
CHAPITRE III 

AU SÉMINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS 

Origine des Missions Étrangères 

Qu’est-ce donc que cette « Société des Missions Étrangères de Paris » où veut 

entrer le jeune Paul Seitz ? Fondée au milieu du xviie siècle, elle a 

essentiellement pour but l’évangélisation des peuples de l’Extrême-Orient. Un 

siècle plus tôt déjà, saint François Xavier, disciple de saint Ignace de Loyola, 

avait été envoyé en mission aux Indes et au Japon, faisant de nombreuses 

conversions ; mais il mourait prématurément sans avoir pu former un clergé 

autochtone et implanter le catholicisme de façon durable. De terrible 

persécutions décimèrent les nouvelles chrétientés et les martyrs furent 

nombreux au Japon au début du xviie siècle. 

C’est à ce moment que Rome décide de créer la Congrégation De Propaganda 

fide, couramment appelée « la Propagande », chargée de l’évangélisation de 

toutes les terres connues, d’y envoyer des missionnaires et une hiérarchie sous 

son contrôle ; les Papes sont désireux d’envoyer des missionnaires indépendants 

des pouvoirs civils, qui informeraient le Saint-Siège, réformeraient les moeurs 

relâchées et formeraient un clergé indigène dans chaque pays, avec des clercs, 

des prêtres, des évêques. 

 

Un jésuite célèbre, le Père Alexandre de Rhodes, né d’une famille d’origine 

juive espagnole installée en Avignon depuis le xve siècle, n’a pu rejoindre la 

mission du Japon pour laquelle il a été nommé : il est alors envoyé en 1624 en 

Cochinchine où ses confrères ont créé dès 1615 les premières communautés 

chrétiennes du pays, autour d’un groupe de réfugiés japonais. De là il passe au 

Tonkin où, en peu de temps, il convertit et baptise sept mille habitants, mais 

d’où il est expulsé en 1630, un édit interdisant le christianisme. Après des essais 

périlleux ici et là, il est définitivement banni en 1645, et menacé de mort s’il 

revient. 

 

 

Considéré comme l’un des plus prestigieux missionnaires du Vietnam, 

Alexandre de Rhodes revient à Rome où il exprime ses craintes pour l’avenir 

des nouvelles chrétientés. Les populations font bon accueil à la prédication du 

christianisme, mais les mandarins et les bonzes, jaloux de leurs succès, 

persécutent les prédicateurs et ceux qui les suivent. L’essentiel du travail et de 

sa réussite repose sur les catéchistes locaux, dont le dévouement va parfois 

jusqu’au martyre. Mais si on ne crée pas d’urgence un clergé indigène, avec des 

CHƯƠNG III 

VÀO CHỦNG VIỆN HỘI THỪA SAI PARIS 

Nguồn gốc Hội Thừa Sai Paris 

"Hội Thừa Sai Paris" này là hội gì mà chàng thanh niên Paul Seitz muốn gia 

nhập ? Được thành lập giữa thế kỷ 17, Hội có mục đích chính là rao giảng Tin 

Mừng cho các dân tộc ở vùng Viễn Đông. Một thế kỷ trước, thánh François 

Xavier, môn đệ của thánh Ignace de Loyola, đã được phái đi truyền giáo tại Ấn 

Độ và Nhật Bản, giúp nhiều người trở lại đạo ; nhưng ngài mất sớm, khi chưa 

thể thành lập được hàng giáo sĩ bản địa và giúp đặt nền móng cho đạo công giáo 

cách lâu dài. Những cuộc bách hại khủng khiếp đã triệt phá các giáo đoàn Ki-tô 

giáo mới thành hình và có rất nhiều vị tử đạo ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ 17. 

 

Chính vào thời điểm đó, giáo triều Roma quyết định thành lập Bộ Truyền Bá 

Đức Tin (La Congrégation De Propaganda fide), thường được gọi là “Bộ 

Truyền Giáo” với nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho tất cả những vùng đất mới 

được khám phá, gửi tới tận nơi các nhà thừa sai cùng với một hàng ngũ lãnh đạo 

do Roma kiểm soát; các đức giáo hoàng mong muốn phái các nhà thừa sai độc 

lập, không lệ thuộc chính quyền dân sự, để các vị này sẽ thông tin trực tiếp cho 

Tòa Thánh, cải tổ các phong tục bị lơi lỏng và gầy dựng tại mỗi quốc gia một 

hàng giáo sĩ địa phương, với các giáo sĩ, linh mục và giám mục.  

Một linh mục dòng Tên nổi tiếng, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), xuất thân 

trong một gia đình gốc Do Thái-Tây Ban Nha, định cư ở Avignon từ thế kỷ 15, 

không thể đến Nhật Bản để thi hành sứ mệnh truyền giáo, dù đó là nơi mình 

được chỉ định: vậy là ngài được phái đến Đàng Trong năm 1624; ở đây, ngay từ 

năm 1615, các đồng nghiệp của ngài đã thành lập những cộng đoàn Ki-tô hữu 

đầu tiên trong cả nước, qui tụ xung quanh một nhóm người từ Nhật Bản qua tỵ 

nạn. Từ Đàng Trong, ngài ra Đàng Ngoài, và chỉ trong một thời gian ngắn, đã 

có bảy ngàn người trở lại đạo và được cha rửa tội, nhưng ngài bị trục xuất năm 

1630, vì một sắc dụ cấm đạo Ki-tô giáo. Sau nhiều cố gắng đầy nguy hiểm để 

giảng đạo từ chỗ nầy qua chỗ nọ, ngài bị trục xuất vĩnh viễn vào năm 1645 và 

bị dọa giết, nếu quay lại. 

Được coi là một trong những vị thừa sai uy tín nhất tại Việt Nam, Cha Alexandre 

de Rhodes trở về Roma, bày tỏ lo lắng về tương lai của các cộng đoàn Ki-tô hữu 

mới phôi thai. Dân chúng hân hoan đón nhận lời rao giảng về Ki-tô giáo, nhưng 

các quan lại và sư sãi, vì ghen tị với kết quả của họ, đã bách hại các nhà giảng 

thuyết và những ai nghe theo. Thực chất công việc và sự thành công của nó dựa 

vào các giáo lý viên địa phương, họ tận tâm đến nỗi đôi khi phải tử vì đạo. 

Nhưng nếu như không nhanh chóng thành lập một hàng giáo sĩ địa phương, với 



évêques pour assurer les ordinations, ces nouvelles chrétientés disparaîtront 

comme celles du Japon. 

À Rome, il est écouté avec attention et sa lucidité incite les cardinaux et prélats 

de la Propagande à suivre ses propositions ; puis il part pour Paris, où il espère 

trouver des volontaires. Or, c’est précisément à ce moment que de jeunes prêtres, 

fougueux et remplis de zèle apostolique, qui se sont connus au cours de leurs 

études théologiques à Paris, se trouvent réunis par la Providence et forment une 

Association qui, sous la protection de la Vierge Marie, prend le nom des « Bons 

Amis ». 

L’âme du groupe est François Pallu, un jeune prêtre Tourangeau plein de zèle 

pour les âmes et brûlant du désir de partir en mission ; il est assisté de deux 

fidèles amis, Pierre Lambert de la Motte et François de Montmorency-Laval. 

 

La rencontre entre le Père de Rhodes et cette jeune communauté informelle, en 

janvier 1653, est décisive. François Pallu, au nom de tous, déclare qu’il est prêt 

à partir pour l’Extrême-Orient et, après une retraite d’élection de dix jours, 

suivie avec la plus grande ferveur, une vingtaine de membres de la Société des 

Bons Amis est sur les rangs pour partir. 

Il ne fallut pas moins de cinq ans, cinq longues années de démarches, de voyages 

et de longs séjours à Rome, pour qu’enfin le pape Alexandre VII donne son 

approbation. Le 29 juillet 1658 est publié le bref de la nomination épiscopale de 

François Pallu et de Pierre Lambert de la Motte, qui deviennent vicaires 

apostoliques, le premier avec la responsabilité du Tonkin, du Laos et du Sud-

Est de la Chine ; le second avec la responsabilité du Sud-Vietnam. 

Quant à François de Montmorency-Laval, il a été nommé vicaire apostolique, 

évêque de Pétrée, mais il est envoyé au Canada, autrement appelé « la Nouvelle 

France ». Il sera le premier évêque de Québec et s’y rendra célèbre. 

Les Missions Étrangères sont lancées sur les flots. 

À terre, un travail ardu commence que Mgr Pallu va assumer : la création d’un 

séminaire qui formera de futurs prêtres pour ces missions d’Extrême-Orient. Les 

vocations ne manquent pas ; les aides spirituelles non plus ; les secours matériels 

viennent aussitôt. Des générations de séminaristes vont maintenant se succéder, 

formés pour porter l’Évangile et lui seul, indépendamment de toute ingérence 

politique, colonialiste ou commerciale ; formés pour s’intégrer dans des milieu 

variés, païens, animistes, bouddhistes et autres, dont ils devront apprendre les 

langues, la civilisation, les moeurs, les rites religieux ; formés pour se préparer 

các giám mục để duy trì việc phong chức, những cộng đoàn tín hữu mới hình 

thành này sẽ tiêu tan giống như ở Nhật Bản.  

Ở Roma, ngài được chăm chú lắng nghe và sự sáng suốt của ngài thúc giục các 

hồng y và các chức sắc trong Bộ Truyền Giáo làm theo lời ngài đề nghị ; sau đó 

ngài sang Paris, với hy vọng tìm được những người tình nguyện. May thay, 

chính vào thời gian này, có một số linh mục trẻ, rất hăng say và sốt sắng lo việc 

tông đồ, vốn đã quen nhau trong thời gian học thần học tại Paris, đang được 

Chúa Quan Phòng qui tụ, họ thành lập một Hội, dưới sự bảo trợ của Đức Trinh 

Nữ Maria, lấy tên là "Những Người Bạn Tốt". 

Linh hồn của nhóm là Cha François Pallu, một linh mục trẻ vùng Tours đầy 

nhiệt tâm với các linh hồn và cháy bỏng khát khao được ra đi truyền giáo; ngài 

được hai người bạn nghĩa thiết giúp sức, Cha Lambert de la Motte và Cha 

Montmorency-Laval. 

