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TÂM TÌNH VỚI ANH CHỊ EM  

GIÁO ĐOÀN ANTÔN QUỲNH 

 

 Anh chị em thân mến, 
 

 Tôi đã sẵn sàng đứng ra nhận việc điều động Mục Vụ cho Giáo 

Đoàn, vì tôi đã chứng minh cho Giáo Quyền Thụy Sĩ thấy rằng tại 

vùng Pháp thoại vẫn cần có một cha Tuyên Úy VN đặc trách, ít nhất 

là 50% công việc mục vụ. Tuy chưa chắc được hoàn toàn như ý, tôi 

vẫn tin điều này không phải là điều khó khăn đối với các Ngài, vì các 

Ngài hiểu rõ hơn ai hết tuyên úy đâu phải là người chỉ dâng lễ hay 

thực hành các bí tích là đủ, mà còn là người biết đồng hành với anh 

chị em trong cuộc sống đạo hôm nay (tại nơi này) nữa. Nhưng cái 

khó là ở phía chúng ta, có thật lòng thấy cần có mục vụ đến từ một 

tuyên úy VN hay không! 
 

Giáo Hội biết rằng từ khi anh chị em chịu phép rửa, anh chị em đã 

nhìn biết Chúa là Cha. Nhưng Chúa không phải là một «hình tượng 

người cha» dựng trên bàn thờ để tôn thờ như một «bụt thần» (bằng 

đá), mà là Người đang gian khổ đồng hành với lịch sử bể dâu của con 

người, mà đặc biệt đối với anh chị em là dân tộc VN và đồng bào 

ngoài nước đang phấn đấu thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống hôm 

nay tại Thụy Sĩ và với người Thụy Sĩ... 
 

Vì thế, Giáo Hội biết anh chị em cần «kẻ giúp việc» cho Người-Mục-

Tử, đó là người dìu dắt anh chị em đi tìm Chúa và gặp Chúa mỗi 

ngày trong đời sống mình. Dĩ nhiên là thông qua các phép bí tích, để 

bi-tích-hóa cộng đồng tín hữu! Nghĩa là khi ấy, giáo đoàn không chỉ 

là một hội đoàn bình thường, mà là một «cộng đồng bí tích» có khả 

năng đưa anh chị em gặp gỡ Chúa trong cộng đoàn đầy bác ái và tin 

yêu của mình, thể nghiệm rằng «hội thánh nhỏ» này chính là Bí Tích 

Chúa ban.  
 

Chỉ khi nào anh chị em thấy cần chung sức xây dựng «cộng đồng bí 

tích» trong một tình tự chung, một ý hướng chung, với những sinh 

hoạt thiết thân giữa người đồng hương để giúp nhau hâm nóng cuộc 

sống đạo giữa quê người, thì đó là lúc Giáo Hội Thụy Sĩ sẵn sàng 

cung ứng cho anh chị em quyền hành xử như một «giáo xứ tùng 

nhân», có tuyên úy riêng, dù 50 hay 100% thời gian. 
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Một ví dụ nhỏ: anh em có quyết tâm cùng nhau «ngàn con tim một 

tiếng nói» dâng thánh lễ Giáng Sinh của toàn thể Giáo Đoàn An Tôn 

Quỳnh năm nay tại Lausanne ngày chúa nhật 22-12 hay không, dù 

mỗi cộng đoàn địa phương đều có thánh lễ riêng của mình, như quyết 

định của Ban Hành Giáo (nhưng xin tránh tổ chức cộng đoàn địa 

phương trùng vào cùng một cuối tuần với giáo đoàn) 
  

Qua những lời tâm tình trên đây, hy vọng anh chị em có thể cảm 

nghiệm được những ưu tư của tôi: đó là giữ gìn và phát huy một 

«giáo đoàn tùng nhân» tại vùng TS pháp thoại. Dù sao, tôi vẫn luôn 

tin tưởng vào sự cộng tác của từng người trong Giáo Đoàn Thánh 

Antôn Quỳnh. Nhưng đừng quên thời gian không thể kéo dài đến vô 

tận, chúng ta mới thực hành những điều phải làm ngay trước mắt 

thôi. 
 

 Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt 

Nam, chúc lành cho anh chị em. 
 

 LM. Giuse Phạm Minh Văn 

 


