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 Một trong những hạnh phúc của 

đời tôi là sống niềm vui cuộc gặp 

gỡ. Tôi cảm tạ THIÊN CHÚA ban cho tôi niềm vui được gặp mặt rất nhiều người. Bắt đầu từ 

người thân trong gia đình rồi đến các Sư Huynh La Mennais cũng như sống cạnh những người 

trở thành bạn hữu của tôi. Ngày hôm nay trong trái tim tôi có đủ mọi khuôn mặt ở lại với tôi và 

giúp đỡ tôi. 

 

 Thời xuân trẻ việc tham gia phong trào Thanh-Sinh-Công đã trau dồi kiến thức làm tăng trưởng 

trong tôi niềm ước nguyện tìm kiếm THIÊN CHÚA cũng như trao ban sức mạnh và nâng đỡ tôi 

trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. 

 

 Tôi cũng có cơ may làm việc cho hợp tác xã trong vòng 3 năm bên nước Haiti cạnh các trẻ em 

và người trẻ. Điều này củng cố nơi tôi niềm ước muốn xả thân phục vụ người khác như tôi từng 

hoạt động nhiều năm trong các hội đoàn dành cho giới trẻ. Đây là điều chính yếu trong ơn gọi 

được sai đi của tôi. 

 

 Tôi từng điều khiển hai trường trung học và tạo được mối giây thân tình với một quần chúng 

quyến luyến đã gieo rắc nhiều niềm vui. Các năm sinh hoạt này làm phát triển nơi tôi sự nhạy 

cảm đối với nền giáo dục dành cho người trẻ cũng như cho phép tôi nhận rõ hơn các nhu cầu đặc 

biệt của giới trẻ ngày nay. 



 Hiện tại tôi được chỉ định phụ trách mục vụ giới trẻ trong phạm vi các sinh hoạt liên quan đến 

hệ thống nối kết các trường học và các hiệp hội của dòng Sư Huynh Các Trường Công Giáo La 

Mennais. Với tư cách Sư Huynh tôi dấn thân phục vụ một hệ thống, hay nói đúng hơn, một gia 

đình, đồng thời vẫn giữ mối giây liên hệ mật thiết và cụ thể với Giáo Hội địa phương tại Rennes. 

 Được hồng phúc sống trong cộng đoàn và hàng ngày đâm rễ sâu trong kinh nguyện cũng như 

lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, tôi cố gắng sống kinh nghiệm thần bí về THIÊN CHÚA giữa 

lòng thế giới. Tôi muốn làm chứng về một vì THIÊN CHÚA luôn luôn tìm kiếm con người và 

luôn luôn mong muốn cho con người được phát triển và được hạnh phúc. 

 Được linh hứng bởi đặc sủng của vị sáng lập là Cha Jean-Marie de La Mennais cũng như nền tu 

đức của ngài là một con người hoạt động luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự Quan Phòng của 

THIÊN CHÚA, thì sống ơn gọi tu huynh đối với tôi ngày hôm nay chính là sống trọn vẹn cuộc 

sống như là một hồng ân nhưng không nhận lãnh từ THIÊN CHÚA. 

 

 Năm Đời Sống Thánh Hiến bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng 30-11-2014 và sẽ kết thúc 

vào ngày 2-2-2016 lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa GIÊSU vào đền thánh. Vào ngày khai mạc Năm 

Đời Sống Thánh Hiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết thư gởi các người nam nữ thánh hiến 

trong đó có câu: ”Chúng ta được mời gọi cống hiến một mẫu gương sống cụ thể về cộng đoàn, 

hầu cho, qua sự nhìn nhận phẩm giá của từng người và qua việc chia sẻ ân huệ mà mỗi người 

cưu mang, cho phép sống mối quan hệ huynh đệ chân thành”. Đây có lẽ cũng là lời mời gọi chân 

thành gởi đến từng cộng đoàn của chúng ta: ”Hãy phản ảnh một tình huynh đệ sống thực có khả 

năng gợi lên niềm ước muốn nếm hưởng tình huynh đệ và ngay cả việc phổ biến tình huynh đệ 

nữa”. 

 ... ”Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Chúa KITÔ, tôi cho là thiệt thòi, so 

với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức KITÔ GIÊSU, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất 

hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Chúa GIÊSU KITÔ và được kết hiệp với Người. 

Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin 

vào Đức Chúa KITÔ, tức là sự công chính do THIÊN CHÚA ban, dựa trên lòng tin. Vấn 

đề là được biết chính Đức Chúa KITÔ, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục 

sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với 

Người trong Cái Chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 

Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng 

chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Chúa GIÊSU KITÔ chiếm 

đoạt” (Philipphê 3,7-12). 

 (”Église en Ille-et-Vilaine”, Vie diocésaine, Mensuel, No 261, Février 2015, trang 19) 
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