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Hiến Chế Gaudium et Spes (Vui Mừng và Hy Vọng) của Công Đồng Chung 

Vatican II (1962-1965) nơi đoạn 3 câu 60 viết: ”Nữ giới đã tham gia vào 

hầu hết mọi ngành sinh hoạt, nên cũng phải liệu cho họ đảm trách toàn 

vẹn những chức vụ phù hợp với khả năng riêng của họ. Bổn phận của tất 

cả mọi người là thừa nhận và cổ võ sự tham gia đặc biệt và cần thiết của 

nữ giới trong sinh hoạt văn hóa”. 

 

Bà Solange de Monneron là Chủ Tịch Hội ”Talents de femme - Tài Năng 

nữ giới”. Bà vừa là mẹ gia đình vừa theo đuổi một sự nghiệp. Xin nhường 

lời cho bà nói về công cuộc tìm kiếm quân bình giữa hai môi trường: bên 

ngoài xã hội và bên trong mái ấm. 

 

Chương trình một ngày sống của tôi thật khít khao. Thức dậy từ sáng sớm tôi dành thời giờ cho các con: chuẩn bị cho chúng 

đến trường học hoặc đến ký nhi viện. Sau đó tôi đến sở làm việc và trở về nhà lúc hơn 6 giờ chiều. Gặp lại các con tôi hỏi han 

chúng về những gì xảy trong ngày rồi dọn cho chúng ăn tối. Sau đó tôi tắm rửa và đưa các con vào giường. Trước khi ngủ tôi kể 

cho chúng nghe một câu chuyện nhỏ rồi làm dấu Thánh Giá và đọc lời kinh ngắn. Tiếp đến cùng với hiền phu chúng tôi dùng 

bữa tối. Chúng tôi cầu nguyện chung trong vòng 15 phút và dành buổi tối sống bên nhau. Riêng ngày thứ tư tôi được may mắn 

sống thanh thản trọn vẹn với các con. 

 

Vừa làm việc bên ngoài vừa chu toàn công tác nội trợ ở nhà, dĩ nhiên có hai khía cạnh: thuận lợi và bất tiện. Nói về thuận lợi thì 

ngoài việc có thêm đồng lương, gia tăng ngân sách gia đình, còn có niềm vui được thăng tiến lãnh vực trí thức; có cơ hội giao 

tiếp với những thành phần chuyên nghiệp và cảm thấy thỏa mãn khi một công việc được thực hiện tốt. Điểm bất tiện là ở chỗ 

tôi thiếu thời giờ hoặc dùng thời giờ quá sít sao khiến đôi lúc bị mệt mỏi. Tôi cố gắng dùng trọn thời gian rãnh rỗi để lo cho gia 

đình. Các con tôi và hiền phu tôi chiếm chỗ đứng ưu tiên bên trên con đường sự nghiệp! 

 

Với tư cách là bà mẹ gia đình, tôi dành cho đời sống nghề nghiệp một chỗ đứng giới hạn, nghĩa là nó không phải là trung tâm 

cuộc sống, mà chỉ hiện hữu để giúp nuôi sống gia đình. Ngoài ra, cuộc sống nghề nghiệp giúp tôi biết phân chia thời giờ sao cho 

thật khéo léo để cuộc sống gia đình không phải chịu thiệt thòi. Nó cũng giúp tôi biết nhắm đến điều chính yếu. 

 

Giữa một cuộc sống bận rộn, tôi luôn có trước mắt tấm gương và hình ảnh sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ 

con người và thế giới. Trong vòng 33 năm tại thế, Người sống ẩn dật đến 30 năm. Nơi Thánh Gia Nagiarét, Người sống và lao 

động bên cạnh Thánh Cả GIUSE. Người nêu cao gương sáng và dạy cho chúng ta hiểu rằng: 

- Việc làm có giá trị khi nó được thực hiện dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA và làm việc vì Vinh Quang THIÊN CHÚA chứ không phải 

tìm kiếm vinh quang cho chúng ta. 

 

Xin phép trình bày vắn tắt về Hội ”Tài Năng Nữ Giới” mà tôi làm chủ tịch. 

 

Hội có mục đích giúp Chị Em phụ nữ biết dung hợp cách hòa điệu giữa con đường sự nghiệp và đời sống riêng tư, đặc biệt là đời 

sống gia đình. Chúng tôi đề nghị mỗi tháng một bài thuyết trình với chủ ý giúp các Chị Em nữ giới biết đương đầu với các thách 

đố nghề nghiệp - nghĩa là cần học hỏi cập nhật để thăng tiến - cũng như với thách đố cá nhân khi mang thai và sinh con chẳng 

hạn. Các thách đố giữa hai bình diện này đôi lúc xem ra trái ngược nhau. Hội Tài Năng Nữ Giới đặc biệt muốn giúp đỡ lẫn nhau 

để Chị Em phụ nữ biết suy tư về những niềm mơ ước thâm sâu nhất và tìm ra những phương thế để đạt tới mà không hẳn phải 

hy sinh hoặc là đời sống riêng tư hoặc là đời sống gia đình. Chúng tôi cũng giúp nhau biết khám phá ra trong lao công một chiều 

kích khác, ngoài chiều kích bắt buộc và gò bó. 

 

... ”Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột 

tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng THIÊN CHÚA, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. 

Tuy vậy, đừng đến trước mặt Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công 



chính như mỡ đổ trên bàn thờ xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, 

và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh THIÊN CHÚA với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con 

làm ra .. Vì THIÊN CHÚA là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần” (Huấn Ca 35,1-7/10). 

 

(”Sub Signo Martini”, Sous la protection de Saint Martin, La revue de la Communauté Saint Martin, Trimestriel - N.32 - 

Septembre 2011, trang 15) 
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