
VỊ LINH MỤC CỦA LÒNG TỪ BI THIÊN CHÚA 

 

Cộng Đoàn ”Phong Trào Chiêm Niệm Truyền Giáo” sống theo tinh 

thần Chân phước Linh Mục Charles de Foucauld (1858-1916), Tiểu 

Đệ Đức Chúa GIÊSU. Cộng Đoàn thành hình ngày 7-10-1951 tại 

Cuneo ở miền Piemonte (Tây Bắc Ý). 

Cộng đoàn do Cha Andrea Gasparino - người Ý - đề xướng có mục 

đích chăm sóc trẻ em nghèo, mồ côi, bụi đời được quy tụ trong các 

làng thiếu niên. Theo tên gọi, phong trào đặt nền tảng trên sự cầu 

nguyện và dấn thân phục vụ giới trẻ. Hiện nay Cộng Đoàn thành lập 

nhiều huynh đoàn rải rác trên lục địa Phi Châu và tại một số nước ở 

Á Châu. 

Một trong các ”cột trụ” của Cộng Đoàn là Cha Eligio, Linh Mục trẻ 

tuổi người Ý. Chính Vị Sáng Lập Andrea Gasparino nói về Cha Eligio 

như sau. 

Cha Eligio là niềm hy vọng đẹp nhất của chúng tôi. Cha lên đường đi 

Phi Châu với lòng can đảm của một chiến sĩ. 

Chính Cha Eligio giúp mở huynh đoàn giữa người phong cùi ở 

Madagascar. Cha tự tay xây cất huynh đoàn tại Diego Suarez 

(Madagascar). Cha bắt đầu huynh đoàn tại thủ đô Nairobi (Kenya). 

Cha Eligio cũng sống giữa người du mục ở Mathare Valley. Sau đó, Cha chuẩn bị thành lập huynh đoàn ở 

Mandera, sống giữa cộng đoàn hồi giáo, nằm ngay trong sa mạc Kenya. 

Thế nhưng bất thình lình, THIÊN CHÚA gọi Cha Eligio về với Ngài ngày 25-2-1972, hưởng dương 28 tuổi. 

Cha Eligio thụ phong Linh Mục 4 năm trước đó - năm 1968. Cha là niềm hy vọng cho tương lai của Phong 

Trào Chiêm Niệm Truyền Giáo tại lục địa Phi Châu. Cha là Linh Mục trẻ, có tấm lòng nhân hậu, với một 

khuôn mặt thật thơ ngây, lôi cuốn cảm tình mọi người. Tất cả những ai hân hạnh quen biết Cha - đặc 

biệt người dân Phi Châu - vẫn nhắc đến Cha, nhớ về Cha, nhất là họ nói đến nụ cười và lòng nhân ái của 

Cha. 

Thế nhưng, chính trong tuổi xuân tươi đẹp, tràn đầy nhựa sống và hứa hẹn tương lai rực rỡ ấy mà THIÊN 

CHÚA lại gọi Cha Eligio về với Ngài, thể theo chương trình nhiệm mầu, chỉ duy nhất THIÊN CHÚA biết. 

Ngược dòng thời gian, một ngày trong thập niên 1960, đức giám mục giáo phận Meru (nước Kenya) về 

Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, thăm Tòa Thánh và gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 

(1963-1978). Trong buổi nói chuyện riêng, Đức Thánh Cha Phaolô VI hỏi về địa thế và tình hình giáo 

phận. Đức Cha Meru giơ tay chỉ một vòng lãnh thổ rộng lớn nằm ở mạn Bắc nước Kenya. Có lẽ diện tích 

gần bằng phân nửa nước Ý. Đức Cha Meru giải thích thêm: 



- Thưa Đức Thánh Cha, đây là sa mạc mênh mông .. Còn nơi 

đây có các bộ lạc du mục sinh sống. Họ thuộc về các bộ lạc 

miền Bắc Kenya. 

