
PHỤC VỤ GIỮA ĐỜI 

 

Từ hơn 20 năm tôi tình nguyện phục vụ tại nhà thương với tư 

cách Linh Mục Tuyên Úy. Nhà thương mang tên cố tổng thống Ý, 

ông Alessandro Pertini hay đúng hơn Sandro Pertini (1896-1990). 

Từ Đại Năm Thánh 2000 bệnh viện Sandro Pertini ký thác cho sự 

bảo trợ của Tiên Tri Elia. Bức tượng Tiên Tri Elia đặt nơi cánh trái 

Nguyện đường Bệnh Viện. Tay phải Tiên Tri Elia chỉ về phía Nhà Tạm 

nơi có Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tay trái thì Tiên Tri cầm 

bản đá trên có khắc câu: 

- Đầy nhiệt huyết phục vụ THIÊN CHÚA các đạo binh và .. tung hô 

THIÊN CHÚA Đấng tôi tôn thờ. 

Hẳn có người thắc mắc khi trông thấy sự hiện diện - hiện diện toàn 

phần - của Linh Mục Dòng Kín Cát-Minh nơi Bệnh Viện. Vì thế tôi xin 

phép trình bày. Từ nhiều năm qua người ta tìm kiếm căn-tính đích 

thật của tu sĩ Cát-Minh trong tương quan niềm trung thành với 

THIÊN CHÚA, với Giáo Hội, với Hội Dòng và với con người thời nay. 

Sau cùng người ta muốn đóng khung ơn gọi Kín Cát-Minh trong tương quan với Giáo Hội và với thế giới. 

Riêng tôi, tôi muốn đưa ra giải thích dung hòa. Tu sĩ Kín Cát-Minh là Cộng Đoàn chiêm niệm giữa lòng 

dân Chúa và ở giữa anh chị em nghèo. Đây là lối sống thích hợp nhất đáp ứng nhu cầu hiện nay của Giáo 

Hội và của thế giới. Thật thế, ngày nay hơn bao giờ hết Hội dòng Kín Cát-Minh cảm thấy một đàng phải 

thực thi nếp sống chiêm niệm, đàng khác phải tìm cách giúp đỡ anh chị em thuộc hạng cùng-đinh trong 

xã hội. Đó cũng là nếp sống của các đan-sĩ Kín Cát-Minh nơi các miền truyền giáo. Tuy nhiên, phải xác 

định ngay: 

- Nếp sống đan-tu Kín giữa đời chỉ là chọn lựa cá nhân và được sự chấp thuận của Bề Trên. Nó không bắt 

buộc ai phải theo. Mỗi người sống theo ơn gọi riêng. 

Trở lại với nhiệm vụ Tuyên-Úy Bệnh-Viện. Tôi phân chia chương trình cho một tuần lễ như sau. Ngày thứ 

hai dành cho việc suy tư, cầu nguyện và phục vụ dưới ánh sáng mầu nhiệm THIÊN CHÚA Ba Ngôi. Ngày 

thứ ba thực thi việc tiếp đón theo đúng tinh thần Phúc Âm, nghĩa là ưu tiên cho các bệnh nhân bé nhỏ 

nghèo nàn nhất. Việc tiếp đón khởi đầu ngay từ nơi phòng cấp cứu. Ngày thứ tư dành riêng cho việc 

phục vụ thiêng liêng các nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân. Chúng tôi có giờ đọc kinh, đọc Lời Chúa 

và cầu nguyện chung. Ngày thứ năm dành cho Bí Tích Thánh Thể. Thánh Lễ cử hành hàng ngày nơi nhà 

nguyện của bệnh viện Sandro Pertini. Nhưng chúng tôi dành riêng ngày thứ năm để nhấn mạnh tầm 

quan trọng của bí tích Thánh Thể. Đặc biệt vào mỗi thứ năm cuối tháng, chúng tôi đặt Mình Thánh Chúa 

và Chầu Thánh Thể suốt ngày. Chúng tôi cầu nguyện cách riêng cho ơn gọi Linh Mục, tu sĩ và giáo dân tận 

hiến giữa đời. Ngày thứ sáu là ngày của bí tích Giải Tội tức là ngày của Hòa Giải và của lòng Thương Xót 



vô biên của THIÊN CHÚA nhân lành. Ngày thứ bảy dành cho 

việc suy tư về sự sống. Sự sống mới sinh ra ở đời này cũng 

như sự sống khởi sự nơi đời sau khi con người ra đi trở về 

Nhà Cha trên Trời. Sau cùng, Chúa Nhật là ngày của THIÊN 

CHÚA. Chúng tôi cố gắng tạo bầu khí vui tươi cho Ngày của 

Chúa. 

Châm ngôn tôi dùng cho nhiệm vụ Tuyên Úy bên cạnh các 

nhân viên y tế và bệnh nhân gồm 5 điểm: 

1/ bệnh hoạn tật nguyền không phải là tai nạn của cuộc sống 

2/ nhà thương không phải nhà tù 

3/ sống chung vẫn hơn sống riêng rẽ 

4/ luôn luôn nói: cám ơn, xin lỗi, làm ơn và mỉm cười 

5/ can đảm công khai rao giảng: Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới là Bác Sĩ và là thuốc chữa lành bệnh 

tật. 

Trong khung cảnh xã hội ngày nay nơi sự sống đang bị tước đoạt hoặc bị hủy diệt, thì chúng ta, tín hữu 

Công Giáo, cần phải trở thành muối, ánh sáng và men cho thế giới. 

Chứng từ của Cha Carmelo Vitrugno Linh Mục Kín Cát-Minh, người Ý. 

... ”Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã 

thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng 

cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại 

để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng 

của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà 

tôn vinh CHA của anh em, Đấng ngự trên Trời” (Matthêu 5,12-16). 

(”La Madonna del Carmine”, Settembre-Ottobre/2005, trang 15-19) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


