
GIÁO DÂN THỪA SAI Ý BÊN BA-TÂY (BRAZIL) 

 

Bà Anna Maria Rizzante làm việc tông đồ với tư cách thừa sai giáo 

dân tại Amazzonia bên nước Ba-Tây thuộc Châu Mỹ La Tinh. Bà cùng 

với hiền phu Sandro và hai con - một trai một gái - dấn thân phục vụ 

người nghèo. Thời thiếu nữ, Anna Maria có ý định dâng mình cho 

THIÊN CHÚA trong Hội Dòng Đaminh thánh nữ Caterina thành Siena. 

Hội Dòng có một Cộng Đoàn tại Scandolara (Bắc Ý) nơi quê sinh của 

thiếu nữ. Nhưng THIÊN CHÚA Quan Phòng định liệu cách khác. Không 

thực hiện được ước nguyện tu trì, Anna Maria dấn thân phục vụ người 

nghèo, những ai cần sự trợ giúp. Sau khi lập gia đình, bà Anna Maria 

Rizzante tiếp tục lý tưởng tông đồ. Bà cùng chồng và hai con tình 

nguyện đi truyền giáo tại Ba-Tây với tư cách thừa sai giáo dân. Xin 

nhường lời cho bà bà Anna Maria Rizzante. 

Chính Song Thân gieo vào lòng tôi thiện ý dâng hiến cuộc đời phục vụ 

anh chị em xa xôi và nghèo khổ. Trước tiên, Cha Mẹ tôi nêu cao gương 

sáng về cuộc sống vị tha xả kỷ. Ngay từ thơ bé tôi được song thân giáo 

dục phải luôn luôn chú ý đến tha nhân, đặc biệt người nghèo. Tâm tình trìu mến thương yêu người 

nghèo theo sát và đưa tôi đến Bologna rồi đến Roma. Nơi thủ đô Roma tôi trải qua 10 năm của thời 

thiếu nữ trong việc học hành, cầu nguyện và các công tác thiện nguyện. Đó là những năm tuyệt vời để lại 

nơi tôi những kỷ niệm khó quên. 

Từ các năm tháng này, chín mùi nơi tôi ước muốn dấn thân hoạt động tông đồ. Quyết định chung kết 

đưa tôi từ Roma sang làm việc tại Amazzonia bên Ba-Tây, với tư cách thừa sai giáo dân. Đó là năm 1978. 

Cùng với các tín hữu Công Giáo tại địa phương chúng tôi dành ưu tiên cho các hoạt động nhằm thăng 

tiến cuộc sống nữ giới. Chúng tôi lắng nghe và chia sẻ cuộc sống của phụ nữ trong một xã hội có nhiều 

nghèo đói và bất công. Chúng tôi cố gắng làm sao cho cuộc sống của nữ giới có ý nghĩa, diễn ra trong tự 

do hoàn toàn và mang lại nhiều hoa quả phong phú. 

Tôi kết hôn với Sandro và chúng tôi có hai con, một trai một gái. Thời gian tới chúng tôi sẽ hân hạnh trở 

thành ông bà nội ngoại của các cháu. Tôi là người mẹ người vợ Công Giáo may mắn. Bởi vì, cùng với hiền 

phu Sandro, chúng tôi chia sẻ trong mọi lãnh vực. Chẳng những chúng tôi hợp tác trên bình diện hôn 

nhân và gia đình mà còn chung mối hiệp thông sâu xa về lý tưởng và cuộc sống. Thật tuyệt vời! Niềm 

hiệp thông vợ chồng chúng tôi nhận lãnh với niềm tri ân chân thành như hồng ân cao cả đến từ THIÊN 

CHÚA. Niềm hiệp thông khuyến khích chúng tôi sống trung tín nghĩa phu-thê và trung tín với ơn gọi mà 

mỗi người được kêu mời thực hiện. 

Nhưng trước hết và trên hết, chúng tôi thề hứa trung tín với THIÊN CHÚA của người nghèo và trung tín 

với người nghèo của THIÊN CHÚA, cũng như trung tín với đất đai của THIÊN CHÚA. Chính trong ý hướng 

sau cùng này mà chúng tôi dấn thân hoạt động trong lãnh vực Mục Vụ Điền Địa, trực thuộc Hội Đồng 



Giám Mục Ba-Tây. Chúng tôi tranh đấu cho dân nghèo có cuộc sống 

xứng đáng hợp nhân phẩm, thắng vượt bất công, nghèo đói và đàn áp 

từ nhiều phía. 

Tranh đấu của chúng tôi không đi theo chiều hướng chính trị nhưng 

nằm trong lãnh vực xã hội theo đúng tinh thần Tin Mừng của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. Hoạt động của các thừa sai giáo dân chúng tôi luôn luôn 

được Lời Chúa soi sáng hướng dẫn. Cuộc sống của chúng tôi không dễ 

dàng xuôi chảy nhưng tràn đầy khó khăn. Tấm gương của biết bao thừa 

sai bị giết vì các hoạt động tranh đấu cho dân nghèo luôn luôn ở trước 

mắt chúng tôi. Chúng tôi không nao núng sợ hãi. Đôi khi công việc hoạt 

động tông đồ của chúng xem như vô ích và thất bại. Nhưng chính lúc 

ấy, chúng tôi cảm nhận sâu xa quyền năng vô biên của THIÊN CHÚA. 

Chính THIÊN CHÚA sẽ ra tay can thiệp đúng thời đúng lúc. Chính Ngài 

giải phóng và cứu thoát dân nghèo của Ngài. Chúng tôi - đầy tớ của 

THIÊN CHÚA - chúng tôi hoàn toàn đặt trọn tin tưởng phó phác nơi Tình 

Yêu của Ngài. 

 

... ”Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ THIÊN CHÚA, ăn ở theo đường lối của Ngài. Công khó tay bạn 

làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào 

cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc 

lộc THIÊN CHÚA dành cho kẻ kính sợ Ngài. Xin THIÊN CHÚA từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. 

Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con 

cháu. Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình” (Thánh Vịnh 128 (127). 

(”Allez, Allez Petites”, Quadrimestrale della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da 

Siena, Numero 3, Anno II, Santa Natale 2008, trang 13-15) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 


