phaolô nói đến trước tiên 

về tiền hữu của Ngôi Lời, và tiếp 

theo sau đó, về Ngôi Lời Nhập 

Thể, theo ý kiến của tôi, đó là vi 

phạm cách cấu trúc Hy lạp, và 

đặc biệt, đi ngược lại với tư 

tưởng của thánh Tông Đồ. Thật 

vậy, thánh Phaolô nói đến Người 

Con của Thiên Chúa vừa như 

catholicas apostolorum epistolas 

commentarii” (Douai, 1614-1616) 
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Đấng Nhập Thể vừa như Đấng 

Cứu Thế, Đấng đã được Thiên 

Chúa Cha muốn cách tuyệt đối 

trước khi tạo dựng vũ trụ; và 

ngài dạy như thế trong thư gởi 

cho các tín hữu Êphêsô. Ngài nói 

về “Đấng được yêu mến” 

(egapemenos), trong Ngài, trước 

khi vũ trụ được tạo thành, Thiên 

Chúa chúc lành chúng ta, tuyển 

chọn chúng ta, và tiền định 

chúng ta làm nghĩa tử của 

Người. Người làm cuộc sống 

chúng ta nên phong phú nhờ các 

ân sũng của Người và với sự 

sung mãn của Đức Kitô. Trong 

Đức Kitô, nhờ máu của Ngài, 

chúng ta đã được cứu chuộc, đã 

nhận được sự thứ tha các tội lỗi 

của chúng ta, và sự mạc khải 

mầu nhiệm ý định của Người, và 

đã được đóng dấu Thánh Thần, 

Đấng Thiên Chúa đã hứa. (Eph. 

1: 1-14) 

Đức Kitô đến trong thế giới 

không phải vì do tội của Ađam, 

cũng như thế giới không được 

tạo thành một cách ngẫu nhiên 

hoặc tùy tiện. Ngược lại, thế giới 

hiện hữu cho Đức Kitô và vì Đức 

Kitô. Chính Đức Kitô, tôi có thể 

nói như thế, là cơ hội, hoặc đúng 

hơn, là nguyên nhân của sự hiện 

hữu của thế giới, vốn chỉ có sự 

bền vững tồn tại của nó ở trong 

Ngài mà thôi. Chính Ngài là 

Đấng mạc khải và tôn vinh 

quang Cha, và là đầu của tạo 

thành, được thánh hóa thông qua 

sự Nhập Thể của Ngài, và tiếp 

tục được thánh hóa bởi Giáo hội 

của Ngài, vốn là sự tiếp tục siêu 

vượt thời gian và không gian của 

Đức Kitô. Để rút ra được tới 

cùng những hệ quả cơ bản của tư 

tưởng của thánh Phaolô, người 

ta có thể, kể cả nói rằng tạo thành 

                                                           
17 Liên quan đến một tranh luận về các 

vấn đề Kinh Thánh và thần học được 

cha Allegra nêu lên, xem Bonnefoy, 

Christ and the Cosmos, Part II, Chap. 

thì được mãi mãi thánh hiến bởi 

Giáo hội của Ngài, cả như là hy 

lễ - bởi vì nó làm sống mãi, một 

cách nhiệm mầu, hiến tế của 

Calvariô, - lẫn cả như một bí 

tích, một cách nhiệm mầu, làm 

tồn tại mãi sự hiện diện của Đức 

Kitô cho đến khi Ngài đến lần 

thứ hai. Như một bí tích, Thánh 

Thể cũng là dấu chỉ chắc chắn 

của sự hiện diện của Đức Kitô 

trong thế giới và là bằng chứng 

không thể bàn cãi Ngài thật sự là 

Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa 

ở với chúng ta. 

