
 

 

NỐI KẾT 8/2014 
 

Nối lại vòng tay 
 Kết chặt tâm tình 

 
Tháng Tám. Trời thu lặng buồn. Từng cơn mưa ào ạt, gọi nỗi buồn lặng câm. Tuổi già vốn 

đã cô đơn giữa cái xô bồ của kiếp người vội vã, lại còn thích gậm nhấm nhứng hoài niệm xa xưa. 
Có thể là những ký ức của tuổi thơ thần thánh. Có thể là tiếc nuối của những ước mơ thiếu thời mà 
nay không thực hiện được. Nhưng hơn hết là những cột mốc thay đổi hướng đi của cuộc đời mình. 
Như cây đời lặng lẽ mà cá nhân mỗi người đã gieo. Nay đã đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái, để 

lại cho đời. Có thể kết quả không được như ý. Nhưng vẫn là những hoa trái mình đã vun trồng. 
Tháng Tám, như vài người nhận định, là những ngày hội của gia đình DonBosco63, đặc biệt: 

- Ngày giỗ của Ân sư và một người bạn.  
- Mừng Ngân Khánh Linh Mục của hai thành viên trong gia đình.  

Tất cả đã nối kết được những gắn bó của tình thân. Nếu người chết đã “nối linh thiêng vào đời”, thì 
sự quan tâm của người sống với nhau đã cho mỗi thành viên trong gia đình thêm nghị lực để tiếp 

nối con đường mình đã chọn và hăng hái tiến bước trên đường đời.   
 những ngày đáng nhớ trong tháng 9:  



1. Kỷ niệm Hôn Phối: 
29/9/1990: Jos.Phạm Văn Đào – Têrêxa Maria Lý Thị Vi 

 
2. Mừng Quan Thày: 

29/9: Raphael Nguyễn Xuân Hồ 
30/9: Hiêrônimo Vũ Văn Tác 

            3.   Lễ giỗ: 

18/9: Cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Vận 

  trong tháng qua: 
1. Ngày giỗ của Cha Antôn và Cha Giuse 9/8 

 

 
       Sống nhớ ngày sinh, chết ghi ngày tử. Đó là lẽ đời. Nhưng, trong lẽ đạo Đức Chúa Trời 
thì ngày chết lại chính là ngày sinh trong nước Chúa. Vì thế, chẳng biết chúc mừng hay phân 
ưu nhân ngày chết. Tuy nhiên, tâm tình tưởng nhớ đến người chết cũng là một việc làm nên 
được chia sẻ. Và hôm nay, nhân ngày 9/8, ngày giỗ của hai người thân yêu của gia đình 
Donbosco63 là Thầy cả Anton Nguyễn Tiến Dũng và Thầy cả Giuse Vũ Đăng Trình. Xin có đôi 
giòng tưởng nhớ. 
        Về Thầy cả Giuse Vũ Đăng Trình, tôi không được diễm phúc sống với Ngài nên những 
kỉ niệm về Ngài không có. Chỉ sau này, khi có dịp về địa sở của Ngài mới được biết và trong 
một vài lần gặp gỡ, tình cảm chan hoà và thắm thiết với anh em trong gia đình họ Don đã 
không làm nên xa lạ. Tiếc rằng Chúa cất Ngài về quá sớm. Ước gì trên cõi cao xanh, xin 
Ngài cầu cùng Chúa cho anh chị em trong gia đình họ Don chúng ta. 

    Về Thầy cả Antôn Nguyễn Tiến Dũng thì tất cả anh em không ai có thể quên được Ngài. 
Riêng tôi, không có những kỉ niệm riêng tư với Ngài, nhưng những gì tôi nhận được từ Ngài 

thì vô kể. 



       Tài năng âm nhạc của Ngài thì không ai không thể công nhận. cho nên suốt cuộc đời tôi 
vẫn hãnh diện là học trò của Ngài, cho dù tôi chỉ là người ngu ngơ về âm nhạc. Tôi không là 
“đàn sĩ” như Văn Trúc, Văn Rao, Ngọc Phác  hay Xuận Hồ, tôi cũng chẳng được là “sáo sĩ” 
như Văn Hảo, Văn Đồng, Phúc Thành…để mang nặng nghĩa tình với Ngài.  
    Ngày ấy, mỗi giờ học nhạc của Ngài là cả lo lắng cho cá nhân tôi. Giờ học nhạc bao giờ 
cũng bắt đầu bằng một bài viết chính tả: thầy giáo đánh nốt nhạc trên đàn và học trò ghi lại 
trên giấy. Sau đó là đứng lên để “son phe”. Sau khoảng 15 phút mới bắt đầu học tiếp. Về 
việc này chỉ có con nhà Trúc là thích nhất. Nhớ một lần Ngài dạy về cách phát âm trong lúc 
hát: phải mở mồm cho to và đọc cho chính xác, tròn trĩnh. Chẳng hạn khi phát âm chữ O: 
Ngài đưa bàn tay phải lên, 5 ngón tay cong lại cho tròn, miệng thì há to cho lớn và đọc cho 
rõ, Ngài bảo, giống như những con cá dồ ở ao cá mở miệng hứng mồi. Chẳng biết có bao 
giờ Ngài xuống ao cá để hưởng“đệ tứ khoái” không mà Ngài biết. Cách so sánh thật ấn 
tượng. Cũng may mà Ngài không đọc được “bài thơ ao cá” mà nhiều anh em đã biết:  
                                 một cục rơi, 
                                 một con xơi 
                                 đẹp quá trời 
                                 ối….. giời ơi. 
         Tính tình Ngài đơn sơ. Phong cách Ngài giản dị và vì thế nếp sống và suy tư của Ngài 
trở nên khoáng đạt, gần gũi với mọi người. Nhạc của Ngài khó hát, nhưng khi hát được thì 
rất thâm trầm và thấm thía. 

