
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Thánh địa Lộ Đức ở Pháp bị ngập lụt nặng 
 

Từ hai hôm nay, mực nước sông Gave dâng cao khiến hang 

đá Đức Mẹ bị ngập dưới 1,40 mét nước. Nước sông Gave 

dâng tới mức kỷ lục là 4,5 mét, chưa từng xảy ra tại Lộ Đức. 

Cơn lũ hiện nay còn quan trọng cơn lũ xảy ra vào tháng 

10/2012, ngập dưới 3,49 mét nước, gây thiệt hại 1, 3 triệu 

euros chỉ riêng khu vực thánh địa.  

 

Khoảng ba ngàn thiếu nhi dự định hành hương vào hôm nay 

(19/06) phải dời lại tuần sau. Khoảng vài ngàn người hành 

hương khác đến từ giáo phận Arras (Pas-de-Calais) hiện có 

mặt ở Lộ Đức nhưng không đến được hang đá Đức Mẹ. 

 

Chiều nay vẫn còn cơn 

mưa dầm. Khách thập 

phương tạm trú tại các 

khách sạn ven sông 

được đưa đến nơi an 

toàn. Các tuyến giao 

thông ở khu vực 

Cauterets, Luz Saint-

Sauveur và Barèges gần Lộ Đức đều bị cắt đứt vị bị ngập 

bùn. Miền tây nam nước Pháp gồm Gers, Gironde, Landes, 

Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques và Hautes Pyrénées 

đều lâm vào cảnh lụt lội.  

 

Còn hơn hai tháng nữa, từ 1 đến 5 tháng 8 tới đây, các cộng 

đoàn Công Giáo Việt Nam trên khắp nước Pháp sẽ hành 

hương tại Lộ Đức nhân kỷ niệm 25 năm đại lễ tôn phong các 

thánh tử đạo Việt Nam (1988-2013). Ngoài các nghi thức 

phụng vụ trọng thể còn có ba buổi thuyết trình về chủ đề các 

thánh tử đạo Việt Nam. Thuyết trình đoàn gồm có Lm. Hà 

Quang Minh (Tuyên úy đoàn), GS Trần Văn Cảnh và chúng 

tôi (Giáo Xứ Paris). 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 19 tháng 6  năm 2013) 

Lê Đình Thông 

Sau lũ lụt, Lộ Đức luôn là đường tuôn ơn thánh đức 
 

Trong mấy ngày lũ lụt, nước sông Gave cuồn cuộn chảy. Cả 

vùng đồi núi Pyrénées nhuộm màu tang tóc. Phía trên đền 

thánh, vương miện Chúa Cứu thế uy nghi ngự trị, nhắc nhở 

các tín hữu ‘‘ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến 

từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.’’ (Thánh vịnh 

121):  

 

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt 

Nước còn cau mặt với tang thương. (Bà Huyện Thanh Quan) 

 

Lộ Đức dịch âm địa danh Lourdes, từ gốc là Lorda, thổ ngữ 

miền Gascogne. Lộ Đức (路德): con đường thánh đức. Nữ 

thánh Bernadette Soubirous có ân đức được Đức Bà hiện ra 

18 lần kể từ 11/02/1858 tại hang đá Massabielle. Nơi đây, 

Đức Thánh mẫu đã công bố danh hiệu Vô nhiễm Nguyên 

tội.  

 

Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội và Vương quyền của Chúa 

Kitô luôn ngự trị trên trần gian. Ngày 21/06, linh mục 

Horacio Brito, Viện trưởng Đền thánh Lộ Đức, cho biết linh 

địa sẽ mở cửa cho khách thập phương đến suy ngắm và cầu 

nguyện từ 10 giờ 10 sáng thứ bảy 22/06. Ngày thứ bảy trong 

tuần là ngày của Đức Mẹ.  

 

Việc quét dọn bùn lầy nước đọng là do công quả của 160 

người thiện nguyện, cùng với nhân viên Đền thánh chung 

sức thực hiện. 

 

Hôm thứ sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp 

chia sẻ nỗi đau thương cùng các nạn nhân lũ lụt. Một thánh 

lễ sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 23/06/2013 để cầu 

nguyện cho các nạn nhân lũ lụt và hai người bị chết đuối 

trong lúc đang lái xe. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 22  tháng 6  năm 2013) 

Lê Đình Thông 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Bộ Phụng Tự qui định thêm tên Thánh Giuse  

vào Kinh Nguyện Thánh Thể 

 
VATICAN. Hôm 19-6-2013, Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích 

đã công bố sắc lệnh qui định từ nay tên thánh Giuse được 

ghi thêm vào kinh nguyện Thánh Thể (Kinh Tạ Ơn) thứ II, 

thứ III và thứ IV. 

 

Trong sắc lệnh ký ngày 1-5-2013, ĐHY Antonio Canizares 

Lloreva Tổng trưởng, và Đức TGM Arthur Roche, Tổng thư 

ký, thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã củng cố quyết 

định đã được ĐGH Biển Đức 16 đề ra trước đó về việc ghi 

thêm tên Thánh Giuse một cách trường kỳ trong các Kinh 

nguyện Thánh Thể dùng trong hầu hết các thánh lễ bằng 

tiếng Latinh. Sắc lệnh cho biết ĐGH Biển Đức 16 đã nhận 

được những lời thỉnh cầu của nhiều tín hữu Công Giáo ở các 

nơi trên thế giới và đã phê chuẩn việc ghi thêm sau tên của 

Đức Maria câu “cùng với Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ”. 

Một chức sắc của Bộ Phụng Tự nói với hãng tin Công Giáo 

Hoa Kỳ hôm 18-6-2013 rằng các HĐGM có thể xác định 

ngày bắt đầu thi hành việc thay đổi trên đây nếu thấy việc 

xác định này là cần, nhưng vì đây chỉ là thêm vài chữ, nên 

các LM có thể bắt đầu áp dụng ngay. 

 

Trong phần đầu, Sắc Lệnh nhắc đến vai trò của Thánh Giuse 

trong lịch sử cứu độ và mô tả thánh nhân là “mẫu gương về 

lòng khiêm tốn quảng đại mà Kitô giáo đề cao đến độ cao 

cả, và một chứng nhân về những nhân đức thông thường, 

nhân bản và đơn sơ, cần thiết để con người trở nên môn đệ 

nhân đức và chân chính của Chúa Kitô”. 

 

Kèm theo sắc lệnh, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích cũng 

cung cấp cho các GM trên thế giới những từ chính xác được 

thêm vào trong các kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV 

bằng tiếng La Tinh, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ đào nha, 

Pháp, Đức và Ba Lan. 

 

Sắc lệnh cũng nhắc lại rằng “Trong Giáo Hội Công Giáo, 

các tín hữu vẫn luôn biểu lộ một cách liên tục lòng sùng mộ 

nhiệt thành đối với Thánh Giuse, tôn kính một cách trọng 

thể và liên tục việc tưởng niệm Hôn Phu rất thanh khiết của 

Mẹ Thiên Chúa và thánh nhân là Bổn Mạng của toàn thể 

Giáo Hội, đến độ trong Công đồng chung Vatican 2, Đức 

Chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã quyết định ghi thêm 

tên Thánh Nhân trong Lễ Quy Roma rất cổ kính”. 

 

Hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng Đức Thánh Cha 

Biển Đức 16 có tên thánh là Giuse. Đức Đương kim Giáo 

Hoàng Phanxicô cũng có lòng sùng mộ đặc biệt đối với 

thánh nhân. Trong huy hiệu Giáo Hoàng của ngài, có bông 

hoa biểu tượng thánh Giuse, và ngài đã chọn lễ thánh Giuse 

19-3 làm lễ khai mạc sứ vụ của ngài. 

