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MỆNH

Bí mật, phong trào thầm lặng tôn vinh Thánh Thể ở Trung Quốc không phải là
trường hợp của quá khứ, nhưng thay vào đó là một phần của một thực tế quá bí ẩn.

Do đó việc truyền bá Phúc âm cho thế giới quyền lực này là một giấc mơ không chỉ
của hầu hết các Hiệp Hội Công Giáo, mà là toàn bộ của cả Giáo Hội. Hiệp Hội Tông
Đồ Công Giáo cũng nằm trong số những Cộng đoàn chia sẻ đàn chiên trong hy
vọng ấp ủ này. 

Như Đấng Thánh sáng lập của chúng tôi đã nói, nếu “chính Chúa Giê-su đem tình
yêu đến bất cứ nơi nào có nhu cầu và cần đến nó,” thì một khát vọng trong việc
phụng sự Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Vì vậy, năm 2010, chúng tôi đã thiết lập cơ
sở truyền giáo của chúng tôi tại Đài Loan. Chính gốc rễ của lòng biết ơn của chúng
tôi xuất phát từ tỉnh Dòng Ấn Độ - Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời; những nhà
truyền giáo trẻ tuổi không chỉ chấp nhận ngôn ngữ Trung Quốc đầy thách thức
trong một năm mà còn hòa nhập một cách đầy đủ vào Giáo hội địa phương. Tất cả
những điều này đã được thực hiện với lòng can đảm và sức mạnh to lớn, vì họ
không tránh khỏi những thử thách trong nội tâm về sự cô độc và nỗi nhớ nhà. 

Tuy nhiên, bởi những nhà truyền giáo của chúng tôi luôn biết cách làm cho nguồn
hy vọng được thắp sáng trong bóng tối, ơn gọi đầu tiên cho Hiệp hội đến khá
nhanh. Sau khi được thành lập trong cộng đoàn của chúng tôi tại Bacolod,

Philippines, Chuan-en Shi (Joseph) – Tu sĩ Pallottine đầu tiên của Đài Loan - đã
tuyên khấn vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, trước Cha Bề trên Giám tỉnh của mình là
cha Camilo Simoes. Quá nhiều điều trong tương lai của một sứ mạng truyền giáo
phụ thuộc vào các ơn gọi của địa phương, và tôi nghe nói rằng có những ứng cử
viên khác muốn theo cộng đoàn Joseph trong việc tham gia vào nếp sống của
chúng tôi. Chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa về mùa gặt, và giữ chặt lời của Thánh
Vincent – “Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta nhiều hơn là những gì chúng ta
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thánh thiện

"Nếu chúng ta thực
sự hoạt hình bởi tinh
thần yêu thương,

chúng ta sẽ luôn luôn
đối xử với tất cả với

tình yêu, suy nghĩ của
tất cả với tình yêu, và
nói về tất cả với tình

yêu."
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Thành lập một ngôi nhà truyền giáo của riêng chúng tôi - để bắt đầu
công việc tông đồ đặc trưng của Pallottine - là một giấc mơ khác của
những nhà truyền giáo của chúng tôi. Thiên Chúa trên Thiên đàng,

Ngài đã nghe tiếng gõ cửa của họ, và “Ngôi nhà Truyền giáo Pallottine”

đã được khánh thành vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. 

Tôi đã có niềm vui mừng khi đến thăm Đài Loan và cộng đoàn của
chúng tôi vài năm trước trong Mùa Giáng sinh. Tôi phải thú thật rằng,

tôi đã yêu mến những con người Đài Loan. Làm thế nào để hòa nhã,

kính cẩn, yêu thích cầu nguyện và hiếu khách! Trở về trước khi tôi kết
thúc nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Bề Trên Tổng Quyền vẫn là một
mong muốn; và nếu Chúa muốn, tôi sẽ gặp lại những con người tốt
đẹp này. 

