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Năm 1997 kỷ niệm 100 năm sinh nhật trên trời của thánh nữ Teresa 

Hài Đồng GIÊSU (1873-1897). Năm kỷ niệm đạt đỉnh cao với biến cố 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tôn phong vị nữ tu 

Dòng Kín khiêm hạ và trẻ trung lên hàng Tiến Sĩ Hội Thánh, trong 

Thánh Lễ trọng thể vào Chúa Nhật 19-10-1997 tại quảng trường 

thánh Phêrô.. 

Trước đó, nhiều nơi trên thế giới tổ chức các buổi học hỏi về cuộc 

đời và về sứ điệp của vị nữ thánh. Chẳng hạn bên nước Argentina, 

thuộc Châu Mỹ Latinh nơi giáo xứ Lanuse, Linh Mục Luis - Cha Sở họ 

đạo - tổ chức cuộc rước kiệu bức tượng nữ thánh qua các con đường 

của khu phố nghèo nàn nhất. Vừa đi, đoàn tín hữu rước kiệu vừa hát 

thánh ca và lần hạt Mân Côi. Sau buổi rước tất cả các thanh thiếu 

niên của giáo xứ tập họp lại lãnh phép lành của Cha Sở trước khi giải 

tán. Sau đó, để đánh dấu một ngày lễ vui của giáo xứ, các em được uống sôcôla nóng và ăn bánh ngọt. 

Nhưng điều đáng nói nhất là cử chỉ yêu thương trìu mến của Cha Luis đối với các trẻ em nghèo. Cha giơ 

tay ban phép lành cho từng em, ghé tai nói nhỏ với mỗi em vài lời. Rồi Cha ôm hôn từng em một với 

trọn tình yêu thương của một người Cha đối với con cái. 

Trên trời cao, hẳn Chị thánh Teresa Hài Đồng GIÊSU vui mừng trước khung cảnh cảm động này. Lúc sinh 

thời Chị thánh rất yêu thương các trẻ em. Phép lạ đầu tiên Chị thánh cầu bầu trước tòa THIÊN CHÚA là 

chữa lành một em bé 3 tuổi bị câm điếc. 

... Tại hai quần đảo Wallis và Futuna bên nước Polynésie thuộc Đại-dương-châu, trong khung cảnh kỷ 

niệm 100 năm thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU qua đời, có nhiều cuộc hội thảo bàn tròn về ”con đường 

thơ ấu thiêng liêng” của thánh nữ. Một cặp vợ chồng Công Giáo cũng tham dự các cuộc hội thảo này. 

Đây là cặp vợ chồng gặp không biết bao nhiêu khó khăn trong đời sống gia đình. Trước hết, họ son sẻ 

không con cái. Rồi lại bị đau bệnh liên miên và nhiều vấn đề khác. Nhưng nhờ các buổi học hỏi về đời 

sống thiêng liêng của thánh nữ Teresa họ bắt đầu chấp nhận các thử thách trong niềm tin tưởng phi 

thường. 

Cuộc gặp gỡ tinh thần với thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU như một luồng sáng huy hoàng chiếu dọi vào 

một tổ ấm phủ đầy bóng tối, chán nản vì đau khổ. Từ đó, người vợ thay đổi hẳn thái độ. Trong môi 

trường làm việc, chị can đảm nói về thánh nữ Teresa cho các bạn đồng nghiệp. Rồi hai vợ chồng quyết 

định đi hành hương Lisieux, viếng thăm các nơi từng ghi dấu các vết chân thánh nữ. Cuộc hành hương 

như mang theo tất cả tâm tình của người dân thuộc hai quần đảo Wallis và Futuna hết lòng mộ mến 

thánh nữ Teresa thành Lisieux. 

... Tại Hoa Kz, nơi Tổng Giáo phận New York có một giáo xứ mang tên Áo Đức Bà và thánh Stephano. 

Giáo xứ do các Cha dòng Cát-Minh coi sóc từ năm 1990. Đây là giáo xứ cổ xưa có từ 150 năm nay. Ngôi 



thánh đường có lối xây cất tuyệt đẹp, do đại kiến trúc sư gốc Ý tên 

Costantino Brumidi (1805-1880) thực hiện. Vào thời kz đó, người 

dân vùng này âu yếm gọi kiến trúc sư Brumidi là Buonarrotti 

MichelAngelo (1475-1564) đệ nhị. 

Các Cha dòng Cát-Minh chu đáo chuẩn bị mừng lễ thánh nữ Teresa 

Hài Đồng GIÊSU vào ngày 1-10-1997 thật long trọng. Chuẩn bị bằng 

các bài giảng các buổi tĩnh tâm và nhất là kêu mời mọi người sốt 

sắng, chẳng những tham dự Thánh Lễ các Chúa Nhật mà cả ngày 

thường khi hoàn cảnh cho phép. Lời kêu gọi được toàn thể giáo dân 

trong giáo xứ nhiệt liệt hưởng ứng. Khi đến chính ngày 1-10 bức 

tượng thánh nữ Teresa Hài Đồng GIÊSU đặt trước bàn thờ được 

trang hoàng toàn bằng hoa hồng với ba màu sắc: vàng, trắng và đỏ, 

trông tuyệt đẹp. Sau Thánh Lễ, các cánh hoa hồng được phân phát 

cho mọi người có mặt trong nhà thờ. Thật là một ngày lễ huy hoàng không phải bằng hình ảnh lộng lẫy 

bề ngoài cho bằng các ân lành Chị thánh Teresa Hài Đồng GIÊSU cầu bầu trước tòa THIÊN CHÚA tuôn đổ 

xuống cộng đoàn giáo xứ. Muôn vàn ghi ơn Chị Thánh! 

... ”Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào THIÊN CHÚA, và có THIÊN CHÚA làm chỗ nương thân. Người ấy như 

cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên 

cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì 

nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Ta là THIÊN CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử 

thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Con chim quốc ấp 

trứng nó không đẻ, kẻ làm giàu bất chính nào có khác chi: nửa cuộc đời, nó phải bỏ giàu sang, và rốt 

cuộc, cũng chỉ là một đứa ngu đần” (Giêrêmia 17,7-11). 

(”Dans le SILLON missionnaire”, 1+2+3/1998, trang 15-18) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