Cha Teilhard à, đối với tôi, 

đây xem ra là ý nghĩ của thánh 

Phaolô - người bị luồng sáng 

đánh ngã trên đường đi Đamas, 

trông thấy vinh quang của Đức 

Kitô phục sinh, Đức Kitô thượng 

giới, Đức Kitô lên trời ngự bên 

hữu Đức Chúa Cha để thành toàn 

mọi sự (ut impleret omnia). Tôi 

không do dự nói rằng thánh 

Phaolô thực sự đem lại cho 

chúng ta các chiều kích vũ trụ 

của Đức Kitô, Đức Kitô Vĩ Đại, 

chớ không phải chỉ những chiều 

kích Địa Trung Hải mà nhiều 

Kitô hữu quy cho Ngài.17 

Teilhard: Maranatha! Xin 

Ngài ngự đến! Vâng, chắc chắn 

rồi, đây là giáo huấn của thánh 

Phaolô. Trong ánh sáng của Đức 

Kitô vũ trụ này, Đức Kitô hoàn 

vũ, mọi phản đối được nêu lên 

bởi khoa học đương đại đều tan 

biến vào hư không. 

Allegra: Đây là từ ngữ chính 

xác: chúng biến mất. Dựa trên cơ 

sở của loại chú giải này mà tôi 

cảm thấy không khó khăn khi trả 

lời các câu hỏi của hai người bạn 

người Ý của tôi, những người 

mà - bởi vì các chiều kích không 

I, art. 3: “Christ the Firstborn of All 

Creation,” pp. 146-172; ibid, art 4: 

“Christ the Model, Principle, and End 

of All Things,” pp. 172-181; ibid, 

ngừng phát triển của vũ trụ, và 

khả thể có những vũ trụ khác có 

vật cư trú, - đã ấp ủ vài nghi ngờ 

về niềm tin của họ. Thật ra, vũ 

trụ và tất cả các hữu thể có lý trí 

hiện hữu trong đó được nối kết 

lại với Đức Kitô, bởi vì tất cả 

chúng đều được dựng nên cho 

Ngài và tất cả đều lệ thuộc vào 

Ngài. 

Nhập Thể là công trình cao cả 

nhất của Thiên Chúa, và do đó 

nó không thể được lặp lại. Chính 

vì hướng về Nhập Thể mà tất cả 

mọi vật, kể cả thời gian và không 

gian, hội tụ lại. Ngôi Lời nhập 

thể giữ vị trí ưu việt trên tất cả 

mọi hữu thể, và chúng có được 

hiện hữu, ân sủng và vinh quang, 

- mỗi vật theo bản tính riêng của 

nó - là nhờ ở Người. Chính là 

như thế đó, bất kể việc các hữu 

thể này ở trên hành tinh của 

chúng ta, ở trong hệ mặt trời của 

chúng ta, hoặc ở trong thái 

dương hệ nào đó ở mãi mút tận 

cùng của vũ trụ, và bất kể đó là 

thiên thần, con người, hoặc các 

hữu thể có lý trí khác với chúng 

ta. Đồng qui (recapitulation = 

vạn vật phục nguyên, qui về một 

mối- Nd) - đây là một phiên dịch 

không diễn tả cách trọn vẹn từ 

ngữ Hy lạp anakephalaiosis - 

nhất thiết không được hiểu, theo 

ý của tôi, một cách đơn thuần 

trong nghĩa cứu thế luận 

(soteriological), nhưng đúng 

hơn, trong một nghĩa vũ trụ luận 

(Eph. 1: 10) Tôi tìm thấy cùng 

một giáo thuyết trong lời mở đầu 

của thư thánh Phaolô gởi các tín 

hữu Do thái: “Thiên Chúa đã 

phán dạy cha ông chúng ta qua 

Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ 

Người mà dựng nên vũ trụ, đã 

đặt Người làm Đấng thừa hưởng 

Chap. II, art. 3 “Christ the 

Redeemer,” pp. 228-246. 
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muôn vật muôn loài. Người là 

phản ánh vẻ huy hoàng, là hình 

ảnh trung thực của bản thể Thiên 

Chúa. Người là Đấng dùng lời 

quyền năng của mình mà duy trì 

vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, 

Người lên ngự bên hữu Đấng 

Cao Cả trên trời.” (Dt. 1: 2-3) 

