
ĐẶT CÁC VỊ CAO NIÊN NƠI TRUNG TÂM 

 

... Tất cả bắt đầu vào một ngày bạn Carlo hỏi tôi và mấy bạn khác làm 

gì vào mỗi chiều Chúa Nhật. Nói đúng sự thật thì tôi không làm gì đặc 

biệt vào chiều Chúa Nhật. Thế là tôi quyết định nghe lời người bạn 

tốt lành Carlo và đi theo bạn đến Viện Dưỡng Lão do các Tiểu Muội 

Người Nghèo điều khiển. 

Công việc vô cùng giản dị đơn sơ. Dọn bàn và giúp các Tiểu Muội phục 

vụ bữa ăn tối cho các vị cao niên. Sau bữa ăn tối thì lên lầu hai để làm 

các hoạt náo giúp vui cho các vị lão thành như các trò chơi, hát hò 

nhảy múa và đố vui. Chỉ giản dị thế thôi. Nhưng kể từ sau buổi tối Chúa 

Nhật đầu tiên ấy, duyên nợ của tôi với các bậc già cả được nối kết. Tôi 

tiếp tục đều đặn đến phục vụ các vị cao niên mỗi khi hoàn cảnh và thời 

giờ cho phép. 

Thời gian tuần tự trôi qua. Tôi phụ giúp nữ tu Anna làm công tác phục 

vụ các vị già cả của Viện Dưỡng Lão. Cho đến một ngày, Chị Anna đề 

nghị với tôi cũng như với vài bạn trẻ khác vẫn thường xuyên đến Viện, 

hãy bắt đầu cuộc hành trình mới. Đó là tiến thêm một bước trong việc 

tìm hiểu đời sống và linh đạo của thánh nữ Jeanne Jugan (1792-1879) vị Sáng lập dòng các Tiểu Muội 

Người Nghèo. Sau thời gian học hỏi và suy tư, nếu muốn và cảm thấy sẵn sàng thì chúng tôi có thể 

”tuyên hứa” để chính thức trở nên thành viên của Hội Jeanne Jugan trong vòng một năm. Nghĩa là chúng 

tôi phục vụ cho Viện Dưỡng Lão với tư cách giáo dân dấn thân trong vòng một năm. 

Chúng tôi khởi đầu cuộc hành trình vào buổi chiều thứ bảy. Các Tiểu Muội Người Nghèo nói với chúng 

tôi về cuộc đời thánh nữ Jeanne Jugan. Đặc biệt về cách thức thánh nữ trung tín can đảm và hoàn toàn 

phó thác trên con đường bước theo chân Đức Chúa GIÊSU KITÔ để thực thi công tác bác ái phục vụ 

người nghèo và bậc cao niên. 

Cuộc gặp gỡ này nối tiếp cuộc gặp gỡ khác dần dần giúp tôi hiểu rằng công việc phục vụ cạnh các bậc cao 

niên không phải chỉ đơn thuần là đặt bàn, phục dịch bữa ăn tối cho các vị già cả, nhưng đúng ra là làm 

một cái gì đó thật trang trọng thật cao cả cho các bậc cao niên. Đặt nơi trung tâm các vị già cả. Từ từ tôi 

hiểu được thánh nữ Jeanne Jugan muốn nói gì với tôi. Thánh nữ đặt Người Già nơi trung tâm và làm mọi 

sự để phục vụ Người Già, ngay cả đến việc quên hẳn mình đi, để chỉ phục vụ Người Già mà thôi. 

Chặng đường tìm hiểu của tôi kết thúc vào ngày 1-5-2010, ngày tôi chính thức Tuyên Hứa. Tôi gia nhập 

Hội Jeanne Jugan trong vòng một năm. Ngày Tuyên Hứa diễn ra cách đơn sơ nhưng thật đẹp. Mọi người 

vây quanh chúng tôi trong buổi cử hành nghi thức tuyên hứa. Các Tiểu Muội Người Nghèo. Các vị cao 

niên trong Viện Dưỡng Lão. Giờ đây chúng tôi là thành phần trong Đại Gia Đình thánh nữ Jeanne Jugan. 

Riêng đối với tôi, giây phút đọc lời Tuyên Hứa thật là trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên trước sự hiện 

diện của toàn cộng đoàn, tôi công khai bày tỏ ý chí dấn thân cách cụ thể. Lần đầu tiên tôi ”Thưa Vâng” 



để thực hiện một công tác tông đồ đặc thù bên cạnh các Vị Cao Niên 

trước sự hiện diện của rất nhiều nhân chứng. Thật cảm động và cũng 

thật vui mừng. Do đó tôi dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA Quan 

Phòng đã cho tôi cơ hội quen biết các Tiểu Muội Người Nghèo, dấn 

thân phục vụ Người Già, và nhất là hiểu biết cuộc đời và đường hướng 

phục vụ hoàn toàn nhưng không của thánh nữ Jeanne Jugan, vị tông 

đồ cao cả của Người Nghèo và Người Già Cả. Muôn đời cảm tạ Hồng 

Ân bao la của THIÊN CHÚA Ba Ngôi. 

Chứng từ của cô Cinzia Cordazzo tín hữu Công Giáo sống tại thành phố 

Genova (Bắc Ý). 

... ”Của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân, đối với con người đố kỵ, thì 

tài sản để làm gì? Tích lũy mà vong thân là tích lũy cho kẻ khác, 

người khác sẽ hưởng dùng của cải nó thu gom. Xấu với bản thân thì 

tốt với ai được? Ngay cả với tài sản của mình, nó cũng không được hưởng. Không ai tệ hại hơn kẻ làm 

hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Nó có làm điều tốt, thì chẳng qua vì vô tình, 

cuối cùng nó cũng để lộ ra sự gian ác của nó .. Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp, 

và tiến dâng lễ vật lên THIÊN CHÚA sao cho xứng. Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày 

hẹn của âm phủ, con nào có biết! Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu, và rộng rãi với họ theo 

khả năng của con. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui, hoài bão của con, đừng để cho phần nào 

trôi đi mất .. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ, còn tìm đâu ra 

khoái lạc! Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ 

phải chết” (Sách Huấn Ca 14,3-7/11-17). 

(”Incontri Sereni” Bollettino trimestrale delle Piccole Sorelle dei Poveri, Anno XLIX, n.201, Aprile-Giugno 

2010, trang 8-9) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


