
 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng với 21 sĩ tử thuộc Phụ tỉnh DCCT/VN Hải ngoại (gồm 

1 Thầy Học viện, 3 Thầy Tân Phó tế, 3 Thầy Trợ sĩ và 14 

LM), chúng tôi được hồng ân tham dự tuần tĩnh tâm thường 

niên từ chiều thứ Hai, Oct. 14 tới trưa thứ Sáu, Oct. 18, tại 

Nhà Tĩnh Tâm Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khuôn viên Tu 

Viện Thánh Clê-men-tê, DCCT, Houston, TX (vừa được 

khánh thành đầu tháng 7, 2013). Vị giảng phòng là Đức Cha 

Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm, lục 

tuần, vóc dáng thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ, duyên dáng (như 

con gái… Phát Diệm!) 

 

Để mừng Năm Ơn Gọi Thừa Sai DCCT, đề tài của cuộc tĩnh 

tâm năm nay là “Sứ Mệnh Truyền Giáo của toàn thể Giáo 

Hội,” hay “Công Cuộc Loan Báo Tin Mừng.” Mỗi thành 

phần trong Hội Thánh, Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo 

dân thực hiện việc quan trọng và cấp thiết này theo các đặc 

thù của vai trò, chức vụ mình.  

   

Mọi người được gọi ra đi 

Nhiệt tâm sốt mến thực thi lời truyền 

Chúa ban cho bạn năng quyền 

Làm nhiều phép lạ nhiệm huyền dấu in 

Thánh Thần luôn nhớ cầu xin 

Những khi thất bại vững tin vào Ngài 

Công lao rao giảng miệt mài 

Mai ngày gặt hái hoa cài vinh quang! 

 

Thi Ca Cầu Nguyện 15 mà anh chị em đang cầm trên tay là 

những bài thơ tác giả đã thả bút ngay khi lắng nghe Đức Cha 

trình bày. Tất nhiên, đây chỉ là một số ghi chép tiêu biểu, vì 

nội dung trên 10 bài giảng thuyết của 4 ngày, kể cả trong các 

Thánh Lễ, rất dài!  

 

Xen vào những chia sẻ rất nghiêm túc xoay quanh chủ đề 

quảng bá Phúc Âm, thỉnh thoảng Giám mục Giuse đã kể vài 

chuyện bên lề khá lý thú, chẳng hạn: Tại Việt Nam hôm nay 

có nhiều linh mục thích lập Dòng hay Tu Hội, và để cho tổ 

chức của mình mang nét hấp dẫn, thu hút, thì các vị đã đặt 

vào danh xưng (tên gọi) từ “thừa sai”. Nhưng oái oăm thay, 

theo nhận xét của một GM, “Dòng” của “Đấng sáng lập”, có 

nhiều vấn đề vừa “thừa” và vừa… “sai!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong phần kết luận, Đức Cha giảng phòng đã nhấn mạnh: 

“Nhiệm vụ trước tiên của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng. 

Hy lễ tạ ơn, tức Thánh Lễ, là nguồn mạch và cao điểm chứ 

không phải là hoạt động đầu tiên và ưu tiên của Giáo Hội.” 

Theo văn kiện của Công Đồng Vaticanô II, căn tính của linh 

mục là “hiện hữu và hoạt động để loan báo Tin Mừng cho 

thế giới và để xây dựng Giáo Hội.” (PDV 15). 

 

Tại Quê Hương hôm nay chỉ có khoảng 6 hoặc 7% là tín 

hữu Công Giáo trong tổng dân số trên 90 triệu người. Vậy, 

công việc “truyền Đạo” bên ấy quả là cấp thiết biết bao! 

Nhưng, thiết nghĩ, ở đâu cũng vậy, người thừa sai, kẻ loan 

báo Phúc Âm, muốn sứ mệnh đạt kết quả mỹ mãn cho 

“Nước Cha trị đến”, tất phải có: Lửa sốt mến, hồn tông đồ, 

và lòng nhiệt thành. Thêm nữa, người được sai đi “gieo 

giống trên ruộng đồng” cần một tình yêu thương bao la 

trong trái tim mình. Cố GH Phaolô VI đã nhận định về sự 

khó khăn trong việc rao giảng là do sứ giả “mệt mỏi, mất 

hăng hái, dung hòa, thiếu hào hứng, nhất là thiếu vui vẻ và 

hy vọng.” (RM 36). 

 

Tạ ơn Chúa đã chọn con 

Lên đường cất bước núi non chập chùng 

Nhờ ân sủng, chẳng ngại ngùng 

Thánh Linh dẫn dắt khắp vùng xa xăm 

Anh em đồng loại viếng thăm 

Người nghèo tất bạt thương chăm tận tình! 

 

*Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

 (Nhà Tĩnh Tâm Mẹ HCG, Houston, TX, Oct. 18, 2013) 

 

 

SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO 
 

"Chúa sai môn đệ ra đi 

Tin Mừng rao giảng thiên thi cho đời 

An vui hạnh phúc tuyệt vời 

Trên nơi vĩnh cửu Nước Trời vinh quang!" 

 

*Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT 

Sứ Mệnh Truyền Giáo 
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