
CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN THIÊN CHỨC LINH MỤC 

 

... Tôi đến làm việc mục vụ tại Martinique từ ngày 6-1-2006. Trước 

đó tôi thi hành sứ vụ Linh Mục nơi giáo xứ thuộc giáo phận Rouen 

ở miền Tây Bắc nước Pháp trong vòng 20 năm. Tôi sinh trưởng tại 

Périgord trong một gia đình Công Giáo sống đạo chân thành. 7 

trong số 18 Cô Bác Cậu Dì của tôi dâng mình cho THIÊN CHÚA. 

Năm 20 tuổi, tôi nghe tiếng Chúa mời gọi tôi phải thay đổi hướng đi 

cuộc đời. Tôi đáp lại tiếng Chúa và tự nhủ: 

- Không, tôi sẽ không thi hành một nghề nghiệp. Tôi sẽ không lập 

gia đình và sẽ không có con cái. Tôi sẽ thuộc về THIÊN CHÚA. Tôi sẽ 

dâng hiến đời tôi cho Ngài để phụng thờ Ngài và để cho loài người 

được cứu thoát muôn đời. 

Tôi trở thành Linh Mục. Trên tấm ảnh kỷ niệm ngày thụ phong Linh 

Mục tôi ghi lời thánh Phaolô: ”Nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với THIÊN CHÚA” (2 

Côrintô 5,20). 

Niềm vui sâu xa nhất của tôi trong tư cách Linh Mục chính là được hồng phúc làm người tôi tớ Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ, được trở thành dấu chỉ và là người bạn của Đấng Tình Quân trao hiến mạng sống cho anh 

chị em mình. Vui hưởng niềm vui Linh Mục nhưng tôi không bao giờ quên thân phận thấp hèn của tôi 

với cái nghèo nàn, những giới hạn và lỗi lầm của tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ Linh Mục 

vì được trở thành dụng cụ lòng nhân hậu bao la của THIÊN CHÚA là CHA. Còn hạnh phúc nào hơn khi 

được mỗi ngày cử hành Thánh Lễ và thông truyền cho hối nhân niềm vui vì được tha thứ mọi tội lỗi! 

Hiện tại tôi sống trong Cộng Đoàn của 12 nữ giáo dân tận hiến. Các Chị thuộc về Tổ Ấm Bác Ái. ”Tổ Ấm 

Bác Ái - Foyers de Charité” được thành lập thể theo ước nguyện của nữ tôi tớ Chúa Marthe Robin (1902-

1981) một nhà thần bí người Pháp. Tổ Ấm Bác Ái quy tụ các giáo dân - nam và nữ - đôi khi cũng có các 

cặp vợ chồng nữa. 

Đối với Cộng Đoàn 12 nữ giáo dân tận hiến này thì tôi không phải là Linh Mục Tuyên Úy, cũng không phải 

là Cha Sở, nhưng đúng ra là Người Cha, là Mục Tử, là người quản đốc của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi có 

nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn, nâng đỡ, khuyến khích, tạo nên mối giây hiệp nhất và là người tôi tớ 

của các Chị Em tôi, giúp Các Chị Em tiến bước trên con đường nên thánh cũng như chu toàn sứ mệnh mà 

THIÊN CHÚA trao phó cho mỗi người. 

Sứ vụ đặc thù của vị Linh Mục phụ trách ”Tổ Ấm Bác Ái” là giữ vững mối hợp tác chặt chẽ giữa mọi thành 

phần trong Tổ Ấm. Tất cả cùng nhau tạo nên Tổ Ấm Bác Ái. Công tác chuyên biệt của Tổ Ấm Bác Ái là tổ 

chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, THIÊN CHÚA nói với con tim của mỗi 



người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp 

tín hữu Công Giáo hưởng nếm Lời sống 

động của THIÊN CHÚA, gặp gỡ Đấng ngự 

trong mỗi một người và để cho Ngài lôi 

cuốn chúng ta về với niềm vui Phục Sinh: 

chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống 

mới. Một nữ giáo dân sau khi tham dự một 

tuần cấm phòng đã cảm động nói chúng 

tôi: 

- Con ra về với con tim tự do và vui sướng. 

Qua trung gian Đức Chúa Thánh Thần, quý 

vị đã biến đổi con thành một con người mới với cái nhìn mới về cuộc sống và về thế giới. 

