
LINH MỤC BÊN CẠNH TÍN HỮU HẤP HỐI 

 

Cha Fabrice Douérin 32 tuổi và là Linh Mục của giáo phận 

Finistère bên nước Pháp. Cha làm việc mục vụ chung với các Cha 

Sở thuộc hạt Morlaix-Trégor. Xin trích dịch hai câu trả lời phỏng 

vấn nêu bật ý nghĩa đích thật của thiên chức Linh Mục. 

Hỏi: Từ khi lãnh nhận thừa tác vụ thánh, có dịp nào đã khiến Cha ý 

thức sâu xa một cách đặc thù rằng Cha là một Linh Mục? 

Cha Fabrice Douérin. Có một biến cố ghi ấn tượng rất mạnh và 

giúp tôi nhận ra ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích Truyền Chức. Đó là 

cái chết của Ông Ngoại tôi. Hay nói đúng hơn, đó là những giây 

phút cuối cùng tôi có mặt bên Ông Ngoại trước khi Ông Ngoại từ 

giã cõi đời, ra đi về với THIÊN CHÚA. 

Tôi xin nhấn mạnh ba khía cạnh gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi. 

Thứ nhất, lúc ấy, Ông Ngoại rất yếu và trí nhớ đã lu mờ, nhưng 

Ông Ngoại nhận ra tôi là người cháu Linh Mục đang đứng cạnh Ông Ngoại. Những lời cuối cùng Ông 

Ngoại hướng về tôi khi nói với Mẹ tôi trong lúc đôi mắt Ông Ngoại nhìn tôi là câu nói: ”Ba trông nhờ nơi 

cháu!” Lời này Ông Ngoại lập đi lập lại đến 8 lần, và mỗi lần nói câu ấy thì Ông Ngoại nở nụ cười thật 

tươi, đôi mắt ngời sáng, một đôi mắt bắt đầu đi vào cõi bên kia .. Thứ hai là câu nói với Mẹ tôi: ”Cháu 

làm điều ấy thật tốt!” Ông Ngoại lập lại câu này hai lần sau khi tôi ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho 

Ông Ngoại. Và khía cạnh thứ ba diễn ra vào một giây phút vô cùng trang trọng. Đó là lúc tôi đọc Lời ban 

ơn toàn xá cho Ông Ngoại trong tư cách là Linh Mục: ”Nhân danh quyền đã ban cho tôi, tôi xin ban cho 

ông ơn toàn xá của THIÊN CHÚA để tha thứ tất cả mọi tội lỗi ông đã phạm”. Chính khi long trọng đọc lên 

lời ban ơn toàn xá này cho Ông Ngoại đang hấp hối mà tôi cảm nhận sâu xa tầm quan trọng sự hiện diện 

của Linh Mục bên cạnh một bệnh nhân hấp hối, chính vào lúc tín hữu chuẩn bị ra đi gặp gỡ Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. 

Hỏi: Điều gì nuôi dưỡng Ngài trong cuộc đời Linh Mục? 

Cha Fabrice Douérin. Khi cử hành Thánh Lễ, vị Linh Mục cầm đĩa thánh với Bánh Thánh và chén thánh, 

nâng cả hai lên và đọc: ”Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang 

đều quy về Chúa, là CHA Toàn Năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời”. Vâng, đúng thế, trọn cuộc 

đời Linh Mục nằm trong câu Phụng Vụ này: ”Chính nhờ Người, với Người và trong Người”. Điều nuôi 

dưỡng tôi chính là cuộc gặp gỡ, mối liên hệ thân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi gặp gỡ Ngài trong 

kinh nguyện, khi cử hành Thánh Lễ, lúc nguyện gẫm và khi đọc kinh Thần Vụ. Đối với tôi, đó là lương 

thực thần linh tuyệt hảo nhất nuôi sống cuộc đời Linh Mục. Ngoài ra, tôi cũng có thể quả quyết rằng tôi 

nhận ra cách thức THIÊN CHÚA hành động như thế nào trong Phụng Vụ và trong con tim của loài người. 

Dĩ nhiên là nhận thức của tôi thật hạn hẹp và trong mức độ mà THIÊN CHÚA cho phép tôi có thể nhận ra. 



Sau cùng, THIÊN CHÚA còn ban cho tôi ân huệ trọng đại là trong 

cuộc đời Linh Mục, tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ thao thức và 

tìm kiếm ơn gọi Linh Mục. Đối với tôi, đây là niềm hạnh phúc lớn 

lao khi được hân hạnh tháp tùng các bạn trẻ trên con đường tìm 

kiếm một lý tưởng sống cho mình. Tất cả những sự kiện tôi vừa 

trình bày góp phần gia tăng niềm vui trong con tim Linh Mục của 

tôi. 

... Kinh Cầu Cho Các Linh Mục. 

Lạy Chúa GIÊSU là Linh Mục cao trọng, là Đấng Tế Lễ đời đời. Bởi 

lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã 

mở kho tàng Trái Tim Cực Thánh Chúa, mà lập ra chức vị linh 

mục, thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các Linh 

Mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô 

cùng Trái Tim Chúa. 

Xin Chúa sống trong các Linh Mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. 

Xin Chúa hành động với các Linh Mục, và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm 

cho các Linh Mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của 

Chúa, để nhân danh Chúa, và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những 

việc xưa Chúa đã làm, mà cứu người ta cho được rỗi. 

Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm 

lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông 

đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn, 

đang rên rỉ than khóc, vì không có Linh Mục coi sóc, giữ gìn. Xin Chúa dùng các Linh Mục mà ở lại với 

chúng con. Xin Chúa sống trong các Linh Mục, và dùng các ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian 

này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người 

chúng con cho đến trọn đời. Amen. 
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