HỌC ĐẠO để PHỤC VỤ
Hành trình mục vụ của một giáo dân tại Giáo Xứ

Đối với các tín hữu, Giáo Xứ còn là gia đình thứ hai. Vào thập niên 90, tôi gia nhập
ban phụng ca Lê Bảo Tịnh do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hộ là trưởng ban, cùng với các ca
viên Nguyễn Ngọc Đĩnh, Trần Văn Cảnh, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Anh Thơ.
Trong tập Kỷ Yếu 50 năm Thành Lập Giáo Xứ (1947-1997), anh Nguyễn Văn Thơm
cùng viết với tôi bài ‘‘Cộng Đoàn Vàng Son’’ (tr. 64-66). Thời gian thấm thoắt thoi
đưa. Mới đây mà đã 25 trôi qua. Tính tới năm 2022, Giáo Xứ đã thành lập được 75
năm. Các nhân sự ban đầu đều đã qua đời. Tôi cùng một số người tham gia Giáo Xứ
trong 30 năm sau này.
Vì Đức Ông Mai Đức Vinh biết tôi là luật sư nên mở rộng sinh hoạt, từ ca đoàn đến
pháp luật, rồi một số các lãnh vực khác nữa. Tôi được Đức Ông Nguyễn Văn Lập rửa
tội lúc trưởng thành, hiểu biết về đạo rất nghèo nàn. Vì vậy, tôi phải học đạo qua hai
ngã : trong cộng đoàn và tại các giảng đường của Đại Học Công Giáo Paris.
I - Học Đạo :
1.1.

Phong trào Cursillo :

Tôi chập chững bước vào sinh hoạt của Phong trào Cursillo tại Fatima từ 11 đến
13/04/2008. Cursillo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là lớp học thu nhỏ (petit cour), giúp ta
nhận biết các kinh nghiệm sống đạo sau khóa học ba ngày. Tôi đã trải qua ba ngày
hành hương ở Fatima, buổi tối vắng người lết đầu gối qua sân rộng đến rớm máu. Tôi
còn giữ tấm hình kỷ niệm chụp ở thánh tượng Chúa Kitô là Vua (Santuário Nacional
de Cristo Rei) ở Almada, bên dòng sông Tage ở Portugal.

Năm sau, luật sư Đào Văn giới thiệu tôi theo học khóa 26 trong ba ngày, từ 05 đến
08/08/2009, tại Giáo Xứ.

1.2.

Đại Học Công Giáo :

Từ năm 2008 đến 2015, tôi theo theo học Thần học và Triết học tại Đại Học Công
Giáo Paris. Nhờ các khóa học từ cử nhân lên tiến sĩ, tôi hiểu biết hơn về Kinh thánh và
các học thuyết công giáo.
Trong thời gian học tập, tôi có dịp gần gũi với các linh mục đến từ các giáo phận trong
nước. Ngoài thời gian mắc bận công việc, tôi cố gắng đi học đều đặn.
Nhật báo La Croix ngày 27/09/2017 đăng một bài báo nhan đề ‘‘Des anges gardiens
pour les prêtres asiatiques en France’’ (tr. 19), nói về việc học tập này. Số báo này do
cha Đinh Đồng Thượng Sách đọc được rồi gởi cho tôi. Nội dung bài báo như sau :

Sau 7 năm học tập tại Đại Học Công Giáo, ngày 05/10/2015, GS Jérôme de Gramont,
khoa trưởng Phân khoa Triết học Đại Học Công Giáo Paris đã cấp cho tôi giấy chứng
nhận như sau :

II - Các sinh hoạt mục vụ :
Từ ca đoàn, tôi lần lượt tham gia các sinh hoạt Giáo Xứ, bắt đầu là pháp luật, rồi đến
văn hóa, gia đình, sau cùng là hội đồng mục vụ.

2.1. Pháp luật :
Thứ bảy 15/08/1998 nhằm lễ Đức Bà Lên Trời, Đức Ông Mai Đức Vinh và các Cha
trong ban Giám đốc đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại số 2 Villa des Épinettes - 75017
Paris.
Trước khi được Giáo Xứ tiếp nhận, cơ sở này bỏ hoang, các đồng sở hữu chủ trên lầu
quen với sân trường vắng vẻ. Nay có sinh hoạt tấp nập nên không tránh khỏi những
đụng chạm.

Trong buổi đầu, tôi thường phải đương đầu với nhiều tranh chấp. Chỉ xin kể ra đây
một trường hợp điển hình.
Phần cuối sân nhà thờ có một khoảng đất trống khá rộng, trên cao có nhiều căn hộ.
Một hôm, Đức Ông Mai Đức Vinh nhận đươc thông báo của hãng bảo hiểm cho biết
các đồng sở hữu chủ kiện các em thiếu nhi Giáo Xứ chơi bóng làm trần nhà dơ bẩn
Hôm tiếp đón hai cơ quan bảo hiểm, một của các đồng sở hữu chủ, một của Giáo Xứ,
tôi đã đưa ý kiến như sau :
- khoảng cách từ nền nhà lên trần quá cao, các em không thể đá banh đụng trần được.
- măt khác, trái banh không thể làm bẩn toàn bộ trần nhà.
Bảo hiểm của Giáo Xứ thắng kiện. Nhờ đó, Giáo Xứ không phải bỏ ra khoảng 60 000
euros để sơn lại trần nhà.
Ngoài ra, Đức Ông còn chỉ định tôi tháp tùng ngài ký tờ mua căn hộ trên lầu 1, số 38
rue des Épinettes gồm 4 phòng. Việc ký mua diễn ra tại văn phòng chưởng khế
Christian Lefebvre Bisson 14 rue Brunel 75017 Paris.

