
ĐỨC ÔNG GEORG RATZINGER 

 

... ”Nơi đâu có bào đệ nơi đó là nhà!” (Đức Ông Georg Ratzinger) 

Ngày 25-10-2010 Đức Ông Georg Ratzinger - bào huynh của Đức 

nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI - đã nhận giải Hiệp Hội Thăng Tiến 

Nhạc và Nghệ Thuật Thánh, trong khung cảnh Lễ Hội Quốc Tế về Nhạc 

và Nghệ Thuật Thánh được tổ chức nhân dịp Năm Thứ 5 triều đại giáo 

hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI. 

Trong hàng mấy thập niên liên tiếp Đức Ông Georg Ratzinger điều khiển 

Ca Đoàn Nhà Thờ Chính Tòa Regensburg. Hiện tại Đức Ông nghỉ hưu ở 

Lutzengasse. Xin nhường lời cho Đức Ông Georg Ratzinger gợi lại kỷ 

niệm thời thơ ấu và nói về mối liên hệ khắn khít giữa hai anh em ruột 

thịt. 

Lúc nhỏ chúng tôi thường chơi chung và làm nhiều điều chung với nhau. Dĩ nhiên ban đầu tôi khắn khít 

hơn với Chị Maria (1921-1991) là Chị Cả. Nhưng theo dòng thời gian khi em trai Joseph lớn lên thì tôi lại 

khắn khít với em trai nhiều hơn. Chúng tôi cùng làm hang đá, cùng tổ chức các trò chơi con-nít. Đặc biệt 

có trò chơi thiêng liêng. Chúng tôi chơi trò ”làm linh mục”. Chúng tôi cử hành thánh lễ và mặc áo lễ do 

thân mẫu chúng tôi may. Chúng tôi thay phiên nhau hoặc làm linh mục chủ tế hoặc làm chú giúp lễ. 

Khi gia nhập Chủng Viện thì cả hai anh em cùng say mê Phụng Vụ, Âm Nhạc và chuyên chăm học hành. 

Ngay từ nhỏ chúng tôi đặc biệt yêu thích Phụng Vụ. Và lòng yêu mến Phụng Vụ càng tăng thêm khi 

chúng tôi trở thành chủng sinh. Còn Âm Nhạc thì đi đôi với Phụng Vụ. 

Hai anh em chúng tôi luôn sát cánh bên nhau và chỉ tách lìa trong vòng ba năm. Bởi vì năm 1947 em 

Joseph dời đến Munich. Sau đó vào năm 1950 chúng tôi lại gặp nhau tại Freising. Chúng tôi chịu chức 

Linh Mục cùng một ngày tại Nhà Thờ Chính Tòa Freising. Hôm ấy là lễ trọng hai thánh Phêrô Phaolô Tông 

Đồ 29-6-1951, tức cách đây 60 năm. 

Từ tháng 11 năm 1951 đến tháng 10 năm 1952 chúng tôi làm việc mục vụ tại Munich trong hai giáo xứ 

láng giềng chỉ cách nhau một công viên. Nhà thờ Thánh-Giuse và nhà thờ Bửu-Huyết. Năm 1955 Song 

Thân chúng tôi dời đến Freising và năm sau - 1956 - Chị Cả Maria đến sống với Cha Mẹ. Riêng tôi, mỗi 

khi có thể, tôi luôn luôn đến sum họp với gia đình tại Freising. Em trai út Joseph là niềm vui chung của 

toàn thể gia đình. 

Ngày 25-11-1981 Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) chỉ 

định làm Tổng Trưởng Bộ Giáo L{ Đức Tin và phải chuyển về thủ đô Roma. Tôi cảm thấy có chút mất mát 

bởi vì tôi hiểu rằng đây là một trọng trách đối với em tôi và như thế chúng tôi ít có dịp gặp nhau thường 

xuyên. 



