
ƠN GỌI LINH MỤC NẨY SINH TỪ GIA ĐÌNH ĐẠO ĐỨC 

 

... Tôi chào đời ngày 6-11-1973 tại Fort-de-France, thủ phủ 

Martinique. Chào đời tại thủ phủ nhưng lớn lên và trải qua thời 

niên thiếu nơi thành phố khác. Tôi là con trai duy nhất. Thân phụ 

tôi hành nghề tài xế giao hàng và từ trần năm 2002. Thân mẫu tôi 

hiện nay về hưu nhưng trước đó là nhân viên ngân hàng. Sau khi 

đậu tú tài ngành kinh tế và xã hội tôi tiếp tục trau dồi thêm về 

môn khoa học kinh tế. 

Ơn gọi Linh Mục của tôi nẩy sinh từ một gia đình Công Giáo đạo 

đức. Song thân tôi sống đạo chân thành. Ngay từ thời tôi còn bé tí 

teo Cha Mẹ mang tôi theo khi các ngài đi dự lễ. Chính vì thế - nếu 

tôi nhớ không lầm - ngay năm lên 3 tuổi tôi đã chăm chú theo dõi 

tất cả các động tác vị Linh Mục làm nơi bàn thờ khi ngài cử hành 

Thánh Lễ. Và càng ngày niềm ước muốn trở thành Linh Mục càng 

lớn mạnh trong tôi. Thêm vào đó hình ảnh Linh Mục đáng trọng 

đáng kính của Cha Sở giáo xứ như ghi khắc vào tâm tư tôi. Chính 

thời gian theo đuổi ngành khoa học kinh tế mà tôi hiểu rằng: 

- Thật đáng giá biết bao nếu tôi dấn thân phục vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và dâng hiến trọn con người tôi 

cho Ngài trong cuộc đời Linh Mục. 

Tôi trình bày ước muốn trở thành Linh Mục với Cha Sở. Ngài gởi tôi đến Cư Xá Ơn Gọi Thánh Dominique-

Savio ở Redoute. Các vị phụ trách giúp tôi phân định và tìm kiếm đâu là con đường Thánh ý THIÊN CHÚA 

muốn cho tôi đi. Cùng thời gian này tôi kết thúc học trình. Các Bề Trên quyết định gởi tôi đến Đại Chủng 

Viện Issy-les-Moulineaux thuộc giáo phận Nanterre bên Pháp. 

Thời gian đại chủng viện kéo dài từ 6 đến 8 năm tùy theo trường hợp. Các chủng sinh cần hiểu rõ nhiệm 

vụ trước tiên của Linh Mục là loan báo Tin Mừng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho con người, thánh hóa dân 

Chúa nhờ các Bí Tích và xây dựng mối hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội cũng như trong thế giới. 

Để chu toàn nhiệm vụ cao cả này, Linh Mục cần biết các thực tại của thế giới hôm nay và những khía 

cạnh đặc thù của thân phận con người. 

Thời gian sống trong đại chủng viện không ngăn cách chủng sinh với thế giới bên ngoài. Trái lại là đàng 

khác. Tôi chọn cuộc sống Linh Mục triều vì tôi muốn phục vụ Giáo Hội tại Martinique nơi tôi được hồng 

phúc lãnh nhận và lớn lên trong Đức Tin Công Giáo. Ơn gọi của tôi chính là trở thành Linh Mục trong thế 

giới và dấn thân phục vụ con người ngay nơi môi trường sống hằng ngày của họ. 

Trong thời gian thụ huấn nơi đại chủng viện bên Pháp tôi không hề bị cắt đứt với xứ sở Martinique thân 

yêu. Không. Tôi thường xuyên trở về quê hương cứ hai năm một lần. Bởi vì, chính tại Martinique diễn ra 

các hoạt động mục vụ của tôi. Thêm vào đó, thực trạng xã hội của mỗi nước khác nhau. Tôi cần biết rõ 



hoàn cảnh sống khó khăn của người dân nơi xứ sở tôi. Các 

vấn đề gia đình như: các phụ nữ bị cô lập, các bà mẹ độc 

thân và nền kinh tế thấp kém vì nhiều người bị thất nghiệp. 

Về phương diện thiêng liêng thì vị Linh Mục cần phải đáp 

ứng các nhu cầu huấn luyện; giúp các tín hữu Công Giáo biết 

chọn và đặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi trung tâm cuộc đời 

họ. 

Trước khi là Linh Mục tôi là tín hữu Công Giáo sống niềm tin 

nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh. Tiếp đến với tư cách là 

Linh Mục tôi dấn thân phục vụ Giáo Hội Công Giáo tại 

Martinique. Qua việc Đức Giám Mục đặt tay truyền chức cho 

tôi, tôi trở thành cộng tác viên của ngài trong công cuộc loan 

báo Tin Mừng. Đối với tôi, mối liên hệ với Đức Giám Mục 

bản quyền và với các anh em Linh Mục khác trong giáo phận rất quan trọng. Bởi vì, tôi không sống cô 

đơn và riêng rẽ. Trái lại, tôi sống mối hiệp thông với toàn thể Giáo Hội. Tôi đặt niềm tin tưởng nơi lời cầu 

nguyện và sự nâng đỡ của các anh chị em tôi trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi cố gắng chu toàn nhiệm vụ 

do vị Giám Mục ủy thác cho tôi. 

Chứng từ của Cha Pascal Degras bên Antilles ở Trung Mỹ. 

... ”Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà THIÊN CHÚA đã ban cho tôi ân sủng này là loan 

báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và soi sáng 

cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm THIÊN CHÚA đã an bài .. Trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ và 

nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần THIÊN CHÚA. Bởi vậy, tôi xin anh 

chị em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh chị em: những gian truân ấy là vinh quang của 

anh chị em” (Thư gửi tín hữu Êphêxô 3,8-9/12-13). 

(”Église en Martinique” Revue diocésaine - Bimensuel - 13 Décembre 2009, n. 394, trang 12-13) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