Pallottines cũng giữ một điểm truyền giáo vào Trung Quốc, bằng con
đường của vùng Đông Bắc Arunachal Pradesh, Ấn Độ. Trong “Vùng đất
của Mặt trời mọc”, chúng tôi có một sứ mệnh tốt đẹp dưới sự coi sóc
của Tỉnh Dòng do tôi phụ trách, Tỉnh Dòng Chúa Hiển Linh. 

Tỉnh Dòng Chúa Hiển Linh cũng có một cộng đoàn khác ở Thái Lan, nơi
mà tôi muốn đi đến nếu tôi không được tái đắc cử trong nhiệm kỳ
cuối. Tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó tại khu vực Úc châu của
chúng ta - vì nó đã được thảo luận rất nhiều lần - sẽ mở một cơ sở
truyền giáo ở Myanmar. 
Mở ra một sứ mệnh mới, như Thánh Vincent đã nói, “Đòi hỏi lớn nhất là
niềm tin vào Thiên Chúa và sự ngờ vực của chính chúng ta;” vì một sự
cố gắng như vậy không chỉ được thiết lập dựa trên sức mạnh về số
lượng, cũng như người hay vật chất. Cuộc sống của chúng ta không
phải là của chúng ta, mà là của Thiên Chúa; một cuộc hành hương
hướng về cõi vĩnh hằng bắt nguồn từ chính từ "GO FORTH", hoặc bằng
tiếng Ý – như lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói - "USCIRE." 

Không có con nhân vật nào tốt hơn so với Mô-sê và cuộc hành trình
của ông đến Vùng Đất Hứa để giảng giải cho liên cuộc hành trình
truyền giáo đầy mạo hiểm. Hầu hết các Tu Hội và các Tỉnh Dòng đặt
mỏ neo xuống thay vì chèo thuyền ra chỗ sâu, chỉ dựa trên sự cân nhắc
của con người. Tuy nhiên, logic của Tin Mừng lại là trái ngược. Đó là
trong cho rằng chúng ta sẽ nhận được; chính lúc chết đi là khi chúng
ta tìm thấy sự sống đời đời. 
Cộng đoàn của chúng tôi – cha Augustine Kolenchery - đã rời Hội
truyền giáo Himalaya của chúng tôi ở Arunachal Pradesh, Ấn Độ, vào
tuổi 70. Cha đã đứng dậy, đã quan sát và hy vọng; lắng nghe lời kêu gọi
của Thiên Chúa để đi đến tận cùng trái đất để rao giảng Tin Mừng;

không bao giờ tính toán thiệt hơn, nhưng thay vì đặt mình vào con
đường của sự quan phòng. Bây giờ, nó là phần phát triển nhất của tỉnh
dòng Chúa Hiển Linh. 

Điều này, sau đó,  cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho Đài Loan. Ra
đi. Lòng can đảm. Cho đi tất cả những gì bạn có. Và Thiên Chúa nhân
lành sẽ thưởng cho bạn gấp trăm lần. 

Làm thế nào để tôi cầu nguyện cho đại gia đình Pallottine có thể
trung thành với Chúa Giêsu, với sứ mạng Tông đồ của Cha Hằng có đời
đời! "Được gửi đi" là tâm trí của mọi Pallottine, mọi Ki-tô hữu, và mọi
con người đích thực. Là vì Thiên Chúa và dân của Ngài - đây là bản tính
của chúng ta! 

Để tìm thấy sự an toàn trong Thiên Chúa là tìm ra ý nghĩa đích thực
của đức tin trong chúng ta. Vì vậy, tôi muốn nói với bạn, "hãy từ bỏ
chính mình kết với Thiên Chúa với sự tự tin hoàn hảo và không sợ hãi,
từ đó chúng ta làm tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể làm mà không
có Thiên Chúa, Thiên Chúa đón nhận tất cả chúng ta." (Thánh Vincent
Pallotti). 

www.WeAreAMission.org

Trên đây là một sự diễn tả về sứ mạng truyền giáo 
của cha Solomon Raj, Người được ủy nhiệm bởi Cha 
Bề Trên giám tỉnh - cha Camilo Simoes, ở Đài Loan.
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“Hít vào trong Thiên Chúa, thở ra trong 
Thiên Chúa” và tiến bước.

