
ƯỚC GÌ CHƯ DÂN ĐỒNG THANH CẢM TẠ THIÊN CHÚA 

 

... 21-12-2010, chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước Lễ Giáng Sinh, Cha André 

Vanbeylen đã êm ái ra đi về Nhà Cha hưởng thọ 85 tuổi. Cha thuộc 

dòng Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA (Thừa Sai Scheut). 

Cha André Vanbeylen chào đời ngày 5-6-1925 tại Izegem thuộc 

vương quốc Bỉ. André gia nhập dòng Khiết Tâm Đức Mẹ MARIA rồi 

tuyên khấn lần đầu vào ngày 8-9-1945 và thụ phong Linh Mục vào 

ngày 6-8-1950. 3 năm sau Cha lên đường đi truyền giáo bên Phi Luật 

Tân và ở lại đây cho đến năm 1979. Sau đó Cha trở lại Bỉ và phục vụ 

nơi quê hương cho đến giây phút cuối cùng. Cuộc đời Cha là một bài 

ca tri ân và lời chúc tụng các kz công THIÊN CHÚA. Xin nhường lời 

cho Cha Alfred Spincemaille tóm lược tiểu sử. 

Cha André Vanbeylen nổi bật về lòng tốt với tính tình hòa nhã, cư xử 

nhũn nhặn, gây mối thiện cảm nơi những người được hân hạnh hợp 

tác với Cha. Đó là hình ảnh đẹp nhất về Cha. Cha thường tỏ ra lo lắng 

chăm sóc các anh em cùng dòng. Nói tắt một lời, Cha là hiện thân 

của lòng tốt. 

Cha mang rất nhiều tên. Anh em trong dòng gọi Cha là André. Vào những cuộc gặp gỡ chính thức thì 

người ta gọi Cha là Andres. Và khi cần đến Cha thì người ta gọi Cha là Dreetje. Và tên nào cũng ổn, vì mọi 

việc trôi chảy êm xuôi, không gặp vấn đề gì hết! 

Trong vòng 26 năm phục vụ bên Phi Luật Tân, Cha đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất nơi Cha. Cha đặc 

biệt giữ vai trò huấn luyện trong các Tiểu và Đại Chủng Viện và gây ảnh hưởng tốt cho nhiều thế hệ Linh 

Mục của Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân. 

Năm 1979, vì l{ do sức khoẻ, Cha André Vanbeylen trở về Bỉ và ở lại đây. Cha lần lượt phục vụ trong 

nhiều lãnh vực khác nhau từ giáo dục đến tuyên úy. Những năm cuối đời, Cha phải thường xuyên ra vào 

nhà thương và chịu nhiều cuộc giải phẫu. Nhưng trong mọi hoàn cảnh Cha luôn tỏ ra là một Linh Mục 

thánh thiện, có đức tin vững chắc, hiền hậu, ưu ái và có con tim trẻ trung. Nơi Nhà Hưu Dưỡng của Hội 

Dòng ở Torhout Cha tự tay viết lời tri ân dâng lên THIÊN CHÚA như sau. 

”Lạy Chúa, đường lối Chúa vô cùng tuyệt diệu. Con xin tri ân cảm tạ Chúa về tất cả những gì con nhận 

được từ Chúa: 

- Vì con có thể lớn lên trong một gia đình an hòa và công giáo thật đạo đức, 

- Vì con được huấn luyện trong Dòng Scheut để trở thành tu sĩ thừa sai và con đã được thụ phong linh 

mục, 



- Vì tại Phi Luật Tân con có thể đồng hành với nhiều bạn trẻ để chuẩn 

bị tiến đến thiên chức linh mục, 

- Vì tại Rumbeke con có thể phục vụ các anh em cao niên và bệnh tật 

hầu minh chứng tình liên đới huynh đệ mặn nồng, 

- Vì tại Elverdinge con có thể khuyến khích và nâng đỡ các bậc lão 

thành trong hành trình cuối cùng tiến về quê hương vĩnh cửu gặp gỡ 

Chúa, 

- Vì suốt trong các năm dài trôi qua, con đã có thể gặp gỡ Chúa trong 

Bí Tích Thánh Thể và mang Thánh Thể đến cho dân chúng. 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì con đã lãnh nhận quá nhiều, nhưng 

không phải để cho riêng con mà là để con chia sẻ với mọi người sống 

chung quanh con”. 

Và ngày 21-12-2010 là ngày ngắn nhất và u tối nhất trong năm, 4 ngày 

trước Lễ Giáng Sinh, Cha André Vanbeylen đã êm ái ra đi gặp gỡ THIÊN CHÚA, Đấng đang đến. Giờ đây 

xin THIÊN CHÚA ban cho Cha sống tràn đầy trong ánh sáng chan hòa của Ngài. 

... ”Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả 

hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, 

lạy THIÊN CHÚA, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài! Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa 

cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo 

muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy THIÊN CHÚA, chư dân phải đồng thanh 

cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái: Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc. Nguyện 

Chúa Trời ban phúc lộc cho ta! Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!” (Thánh Vịnh 67(66)). 

(”CHRONICA CICM”, Bulletin mensuel, 81e Année, No. 2, Mars 2011, trang 63-66) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