 

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “Thánh 

Giuse xuất hiện như một người mạnh mẽ và can đảm, một 

người cần cù làm việc, nhưng trong tâm hồn Ngài chúng ta 

thấy sự dịu dàng, đây không phải là nhân đức của người yếu, 

nhưng đúng hơn là dấu hiệu sức mạnh tinh thần và khả năng 

quan tâm, cảm thương, chân thành cởi mở đối với tha nhân 

và yêu thương” (SD, CNS 18,19-6-2013). 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 19 tháng 6  năm 2013) 

L.m. Trần Đức Anh OP 

 

Đức Hồng Y George Pell 

nói về việc cải tổ Giáo triều Rôma 

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới chỉ lãnh đạo Giáo Hội hơn 

ba tháng nhưng sự mến mộ dành cho ngài đã khá rõ ràng. 

Những buổi tiếp kiến chung mỗi thứ Tư hằng tuần và các 

buổi đọc kinh Truyền Tin lôi cuốn hàng trăm ngàn người 

tuôn về Vatican mỗi tuần. Đây là điều Đức Hồng Y George 

Pell của Úc Đại Lợi đã trực tiếp chứng kiến trong chuyến 

thăm gần đây của ngài tại Rôma. 

 

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sydney nói: 

 

"Xe taxi không làm sao được vào Via della Conciliazione 

đơn giản vì có quá đông người. Các buổi triều yết chung có 

đôi khi hơn 85,000 người tập trung về đây." 

 

Nhưng có lẽ những thay đổi bên trong Vatican thu hút sự 

chú ý của Đức Hồng Y nhiều hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô 

đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell là một trong tám vị 

Hồng Y tư vấn cho Đức Giáo Hoàng về việc cải cách Giáo 

triều Rôma. 

 

Mặc dù vai trò chính xác của hội đồng vẫn chưa được xác 

định, Đức Hồng Y Pell nói, có hai khả năng chính, sẽ được 

thảo luận khi nhóm tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 

Mười. 

 

Ngài nói: 

"Một phương pháp tái cấu trúc Giáo triều bao gồm những 

thay đổi lớn một cách toàn bộ và triệt để. Một cách khác là 

xem xét các vấn đề, trước mắt là những vấn đề gì và bắt đầu 

với từng vấn đề một." 

 

Việc tiến hành cải cách Giáo triều Rôma đã được thảo luận 

bởi các vị Hồng Y vào thời điểm Cơ Mật Viện bầu Giáo 
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Hoàng. Đức Hồng Y Pell cho biết ủy ban sẽ không né tránh 

các vấn đề gây nhiều tranh cãi như cuộc khủng hoảng lạm 

dụng tình dục, Ngân hàng của Vatican, việc phát triển sự 

giao tiếp hiệu quả hơn giữa Đức Giáo Hoàng, với các Giám 

Mục và các giáo phận. 

 

Đức Hồng Y nhận định: 

 

"Chắc chắn ưu tiên đối với Đức Thánh Cha là làm thế nào 

ngài, như người Kế Vị Thánh Phêrô, liên hệ với các giám 

mục là những người kế vị các tông đồ và cũng là những 

người cùng với ngài tạo thành tông đồ đoàn." 

 

Tám vị Hồng Y sẽ phản ánh về Giáo Hội hoàn vũ, vì các 

ngài đến từ các miền khác nhau trên thế giới. Đức Hồng Y 

Pell nghĩ rằng cơ cấu cố vấn có thể có thêm các thành viên 

khác trong tương lai. 

 

Ngài nói: 

 

"Chúng tôi gồm có tám người từ khắp nơi trên thế giới. 

Nhưng có thể là chín người với một vị nào đó từ Giáo Hội 

Công Giáo Đông phương." 

 

Theo Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng đã tham khảo ý kiến 

với nhiều vị trong và ngoài Giáo triều Rôma, để xem những 

gì có thể được thực hiện nhằm củng cố và tăng cường sức 

mạnh của Giáo Hội. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 22  tháng 6  năm 2013) 

Đặng Tự Do 

 

Bên lề Đại Hội Giới Trẻ:  

Giáo Hội Ba Tây, Ngũ Tuần và Canh Tân Đặc Sủng 
 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tưng bừng khai mạc tại Rio de 

Janeiro, Ba Tây. Chủ đích của Đại Hội này dĩ nhiên là để 

củng cố thế hệ Công Giáo Ba Tây tương lai. Nhiều tín hữu 

Ba Tây hy vọng rằng Đại Hội sẽ là biểu hiệu cho một tập 

chú mới của Vatican đối với mối đe dọa từ hai phía Ngũ 

Tuần (pentecostalism) và duy tục (secularism) mang lại.  

 

Sự xâm thực của Ngũ Tuần 

 

Paulo Prada của tờ Globe, ngày 8 tháng 4 năm 2005, 6 ngày 

sau khi Đức Gioan Phaolô II băng hà, thuật lại cảnh một linh 

mục trẻ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại nhà thờ 

Santo André ở São Paulo, thành phố lớn nhất Ba Tây như 

sau: “Khi chừng 60 giáo dân đang ngâm nga một khúc bình 

ca, thì vị mục tử, mặc phẩm phục đỏ, theo chân nhóm giúp 

lễ tiến lên bàn thờ chính. Cách đó ít dặm, một nhà truyền 

giảng tin mừng của Ngũ Tuần, mặc quần dài trắng, áo sơ mi 

bông, ôm lấy trán một thiếu phụ. Nhảy phụ họa với tiếng hô 

“hãy đốt, hãy đốt, hãy đốt” và “hãy đốt ma qủy trong người 

đàn bà này” của ông, khoảng 700 tín hữu làm rúng động cả 

nhà thờ, một tòa nhà rộng bằng một sân bóng đá có cả bãi 

đáp trực thăng trên nóc”.  

 

Prada cho rằng: “Cái rúng động ấy đang làm rung chuyển cả 

nền đất quanh Giáo Hội Công Giáo Ba Tây. Chân móng của 

Vatican ở đây và ở khắp Châu Mỹ La Tinh đang lung lay vì 

bị các tín ngưỡng khác sói mòn và xâm thực. Tại một vùng 

thường bị khuấy động bởi khó khăn kinh tế và bạo lực, 

nhiều giáo sĩ Công Giáo tin rằng người ta rời bỏ Đạo Công 

Giáo để chạy theo điều họ cho là tín ngưỡng mềm dẻo hơn, 

có bản vị hơn, hoặc tệ hơn nữa, họ còn bác bỏ cả việc thờ 

phượng nữa”. 

 

Các vị giáo phẩm Ba Tây rất ý thức hiện tượng này. Đức 

Cha Nelson Westrupp, đứng đầu một giáo phận phụ cận, nơi 

dân số lên tới 3 triệu, cho hay: “niềm tin đã trở thành chủ 

quan, cá nhân hóa, và vật chất hóa, và điều này đang làm 

yếu Giáo Hội Công Giáo”.  

 

Thực vậy, bất chấp bức tượng khổng lồ Chúa Kitô Cứu 

Chuộc với cánh tay giang rộng nhìn xuống toàn cảnh Rio de 

Janeiro, Ba Tây không còn là một quốc gia Công Giáo như 

trước nữa. Lý do: sự gia tăng cực nhanh của Thệ Phản Tin 

Lành, hầu hết thuộc chi Ngũ Tuần, và nhịp tăng đều đặn của 

những người coi mình không thuộc bất cứ tôn giáo nào. 