Vào năm 2010, chúng tôi đã bắt đầu công công truyền giáo của mình tại Đài Loan. Chúng tôi không có một ngôi nhà đúng nghĩa,

chúng tôi chỉ có 5 người nhưng phải gánh vác trách nhiệm chăn dắt một đàn chiên đông đảo của 2 giáo phận. Nhưng “những nơi
mà bạn không thể đến cùng với sứ mạng của mình, thì bạn sẽ tiếp cận được nó với lòng khiêm nhường và lòng tin cậy nơi Thiên
Chúa”, (SVP) và điều đó giải thích cho câu chuyện của tôi cùng với những người cộng sự của tôi. 

Người giáo dân Đài Loan, họ được biết đến như là những người nhiệt thành nhất trong công cuộc truyền giáo, vượt ra ngoài sứ
mệnh phục vụ giáo xứ. Cùng với nhau, chúng tôi đã và đang tham gia vào các công việc truyền giáo tại nhà tù chính phủ, bệnh
viện Tông Đồ, cỗ võ phong trào “Sống trong Chúa Ki-tô”, Đối thoại Liên Tôn, Sự hiệp nhất Ki-tô giáo, cũng như giúp đỡ Ban thư ký
Giáo phận. Khi làm như vậy, điều cốt lõi mà chúng tôi mong muốn đó là luôn nhớ đến sự thu hút của Đáng sáng lập và để truyền
đạt lại niềm tin cũng như làm mới lại lòng bác ái của mọi tín hữu. 

Theo sự hướng dẫn tinh thần của Đáng sáng lập, cùng với Ân sủng của Thiên Chúa, chúng tôi đã có một linh mục bản địa, đó là
cha Joseph. Chúng tôi ra đi với lòng tự tin khiêm tốn rằng trong tương lai không xa sẽ có thêm một vài cặp vợ chồng, một phần
ngôi nhà truyền giáo mới này được hoàn thành do sự hào phóng của một cặp vợ chồng đạo đức đó là anh Lukas và chị Anna. 

Ngôi nhà truyền giáo này là một giấc mơ đã được ấp ủ trong suốt 8 năm qua, vì nếu không có ngôi nhà truyền giáo này thì sự
xuất hiện của chúng tôi được xem như tạm thời. Do đó, trong một cách tuyệt vời nó đã ảnh hưởng đến sự liên tục trong sứ mệnh
truyền giáo của chúng tôi tại Đài Loan; nếu người dân địa phương cảm thấy rằng chúng tôi không làm được gì nhiều cho họ, thì
điều đó không phải hoàn toàn là lỗi của họ. 

Tuy nhiên, bây giờ, người dân Đài Loan có thể được đảm bảo về sự tiếp diễn của sứ mệnh truyền giáo của thánh Vincent. Nó sẽ là
nơi phục vụ như là một trung tâm mà từ đó tất cả các hoạt động Pallottine của chúng tôi tại Đài Loan được tổ chức và bản địa
hoá; một nơi để cầu nguyện, tĩnh tâm, nghỉ ngơi, và một trung tâm cung cấp thông tin liên tục cho các thành viên - chẳng hạn
như định hướng nghề nghiệp và thôi thúc lòng nhiệt thành. 

Như Chúa Giê-su đã nói, "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. (Lc, 12:32) 

Giáo Hoàng Francis
"Mỗi thánh nhân là một sứ điệp mà Đức Thánh Linh lấy từ
sự giàu có của Chúa Giê Su Ky Tô và ban cho dân sự của

Ngài."
Gaudete et Exsultate 21

P. Solomon Titus