       Tôi đã không gặp được Ngài kể từ ngày rời Tiểu chủng viện Têrêxa năm 1971. Cho tới 
42 năm sau, nhân dịp về nguồn của Lớp, mới được thắp nén nhang trước mộ phần của 

Ngài, hát một bản nhạc của Ngài mà cũng không tròn được. Cha Antôn ơi! Con đã phụ Ngài 
rồi. Bây giờ Ngài đã được Chúa thưởng công trên nơi vĩnh phúc. Xin nhớ đến chúng con 

cùng. 
Pet. Đ ông.  

 
Thư gửi qua Cõi Sáng thăm Giuse Vũ Đăng Trình, 

09/08/ 1997‐2014. 

Cha Giuse Trình rất quý mến, 

Trên Cõi Sáng, hôm nay Anh mừng Sinh Nhật Thứ Mười Bảy, là Ngày Cha vui mừng Anh được Chúa gọi từ 
Giáo Hội Lữ Hành, nơi anh em DB63 chúng tôi hiện đang sinh sống, sang Giáo Hội Đền Bù (hy vọng không 
lâu) và rồi bây giờ chắc Anh đang được ngồi vào Lòng Tổ Phụ Abraham trong Giáo Hội Chiến Thắng. Các 
Bạn DB 63 thân yêu của anh, như Anh thấy rõ tỏ tường đó, đang rất cần Anh cầu bầu cùng Chúa cho Lớp 
DB 63 chúng ta được nối kết tình thân, cộng tác với nhau bằng bút tích thường xuyên, để yên ủi, đỡ nâng 

nhau trong tuổi chiều tà ngả bóng. 

Mơ xin dâng Năm Chục Kinh Năm Sự Sáng, để nhờ Anh khi dâng lời tán tạ tụng ca Chúa hôm nay, xin hãy 
kính chuyển giùm Mơ lên Toà Chúa: cùng Anh cầu xin tha thiết cho anh em Nhà Don ngày càng kết thân, 

chín bỏ làm mười và yêu thương nhau như anh em một nhà. 

Vài dòng Mơ thân mến thăm hỏi Anh từ Giáo Hội Lữ Hành lên Anh trong Giáo Hội Chiến Thắng. Thân chào 
tạm biệt Anh và hẹn Anh Sinh Nhật Thứ Mười Tám sang năm cũng vào đúng ngày này. 

Rất thân mến và xa nhớ,                                                                Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Mơ  

 
Nhà Don 63.có lẽ lop Don 63 cảm nghiệm âm nhạc hay nhờ lớp nhac cha ns Tien Dung.ô ts 

Hảo sau 30.4.75.tien nau thấy ô tập bài thánh ca 4 bè ngon cơm vì ô tai như tai trâu mà cha T D 



cho ô hoc sáo nên nghe nhạc kg như tai trâu nưã.brao muốn tự hoc nhac thêm va ra cd mà bận 
voi thanh kinh quá.cha Trinh là guong hiếu hoc cho ae ta.nghe noi ngai hoc suốt đêm. xin Chua 

thuong cong 2 cha. 
Đặng Văn Rao 

 
Tối nay sắp sửa đi ngủ thì nhận được bài của Trung-Đông "Nhớ Ngày Giỗ". 

Cám ơn bạn Bùi Trung Đông với những lời chân tình về cha Tiến Dũng - bậc Thầy âm 
nhạc của chúng ta, và về cha Vũ Đăng Trình - người bạn họ Đồng đã quá cố.   

Trình với Trúc gần nhau, nên cũng khá thân.  Trước và sau khi Trình chịu chức LM, 
mình đã đến chơi với Trình nhiều lần.  Ngày Trình chịu chức, mình cũng tặng Trình một 

bài hát riêng, bài "Đời con đã hiến cho Chúa..." (Có in trong cuốn Kinh Ngọc). 
Mình thật không ngờ hai vị đã chọn cùng ngày để về Nước Chúa. 

Riêng về cha Tiến Dũng thì mình có mối thâm tình rất lớn.  Cho đến khi ngài qua đời, 
lần nào về VN thì mình cũng đến thăm ngài.  Chắc bạn Hữu-Thể còn nhớ, lần đầu tiên 
là năm 1994, Thể chở mình đến gặp ngài.  Ngài luôn tỏ ra thương mình, dù tình cảm 
của ngài rất kín đáo.  Trước khi mất, ngài có trao cho mình toàn bộ các tác phẩm của 

ngài, trong đó có một lá thư trao tác quyền của các tác phẩm của ngài cho mình luôn.  
Bởi vậy cả chục năm nay, mình đã cố gắng để in ra, nhưng không hiểu tại sao lại gặp 

quá nhiều trục trặc.  Mình đã nhờ hoạ sĩ Võ Thành Tứ vẽ bìa, đã in bìa tuyệt đẹp và 
nhờ người mang về VN rồi.  Cha Tiến Dũng đã cầm tờ bìa cuốn sách "Ngàn Lần Yêu" ấy 
rồi.  Còn ruột thì mình đã nhờ cha Kim Long chép.  Mình đã đưa những bài cần chép lại 

cho cha Kim Long và đã lên kế hoạch xin phép Ban Văn Hoá để in ở VN.  Mọi chuyện 
xong đâu đó thì mình được mời đi họp về chuyện này.  Phía mình thì có cả cha Kim 

