
  TRUYỀN GIÁO NHƯ CON TIM BAO LA CỦA THIÊN CHÚA 
 

Dòng Chúa Quan Phòng thành Portieux do Linh Mục Jean-Martin Moye (1730-1793) thành lập 

vào năm 1762 tại Lorraine thuộc giáo phận Metz, miền Bắc nước Pháp. Dòng có mục đích giáo dục 

các thanh thiếu nữ nghèo sống nơi miền quê. Năm nay - 2012 - Dòng mừng 250 năm thành lập. 

Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi và con tim rộng mở với thế giới của Chị Jacqueline Heinrich, nữ tu 

dòng Chúa Quan Phòng. Chị chào đời và lớn lên trong một gia đình có bốn người con nơi một làng 

ở Alsace, Đông Bắc nước Pháp. Năm 1962 Chị gia nhập Dòng Chúa Quan Phòng đúng vào thời 

điểm diễn ra Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965). Chị tâm sự: ”Tôi may mắn vào dòng trong 

giai đoạn cởi mở, sôi động, đào sâu kinh thánh và thiêng liêng”. Xin nhường lời cho Chị Jacqueline 

Heinrich. 

 

Vốn sinh trưởng tại Alsace, thưở thiếu thời tôi chú ý ngay đến dòng Chúa Quan Phòng vì tinh thần 

đơn sơ giản dị của Hội Dòng. Lúc đó dòng đã phát triển mạnh tại Âu Châu và tại Đông Nam Á. Sau khi khấn dòng cho đến năm 

1981, tôi dạy môn Anh ngữ nơi các trường của dòng tại Colombes. Năm 1986 tôi được bầu làm Tổng Cố Vấn. 12 năm sau, tôi 

được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền với nhiệm kỳ 6 năm. 

 

Tôi rất yêu mến tinh thần của sứ mệnh Dòng Chúa Quan Phòng. Chúng tôi hoạt động để thăng tiến nhân bản và tranh đấu bãi 

bỏ mọi lý do khiến con người phải sống trong ô nhục. Chúng tôi được nhắc nhở không được tách lìa Tin Mừng của Phúc Âm Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ ra khỏi phẩm chất nhân bản của cuộc sống và các dấn thân phục vụ. Chúng tôi phải ghi nhớ: 

- THIÊN CHÚA luôn luôn đi trước trong mọi đường đi nước bước của chúng tôi! 

 

Vào năm 2004, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng Phụ Trách, tôi được một năm bồi dưỡng tại Berkeley bên Hoa Kỳ. Tôi thật sự tận 

hưởng một năm nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài chu toàn công tác phục vụ Hội Dòng. Từ năm 2005 tôi đến sống tại 

Cộng Đoàn ở Bar le Duc trong giáo phận Verdun. Trung thành với sứ mệnh của hội dòng, chúng tôi cố gắng sống gần gũi với 

người dân. Nếu có lúc nào đó chúng tôi được trở thành dấu chỉ của một Giáo Hội thân cận thì chúng tôi biết rằng Nước Trời quả 

thật bao la, rộng lớn hơn các biên cương hữu hình của Giáo Hội. 

 

Hiện tại Cộng Đoàn của chúng tôi chỉ gồm 2 chị em. Chị Odile dấn thân bênh cạnh người nghèo sống trong các khu phố bình dân 

.. Phần tôi thì Đức Giám Mục chỉ định vào Nhóm đồng hành với các phó tế tương lai. Ngoài ra tôi hợp tác với Nhóm Giáo Phận 

có nhiệm vụ linh hoạt các giáo dân nhận sứ mệnh phục vụ cho Giáo Hội. 

 

Trong cuộc sống tu trì, tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc tại bất cứ nơi đâu tôi được gởi đến để thi hành sứ mệnh. Bởi vì tôi ý 

thức sâu xa rằng THIÊN CHÚA đồng hành và đi trước tôi, trên cuộc lữ hành cùng đi với các anh chị em đồng loại. Cuộc sống tu 

dòng có một cái gì đó thật triệt để. Đây là con đường của sự từ bỏ mọi chiếm hữu của cải và quyền bính. Đời tu nhấn mạnh đến 

sự tự do thanh thoát của con tim, sự chia sẻ và tình huynh đệ. Càng chia sẻ chúng tôi càng nhận lãnh cách dồi dào. 

 

Ngoài ra, đời sống tu dòng mang một chiều kích không hữu hình nhưng lại rất quan trọng. Đó là Cầu Nguyện. Mỗi buổi sáng 

chúng tôi suy gẫm, tham dự Thánh Lễ và cùng nhau đọc kinh Thần Vụ. Chúng tôi đọc kinh nhân danh người dân sống trong khu 

phố cũng như cầu cho tất cả những ai chúng tôi có liên hệ hàng ngày và trong các sinh hoạt tông đồ bác ái. 

 

Trong cuộc sống, vào những cuộc gặp gỡ, trong nội tâm tôi thường nẩy ra niềm ao ước làm sao cho tất cả những người tôi gặp 

cảm nghiệm được và biết rằng họ được THIÊN CHÚA yêu thương biết là chừng nào! Ngài kêu gọi họ vào một cuộc đời xứng hợp 

với nhân phẩm và sự sống. Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông: mênh mông như con tim bao la của THIÊN CHÚA! 

 

... ”Lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xion, vì 

nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển. Vì 

Chúa sẽ xây dựng lại Xion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời 

họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao 

thánh điện, từ trời xanh đã xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử” 



(Thánh Vịnh 102(101),13-21). 

 

(”Église de Verdun”, Bulletin diocésain, No 22, 23 Décembre 2011, trang 282-283) 
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