
 CHÚA LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON  

 

 
Năm 2005, Đức Cha Michel Santier, lúc bấy giờ là Giám Mục giáo phận Luçon ở miền 
Trung Tây nước Pháp, đã chỉ định bà Marie-France Violleau làm phó phụ trách mục 
vụ giới trẻ của giáo phận. Sau đó khi Đức Cha Alain Castet về nhậm chức thay thế 
Đức Cha Santier vào năm 2008, ngài đã chính thức chỉ định bà phụ trách mục vụ giới 
trẻ giáo phận Luçon. Bà đã chu toàn trách nhiệm cho đến mùa hè năm 2012. 
 
Bà Marie-France Violleau là chị cả trong một gia đình Công Giáo đạo đức có 5 

người con sống tại Herbiers. Toàn gia đình tích cực dấn thân trong các hoạt động 
tông đồ của giáo xứ và giáo phận. Một trong các em trai của bà là Tuyên Úy Thanh-Sinh-Công và là 
Linh Mục hợp tác mục vụ nơi giáo xứ Pouzauges. Một người em gái của bà là nhân viên thường trực 
của Hội đoàn Công Giáo Tiến Hành ngành thợ thuyền. Như thế, ngay từ thơ trẻ bà đã gia nhập Công 

Giáo Tiến Hành ngành thiếu nhi. Lớn lên lại trở nên thành viên của Thanh-Lao-Công. 
 
Sau khi lập gia đình và sinh hạ 3 đứa con, trước tiên bà Marie-France Violleau tháp tùng nhóm trẻ 

Thanh-Lao-Công. Tiếp đến bà được Hội Thanh-Lao-Công toàn quốc mời - trong tư cách giáo dân - 
đồng hành với các bạn trẻ có nhiệm vụ hướng dẫn phong trào. Sau đó bà phụ trách Văn Phòng Tuyên 
Úy các trường công lập của thành phố Herbiers. Trong vai trò này bà tổ chức các buổi linh hoạt, phối 
hợp các nhân viên thiện nguyện, mở các lớp giáo lý và chuẩn bị các bạn trẻ lãnh các bí tích. 
 
Bà Marie-France Violleau cảm động gợi lại kinh nghiệm quý hóa như sau. 

 
Tôi có nhiệm vụ điều hành dự án của văn phòng tuyên úy. Trong tư cách này tôi học cách thức trở 
thành một sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo nơi các trường công lập. Tôi thường đến dùng bữa với 
các học sinh và trao đổi trò chuyện với chúng. Tôi muốn cống hiến một dấu chỉ - cho dù thật nhỏ bé - 
về một sự hiện diện thân tình hoàn toàn nhưng không. Kinh nghiệm này giúp tôi luôn luôn sống trong 
tư thế từ bỏ, chỉ làm mọi việc với tâm tình trao tặng miễn phí. Nhưng trong tất cả mọi sinh hoạt này 
tôi không cô đơn. Bởi vì, chính THIÊN CHÚA điều khiển mọi sự. Chính Người đi bước trước trong tâm 

lòng các bạn trẻ. Do đó, không phải tôi là người đưa các bạn trẻ về với Giáo Hội Công Giáo mà là các 
bạn trẻ đưa tôi đến với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 
 
Tôi trải qua những năm tuyệt vời khi hoạt động bên cạnh giới trẻ. Vì thế, khi được Đức Giám Mục giao 
phó công tác phụ trách mục vụ giới trẻ của giáo phận Luçon, tôi cố gắng thi hành trách nhiệm trên 
một bình diện rộng lớn hơn, mang chiều kích giáo phận. Tôi bắt đầu sứ mệnh với việc tổ chức Lễ Hội 
Công Nghị diễn ra tại Poupet với sự tham dự của 800 bạn trẻ đến từ khắp nơi trong giáo phận và 

thuộc đủ thành phần các phong trào như: Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Thanh-Sinh-Công, Đức 
Tin và Ánh Sáng, văn phòng Tuyên Úy, vv .. Tôi nhận thấy rằng Giáo Hội Công Giáo phải dựa trên các 
mạng lưới của mình nhưng cũng phải chạm đến một số đông tín hữu hơn nữa. Bởi vì, khi được quy tụ 
lại, các tín hữu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cống hiến một dấu chỉ của sứ mệnh. Do đó, suy tư về mục 
vụ giới trẻ ngày nay cũng là suy tư về Giáo Hội hiện tại. Thách đố của mục vụ giới trẻ ở chỗ người trẻ 
là Kitô-hữu sống trong thế giới và trong GIáo Hội. Chính vì thế cần phải tổ chức các sinh hoạt chung 

trên bình diện giáo phận để người trẻ cảm thấy được nâng đỡ, được bảo trợ. 
 

Giáo Hội là một cơ may cho người trẻ khi họ sinh hoạt chung trong các giáo xứ, các hội đoàn, các văn 
phòng tuyên úy. Các bạn trẻ sẽ học biết dấn thân tích cực, vạch thảo các dự án và lãnh trách nhiệm. 
Giáo Hội có thể tỏ lộ cho các bạn trẻ biết họ là ai khi đề nghị cho các bạn trẻ một niềm hy vọng, một 
con đường và những điểm tham chiếu. Nhiệm vụ của tôi là khích lệ các nhóm các bạn trẻ để họ phát 
triển các đặc sủng và tài năng của họ. Tôi sẽ tiếp tục dấn thân cạnh giới trẻ. Và nếu có ai hỏi tôi kín 

múc năng lực từ đâu tôi sẽ đơn sơ trả lời với trọn xác tín: 
- Sức mạnh của tôi chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng cứu độ thế giới và con người! 
 
... ”Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa là thành lũy 
bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân con, ai ngờ 
chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây 



đánh, lòng con chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, con vẫn cứ cậy tin .. Con vững 

vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông 
vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa!” (Thánh Vịnh 27(28) 1-
3+13-14). 

 
(”Catholiques en Vendée”, La vie de l'Église de Luçon, n.60, 11 Juillet 2012, trang 32) 
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