Long, một người rất rành về việc chép nhạc và in ấn ở VN.  Phía bên kia thì có cha Đỗ 
Xuân Quế, đại diện cho các học trò của cha TD ở Saigon.  Phía bên kia muốn thực hiện 
cuốn sách hát Tiến Dũng.  Cha Kim Long khuyên mình là hãy cứ để họ làm, đừng tranh 

chấp.  Thế là mình im lặng và chờ đến bây giờ cũng chưa biết cuốn sách ấy đã in 
chưa.  Nhưng chắc chắn rằng không ai biết là mình lại là người duy nhất giữ tác quyền 

của cha Tiến Dũng.  Ngay cha Kim Long và cha Bình Minh là hai người bạn thân của 
mình, cũng chỉ biết là mình đang giữ các tác phẩm của ngài mà thôi.  Cha Bình Minh 

thì có ngỏ ý muốn giữ một bản copy của những tác phẩm ấy, vì sợ nếu mình có mệnh 
hệ nào thì những tác phẩm ấy sẽ ra sao.  Mình thấy cũng có lý, muốn copy cho BMinh 

một bản, nhưng nhiều quá, lại khổ giấy khác nhau, in ra chắc cũng vài ngàn trang, nên 
cũng chưa copy nổi.  Cha Bình Minh ơi, nếu mình có mệnh hệ nào thì cứ đến nhà mình, 

tìm chỗ tủ đựng nhạc, thì sẽ thấy một thùng tổ bố trong ấy, toàn là tác phẩm Tiến 
Dũng không thôi. 

Còn nhiều chuyện kể lắm, nhưng khuya rồi, chắc từ từ rồi sẽ kể.  Nhưng chuyện mình 
nhớ nhất không bao giờ quên muốn kể bây giờ trước khi lên giường, là sau lớp Đệ Nhị, 

cha Tiến Dũng đã xin Đức Cha Ngữ cho mình sang Đức học nhạc.  Ngài đã gửi những 
bài chính tả nhạc của mình sang đó: cả năm chính tả mà mình chẳng có lỗi nào, nên 
mình đã được học bổng để đi học nhạc, chỉ xin Đức Cha cho phép và cho vé máy bay 

qua đó thôi, nhưng Đức Cha không chịu, lại nói rằng để nó làm cụ đã, rồi muốn học gì 
thì học.  Song cha Tiến Dũng cũng không nản lòng: sau khi mình học xong Đệ Nhất, thi 

Tú Tài 2 rồi, ngài lại tiếp tục xin cho mình đi Đức học nhạc một lần nữa, thay vì gửi 
mình lên Saigon học Triết.  Một lần nữa, Đức Cha Ngữ cũng không cho.  Thế là 

huề.  Đó là lý do làm mình cảm thấy mắc nợ ơn nghĩa với Ngài, chẳng bao giờ quên 
Ngài, trong ký ức và trong kinh nguyện.                daokim  

 
2. K ỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục 



 
 

 
 

Chiều ngày 15/08/2014, cha Phêrô Tân đã cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Vinh 
Sơn, là quê nhà của Ngài. Có Mười Một cha dâng lễ, trong đó có một số ít cha và anh 

em DB đến tham dự thôi: cha Đang giảng lễ, cha Quy, Cha Chư và cha Hưng. Bố đời có 
anh chị Thể, anh chị Tín, anh Đông, anh Đồng, anh Cung, anh Bạch, anh Biến, anh 

Hoạch, anh Luyện, anh Minh, anh Ngân (trong hình thiếu anh Cung). 
 

BÀI CHIA SẺ  
Lễ Ngân Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Bùi Duy Tân t ại Nhà thờ Vinh Sơn, kênh Zêrô, 

chiều ngày thứ sáu 15-08-2014 
*** 

 Đọc Tin Mừng Luca 1,39-56. 
 Không hiểu do tình cờ hay được Thiên Chúa xếp đặt mà cách đây đúng 25 năm, tôi đã 

được Cha Phêrô Bùi Duy Tân mời giảng lễ mở tay Linh Mục của Ngài tại kênh E2, nơi Ngài 
đã phục vụ 14 năm với tư cách là "thầy già" chờ chịu chức. Hôm đó, tôi đã cùng với mọi 
người tham dự nêu bật ba nét rất đời thường của một Linh Mục triều, là trở thành miếng mồi 
ngon cho mọi người, là dụng cụ khiêm tốn Chúa và mọi người sử dụng và là sọt rác âm thầm 
để mọi người trút bỏ niềm vui lẫn nỗi buồn. 

Hôm nay, tại giáo xứ quê nhà của Cha Quản Hạt Vĩnh Thạnh mừng 25 năm Linh Mục, 
tôi muốn cùng với cộng đoàn nêu lại tiêu chí đời Linh Mục của Cha Phêrô lấy từ 1 Côrintô 
chương 9, câu 22 : "Trở nên mọi sự cho mọi người", nhưng với cách diễn tả khác. Đó là gợi 
ý từ kinh thánh với hai nhân vật đáng kính, một già một trẻ: 

Nhân vật đáng kính đầu tiên là tổ phụ Abraham. 
Cụ được Chúa kêu gọi khi đang sống đời du mục, nay đây mai đó, bất ổn bấp bênh. Chúa 

còn nhắc đến lời hứa sẽ ban cho cụ một dòng dõi "đông như sao trên trời, như cát bãi biển". 



Vậy mà, hai cụ đã già khú đế : Cụ ông đã tròn 100, cụ bà vừa sẵn 90, lúc được báo tin sẽ sinh 
con, cả hai móm mém cười thầm !!! Dù sao, Thiên Chúa chỉ muồn Abraham tín thác vào 
quyền năng và lòng nhân lành của Thiên Chúa với một đức tin dũng cảm và tấm lòng hoàn 
toàn vâng phục nơi Chúa. Từ đó, Chúa đã thực hiện lời hứa. 