Vào tháng 1 năm 1653, có cuộc gặp gỡ mang tính quyết định giữa Cha 

Alexandre de Rhodes và cộng đoàn non trẻ bán chính thức này. Cha François 

Pallu, thay mặt cho cả nhóm, tuyên bố mình sẵn sàng đi sang Viễn Đông và, sau 

mười ngày tĩnh tâm để giúp quyết định, được tham dự rất sốt sắng, khoảng hai 

mươi thành viên của Hội Những Người Bạn Tốt sẵn sàng lên đường. 

Phải mất không dưới năm năm, năm năm dài để tiến hành các bước đi cần thiết, 

tới lui và lưu lại nhiều ngày ở Roma, cuối cùng đức giáo hoàng Alexandre VII 

mới chuẩn y. Ngày 29 tháng 7 năm 1658, có tông sắc bổ nhiệm hai cha làm giám 

mục đại diện tông tòa, Đức Cha François Pallu phụ trách Đàng Ngoài (Miền 

Bắc), Lào và Đông Nam Trung Quốc; còn Đức Cha Lambert de la Motte phụ 

trách Đàng Trong (Miền Nam). 

Về phần Cha Montmorency-Laval, ngài được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa, 

giám mục Pétrée, nhưng được gửi sang Canada, còn được gọi là "Nước Pháp 

mới". Ngài là giám mục đầu tiên của vùng Québec và trở nên nổi tiếng ở đây. 

Hội Thừa Sai đã được tung ra khơi. 

Còn tại đất liền, bắt đầu một công việc cam go mà Đức Cha Pallu sẽ đảm nhận: 

thành lập một chủng viện để đào tạo các linh mục tương lai cho công cuộc truyền 

giáo vùng Viễn Đông. Ơn gọi không thiếu; những giúp đỡ tinh thần cũng vậy; 

và tài trợ vật chất chẳng bao lâu sẽ đến. Các thế hệ chủng sinh liên tục tiếp nối, 

họ được đào tạo để đem Tin Mừng và chỉ Tin Mừng thôi, độc lập với mọi can 

thiệp chính trị, mọi mưu đồ thực dân hoặc thương mại; họ được đào tạo để hội 

nhập vào các môi trường khác nhau, ngoại đạo, thờ vật linh, phật giáo, v.v…, vì 

vậy họ sẽ phải nghiên cứu tiếng nói, văn minh, phong tục, nghi thức tôn giáo; 



aux souffrances, à la solitude, et finalement au martyre,qui peut bien arriver, et 

qui arrivera effectivement. 

L’Église d’Asie deviendra un modèle, se tenant à distance des pouvoirs civils 

— même si ceux-ci auront à coeur de lui venir en aide en bien des  circonstances; 

le développement culturel et social des populations évangélisées doit l’essentiel 

de son succès aux disciples du Christ. 

Les persécutions ont commencé dès l’arrivée des missionnaires, qui les ont 

subies avec un héroïsme qui force l’admiration ; elles se sont poursuivies avec 

les édits impériaux du xixe siècle qui feront des dizaines de milliers de victimes 

parmi les fidèles ; l’irruption du communisme, au milieu du xxe siècle, tentera 

d’anéantir l’oeuvre des trois siècles précédents. 

L’entrée au séminaire (1928) 

C’est ce moment qu’a choisi la Providence pour conduire un jeune garçon, 

intrépide et généreux, au 128 de la rue du Bac, à Paris. Il faut bien l’avouer : 

Paul Seitz ignore tout, ou à peu près tout, de ce qui l’attend. Mais d’emblée, il 

se sent à l’aise dans son nouvel élément. Sa seule préoccupation est qu’il a fait 

de la peine à ses parents, qui se retrouvent bien seuls. Je n’ignore pas, leur écrit-

il le 17 mai 1928,  

Combien cette separation vous a été pénible à tous deux, mais cependant ne me 

taxez pas d’ingratitude ou de légèreté. Toutes les conséquences de ma decision 

étaient pesées d’avance ; si j’ai agi ainsi, c’est parce que Dieu l’a voulu, je ne 

pouvais pas résister à cet appel et maintenant, plus que jamais, je sens combien 

je n’étais pas fait pour le monde. Surtout, tranquillisez-vous : que mon sort ne 

vous soit pas un sujet de préoccupations : je suis ici parfaitement à ma place et 

il en résulte pour moi un grand bonheur… bien que ce bonheur soit quelque peu 

terni par la pensée de votre propre souffrance. 

 

Son premier travail est l’étude du latin : il prend des cours le matin avec un 

professeur, et étudie en chambre le reste de la journée : non seulement le latin, 

mais aussi le français, l’histoire, la géographie, car, il faut encore l’avouer, il n’a 

guère travaillé à l’école, ne réussissant même pas son brevet élémentaire ! S’il 

veut s’engager vers le sacerdoce, il lui faut tout reprendre et tenter d’arriver au 

moins au niveau du baccalauréat : on en est loin ! 

Y avait-il plus tire-au-flanc que moi en classe ? reconnaît-il. Et pourtant, je me 

suis mis à l’étude avec une telle ardeur que je ne me reconnais plus moi-même! 

Et de plus, je travaille avec goût. J’aime le latin, les difficultés que j’y rencontre, 

et les longues heures passées à travailler dans ma chambre. Ça gaze! 

họ được đào tạo để sẵn sàng chấp nhận khổ đau, cô đơn, và cuối cùng là tử vì 

đạo, điều rất có thể xảy ra, và thực sự sẽ xảy ra. 

Giáo hội Châu Á sẽ trở thành một khuôn mẫu, giữ khoảng cách với các thế lực 

trần tục – mặc dầu các thế lực này sẵn sàng trợ giúp trong nhiều trường hợp; sự 

phát triển văn hóa và xã hội nơi các cộng đồng đã trở lại đạo, sở dĩ thành công 

được, chính là nhờ các môn đệ Đức Ki-tô. 

Những cuộc bách hại đã bắt đầu ngay khi các vị thừa sai vừa mới tới, họ đã chịu 

đựng một cách thật anh hùng, khiến ta phải ngưỡng mộ; những cuộc bách hại 

ấy cứ tiếp diễn với các chỉ dụ của nhà vua ở thế kỷ XIX, biến hàng bao nhiêu 

ngàn tín hữu trở thành nạn nhân; rồi chủ nghĩa cộng sản ập xuống, giữa thế kỷ 

XX, sẽ mưu toan phá hủy công trình gầy dựng của ba thế kỷ trước đó. 

Gia nhập chủng viện (1928) 

Đây là thời điểm Chúa Quan Phòng đã chọn để dẫn một chàng trai, can trường 

và quảng đại đến số 128 Rue Du Bac (trụ sở của Hội), ở Paris. Phải thừa nhận 

rằng: cậu Paul Seitz lúc ấy chẳng biết gì, hoặc hầu như chẳng biết gì, về những 

thứ đang chờ đợi cậu. Nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy thoải mái trong môi 

trường mới. Mối quan tâm duy nhất của cậu là đã làm khổ cha mẹ, vì từ nay họ 

sẽ phải cô đơn. Cậu viết cho họ vào ngày 17 tháng 5 năm 1928: 

Không phải là con không biết sự chia ly này làm cha mẹ buồn phiền như thế 

nào, nhưng dù sao xin cũng đừng trách con vô ơn hay nhẹ dạ. Mọi hậu quả từ 

quyết định của con, con đã cân nhắc trước; sở dĩ con hành động như vậy, chính 

là vì Chúa đã muốn thế, con không thể cưỡng lại tiếng gọi này, và giờ đây hơn 

lúc nào hết, con cảm nhận rằng mình không được sinh ra để ở ngoài đời. Nhưng 

trên hết, xin cha mẹ an lòng: xin cha mẹ đừng lo lắng cho số phận của con: ở 

đây rất phù hợp với con và do đó, con thấy mình rất hạnh phúc…, tuy niềm hạnh 

phúc ấy cũng phần nào bị mờ nhạt đi do con cứ suy nghĩ về sự buồn khổ của 

cha mẹ.” 

Công việc đầu tiên của cậu là học tiếng Latin: cậu lên lớp vào buổi sáng với một 

giáo viên và học riêng trong phòng suốt thời gian còn lại: không chỉ tiếng Latin, 

mà cả tiếng Pháp, lịch sử, địa lý, bởi vì, phải thừa nhận một lần nữa, hầu như 

cậu không học hành được bao nhiêu lúc còn ở trường, thậm chí chưa đậu bằng 

trung học!  

 

Nếu muốn dấn thân vào chức vụ linh mục, cậu phải bắt đầu lại tất cả và cố gắng 

đạt cho được ít nhất bằng tú tài: đường còn xa lắm! Cậu thừa nhận: “Có ai trong 

lớp lười nhác hơn con không? Vậy mà, con đã hăng hái lao vào việc học đến 

mức con chẳng còn nhận ra chính mình! Và hơn nữa, con làm việc một cách say 



 

 

 

Il doit aussi entrer dans l’esprit missionnaire et, pour cela, il regarde les Pères 

anciens, revenus des pays lointains, admirant leur grande paix intérieure et la 

joie qu’ils éprouvent de s’être dévoués pour l’évangélisation des païens. Pour 

réussir, il leur a fallu une grande foi, et aussi une vie intérieure très  éveloppée. 

 

 

Heureusement, pour couper les études et les cours, il y a des moments de détente 

où les « aspirants » (c’est ainsi que l’on appelle les séminaristes des Missions 

Étrangères) vont à Meudon, très agréable petit patelin, dit-il, perdu au milieu 

des bois, à neuf ou dix kilomètres de Paris. La forêt est immense et nous allons 

y faire de longues randonnées ; parfois même l’on peut pousser jusqu’à 

Versailles et, quoique en soutane (voyez l’esprit missionnaire), les aspirants ne 

se gênent pas pour faire du canotage sur le lac du parc. 

Les aspirants prennent aussi de bons bains, soit en piscine, soit dans des lacs et 

étangs, et de bonnes détentes dans le grand parc de leur maison de la rue du Bac; 

ils jouent à la pelote basque, aux boules, etc. Ces exercices physiques équilibrent 

la vie studieuse que Paul doit mener principalement. Il y a aussi des séances 

récréatives où les aspirants exhibent leurs talents dans une franche gaieté, 

surtout en fin d’année scolaire. 

