
BÁNH LỄ: TỪ PHÒNG ĐÚC BÁNH ĐẾN NHÀ THỜ NHÀ NGUYỆN 

 

Nơi nhà nguyện, một nữ tu Kín Clara đang quì chầu trước Mình Thánh 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ đặt trên bàn thờ. 

Tầng trên nhà nguyện, một nữ tu Kín Clara khác đang chăm chú đúc và cắt 

bánh lễ. Các bánh lễ này sẽ được phân phát trong các giáo xứ để các Linh 

Mục thánh hiến trong Thánh Lễ. Sau lời truyền phép của Linh Mục, bánh 

lễ sẽ trở thành Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Trên đây là 2 sinh hoạt chính của các nữ tu Kín tại đan viện thánh nữ Clara 

ở Rieti, nằm trong vùng Lazio, miền Trung nước Ý. Đan viện rất cổ kính 

được thành lập từ năm 1289, nghĩa là 36 năm sau khi thánh nữ Clara (1194-

1253) từ trần. 

Hiện tại đan viện có 13 nữ tu Kín sống phối hợp giữa hai sinh hoạt: lao công và cầu nguyện, trong đó bí 

tích Thánh Thể là tột đỉnh cho mọi sinh hoạt thường ngày. Tại đan viện vẫn còn giữ nguyên khuôn đúc 

bánh lễ bằng sắt mà theo lưu truyền nó đã có từ thời thánh Phanxicô thành Assisi (1181-1226). Năm 

1223 thánh Phanxicô trên đường từ Roma trở về đã ghé qua tu viện ở Greccio mang theo khuôn đúc 

bánh lễ. Hồi ấy, vào những dịp lễ lớn trong giáo phận, các nữ tu Kín Clara ở Rieti thường dùng khuôn này 

để đúc và gởi bánh lễ cho các giáo xứ. Đôi khi các Chị cũng gởi bánh lễ cho các tu sĩ Phan-sinh đang làm 

việc mục vụ nơi các xứ truyền giáo. 

Công việc đúc và cung cấp thực thụ bánh lễ cho các xứ đạo bên ngoài đan viện chỉ bắt đầu cách đây hơn 

một thế kỷ tức là vào đầu thế kỷ 20 vừa qua. Rồi cách đây vài chục năm, nhờ khuôn đúc bánh lễ tối tân 

bằng điện, việc làm bánh lễ được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thế nhưng đây không phải là công việc 

có tính cách thương mại. Các nữ tu Kín Clara không bao giờ ra giá, nhưng chỉ nhận tiền tùy theo khả 

năng tài chánh và hảo tâm của người mua. 

Trong khi việc Chầu Thánh Thể liên tục trong đan viện Kín Clara ở Rieti được bắt đầu vào năm 1962 thể 

theo ước muốn của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963). Năm ấy Đức Thánh Cha xin các nữ tu cầu 

nguyện để các khóa họp của Công Đồng Chung Vatican II (1958-1965) được tiến hành tốt đẹp và mang 

lại nhiều thành quả thiêng liêng cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Chính Đức Cha Nicola Cavanna Giám 

Mục Rieti lúc bấy giờ đã chủ sự buổi đặt Mình Thánh Chúa trước khi lên đường đi Roma tham dự khóa 

họp đầu tiên của Công Đồng Chung Vatican II. Khi Công Đồng kết thúc vào năm 1965 các nữ tu Kín Clara 

ở đan viện Rieti quyết định tiếp tục Chầu Thánh Thể liên tục mỗi ngày từ 7 giờ rưỡi sáng đến khi dâng 

Thánh Lễ vào lúc 5 giờ chiều. 

Mỗi nữ tu Kín Clara thay phiên nhau chầu 1 giờ trước Thánh Thể. Đó là tâm tình tôn kính mến yêu Các 

Chị dâng lên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Đó cũng là lúc Các Chị dâng lên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể mọi 

ý chỉ của những người đến đan viện giao phó cho Các Chị. Các ý chỉ thật thiên hình vạn trạng, vật chất có 

tinh thần có, đặc biệt là những ý chỉ tìm kiến ơn gọi. 



Trở lại với công việc làm bánh lễ. Chị Marilena phụ trách phòng 

đúc bánh lễ nói: 

- Công việc đúc bánh lễ đòi hỏi nhiều cẩn trọng và chuyên môn. 

Nó không dễ như người ta thường nghĩ. Bởi lẽ chúng tôi phải chú 

ý cân bằng giữa lượng nước và lượng bột. Rồi cũng phải canh 

chừng nhiệt độ để bánh lễ được giữ lâu trong tình trạng tốt. Tuy 

việc làm bánh lễ công phu như thế, nhưng chúng tôi hân hoan 

chu toàn vì đây là dịch vụ khiêm tốn góp phần vào sinh hoạt của 

Giáo Phận. Ngoài ra nó là công việc thật cao cả. Bởi lẽ, bánh lễ 

đơn sơ ấy rồi sẽ trở thành Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

trong Thánh Lễ sau khi vị Linh Mục đọc lời Truyền Phép. Đó là 

mầu nhiệm tột đỉnh của Tình Yêu THIÊN CHÚA dành cho loài 

người. 

Sau cùng còn một công tác bác ái vừa xuất hiện từ thời gian gần 

đây. Với sự trợ giúp của các giáo dân Dòng Ba Phanxicô, các nữ tu 

Kín Clara ở Rieti mở một quán ăn bình dân vào mỗi Chúa Nhật để phục vụ các người nghèo trong vùng. 

Các Chị lo việc nấu nướng còn các bạn trẻ thì lo việc phục vụ bàn ăn. Đây là những người nghèo thật 

nghèo hoặc các cụ ông cụ bà góa bụa. Họ tìm đến quán ăn để hưởng chút hơi ấm tình người trong 

những tháng ngày đơn côi còn lại trong cuộc đời. Qua công tác của quán ăn bình dân, các nữ tu Kín Clara 

có thể làm chứng cho sự hiện diện của THIÊN CHÚA ở giữa xã hội loài người. 

... ”Thế nên Thầy bảo anh chị em: Anh chị em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ 

mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh chị em là một 

người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 

Vậy nếu anh chị em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi 

CHA trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Ngài sao?” (Luca 11,9-13) 

 (”Rogate ergo”, Febbraio/2005, trang 48-49) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