 Cha Teilhard thân mến, tôi 

biết rằng, ngày nay, toàn bộ tư 

tưởng này của thánh Phaolô 

được giải thích theo hướng Ngôi 

Lời tiền hữu, chớ không theo 

hướng Ngôi Lời Nhập Thể. Tôi 

cũng biết rằng các người Iran18 

tìm thấy nguồn gốc của tư tưởng 

này trong Urmensch (người 

nguyên thủy, Nd) và nhiều người 

theo phương pháp so sánh của 

lịch sử các tôn giáo thấy trong 

các lá thư sau này của thánh 

Phaolô (Êphêsô, Côlôsê, Do 

thái), học thuyết của phái Khắc 

kỷ và Ngộ đạo mà thánh Tông đồ 

đã cố gắng áp dụng cách bất 

thành vào Đức Kitô. Hậu quả là: 

hoặc tính xác thực của các lá thư 

này bị chối từ, hoặc chúng được 

giải thích cách uyên bác, làm các 

nhà chú giải công giáo, - những 

người vốn chọn lựa học thuyết 

Ngôi Lời tiền hữu, - sợ hãi. 

Nhưng, giá mà thánh Phaolô chỉ 

cần làm cho các nhà chú giải 

ngài hiểu rằng Đức Kitô của 

ngài, Con Thiên Chúa nhập thể, 

là Alpha và Ômêga của vũ trụ, 

họ có thể vượt qua không mấy 

khó khăn các học thuyết được 

nói ở trước. 

Tuy nhiên tôi có cảm giác 

rằng, hiện nay, cả hai bộ môn: 

chú giải và thần học Kinh thánh, 

đang được hướng về học thuyết 

về tính siêu việt tuyệt đối của 

Đức Kitô, một hướng mà, một 

cách đầy hy vọng là họ sẽ bị bó 

buộc chấp nhận, hoặc do bởi một 

sự nghiên cứu chính xác hơn 

sách Khôn ngoan trong Cựu 

Ước, hoặc do bởi tính hòa hợp 

của hai Giao Ước, hoặc, cuối 

cùng, bởi những khám phá liên 

quan đến thuyết Ngộ đạo và 

thuyết Khắc kỷ trong kỷ nguyên 

Kitô giáo. Tôi nghĩ cả hai điều 

sau đây đều có thể xảy ra: đó là 

một nghiên cứu sâu sa hơn các 

bản văn của các giáo sĩ Do thái 

chỉ cho biết rằng Thiên Chúa đã 

tạo nên vũ trụ vì và cho Đấng 

Mêsia, cũng có thể chỉ cho biết 

rằng Phaolô, môn đồ của vị Đại 

giáo sĩ Gamaliel, - sau khi ngài 

bị đánh ngã trên đường đi Đamát 

và sau biến cố ngài được đưa lên 

tầng trời thứ ba, - đã được phú 

cho một khả năng thị kiến siêu 

nhiên, có thể chiêm ngưỡng mầu 

nhiệm ẩn dấu của Đức Kitô và 

mạc khải nó cho chúng ta. Ngoài 

ra, tôi có thể nói thêm là nếu các 

thần học gia thực sự quan tâm 

đến sự tiến bộ phi thường của 

các khoa học, kể cả đứng từ xa 

quan sát hoặc với một thái độ 

nghiệp dư, họ sẽ, sớm hoặc 

muộn, phải để ý đến học thuyết 

về Đức Kitô như Alpha và 

Ômêga, như Vua của vũ trụ, 

Đấng mà, như Thiên Chúa Cha, 

nói theo kiểu của thánh Phaolô: 

là tất cả trong tất cả - “ina 

genetai en pasin autos 

proteuon” (để trong mọi sự 

Người đứng hàng đầu - Col. 

1:18). 

Teilhard: Cám ơn Cha về tất 

cả những gì cha nói cho tôi. Với 

một nền thần học như thế, người 

ta không chỉ cảm thấy thoải mái 

hơn, mà còn có thể tiến bộ và 

phát triển. Các vị là những người 

Phan sinh, phải tiếp tục bảo vệ 

và tuyên truyền nhiệt tình hơn cả 

những gì các vị đã làm cho đến 

nay, học thuyết về tính ưu việt 

của Đức Kitô, giống như các vị 

đã làm qua nhiều thế kỷ liên can 

đến tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Thai. Thật ra, tôi xác tín rằng - 

và tôi nhấn mạnh trên điều này - 

từ nay trở đi Giáo hội phải “cảm 

nhận” một Đức Kitô vũ trụ, và 

Giáo hội “cần” một thần học vũ 

trụ. 