Theo thống kê năm 2010, số người Công Giáo là 123 triệu, 

chiếm 64.6%, số người Thệ Phản là 42,300,000 chiếm 

22.2%, số người vô tín ngưỡng là 15,000,000 chiếm 8%. 

Năm 1970, tỷ số dân Công Giáo không phải là 64.6% mà là 

90%, tỷ số Thệ Phản không phải 22.2% mà chỉ trên dưới 

10%, còn tỷ lệ người vô tín ngưỡng không phải là 8% mà 

chỉ là 0.8%. Sự gia tăng này khiến có người gọi São Paulo là 

“thủ đô Ngũ Tuần của thế giới” và khiến Đức HY Cláudio 

Hummes, cựu tổng giám mục São Paulo, nhận định “chúng 

tôi lo ngại tự hỏi: Ba Tây còn là một quốc gia Công Giáo 

bao lâu nữa”.  

 

Các nhà xã hội học liên kết hiện tượng trên với việc rời cư. 

Vì trong mấy thập niên gần đây, hàng triệu nông dân rời bỏ 

xóm làng tới sinh sống tại các thành phố lớn như São Paulo 

và Rio de Janeiro, nơi các đòi hỏi và nhịp độ đời sống khiến 

người ta ít có cơ hội tìm tới giáo xứ.  

 

Còn đối với những ai muốn tìm sự hướng dẫn tâm linh, thì 

các Giáo Hội Tin Lành sẵn sàng chào đón “một cách hợp 

khẩu vị”. Thực vậy, với nền thần học tạo thế năng 

(empowerment theology), tức chủ trương cho rằng việc thờ 

phượng có thể dẫn tới thành công và lợi lộc bản thân, các 

Giáo Hội tin lành quả tìm được đất phát triển rực rỡ tại các 

đô thị Ba Tây. Fernando Altemeyer, một nhà thần học tại 

Đại Học Công Giáo São Paulo nhận định rằng: “Lối sống đô 

thị là lối sống tiêu thụ. Còn người Tin Lành thì giảng dạy 

rằng thịnh vượng phát sinh nhờ đức tin”.  

 

Đạo Công Giáo coi phương thức ấy chỉ là những vá víu tâm 

linh tạm thời. Tập chú vào thịnh vượng bản thân là quên mất 

mục tiêu rộng lớn hơn của Kitô Giáo nhằm phúc lợi phổ 

quát của mọi người. Linh mục Fernando Sapaterro, vị linh 

mục cử hành lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô II tại nhà 
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thờ Santo André, cho rằng “mục tiêu là cứu rỗi nhân loại, 

chứ không phải lợi lộc bản thân”.  

 

Đó không hẳn là nhấn mạnh của người Thệ Phản, vì theo họ, 

xã hội được thăng tiến nhờ sự thịnh vượng của các cá nhân. 

Mục sư Estevam Hernades, lãnh đạo Giáo Hội Tông Truyền 

Tái Sinh Trong Chúa Kitô, một hệ phái Ngũ Tuần với hơn 

1,200 thánh đường tại Ba Tây, Uruguay và Argentine, đặt 

câu hỏi: “Liệu xã hội có khá hơn không khi người ta cứ mãi 

nghèo khổ? Đức tin vào Chúa Giêsu cải thiện mọi khía cạnh 

của cuộc sống ta”.  

 

Một khuynh hướng nữa mà Ba Tây chỉ đang mô phỏng các 

nơi khác, nhất là Âu Châu và Bắc Mỹ, là khuynh hướng cá 

nhân hóa đức tin để phù hợp với các đòi hỏi ngừa thai, đồng 

tính, và buông thả tình dục. Sonia Barros, 29 tuổi, một vú 

em sống tại Rio de Janeiro chẳng hạn, độc thân nhưng sống 

chung với một bạn trai. Được dưỡng dục trong đức tin Công 

Giáo, nhưng ít khi đi nhà thờ vì cô bảo: “Tôi muốn đi lễ 

nhiều hơn nhưng người ta bảo tôi sống trong tội lỗi. Đạo 

Công Giáo nên khoan dung hơn một chút”.  

 

Khuynh hướng cá nhân hóa ấy xem ra khá được các Giáo 

Hội Thệ Phản hỗ trợ. Marilda Paulino, một nữ y tá 33 tuổi 

chẳng hạn, đã rời bỏ Công Giáo để gia nhập một cộng đoàn 

Tin Lành. Theo cô: “Tôi không cần một trung gian để dạy 

tôi điều đúng điều sai. Đức tin không phải là về vị mục tử, 

hay về một vị thánh nào, mà chỉ là giữa Thiên Chúa và tôi 

mà thôi”.  

 

Trước những khuynh hướng như thế, nhiều giới Công Giáo 

Ba Tây đã đưa ra nhiều thử nghiệm để “bình dân hóa” sức 

lôi cuốn của đạo mình. Prada trưng dẫn ngôi nhà nguyện của 

quân đội tại trung tâm São Paulo nơi người ta tôn kính 

Thánh Expeditus, được họ coi như thánh bổn mạng của cấp 

cứu.  

 

Dù các nhà thần học và các nhà giáo sử không thống nhất ý 

kiến về căn tính đích thực của vị thánh này, kể cả việc ngài 

có thực hay không nữa, nhưng nhiều người vẫn kéo nhau tới 

xin đủ mọi ơn từ việc làm, tình yêu, tới khỏi bệnh và thoát 

khỏi mọi lo lắng khác. Patricia Aparecida Gobbo, một cảnh 

sát viên 22 tuổi, người cũng tới “cầu xin” tại ngôi nhà 

nguyện này, phát biểu: “Người ta cần không những học lý 

mà còn cần được thỏa mãn về phương diện tôn giáo. Đạo 

Công Giáo đôi khi quá cứng ngắc”.  

 

Canh tân đặc sủng hành động 

 

Dĩ nhiên sáng kiến trên đây không có thế giá, mà chỉ là một 

phát khởi bình dân, phản ảnh não trạng của người dân Ba 

Tây muốn pha trộn tín ngưỡng cổ truyền của thổ dân với tín 

lý Công Giáo. Một số giới Công Giáo Ba Tây có thế giá đã 

mạnh dạn đi vào hang cọp để hạ cọp. Trong các giới ấy có 

phong trào Canh Tân Đặc Sủng, mà một trong các đại diện 

có tiếng hiện nay là Gleuson Gomes, 35 tuổi, một linh mục 

với lối cử hành “không theo Thánh Lễ Chúa Nhật bình 

thường”.  

 

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng sử dụng nhiều phương pháp 

từng làm cho các buổi phụng vụ của Ngũ Tuần trở thành lôi 

cuốn tại Ba Tây: sử dụng âm nhạc, để cử tọa tham dự nhiều 

hơn và bầu khí tươi sáng toàn diện hơn. Chính vì thế, có 

người gọi canh tân đặc sủng ở Ba Tây là “Công Giáo Ngũ 

Tuần”. Và Công Giáo này đang có tác dụng.  

 

Larissa Rodrigues, 16 tuổi, nói rằng nhà thờ của cô xưa nay 

vẫn vắng cho tới hai năm trước đây khi cha Gleuson xuất 

hiện. Trước đó, “Người ta đã muốn đóng cửa nhà thờ. Vì 

đâu có ai lui tới. Nhưng khi cha (Gleuson) tới, nó khá hơn 

nhiều. Bây giờ thánh lễ chật kín”.  

