
KINH NGUYỆN VÀ BÔNG HỒNG TRẮNG DÀNH CHO ĐỨC THÁNH CHA 

 

Ngày 13-5-1994 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) thiết 

lập Nữ Đan Viện Kín ”Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo Hội” tại nội thành 

Vatican. Các Nữ Tu Kín thuộc Đan Viện có nhiệm vụ hỗ trợ công tác 

mục vụ hoàn vũ của Đức Giáo Hoàng bằng kinh nguyện và bằng hy 

sinh mỗi ngày dâng lên THIÊN CHÚA. Trong bài phỏng vấn dành cho 

nhật báo ”L'Osservatore Romano - Quan Sát Viên Roma”, cơ quan 

ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đan viện mẫu Biển-Đức - 

Mẹ Sofia Cichetti - trình bày như sau. 

Đan Viện chúng tôi có mục đích thật đặc biệt. Hàng ngày chúng tôi 

hỗ trợ Đức Thánh Cha trong công tác tông đồ phục vụ Giáo Hội 

Hoàn Vũ qua kinh nguyện, dâng hiến và hy sinh của chúng tôi. Ngoài 

ra Đan Viện có điểm đặc thù khác thể theo ý muốn của Đức Thánh 

Cha Gioan Phaolo II. Đó là Đan Viện phải mang nét quốc tế gồm các 

Nữ Tu đến từ các nước trên thế giới và thay đổi cứ 5 năm một lần. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II không muốn ưu đãi bất cứ Hội Dòng nào. Trái lại, ngài muốn chứng tỏ cái 

phong phú, cái khác biệt cũng như đặc tính công giáo của Giáo Hội. Khía cạnh quốc tế của Đan Viện là 

một thách đố và minh chứng cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể sống hiệp nhất trong sự khác biệt. 

Vào ngày thành lập hồi năm 1994, Đan Viện được ủy thác cho các Nữ Tu Kín Clarisse. Lý do là vì năm ấy 

dòng nữ chiêm niệm Clarisse mừng 800 năm sinh nhật Mẹ thánh Clara (1194-1253). 5 năm sau - 1999 - 

Đan Viện được ủy thác cho các Nữ Tu Kín Cát-Minh. Và ngày 8-10-2004 Đan Viện được giao cho các Nữ 

Tu Biển-Đức mà chúng tôi là thành phần. Cộng Đoàn chúng tôi gồm 1 Chị Phi-luật-tân, 1 Chị người Mỹ 

đến từ bang Colorado, 2 Chị người Pháp và 3 Chị người Ý. Chúng tôi ở tại Đan Viện này từ 3 năm qua. 

Chúng tôi chỉ còn 2 năm là hết thời hạn qui định. 

Với tư cách nữ đan sĩ Biển-Đức, lý tưởng tu trì của chúng tôi là ”Ora et labora - Cầu nguyện và lao động”. 

Nhiệm vụ hàng đầu - lao công chính yếu của chúng tôi - là CẦU NGUYỆN. Thánh Lễ là trung tâm một ngày 

sống rồi đến Kinh Thần Vụ được hát toàn bộ theo nhạc bình ca grégorien và cầu nguyện riêng. Tiếp đến 

là ”Lectio divina - Đọc và suy niệm Lời Chúa”, đọc các tác phẩm của các Thánh cũng như của các Giáo 

Phụ. Sau Kinh Nguyện là Lao Động hầu cho Kinh Nguyện được tiếp nối trong lao công thể lý và tinh thần. 

 

Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày do các Vị Tuyên Úy của chúng tôi. Đã 2 lần chúng tôi được hồng phúc 

đón tiếp Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đến cử hành Thánh Lễ lúc 7 giờ 30 phút sáng nơi nhà nguyện của 

Đan Viện. Lần đầu tiên vào ngày 2-7-2005 và lần thứ hai vào ngày 21-3-2006. Năm vừa qua - 2007 - vì 

không thể đến được nên Đức Thánh Cha mời chúng tôi tham dự một buổi cầu nguyện do ngài chủ sự tại 

nhà thờ của Phủ Thống Đốc Vatican. 



