
THẦY BAN CHO ANH EM QUYỀN NĂNG ĐỂ CHẲNG CÓ GÌ LÀM HẠI ĐƯỢC ANH 

EM! 

 

Từ tháng 9 năm 2012, Cha Philippe Casanova được 

chỉ định làm Cha Sở giáo xứ Saint-Étienne-de-la-

Bévéra ở Sospel thuộc giáo phận Nice miền Nam 

nước Pháp. Xin nhường lời cho Cha nói về tầm 

quan trọng việc các tín hữu Công Giáo cần phải 

khám phá và tin vững chắc vào Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ, Đấng Cứu Độ thế giới và con người, hôm 

qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. 

 

Tôi xuất thân từ một gia đình vô thần, vô thần thứ 

thiệt. Thân mẫu tôi thuộc nền văn hóa thần-kinh 

tâm-lý và có một ý niệm không tốt về Giáo Hội 

Công Giáo. Trong khi thân phụ tôi làm việc trong 

lãnh vực pháp luật. Nói thế đủ hiểu không phải 

Song Thân tôi truyền đạt Đức Tin cho tôi. Nhưng 

các ngài không có chủ ý xấu bởi vì các ngài đã xin 

rửa tội cho tôi và đã chọn cho tôi một người mẹ đỡ 

đầu thật l{ tưởng vì bà là một tín hữu Công Giáo 

sống đạo chân thành. 

Vì theo ngành luật nên có một thời gian tôi làm việc 

nơi hãng bảo hiểm chuyên đuổi theo những kẻ 

không trả tiền đàng hoàng .. Đúng là một nền huấn luyện không đưa tôi vào Đại Chủng Viện! Vì thế khi 

tôi gia nhập Chủng Viện thân phụ nói với tôi: 

- Gia đình mình có ai làm chuyện này đâu! 

Bà Nội thì hỏi: 

- Rồi cháu sẽ nhận được chức nghiệp gì trong Giáo Hội? 

Đúng là những phản ứng không công giáo! Và con đường tôi chọn không nằm trong nhãn giới của thân 

phụ tôi. 

Trong tuổi thơ tôi từng học giáo l{ và xưng tội rước lễ lần đầu. Thế thôi. Không hơn không kém. Lớn lên 

tôi theo chủ nghĩa khoái lạc. Tôi rong chơi đây đó, không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Thế rồi vào một 

cuối tuần, lúc tôi sống tại thủ đô Paris, một nữ nhân viên nơi văn phòng của tôi làm lễ thành hôn. Tôi bó 



buộc đi dự lễ. Nơi văn phòng cũng có một nữ 

nhân viên từ do thái giáo theo Đạo Công Giáo. 

Chính nhân viên này nói với tôi: 

- Chúa Nhật hôm nay nơi nhà thờ Saint-Gervais 

có thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho người lớn. 

Vì nhà thờ ngay bên cạnh nhà tôi nên tôi đến 

tham dự. Không ngờ buổi lễ hôm ấy cũng là biến 

cố đưa tôi trở về với Đức Tin Công Giáo và sống 

đạo chân thành. 

Thời gian sau đó tôi làm việc cạnh giáo xứ Saint-

Louis-d'Antin nơi tôi thường đến gặp một vị Linh 

Mục. Chúng tôi cùng trao đổi và ngài khuyên tôi 

nên tham dự các lễ nghi phụng vụ nơi nhà thờ 

Saint-Merry. Tiếp đến tôi quen biết Cộng Đoàn 

Thánh Gioan và hân hạnh gặp Cha Marie-

Dominique Philippe (1912-2006), vị Linh Mục 

sáng lập Cộng Đoàn. Sau đó tôi gia nhập Cộng 

Đoàn và thụ phong Linh Mục tại Genève. Tôi 

quên nói là tôi chào đời năm 1950 tại Tunis thủ 

đô nước Tunisie. Sau cùng tôi được gởi đi làm 

việc mục vụ tại Pháp và tôi xin gia nhập một giáo 

phận tại đây. 

Và tháng 9 năm 2012 tôi được chỉ định làm Cha Sở giáo xứ Saint-Étienne-de-la-Bévéra thuộc giáo phận 

Nice. Khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp và thành phố có rất nhiều di tích lịch sử. Các nhà thờ trong giáo 

phận đều có lối kiến trúc baroque. Đối với tôi thì như được tận hưởng trước thiên đường nơi hạ giới. 

Đây là phương tiện mục vụ có thể thật quan trọng. Nhưng cũng nên cần biết tín hữu Công Giáo ngày nay 

sống Đức Tin như thế nào. Bởi vì nếu các ngôi nhà thờ đẹp mà vắng bóng giáo dân đến tham dự các nghi 

lễ phụng vụ thì sớm muộn sẽ trở thành các bảo tàng viện thôi. Vậy thì trước tiên phải làm sao cho các 

thánh đường trở thành những nơi chốn thiêng liêng giúp tái khám phá - không phải như di tích cổ - mà 

là dấu hiệu hữu hình cho một Đức Tin sống động. 

Năm đầu tiên của một Cha Sở khi nhận một giáo xứ luôn dành để quan sát, để khám phá rồi mới lập kế 

hoạch mục vụ. Riêng tôi, tôi nghĩ cách riêng đến việc thường trực ban bí tích Giải Tội. Đây là bí tích mà 

ngày nay tín hữu Công Giáo gần như không chú { bao nhiêu. Trong khi đây là bí tích nêu cao tầm quan 

trọng lòng nhân hậu thương xót vô biên của THIÊN CHÚA đối với loài người tội lỗi. Tất cả chúng ta đều 

cần đến sự tha thứ của THIÊN CHÚA biết là chừng nào. Nó cũng giúp con người biết tha thứ lẫn nhau. 

Sau cùng, ước nguyện sâu xa nhất của tôi khi đến giáo xứ này là làm sao cho người dân Sospel khám phá 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Đức Tin vừa là một hồng ân vừa là cuộc chiến trường kz 



kéo dài đến tận cùng thời gian. Nhưng nếu Đức Chúa 

Thánh Thần ra tay hoạt động và trợ giúp thì tất cả sẽ 

trở nên dễ dàng và tiến hành nhanh chóng. Mong 

lắm thay! 

 

... Đức Chúa GIÊSU nói với Nhóm Mười Một: ”Anh 

em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 

Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, 

sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: 

nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được 

những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có 

uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu 

họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người 

này sẽ được mạnh khoẻ” (Máccô 16,15-18) .. ”Đây, 

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn 

rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì 

làm hại được anh em” (Luca 10,19). 

 

 

(”Les Nouvelles Religieuses”, No 424, 17 Mai 2013, trang 16-17) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 