Il y a surtout pour Paul, le 29 juin, une cérémonie qui l’impressionne vivement: 

l’ordination de soixante prêtres, diacres et sous-diacres. Cérémonie qui dure 

quatre heures et demie, qui est suivie, le soir même, d’une autre cérémonie non 

moins impressionnante : l’envoi en mission de ces nouveaux prêtres — ils sont 

vingt-deux — qui apprennent de leur supérieur leur lieu de destination. Paul sait 

qu’il est maintenant sur le chemin qui conduit à ce but et il est médusé de voir 

la joie sereine avec laquelle les jeunes missionnaires reçoivent leur ordre de 

mission. 

Maintenant, ce sont les vacances, et le séminaire se vide ; pour notre jeune 

latiniste, ces vacances seront très courtes, car il doit rattraper son retard par 

rapport à ses confrères et, après quelques jours en famille, où il a la joie de 

participer au baptême de son premier neveu, Jean, le premier fils de Pierre, mais 

aussi de prendre quelques bons bains de mer et de fumer de longues pipes, il 

rejoint la rue du Bac, puis Bièvres, en Seine-et-Oise (maintenant dans l’Essonne) 

; là, les missionnaires ont une vaste propriété de vacances où il pourra travailler 

dans le silence et un air plus pur. Il pourra aussi faire de grandes promenades en 

solitaire. 

mê. Con thích tiếng Latin, thích những khó khăn gặp phải trong thứ tiếng ấy, và 

những giờ tự học kéo dài trong phòng riêng. Thật là tốt đẹp!” 

Ngoài ra. cậu cũng phải thấm nhuần tinh thần truyền giáo, vì thế, cậu nhìn vào 

gương các Cha Già, những người trở về từ các quốc gia xa xôi, cậu ngưỡng mộ 

sự bình an nội tâm lớn lao của các ngài và niềm vui mà các ngài đang trải nghiệm 

vì đã cống hiến đời mình cho công cuộc rao giảng tin mừng nơi dân ngoại. Để 

thành công, các ngài đã phải có một đức tin vững mạnh, cũng như một đời sống 

nội tâm rất sâu xa. 

May mắn thay, để tạm gác việc học hành cũng như các giờ lên lớp, có những 

khoảng thời gian thư giãn cho các ứng sinh (người ta vẫn gọi các chủng sinh 

Hội Thừa Sai như thế) đi đến Meudon, nơi mà cậu Paul Seitz mô tả là “một xóm 

nhỏ rất dễ thương, khuất sâu trong rừng, cách Paris chín hoặc mười cây số. 

Khu rừng rất lớn cho tụi con tha hồ đi dạo; đôi khi thậm chí có thể đi đến tận 

Versailles và, dù mặc mang áo chùng thâm (thấy tinh thần truyền giáo cao 

chưa), các ứng sinh cũng không ngại chèo thuyền trên hồ nước công viên.” 

Các ứng sinh cũng thỏa thích tắm táp, trong hồ bơi hoặc trong những ao lớn, và 

thư giãn trong công viên to rộng ở nhà Rue du Bac; họ còn chơi banh đập tường 

kiểu xứ Basque, chơi ném bi sắt, v.v. Những sinh hoạt thể dục này giúp cân bằng 

đời sống học tập mà cậu Seitz đang tận lực trải qua. Ngoài ra còn có các đợt giải 

trí cho các ứng sinh tha hồ thi thố tài năng trong tinh thần vui vẻ thoải mái, nhất 

là vào dịp cuối niên khóa.  

Đặc biệt đối với cậu Paul, vào ngày 29 tháng 6, có một buổi lễ đã gây ấn tượng 

sâu sắc: lễ phong chức cho sáu mươi linh mục, phó tế và phụ phó tế. Nghi lễ kéo 

dài bốn tiếng rưỡi, và tối đó, có một nghi lễ khác không kém phần ấn tượng: các 

cha mới này – gồm hai mươi hai người – được sai đi truyền giáo, chính cha bề 

trên cho họ biết nơi họ sẽ đến. Cậu Paul hiểu rằng mình hiện đang đi trên con 

đường dẫn đến mục tiêu ấy và cậu ngất ngây khi thấy được niềm vui trong sáng 

hiện rõ trên khuôn mặt các nhà thừa sai trẻ lúc nhận mệnh lệnh truyền giáo.  

 

Bây giờ là kỳ nghỉ hè, và chủng viện vắng vẻ; nhưng đối với riêng cậu Paul, nhà 

la tinh học trẻ tuổi, kỳ nghỉ này sẽ rất ngắn vì cậu phải học bù để theo cho kịp 

các bạn cùng lớp, nên sau vài ngày về với gia đình, và có được niềm vui dự lễ 

rửa tội của đứa cháu đầu tiên, Jean, con trai đầu của Pierre, cũng như được tắm 

biển thoải mái và tha hồ hút ống điếu, cậu trở về Rue du Bac, rồi đi Bièvres, ở 

Seine-et-Oise (bây giờ thuộc Essonne); ở đó, các thừa sai sở hữu một khu nhà 

đất rộng lớn dành cho mùa nghỉ hè, ở đó cậu có thể làm việc giữa một bầu không 

khí tĩnh lặng và trong lành hơn. Cậu cũng có thể một mình đi dạo trong nhiều 

giờ. Cậu viết cho cha mẹ: 



J’aime beaucoup la solitude, vous le savez, écrit-il à ses parents ; je suis donc 

servi à souhait. « Bel Air » — c’est le nom de la propriété — est situé sur un 

plateau dominant la vallée de la Bièvre et tous les bois des coteaux environnants 

; la vue est superbe et le regard se perd à l’horizon, comme au bord de la mer. 

À la tombée de la nuit, alors que toute chose perd sa netteté et se fond en une 

teinte uniforme, je me plais à évoquer le passé et je me reporte au temps de mes 

veillées dans le bled marocain. Mais la solitude à 20 ou à 3 000 kilomètres de 

Paris n’est pas la même : celle de làbas est bien plus belle et bien plus prenante. 

Mais inversement, celle de Bièvres est mieux que Paris, où le calme n’existe pas. 

Il doit y avoir à Bièvres 7 à 800 habitants, dit-il encore. C’est un petit pays bien 

calme et, quoique près de Paris, pas trop envahi par cette lèpre qu’on appelle 

« lotissement ». 

 

 

Profitant de ce que sa mère est seule dans sa nouvelle maison de Criquetot, il lui 

écrit confidentiellement au sujet de son père, don’t l’aveuglement à l’égard des 

questions religieuses le fait tant souffrir. 

Papa s’intéresse, me dis-tu, aux travaux de la maison ; c’est heureux et 

j’aimerais le savoir occupé ainsi, plutôt que de se renfermer sur lui-même.N’est-

il pas un peu moins affecté, du moins extérieurement, de mon dé part ? Pauvre 

père ! Quand me comprendra-t-il ? Mais, vois-tu, je ne doute pas un seul instant 

que Papa ne « revienne ». Et, j’en suis sûr, il sera chrétien un jour: il est 

impossible qu’il en soit autrement. Si je parle avec cette assurance, c’est que le 

Christ lui-même m’y invite : n’a-t-il pas dit : « Demandez et vous recevrez ; 

frappez et l’on vous ouvrira » ? Et je demande, et je frappe en conséquence ! Et 

j’ai agi aussi en conséquence ! Il y a longtemps que le Bon Dieu m’avait marqué 

du sceau de ses élus ; et je me souviens d’un jour où, me rendant plus 

particulièrement compte de la vérité, je me réjouissais d’être chrétien et, tout à 

la fois, déplorais que tant d’hommes méconnaissent cette véritable source de 

joie. Bien des fois j’ai éprouvé ce sentiment et je n’ai trouvé d’autre solution 

que celle de sacrifier ma vie pour racheter celle des autres. Le Christ est mort 

et nous a ouvert le Ciel, mais nous devons, de notre côté, travailler à le mériter, 

et par surcroît, à le faire mériter aux autres. Et — paradoxe incompréhensible 

à tout autre qu’aux chrétiens — si je fais souffrir mes parents, c’est que, les 

aimant « réellement », j’ai voulu qu’ils partagent avec moi le bonheur éternel. 

 

Le jeune séminariste poursuit ainsi ses confidences, montrant sa joie de vivre, 

sa joie de travailler, son ardeur à se dépenser. Réminiscence encore du Maroc, 

il se dit semblable au cheval impatient de s’élancer et qui mord son frein en 

 Cha mẹ vẫn biết là con rất thích sự tĩnh lặng; và con thực sự được như ý ở đây. 

"Bel Air" – “Không Khí Trong Lành”, đó là tên khu nhà đất này - nằm trên một 

vùng đất cao nhìn xuống thung lũng sông Bièvre và tất cả các cánh rừng trên 

những ngọn đồi xung quanh; khung cảnh thật tuyệt vời và tầm nhìn trải dài mãi 

đến tận chân trời, giống như ngoài bờ biển. Lúc màn đêm buông xuống, trong 

khi mọi thứ mờ dần và tan biến vào trong cùng một màu, con thích thú gợi lại 

quá khứ và trở về thời gian con canh thức ở những nơi hẻo lánh bên Maroc. 

Nhưng sự tĩnh lặng ở nơi cách Paris 20 hay 3000 cây số không hề giống nhau: 

ở bên đó đẹp hơn và hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng ngược lại, sự tĩnh lặng ở vùng 

Bièvres này thì tốt hơn là ở Paris, nơi chẳng hề có sự yên tĩnh.  

  Và cậu viết tiếp: Ở Bièvres, có khoảng 7 đến 800 dân cư. Đây là một vùng đất 

nhỏ bé, rất yên tĩnh và, mặc dù gần Paris, nhưng chưa bị nhiễm quá nặng cơn 

dịch mà người ta vẫn gọi là “dịch phân lô (nhà đất)” .  

Khi biết rằng mẹ đang sống một mình trong ngôi nhà mới ở Criquetot, cậu viết 

thư riêng cho mẹ và tâm sự về cha, vì việc cha chẳng quan tâm gì đến vấn đề 

tôn giáo làm cậu đau khổ rất nhiều. 