 

Cha Gleuson cũng không “giấu diếm” gì. Ngài bảo: “Cộng 

đoàn này cần được hồi sinh. Nên Đức Giám Mục sai tôi tới 

đây, do hình thức mục vụ Canh Tân Đặc Sủng của tôi. Hình 

thức này dễ hơn cho tín hữu tham dự. Chúng tôi có khả năng 

thiết lập một cộng đoàn tại giáo xứ này, một cộng đoàn sốt 

sắng và tham dự nhiều hơn”.  

 

Và người Ba Tây đủ cỡ tuổi đua nhau trở lại nhà thờ, hết 

tuần này tới tuần nọ. Arthur Machado là một người trong số 

này. Anh bảo: “Bạn phấn khích vì toàn bộ cộng đoàn thích 

nó. Nó sống động. Ai cũng hiểu nó, không có những thứ hắc 

búa long trọng”.  

 

Đã đành là nhiều giới thẩm quyền tỏ ý cau mày trước một 

vài thực hành của Canh Tân Đặc Sủng, như “nói tiếng lạ”, 

chẳng hạn, làm máng chuyển Chúa Thánh Thần và niềm tin 

vào việc chữa lành. Nhiều người coi hình thức này như một 

thứ thương mãi hoàn toàn.  

 

Tuy nhiên, không vị linh mục Đặc Sủng nào của Ba Tây nổi 

tiếng bằng linh mục Marcelo Rossi. Trong thập niên qua, 

ngài đã xây dựng được cả một “đế quốc” đa truyền thông, 

gồm album, phim ảnh và sách vở, bán ra hàng triệu cuốn, 

với một hiện diện mạnh trên liên mạng.  

 

Dù bị một số giáo phẩm chỉ trích, Giáo Sư Andrew Chesnut 

của Đại Học Virginia Commonwealth vẫn cho rằng Cha 

Rossi và các vị Canh Tân Đặc Sủng khác đang giữ cho Đạo 

Công Giáo sống động tại đây và Vatican biết rõ điều này. 

Theo ông, “Nhiều vị giám mục Ba Tây không phải là Canh 

Tân Đặc Sủng nhưng đã hiểu được rằng nó là cách tốt nhất 

để chặn đứng làn sóng ồ ạt người Công Giáo gia nhập các 

Giáo Hội Ngũ Tuần. Bởi thế, theo quan điểm định chế, đây 

là điều có tính hết sức chiến lược mà Giáo Hội có thể làm để 

chặn đứng việc người Công Giáo chạy qua các Giáo Hội 

Ngũ Tuần”.  

 

Theo ông, phương thức không truyền thống của Canh Tân 

Đặc Sủng không hạ giá sứ điệp Công Giáo. Ông hoài nghi ý 

niệm cho rằng người Công Giáo không phải là Âu Châu cần 

thực hành đức tin với các chuẩn mực do Âu Châu áp đặt. 
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Học giả về tôn giáo là Cecilia Mariz của Đại Học Công Rio 

de Janeiro đồng ý như vậy. Bà cho rằng phương thức của 

Canh Tân Đặc Sủng thích hợp hơn với Ba Tây và nhiên hậu 

đem được người ta trở về với Giáo Hội Công Giáo.  

 

Maritz nói rằng: “Có một sự gần gũi giữa sức lôi cuốn của 

canh Tân Đặc Sủng và sức lôi cuốn của văn hóa Ba Tây. Nó 

là một cảm nghiệm tôn giáo rất sống động, rất vui tươi. Nó 

rất xúc cảm”. 

 

Cha Gleuson chắc chắn đồng ý như thế. Ngài cho rằng lối 

hát karaôkê (sing-along) của ngài là phương tiện hữu hiệu 

chuyên chở sứ điệp Công Giáo. Dù sao, theo ngài, phụng vụ 

Đặc Sủng vẫn… là một Thánh Lễ. “Nó đem tới cho giới trẻ 

sức sống động, một niềm hạnh phúc thiêng liêng. Bạn cảm 

nhận lời thánh một cách sâu sắc hơn”.  

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới sẽ là một thử nghiệm xem 

mối liên hệ của Vatican với Canh Tân Đặc Sủng tiến xa bao 

nhiêu. Cha Gleuson là một trong các mục tử của Canh Tân 

Đặc Sủng đang cố gắng động viên hàng chục ngàn bạn trẻ 

tham gia biến cố trọng đại này.  

 

Thí nghiệm hồi sinh Đạo Công Giáo 

 

Ngày 14 tháng 2 năm nay, nghĩa là 3 ngày sau khi Đức 

Bênêđictô XVI tuyên bố từ nhiệm, Simon Romero của tờ 

New York Times có tường trình một thí nghiệm để hồi sinh 

Đạo Công Giáo tại Ba Tây trước làn sóng xâm thực của Ngũ 

Tuần.  

 

Romero cũng vẽ lại viễn tượng không mấy tốt đẹp của Giáo 

Hội Công Giáo tại Ba Tây trước cuộc tấn công vũ bão của 

Ngũ Tuần và duy tục. Nhưng ông nhấn mạnh tới các cố 

gắng tích cực nhằm chặn đứng các cuộc tấn công ấy. Ông 

tập chú vào công trình của cha Marcelo Rossi, vị “linh mục, 

vốn là một huấn luyện viên trước khi đi tu làm linh mục, say 

sưa hát những bài hát kiểu nhạc rock trước 25,000 người thờ 

phượng”.  

 

Linh mục Rossi đã bán hơn 12 triệu CD và từng cử hành 

Thánh Lễ tại sân túc cầu với hàng chục ngàn tín hữu tham 

dự. Cũng như các linh mục thuộc Phong Trào Canh Tân Đặc 

Sủng khác, Thánh Lễ được cha cử hành thuộc loại “Thánh 

Lễ Giải Phóng”, giống các buổi trừ qủy theo nhóm, trong 

đó, cộng đoàn được hoan nghinh nói tiếng lạ, một hình thức 

cử hành bị nhiều vị giáo phẩm cau mày phê phán nhưng 

đang thu hút nhiều người thờ phượng.  

 

Almir Belarmino, 53 tuổi, kỹ thuật viên tại nhà máy xử lý 

chất thải, một trong 1,200 người tham dự buổi tĩnh tâm do 

Canh Tân Đặc Sủng tổ chức, nhận định rằng “Nhờ phong 

trào này, nhiều người đã tìm về với Giáo Hội. Tại sao không 

nhảy múa tại nơi mà sự hiện diện của Chúa thật cao cả như 

thế này? Vui tươi và phấn khởi vốn là thành phần trong việc 

thờ phượng của chúng tôi”.  

 

Thực ra việc các linh mục pha trộn các thực hành mới vào 

các buổi phụng vụ của họ là điều không mới lạ gì tại Ba 

Tây. Bởi trên thực tế, nhiều người tự hào là Công Giáo 

nhưng vẫn thực hành các tôn giáo phát xuất từ Phi Châu như 

nhóm Candomblé chẳng hạn là nhóm pha trộn các thánh của 

Công Giáo với các thần minh của Phi Châu. Stephen Selka, 

một chuyên viên tại Đại Học Indiana về các tôn giáo của các 

cộng đồng Phi Châu lưu vong, cho hay: “Thực hành tôn giáo 

tại Ba Tây thường có tính lai giống khá cao”.  

