
SỨ VỤ GIAO HÒA LOÀI NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA 

 

... Tôi may mắn sống trong Cộng Đoàn các Linh Mục và cùng 

với các vị tôi thực thi các sáng kiến mục vụ. Trong các sứ vụ 

từng thi hành như Tuyên Úy Sinh Viên Học Sinh, Cha Phó rồi 

Cha Sở, tôi đã nối kết mạng lưới thân hữu thật đậm đà. Giờ đây 

mặc dầu bước qua tuổi 80 tôi vẫn không cảm thấy mình là kẻ 

”ăn không ngồi rồi” nhưng vẫn còn hăng say tích cực tham gia 

các sinh hoạt mục vụ của một Cộng Đoàn sinh động gồm 5 Linh 

Mục đang ở lứa tuổi đáng là con cái của tôi. 

Dĩ nhiên giữa chúng tôi đôi lúc tỏ hiện những hố chia cách thật 

rõ ràng về tuổi tác, thế hệ và nền huấn luyện. Nhưng sự khác 

biệt không đẩy chúng tôi ra xa nhau, trái lại, đó là yếu tố giúp 

chúng tôi luôn biết học hỏi, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. 

Vượt lên trên những khác biệt, chúng tôi chỉ hướng đến mục 

đích tối hậu với các trách nhiệm chu toàn. Bằng mọi cách các Linh Mục phải giúp Cộng Đồng dân Chúa 

tiến bước trên hành trình Đức Tin. Chúng tôi cảm thấy thật nhỏ bé đứng trước nghĩa vụ phải hoàn thành 

dự án bao la rộng lớn mà Công Đồng Chung Vatican II đã đề ra cho Giáo Hội Hoàn Vũ. Niềm vui mỗi khi 

nhắc đến danh xưng ”Dân THIÊN CHÚA” cũng là niềm vui khi ý thức rằng Hội Thánh có chỗ đứng rõ ràng 

trong cuộc lữ hành của con người trên trần gian. 

Sở dĩ tôi chọn cuộc sống Linh Mục là vì tôi nhận ra sự khác biệt mênh mông giữa THIÊN CHÚA tôi khám 

phá ra và tôn thờ / với THIÊN CHÚA mà những người sống chung quanh tôi nhất định từ khước hoặc 

chối bỏ. Lúc ấy tôi là sinh viên triết tại đại học Sorbonne ở thủ đô Paris. Tôi tự nhủ: 

- Giữa THIÊN CHÚA và loài người hẳn có sự hiểu làm! Cần phải xóa bỏ sự hiểu lầm này! 

Và tôi quyết định trở thành Linh Mục. Suốt cuộc đời trong tư cách Linh Mục tôi luôn luôn cố gắng thực 

thi ý hướng: 

- Xóa bỏ sự hiểu lầm giữa loài người với THIÊN CHÚA. 

Nói cách khác: 

- Giao hòa loài người với THIÊN CHÚA. 

Nơi chốn thần bí cao cả nhất trong cuộc đời Linh Mục của tôi chính là Bí Tích Thánh Thể và việc cử hành 

Thánh Lễ. Tiếp đến là tầm quan trọng mối liên hệ giữa Linh Mục và Cộng Đồng Dân Chúa. Linh Mục hiện 

hữu vì Dân Chúa. Vì thế Linh Mục cần phải dành thời giờ để phục vụ và lắng nghe Dân Chúa. Linh Mục 

tôn trọng cuộc sống riêng tư của từng người từng tín hữu. 



Mỗi lần cử hành bí tích Thánh Thể, tôi thường có cùng cái nhìn khi chiêm 

ngắm Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và khi hướng về Cộng Đoàn tín 

hữu ở trước mặt đang tham dự Thánh Lễ. Mối liên hệ khít khao giữa Đức 

Chúa GIÊSU Thánh Thể và cộng đoàn Dân Chúa, đối với tôi thật sống động 

và vô cùng quan trọng. 

Chứng từ của Cha Robert Jorens, Cha Phó giáo xứ Saint-Jean-Baptiste de 

La Salle ở thủ đô Paris nước 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! 

(”Croire Aujourd'hui”, la Foi dans la Vie, n.265, Mars 2010, trang 14) 
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