  Mẹ nói với con là cha thích thú với việc sửa nhà sửa cửa; vậy cũng tốt và con 

mong thấy cha bận rộn như thế, hơn là cứ lầm lì. Có phải là cha không bị ảnh 

hưởng nhiều, ít nhất là bề ngoài, bởi việc con ra đi. Tội nghiệp cha! Khi nào 

cha mới hiểu con? Nhưng, mẹ biết đó, con không nghi ngờ chút nào rằng cha 

sẽ "trở lại". Và, con chắc chắn, một ngày nào đó cha sẽ là một Ki-tô hữu: không 

thể nào khác được. Sở dĩ con dám quả quyết như thế, đó là vì chính Đức Ki-tô 

mời gọi con: chẳng phải Chúa đã nói: "Hãy xin thì sẽ được; hãy gõ thì sẽ mở 

cho" sao? Vậy là con xin, và con gõ ! Và con cũng hành động nữa! Từ lâu, Chúa 

Nhân Lành đã đóng trên con dấu ấn dành cho những người Chúa chọn. Và con 

nhớ lại một ngày, khi con có ý thức đặc biệt hơn về sự thật này, con đã vui mừng 

được làm người Ki-tô hữu, và đồng thời, cũng đã ray rứt vì biết bao nhiêu người 

không hề biết đến nguồn vui đích thực ấy. Đã nhiều lần con cảm nghiệm tâm 

tình này và con không tìm thấy giải pháp nào khác hơn là tận hiến đời mình để 

chuộc lại đời của kẻ khác. Đức Ki-tô đã chết và mở cửa Thiên Đàng cho chúng 

ta, nhưng về phần mình, chúng ta cũng phải làm việc để xứng đáng với điều đó, 

và xa hơn, để giúp cho kẻ khác cũng xứng đáng với điều đó nữa. Và - đây là 

nghịch lý không thể hiểu được đối với bất kỳ ai khác ngoài các Ki-tô hữu - nếu 

như con làm cho cha mẹ mình đau khổ, đó là bởi vì con thực sự yêu mến các 

ngài, và hằng ước ao các ngài được chia sẻ với con niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 

Chàng chủng sinh trẻ tiếp tục giãi bày tâm sự như thế đó, cho thấy niềm vui 

sống, niềm vui làm việc, hăng hái hiến thân. Lại nhớ về thời gian ở Maroc, cậu 

nói mình giống như chú ngựa đang nóng lòng lao đi, nhưng lại phải vừa cắn dây 



grattant le sol ; il supplie Dieu de conserver et même d’augmenter en lui cette 

ardeur et ce zèle à le servir. 

Quant au travail intellectuel, il trouve que c’est celui, lent et laborieux, du 

limaçon qui grimpe un mur. Il avoue qu’il dispose de facultés moyennes pour 

étudier, mais qu’il ne rencontre pas d’obstacles insurmontables ; il progresse et 

c’est le principal. Il va donc rester à Bièvres jusqu’au milieu de septembre. 

 

Mais alors, nouveau changement : au lieu de reprendre les études rue du Bac, 

voilà que le supérieur, le Père Fouque, lui confirme — ce qu’il lui avait déjà 

laissé entendre — qu’il l’envoie dans un séminaire de vocations tardives où il 

aura plus de facilités pour rattraper le niveau d’études requis en vue du 

sacerdoce. Ce séminaire a nom Fontgombault. 

Fontgombault 

Le 14 septembre 1928, Paul annonce à ses parents son prochain départ et leur 

donne les premiers renseignements qu’il a eus au sujet de sa nouvelle  

affectation.  

Le séminaire est situé dans le Bas-Berry près de la Creuse ; le paysage 

environnant est, paraît-il, très pittoresque. C’est une ancienne abbaye de 

nédictins, fondée en 1096 par un nommé Pierre de l’Étoile. Cette abbaye fut 

supprimée en 1741, puis occupée par les trappistes de 1849 à 1905. La chapelle 

est une magnifique église abbatiale du xiie siècle, monument historique ; 

l’abside est d’une pureté de ligne exquise et le choeur grandiose et élégant. 

Quand j’aurai constaté de visu toutes ces merveilles, je vous les décrirai avec 

plus de détails et cartes postales à l’appui. Les salles d’études et le réfectoire 

sont de vieilles salles avec voûtes romanes ou ogivales. La Creuse borde les 

jardins de la propriété et de toutes ces beautés, je retiens ceci : on peut prendre 

des bains en été. Rien que pour ça, j’aime déjà cette boîte ! 

 

Paul, qui s’est renseigné auprès de ses jeunes confrères qui sont allés à 

Fontgombault, parle de tout cela avec son enthousiasme habituel, heureux de 

savoir que le règlement est très large et fait appel à la conscience de chacun ; 

heureux aussi de se trouver avec des étudiants retardataires comme lui ; heureux 

enfin de pouvoir annoncer à ses parents qu’il aura des vacances à Noël et à 

Pâques, en plus des deux mois d’été. 

La séparation d’avec ses confrères, auxquels il est attaché, est une épreuve, mais 

ils sont largement remplacés par l’arrivée d’une quarantaine de nouvelles 

vocations. 

thắng vừa lấy chân cào đất; cậu cầu xin Chúa giữ gìn và tăng thêm nơi mình 

lòng nhiệt thành và say mê phụng sự Chúa. 

Đối với công việc trí thức, cậu thấy rằng đó đúng là công việc của một chú ốc 

sên đang leo tường, tuy chậm chạp nhưng cần mẫn. Cậu thú nhận mình chỉ có 

khả năng trung bình về học vấn, nhưng không hề gặp phải những trở ngại không 

thể vượt qua; cậu có tiến bộ và đó mới là điểm chính yếu. Bởi thế, cậu sẽ ở lại 

Bièvres cho đến giữa tháng chín. 

Nhưng sau đó, lại có thay đổi: thay vì cho cậu đi học tiếp ở Rue du Bac, thì bề 

trên, Cha Fouque, xác nhận với cậu - điều mà cậu đã nghe râm ran – là sẽ gửi 

cậu đến một chủng viện dành cho những người tu muộn, ở đó cậu sẽ có nhiều 

cơ hội hơn để bắt kịp trình độ học vấn cần thiết cho chức linh mục. Chủng viện 

này mang tên Fontgombault. 

Fontgombault 

Vào ngày 14 tháng 9 năm 1928, cậu Paul báo cho cha mẹ về chuyến đi sắp tới 

và cho họ những thông tin đầu tiên có được liên quan đến chỗ ở mới của mình. 

Chủng viện tọa lạc tại Bas-Berry cạnh sông Creuse; nghe nói phong cảnh xung 

quanh rất ngoạn mục. Đây là một đan viện xưa thuộc dòng Biển Đức, được 

thành lập năm 1096 bởi một người mang tên Pierre de l'Étoile. Đan viện bị xóa 

sổ vào năm 1741, sau đó được các thầy khổ tu nhánh Trappe sử dụng từ năm 

1849 đến 1905. Nguyện đường là một nhà thờ dòng nguy nga có từ thế kỷ XII, 

một di tích lịch sử; cung thánh có đường nét rất tinh xảo, còn gian dành riêng 

cho tu sĩ thì thật hùng vĩ và hài hòa. Một khi được tận mắt chiêm ngắm tất cả 

những điều kỳ diệu này, con sẽ mô tả cho cha mẹ với nhiều chi tiết hơn và có 

thêm bưu thiếp kèm theo. Các phòng học và nhà ăn là những căn phòng cũ với 

mái vòm theo phong cách roman hay gothic. Sông Creuse lượn quanh những 

khu vườn của khuôn viên, và từ tất cả những cảnh đẹp này, con nhớ lại một điều: 

ta có thể tắm vào mùa hè. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, con đã thích chỗ này rồi. 

Cậu Paul, sau khi tìm hiểu với các bạn học trẻ của mình vốn đã từng đi đến 

Fontgombault, nói về tất cả những điều này với sự nhiệt tình quen thuộc, cậu rất 

vui khi biết rằng kỷ luật tỏ ra thoáng hơn nhiều, và kêu gọi sự ý thức của mỗi 

người là chính; cậu cũng rất vui khi được học chung với những sinh viên học 

chậm như mình; và cuối cùng rất vui khi có thể báo với cha mẹ rằng mình sẽ 

được nghỉ thêm dịp Lễ Giáng sinh và Phục sinh, ngoài hai tháng hè. 

Phải xa các bạn học của mình, những người mà cậu đã từ lâu gắn bó, đúng là 

một thử thách, nhưng đã có sự xuất hiện của khoảng 40 ơn gọi mới thay thế rộng 

rãi cho rồi. Cậu khẳng định: 



Les coeurs généreux ne manquent pas encore en France, constate Paul, quoi 

qu’en pensent certains pessimistes (Dieu sait qu’il ne l’est pas !). Il y a parmi 

ces « bleus », poursuit-il, des vieux de près de trente ans qui étudient leur latin 

depuis quatre ans ! Comment ne serais-je pas patient avec de tels exemples ! 

Le 4 octobre, Paul prend le train à 8 h à Paris, pour arriver à 14 h 40 à 

Fontgombault même — car le chemin de fer existe jusqu’à ce « bled », comme 

il l’appelle. 

J’emploie ce mot, et il est exact: les moines construisaient toujours leurs 

monastères dans des lieux écartés et, à l’époque où le chemin de fer n’existait 

pas, cet endroit n’était guère accessible. 

La gare de Fontgombault, cependant, est si petite que l’employé chargé 

d’enregistrer un colis ne la trouvait pas sur ses cartes… 

Tout de suite, notre futur missionnaire s’installe sans problème —comme 

partout où il va et où il ira. Il a un esprit d’adaptation qui consiste à être bien 

partout et à s’accommoder de tout — ce qui lui sera très utile plus tard. 

 

J’habite une ancienne cellule de moine : c’est tout simplement délicieux: une 

pièce de 2 m 50 sur 2 m 50, meublée d’un lit, d’une table et d’une chaise… C’est 

tout ! Au mur, des planches accrochées servent d’étagères. Et puis, une fenêtre 

donnant sur la campagne qui s’étend au loin ; c’est un pays de vignes ; 

j’aperçois également le beau ciel encore bleu malgré l’époque, puis, tout près 

de là, à gauche, la superbe architecture de la vieille église abbatiale. Elle est 

là, éveillant tout un passé sublime que j’aime à évoquer. Toutes les salles 

d’études, réfectoire et classes sont d’anciennes salles gothiques du monastère : 

on éprouve là-dedans quelque chose que je ne puis nettement définir : il me 

semble que ces vieux murs doivent réprouver l’attitude des occupants, car il y a 

loin de notre vie à celle des religieux. En tous cas, je m’y plais déjà beaucoup. 