Allegra: Thưa cha, tôi thì 

nghĩ ngược lại, mong chờ ở 

Dòng của cha nhiều hơn. Dòng 

đứng ra bảo vệ mục tiêu cao quý 

nhất và xứng đáng nhất này 

trong các mục tiêu, bởi vì Dòng 

có một sự tổ chức tuyệt vời, các 

thành viên có trình độ văn hóa 

cao, số lượng các nhà khoa học 

nhiều. Tôi nghĩ người ta phải 

chờ đợi nhiều hơn nữa nơi Dòng 

của cha hơn là nơi Dòng của 

chúng tôi. 

Teilhard: Xem ra đó là điều 

đáng phải như thế. Tuy nhiên, 

đừng quên những gì tôi đã nói 

với cha về cách mà thuyết lấy 

mặt trời làm trung tâm của 

Galilêô đã được các nhà khoa 

học đương thời của ông và 

những người trực tiếp kế vị ông 

đón nhận, cho dù lý thuyết này 

thay thế thuyết lấy trái đất làm 

trung tâm đã cũ xưa hàng thế kỷ.  

 

  

                                                           
18 Các người Iran là những học giả 

trong thời kỳ đầu của thế kỷ này, 

nhấn mạnh đến ảnh hưởng của học 

thuyết Ba tư trên Do thái giáo và Kitô 

giáo, hình như không đủ các lý do 

thuyết phục. 
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CPS GIỖ TỔ 2017 
(Từ Thông báo đến Hiện thực) 

 

THÔNG BÁO 

Về LỄ GIỖ TỔ Năm 2017 của CỰU PHAN SINH 

(Anh NGUYỄN TRỌNG ĐA chấp bút) 

 

Kính gửi               Anh Chị Em CPS.VN, Ban Đại Diện và CPS Hải ngoại 

Đồng Kính gửi: - Cha Giám Tỉnh Dòng AEHM VN 

                - Cha Bề trên Cộng Đoàn Thủ đức, Cha Giám sư Học viện Phanxicô,  

                                                      Cha Phụ trách CPS.VN 

Thưa Quý Cha, 

Anh Chị Em rất thân mến, 

Hàng năm CPS luôn ao ước có một cuộc “VỀ NHÀ” xưa. Theo thông lệ, năm 2017 này CPS.VN đoàn 

tụ vào ngày Chúa nhật 8/10/2017, vẫn tại Học viện Phan sinh. Sau khi trao đổi trong Ban Đại diện, và 

xin ý kiến Cha Phụ trách, nay xin thông báo các sinh hoạt chung như sau: 

CHỦ ĐỀ: LẦN GIỞ TRƯỚC ĐÈN 

-09g00: Viếng Nghĩa trang, kính nhớ công ơn 

Quý Cha, Thầy đã an nghỉ trong Chúa. 

-10g00: Thánh Lễ do Cha Giám Tỉnh Inhaxiô 

Nguyễn Duy Lam chủ tế và Giảng Lễ. Xin Học 

viện giúp phần phụng vụ: hát đáp ca lễ Cha Thánh 

(Phần gia nghiệp…của cha Xuân Thảo), đàn, và 

âm thanh. 

-11g00: Cha Phụ trách gặp gỡ CPS 

-11g30: Cơm trưa chung với Cộng đoàn và Học 

viện. 

Đây là cuộc gặp gỡ đơn sơ trong Tình Huynh 

đệ. Để đạt thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng 

sâu xa, Ban Đại Diện CPS tha thiết mong mỏi: 

Anh Chị Em CPS chúng ta, qua trung gian các 

Nhóm - các Lớp Chủng viện và Ký Túc xá…mời 

gọi nhau đông đảo TÌM VỀ, và rộng tay ủng hộ 

kinh phí cho BỮA CƠM TRƯA, với 23 bàn, đậm 

tình HUYNH ĐỆ và Nghĩa THẦY TRÒ trong khả 

năng tốt nhất.  

