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            Sáng hôm nay, Chúa nhật XXVIII Thường niên – 14.10.2018, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn 

về lại “mái nhà xưa” chính là Dòng Đức Bà Regina Mundi để dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và xin Chúa 

thánh hóa, chúc lành cho công việc xây dựng mới Ngôi Nhà Thờ thân thương này. Và hôm nay cũng là 

ngày kỷ niệm tròn 1 năm tuổi thánh chức giám mục mà Thiên Chúa ban cho Đức Cha để rồi tất cả niềm 

vui được gói trọn trong tình Chúa – tình người tại mảnh đất đáng yêu 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

6, Quận 3. 

            Thật thế, 68 năm hiện diện trên mảnh đất này : Âm thầm nhưng lắng đọng, nhỏ bé nhưng hiệu 

năng, nhẹ nhàng nhưng da diết, Regina Mundi đã chia sẻ, đã đóng góp cho Giáo Hội Việt Nam nhiều 

khuôn mặt nổi trội cách riêng về giáo dục. Nhiều đời Giám Tỉnh và nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, 

Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng cũng như Giáo Hội khuôn mặt ưu tú của Hội Dòng. Chị Maria Lê Thị 

Thanh Nga đã cộng tác rất nhiều trong sự nghiệp giáo dục, dịch thuật cho Giáo Hội.  
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68 năm qua, ngôi nhà từ ngày xa xưa ấy đã xuống cấp trầm trọng cùng với những vết nứt đáng sợ để rồi 

Nhà Dòng “buộc bụng” để xây mới. Với tất cả tâm tình và ước nguyện, Hội Dòng đã thân thưa với Chúa 

trên phiến đá ghi dấu ngày xây dựng Nhà Thờ Regina Mundi  : “Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được 

thấy công trình Ngài thực hiệnvà con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài …” (Tv 89, 6) 

Như những năm qua, hiện diện âm thầm để rồi ngày hôm nay, trong Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên cũng 

âm thầm lặng lẽ. Khách mời đến dự Lễ hôm nay chỉ là những người thân quen với Hội Dòng và chỉ có 

một Đức Cha và 2 Cha đồng tế mà thôi. 

7 giờ sáng 00, Thánh Lễ bắt đầu. Chủ tế Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cùng 

với Đức Cha Luy có Cha Micae Trương Thanh Tâm, S.J. và một Cha rất đặc biệt đó là Cha Anphongsô 

Phạm Gia Thụy C.S.Sr. 

Cha Micae Trương Thanh Tâm là Cha đồng hành với Hội Dòng trong việc mục vụ Regina Mundi như là 

một họ lẻ của Tân Định. Còn Cha Anphongsô là Cha giáo đã hiện diện và đồng hành với Nhà Dòng suốt 

mấy chục năm qua. Sáng nay, khi tay bắt mặt mừng với Đức Cha, Đức Cha nhận ra ngay khuôn mặt của 

Cha già đánh kính Anphongsô  86 tuổi và Đức Cha nhận Cha Anphongsô từng là Cha giáo của Đức Cha. 

Niềm vui được chia sẻ với bỉ nhân : “Bố vui lắm ! Vì được làm thầy của giám mục !” 

Trong bài chia sẻ, rất dễ thương và dễ hiểu. Đức Cha gợi nhớ cho cộng đoàn rằng mỗi người có 3 ngôi 

nhà : Nhà tại gia (nhà ở) - Nhà thờ - Nhà ở trên Trời. 

Qua hình ảnh ngôi nhà đó, Đức Cha nói tùy tính chất mà bàn thờ hay bàn ăn – dẫu là 1 nhưng vẫn tách 

ra làm hai vì cuộc sống đòi tách làm 2. Mỗi lúc có điểm nhấn. Ngôi nhà thứ nhất bàn ăn trội hơn bàn 

thờ. Ngôi nhà thứ hai nổi trội là bàn thờ. Ngôi nhà thứ ba nổi trội là Lời. 

