
SỐNG ĐỜI LINH MỤC TRONG CỘNG ĐOÀN DÒNG TU 

 

Linh Mục Antoine Phengsivilayvanh 56 tuổi và làm việc 

mục vụ tại hạt Dreux thuộc giáo phận Chartres ở Pháp. 

Xin nhường lời cho Cha vạch lại lộ trình đưa đến nước 

Pháp cũng như ơn gọi Linh Mục triều rồi chuyển sang Linh 

Mục dòng Đức MARIA Vô Nhiễm (OMI). 

Tôi chào đời năm 1954 bên nước Lào và đến tị nạn chính trị 

tại Pháp vào năm 22 tuổi. Nơi trung tâm tiếp-cư ở vùng phụ 

cận thủ đô Paris người ta chỉ dẫn cho chúng tôi cách thức 

hội nhập vào nền văn hóa xã hội Pháp. Sau đó tôi tìm kiếm 

việc làm và Quỹ Auteuil đề nghị tôi làm giám thị nơi Trung 

Tâm Vaux, nằm trong vùng Eure-et-Loir. Chính trong thời 

gian này nẩy sinh nơi tôi ước muốn trở thành Linh Mục 

triều. Tôi liên hệ với Đức Giám Mục Chartres lúc bấy giờ là 

Đức Cha Renée Michon. Để cho ơn gọi chín mùi, tôi được 

gởi đến giáo xứ Lucé phụ giúp công việc mục vụ với quý 

Cha Sở Fernand Maurenard, Patrick Popot và Charles 

Scoubat. Nhờ vậy mà tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp với các Phong Trào như Công Giáo Tiến Hành, Thanh 

Sinh Công và Thanh Lao Công v.v. 

Năm 1978 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lên ngôi Giáo Hoàng cũng là năm tôi chính thức gia nhập Đại 

Chủng Viện ở Issy-les-Moulineaux. Tôi ghi nhớ mãi mãi câu nói của vị Tân Giáo Hoàng: ”Anh chị em đừng 

sợ!” Nơi Đại Chủng Viện tôi hân hạnh quen biết thầy Michel Pansard, giờ đây là Giám Mục giáo phận 

Chartres. 

Theo chương trình, tôi vào Đại Chủng Viện để trở thành Linh Mục triều, phục vụ cho vùng Eure-et-Loir, 

nhưng vì giáo phận Orléans có một Cộng Đoàn đông đảo các tín hữu Công Giáo Lào nên Đức Cha Kuehn 

truyền chức Linh Mục cho tôi tại thành phố này. Tôi muốn tìm cách thức tỉnh Đức Tin nơi các đồng 

hương Lào trẻ tuổi của tôi bằng một biến cố đáng gây chú ý. Sau đó tôi được chỉ định làm Cha Phó phụ 

giúp Cha Sở Picard ở Beaulieu. 

Thế nhưng, tận thâm tâm, tôi ao ước thi hành sứ vụ Linh Mục trong một Cộng Đoàn Dòng Tu để khỏi 

phải sống cảnh cô-lập trong ngôi nhà xứ quạnh hiu. Tôi quyết định gia nhập Dòng Đức Mẹ MARIA Vô 

Nhiễm. Tôi được thuyên chuyển làm việc tại nhiều nơi ở Pháp cũng như ở ngoại quốc. Đặc biệt, tôi được 

chỉ định làm Linh Mục Tuyên Úy các Cộng Đoàn Tín Hữu Công Giáo Lào và từng sống 2 năm bên nước 

Guyane thuộc quần đảo Antilles. Từ năm 2008 giáo phận Chartres tiếp nhận tôi và Đức Cha Michel 

Pansard chỉ định tôi làm việc mục vụ trong hạt Dreux nơi thung lũng Avre. 

Dreux là thành phố khá đông vào khoảng 16 ngàn dân cư. Thành phố có đặc điểm là nằm trên địa bàn 

gồm hai nhánh thuộc về hai giáo phận Chartres và Évreux. Như thế có nghĩa là tôi tùy thuộc hai vị Giám 



Mục bản quyền và ở trong hai vùng hoạt động tông đồ khác 

nhau. Điều này kéo theo nhiều vấn đề đôi khi khó khăn và tế nhị. 

Thế nhưng tôi không đơn độc trong việc thực thi sứ vụ Linh Mục. 

Ngoài ra tôi còn được sự trợ giúp của Cha Guy Goudinaux một 

Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế. 

Các Cộng Đoàn giáo xứ của tôi gồm các thành phần khá khác biệt 

nhau và thật khó khăn khi muốn hiệp nhất mọi phần tử lại với 

nhau. Niềm ước ao chân thành nhất của tôi là làm sao cho tất cả 

các tín hữu Công Giáo trong địa hạt và cho mọi phong trào Công 

Giáo trong vùng biết sát cánh bên nhau để sống Đức Tin và làm 

việc tông đồ. Tôi hy vọng chuyện này có thể xảy ra, bởi vì, mọi sự 

được tiến triển từ từ. 

... ”Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên 

một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. 

Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thánh giá với Đức Chúa KITÔ, như 

vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả 

thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Chúa KITÔ, chúng 

ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là đức tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền 

chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho 

THIÊN CHÚA. Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho 

THIÊN CHÚA, trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Thư gửi tín hữu Roma 6,5-11). 

(”ÉGLISE en Eure-et-Loire”, Revue diocésaine, numéro 149, Avril 2010, mensuel, trang 8-9) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