Thật là niềm vui lớn lao dành cho tôi khi tôi được thông truyền kho tàng Phúc Âm cho các anh chị em tôi. 

Tôi không thể làm gì khác hơn là chúc tụng THIÊN CHÚA Ba Ngôi, THIÊN CHÚA Tình Yêu, về tất cả những 

gì Ngài thực hiện trong các tâm lòng luôn luôn sẵn sàng, về mối giây Ngài kết hợp giữa các thành viên 

của Tổ Ấm, về những chặng đường đẹp của tha thứ và chữa lành, cũng như về lòng quảng đại và sự kiên 

trì của tất cả những anh chị em phải trải qua những thử thách đau thương. 

Trong cuộc đời Linh Mục của tôi có một điểm chính yếu. Đó là sự hiệp nhất và tình hiệp thông được thể 

hiện qua sự vâng lời. Vì làm việc dưới sự điều khiển của Vị Tổng Phụ Trách các Tổ Ấm Bác Ái rải rác trên 

44 quốc gia ở 4 lục địa khác nhau, và dưới sự coi sóc của Đức Giám Mục bản quyền, tôi cảm thấy thật 

hạnh phúc vì được hợp tác vào một công trình vượt xa khả năng hạn hẹp của tôi, công trình được xây 

dựng trên nền tảng vững chắc vì lợi ích chung và trong sự hiệp nhất. 

Tôi xin kết thúc chứng từ bằng tiếng kêu tri ân dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc: 

- Hỡi Đức MARIA Mẹ con! Nhờ Mẹ con đã nhận lãnh không biết bao nhiêu ơn lành của THIÊN CHÚA. Xin 

Đức Mẹ gìn giữ con cũng như gìn giữ tất cả các Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo được trung tín với ơn 

gọi cao cả linh thiêng là thiên chức Linh Mục. 

Chứng từ của Cha Emmanuel Aine người Pháp. 

 

... CẦU NGUYỆN CHO HÀNG LINH MỤC 

Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. 

Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

 

 



CHÚA NHẬT 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô 

nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ hấp hối, toát mồ hôi máu, và 

vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội 

Thánh được ơn giữ tình ý thật ngay lành trong khi tiếp xúc thân mật 

với các tâm hồn. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ 

MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

THỨ HAI 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô 

nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU bị lôi hết tòa án này đến tòa án 

khác, bị tạt vả, nhạo báng, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu 

bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn vui lòng dứt bỏ hết 

những gì có thể hiểm nghèo cho ơn Thiên Triệu cao cả. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ 

MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

THỨ BA 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của 

Mẹ bị đánh đòn, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được 

ơn cho rước lễ với lòng tin tưởng, cung kính và mến yêu. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là 

kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

THỨ TƯ 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa 

GIÊSU đội mũ gai, đầy đờm rãi, bị khinh dể và hành hạ như một con sâu đất, và, vì sự đau đớn ấy, con 

nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn thâm cảm những nỗi thống khổ của Đức 

Chúa GIÊSU, khi các ngài bước lên bàn thờ để tái diễn kỷ niệm đau thương ấy. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là 

kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

THỨ NĂM 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, khi Con Thánh của Mẹ bị 

bêu diễu, ăn vận như một vua hề, để cho chính các thụ sinh Người chế nhạo, và Mẹ nghe thấy tiếng la ó: 

Hãy khử Nó đi! Hãy khử Nó đi! Hãy đóng đanh Nó đi! Vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các 

Linh Mục trong Hội Thánh được ơn biết hoàn toàn quên mình trong mọi thành công. 



Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên 

tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng 

Mẹ! 

THỨ SÁU 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim 

vô nhiễm Mẹ, trong hồi Mẹ cô đơn sầu khổ đợi chờ Con Thánh 

của Mẹ Phục Sinh và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu 

cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn tin cậy Mẹ như con 

thảo trong mọi lúc, song nhất là trong giờ phút hiểm nghèo, tội 

lỗi hoặc nản lòng. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên 

tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng 

Mẹ! 

THỨ BẢY 

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa 

GIÊSU hấp hối suốt ba giờ trên Thập Giá, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục 

trong Hội Thánh được ơn đọc Kinh Nhật Tụng cho tử tế và coi việc cử hành Thánh Lễ như hạnh phúc, 

như trung tâm của đời mình. 

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là 

kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ! 

(”Église en Martinique”, Revue diocésaine - Bimensuel - 11 Avril 2010, n. 402, trang 14-15) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