Chúng tôi được phép sử dụng một mảnh đất để trồng trọt. Chúng tôi đặt tên là ”Vườn Đức Giáo Hoàng”. 

Chúng tôi trồng rau trái cho Đức Thánh Cha và cả cho chúng tôi nữa. Chúng tôi đặc biệt gởi biếu Đức 

Giáo Hoàng những bông hồng màu trắng tỏa hương thơm ngát. Đó là những bông hồng mang tên 

”Gioan Phaolo II” mà chúng tôi biết rõ Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI rất thích. Ngoài ra chúng tôi chăm 

sóc y phục trắng của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi cũng làm y như thế trong thời Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolo II. Các công việc nhỏ bé này tạo mối hiệp thông với Đấng Kế Vị thánh Phêrô. 

Nói chung, trọn kinh nguyện của chúng tôi - cá nhân và cộng đoàn - được dâng lên THIÊN CHÚA để cầu 

cho Đức Giáo Hoàng, cho các ý chỉ của ngài, cho sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của ngài, cho các nhu cầu của 

Giáo Hội Hoàn Vũ và cho tất cả anh chị em đồng loại. Đặc biệt vào mỗi buổi sáng trong lời nguyện giáo 

dân, chúng tôi dâng một lời nguyện riêng cầu cho Đức Thánh Cha. Vào cuối mỗi Thánh Lễ và Kinh Chiều, 

chúng tôi đọc kinh “Oremus pro Pontifice - Cầu cho Đức Giáo Hoàng”. 

Mỗi ngày, ngoài việc dâng Thánh Lễ, Rước Lễ và mọi kinh đọc cho Đức Thánh Cha, chúng tôi còn lần hạt 

Mân Côi theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha. Trưa Chúa Nhật chúng tôi đọc kinh Truyền Tin với Đức Thánh 

Cha qua đài phát thanh. Mỗi chiều thứ năm và chiều Chúa Nhật có buổi Chầu Thánh Thể đặc biệt cầu 

nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý chỉ của ngài. Trong buổi Chầu Thánh Thể vào mỗi chiều thứ năm 

chúng tôi còn thêm một ý chỉ mà chúng tôi biết rõ Đức Thánh Cha rất tha thiết: cầu nguyện cho các LINH 

MỤC và cho ơn gọi linh mục. 

Thỉnh thoảng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng ký thác cho chúng tôi những ý chỉ riêng của ngài. Chẳng 

hạn lần đầu tiên khi đến Đan Viện ngài xin chúng tôi - với thái độ thật khiêm nhu và với trọn tâm tình 

hiền phụ - ngài xin chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho ngài. Ngài nói - tôi xin lập y lại lời của Đức Thánh 

Cha Biển Đức XVI, bởi vì tôi nhớ rất rõ - ngài nói: 

- Thánh Giá của chức vụ giáo hoàng đôi khi rất nặng và Cha không thể vác một mình. Cha cần sự nâng đỡ 

và lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội, đặc biệt là của những tâm hồn tận hiến, nhưng đặc biệt hơn 

nữa là của các Nữ Tu Kín và của Chị Em các con. Chị Em các con có một sứ mệnh đặc thù. 

Đó là nguyên văn lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói với chúng tôi. Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho 

ngài và cho các vị Cộng Tác với ngài. Lần thứ hai khi đến Đan Viện, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI xin 

chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho đại lục Âu châu, bởi vì lần đó ngài nói với chúng tôi về thánh Biển-

Đức. Ngài nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải giúp Âu Châu tái khám phá và sống trở lại gốc rễ Kitô của 

mình. 

... ”Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu 

ông Giacôbê là anh của ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả 

ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và 

giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân 

chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên THIÊN CHÚA lời 

cầu nguyện khẩn thiết cho ông” (Sách Công Vụ Tông Đồ 12,1-5). 

(”L'Osservatore Romano”, Edition Hebdomadaire en langue française, N.7, 19 Février 2008, trang 12)     

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


