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“Mang Ân Sủng Của Việc Sống Tin Mừng Vào Cuộc Sống” 
 

“Bringing the Gift of Gospel Living to Life” 

 

 

Gia đình Phan Sinh toàn quốc thân mến, 

 

Cho tôi được phép xin quí anh chị cầu nguyện cho Đại hội PSTT Quốc gia Hoa kỳ (NAFRA) 

hàng năm tại Trung Tâm Canh Tân Phan sinh “Casa de Paz y Bien” ở Scottsdale, Arizona.  

 

Tôi ước mong tất cả quí anh chị có dịp đến gặp gỡ các Trưởng Phục vụ (TPV) Miền khắp nơi 

trên nưóc Hoa kỳ và Hội đồng Chấp hành Quốc gia, cùng với các Ủy viên trong Hội đồng Chấp 

hành và những vị khách danh dự, nhưng Trung Tâm này không có đủ chỗ cho hơn 14,000 người 

của chúng ta. 

 

Thay vào đó, tôi xin trình bày một quang cảnh giả tưởng về ngày Đại hội thường niên của chúng 

ta với hi vọng nó sẽ diễn ra thực sự khi chúng ta đến với nhau, với ơn sủng bao la của Thiên 

Chúa, để Canh tân chính mình và xuyên qua toàn Dòng thân yêu của chúng ta. 

 

Chủ đề cho kỳ Đại hội PSTT Quốc gia Hoa kỳ  là hàng chữ quí anh chị thấy ở trên: “Mang ơn 

sủng của việc Sống Tin Mừng vào cuộc Sống”. Hàng chữ này là một sự tóm gọn cái nhìn về 

tương lai của Hội đồng Chấp hành Quốc gia (NEC), được lấy ra từ hai buổi họp, buổi họp thứ 

nhất tại vùng St Louis băng giá vào tháng Hai, và rồi sau đó tại vùng Washington, DC nóng bức 

vào tháng Bảy vừa qua. 

 

Hàng chữ này mang ý nghĩa xoay quanh ơn gọi thiết yếu của Phan sinh: “Luật và đời sống của 

anh chị em Phan sinh Tại thế là tuân giữ Phúc âm của Đức Giêsu Kitô theo gương thánh 

Phanxicô Assisi là Đấng đã chọn Đức Kitô làm nguồn cảm ứng và là trọng tâm đời sống của 

Người trong tương quan với Thiên Chúa và loài người” (Luật Dòng, điều 4). Chúng ta hãy cầu 

nguyện cho nhau rằng nếu chúng ta đặt HĐĐ, Huấn luyện, Thông tin và Giới Trẻ lên hàng ưu 

tiên của chúng ta, ơn sủng do ơn gọi Phan sinh mang lại sẽ lan tràn đến mọi cuộc sống, sẽ mang 

ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô đến tất cả những ai đang sống trong tăm tối. 

 

Chúng ta nhớ rằng mỗi phiên họp HĐĐ gồm 4 yếu tố: Cầu nguyện, Huấn luyện (Học tập), hàn 

huyên những chuyện chung quanh Đời sống và Công việc, VÀ tùy theo thứ tự quan trọng, chúng 

ta sẽ khai mạc buổi họp vào tối thứ Ba, 26 tháng Mười bằng Kinh Tối, rồi sau đó là Thánh Lễ 

với Đức Giám Mục Eduardo Nevares mới được chọn và là ĐGM phụ tá đầu tiên của Giáo phân 

Phoenix. Chúng ta sẽ kết thúc buổi tối đầu tiên với Thầy David Buer OFM, người được nhận 

Giải thưởng Hoà Bình của NAFRA 2010 do hoạt động xuất sắc cho người vô gia cư và cho 

những vấn đề Công lý và Hoà bình trong nhiều năm. Chúng tôi tin tưởng rằng cả hai người 

ĐGM Nevares và thầy David sẽ trình bày những lời đầy Thần khí về đề tài huấn luyện và hoán 

cải. Phần hàn huyên sẽ tiếp diễn sau đó. 