 

Tuy nhiên, các Giáo Hội tin lành cực kỳ thành công tại Ba 

Tây mới là thúc đẩy chính. Dựa vào lá phiếu có ảnh hưởng 

lớn tại Quốc Hội Ba Tây, các Giáo Hội này đang mở rộng 

hoạt động của họ ở khắp Mỹ Châu La Tinh và Phi Châu, 

thậm chí còn lấy được thông hành ngoại giao cho các nhà 

giảng thuyết hàng đầu của họ, giống như các đại diện của 

Vatican nữa.  

 

Họ xây dựng nhiều đại giáo đường. Tại São Paulo chẳng 

hạn, Giáo Hội Hoàn Vũ của Nước Chúa, một tổ chức Ngũ 

Tuần đa quốc được thiết lập tại Ba Tây từ năm 1977, đang 

chi ra 200 triệu dollars để xây một đền thờ 10,000 chỗ ngồi 

theo mẫu Đền Thờ của Salômôn. Các ca sĩ của họ cũng có 

rất nhiều người ái mộ, như Aline Barros chẳng hạn, một ca 

sĩ hát nhạc phúc âm được giải Grammy, với cả triệu người 

theo dõi trên Twitter. Các nhà giảng thuyết trên TV của họ 

như Silas Malafaia, một nhà lãnh đạo Ngũ Tuần tại Rio de 

Janeiro, đang thu hút thật nhiều khán thính giả.  

 

Dĩ nhiên, cũng phải kể đến sự phát triển của chủ nghĩa duy 

tục, một sự phát triển mà Andrew Chesnut coi là nhanh nhất. 

Mới đây, tức năm 1980, những người vô tín ngưỡng và 

những người không xếp mình vào bất cứ tôn giáo nào là con 

số không đáng kể, nhưng nay, họ chiếm tới 15% dân số. 

Thêm vào đó, còn có những người Công Giáo ít đi nhà thờ 

và không hài lòng với một số chính sách cứng rắn của 

Vatican.  

 

Theo Stoyan Zaimov của tờ Christian Post Reporter 

(5/11/2012), thì trước những áp lực trên, đáp ứng của Cha 

Rossi, ngoài hình thức truyền thông chuyên biệt của ngài 

cũng như hình thức cử hành đặc biệt của Canh Tân Đặc 

Sủng, còn là một cái gì thật lớn lao để có thể đương đầu với 

sự dửng dưng quá phổ quát hiện nay đối với các giá trị luân 

lý và tôn giáo, một vấn đề được ngài xếp vào hạng trầm 

trọng nhất trong xã hội Ba Tây. Đối với ngài, “một ngọn nến 

chiếu sáng, 10 ngọn nến chiếu sáng, nhưng 100,000 ngọn 

nến sẽ chiếu sáng hơn nhiều”. Đó chính là ý niệm đứng đàng 

sau ngôi đền thánh vĩ đại Mẹ Thiên Chúa của cha, đang 

được xây dựng tại São Paulo: dự trù sẽ có 6,000 chỗ ngồi và 

chỗ đứng cho 14,000 người khác, khu đất bên ngoài Đền 

Thánh có thể chứa hơn 80,000. Theo AP, Đền Thánh này 

tọa lạc trên một khu đất rộng tới 323,000 bộ vuông (30,000 

mét vuông), chính đền thánh rộng 8,500 mét vuông, chiều 

cao kể cả cây Thánh Giá là 45 mét và có người xếp Đền 

Thánh này vào hàng 10 thánh đường lớn nhất thế giới. Theo 
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mô tả của AP, Đền Thánh trông giống một sân basketball 

hơn là một nơi thờ phượng.  

 

Thánh Lễ khai mạc Đền Thánh hồi tháng 11 năm 2012 lôi 

cuốn hơn 50,000 người tham dự. Cha Rossi dùng mọi biểu 

tượng để duy trì các tín hữu còn lại đừng rơi vào sự dửng 

dưng tôn giáo. Thí dụ: ngày khai mạc Đền Thánh được tổ 

chức vào ngày lễ nghỉ của Ba Tây gọi là Finados, Ngày 

Người Chết: “Một ngày, một ngày đã chết, nay được biến 

đổi!” Ngài nói với người thờ phượng như thế.  

 

Và quả thực, buổi lễ đã đánh tan hình ảnh tẻ nhạt của một 

Giáo Hội già nua. Ca hát vang dội, vẫy vẫy khăn tay và nhịp 

theo dàn nhạc rock, 20,000 tín hữu chật ních Đền Thánh 

ngâm ngợi trước ống kính truyền hình, nhiều người nước 

mắt tuôn tràn trong khi vị linh mục của họ chào đón từ bục 

giảng. Hơn 30,000 người khác tụ họp ở bên ngoài, nơi trẻ 

em leo lên cây để nhìn rõ đoàn người hân hoan bên trong 

đền thánh.  

 

Một thế giới đa nguyên 

 

Nghĩ gì về Cha Rossi thì tuỳ ý, nhưng quan điểm của ngài 

không hẳn là hẹp hòi khi cho rằng các vấn đề rộng lớn hơn 

tại Ba Tây hiện nay không hẳn là Ngũ Tuần cho bằng người 

Ba Tây đang quay mặt khỏi các tôn giáo có tổ chức. Thực 

thế, một cuộc nghiên cứu năm 2011 của Qũy Getulio 

Vargas, dựa vào thống kê, cho thấy người Công Giáo Ba 

Tây bỏ đạo để trở thành vô tín ngưỡng, chứ không hẳn chạy 

qua các tôn giáo khác.  

 

Đấy cũng là nhận định của Peter Berger, giáo sư xã hội học 

và thần học tại Đại Học Rutgers và Đại Học Boston. Berger 

cho rằng hiện tượng Rossi hay nói chung các linh mục Canh 

Tân Đặc Sủng hiện nay ở Ba Tây chỉ là chuyện bên lề. Bởi 

Canh Tân Đặc Sủng không hẳn là chuyện chỉ xảy ra tại Ba 

Tây. Nó cũng xảy ra tại khắp Châu Mỹ La Tinh, tại Châu 

Phi và cả tại Phi Luật Tân nữa.  

 

Vả lại, theo Berger, Rôma vẫn có chính sách rửa tội cho một 

số ngày lễ của ngoại giáo trong lịch phụng vụ của mình, 

nghĩa là chấp nhận một số thực hành của ngoại giáo. Thành 

thử ông tự hỏi các cố gắng trên liệu có hồi sinh được Đạo 

Công Giáo tại Ba Tây hay không? Theo ông, có thể có chút 

đỉnh trong tương quan với Ngũ Tuần. Còn duy tục thì sao? 

Berger cho rằng tại Ba Tây, ý niệm duy tục không hẳn có 

cùng một ý nghĩa như ở Âu Châu. Đã đành triết lý của 

August Comte, một triết gia duy tục, rất được ưa chuộng tại 

Ba Tây trong thế kỷ 19. Khẩu hiệu “Trật Tự và Tiến Bộ” 

(Ordem e Progresso) của ông đã được thêu trên quốc kỳ Ba 

Tây. Nhưng theo Berger, phần lớn trong số 15% người dân 

Ba Tây tự nhận không thuộc tôn giáo nào không có cùng 

những lý do ý thức hệ như Comte. Nên họ khó bị lôi kéo trở 

lại Công Giáo nhờ các trống phách và ca hát kiểu Rossi hay 

các tiếng lạ kiểu Ngũ Tuần.  

