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Chức phó tế vĩnh viễn đã được Công Đồng Chung Vatican II 

(1962-1965)  tái lập. Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ hiện có 

khoảng 32 ngàn phó tế vĩnh viễn, phần lớn tại Hoa Kỳ. Riêng 

Giáo Hội Công Giáo tại Ý có 3 ngàn phó tế vĩnh viễn. 8 trên 

10 phó tế vĩnh viễn Ý đã lập gia đình. Thông thường phó tế 

vĩnh viễn chu toàn trách vụ thuộc phạm vi phụng vụ và bác 

ái. Ngoài ra các phó tế vĩnh viễn cũng thi hành công tác nơi 

các môi trường xã hội khó khăn và kém may mắn như nhà 

tù, các trung tâm cai nghiện ma túy, bên cạnh các bệnh 

nhân Sida - liệt kháng, bậc cao niên, người trẻ và các gia 

đình tan vỡ ly thân ly dị, v.v. 

Phó tế vĩnh viễn là một ơn gọi, một chức thừa tác đặt nền 

tảng trên ơn thánh của bí tích truyền chức. Chính Giáo Hội 

giữ vai trò tuyển chọn và phó tế vĩnh viễn đáp lại ơn kêu gọi 

này. Nếu ứng sinh - chức phó tế vĩnh viễn - đã lập gia đình 

và có con cái thì phải có sự đồng ý của hiền thê cũng như 

của con cái. 

Ngày 9-10-2005 nơi thờ xứ đạo Tavernelle thuộc tỉnh Pesaro-Urbino (Trung Ý), ông Michele Ambrosiani 

lãnh chức phó tế vĩnh viễn. Tân phó tế là người cha gia đình có vợ là bà Carla và 2 ái nữ là Chiara 13 tuổi 

và Giulia 9 tuổi. 

Sau ngày ông Michele Ambrosiani lãnh chức phó tế vĩnh viễn, 2 ái nữ đã viết gởi thân phụ bức thư ngắn 

sau đây. 

Ba kính yêu. 

Chúng con là Chiara và Giulia, 2 đứa con gái của Ba. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, nơi nhà thờ giáo xứ chúng 

ta, Ba đã được truyền chức phó tế vĩnh viễn. Trước cái ngày Ba được hồng phúc lãnh nhận chức phó tế 

vĩnh viễn ấy, đã trôi qua không biết bao nhiêu là năm tháng. Đây là thời gian tương đối đủ để giúp chúng 

con hiểu được con đường nào Ba đã trải qua và cách thức nào Ba đã liên hệ với Giáo Hội và với gia đình 

chúng ta .. 

Lúc khởi đầu buổi cử hành Phụng Vụ, chúng con cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Rồi khi Thánh Lễ diễn ra, Ba 

không còn ngồi chung hàng ghế với chúng con nữa, nhưng lại đứng trên bàn thờ bên cạnh Cha Sở 

PierGiorgio. Thêm vào đó, Ba còn choàng lên người chiếc áo chùng trắng khiến 2 đứa con gái của Ba 

nhìn Ba với hình ảnh hơi là lạ .. 



Sau cùng, thưa Ba kính yêu, cả Ba lẫn Má đều làm cho 2 đứa 

chúng con hiểu rằng, nếu muốn thực sự yêu mến THIÊN CHÚA 

thì đồng thời cũng phải sẵn sàng dâng hiến chính bản thân 

mình và thời giờ của mình để phụng sự THIÊN CHÚA và phục 

vụ tha nhân. Ba yêu dấu, cho dầu hiện tại 2 đứa chúng con 

chưa hoàn toàn hiểu rõ cho lắm, nhưng ít ra chúng con cảm 

thấy vô cùng mãn nguyện và hãnh diện về chọn lựa của Ba và 

chúng con xin hứa với Ba rằng, chúng con sẽ mãi mài ở gần 

bên Ba, đặc biệt trong kinh nguyện hàng ngày. 

Ký tên, 2 đứa con gái của Ba, Chiara và Giulia. 

 

... ”Các phó tế phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, 

không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. 

Họ phải bảo toàn mầu nhiệm Đức Tin trong một lương tâm 

trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được 

thi hành chức vụ phó tế, nếu không bị ai khiếu nại. Các bà vợ của các phó tế cũng vậy. Các bà phải là 

người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. Các phó tế phải là người chỉ có 

một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt. Những ai thi hành chức vụ phó tế cách tốt đẹp, 

thì được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ (1 Timôtê 

3,8-13). 

(”Noi - Genitori e Figli”, n.91, 27 Novembre 2005, trang 38-39). 
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