Thế nhưng, điều Kinh Thánh muốn nhắc nhở chúng ta, đó là không được phép tự hào là 
"con ông cháu cha", để rồi nghĩ rằng mình có quyền thừa kế tất cả công trình đức tin của 
Abraham. Như lời thánh Phaolô tông đồ quả quyết : "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, 
và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các vị 
khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi" (1 Cr 15, 10).  

Nhân vật đáng kính tiếp theo là Đức Maria, một thiếu nữ trẻ đẹp, toàn tâm toàn ý cho 
việc tận hiến. Vậy mà, Thiên Chúa lại muốn Ngài sinh con, trong khi Ngài "không biết đến 
chuyện vợ chồng" (Lc 1, 34). Và để thuyết phục cô gái trẻ rất "đẹp lòng Thiên Chúa" (Lc 1, 
30) này, sứ thần đã nêu bật "quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Ngài, vì đối với Thiên 
Chúa, không có gì là không thể làm được " (Lc 1, 37). 

Từ đó, lòng khiêm tốn và sự vâng lời được thể hiện : "Vâng, Tôi đây là nữ tì của Chúa, 
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói " (Lc 1, 38). 

 
Từ hai nhân vật đáng kính này, chúng ta có thể thấy được nét nổi bật chính yếu, đó là tổ 

phụ Abraham cũng như Đức Maria đã hoàn toàn buông mình theo lộ trình hướng về Thiên 
Chúa và tha nhân.  

Đây chính là cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm về phía con người nhưng thật chắc chắn trong 
niềm tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nói với Abraham : "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và 
nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi " (St 12, 1). Thánh Thần Thiên Chúa cũng 
thúc giục Đức Maria "vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa" (Lc 
1, 39) để đem Chúa và sự chúc phúc của Chúa cho gia đình ông Giacaria và bà Elisabeth.  

Như vậy, buông bỏ mình cho chương trình của Thiên Chúa để đến với con người cũng là 
cố gắng trở nên "mọi sự cho mọi người" (1 Cr 9, 22), như tâm niệm của thánh Phaolô, được 
Cha Quản Hạt Phêrô chọn làm tiêu chí cho đời Linh Mục đã được 25 năm và đến trọn đời. 

Nhưng cũng là sự thật, nếu nhìn lại đằng sau, khi vừa tròn 25 năm trong hồng ân thánh 
chức, không chỉ Cha Phêrô mà mọi Linh Mục thấy ánh lên nét bạc trong đời mình. Bạc nói ở 
đây không phải là kim loại màu trắng có ký hiệu là Ag, nguồn gốc từ chữ Argentum trong 
tiếng Latinh với số hiệu nguyên tử bằng 47. Bạc cũng không phải là vật các ông bà cụ nhà ta 
ngày xưa thường đeo vào cổ con cháu đồng bạc để "kị gió độc, phòng ngừa bệnh tật". Bạc là 
bạc tình, bạc nghĩa với Chúa và với mọi người trong cuộc đời phục vụ. Bạc là "bạc bẽo như 
vôi" của lỗi lầm yếu đuối cần được tha thứ và chỗi dậy vươn lên. Bạc còn giống như lạc 
đường, lạc lối cần quay về để hưởng lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa và điều chỉnh lại 
hướng đi đã chọn thuở ban đầu. 

Để kết cho dòng suy tư mộc mạc này, tôi xin kể lại câu chuyện nhỏ đọc trên mạng như 
sau : 

Một Linh Mục kia thường xuyên nói chuyện với tượng Chúa Giêsu chịu nạn. Nhưng 
những lần nóng tính hoặc giận dữ ai, ngài lại xoay tượng vào tường để Chúa đừng nhìn thấy. 
Một ngày nọ, khi sắp sửa ra bàn thờ dâng lễ, ngài nhìn thấy một ông giáo dân chuyên nói xấu 
và xách động nhiều người trong xứ chỉ trích ngài. Dù máu giận trong người sôi sục lên, 
nhưng vị Linh Mục vẫn không quên ghé sát miệng vào Thánh Giá Chúa để xin ý kiến : "Xin 
Chúa cho phép con đấm thằng đó một cái ngay giữa huyệt nhân trung". Chúa bèn đáp lại : 



"Con ơi ! Con đã là Linh Mục ! Bàn tay con được xức dầu thánh, nên chúng không còn thuộc 
về con nữa ! Bàn tay ấy chỉ nên mở ra để chúc lành chứ không nên nắm lại". Thấy mình đuối 
lý, vị Linh Mục đó bỏ đi chỗ khác. Nhưng chỉ một lát sau, ngài quay lại thương lượng với 
Chúa : "Nếu vậy, Chúa cho phép con dùng chân để đá nó, vì bàn chân con chưa hề được xức 
dầu, mà cũng chẳng bao giờ được dùng để chúc lành cho ai cả". Nghe vậy, Chúa Giêsu bèn 
nhắm mắt lại, giọng buồn bã vì một tấm lòng cố chấp : "Thôi được ! Con muốn làm gì thì làm, 
miễn là con cảm thấy hạnh phúc sau việc làm của con ! ". 

Vị Linh Mục này hí hửng vì Chúa đã "bật đèn xanh". Ngài hăm hở bước tới, nhưng trước 
khi quyết định giơ chân, ngài ngoái nhìn Thánh Giá và thấy Chúa vẫn còn nhắm nghiền đôi 
mắt, hai dòng lệ từ từ rơi xuống. Vị Linh Mục chợt hối hận và thay vì đá cho ông này một cái, 
ngài đến ôm lấy người giáo dân đó và xin lỗi làm hòa. 

Chắc câu chuyện vừa kể chỉ là hư cấu, nhưng luôn là lời mời gọi tha thiết của Chúa 
Giêsu trên Thánh Giá dành cho mọi người, nhất là các Linh Mục của Chúa : Hãy sống như 
Chúa. Hãy chấp nhận mọi thiệt thòi vì yêu thương. Hãy trở nên mọi sự cho mọi người. 