 

Nói cho cùng, Ngũ Tuần và Duy Tục, dù theo nghĩa nào, 

cũng chỉ là các biểu hiện của cùng một thách thức bên dưới: 

tức thách thức của chủ nghĩa đa nguyên hiện đại. Kể từ 

Phong Trào Ánh Sáng, đa số người ta đều nghĩ rằng hiện 

tượng thế tục hóa, theo nghĩa sa sút tôn giáo, là hậu quả tất 

yếu của hiện đại hóa. Lịch sử tôn giáo từ đầu thế kỷ 20, tức 

từ lúc Nietzsche tuyên bố Thiên Chúa đã chết, cho thấy ý 

niệm đó không đúng bao nhiêu. Tại phần lớn các nơi trên 

thế giới, tôn giáo đã phát triển một cách rực rỡ, nhiều nơi 

phát triển như chưa bao giờ có. Hiện đại hóa có phát sinh ra 

việc thế tục hóa ở một số nơi, nhưng ở nhiều nơi khác, 

không hề có hiện tượng ấy. Điều nó nhất thiết phát sinh ra là 

chủ nghĩa đa nguyên, tức việc tràn lan các thế giới quan 

khác nhau, các nền luân lý và các lối sống sống chung với 

nhau trong cùng một xã hội. Nhiều chế độ đã tìm cách dẹp 

bỏ chủ nghĩa đa nguyên, nhưng nó vẫn sống, đặt cho tôn 

giáo một thách thức hết sức nền tảng; nhưng thách thức này 

khác với thách thức của duy tục.  

 

Bản chất của thách thức này là đánh đổ đặc tính trong đó bất 

cứ truyền thống tôn giáo nào cũng coi mọi việc như chuyện 

đương nhiên. Điều này không có gì khó hiểu cả. Ý niệm về 

thực tại của ta từ căn cội vốn được tạo nên nhờ hành động 

qua lại với người khác, khi ta còn nhỏ kinh qua điều các nhà 

tâm lý gọi là “xã hội hóa đệ nhất đẳng”. Sau này, khi đã 

trưởng thành, các ý niệm này được duy trì, bị thay đổi hay 

bác bỏ nhờ hành động qua lại với những người ta quan tâm. 

Diễn trình này có một hiệu quả rất đơn giản nhưng vô cùng 

quan trọng: khi môi trường xã hội của ta còn thống nhất và 

ổn định, thế giới quan của ta được duy trì bằng một cảm 

thức hết sức chắc chắn. Nhưng khi môi trường ấy ra đa dạng 

và bất ổn, ta cảm thấy chẳng còn gì là chắc chắn nữa. Ta 

khám phá ra có nhiều cách “trí tri” thực tại. Đấy là lúc nói 

theo Pascal, cùng một điều có thể đúng ở bên này Dẫy 

Pyrénées, nhưng lại sai ở bên kia Dẫy ấy. Con người hiện 

đại, từ nay, có cả hàng núi cao các giải pháp trong đầu. 

Chọn lựa giữa các giải pháp ấy cho tình huống riêng của 

mình là một nhiệm vụ khó khăn. Chính vì thế mà đa số con 

người hiện đại lo âu xao xuyến (nervous).  

 

Sống bên kia Pyrénées, tức Tây Ban Nha, trong thế kỷ 19, 

chẳng hạn, thì làm người Công Giáo là việc đương nhiên, vì 

ai ai cũng Công Giáo cả. Có một gia đình Do Thái Giáo thật 

đấy, nhưng đã bị trục xuất từ lâu. Có anh chàng lạc giáo “dở 

hơi” thật đấy, nhưng anh ta đã bị Tòa Lạc Giáo tống giam 

rồi. Nay thì môi trường xã hội đã ra khác: mùa hè nào, du 

khách từ thập phương cũng kéo tới; phần lớn nhà cửa được 

người Đức giàu có tạo mãi, mà người Đức thì phần đông là 

Thệ Phản; ông thị trưởng lại là một người vô thần, và đôi 

khi cả ông linh mục cũng không khác bao nhiêu! Tốt nghiệp 

trung học, tôi không những biết đọc biết viết mà còn thích 

đọc mọi chuyện, khắp nơi trên thế giới. Tôi còn sử dụng liên 

mạng, Twitter; đi làm hay đi du lịch đó đây; làm quen cả với 

một phụ nữ Phi Luật Tân tới đây làm vú em. Tôi có còn là 

Công Giáo nữa hay không? Thống kê liệt kê tôi như thế. 

Nhưng tôi nào có nghĩ đến tôn giáo bao nhiêu, quên hầu hết 
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các giáo huấn luân lý Công Giáo. Đạo Công Giáo quả không 

còn là chuyện đương nhiên nữa.  

 

Đa nguyên là thế. Và đấy mới là thách đố thực sự của Công 

Giáo Ba Tây. Về phương diện này, Berger cho rằng Giáo 

Hội Công Giáo đã thực hiện nhiều thích ứng đối với chủ 

nghĩa này, nhất là trong việc Vatican II khẳng định tự do tôn 

giáo, ngược hẳn với các động thái trước đây của Đức Piô IX 

với Danh Mục Các Sai Lầm (1864), trong đó đáng chú ý 

nhất là sai lầm 80, một sai lầm cho rằng “Giám mục Rôma 

có thể và nên tự hoà giải và chấp nhận tiến bộ, chủ nghĩa tự 

do và nền văn minh hiện đại”. Bản Danh Mục cũng kết án 

việc tách biệt nhà nước và Giáo Hội, quyền tự do của cá 

nhân trong việc chọn lựa tôn giáo. Suốt từ đó cho tới đầu thế 

kỷ 20 (ủng hộ kế hoạch của Franco muốn biến Tây Ban Nha 

thành một quốc gia Công Giáo), Đạo Công Giáo luôn kình 

chống chủ nghĩa đa nguyên, coi nó như kẻ thù. Nhưng từ 

Vatican II trở đi, Giáo Hội Công Giáo rất tích cực trong việc 

cổ vũ tự do tôn giáo, các nhân quyền khác và nền dân chủ, 

cũng như phát huy đối thoại, hơn là tranh cãi, với các cộng 

đồng tín ngưỡng khác.  

 

Việc trên không dễ. Nhiều giám mục Ba Tây đã tìm cách đối 

thoại với Ngũ Tuần, nhưng nhiều vị khác vẫn tiếp tục coi họ 

như các “môn phái” (sects) cần kết án và chống lại. Thành 

thử thanh thỏa với cuộc cách mạng đa nguyên sẽ là thách đố 

lớn cho Công Giáo trong nhiều năm sắp tới.  

 

Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh giữa Công Giáo và Ngũ 

Tuần Ba Tây, với tư cách một nhà xã hội học tôn giáo, 

Berger nghĩ rằng ta nên áp dụng một vài phạm trù lấy từ 

kinh tế thị trường: nếu nhãn hiệu tôn giáo của bạn bị một 

nhãn hiệu khác cạnh tranh, thì bạn luôn bị cám dỗ mô phỏng 

một số đặc điểm của nhãn hiệu kia. Trong tình thế này, có 

thể có người thích sự pha trộn của bạn. Nhưng cũng có 

người, nhất là những người vốn thích nhãn hiệu trước đây 

của bạn, sẽ thấy việc pha trộn này tởm gớm. Bởi thế, theo 

Berger, nghiên cứu thị trường, cũng có tên là khoa học xã 

hội thực nghiệm, sẽ giúp các giám mục Ba Tây thấy rõ con 

số những người tới với mình vì nhạc rock trong Thánh Lễ và 

con số những người rời bỏ mình vì cùng một lý do. Dĩ 

nhiên, người ta hy vọng các ngài sẽ xem xét vấn đề dưới cái 

nhìn đức tin. 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 21  tháng 6  năm 2013) 

Vũ Văn An 

 

Câu chuyện truyền giáo:  

Paraguay – Một cuộc hội ngộ thú vị 
 

Tháng 6 – tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, tháng cầu 

nguyện cho các linh mục để họ có một tấm lòng nhân hậu và 

rộng mở như Thầy Chí Thánh Giê-su để đem lại nhiều linh 

hồn cho Chúa. Đây là tháng nghỉ hè của các quốc gia Bắc 

Mỹ và châu Á. Ở Việt Nam thì tháng 6 là tháng của khấn 

dòng và chịu chức. Riêng Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam thì 

trong tháng 6 này có 16 tu sĩ tuyên khấn trọn đời và lãnh 

nhận tác vụ phó tế. Một tín hiệu vui cho cho tỉnh Dòng Ngôi 

Lời thế giới nói chung và cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt 

Nam nói riêng, nơi chúng tôi từng được đào tạo và trưởng 

thành từ đó. 