Chủ đề năm nay, Ban Đại diện lấy theo tên gọi 

cuốn sách LẦN GIỞ TRƯỚC ĐÈN của cha 

MARIE ANTOINE TRẦN PHỔ. Cuốn sách này 

kể lại lịch sử của Dòng Phanxicô ở Việt Nam, từ 

Vinh đến các nhà hiện nay. Sách nói rõ về từng 

thời kỳ; từng thời lãnh đạo Dòng ở Việt Nam; lý 

lịch của các cha các thầy thời ban đầu; thành lập 

dòng Nhì Clara, Dòng Ba, dòng Nữ Phan Sinh 

Thừa Sai Đức Mẹ (Franciscaines Missionnaires de 

Marie) và anh em Cựu Phan sinh; các giai đoạn 

ban đầu gian khổ vất vả, mới có Tỉnh Dòng lớn 

mạnh như hôm nay.  

Một Đại Gia đình hội tụ trong Lòng biết ơn và 

Lòng mến 

Tưởng nhớ Tiền bối 
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Anh em CPS có dịp ôn lại lịch sử của Tỉnh 

Dòng khi đọc cuốn sách LẦN GIỞ TRƯỚC ĐÈN 

này. Ban Đại diên quyết định cho photocopy lại 

cuốn này để trao lại cho mỗi anh em như một món 

quà kỷ niệm, nhân dịp lễ Giỗ Tổ năm nay. Anh em 

cất giữ sách này và cùng cả gia đình đọc nhé. Anh 

em hải ngoại, ai muốn có sách này, xin cho Ban 

Đại diện biết để cất sẵn và gửi cho anh em, khi có 

dịp tiện.   

Xin CHA GIÁM TỈNH, CỘNG ĐOÀN THỦ 

ĐỨC và HỌC VIỆN, Quý CHA, THẦY vùng Sài 

gòn, đến tham dự và tạo điều kiện cho CPS gặp gỡ, 

sống Tình Anh Em, được nhắc nhở về Tinh thần 

Cha Thánh, và củng cố mối dây liên kết với Tỉnh 

Dòng, đặc biệt là sự hiện diện của Quý CHA, 

THẦY từng khổ công trong công tác Giáo dục, 

Huấn luyện. 

Với khả năng khiêm tốn, Ban Đại Diện CPS xin 

Cha Thánh chúc phúc và tỏ lộ tình yêu thương của 

Ngài, qua sự có mặt và góp sức của Quý Cha, Quý 

Thầy và Anh Chị Em CPS khắp nơi. 

KÍNH MẾN, 

TM. BAN ĐẠI DIỆN CPS. VN 

Trưởng Đại diện 

ANTÔN NGUYỄN VĂN PHIÊN    ĐT: 

0913655736 

Ngày 10-9-2017 

Có thể liên hệ với Nguyễn Trọng Đa, 44 Tú 

Xương, Phường 7, Quận 3, TP HCM. 

ĐT: 0938422632; mail: 

danguyentrong@yahoo.com 

LỜI CẢM TẠ 

 Cảm tạ Chúa, Chúa con ơi! 

 Chúa gieo Cựu Phan sinh giữa dòng đời! 

 Chúa nâng niu giữ gìn cho ra hoa kết trái, 

 Cho vườn Phan sinh luôn thêm mãi nét 

xinh tươi! 

AN TÂM tổng hợp, 

sử dụng hình ảnh của PHẠM HOÀNG HIỂN 

(CPS.KTX) 

09/10/2017 
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ĐƯỢC VÀO DỰ TIỆC 

 

 
Ý thơ từ bài Tin Mừng theo thánh Mát-

thêu 22, 1-14 

CN 28 TNNA. 15-10-2017 

Hai Tê Miệt Vườn 

 

KHƯỚC TỪ DỰ TIỆC 

 

 
Ý thơ từ bài Tin Mừng theo thánh Mát-

thêu 22,1-14 

CN 28 TNNA. 15-10-2014 

Hai Tê miệt vườn 
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Mẹ Con 
 

Hai mẹ con quây quần bên bữa tối 

Trăng ngoài hiên lặng lẹ bước theo mây 

Những hạt cơm nho nhỏ đổ mâm đầy 

Em bé nhoẻn nhe hai hàng răng sữa 

Tay mon men nhặt hạt cơm đổ vữa 

Cất vụng về vào chén bát vừa ăn 

Mẹ bé hỏi em không chút băn khoăn 

“Ngày mai con gửi cho bạn bên ấy…” 

Mẹ bé ngẩn ngơ chưa hết áy náy 

Bé con đắc ý lại tiếp thêm lời  

“Bên ấy xa lắm phải không mẹ ơi?” 

