
TẠ ƠN CHÚA VÌ ĐÃ GỌI TÔI ĐẾN PHỤC VỤ NGƯỜI 

 

... Xin thân ái kính chào quí vị. Tôi là Carmine Emanuele De Filippo, 

chủng sinh từ một năm rưỡi và tôi cảm thấy thật hạnh phúc được 

bước đi trên hành trình tiến về thiên chức Linh Mục. Năm nay tôi 23 

tuổi và đang học tại Chủng Viện Giáo Hoàng Miền ở Chieti (Italia). 

Trong thời gian thụ huấn tại Chủng Viện tôi tiếp tục hành trình huấn 

luyện được bắt đầu trong Hội Dòng Salésien Don Bosco. Tôi xin chia 

sẻ với quí vị về các chiều kích căn bản trong chương trình huấn luyện 

dành cho các Linh Mục tương lai. 

Trước hết về phương nhân bản tôi được phát triển quân bình nhờ 

cuộc sống chung và nhờ sự giúp đỡ của các chuyên viên tâm lý. Tôi 

hân hạnh tạo được các mối liên hệ thân hữu nơi cộng đoàn giúp tôi 

nhận ra những kho tàng cũng như những giới hạn của chính bản 

thân tôi. Ngoài ra nhờ chứng tá cuộc sống cao đẹp của nhiều người 

khác mà tôi luôn biết qui chiếu đời mình về với Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ, Vị Thầy Chí Thánh dấu ái của chúng ta. Trong thời gian này, mặc cho những thiếu sót và yếu hèn 

của tôi, tôi đã làm được những bước tiến đáng kể trên bình diện thiêng liêng. Tôi yêu mến việc cầu 

nguyện, hiểu rõ tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể và đặc biệt sùng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA. Tôi cố gắng tìm kiếm đâu là thánh ý THIÊN CHÚA dành riêng cho cuộc đời tôi. 

Nơi chủng viện tôi khám phá ra rằng cần phải có Cha Linh Hướng để được dẫn dắt và đồng hành. Nếu 

không có Cha Linh Hướng tôi sẽ dễ bị lầm lạc và bị mất hướng. Tôi cũng quý chuộng việc huấn luyện về 

phương diện trí thức. Tôi cố gắng lợi dụng tối đa thời gian dành cho việc học: học hành nghiêm chỉnh và 

chuyên cần. Trong thế giới hiện đại và xã hội hôm nay, vị Linh Mục nên luôn cập nhật các hiểu biết văn 

hóa để có thể đáp ứng các đòi hỏi của Dân Chúa và của Giáo Hội Công Giáo. Các chủng sinh chúng tôi 

cũng được huấn luyện về phương diện mục vụ. Chúng tôi sinh hoạt chung với giới trẻ và gặp gỡ các gia 

đình. 

Thời gian một năm rưỡi nơi Chủng Viện - cùng với Ban Giảng Huấn - tôi nhận định và xác tín rằng đây là 

con đường THIÊN CHÚA muốn cho tôi tiến bước. Ý tưởng một ngày kia sẽ trở thành Linh Mục - thể theo 

thánh ý Chúa - gieo vào lòng tôi niềm vui và sự thanh thản. Tôi cảm nhận niềm an ủi và khuyến khích sâu 

xa vì nhận được các ý kiến thuận lợi đối với bản thân tôi từ phía Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn của 

Chủng Viện. Ngày 6-3-2011 nơi Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Panfilo của Giáo Phận Sulmona tôi nhận các 

chức thánh trên hành trình tiến về chức Phó Tế và Linh Mục. Trước mặt Đức Giám Mục bản quyền và 

trước cộng đoàn giáo xứ, tôi thề hứa dấn thân với tinh thần khiêm tốn tuân phục và với niềm hân hoan, 

tiếp tục sống những ngày được thụ huấn nơi Chủng Viện để một ngày kia - nếu đẹp lòng Chúa và thể 

theo thánh ý Chúa - tôi sẽ được thụ phong Linh Mục. 



Tôi xin kết thúc chứng từ với lời van xin quý vị cầu nguyện cho tôi 

hầu tôi sống nghiêm chỉnh những ngày còn lại nơi Chủng Viện 

trong tâm tình luôn qui chiếu cuộc đời mình về với Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. Tôi xin bày tỏ niềm tri ân và luôn hiệp nhất với quí vị 

trong Tình Yêu THIÊN CHÚA và trong lời cầu nguyện mỗi ngày. 

... Tôi tạ ơn Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức 

mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ 

Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo 

ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành 

động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Đức GIÊSU 

KITÔ, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với 

đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là 

lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu 

tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức chúa GIÊSU KITÔ muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng 

của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống 

muôn đời. Kính dâng Vua muôn thưở là THIÊN CHÚA bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người 

danh dự và vinh quang đến muôn thưở muôn đời. Amen (1Timôthê 1,12-17). 
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