“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh
quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt
đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh
em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,27-28)
Bài Nguyện Gẫm số 1. Điểm 1: Mọi Người Phải Sợ Cuộc
Phán Xét Chung.
Khi trình bày về ngày chung thẩm, trong bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Giêsu nói: “Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền
năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).
Vẻ uy nghi khi Đức Giêsu Kitô hiện ra, và quyền năng cao
cả mà Người sẽ biểu lộ khi đến xét xử nhân loại, phải khiến
chúng ta lo sợ ngày Người đến. Thánh Giêrônimô đã nói như
vậy, dựa theo ngôn sứ Malakhi: “Ai có thể nghĩ về ngày
Người đến?” (Ml 3,2); nếu không ai dám nghĩ về ngày chung
thẩm, vì Đấng Thẩm Phán quá uy nghi và quyền năng, vậy ai
có thể chịu nổi sự nghiêm minh của Người? Thánh nhân thêm
rằng: “Sẽ càng cam go hơn, bởi chính người làm chứng, cũng
sẽ là Đấng xét xử: điều này càng phải làm cho chúng ta khiếp
sợ cuộc phán xét này hơn”. Cũng chính vị thánh này nói ở
một chỗ khác rằng: “Sự uy nghiêm của vị Thẩm Phán, “Đấng
sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo công việc của họ” (Rm
2,6), sẽ làm cho những người hiện diện không dám ngửa
mặt nhìn Người”. Thánh Êphrem nói: “Lúc đó sẽ có một
cuộc tra xét rạch ròi khủng khiếp về các hành vi, và cả tư
tưởng của chúng ta, khi mỗi người chúng ta ra trước tòa
của vị Thẩm Phán này; Người sẽ tiết lộ cho toàn thể vũ trụ
mọi hành vi, lời nói và mọi tư tưởng của loài người, vốn
đã bị che giấu kỹ càng ở đời này, bởi vì những điều đó đã
được thực hiện trong bóng tối”.
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Thánh Augustinô nói: “Vậy để khỏi phải lãnh một bản án khắc nghiệt và khủng khiếp, khi xuất hiện trước tòa của vị Thẩm
Phán này, Đấng sẽ xét xử chúng ta theo tiêu chuẩn vĩnh hằng và không lay chuyển được, chúng ta hãy không ngừng dứt bỏ
các thói xấu, vì chúng ta “không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25,13) chúng ta lìa trần; vì kẻ biết mình có số kiếp phù du, thì
sẽ sớm tìm ra phương thuốc cần thiết để được cứu rỗi”.

Sau một thời gian dài chờ đợi, hôm nay cộng đoàn La San ,
nam cũng như nữ, tiếp đón những thành viên mới: SH. Nguyễn
Xuân Bình Joseph và các Sơ Qua và Hiếu.
Chiều ngày 23/11, một nghi thức trao “Phận Vụ Lệnh” được diễn
ra tại nhà nguyện mới của cộng đoàn La San Đức Tin, trong bầu
khí đơn sơ nhưng không kém phần trang nghiêm và sốt sắng.
Một buổi họp mặt trao đổi giữa các Frères và các Sơ để thống
nhất một số vấn đề trong môi trường hoạt động thực hiện sứ
mạng nơi đất khách quê người.
Trong tinh thần bác ái và nâng đỡ nhau, giúp nhau sống hạnh
phúc trong đời tu và phục vụ giáo dục trẻ nghèo, Anh Chị em
cùng thống nhất trong cách tổ chức cũng như nơi ăn chốn ở của
các Sơ trong thời gian sắp tới. Anh Chị em cũng sẽ bàn thảo với
nhau trong tình huynh đệ, khi gặp những bất đồng trong khi thi
hành sứ mạng.

Một điểu rất đặc biệt của nhà nguyện mới nầy
mà có lẽ chưa một nhà nguyện nào có được,
đó là sự thay đổi màu liên tục của những
tấm kiếng phía sau bàn thờ,
hai bên tượng Thánh Giá.
Đây là một sáng kiến độc đáo của nhà thiết kế.
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Chia sẻ với người nghèo
Trong tinh thần chia sẻ “Một miếng khi đói bằng một
gói khi no”, Anh em La San chuẩn bị đón Năm Phụng
Vụ mới bằng một công tác rất có ý nghĩa : Gởi 100
phần quà cho những người nghèo chung quanh.
Mọi người cùng hợp tác làm việc, các Frères cũng như
các thầy cô giáo của trường đều “xắn tay áo lên”
phân chia gạo, nhu yếu phẩm… cho người nghèo.