Mẹ chẳng hiểu mẹ buột miệng “xa lắm” 

Bé lẩm nhẩm có vẻ trông rối rắm 

Mẹ đăm chiêu cố hiểu bé nói gì 

Bé lại bảo bên ấy gọi Châu Phi 

Trước giờ cơm tối bé xem ti vi 

Cảnh những em bé gầy gò hốc hác 

Nằm la liệt đói kiệt sức nhớn nhác 

Mắt chìm sâu róc xương miệng phì phào  

“Đói quá mẹ ơi! con thấy toàn sao… 

“Đói quá mẹ ơi! con bắt sao nào!” 

Bé thiếp đi… ánh mắt mẹ đau xót… 

* * * 

Trời ngoài kia trăng lên cao chót vót 

Hai mẹ con ôm nhau ngủ no tròn… 

Sáng bừng bừng ánh nắng lọt vào song 

Bé vươn vai khoe mẹ mơ vĩ đại 

“Hai cánh thiên thần chở con về lại 

“Những hạt cơm rơi đã đến Chu Phi 

“Các bạn ấy ăn ngon không nói gì… 

Mẹ legio lần hạt mà thầm trách móc 

Suốt đêm ngẫm nghĩ lời con… trằn trọc  

Sáng dậy trả lời con mẹ sao đây!... 
 

Hồng Giáp, tháng 9 năm 2017 
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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 Ly ́ Suối Dầu 

11/11 Máctinô Nguyễn Văn Thành Cư Thịnh 

23/11 Clementê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 

23/11 Clementê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 

24/11 Phi Khanh Vương Điǹh Khởi Du Sinh 

24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 

30/11 Anrê Trần Hữu Phương Thủ Đức 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huy Đakao 

03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Văn Mai Đa kao 

03/12 Phanxicô Xaviê Lê Khăć Lâm Đakao 

03/12 Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hưng Hà Nội 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Triǹh Gia Hoà 

03/12 Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Hiếu Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Đệ Du Sinh 

03/12 Phanxicô Xaviê Trương Điǹh Tân Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Lộc Lào 

03/12 Phanxicô Xaviê Đặng Đình Lượng Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Duy Thăng Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Hải Thủ Đức 

03/12 Phanxicô Xaviê Đào Văn tưởng Thủ Đức 

06/12 Nicôla Vũ Ngọc Hải Pleiku 

07/12 Amrôxiô Nguyễn Văn Si ̃ Roma 

25/12 Noen Trần Hữu Liên Xuân Sơn 

26/12 Têphanô Nguyễn Xuân Dinh Rôma 

27/12 Gioan Nguyễn Hữu Hiệp Gia Hòa 

27/12 Gioan Phan Quang Quyến Đakao 

27/12 Gioan Nguyễn Hồng Phúc Thủ Đức 

27/12 Gioan Hoàng Gia Biǹh Thủ Đức 

 

  



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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/12/2017 Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
- MỪNG BỔN MẠNG DÒNG AEHM 

- MỪNG BỔN MẠNG CĐ CƯ THỊNH 

 
 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 
 

 

Ngày Qua Đời Họ Tên Ngày Qua Đời Họ Tên 

06/11/2010 Phaolô Đinh Huỳnh Hoa 22/11/1993 Đađacô Nguyễn Văn Thay 

21/11/1968 André Durand 26/11/2011 Âugustinô Nguyễn Trinh Phượng 

14/12/1984 Đaminh Chu Khăć Yến 23/12/1983 Lôrenxô Nguyễn Văn Trượng 

20/12/1981 Mácsê Nguyễn Anh Tuâń 23/12/2005 Bêrađô Trần Ba ́Phiên 

20/12/2012 Giuse Đặng Minh Tuâń 28/12/1941 Êghiđiô Đào Si ̃

21/12/1978 Joseph Vermeulen 28/12/1970 Phaolô Wonghoa 

22/12/1988 Micae Trần Thế Luân 30/12/1999 Ghislain Destombes 

23/12/1970 Emmanuen Nguyễn Văn Thứ 30/12/2000 Guillaume Genton 

 

 

   



Chia sẻ  9 & 10 – 2017 (371) 

 