 

Ở bên vùng Nam Bán Cầu thì tháng 6 là tháng bắt đầu bước 

vào mùa Đông nên thời tiết se lạnh và người dân ở đây 

chuẩn bị cho một lễ hội rất lớn vừa mang tính tôn giáo vừa 

có tính thương mại là mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy 

Giả. 

 

Những ngày đầu của tháng 6 chúng tôi được các hội đoàn 

mời đi “giải tội dạo” ở các công trường và những vùng có 

đông người qua lại trong khi họ hát, cầu nguyện để đánh 

động những người Công Giáo mà từ lâu nguội lạnh về đạo 

hạnh. Lúc đầu chúng tôi thấy cũng hơi kì kì làm sao nhưng 

khi đọc lại lời thư nhắn nhủ các vị Tông đồ dân ngoại lỗi lạc 

gởi cho Ti-mô-thê-ô giúp chúng tôi xác tín hơn về sứ vụ 

mình đang làm là “Hãy rao giảng Lời Chúa lúc thuận tiện 

cũng như không thuận tiện” (Xc 2 Tm 4,2 ). 

 

Những ngày trung tuần của tháng 6, Tỉnh Dòng Ngôi Lời 

Paraguay của chúng tôi đứng ra tổ chức hội nghị cho các 

nhà Đào Tạo vùng châu Mỹ bao gồm các quốc gia nói tiếng 

Anh (ở Bắc Mỹ), tiếng Tây Ban Nha ở các nước Nam và 

Trung Mỹ và tiếng Bồ Đào Nha của các tỉnh Dòng Ngôi Lời 

Brazil. 

 

Trong danh sách tham dự lần này gồm 38 thành viên thuộc 

13 quốc tịch khác nhau. Trong số này chúng tôi có thấy 4 

thành viên của Bắc Mỹ thì có đến 3 thành viên là người gốc 

Việt Nam đang phụ trách việc huấn luyện ở tất cả các giai 

đoạn trong Chủng viện của Dòng Ngôi Lời. Các anh em linh 

mục người Mỹ gốc Việt này trước khi về phụ trách công tác 

huấn luyện ở Mỹ đã từng làm việc ở các nước Nam Mỹ và 

các quốc gia khác rất nhiều năm nên có rất nhiều kinh 

nghiệm. Một trong 3 linh mục đó đã từng làm việc gần 15 

năm trong Chủng Viện Ngôi Lời ở Chicago nên có một bề 

dày kinh nghiệm và hiện nay vẫn được tín nhiệm để giao 

một trọng trách lớn của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago làm 

Bề trên Nhà Chính và là điều phối viên đào tạo vùng Bắc 

Mỹ. Ở Brazil cũng có một anh em linh mục người Úc gốc 

| Hieäp Nhaát 150 | 07 - 2013 |  33



Việt đã làm việc gần 10 năm ở đó và mấy năm qua được 

Tỉnh Dòng bổ nhiệm phụ trách việc huấn luyện một giai 

đoạn khá quan trọng trong đời sống Tu Dòng là Tập Viện. 

Còn bên Paraguay, nước chủ nhà đang đứng ra tổ chức thì 

có một anh em linh mục người Việt, gốc Việt vừa trẻ người, 

non dạ vừa thiếu kinh nghiệm là chúng tôi cũng đang phụ 

trách đào tạo cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Paraguay. Như thế 

thì người Việt cũng có đến 5 thành viên tham dự hội nghị 

lần này với các tham dự viên khác để lượng giá lại công việc 

của Vùng Châu Mỹ trong những năm qua nhằm rút ra những 

bài học kinh nghiệm đồng thời đưa ra những đường hướng 

mới trong việc huấn luyện các nhà truyền giáo Ngôi Lời 

trong tương lai để trở nên những mục tử như lòng Chúa 

mong ước. 

 

Ngày đầu tiên của hội nghị, mỗi thành viên đều tự giới thiệu 

về bản thân và công việc mình đang làm. Dù các tham dự 

viên đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng theo thông 

lệ của Dòng thì chúng tôi thường dùng hai ngôn ngữ chính 

là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh để giao tiếp. Cũng may 

là 5 anh em Việt Nam tham dự hội nghị lần này đều có thể 

giao tiếp tốt cả hai ngôn ngữ Tây Ban Nha – Anh nên không 

gặp khó khăn trong việc phát biểu và thảo luận trong hội 

nghị. 

 

Trong những ngày kế tiếp, chúng tôi được nghe hai diễn giả 

khá đặc biệt là cựu tổng thống Paraguay bị đảo chính tháng 

6 năm 2012 vừa qua và bây giờ vừa mới đắc cử thượng nghị 

sĩ trong một đảng liên minh đối lập lớn thứ hai đã chia sẻ về 

tình hình kinh tế, chính trị và văn hóa nói chung của vùng 

Nam Mỹ và của Paraguay nói riêng. Vị này cũng đã từng 

nắm những trọng trách quan trọng khi còn là tu sĩ nhưng vì 

có một chính kiến khác nên đã rời bỏ đời tu để tham gia vào 

chính trường. Nhiều tham dự viên đã đặt những câu hỏi khá 

nhạy cảm và đều được vị diễn giả giải thích thỏa đáng. Thực 

ra những người đi tu không ai muốn dính dáng đến chính trị, 

chính em gì cả nhưng cũng cần phải biết để có thể sống và 

thực thi Giáo huấn xã hội của Giáo Hội vì Giáo Hội mà 

chúng ta đang sống là Giáo Hội của người nghèo, Giáo Hội 

của Chúa Ki-tô và những người theo Chúa Ki-tô phải biết 

“chơi” với người nghèo và lên tiếng chống lại những bất 

công của xã hội. Là những nhà đào tạo để huấn luyện những 

nhà truyền giáo linh mục, tu sĩ trong tương lai cũng phải biết 

để tâm điều này khi giảng dạy và đồng hành với người được 

đào tạo. 

 

Chúng tôi cũng được một diễn giả linh mục cùng Dòng 

người Brazil, một chuyên viên trong lĩnh vực tâm lý từng 

đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo Hội và đang 

là một trong những người cố vấn cao cấp của Hội Đồng 

Giám mục Brazil trong việc đồng hành với các linh mục tu 

sĩ bị tố giác hay có khuynh hướng lệch lạc về tính dục. Với 

kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực này, ngài đã chia sẻ 

cho chúng tôi về tính dục trong đời tu và những vấn đề khó 

nói trước đây bây giờ đã rõ mười mươi. Ngài đã giúp chúng 

tôi, những nhà đào tạo có một “cái nhìn ngôn sứ” trong việc 

đồng hành và huấn luyện ơn gọi. Rất tiếc là thời gian có hạn 

vì chúng tôi còn nhiều đề tài khác nữa nhưng bài nói chuyện 

lần này phần nào cũng giúp chúng tôi có một cái gì đó để 

nhìn lại mình để vừa tự đào tạo mình vừa đồng hành với 

người được đào tạo trong một thế giới thế tục đang đả kích 

và làm hoen ố hình ảnh linh mục của Chúa Ki-tô. 