Và Đức Cha Meru trình cho Đức Thánh Cha biết về số dân 

sinh sống tại đây. Ngạc nhiên về diện tích bao la và số dân, 

Đức Phaolô VI hỏi: 

- Vậy nơi đây có bao nhiêu nhà thừa sai đang làm việc? 

Đức Cha Meru thưa: 

- Tâu Đức Thánh Cha, không có vị nào. Bởi vì, đây là vùng đất 

của hồi giáo. 

Đức Thánh Cha tỏ dấu đau lòng và xúc động. Ngài nói bằng 

giọng gần như khẩn khoản: 

- Xin Đức Cha cố gắng lo liệu gởi đến đây một Linh Mục, để ít ra ngài có thể phân phát nước uống trong 

lành cho những người dân nghèo khổ này! 

Đức Giám Mục giáo phận Meru nghĩ ngay đến Cha Bonzanino, Linh Mục thừa sai nhiệt thành người Ý, 

một cột trụ xây dựng Giáo Hội Công Giáo tại Phi Châu. Nhưng rồi Đức Cha đổi ý. Ngài chọn vị Linh Mục 

trẻ tuổi tên Eligio, từng bôn ba nơi nhiều cứ điểm truyền giáo, thành lập các huynh đoàn của ”Phong 

Trào Chiêm Niệm Truyền Giáo” sống theo linh đạo Cha Charles De Foucauld, Tiểu Đệ Đức Chúa GIÊSU. 

Cha Eligio được giao phó nhiệm vụ thành lập cứ điểm truyền giáo, nằm ở chót cùng biên giới giữa Giáo 

Hội Công Giáo và cộng đoàn tín đồ hồi giáo. 

Vào thời kz đó tại Mandera ở Kenya chưa có nước để uống, cũng không có đường xá để xe chạy. Chỉ có 

những con đường đi bộ trong sa mạc. 

Cha Eligio hăng say bắt tay ngay vào việc. Nhưng, trong một chuyến đi về thủ đô Nairobi, cách Mandera 

1200 cây số, Cha Eligio gặp tai nạn và từ giã cõi đời. Cha được an táng tại Mandera, ngay trong huynh 

đoàn. Đối với chúng tôi, Cha Eligio là hình ảnh Cha Charles De Foucauld, cũng được mai táng trong sa 

mạc, giữa lòng thế giới hồi giáo. 

Từ đó, trên ngôi mộ Cha Eligio chúng tôi thường đến cầu nguyện. Chúng tôi xin Cha bầu cử trước tòa 

THIÊN CHÚA ban thêm sức mạnh. Chúng tôi cố gắng noi theo gương mẫu Cha. Cha Eligio là Linh Mục 

đúng theo lòng từ bi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cha là vị thừa sai của người nghèo. Cha là hoa quả đẹp nhất 

của cộng đoàn. THIÊN CHÚA chọn Cha như hy tế cho hồi giáo. Trên mộ Cha, chúng tôi khắc mấy hàng: 

- Cuộc sống con thuộc về THIÊN CHÚA. Tiểu Đệ Eligio, Linh Mục và là anh em của người nghèo. 

 



... ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy cố gắng trở nên 

người công chính, đạo đức, giàu Đức Tin và lòng mến. Hãy gắng 

sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao 

đẹp vì Đức Tin, giành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống 

ấy, anh đã được THIÊN CHÚA kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên 

xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt THIÊN 

CHÚA là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ là Đấng đã làm chứng trước tòa quan tổng trấn 

Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: Hãy 

tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi 

đáng trách, cho đến ngày Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta xuất 

hiện. Đấng sẽ cho Đức Chúa KITÔ tỏ hiện vào đúng thời, đúng 

buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. 

Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng 

siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. 

Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn thưở muôn đời. 

Amen” (Thư I Thánh Phaolô Tông Đồ gởi Timôthê 6,11-16). 

(”L'impossibile è possibile”, Edizione ”Città dei Ragazzi”, 1990, trang 219-221) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