 

Ngày thứ Tư, 27 tháng 10, sẽ là trọn một ngày dành cho việc chia sẻ giữa TPV Quốc gia và Hội 

đồng Chấp hành Quốc gia với các TPV cấp Miền. Các TPV cấp Miền sẽ có thì giờ rộng rãi để 

gặp gỡ từng nhóm theo địa dư để chia sẻ những “kinh nghiệm tốt nhất” và những thách đố đã 

gặp phải đến từ những Vùng khác nhau. Kết thúc cuối ngày với buổi thảo luận về vấn đề nhập 

cư, đây có lẽ là cơ hội  thuận lợi nhất vì chúng ta đang là những chứng nhân cho tình yêu của 

Chúa Kitô trong tiểu bang rộng lớn Arizona này. 
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Khác với những ngày trước, thứ Năm, 28 tháng 10, sẽ bắt đầu bằng việc Huấn luyện trọn buổi 

sáng qua đó chúng ta sẽ được “xem trước” cuốn sách mới và đang được mong đợi nói về đề tài 

Huấn luyện của Quốc gia. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ gặp Ủy ban mới về “Công lý, Hoà bình 

và Hội nhập các tạo vật” ( tạm dịch từ  “Justice, Peace and Integrity of Creation” (JPIC) ), các 

trưởng ban lo về Đa Văn Hoá, Giới Trẻ và Thiếu niên  Phan sinh. 

 

5 phút ngắn để giới thiệu công tác được đánh giá do 11 người trình bày khác nhau, trong đó có 

những vị khách danh dự với tên sau đây không theo thứ tự: cha Mike Lasky OFM Conv. thuộc 

Phan sinh Quốc tế, cha Larry Janezic OFM thuộc Tổ chức Hành động Phan sinh (Franciscan 

Action Network), Tiến sĩ Kim Smolik thuộc Cơ quan lo về Sứ mạng Phan sinh (Franciscan 

Mission Service), Alan Ouimet SFO thuộc uỷ ban PS  lo về Tông Đồ Gia đình, Bill Wicks SFO, 

người lo về Lịch sử (historian) của NAFRA, Sharon Deveaux SFO, người lo về Văn Khố, Mary 

và Bob Stronach SFO lo về Ngoại vụ, Vickie Klick SFO và Dan Muholland SFO lo về kỹ thuật, 

Ed Shirley SFO lo về liên tôn, Anna Geraci SFO lo tờ bản tin TAU/USA, và Bob Fitzsimmons 

SFO lo về Huấn luyện. 

 

Những nhân vật tuyệt vời nói trên sẽ có 2 tiếng đồng hồ đầy thích thú vào buổi tối khi tham dự 

buổi giải trí bổ ích gọi là “Francesco’s Café” trong đó họ sẽ gặp gỡ và chia sẻ với càng nhiều 

người nếu họ muốn. Đây là 1 ngày và 1 buổi tối đầy sống động! 

 

Ngày thứ Sáu, 29 tháng 10, sẽ là ngày “Đi-ra-ngoài”, chúng ta sẽ đi tham quan những nơi đáng 

xem nhất ở địa phương, và sẽ kết thúc với Thánh Lễ tại Vương cung Thánh đường ở Phoenix. 

 

Ngày thứ Bảy, 30 tháng 10, sẽ là ngày cuối được dành trọn để chia sẻ, có cả Nghi thức Tưởng 

nhớ đặc biệt đến những anh chị em trong các HĐĐ địa phương cũng như trong các Miền đã trở 

về nhà Cha trong năm vừa qua. Đó là 1 buổi phụng vụ buồn nhưng cũng vui tươi vì nó mang một 

tinh thần tạ ơn cho những cuộc đời của những người đã khuất  mà chúng ta đã có lần gặp gỡ chia 

sẻ cho tới khi chúng ta có thể gặp lại họ sau này trong vinh quang nước Trời. Chúng ta sẽ cùng 

nhau bẻ bánh nơi bàn tiệc Thánh của Chúa cùng với người sống và người đã qua đời. Sau cùng 

chúng ta sẽ hàn huyên với nhau. 

 

Hành trình của chúng ta sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật, 31 tháng 10, ngày lễ Halloween,  bằng 

một cuộc Thảo luận bàn tròn về những gì trong tuần qua đã mang lại và bàn về Gia đình Phan 

sinh trong tương lai sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào và sẽ cùng đồng hành với ai. 

 

Tôi hi vọng quí anh chị thích thú khi đọc sơ qua những diễn tiến về đại hội này, tôi xin quí anh 

chị cầu nguyện cho tất cả chúng ta để chúng ta cố gắng mang ơn sủng của việc sống Tin Mừng 

vào cuộc Sống. Như thánh Phanxicô đã nói, “Chúng ta hãy bắt đầu lại…” 

 

Bình an, thương mến, và mọi sự tốt lành nhất, 

Tom và Hội đồng Chấp hành Quốc gia của quí vị. 
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