Sur les murs du cloître, on lit encore des inscriptions dans le genre de celle-ci : 

« Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. » 

 

Paul parle ensuite du règlement de la maison, qui est assez large et n’impose 

comme surveillance que la conscience de chacun: 

C’est le meilleur pion que je connaisse, affirme-t-il. Celui-là, on ne le trompe 

pas. Et puis, voici un trait qui vous révélera la largesse d’esprit du supérieur : 

nous avons le droit… de fumer ! Je vous demanderai de vouloir bien m’envoyer 

ma pipe et ma blague… bourrée ! 

Vẫn chưa thiếu những tâm hồn quảng đại ở Pháp, dù có một số người tiêu cực 

nghĩ thế (Chúa biết rằng cậu không hề tiêu cực!) Giữa những “chàng trai trẻ 

này”, có mấy tay già  gần 30 tuổi đã học tiếng Latin bốn năm. Làm sao mà con 

không kiên nhẫn với những tấm gương như thế được! 

Ngày 4 tháng 10, cậu Paul lên xe lửa tại Paris lúc 8 giờ sáng, để đến 

Fontgombault vào lúc 14 giờ 40 cùng ngày - vì đường sắt cũng đi đến vùng mà 

cậu gọi là “khỉ ho cò gáy” này. 

Con dùng mấy chữ đó, và chúng rất chính xác: mấy thầy dòng lúc nào cũng xây 

dựng đan viện ở những nơi hẻo lánh, và vào thời buổi chưa có đường xe lửa, 

rất khó đến được đây. 

Tuy nhiên, nhà ga Fontgombault lại nhỏ đến mức mà người nhân viên chịu trách 

nhiệm tiếp nhận hành lý không thể tìm thấy nó trên bản đồ của mình...  

Ngay lập tức, nhà thừa sai tương lai của chúng ta tìm ra chỗ ngồi ổn định mà 

không gặp vấn đề gì - như mọi nơi cậu đi và sẽ đi. Cậu có tính dễ thích nghi nên 

ở bất cứ đâu, cậu cũng thấy thoải mái và làm quen nhanh với mọi thứ - điều sẽ 

rất hữu ích cho cậu sau này. 

Con được ở trong phòng của một thầy dòng trước đây: thật là dễ thương; phòng 

nhỏ, kích thước mỗi bề hai mét rưỡi, có được một cái giường, một cái bàn và 

một cái ghế ... Thế thôi! Trên tường, vài tấm ván treo lên làm kệ. Và rồi, một 

cửa sổ nhìn ra vùng quê trải dài thật xa; đó là một vùng trồng nho; con cũng 

thấy bầu trời thật đẹp vẫn còn màu xanh tuy đã vào mùa thu, và gần đó, phía 

bên trái, kiến trúc tuyệt vời của ngôi nhà thờ cổ thuộc đan viện. Nó sừng sững 

ở đó, gợi lại quá khứ vinh quang mà con muốn kể ra. Tất cả các phòng ốc, nhà 

ăn và lớp học đều là những căn phòng cổ xây theo phong cách gothic của đan 

viện: người ta cảm nhận bên trong đó có một điều gì mà con không thể xác định 

rõ: dường như các bức tường cũ xưa này đang khiển trách thái độ của những 

người mới tới, bởi vì có một khoảng cách khá xa giữa cuộc sống của tụi con với 

cuộc sống của các thầy dòng. Dù sao thì con cũng thấy ở đây rất thích. Trên các 

bức tường của đan viện, vẫn đọc thấy những dòng chữ kiểu như thế này: "Niềm 

khoái lạc được chết không đau đớn rất đáng để ta sống chẳng cần có lạc thú". 

 Sau đó cậu Paul tiếp tục nói về kỷ luật trong nhà, khá thoáng và mỗi người tự 

kiểm soát tuỳ theo lương tâm của mình. Cậu khẳng định: 

Đó là người giám thị tốt nhất mà con biết. Không ai có thể lừa nó được. Và đây 

là nét cho thấy rõ tinh thần cởi mở của bề trên: chúng con có quyền ... hút thuốc! 

Bữa sau, xin cha mẹ nhớ gửi cho con cái tẩu và túi thuốc… nhét cho thật đầy! 

 

 



Le supérieur de Fontgombault est, depuis l’instauration du petit séminaire Saint-

Martin doublé du séminaire de vocations tardives, en 1919, l’excellent Mgr 

Stéphane Lagrange. Il a à côté de lui un professeur éminent, l’abbé Pinson, qui 

sera nommé plus tard évêque de Saint-Flour. 

Il y a environ quarante-cinq vocations tardives cette année-là, don’t l’âge varie 

entre dix-huit et trente-cinq ans, de toutes conditions sociales : paysans ou 

ouvriers d’usine, famille bourgeoise ou commerçants ; il règne entre tous une 

réelle fraternité, car tous se destinent au service de Dieu. Paul constate avec 

plaisir que, parmi ces vocations, il y a une vingtaine d’anciens scouts, dont des 

scouts-mestres et des chefs de patrouille. 

C’est incroyable, s’exclame-t-il, ce que le scoutisme a pris d’extension et suscite 

de vocations ! L’idéal scout qui consiste à être fidèle à Dieu, à aimer et servir 

son prochain, est certes très beau et il n’est pas étonnant qu’une âme généreuse 

cherche à atteindre encore plus haut et pour cela songe au sacerdoce. Ainsi, 

vous pouvez juger quel est l’esprit d’une telle communauté : fraternité, 

désintéressement et surtout gaieté. 

Il y a aussi dans une partie de l’abbaye, mais avec un régime à part, un assez 

grand nombre de petits séminaristes ; tous se retrouvent cependant pour la messe 

du dimanche : 

Nous revenons de l’office qui a eu lieu dans la basilique : quelle belle cérémonie 

nous avons eue ! Il y a des sopranos qui chantent merveilleusement bien. Et 

puis, il y a une ambiance qui vous empoigne. Ah ! vraiment, les moines goûtent 

des joies inappréciables ! Si je n’étais missionnaire, je serais religieux (1). Vive 

Dieu! 

Paul se remet sérieusement aux études, qui lui prennent l’essentiel de son temps. 

Le cursus est établi sur trois années, qui préparent au baccalauréat pour ceux qui 

sont au niveau ; il suit les cours de français, de latin, d’histoire et de géographie, 

de sciences et de littérature ; il souligne qu’il doit se remettre en mémoire tout 

ce qu’il a eu la flemme (sic) d’étudier étant jeune ! Ardent et désireux de parvenir 

au sacerdoce le plus tôt possible, il cravache et saute directement dans la seconde 

année. Mais « dans la vie, faut jamais s’en faire », glisse-t-il à l’adresse de sa 

soeur. 

Il juge ses professeurs très intéressants et calés ; les sujets sont traités avec clarté 

et il travaille ainsi sans difficulté, dans de meilleures conditions qu’à Paris ou à 

Bièvres. 

Les détentes ne manquent pas : le foot durant la récréation qui suit le déjeuner 

voit s’affronter les petits séminaristes contre les grands, et ce ne sont pas 

toujours ces derniers qui gagnent ! Le 8 décembre, le match est serré et un coup 

Bề trên ở Fontgombault, kể từ khi thành lập tiểu chủng viện Saint-Martin, sau 

đó được tăng cường thêm bởi chủng viện dành cho lớp tu muộn, năm 1919, là 

Đức Cha Stéphane Lagrange. Phụ tá cho ngài là một giáo sư nổi tiếng, viện phụ 

Pinson, người sau này sẽ được đặt làm giám mục giáo phận Saint-Flour.  

Có khoảng bốn mươi lăm ơn gọi tu muộn trong năm đó, tuổi từ mười tám đến 

ba mươi lăm, thuộc mọi tầng lớp xã hội: nông dân hoặc công nhân, tư sản hoặc 

thương gia; ai ai cũng đầy tình huynh đệ thực sự, vì ai ai cũng đều mong được 

phục vụ Thiên Chúa. Cậu Paul vui mừng nhận xét rằng, trong số những ơn gọi 

này, có khoảng hai mươi cựu hướng đạo sinh, bao gồm cả các đoàn trưởng và 

đội trưởng. Cậu thốt lên: 

Thật không thể tin được, phong trào hướng đạo đã phát triển và khơi dậy ơn 

thiên triệu! Lý tưởng hướng đạo nhấn mạnh lòng trung thành với Thiên Chúa, 

yêu thương và phục vụ tha nhân, chắc chắn lý tưởng đó rất đẹp và không có gì 

đáng ngạc nhiên việc một tâm hồn quảng đại muốn vươn lên cao hơn nữa, và 

do đó, mơ đến chức linh mục. Do đó, cha mẹ có thể thấy tinh thần của một cộng 

đoàn như vậy là như thế nào: huynh đệ, vị tha và nhất là vui vẻ. 

Trong đan viện cũng có một khu khác, nhưng với chế độ riêng, gồm một số khá 

đông các tiểu chủng sinh; tuy nhiên tất cả đều gặp nhau trong thánh lễ Chúa 

nhật:  

Chúng con vừa đi lễ về. Lễ cử hành trong vương cung thánh đường: chúng con 

đã được tham dự một nghi thức thật long trọng! Có những giọng hát trong trẻo 

tuyệt vời. Và một bầu không khí thật cảm kích. Đúng thế, các thầy dòng đang 

nếm trải những niềm vui khôn tả! Nếu như con không phải là thừa sai, chắc con 

sẽ thành thầy dòng. Vinh danh Chúa! 

Cậu Paul bắt đầu chăm chỉ học lại, việc này chiếm phần lớn thời gian. Chương 

trình học kéo dài ba năm, chuẩn bị cho những ai đủ trình độ có thể lấy bằng tú 

tài; cậu học tiếng Pháp, tiếng La tinh, lịch sử và địa lý, khoa học và văn chương; 

cậu nhấn mạnh mình phải nhét lại vào đầu tất cả những thứ lúc nhỏ vì quá lười 

đã không chịu học! Hăng hái và háo hức để trở thành linh mục càng sớm càng 

tốt, cậu gồng mình và nhảy thẳng lên năm thứ hai. Nhưng "trong cuộc sống, 

đừng bao giờ lo ngại", cậu tâm sự với chị mình như thế.  