Xin cộng đoàn cầu cho các Linh Mục của Chúa. Xin đặc biệt hơn, cầu cho Cha Phêrô 
Bùi Duy Tân. 

 
Lm. Bùi Văn Khiết Tâm. (15-08-2014). 
 
 

ĐỜI THƯỜNG CỦA LINH MỤC 
(Bài chia sẻ lễ mở tay của Cha Phêrô Bùi Duy Tân, tại giáo xứ An Sơn, kênh E2,  

17-08-1989) 
Vị chủ tế Thánh lễ hôm nay là Cha Phêrô Bùi Duy Tân, người vừa được lãnh tác vụ Linh 

Mục. Trước mắt mọi người, Ngài thật đẹp. Đẹp, vì Ngài đã không ngừng được Thiên Chúa 
thương yêu. Chúa gọi và chọn Ngài trải dài 40 năm làm người. Cha mới đây lại còn đẹp, vì 
Ngài đươc rất nhiều bàn tay nâng đỡ, vun xới, tỉa gọt cho cây đời hôm nay kết trái đơm bông. 
Hôm nay, Ngài về với cái nôi đã ấp ủ Ngài gần 14 năm dài chờ đợi, khổ luyện để dâng Thánh 
Lễ tạ ơn Thiên Chúa và đền ơn mọi người, trong tình Chúa tình người. Tôi không muốn để 
Ông Bà Anh Chị Em ở mãi trên núi Tabôrê, chiêm ngắm cái đẹp biến hình với bao nhiêu lời 
chúc khen Cha mới, bao nhiêu hào quang có thật và cũng có khi là giả tạo vẽ vời, để kéo Ông 
Bà Anh Chị Em về với đời thường của các Linh Mục. Nếu tôi có làm kẻ cản mũi kỳ đà, làm 
cụt hứng, thì xin Ông Bà Anh Chị Em thứ lỗi cho, bởi vì Cha mới rồi sẽ không còn mới mãi. 
Cha mới rồi cũng trở về đời thường và chính tâm tình cũng như thái độ phải có của Ông Bà 
Anh Chị Em đối với đời thường của các Linh Mục mới là cái đẹp không phai tàn theo năm 
tháng. Như vậy, đời thường của Linh Mục là gì? 

Tôi xin phép, trước hết được gọi Linh Mục là miếng mồi. 
Linh Mục thật là miếng mồi ngon cho mọi người mọi giới. 
Các cô gái mâng mâng, tre trẻ thì cứ ấm a ấm ách xít xoa xì xèo : "Gớm, cái ông thầy 

Tân mà làm Cha thì uổng cả một đời. Đẹp trai như thế mà đi tu...". Các ông thì cũng không 
vừa : "Con mà là con gái í à ... Thôi, Cha con mình nhiệt tình mí nhau một cái coi : một ly 
nhâm nhi tình bạn, hai ly giải hạn cơn sầu, ba ly mũi chảy đầy râu, bốn ly ngồi đâu nói đó, 
năm ly cho chó ăn chè, sáu ly ai nói nấy nghe, bảy ly làm xe lội nước, tám ly chân bước chân 
quỳ, chín ly còn chi mà kể, mười ly khiêng để xuống xuồng ". 



Các bà thì sao ? Các bà thì đều muốn làm cái bà vợ ông Giêbêđê, xin các Cha cái này cái 
nọ mà có cái cho chẳng nổi !!! Có bà muốn cho con mau làm phép hôn phối, kiếm tí cháu về 
nâng niu, bèn xách một cái túi nằng nặng đến năn nỉ ỉ ôi : "Xin Cha xứ thương các cháu, nó 
phải đi nghĩa vụ kỳ này. Xin Cha thương con với, có cái con heo một tạ mà nó đang bỏ cám 
mấy ngày nay ... ". 

Còn thanh niên thì thích bàn với Cha trẻ cách kiếm tiền cho nhiều để sửa sang nhà thờ 
nhà thánh, mua đàn sắm trống xịn để xập xà xập xình. Các anh ấy bảo : "Thưa Cha, thời buổi 
này tiền là mạnh nhất. Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là 
cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là tôn ý của các Cha". 

Nhưng, nếu Linh Mục là miếng mồi ngon như thế, mà chẳng may có giới nào xơi tái 
miếng mồi này, thì thật là "họa vô đơn chí". Bởi một lẽ, trước hết và trên hết, Linh Mục phải 
là miếng mồi ngon của Thiên Chúa : 

Trong Cựu Ước, các vị tư tế hàng ngày dâng lên Thiên Chúa các con vật làm của lễ để 
xóa tội vong ân cho dân. Đến thời Tân Ước, chính Chúa Giêsu trở thành của lễ đền tội cho 
nhân loại, vì "máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận thì này con 
đến để làm theo ý Cha" (Dt 10, 8-9). Các Linh Mục là những người tiếp nối cuộc sống của 
Đức Kitô. Các Ngài là Đức Kitô-khác. Và những Đức Kitô-khác này cũng cộng tác trong việc 
cứu chuộc nhân loại bằng con đường tự hiến, thành của lễ bị nộp vì chúng ta. Nói theo Cha 
Chevrier : "Linh Mục là bánh cho người ta ăn mỗi ngày". Điều đó cũng phù hợp với lời bà mẹ 
thánh Don Bosco, trong ngày lễ mở tay đã nói với Ngài rằng : "Con ơi, ngày con được uống 
chén thánh là ngày con chịu tử đạo, là ngày con phải tế lễ mình làm của lễ hy sinh". 

