
THIÊN CHÚA LÀ TẤT CẢ 

 

Tuần lễ từ ngày 12 đến 18 tháng 7 năm 2010, 80 bạn trẻ với sự 

tháp tùng của các tu sĩ, nữ tu và chủng sinh, đến từ khắp nước 

Ba Lan, đã tham dự ”Tuần Orione Giới Trẻ” tại Miedzybrodzie 

Bialskie. Tuần Orione Giới Trẻ do các Linh Mục dòng thánh Luigi 

Orione (1873-1940) tổ chức. Thánh Luigi Orione - người Ý - là học 

trò của Cha thánh Gioan Bosco (1815-1888) và có cùng nhiệt tâm 

trong công tác tông đồ phục vụ giới trẻ và người nghèo. 

”Tuần Orione Giới Trẻ” bắt đầu với Kinh Sáng rồi lãnh bí tích Giải 

Tội và cầu nguyện riêng. Ban chiều có các sinh hoạt vui chơi 

ngoài trời nơi sườn đồi có khung cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt 

đẹp! Các bạn trẻ đến lần đầu làm quen với các bạn trẻ khác. 

Những bạn cũ thì vui mừng gặp lại nhau! Thật hồn nhiên tươi 

thắm đượm đầy tình yêu thương huynh đệ. Và một ngày đẹp kết 

thúc với Thánh Lễ trên ngọn đồi đối diện với dãy núi cao xanh 

hùng vĩ. 

Sáng ngày 15-7 mặt trời chói chang ánh nắng như mời gọi các bạn trẻ tận hưởng thiên nhiên trong lành. 

Điều đáng nói hơn cả là Thánh Lễ do Cha Paolo Zelichowski, một tân Linh Mục cử hành. Trong bài giảng, 

Cha Paolo nhắc lại con đường đưa đến ơn gọi Linh Mục trong dòng Thánh Luigi Orione. 

Vào thời thanh xuân tôi là người trẻ mà tham vọng duy nhất là làm thế nào kiếm thật nhiều tiền, càng 

nhiều càng tốt! Nghề nào cũng được, không quan trọng, miễn là có lương thật cao! Và chuyện tuyệt vời 

là tôi thành công trong việc tìm ra một nghề, độc lập với nghề tôi đang làm. 

Rồi tôi hành nghề kiểm soát vé và sau đó, thể theo trào lưu thời đại, tôi quyết định gia nhập quân đội. 

Vào thời kz ấy, trước khi nghe tiếng gọi bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tôi sống y như thể không có sự 

hiện diện của người khác. Tôi không lưu tâm đến tha nhân. Tâm linh tình cảm chỉ thay đổi khi tôi di 

chuyển sang Pháp sinh sống. Nơi đây tôi bắt đầu làm việc với những người không có chỗ ở nhất định, 

không có nơi thường trú. Chính vào thời kz này mà tôi lắng nghe tiếng nói của con tim và khám phá ra 

chân lý: 

- Có nhiều niềm vui khi cho đi hơn là lúc nhận lãnh. 

Thời gian trôi qua cho đến năm 28 tuổi thì tôi dứt khoát từ bỏ tất cả và quyết định xin gia nhập Chủng 

Viện dòng Don Orione. Sau khi chịu chức phó tế tôi được sai đi Kenya bên Phi Châu trong vòng 3 tháng. 

Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để củng cố ơn gọi truyền giáo của tôi. 

Và ngày 15-5-2010 tôi được truyền chức Linh Mục. Nguyện ước thâm sâu và lớn lao nhất của tôi là trong 

tương lai được gởi đi làm việc tông đồ nơi các cứ điểm truyền giáo bên Phi Châu. Được như thế, tôi sẽ 



thực thi sứ vụ Linh Mục tu sĩ để góp phần vào công cuộc cứu rỗi 

các linh hồn. Giờ đây, tôi không còn ước ao kiếm thật nhiều tiền 

nhưng là cứu giúp thật nhiều linh hồn, đưa về với Giáo Hội Công 

Giáo, duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền. 

Bài chia sẻ của tân Linh Mục Paolo Zelichowski thật sự đánh động 

lòng các bạn trẻ tham dự Tuần Orione Giới Trẻ. Sau Thánh Lễ, các 

bạn trẻ vây quanh chúc mừng Cha Paolo - theo gương Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ - trở thành vị Linh Mục luôn biết lắng nghe, tiếp đón, 

an ủi và củng cố Đức Tin cho tất cả các tín hữu Công Giáo, đặc biệt 

những người mệt mỏi và bị bỏ rơi không được ai lưu tâm. 

Tiếp tục Tuần Orione Giới Trẻ, các bạn trẻ Ba Lan đã đi Cracovia 

kính viếng nhà thờ Các Cha dòng Cát-Minh nơi đã long trọng cử 

hành nghi thức phụng vụ phó thác thành phố và toàn nước Ba Lan 

cho sự bảo trợ của thánh Luigi Orione. 

Tuần Orione Giới Trẻ 2010 diễn tiến tốt đẹp. Các bạn trẻ vui vẻ chia tay với lời hẹn gặp lại tại Ngày Quốc 

Tế Giới Trẻ 2011 tại Madrid, thủ đô nước Tây-ban-nha! 

... Kể sao cho xiết những gì muốn nói; tắt một lời: ”THIÊN CHÚA là tất cả!” Làm sao đủ sức để tôn vinh 

Người? Vì chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi công trình Người thực hiện. THIÊN CHÚA khả úy 

và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của Người! Anh chị em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh 

THIÊN CHÚA, nhưng Người vẫn còn hơn thế nhiều. Để tôn vinh Người, anh chị em hãy dốc toàn lực. 

Đừng sờn lòng nản chí, dù anh chị em chẳng đi tới cùng. Ai đã từng thấy Người để mà thuật lại? Ai có 

thể ngợi khen Người cho cân xứng? Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều kể trên, và ta chỉ 

thấy một số ít trong những việc Người làm. Quả thật, chính THIÊN CHÚA đã làm nên tất cả, và ban 

tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh (Sách Huấn Ca 43,27-33). 

(”Don Orione oggi”, Rivista mensile della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Anno CV, n.8, 

Settembre 2010, trang 20-21) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