 

Cậu đánh giá ban giáo sư rất lôi cuốn và có khả năng; các đề tài được trình bày 

rõ ràng và do đó việc học của cậu  không mấy khó khăn, trong những điều kiện 

tốt hơn so với ở Paris hoặc ở Bièvres. 

Giờ giải lao không thiếu: đá banh trong giờ chơi sau bữa trưa, các chú nhỏ thi 

đấu với mấy anh lớn, và không phải mấy anh lớn lúc nào cũng thắng! Ngày 8 

tháng 12, trận đấu đang căng và một cú đá vụng về đã đưa quả banh xuống sông 



de pied maladroit envoie le ballon dans la Creuse toute proche du terrain de jeu: 

on tente de le rattraper, il s’éloigne ; Paul l’intrépide se penche sur l’eau en 

s’accrochant à une branche : naturellement celle-ci casse, et le voilà dans l’eau 

glacée, enchanté du plongeon ! En deux brasses, il rattrape le ballon et le ramène, 

puis file se changer dans sa chambre et reparaît pour poursuivre le match. Il 

assure qu’il n’a même pas eu le temps d’avoir froid ! 

Les promenades entre scouts le jeudi et le dimanche après-midi lui permettent 

d’explorer la région. Il découvre ainsi, de l’autre côté de la Creuse, des grottes 

naturelles où vécurent les fondateurs de l’abbaye, « vastes, froides et humides», 

dit-il, qui lui font imaginer ce que fut la vie, toute de sacrifice, de ces ascètes. Il 

songe combien sont peu fondées les accusations portées contre les moines. 

Ce sont des travailleurs, de terribles travailleurs, estime-t-il. Avec les faibles 

moyens dont on disposait il y a neuf siècles, ils ont réussi à élever une superbe 

construction, à endiguer la Creuse pour amener l’eau à un moulin, en un mot à 

subvenir à tous leurs besoins. 

Il admire aussi une autre grotte, artificielle celle-là, d’où les moines ont tiré 

toutes les pierres dont ils avaient besoin : elle a plus de vingt mètres de haut, 

calcule-t-il, et deux cents mètres de long. Tout cela ne fait qu’augmenter une 

estime pour la vie monastique qu’il gardera toute sa vie. Il dévoile le fond de 

son âme le 24 février: 

 

Vois-tu, Maman, Dieu nous envoie les épreuves pour réfléchir advantage et nous 

rapprocher de lui. J’écris assis dans le jardin, adossé au mur de la basilique : 

le soleil brille, les oiseaux chantent, le son de l’orgue vient, adouci, jusqu’à moi, 

tandis que dans la plaine à côté un laboureur pique ses boeufs. Tout me parle 

de vie, d’espérance et de recueillement. La température est douce et après le 

froid rigoureux de la semaine passé (20 cm à 1 mètre de neige !), il me semble 

que je renais à la vie. Et je songe que c’est l’image de notre commune épreuve 

(la perte de foi de son père, et la santé éprouvée de son frère) : la joie viendra 

après la tristesse. Toi qui me comprends, Maman, comme je suis heureux de 

pouvoir te dire combien je me sens affermi dans la voie du Bon Dieu ! Voilà une 

année déjà que je me préparais à quitter le Maroc ! Le régiment, l’Afrique, aura 

été pour ton Paul la porte d’entrée dans le sacerdoce. À mon insu, Dieu me 

préparait: je suis revenu en France croyant rester dans l’agriculture, mais ce 

que le Bon Dieu avait mis dans mon coeur durant mes meditations nocturnes 

dans le bled s’est soudain dévoilé et je n’ai pas pu résister. Une année s’est déjà 

écoulée, dis-je, et je me sens plus fort, plus viril encore, plus débordant 

d’ardeur, pour aimer et servir Dieu selon qu’il le jugera bon. 

Creuse, ngay bên cạnh sân: người ta cố gắng vớt nó lại, nhưng nó trôi xa hơn; 

cậu Paul can trường nắm một cành cây đu ra: dĩ nhiên, cành cây gãy, và cậu rơi 

xuống dòng nước lạnh, thích thú được bơi! Chỉ cần hai sải tay, cậu tóm được 

quả banh mang vô, rồi lao về phòng thay đồ và ra sân đá tiếp. Cậu quả quyết 

mình thậm chí không có giờ để thấy lạnh! 

 

Những cuộc đi dạo với các hướng đạo sinh mỗi chiều thứ năm và chủ nhật giúp 

cậu khám phá khu vực. Cậu tìm thấy, ở phía bên kia sông Creuse, những hang 

động tự nhiên nơi những người sáng lập đan viện đã sống, "rộng lớn, lạnh lẽo 

và ẩm thấp", như cậu nói, khiến cậu mường tượng ra cuộc sống đầy hy sinh của 

những vị khổ tu này. Cậu suy nghĩ về những cáo buộc vô căn cứ đối với các đan 

sĩ. Cậu đánh giá như sau: 

 Họ là những người lao động, lao động cật lực. Với những phương tiện hạn chế 

mà họ có trong tay cách đây 9 thế kỷ, họ đã thành công trong việc xây lên một 

công trình tuyệt vời, chặn dòng sông Creuse để đưa nước đến một cối xay, và 

nhờ đó, có thể chu cấp cho mình mọi nhu cầu cần thiết. 

Cậu cũng ngưỡng mộ một hang động khác, một hang động nhân tạo, ở đó các 

đan sĩ đã đục lấy tất cả những phiến đá mà họ cần: theo cậu tính toán, nó cao 

hơn hai mươi mét, và dài hai trăm mét. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm 

lòng kính trọng đối với đời sống đan viện mà cậu sẽ ghi nhớ suốt đời . Cậu thổ 

lộ tâm can ngày 24 tháng 2:  

Mẹ ơi, Mẹ thấy không, Chúa gửi cho chúng ta những thử thách để chúng ta suy 

nghĩ nhiều hơn và đến gần Chúa hơn. Con đang ngồi viết trong vườn, dựa lưng 

vào tường nhà thờ: mặt trời chiếu sáng, chim đang hót, âm thanh của đàn ống 

vang đến, dịu dàng, trong khi ở khu vườn bên cạnh một người nông dân đang 

quất con bò của mình. Đối với con, tất cả đều mang ý nghĩa về cuộc sống, về 

niềm hy vọng và về sự tĩnh tâm. Nhiệt độ dễ chịu và sau đợt rét đậm của tuần 

qua (20 cm đến 1 mét tuyết!), con dường như được tái sinh. Và con nghĩ rằng 

đó là hình ảnh thử thách chung của chúng ta (cha mất niềm tin và anh trai sức 

khỏe kém): niềm vui sẽ đến sau nỗi buồn. Mẹ là người hiểu con, Mẹ ơi, con hạnh 

phúc biết bao khi có thể nói với mẹ rằng con cảm thấy vững bước trên con đường 

của Chúa Nhân Lành! Đã một năm rồi kể từ khi con chuẩn bị rời Maroc! Đơn 

vị, Châu Phi, đã đưa đứa con tên Paul của Mẹ đến cánh cửa dẫn tới chức linh 

mục. Dù con không hề biết, Chúa đã chuẩn bị cho con: khi trở về Pháp con cứ 

nghĩ mình sẽ tiếp tục kiếp nông dân, nhưng những gì Chúa Nhân Lành đã đặt 

vào trái tim con, trong những buổi nguyện gẫm ban đêm nơi xa xôi hẻo lánh ấy, 

đột nhiên lộ diện và con không thể cưỡng lại. Một năm đã qua, và con cảm thấy 

mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, nhiệt huyết tràn đầy hơn, để yêu thương và phục 

vụ Chúa theo cách Chúa định. 



Les résultats scolaires de notre élève de vingt-trois ans sont satisfaisants et en 

une année il a avalé le programme de trois. Il n’aura donc pas à revenir à 

Fontgombault en septembre. 

Mais j’emporterai de ces lieux un bien bon souvenir : c’est encore du bon 

temps… Il ajoute : Au fait, je me rappelle que j’en ai dit autant du Maroc, et 

avant encore de la ferme, et plus loin encore de l’école et des scouts… Il en sera 

de même pour le futur, chers parents : je serai toujours content, toujours 

heureux, car j’ai la certitude que j’accomplis toujours la volonté de Dieu. J’ai 

trouvé le secret que tout mortel recherche : le secretdu bonheur. 

 

Enfin une importante nouvelle : Paul a fait sa demande officielle d’entrée dans 

la Société des Missions Étrangères de Paris et, après l’avis favorable donné par 

Mgr Lagrange, supérieur de Fontgombault, Mgr de Guébriant, supérieur général 

de la Société, lui écrit qu’il l’accepte. C’est la joie et l’émotion qui le saisissent 

en recevant cette réponse. Il reconnaît que c’est le résultat de cette année 

fructueuse, toute de travail et de préparation où il a été absolument pris, 

enveloppé, accaparé par la grâce de Dieu. Maintenant il va franchir le seuil du 

grand séminaire, recevoir la soutane, faire un pas décisif qui le rapprochera du 

but qu’il poursuit. Des études classiques, il va passer aux études ecclésiastiques: 

deux ans de philosophie, puis trois ans au moins de théologie. 

 

Cela le met en belle humeur et il annonce à ses parents et à sa soeur sa prochaine 

arrivée en vacances à Criquetot. Toujours gourmand, il commande à cette 

dernière: 

Prépare tes casseroles, tes moules et tes plats à gâteaux, chauffe le four et cuis-

moi une de ces délicieuses galettes briques dont seule tu as le secret. Je me 

pourlèche les babines et m’aiguise les dents. — Je viens de blaguer, mais je vais 

m’arrêter car je songe que d’ici mardi j’ai un morceau, réellement indigeste 

celui-là, qu’il me faut attaquer. Il se compose d’un plat de cent pages d’Histoire, 

entouré de soixante-quinze pages d’instruction religieuse de la dernière 

cueillette, le tout arrosé d’un excellent vin de trois cents vers français ou latins. 

Après cela, comme digestif, je dégusterai sept à huit cents lignes de Cicéron et 

de Virgile, renforcées de toutes les insanités et fadaises de Voltaire et consorts. 