Tiếp theo, tôi xin phép được gọi Linh Mục là dụng cụ. 
Các ông làm nghề thợ mộc phải có cưa xẻ bào đục. Các bà các cô khâu vá thêu thùa phải 

có kim chỉ cùng với đôi tay khéo léo. Thầy cô dạy học dùng đến kiến thức, phấn bảng. Nhà 
nông chúng ta cần máy cày, cái cuốc, con trâu ... 

Tôi gọi những dụng cụ Ông Bà Anh Chị Em sử dụng trong các ngành nghề ấy như là các 
Linh Mục. Thật vậy, về phương diện thiêng liêng, Thiên Chúa đã sử dụng các Ngài để đẽo gọt 
các linh hồn, khâu vá lại những chỗ rách nát, vẽ lại hình ảnh thánh thiện của Thiên Chúa đã bị 
ma quỷ bôi tro trát trấu, cày xới những kho tàng ơn thánh còn chôn vùi ẩn giấu. Sứ mạng của 
các Linh Mục là hiện thực lời tiên tri Isaia : "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu 
cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám 
hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do 
cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng..." (Is 61, 1-11). 

Như vậy, các Linh Mục phải là những dụng cụ hữu ích và cần thiết Thiên Chúa dùng 
trong từng trường hợp và với từng người. Như lời thánh Phaolô (2 Cr 6, 4-10) : "Trong mọi 
trường hợp, chúng tôi luôn tỏ mình là những người thừa hành của Thiên Chúa : nào là rất 
mực kiên tâm bền chí trong cảnh gian truân khốn khổ, lo âu trong cơn đòn vọt, lao tù, phiến 
loạn, trong lúc nhọc nhằn mất ngủ mất ăn. Nào là lo sống tinh tuyền, hiểu biết, luôn một niềm 
kiên nhẫn, khoan nhân nhờ Chúa Thánh Thần chỉ dẫn, có lòng yêu thương không giả dối, 
giảng lời chân lý, trông cậy vào quyền phép Chúa, bởi chúng tôi dùng sự công chính vừa làm 
khí giới thế thủ, vừa lo tấn công, dù được vinh dự hay phải tủi nhục, dù mang tiếng xấu hay 
được danh thơm", bởi vì "lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích" (2 Tm 2, 9). 

Bởi đó, Linh Mục sẽ thật sự hữu ích cho mọi người nếu chúng ta hiểu biết giá trị của 
dụng cụ Thiên Chúa muốn dùng. Mỗi người đều có thể nhờ các Ngài mà được cữu rỗi, nhưng 
không có quyền giữ các Ngài cho riêng mình, bắt các Ngài phải theo ý mình, lèo lái các ngài 



theo ý mình, vì các Ngài phải là dụng cụ sắc bén của Thiên Chúa trước khi là dụng cụ cho mỗi 
người và Thiên Chúa sử dụng các Ngài chỉ để phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa 
mà thôi. 

Sau cùng, tôi xin phép được gọi Linh Mục là sọt rác.  
Dùng hình ảnh này, tôi không có ý hạ thấp vị trí và con người của các Linh Mục, nhưng 

là để Ông Bà Anh Chị Em thấy Linh Mục rất gần với Thiên Chúa và cũng rất gần với con 
người, như lời thánh Phaolô diễn tả : "Chúng tôi mang những bảo vật trong bình bằng sành, 
bằng đất để tỏ rõ quyền phép cao cả nơi chúng tôi là bởi Thiên Chúa, chứ không phải bởi 
chúng tôi mà có"  (2 Cr 4, 7). 

Ở giáo xứ nọ, có một người giận Cha xứ quá cỡ thợ mộc. Bữa đó, ông ta tợp mấy cốc 
rượu cho lên dây thiều, nghiêng ngửa đến nhà xứ. Gặp Cha xứ đang ngồi làm việc, ông ta bèn 
xỏ một tràng liên thanh tiếng nho, tiếng đức, cho Cha xứ ăn củ này củ kia. Cha xứ nhẫn nại 
chịu đựng. Mấy ngày sau, Ngài đến trong lúc gia đình đó dùng cơm. Thấy bóng Cha, ông 
chồng vội lỉnh ra lối sau, còn lại mấy mẹ con. Cha đã ôn tồn cắt nghĩa sự việc rồi nói đùa : 
"Quái lạ, tôi đã được xơi nhiều thứ, nhưng có cái món hôm đó ông nhà cho ăn tôi thấy lạ quá. 
Bữa nay đến xin về dùng !!! ". Bà vợ và mấy đứa con hiểu ra. Ít bữa sau, ông chồng đến xin 
lỗi và làm hòa với Cha xứ ấy. 

Như vậy, chúng ta thấy các Linh Mục trở thành một cái sọt rác, chứa cả những điều hay 
lẫn những cái dở, nghe những câu chuyện lành thánh lẫn những câu chuyện trần đời, hưởng 
hoa thơm cỏ lạ lẫn những mùi vị rất ư là khó hấp dẫn, chẳng hạn như những cái mùi hôi ở 
trong tòa cáo giải. Thánh Phaolô đã nói : "Tôi nên yếu đuối với kẻ yếu đuổi để cứu vớt những 
kẻ yếu đuối" (1 Cr 9, 22). Vì thế, xin Ông Bà Anh Chị Em đừng ngần ngại đến với các sọt rác 
của Thiên Chúa, nhất là tỏ lộ những điều không thể hỏi ai, than thở cùng ai, chia sẻ với ai. 
Chúng tôi xin nhận tất cả, chúng tôi có trách nhiệm với từng tâm hồn. Hãy trao cho Linh Mục 
của Chúa những ưu tư của Ông Bà Anh Chị Em, hãy trình bày với Linh Mục những tội lỗi của 
Ông Bà Anh Chị Em, hãy chia sẻ cho Linh Mục những yếu đuối rất người của Ông Bà Anh 
Chị Em. Chúng tôi phải thực hiện lời Đức Kitô : "Đến không phải để kêu gọi người công 
chính, nhưng là kêu gọi những kẻ có tội " (Mt 9, 13). 

