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Thánh Phanxicô Assisi 

Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ lớn  rất thích hợp để để tôi nói về Thánh 

Phanxicô Thành Assisi. Không phải là Thánh Phanxicô ngồi một cách thụ động trong 

rừng giữa đoàn vật. Tôi muốn nói với anh chị em về Thánh Phanxicô, người đã làm cho 

Giáo Hội thay đổi. Đối vời Thánh Phanxico, Giáo Hội không chỉ là các linh mục và các 

tòa nhà cao đẹp, nhưng là dân của Thiên Chúa- cả nam lẫn nữ, người nghèo và người 

giàu, tội nhân và thánh nhân. Toàn thể thế giới là Giáo Hội của Thánh Phanxico, như 

Franciscan Richard Rohr nói:" nơi buôn bán là nhà thờ chính tòa của  

Thánh Phanxico. Đức Giáo Hoàng Phao-lô đệ nhị nói rất rõ ràng rằng: Giáo Hội hiện 

hữu là để phúc âm hóa. Chính vì thế mà chúng ta không thể nói về Giáo Hội mà không 

nói đến rao giảng phúc âm. 

     Thánh Phanxico đã thay đổi Giáo Hội bằng cách rao giảng phúc âm. Thánh 

Phanxico luôn nhìn vào Chúa Giê-su trong  phúc âm như là kim chỉ nam của  của 

Người. Chúa Giê-su đã không đứng đợi xung quanh Đền thờ và các hội đường để chờ 

dân chúng đến với Ngài, Ngài đã đi tới những nơi có dân chúng để chia sẽ lời của 

Thiên Chúa là Đấng yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và 

những người bị xã hội bỏ rơi. Trọng điểm trong lời của Chúa Giê-su là lòng thương xót, 

hòa giải và giải thoát. Dân chúng đã lắng nghe Ngài bởi bì Ngài đã thực hành lòng 

thương xót, Ngài đã cổ võ sự hòa giải và xúc tiến sự giải thoát. Thánh Phanxico đã biết 

rằng dân chúng đã không lắng nghe các huynh đệ của Người, nếu các huynh đệ của 

Người trước tiên đã không sống phúc âm mà chính họ rao giảng. Thánh Phanxico đã 

nói rất rõ ràng với các huynh đệ của Người khi Người viết rằng:" Các huynh đệ phải 

giảng dạy bằng gương sáng của họ" 

    Anh chị em thân mến, anh chị em biết rất rõ, thế giới chúng ta vẫn còn cần phải 

 nghe, biết về sự trắc ẩn, sự hòa giải và sư giải thoát của phúc âm. anh chị em của 

chúng ta ở  miền Tây Phi Châu đang kêu giúp mỗi ngày để chống lại vi khuẩn Ebola 

epidemic  đã giết hơn 2000 người. Sau những thế kỷ chiến tranh,  dân chúng ở vùng 

Trung Đông vẫn dùng bạo lực để chống lại nhau đã làm thiệt mạng hàng trăm ngàn 



người vô tội mà hầu hết là đàn bà và trẻ con. Sau khi bắn lầm Michael Brown ở thành 

phố Ferguson, Missouri, sự mất tin tưởng đã lớn dần giữa dân tiểu số và lực lượng 

cảnh sát địa phương. Trong vùng của chúng ta, từ khi anh chị em vô gia cư bị ép rời 

khỏi con đường Market và đường hầm  xe Bart, vùng 100 đường phố của Golden 

Avenue  thì mỗi đêm đầy dẫy những người đàn ông và đàn bà không có chỗ an toàn để 

ngủ. 

     Anh chị em của Giáo Xứ Thánh Boniface thân mến, chúng ta là những người Công 

Giáo của Giáo Xứ do các Tu Sĩ Dòng Phanxicô coi sóc có nhiều văn khóa và nói nhiều 

thứ tiếng khác nhau. Chúng ta đã được kêu mời rao giảng phúc âm hôm nay như thế 

nào? Tôi không có bất cứ câu trả lời nào cho anh chị em bởi vì anh chị em tìm câu trả 

lời cho chính mình. Chúng ta có phụng vụ rất tốt đẹp và các chương trình sinh hoạt 

trong khuôn viên Giáo Xứ chúng ta, nhưng ngay bây giờ cho chúng ta phải  ra khỏi sự 

an toàn của những ngôi nhà mà chúng ta đang ở. Trong những tháng kế tiếp, tôi sẽ đi 

thăm các giáo dân của các cộng đoàn khác nhau trong giáo xứ của chúng ta để giúp họ 

phát triển một cách cụ thể và thực tiển về chương trình phúc âm hóa liên quan tới văn 

hóa và sinh hoạt xã hội của họ. Mỗi chương trình phúc âm hóa  là ở trong các  sinh 

hoạt của các Tu sĩ Phanxico....là đi ra khỏi sự an toàn của các tòa nhà  đang ở để rao 

giảng phúc âm trên các khu phố thương mại. Các chương trình phúc âm hóa này sẽ 

được bắt đầu vào cuối năm nay và sẽ được chia sẽ trong ngày  tĩnh tâm Mùa Chay 

 của toàn thể giáo xứ.  

     Bài đọc thứ nhất hôm nay cho  chúng ta trích từ Sách Sirach ám chỉ đến Thánh 

Phanxi-cô, "Hãy nhìn xem Ngài, trong thời của Ngài nhà của Thiên Chúa được trùng tu, 

và trong thời của Ngài đền thờ của Thiên Chúa được cũng cố vững chắc." Như Thánh 

Phanxi-cô đã trùng tu và cũng cố Giáo Hội trong thời của Người, với chương trình âm 

phúc âm hóa năm nay, chúng ta sẽ trùng tu và cũng cố  Nhà Thờ Thánh Boniface. 

Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc thứ 2, " Tất cả mọi vấn đề chỉ ở trong sự 

sáng tạo mới." Bây giờ là lúc sáng tạo những điều mới trong chương trình phúc âm hóa 

ở nhà thờ Thánh Boniface. Chúa Giê-su nói với chúng ta trong phúc âm ngày hôm nay, 

" Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." 

Anh chị em thân mến, khi chúng ta ước ao vác lấy ách  của việc truyền bá phúc âm, 



Chúa Giê-su hứa là dạy chúng ta tất cả những điều chúng ta cần biết trong đường lối 

khiêm nhường và hiền lành. Ngài đang đợi chúng ta bắt đầu con đường mới để phúc 

âm hóa trong truyền thống của Phanxi-cô.  Một lần chúng ta khởi sự, toi bị Chúa Giê-su 

thuyết phục là sẽ tăng sức mạnh cho chúng ta với Chúa Thánh Thần để chúng ta mang 

lại hoa trái của sự thương xót, hòa giải và giải thoát để  Vinh danh Thiên Chúa. Chúc 

Mừng Lễ Thánh Phanxi-cô. 

 