Après quoi, une retraite de trois jours desservira la table et me laissera le crâne 

bien dégagé, je l’espère. Je me mets donc tout de suite à la besogne et j’arrête 

mes divagations. 

Le 17 juillet 1929, Paul quitte donc le séminaire de vocations tardives de 

Fontgombault ; il compte bien revenir plus tard dans ce cadre qui a été si 

profitable à son âme. 

Kết quả học tập của chàng sinh viên 23 tuổi của chúng ta thật là khả quan và chỉ 

trong vòng một năm, cậu đã học xong chương trình của ba năm. Cậu sẽ không 

phải quay lại Fontgombault vào tháng chín. 

 Nhưng con sẽ mang theo kỷ niệm thật đẹp về những chỗ này: đó vẫn là quãng 

thời gian thật thú vị ... Và cậu nói tiếp: Thật ra, con nhớ con cũng đã nói như 

vậy về Maroc, và trước nữa về trang trại, và thậm chí xa hơn về trường học và 

các hướng đạo sinh… Và trong tương lai, thưa cha mẹ kính yêu, cũng vẫn như 

thế thôi: con sẽ luôn luôn hài lòng, luôn luôn hạnh phúc, vì con xác tín rằng con 

luôn luôn làm theo thánh ý Chúa. Con đã tìm được bí quyết mà mọi phàm nhân 

đều tìm kiếm: bí quyết của hạnh phúc.  

 Cuối cùng, một tin quan trọng: cậu Paul chính thức làm đơn xin gia nhập Hội 

Thừa Sai Paris và, sau ý kiến ưng thuận của Đức Ông Lagrange, bề trên nhà 

Fontgombault, thì Đức Cha De Guébriant, bề trên tổng quyền của Hội, đã viết 

cho cậu lá thư đồng ý. Niềm vui và cảm xúc tràn ngập lòng cậu, khi cậu nhận 

được câu trả lời này. Cậu nhận ra đó chính là kết quả của năm học rất thành công 

này, năm mà cậu đã cật lực làm việc và chuẩn bị, lại còn được bao phủ, chiếm 

lĩnh bởi ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây, cậu sắp đi qua ngưỡng cửa đại chủng 

viện, nhận được chiếc áo chùng thâm, bước một bước quyết định đưa mình đến 

gần hơn mục tiêu hằng theo đuổi. Từ các môn học cổ điển, cậu sắp chuyển sang 

học các môn để trở thành linh mục: hai năm triết, sau đó ít nhất ba năm thần 

học.  

Điều này khiến cậu thật phấn khởi; cậu báo cho cha mẹ và chị là chẳng bao lâu 

nữa mình sẽ về nghỉ hè ở Criquetot. Lúc nào cũng háu ăn, cậu viết riêng cho chị:  

Chị nhớ chuẩn bị xoong nồi, khuôn và mấy cái đĩa làm bánh, hâm nóng lò nướng 

và làm cho em một trong những chiếc bánh độn nhân tuyệt ngon mà chỉ mình 

chị có bí quyết. Em đang liếm môi thèm thuồng và mài răng cho sắc đây. Em 

nói giỡn chút vậy, và phải ngưng ngay vì đang nghĩ từ nay đến thứ ba, em có 

một món, thực ra rất khó nuốt, nhưng vẫn phải gặm cho xong. Đó là một đĩa 

gồm cả trăm trang lịch sử, cộng thêm bảy mươi lăm trang giáo lý trong khóa 

học vừa rồi, tất cả được rưới lên bằng một loại rượu vang tuyệt vời gồm ba trăm 

câu thơ tiếng Pháp hoặc tiếng La tinh. Sau đó, để cho dễ tiêu, em sẽ nhâm nhi 

bảy đến tám trăm dòng của Ciceron và Virgile, được bồi thêm bởi tất cả những 

sự điên rồ và vô nghĩa của Voltaire cùng phe nhóm. Sau đó, là một đợt tĩnh tâm 

ba ngày để dọn sạch bàn ăn và làm cho đầu óc mình thư thái, em hy vọng thế. 

Thôi, em phải lao đầu vào việc ngay bây giờ và ngưng nói chuyện tào lao ở đây. 

 Vào ngày 17 tháng 7 năm 1929, cậu Paul rời khỏi chủng viện dành cho lớp tu 

muộn ở Fontgombault; cậu dự định sẽ có lúc về thăm lại nơi này, vì khung cảnh 

ở đó đã mang đến cho tâm hồn cậu biết bao là lợi ích. 



Bièvres-Meudon: années d’études et de maladie (1929-1937) 

Après les vacances familiales de l’été 1929, Paul commence ses études en vue 

de la prêtrise, qu’il espère bien recevoir au bout de cinq ans. Mgr de Guébriant 

lui a fait l’accueil le plus paternel, et Paul admire ce supérieur général qui a dû 

renoncer  à ses missions en raison de son élection à la tête des M.E.P. Il est 

ébloui par les cérémonies pontificales qu’il fait dans la vaste chapelle de la rue 

du Bac, par exemple pour les ordinations. Il reçoit de lui la soutane et se sent de 

plus en plus à son aise dans la communauté. 

Ce n’est pas à Paris, cependant, mais dans un air plus sain, à Bièvres et à 

Meudon, qu’il va résider avec les séminaristes, qui entrent toujours nombreux 

aux Missions Étrangères : entre trente et quarante chaque année ; ayant entre 

vingt et trente-cinq ans dernière limite ; venant des milieux les plus variés : ainsi, 

en 1930, il y a un polytechnicien, un neveu du maréchal Foch, mais il y en a 

aussi qui viennent de familles très modestes. Le brassage se fait sans peine et la 

charité anime tout le monde. 

Le travail est intense et ce ne sont pas huit heures par jour, mais seize, qu’assume 

notre futur missionnaire. Travail intellectuel surtout;  travail manuel aussi, car 

il est sacristain — ce qu’il apprécie beaucoup car il est tout près du Bon Dieu 

présent dans le tabernacle ; travail de perfectionnement moral également, et c’est 

là qu’on s’aperçoit que l’enthousiasme que manifestait Paul lorsqu’il en parlait 

à ses parents était à base de volontarisme : il marchait à la schlague, et c’est là 

que l’on retrouve le fils de son père alsacien. 

 

Je n’aimais pas l’étude : je m’y suis donné quand même. Le latin était rude : je 

l’ai appris quand même. La philo m’a déplu : je l’ai étudiée quand même ; cette 

année, ayant vaincu les premières réticences, je m’y remets avec goût ; elle me 

plaît maintenant ; j’aime ses difficultés, je m’attache à les résoudre. C’est un 

progrès. 

Il avoue quand même que, s’il se met à l’étude avec ardeur, il la quitte avec 

plaisir !… Ses fonctions de sacristain lui permettent de découvrir les beautés de 

la liturgie et de mieux goûter le sens des cérémonies ; il s’enthousiasme de la 

richesse du culte, particulièrement Durant la Semaine sainte dont il détaille les 

symboles à ses parents, pensant bien que son père n’y sera pas insensible, malgré 

son éloignement de l’Église. Peut-être sent-il déjà que la grâce le travaille, ce 

père à qui il témoigne tant d’affection filiale. 

 

 

 

Bièvres-Meudon: những năm học và bệnh tật (1929-1937) 

Sau kỳ nghỉ với gia đình vào mùa hè năm 1929, cậu Paul bắt đầu các môn học 

chuẩn bị cho chức linh mục, mà cậu hy vọng sẽ nhận được sau năm năm. Đức 

Cha Guébriant đã dành cho cậu sự đón tiếp đầy tình cha con, và cậu thực sự 

ngưỡng mộ vị bề trên tổng quyền này, người đã phải từ bỏ những sứ vụ truyền 

giáo vì được bầu làm người lãnh đạo M.E.P. Cậu bị choáng ngợp bởi những lễ 

nghi long trọng mà Đức Cha đã cử hành trong nhà nguyện rộng lớn ở Rue du 

Bac, ví dụ như lễ phong chức. Cậu nhận từ tay Ngài chiếc áo chùng thâm và 

cảm thấy ngày càng thoải mái trong cộng đoàn.  

Tuy nhiên, cậu sẽ không ở Paris, nhưng là ở Bièvres và Meudon, nơi bầu khí 

trong lành hơn, cùng chung với các chủng sinh đã đông đảo gia nhập Hội Thừa 

Sai: hàng năm có ba mươi đến bốn mươi người; trong độ tuổi từ hai mươi đến 

không quá ba mươi lăm; xuất thân từ các môi trường rất khác nhau: chẳng hạn, 

vào năm 1930, có một người là kỹ sư bách khoa, một người là cháu của Thống 

chế Foch, nhưng cũng có một số người thuộc những gia đình rất bình dân. Sự 

hòa nhập xem ra không khó khăn gì và mọi người đều sống đầy tình bác ái.  

Công việc rất căng thẳng và vị thừa sai tương lai của chúng ta phải chu toàn, 

chẳng phải tám giờ một ngày, nhưng là mười sáu. Đa số là công việc trí tuệ; 

nhưng cũng có công việc chân tay, bởi vì Thầy Paul phụ trách phòng thánh – 

thầy rất thích công việc này vì được ở rất gần Chúa Nhân Lành hiện diện trong 

nhà tạm; ngoài ra còn phải hoàn thiện đời sống tâm linh nữa, và chính nơi đây, 

ta thấy rằng lòng nhiệt thành mà thầy bày tỏ, khi thầy đề cập chuyện đó với cha 

mẹ, là hoàn toàn phát xuất từ ý chí: thầy không ngại khó khăn để tiến tới, xứng 

danh người con trai của người cha gốc vùng Alsace . 

Con vốn không thích học: nhưng con đã miệt mài chúi đầu vào đó. Tiếng La tinh 

rất khô khan, nhưng con cũng đã học được. Môn triết tuy đối với con chẳng thú 

vị gì, nhưng con cũng đã học được nốt; năm nay, sau khi vượt qua những khúc 

mắc ban đầu, con đã phấn khởi bắt đầu lại việc học; bây giờ con thích học; con 

thích những khó khăn mà con cố gắng giải quyết. Đó là một sự tiến bộ. 