*** 
Chính vì muốn trở nên miếng mồi, nên dụng cụ và nên sọt rác mà Cha mới Phêrô đã 

chọn đường hướng cho đời Linh Mục của Ngài là : "Mọi sự cho mọi người"  (1 Cr 9, 22). 
Chắc chắn đó không phải là con đường nhung gấm thêu hoa, cũng không phải là con đường 
êm ái nhẹ nhàng. Vì thế, trong mỗi Thánh lễ, đặc biệt là Thánh lễ này, các Linh Mục nài xin 
Chúa nâng đỡ sự yếu đuối và giòn mỏng của các Ngài. Đồng thời, cũng xin toàn thể dân Chúa 
cầu nguyện, nâng đỡ các Linh Mục của Chúa, cách riêng cho Cha mới thân yêu của chúng ta 
được "hoàn tất những việc tốt lành Chúa đã khởi sự nơi các Ngài". 

Lm. Bùi Văn Khiết Tâm. 
 
 
 
 

Những lời tâm sự 
 của Cha Phêrô Bùi Duy Tân trong Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm Ngân Khánh Linh mục 

Thứ Bảy 16.8.2014 



 
                Trọng kính hai Đức Cha, kính thưa Quý Cha, Quý thân nhân, ân nhân và toàn thể 
cộng đoàn! 

Trong ngày trọng đại hôm nay, con xin được bày tỏ lòng tri ân cảm tạ tình thương của 
Thiên Chúa và mọi người đã dành cho con trong suốt 65 năm cuộc đời và 25 năm trong Thiên 

Chức linh mục.  
- Trước hết, con xin cảm tạ tình thương bao la của Chúa đã dành cho con trong mọi biến 

cố cuộc đời của con, Chúa đã thương con vô cùng nào con biết lấy gì đền đáp.  
- Con xin ghi nhớ công ơn của các Đức Cha đã yêu thương kêu gọi, trao ban tác vụ linh 

mục và cho con góp phần nhỏ bé của mình vào trong công việc của Giáo hội.  
- Con xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của các Cha giáo, đặc biệt công ơn của Cha cố Vinh 
Sơn Đinh Quốc Bảo, Cha cố Giuse Vũ Phi Phượng đã khơi mầm ơn gọi, chăm sóc, dạy 

dỗ trong bước đường ơn gọi của con.  
- Con xin ghi nhớ công ơn của Quý Cha và cộng đoàn dân Chúa tại các nơi mà con đã 
sống, đã đến thực tập công việc mục vụ : giáo xứ Vinh Sơn, kênh Zerô quê nhà; giáo xứ 
Phú Hiền Sài Gòn; Tiểu Chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc; giáo xứ Bình Châu, kênh 

8A; giáo xứ An Sơn, giáo họ Giuse E2; giáo xứ Hải Hưng C1; giáo xứ Thạnh An và 
giáo họ Cống 16. Mỗi nơi đã để lại trong con những kỷ niệm đẹp riêng và những dấu ấn 

mà con sẽ không bao giờ quên.  
- Con xin ghi nhớ công ơn của ông bà, cha mẹ, họ hàng, làng xóm đã luôn yêu thương, 

dắt dìu và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con theo đuổi lý tưởng ơn gọi của mình.  
- Con xin  ghi nhớ công ơn của biết bao ân nhân xa gần, còn sống hay đã qua đời đã 

quảng đại góp phần xây dựng cuộc đời của con, giúp con hoàn thành sứ vụ Tông đồ của 
mình.  

- Con xin chân thành cám ơn Quý Cha và anh chị em lớp Don Bosco 63, gia đình Vinh 
Sơn, kênh Zerô đã luôn đồng hành với con trong suốt chặng đường theo đuổi ơn gọi và 
thi hành sứ vụ Tông đồ, từ những ngày chập chững bước vào đời tu cho đến ngày hôm 

nay.  
- Con xin chân thành cám ơn tất cả cộng đoàn đã hiện diện trong Thánh lễ hôm nay để 

cùng với con : Tạ ơn Thiên Chúa vì bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con, cho giáo 
họ Cống 16, cho giáo xứ Thạnh An.  

- Con cũng xin Chúa và cộng đoàn tha thứ cho những thiếu sót lỗi lầm của con trong suốt 
65 năm cuộc đời và 25 năm trong Thiên Chức linh mục của con, xin tiếp tục cầu 

nguyện và nâng đỡ con trong quãng đường còn lại của cuộc đời dâng hiến của con. 
Con xin chân thành ghi ơn.  

Xin Chúa chúc lành cho hai Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và tất cả mọi 
ân nhân xa gần của con.  

 
 
 
 

TÂM TÌNH NGÀY KỶ NIỆM   
Sống phải có ước mơ. Mơ ước càng cao cả thì cuộc sống càng đẹp. Cuộc đời đã cho chúng 

ta gặp nhau và định mệnh đã đưa chúng ta sống cùng nhau, có thể chỉ là một thời gian ngắn ngủi. 
Và như thế, đã có một thời chúng ta cùng chung Lý Tưởng, sống cùng  một ước nguyện: 



Đời Linh Mục lòng con đây nguyện ước 
Làm con đường cho trăm vạn người đi 
Đem TÌNH YÊU sống trọn một chữ VÌ 
VÌ Thiên Chúa, VÌ muôn người tất cả. 