3

Các Sơ giúp làm bếp để thết đãi các thành viên
mới của hai cộng đoàn La San

Frère Bình miệt mài học tiếng khmer
lập tức
khi gia nhập cộng đoàn.
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Hôm nay, Chúa Nhật thứ 1 Mùa Vọng, Cha LY
Tổng Đại diện Giáo Phận Phnom Penh, đến
Giáo họ POUTHUM dâng Thánh lễ vào lúc
16g00.
Đây là một giáo họ nằm trong làng người dân
khmer, cách trường La Salle Pouthum 7 phút đi
bộ. Nhà thờ mới tân trang khá khang trang, giáo
dân đi lễ khoảng chừng 70 người, người tham
dự cũng tôn trọng khoảng cách như ở Việt-Nam.
Hơn 90% là người Việt tham dự Thánh Lễ
Sơ Dòng Chúa Quan
Phòng

Cha Tổng Đại diện

Sau Thánh Lễ, “quan khách” về dùng cơm tối với các
Frères nơi cộng đoàn gồm có: Cha Tổng đại diện, các Sơ
Nữ La San, các Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu, các Sơ
Dòng Chúa Quan Phòng. Họp mặt ngày hôm nay do SH
Kiên chiêu đãi với nhiều lý do: - Mừng lễ các Thánh Tử
đạo Việt-Nam mà SH Kiên là con cháu các Ngài. SH Kiên
có đến 04 người bà con trong số 117 vị Thánh. Thứ đến,
giới thiệu các thành viên mới với Cha Tổng đại diện. Sau
cùng là làm quen với các tu sĩ bạn.

Các Sơ Nữ La San

Các Sơ Thừa Sai Thánh Mẫu

Niềm vui nhỏ bé được trao ban
Cũng trong ngày hôm nay, Anh em La Salle Pouthum đi
thăm các em nhỏ trong xóm, tặng mỗi em 02 hộp sữa và
một cục “kẹo mút”. Niềm vui của các em khi nhận được
món quà nhỏ bé nầy cũng là niềm vui của những người
trao ban vì đúng đối tượng và đồng thời niềm vui tuy nhỏ
bé đó cũng mang lại cho các em một niềm vui lớn lao và
nói lên sự thiếu thốn của người lớn lẫn các em nhỏ.
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Vừa đặt chân đến xứ Chùa Tháp, SH Hiệu Trưởng trường La Salle Pouthum đưa ngay một tin rất vui: Đức Cha
báo có một trường La San đến từ nước Pháp, khoảng một tháng nay: trường ECAM LASALLE ADVANCE.
Đây thực sự là một TIN VUI vì mới đó mà đã có một thông tin từ Mỹ làm cho anh em thấy vui hơn, đó là ngôi
trường bên trời Tây mà ngày xưa các Frères Việt-nam tốt nghiệp kỹ sư, Frère Alexandre Ánh, Frère Guillaume
Nguyễn Phú Khai và cũng có thể là Frère Herman Lê Viết Lãng.
Sau đây xin giới thiệu ngắn gọn sinh hoạt của trường nầy:
ACTIVITIES
ECAM LaSalle, is an institution of higher education, that provides engineering degrees. As part of its ECAM
Engineering program, taught entirely in English, ECAM LaSalle has created a structure that deals with
international development. In partnership with the ITC, it implemented the ECAM Engineering program in
Cambodia, and created LASALLE ADVANCE CAMBODIA.
BACKGROUND
ECAM LaSalle, a foundation recognized as being of public interest, is an institution of higher education. Founded
in 1900, ECAM LaSalle ties research, education, and innovation to follow shifts in industry and business. With
a strong humanist tradition, ECAM Lyon provides academic programs with strong scientific and technical
standards, human and social perspective, cross-disciplinary knowledge, and openness to the world.
ECAM LaSalle has progressively grown its offer to currently provide:





5 engineering programs, all accredited by the CTI
2 specialized Master’s programs
A start up incubator
A continuing education and development entity: ECAM Expert

Vào chiều ngày 27 tháng 11, Fr. Tân viết một email gởi cho ông Hiệu trưởng của trường là Mr. Didier
Desplanche, bày tỏ sự vui mừng khi biết tin sự hiện diện của trường LASALLE ADVANCE tại Cambodia và
kính chức nhà trường thành công trong tương lai.
Ngay buổi chiều hôm đó, ông trả lời email như sau:
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Bonjour Frère Grégoire,
Je suis très heureux de votre mail.
Je me réjouis de la présence des
Frères dans cette région du
monde et au Cambodge en
particulier.

Xin chào Frère Grégoire
Tôi rất vui nhận thư của Frère. Tôi rất
phấn khởi vì sự hiện diện của các Anh
Em trong vùng này trên thế giới và cách
riêng ở Campuchia.

Notre école d’ingénieurs ECAM
Trường kỹ thuật ECAM LaSalle của chúng
LaSalle a été fondée par les Frères tôi được các SH trường Ki-tô thành lập
des écoles Chrétiennes en 1900.
vào năm 1900.
Concernant notre implantation à
Phnom Penh, nous sommes situés
sur le campus de l’ITC. Nous
avons reçu la semaine dernière au
sein de notre école à Phnom Penh
des ONG car je demande à nos
étudiants de s’engager auprès des
plus pauvres.