 

Dĩ nhiên là một hội nghị quốc tế nào cũng đều được tổ chức 

bài bản, qui mô để những người tham dự không thấy nhàm 

chán, khô khan. Chúng tôi, những tu sĩ truyền giáo Ngôi Lời 

cũng đã mang đến nơi đây những “hoa thơm, cỏ lạ” từ khắp 

các vùng, miền trên thế giới và chia sẻ với nhau để mọi 

người hiểu nhau hơn vì chính trong chủ đề của hội nghị lần 

này là: “Compartiendo misión y vida interculturales” (Chia 

sẻ sứ vụ và cuộc sống liên văn hóa). Những buổi cầu nguyện 

buổi sáng được chia ra từng tiểu vùng phụ trách và chúng tôi 

được biết cách thức cầu nguyện của những quốc gia khác 

nhau thật là đậm bản sắc. Nếu mình không biết điều gì khác 

ngoài mình thì mình hay tự khen mình và chê người khác, 

còn khi biết rồi thì mình mới cảm nhận được mỗi nền văn 

hóa, mỗi dân tộc đều có một nét đặc sắc riêng không ai 

giống ai. Chúng tôi cũng có một đêm văn hóa thật thú vị vừa 

thưởng thức được cón món ăn, thức uống truyền thống, vừa 

được biết thêm những bài ca điệu hò của các nước, nhất là 

của vùng Nam Mỹ. Dù đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế và 

được thưởng thức những nền văn hóa đặc sắc, chúng tôi vẫn 

luôn thích những đêm hội ngộ văn hóa vì mình đang sống 

trong một thế giới đại đồng, nơi mà mọi người có thể hiểu 

nhau, thương yêu nhau mà không cần phải diễn tả ngôn ngữ, 

vì như thánh Giuse Freidemetz, vị truyền giáo đầu tiên của 

Dòng Ngôi Lời được sai đến Trung Quốc đã từng nói: 

“Ngôn ngữ mà tất cả mọi người hiểu được là ngôn ngữ tình 

yêu”. 

 

Chúng tôi cũng có cuộc dã ngoại chung với nhau ở một vài 

danh lam thắng cảnh của Paraguay để mọi người biết thêm 

về quốc gia này. Một trong những điểm mà chúng tôi viếng 

thăm là Đập Thủy Điện Itaipu có tầm cỡ quốc tế do 

Paraguay và Brazil hợp tác. Chính đập thủy điện này là 

nguồn lợi lớn cho cả hai quốc gia nhưng vì Paraguay là một 

quốc gia nhỏ bé và khá lạc hậu nên quốc gia khổng lồ láng 

giềng Brazil đã dùng tiền mua chuộc những vị lãnh đạo 

trước đây của Paraguay để giành gần như hơn 90% cổ phần 

về điện và đã thu được một nguồn lợi đáng kể cho quốc gia. 

Những năm gần đây người Paraguay đã nhận ra điều đó và 

đã phản ứng mạnh với cộng đồng quốc tế để đòi lại những gì 

thuộc về mình. Rất may là những vị lãnh đạo Brazil có sĩ 

diện và lương tri nên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để 

minh bạch hóa vấn đề. Nếu các lãnh đạo Trung quốc mà còn 

chút lương tâm thì các quốc gia nhỏ bé láng giềng đâu có 

phải cơ cực và sợ sệt như vậy, họ cứ lấy thịt đè người và tiếp 

tục chơi chiêu bài hù dọa và mua chuộc khiến cho tình hình 

thêm phức tạp hơn.  

 

Trong những ngày hội nghị chúng tôi cũng có những giờ 

giải lao hay vài đêm rãnh rỗi để những người đồng hương có 

dịp chia sẻ với nhau. 5 anh em Việt Nam chúng tôi có dịp 

ngồi lại với nhau để tâm sự và cùng nhau trăn trở về sứ vụ 
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truyền giáo. Người anh em đang làm việc ở Brazil đã thành 

thực chia sẻ là ở Brazil có nhiều nơi còn rất nghèo, tuy nhiên 

những ngày sống ở tại thủ đô Asuncion của Paraguay thì 

thấy quốc gia này lại nghèo hơn. Một người anh em khác 

hiện đang làm Giám đốc Thần Học Viện ở Chicago, người 

đã từng thực tập truyền giáo 2 năm ở Paraguay lúc còn là 

chủng sinh và sau khi chịu chức linh mục đã được bài sai 

làm việc ở Ecuador cũng nhận xét rằng Paraguay sau gần 20 

năm vẫn không mấy thay đổi. Người anh em khác nữa từng 

làm việc truyền giáo gần 10 năm ở xứ miền quê Argentina, 

giáp biên giới với Bolivia đã cho lời nhận xét rằng Paraguay 

nghèo nhưng giá cả lại đắt đỏ thì làm sao người dân có thể 

sống được. Chúng tôi trả lời đùa với người anh em này rằng 

trời sinh voi, sinh cỏ mà. Còn người anh em linh mục có 

thâm niên trong ngành đào tạo thì đây là lần đầu tiên đến 

Paraguay vừa để tham dự hội nghị, vừa để thăm lại hai 

người học trò cũ từng ở trong “lò” huấn luyện của ngài ở 

Chicago mà nay cũng đang làm việc ở Paraguay. Chính 

cuộc thăm viếng này cũng khích lệ anh em rất nhiều hơn 

ngàn lần nói chuyện qua email, điện thoại vì nhìn thấy và 

biết được công việc truyền giáo của anh em đang làm. Đối 

với cá nhân chúng tôi, đây thật sự là cuộc hội ngộ thú vị vì 

anh em được gặp gỡ nhau và gắn kết với nhau hơn trong 

tình huynh đệ của người chung chí hướng và của người 

đồng hương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phao-lô II tôn phong Hiển Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam. 

Chúng ta thật tự hào vì có những vị Thánh đã sẵn sàng bỏ 

mình vì Đức Ki-tô để từ đó hạt giống đức tin được nảy mầm 

và sinh nhiều hoa trái. Vui hơn nữa là cũng chính trong dịp 

này Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mới bổ nhiệm thêm hai Tân 

Giám Mục Việt Nam để cùng với các giám mục khác dẫn 

dắt con thuyền Giáo Hội Việt Nam. Ước mong Giáo Hội 

Công Giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh và thăng tiến 

hơn không những về số lượng người đi tu và chịu chức hay 

khấn Dòng nhưng là chất lượng của những người thánh hiến 

vì thà có một linh mục hay tu sĩ thánh thiện có thể chinh 

phục được vạn con tim còn hơn là hàng trăm linh mục hay 

tu sĩ gây gương mù gương xấu cho Giáo Hội. Lạy các thánh 

Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ 

mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi 

gương các ngài biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, 

để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng 

với các ngài ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. A-men. 

 

19/6/2013 - Kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phao-lô II tôn 

phong Hiển Thánh 117 Vị Tử Đạo tại Việt Nam. 

 

(Nguồn từ Vietcatholic.net ngày 19  tháng 6  năm 2013) 

L.m. Antôn Trần Xuân Sang, SVD 
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