2.2. Văn hóa :
Ngoài lãnh vực pháp luật, tôi còn tham gia một số sinh hoạt văn hóa tại Giáo xứ.
Trong cuốn ‘‘Hai mươi năm Thư Viện Giáo Xứ Việt Nam Paris, 1990-2010’’ có kể ra
một số sinh hoạt, tôi nói chuyện về :
- Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn, nhà văn hóa Việt Nam.
- Bích Thuận, từ ánh đèn sân khấu đến ánh sáng đức tin
- ‘‘Thầy Lazarô Phiền’’ của Nguyễn Trọng Quả, tác phẩm văn xuôi đầu tiên trong văn
học quốc ngữ.
- Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1815-1853), nhà thơ và nhà ngữ học tiển phong.
- Thần học linh đạo trong thơ Cung Chi.
Trước và sau thời gian vừa kể, tôi còn tham gia nhiều buổi nói chuyện tại Roma (Hội
Ngộ Niềm Tin), tại Lộ Đức và tại Giáo Xứ.
2.3. Gia đình :
Tôi tham gia giảng dạy Chuẩn bị Hôn nhân từ khóa I, khai giảng ngày 8/12/1995 tại
Giáo Xứ. Ngày 27/12/1995, Giáo Xứ thành lập ban Mục vụ Hôn nhân do GS Nguyễn
Văn Ái, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur làm trưởng ban. Mỗi năm mở hai khóa :
Phục sinh và Giáng sinh. Sau này, BS Tạ Thanh Minh làm trưởng ban kế nhiệm. Sau
khi hai vị trưởng ban tiền nhiệm qua đời, tôi là trưởng ban thứ 3.

2.3. Mục vụ :
2.3.1. Hội đồng Mục vụ : Theo niên giám của Giáo xứ, từ 1997-2003, tôi là phó chủ
tịch. Từ 2003 đến 2008 là chủ tịch Hội đồng Mục Vụ.
Trong thời gian vừa kể, có hai sự việc đáng kể :
- Ngày 12/11/1998 : Đức Hồng Y Jean-Marie Lustinger cử hành Thánh lễ Tạ Ơn tại
Giáo Xứ và công bố quyết định của Tòa Thánh ân thưởng tước vị Đức Ông cho linh
mục Mai Đức Vinh.

- Ngày 23/03/2003 : Thánh lễ truyền hình tại Giáo Xứ.
Ngày 30/12/2007 tại Giáo Xứ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Đĩnh, giáo sư Trần Văn Cảnh và
chúng tôi được Đức Cha Pollien gắn huy chương của Tòa Thánh.

2.3.2. Ban Mục vụ :
Năm 2018, Cha Giám đốc Nguyễn Kim Sang đổi tên Hội đồng Mục vụ thành Ban
Mục vụ. Trong một phiên họp cùa Ban Mục vụ, các thành viên đề cử tôi làm trưởng
ban.
Trong nhiệm kỳ của Ban Mục vụ, có hai sự kiện quan trọng :
- Ngày 10/09/2020 : Tang lễ Đức Ông Mai Đức Vinh tại Thánh đường Saint-Sulpice.

- Ngày 09/05/2021 : Lễ Ngân Khánh Cha Giám đốc Nguyễn Kim Sang.

Lời cuối :
Thánh vịnh 86 chép rằng : ‘‘Lạy Đấng Chí Tôn, xin dạy con đường đi của Ngài, để
con bước đi trong chân lý.’’
Việc học đạo không chỉ qua ngả đường Cursillo và Đại Học Công giáo. Các lá thư mục
vụ của cha Giám Đốc, các bài giảng cùa cha Giám đốc, quý Cha, quý Thầy, cuôc sống
đạo của cộng đoàn luôn dẫn bước tôi trên bước đường mục vụ công chính.
Mở đầu mỗi Thánh lễ là nghi thức sám hối : ‘‘Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn
năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lởi nói, việc làm và
những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, Vì vậy tôi xin Đức Bà
Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi
trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.’’
Trong thời gian phục vụ Giáo Xứ, chắc chắn tôi đã phạm tội nhiều tội trong tư tưởng,
lời nói, việc làm những điều thiếu sót, khiến quý Cha, quý Thầy, quý Nữ tu, quý Cộng
đoàn phải phiền lòng. Nhân bài viết này, tôi thành kính khẩn cầu quý Vị vì lòng bác ái
mà vui lòng tha thứ cho tôi.