Về vị trí nơi chúng tôi đóng đô ở Phnom
Penh, chúng tôi nằm trong khuôn viên
ITC (Institut de technologie du
Cambodge, trường kỹ thuật ở Cao
Miên). Tuần trước chúng tôi đã đón tiếp
các tổ chức phi chính phủ tại trường của
chúng tôi ở Phnom Penh vì tôi yêu cầu
các sinh viên của chúng tôi dấn thân bên
cạnh những người nghèo nhất.

Nous pourrions vous compter
parmi les structures que nous
pourrions aider par la présence de
nos étudiants.

Chúng tôi có thể coi quý Frères như
trong các cơ cấu mà chúng tôi có thể
giúp đỡ qua sự hiện diện của các sinh
viên của chúng tôi.

Je vais vous mettre en relation
avec notre assistante scolarité
Sopheap HANG afin qu’elle vous
contacte.

Tôi sẽ cho người trợ lý học tập Sopheap
HANG của chúng tôi liên lạc với Frère.

Je serai pour ma part au
Cambodge début janvier et je
serais ravi de pouvoir vous
rencontrer.

Còn tôi, tôi sẽ đến Campuchia vào đầu
tháng 1 và tôi rất vui được gặp Frère

Je vous souhaite un bon weekend et vous remercie d’avoir pris
l’initiative de me contacter.
Fraternellement
Didier DESPLANCHE

Xin Chúc Frère một cuối tuần vui vẻ và
cảm ơn Frère có nhả ý liên hệ với tôi.
Thân ái

Directeur Général

Didier DESPLANCHE
Directeur Général
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Hai ngày sau, chúng tôi được tin của bà Sopheap HANG như sau:
Cher Frère Grégoire,

SH thân mến,

Ravie de vous connaitre. Je me présente, je
m'appelle Sopheap et travaille avec l'ECAM
Lasalle de Phnom Penh en tant
qu’assistante administrative d'académie
basée à l'Institut du technologie du
Cambodge.

Vui mừng được biết SH. Tôi xin tự giới
thiệu, tôi tên là Sopheap và đang làm việc
với ECAM Lasalle ở Phnom Penh với tư
cách là Trợ lý Hành chính khu giáo dục có
trụ sở tại Viện Công nghệ kỹ thuật
Campuchia.

Suite à la discussion avec Didier
DESPLANCHE concernant l'école La Salle
Pouthum au Cambodge. Nous souhaitons
prendre contact des personnes qui sont au
Cambodge. Nous voudrions organiser
une réunion avec eux pour connaitre plus
d'informations sur La Salle Pouthum. Notre
idée est de l'intégrer dans les institutions
que nous pourrions aider dans le cadre de
l'activité "engagement et responsabilité".
Pourriez-vous nous donner des contacts aux
personnes sur place, s'il vous plaît?

Sau cuộc thảo luận với Didier DESPLANCHE
liên quan đến trường La Salle Pouthum ở
Campuchia. Chúng tôi muốn liên lạc với
những người ở Campuchia. Chúng tôi
muốn sắp xếp một cuộc gặp với họ để tìm
hiểu thêm về trường La Salle Pouthum. Ý
chúng tôi là đưa trường vào các tổ chức
mà chúng tôi có thể giúp đỡ trong khuôn
khổ hoạt động "cam kết và trách nhiệm".

Dans l’attente d’une réponse positive de
votre part, veuillez agréer, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

Trong khi chờ phản hồi tích cực từ SH, xin
vui lòng nhận nơi đây lời chào trân trọng
nhất của tôi
Thân ái.

SH có thể cho chúng tôi một vài địa chỉ liên
hệ với những người ở tại chỗ được không?

Bien cordialement,

Anh em La Salle Pouthum sẽ đến tham quan và trao đổi với bà Sopheap HANG tại Campus vào thứ năm
ngày 2/12 sắp tới, tại Room 117-B at Institute of Technology of Cambodia, Russian Blvd.
Có tin gì mới, chúng tôi sẽ gởi đến Anh Chị em. Xin Anh em giúp lời cầu nguyện.
Phải chăng đây là một lối mở Chúa gởi đến cho Anh Chị em La San chúng ta? Cho những Anh Chị em,
những dự tu thích ngành kỹ thuật ….. như các vị tiền bối: Frère Ánh, Frère Khai, Frère Lãng, Frère. Nghị…
Trong thời gian đi học, có thể giúp một tay cho sinh hoạt trường La Salle Pouthum. Khi tốt nghiệp, tiếng Anh
chắc chắn không tệ. Và mục tiêu của trường, như ông Hiệu trưởng xác nhận, cũng giống như chúng ta, đi
đến với những người nghèo nhất…
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