Nhưng nay thì nguyện ước ấy, với chúng tôi chỉ còn là một kỷ niệm xa vời, một dấu ấn trong 
cuộc đời để mà trân quí, mà hoài niệm. Còn với các bạn, đã là một hiện thực, một trách vụ phải 
phấn đấu để hoàn thành.  

Có những đắng cay phải chấp nhận và vượt qua.  
Có những hạnh phúc ngập tràn để được nâng đỡ, ủi an. 
Làm con đường cho một, hai người đi đã là khó, huống hồ cho trăm vạn người qua lại thì 

biết bao là gian khổ.  
Phải từ bỏ chính mình để chấp nhận sống cho người khác là một hành trình ngập tràn những 

chông gai. Nếu không có Ơn Chúa và sự trợ lực của Người thì vô phương thực hiện. 
Đem Tình Yêu của chính mình trao ban cho một người cũng đã là một thách đố, trong khi ở 

đây lại là hiến thân cho muôn người thì quả là phi thường. 
Vâng. Sống trọn một chữ VÌ nhiều khi chỉ là một tiêu chí để phấn đấu, một đích điểm để 

vươn lên. Hiện thực của đời thường thì lại khác. 
Hôm nay, ngày kỷ niệm 25 năm các bạn lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục: Một Hồng Ân. Một 

thể hiện sống động của tình Chúa đối với tình người.  
65 năm cuộc đời, 51 năm sống đời hiến dâng với 25 năm thi hành tác vụ Linh Mục đã qua 

đi. Theo Chúa không phải chỉ là nối gót bước đi phía sau Người, mà là cả một hành trình dấn thân 
và từ bỏ. Một sự từ bỏ toàn diện: cả chính bản thân mình, cả những gì liên quan đến chính con 
người của mình. Quả là một thách đố. 

Nhìn hai bạn tiến bước lên bàn thờ giữa Đoàn Đồng Tế, mỗi người hai tay “ôm” một cây nến 
cháy sáng – cây nến to, được trang hoàng thêm mấy bông hoa – mà chợt nghĩ đến sự hy sinh từ 
bỏ. Vâng, cây nến muốn giữ được ngọn lửa luôn cháy sáng thì phải biết chảy ra và hao mòn đi. Và 
những đoá hồng rực rỡ trên bàn thờ. Không phải ngẫu nhiên mà người đời lấy hoa hồng để làm vật 
tượng trưng cho tình yêu. Bởi vì ngoài vẻ đẹp kiêu sa và màu đỏ thắm như màu máu của con tim, 
cây hồng còn những gai sắc nhọn. Muốn hái được bông hoa nhiều khi con người bị gai đâm chảy 
máu.  

Chẳng dễ dàng gì khi sống, chết cho Tình Yêu. Tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, quảng đại. Tình 
yêu kêu gọi sự đáp trả chân tình. Và Tình yêu bắt buộc phải chung thuỷ thiết tha. Tình yêu không 
chấp nhận sự nửa vời, hèn nhát: Cho là cho đi tất cả. Nhận là chấp nhận hoàn toàn. Và muốn được 
như vậy, cần có một can đảm, bền gan. 

Sự hiện diện của mỗi người chúng tôi hôm nay chỉ là muốn hiệp thông và chia sẻ với các 
bạn. Những Tín, những Thể, những Bạch, Biến, Cung, Đông, Đồng, Hoạch, Luyện, Minh, Ngân chỉ 
là những kẻ bé mọn trong đời thường, vô danh trong cộng đồng, giáo hội. Nhưng có thể khẳng 
định với các bạn rằng: ước nguyện của chúng tôi vẫn còn cháy bỏng. Tâm tư chúng tôi vẫn còn tha 
thiết. 

Vì thế, xin được với các bạn “thở than” thế này: 
Chúa ơi, 

Giơ tay ngước mặt lên Trời 
Lời cầu vang vọng cho đời hiến dâng: 

Nhớ ngày nằm xuống “xin vâng” 
Thế gian rộn rã, Thiên cung vui mừng. 

Nhớ năm tháng: những băn khoăn, 
Cho tròn Tình Chúa, cho vuông tình người 

Mà nay thân xác rã rời 
Mà nay hồn trí tả tơi, rối bời. 
 “Nên mọi sự cho mọi người” 



Mà sao chẳng thấy tiếng cười được vui, 
“Nên mọi sự cho mọi người” 

Mà sao trống vắng, chơi vơi mỗi ngày. 
Một đời hăng say,  

Hiến dâng từng ngày 
trọn lòng tín thác 
Chúa ơi, con đây: 

Đôi tay này 
Chúa đã xức dầu 

 cho con biết mở rộng, 
để vỗ về kẻ cô đơn khổ sầu, 

để ủi an, chữa lành kẻ ốm đau 
để đỡ nâng người yếu đuối, 

để giơ lên cầu xin được chúc phúc 
cho chính mình và cho cả thế nhân. 

Miệng lưỡi này 
Chúa đã tinh luyện bằng lửa 

 cho con biết rộng mở 
để chỉ nói những lời yêu thương chứa chan 

cho hoà khí tràn lan, 
để tung hô chân, thiện, mỹ, 
để chỉ rao truyền chân lý 

đến tận cùng ngõ ngách nhân gian. 
 25 năm, một đoạn đường dài 

biết bao cố gắng, biết bao miệt mài 
Hôm nay sức kiệt thân tàn 

hồn hoang giá lạnh, trí cùn, tâm suy. 
Đời con tuy chẳng còn gì 

cũng xin dâng hết, tuỳ nghi Chúa dùng. 
Pet. Đông. 17/8/2014. 

 
 “Mọi sự cho mọi người” (1 Cr 9,22) là khẩu hiệu cha Tân chọn cho đời phục vụ. 

 