Ba lần mỗi năm tôi đi Roma, đặc biệt vào mùa hè. Trong khi vào 

dịp Lễ Giáng Sinh thì Chị Maria cùng em Joseph đến nhà tôi ở 

Pentling. Vào tháng 8 chúng tôi cùng đi nghỉ hè hoặc ở Bad 

Hofgastein hoặc ở Bressanone hoặc ở Linz. Sau khi Song Thân qua 

đời, chúng tôi làm thành ”bộ ba - trio” luôn khắn khít với nhau: 

Maria-Georg-Joseph. Giờ thì chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. 

Vào tháng 4 năm 2005 trong khi diễn ra Mật Nghị Hồng Y bầu 

Giáo Hoàng tôi không hề nghĩ em trai tôi - Đức Hồng Y Joseph 

Ratzinger - sẽ được bầu làm Giáo Hoàng. Lúc ấy có nhiều người 

hỏi tôi nhưng tôi luôn xác tín là chuyện không thể xảy ra, xét vì 

tuổi tác của em trai đã cao. 

Tôi nhớ lại là Đức Thánh Cha Gioan XXIII (1958-1963) kém hơn em 

tôi một tuổi khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Nhưng vào thời 

điểm ấy không có đông đảo Hồng Y vì Đức Pio XII (1939-1958) 

chưa chỉ định các tân Hồng Y. Vì thế việc chọn lựa Đức Tân Giáo Hoàng bị ít nhiều thu hẹp. Nhưng thời 

điểm năm 2005 hoàn toàn khác. Do đó tôi không hề chờ đợi một biến cố khác thường. 

Cho đến khi nhận tin Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, phản ứng đầu tiên của tôi 

là rất buồn! Tôi biết rằng kể từ đây Đức Giáo Hoàng sẽ không còn có đời sống riêng tư và cá nhân nữa. 

Nhưng tôi đâu có biết rằng, tôi vẫn có thể giữ nguyên mối liên hệ chặt chẽ với Đức Giáo Hoàng và vẫn có 

thể gặp gỡ Người như tôi vẫn làm hiện nay với tất cả các ưu tiên dành riêng cho tôi, lúc đến cũng như 

khi đi! Tôi vẫn còn được mọi dễ dãi để gặp gỡ Đức Thánh Cha với tư cách là bào huynh của Người! 

Luôn luôn là một lễ hội và là giây phút trịnh trọng mỗi khi tôi bước xuống máy bay. Ngay nơi phi trường, 

dưới chân thang máy bay đã có xe chờ sẵn. Có cả xe cảnh sát hộ tống. Tôi được đưa thẳng về dinh thự 

mùa hè ở Castel Gandolfo hoặc đi thẳng về Vatican. Mọi người cư xử thật nhã nhặn với tôi. 

Khi đến nơi tôi được đón tiếp thật nồng hậu. Từ Các Chị Em Memores đến Các Vị Thư K{ và Nữ Tu 

Catherine. Ai ai cũng niềm nỡ tiếp rước tôi. Thật cảm động. Tiếp đến tôi đi ngay đến phòng riêng của 

Đức Thánh Cha để gặp Người. 

Đó là buổi hội ngộ đầu tiên của chúng tôi. Đối với tôi, y như thể là tôi trở về nhà, khi chúng tôi cùng nhau 

hàn huyên trò chuyện, kể cho nhau nghe những tin tức mới nhất. Giờ đây đối với tôi, Nhà chính là cuộc 

gặp gỡ với em tôi, bất kz ở nơi đâu. Bởi vì tôi cảm nhận rằng, Gia Đình của Đức Giáo Hoàng cũng chính là 

Gia Đình của tôi. 

Mỗi buổi sáng thức giấc tư tưởng đầu tiên của tôi là lời cầu xin cho Đức Thánh Cha có sức khoẻ và sức 

mạnh để chu toàn nghĩa vụ mà THIÊN CHÚA trao phó cho Người. 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người 

trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh 

hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy 



đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong 

anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, 

nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở 

lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong 

Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa 

trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại 

trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. 

Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở 

lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh 

em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA được 

tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn 

đệ của Thầy” (Gioan 15,1-8). 

(Le 13 Février 2011 - (E.S.M.) - Une interview de Mgr Georg 

Ratzinger, frère du Pape Benoit XVI) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