Sau đó, Đức Cha gợi đến sự cần thiết của một ngôi Nhà Thờ khang trang để cộng đoàn phụng thờ Chúa 

để cử hành các Bí Tích, chờ đến ngôi nhà thờ thứ ba là Nước Trời. Dù bận bịu, dù lưng cúi xuống đất lo 

tiền lo cho gia đình nhưng lòng hướng về cửa đó chính là cửa tử. Ai sinh ra rồi một ngày cũng chết. Với 

người Kitô hữu cửa tử là cửa sống. Làm được điều đó, là phải bước theo Người, từ bỏ những cái ngược 

với đời để chọn Người mà thôi. Khi có Người là có tất cả. Lời của Người là lời khôn ngoan. Mạng sống 

mình cuối cùng cũng thế. Chúng ta mất vì Nước Trời, vì anh em thì sẽ được còn khư khư giữ, không 

quan tâm đến người nghèo quanh mình thì cửa lòng ta khép lại thì cái chết của ta sẽ chết mãi mãi. Sống 

tình yêu là mở ra và mỗi tuần lễ ta cần được ăn tinh thần là Mình Máu Thánh Chúa. Kinh nghiệm của 

ngày hôm nay là ngày đầu tuần, chúng ta xin Chúa chúc phúc cho ngôi nhà thờ này. 

Đức Cha nhắn nhủ với cộng đoàn về vị kiến trúc sư lành nghề nhất đó chính là Chúa Giêsu. Ngôi Nhà 

Thờ này không phải chỉ một mình Chị Giám Tỉnh làm mà mọi người cùng đóng góp. Rất tâm tình và sâu 

lắng, Đức Cha nói  : 

“Quãng đời và đời sống đức tin của tôi là từ ngôi Nhà Thờ này … Hôm nay, Chúa tiếp tục chọn gọi 

trong ơn gọi hết sức đặc biệt làm giám mục thay mặt Ngài chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó. Xin anh 

chị em tha thiết cầu nguyện, biết chọn lựa, hy sinh để theo Đấng Chủ Chăn... Nếu chúng ta cậy vào sức 

mình thì chúng ta gây ra chia rẽ. Thiếu yêu thương hiệp nhất thì ngôi nhà này không thành. Và nếu có 

hình thành thì cũng chỉ là ngôi nhà hoang vắng không ai lui tới. Cho nên ngôi nhà thật sự là ngôi nhà có 

tương quan của người thân, người nhà. 



Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Lời Thiên Chúa ngự trong 

lòng ta thường xuyên để chúng ta biết phân biệt, để chúng ta biết sẵn sàng hy sinh, để chúng ta biết sẵn 

sàng chọn lựa. Chọn là bỏ. Khi chọn Chúa ta được lại gấp trăm. 

Tôi thấy điều này rõ ràng qua chính kinh nghiệm đời tôi. Ngay trong gia đình tôi, những năm thập niên 

80 khi tôi tốt nghiệp ra trường làm việc. Có thể nói là người duy nhất kiếm ra tiền. Mẹ là người lo cho 

gia đình 5 miệng ăn, 4 đứa cháu và ông chồng nặng gánh lắm mà tôi cam tâm bỏ đi tu. Mẹ buồn lắm ! 2 

năm sau mới hết buồn. Tôi không biết lúc đó đơn sơ hay phó thác. Cha tôi qua đời. Thêm gánh nặng 

trách nhiệm vì mất một nguồn thu nhập của gia đình. Bây giờ tôi thấy ngược lại hoàn toàn. Chính khi bỏ 

vợ con, gia đình và bỏ mọi sự thì Chúa cho gấp trăm không phải đời sau mà là đời này. Giám mục giàu. 

Không phải nhiều nhà nhiều cửa. Khi cần, giám mục xướng lên thì anh chị em đóng góp cho Giáo Hội. 

Anh chị em giàu đức tin và giàu của cải. Xin ước mong điều đó thành hiện thực nơi cộng đoàn này. 

Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên khép lại và rồi bữa ăn agape đã được chuẩn bị và dọn ra để mọi người 

cùng nhau dùng bữa thân mật. 

Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên Hội Dòng, cách riêng trong và với công trình xây dựng Nhà 

Thờ này bởi lẽ tất cả mọi sự từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa bởi vì “Ví như Chúa 

chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127, 1). 

 

 

 

 

 

 
 



  



   


