
 

 

 

 

Thánh nhân sinh năm 1786 tại Dardilly thuộc địa phận 

Lyon, trong một gia đình nông dân đạo đức. Ngay từ nhỏ, 

ngài đã tỏ ra rất thánh thiện: 8 tuổi đi chăn chiên, ngài đã 

biết dạy các bạn quỳ gối và lần hạt trước ảnh Ðức Mẹ, biết 

suy gẫm những sự trên trời. Ngài có lòng yêu mến kẻ 

nghèo cách đặc biệt và tìm mọi phương thế để giúp họ. Vì 

không được thông minh nên ngài đã gặp phải không biết 

bao nhiêu trong vấn đề học vấn để tiến tới chức linh mục. 

Ngài chỉ biết cầu nguyện và trông cậy vào Chúa và chăm 

chỉ học thần học. Sau cùng, ngài thụ phong linh mục năm 

1815.  

 

Năm 1818, ngài được bổ nhiệm làm cha sở họ Ars, một 

giáo xứ nhỏ bé thuộc miền Dombes. Nhờ lòng nhiệt thành 

việc dạy giáo lý, những kinh nguyện và bí tích Cáo Giải, 

ngài đã biến đổi giáo xứ đó thành một điểm sáng cho toàn 

thế giới và hằng năm đã thu hút biết bao nhiêu người kéo 

đến. Họ như những làn sóng không ngừng đổi mới tràn 

ngập đường phố và nhà thờ. Ngài đã kiệt sức vì công việc 

hơn là vì tuổi già. Người ta vẫn còn nhớ lời ngài nói: "Cái 

chết thật vô cùng tốt đẹp khi người ta đã chịu đóng đinh 

vào Thập Giá". Cần phải hành hương giáo xứ Ars, nhìn 

ngắm chiếc giường đơn sơ và đôi guốc gỗ, cần phải vào ngôi 

nhà thờ nhỏ bé, nhìn ngắm bục giảng và tòa giải tội, cần 

phải suy gẫm những bài giảng với những nét chữ nguệch 

ngoạc còn sai lỗi chính tả để hiểu được rằng Thiên Chúa đã 

chọn những tầm thường để phá hủy những sự cao sang. 

 

 

Ngài về an nghỉ 

cùng Chúa ngày 

04/8/1859 và tiếp 

theo, Chúa 

thưởng công 

ngài bằng vô số 

phép lạ.  

 

Ðức Giáo Hoàng 

Piô X đưa ngài 

lên bậc Chân 

Phước.  

 

Ðức Piô XII dịp 

năm thánh 1925 

phong ngài lên 

bậc Hiển Thánh 

và đặt ngài làm 

bổn mạng các 

cha xứ. 
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04 Tháng Tám 

Sức mạnh Của Thiên Chúa 

Ðược biết đến và được yêu mến như cha sở họ Ars, cha 

Gioan Maria Vianney, vị thánh được giáo hội mừng kính 

hôm nay, là một trong những người làm chứng về lời 

thánh Phaolô đã nói: "Thiên Chúa đã chọn những người 

không ra gì, để làm rối loạn những người mạnh mẽ". 

     Năm 1815, thầy Gioan được truyền chức linh mục.  

     Sau ba năm tập sự dưới sự hướng dẫn của cha Balley, 

cha Gioan được chỉ định đến xứ Ars. Trên đường đi nhận 

họ đạo, khi đi đến khúc đường chật hẹp, cỏ mọc ngụp đầu 

người, giữa lúc không còn biết hướng đi, cha Gioan đã 

dừng lại hỏi cậu bé mười tuổi tên Anton đang chăn cừu gần 

đấy. Cậu bé lịch sự chỉ lối cho cha.  

     Ngày nay tại nơi đây, dân làng Ars đã dựng một tượng 

đài để kỷ niệm cuộc gặp gỡ này, gồm có tượng đồng diễn tả 

thánh Gioan Vianney đang đứng trò chuyện với cậu 

Anton, một tay ngài đặt lên vai cậu, một tay chỉ lên trời. 

Dưới chân tượng, người ta ghi câu cám ơn của thánh 

nhân: "Cám ơn con đã chỉ cho cha đường đi tới Ars. Rồi 

đây, cha sẽ chỉ cho con đường về Thiên Ðàng".  

     Thực ra, cha Gioan đã không những giữ lời mình đã 

hứa chỉ đường cho một mình em Anton về quê Trời mà 

thôi, nhưng cho cả giáo xứ Ars và trăm ngàn người khác từ 

khắp nơi kéo đến hành hương, để được xưng tội và được 

hướng dẫn trở về đường ngay nẻo chính.  

     Ý thức bổn phận của linh mục là dấn thân phục vụ cho 

đàn chiên, cha Gioan đã hoạch định cho mình một chương 

trình sống, một chương trình chúng ta có thể gói gém vào 

ba hoạt động chính sau đây: Nếp sống khắc khổ hy sinh, 

tôn sùng Phép Thánh Thể và thi hành việc mục vụ qua lời 

giảng dạy cũng như trong tòa Giải Tội.  

     Ðể thi hành việc mục vụ, cha Gioan đã cho tha nhân 

thời giờ của mình: Mỗi ngày cha chỉ dùng 2 hay 3 giờ để 

nghỉ ngơi lấy sức. Giờ còn lại cha dùng để cầu nguyện và 

giải tội. 

     Quỳ lâu trong nhà thờ vào lúc canh khuya, cha Gioan 

duyệt lại trước Thánh Thể hoàn cảnh của tất cả 230 tín 

hữu trong họ đạo Ars, từng người một, từng nhu cầu của 

mỗi người.  

     Ngoài ra, mỗi ngày vào mùa đông lạnh lẽo, cha Gioan 

giải tội trung bình khoảng 11 hay 12 tiếng đồng hồ. Vào 

mùa hè, có khi ngài xử dụng đến 16 giờ để giao hòa các hối 

nhân lại với Thiên Chúa.Cha Gioan thường gọi những giờ 

giải tội lâu dài này là "Giờ của Thiên Chúa".  

    Trong suốt 41 năm mục vụ, cha Gioan có dịp nghe 

những tội lỗi của con người, những vấn đề, những khó 

khăn của trần gian. Ðể xoa dịu, mỗi sáng bước lên bàn thờ 

dâng Thánh Lễ, cha mang theo hết mọi ý nguyện, mọi 

hoài bão cũng như mọi yếu đuối, mọi lỗi lầm của toàn dân, 

để xin Thiên Chúa thanh luyện, cải hóa. Qua đó, tòa giải 

tội trở nên như một giếng nước trong lành, nơi giáo dân 

đến múc lấy Tình Thương Yêu của Thiên Chúa.  
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