Tuy nhiên, thầy cũng thú nhận, nếu khi học thầy rất hăng say, thì lúc được nghỉ, 

thầy cũng rất vui! ... Nhiệm vụ coi sóc phòng thánh giúp thầy khám phá ra những 

nét đẹp của phụng vụ và cảm nhận sâu xa hơn ý nghĩa của các nghi lễ; thầy rất 

thích sự phong phú của việc phụng tự, đặc biệt là trong Tuần Thánh; thầy giải 

thích cặn kẽ những biểu tượng của việc phụng tự ấy cho cha mẹ, vì nghĩ rằng 

cha sẽ không tỏ ra vô cảm với chúng, cho dù ông sống xa Giáo Hội. Có lẽ thầy 

đã cảm nhận thấy ân sủng đang tác động nơi ông, người cha mà thầy rất hiếu 

kính. 



Les séminaristes ont de temps à autres la visite d’évêques et de missionnaires 

revenus de Chine, du Japon, du Vietnam ou d’ailleurs, qui racontent leurs 

odyssées, toujours palpitantes, les persécutions qu’ils ont subies, parfois à deux 

doigts du martyre. Cela enflamme l’ardeur des jeunes, qui aspirent à partir à leur 

tour et leur fait aimer advantage cette vie faite de générosité, d’héroïsme, pour 

l’amour de Dieu et du prochain. 

 

Paul se réjouit de ce que Dieu lui ait donné une excellente santé, qui lui permettra 

de mieux travailler à son service et, dans nombre de ses lettres, il le redit à ses 

parents: 

Je suis étonné de voir comme je supporte de mieux en mieux cette vie: l’étude 

non seulement ne me pèse plus, mais j’y trouve une source de joie. Et puis, la 

cause de cet état, c’est que je suis bien portant. Jamais aucun malaise, surtout 

jamais de maux de tête, bon appétit, bon sommeil. Avec cela, je puis avancer ! 

 

Le 31 décembre 1930, en envoyant ses voeux à ses parents, il ajoute encore : 

Je ne suis pas un colosse, certes, mais je suis solide : je sens les muscles me 

ceindre le corps comme d’une cuirasse. Je la soigne, d’ailleurs, cette cuirasse, 

et je la veux forte pour la gloire de Dieu. Je ne fais pas d’imprudences ; je n’en 

ai pas le droit : ce serait gaspiller les dons du Seigneur. Mais par contre, je 

recherche l’air pur ; je fais chaque jour un peu de gymnastique, histoire de me 

détendre et de me dérouiller les membres. Ajoutez à cela un appétit toujours 

égal, un sommeil de l’innocence et un poids variant entre 76 et 78 kg. Alors, 

vous voyez que, de ce côté, vous pouvez rester en paix. 

« J’ai toujours le sourire et la blague aux lèvres », dit-il encore. Son expérience 

scoute l’a endurci au point qu’il dort toujours la fenêtre grande ouverte, même 

quand il gèle dur, qu’il chausse ses patins à glace dès que le petit étang du parc 

commence à geler, qu’il est le plus ardent aux batailles à coups de boules de 

neige — et celle-ci tombe dru cet hiver 1930-1931. Le coup dont il est le plus 

fier est son essai sur glace à la mi-mars. Laissons-le raconter à ses parents: 

 

Étant un des plus fervents de patinage, dès le deuxième jour de froid je fus 

délégué au supérieur pour demander la permission d’aller sur l’étang qui se 

trouve dans le parc. « Il faut auparavant s’assurer de la solidité de la glace », 

me fut-il répondu. Tout heureux, je file sur l’heure satisfaire aux exigences de 

la prudence. Je fais un pas : Crac ! Une fêlure. « Pas de danger, pensai-je, c’est 

la glace qui prend son assiette. » De fait, elle doit toujours craquer un peu pour 

s’asseoir sur l’eau et ensuite il n’y a plus de danger. Un deuxième pas : la fêlure 

Các chủng sinh thỉnh thoảng được đón các giám mục và các vị thừa sai trở về từ 

Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam hoặc những nơi khác, ghé thăm, các ngài kể 

về những chuyến phiêu lưu, lúc nào cũng ly kỳ hồi hộp, những cuộc bách hại 

mà các ngài phải trải qua, đôi khi suýt chút nữa là được tử vì đạo. Điều này thổi 

bùng lên ngọn lửa hăng say nơi lớp người trẻ, những người đang khao khát đến 

lượt mình được ra đi, và khiến họ càng yêu mến hơn cuộc sống được tạo nên từ 

lòng quảng đại, tính anh hùng, vì tình yêu dành cho Chúa và tha nhân. 

Thầy Paul lấy làm vui mừng vì được Chúa ban cho sức khỏe tuyệt vời, giúp thầy 

làm việc tốt hơn để phục vụ Chúa và, trong nhiều lá thư, thầy nhắc lại điều ấy 

cho cha mẹ: 

Con ngạc nhiên thấy mình chịu được cuộc sống này ngày càng tốt hơn: việc học 

chẳng những không còn là gánh nặng mà con còn tìm thấy ở đó một nguồn vui. 

Và rồi, nguyên do có được tình trạng này, là vì con có sức khỏe tốt. Không bao 

giờ bị bệnh, đặc biệt là không bao giờ nhức đầu, con ăn ngon, ngủ được. Như 

vậy, con có thể tiến bước! 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1930, khi gửi lời chúc đến cha mẹ, thầy nói thêm:  

Chắc chắn con không phải là một người khổng lồ, nhưng con cứng cáp: con 

cảm thấy các cơ bắp bọc quanh cơ thể như một giáp sắt. Con chăm sóc tấm giáp 

sắt này, và con muốn nó mạnh mẽ để vinh danh Chúa. Con không làm gì bất 

cẩn; con không có quyền đó: vì như thế là lãng phí quà tặng của Chúa. Nhưng 

mặt khác, con tìm kiếm không khí trong lành; con tập thể dục mỗi ngày một chút, 

chỉ để giãn gân giãn cốt và chân tay. Thêm vào đó là ăn lúc nào cũng ngon 

miệng, một giấc ngủ hồn nhiên và con cân nặng trong khoảng từ 76 đến 78 kg. 

Cha mẹ thấy không, về khía cạnh này, cha mẹ có thể an tâm. 

Thầy còn viết: "Cái miệng con lúc nào cũng cười và đùa giỡn được". Kinh 

nghiệm hướng đạo giúp thầy cứng rắn đến mức ngủ mà luôn mở cửa sổ, ngay 

cả lúc trời lạnh cóng, thậm chí thầy còn xỏ ngay đôi giày trượt khi cái hồ nhỏ 

trong công viên bắt đầu đóng băng, và thầy là người hăng hái nhất trong các trận 

chiến với bóng tuyết - tuyết rơi rất dày vào mùa đông 1930-1931. Điều thầy tự 

hào nhất chính là cuộc thử nghiệm trên băng vào giữa tháng ba. Hãy nghe thầy 

kể cho cha mẹ: 

Là một trong những người nhiệt tình nhất của môn trượt băng, ngay khi mùa 

lạnh bước sang ngày thứ hai, con được cử lên gặp bề trên để xin phép cho đi lại 

trên cái hồ trong công viên. Con được nghe trả lời: "Trước tiên phải bảo đảm 

xem lớp băng có chắc không". Quá vui, con chạy ngay ra xem theo như bề trên 

cẩn thận đòi hỏi. Con dẫm một bước: Crac! Một vết nứt. "Không có gì nguy 

hiểm, con nghĩ, đó là băng nằm lớp trên." Thật ra, lúc nào băng cũng phải vỡ 

một chút khi ở trên mặt nước và sau đó không còn nguy hiểm nữa. Bước thứ hai: 



s’accentue. Deux pas plus loin, j’esquisse un mouvement de danse : tout va bien. 

Certain de la solidité, j’avance maintenant sans crainte. À cinq mètres du bord: 

Crac ! Plouf ! Brrr !… De l’eau jusque sous les bras ! Quel bain ! Quelle 

sensation ! Des deux bras, je m’appuie sur la glace pour remonter : elle casse… 

Je recommence : elle recasse… Et ainsi de suite jusqu’au bord… Heureusement 

qu’il y avait pied partout ! Mais quel froid ! En deux enjambées, je fus dans ma 

chambre (on aurait pu me suivre à la trace !). Friction énergique, linge sec, 

soutane propre ; dix minutes après, j’apportais au supé  rieur, qui n’en revenait 

pas, la preuve évidente que nous ne pouvions patiner sur l’étang. Après cette 

petite aventure, pas le moindre rhume, pas le moindre malaise. 

Pour mieux rassurer ses parents, il leur écrit encore, quelques jours plus tard, 

qu’avec les beaux jours, le soleil qui chauffe, les oiseaux qui chantent, les bois 

qui verdissent, il se sent un besoin plus intense de vivre et de se dépenser. Il se 

modère pourtant, sachant que le Bon Dieu veut se servir de ses forces pour plus 

tard. Mais il est toujours content, du matin au soir et du soir au matin, assure-t-

il. 

Tout est motif de joie pour moi, parce que tout ce que j’accomplis n’est pas ma 

volonté, mais celle de Dieu. Et cette constatation forte : Ma vie deviant une 

action intense dans le calme parfait. À quoi il ajoute : Je crois bien que je dois 

tout cela à vos prières et sacrifices. Le Bon Dieu vous paie en me comblant… et 

en définitive, c’est moi qui dois le plus et à Dieu et à vous ! 

 

 

Il semble que Dieu ait attendu ce sommet, à la fois physique et spirituel, de la 

vie de Paul Seitz pour lui envoyer sa première épreuve, lourde de conséquences 

pour son avenir de missionnaire. Voilà qu’en mai 1931, alors qu’il est dans la 

force de ses vingt-quatre ans, dans l’épanouissement de sa vie religieuse, 

savourant le succès de ses études de philosophie, au point qu’il est question de 

lui faire passer le baccalauréat, voilà que le plancher se dérobe sous ses pas et il 

se fait d’autant plus mal qu’il tombe de haut ! On ose à peine prononcer le mot 

de ce qui, sans doute, le frappe et qui fait tant de ravages à l’époque : la 

tuberculose ! 

La tuberculose 

Depuis quelque temps, il se sent fatigué, d’une lassitude indéfinissable qui le 

gêne pour se sortir du lit le matin, pour travailler, pour remplir ses obligations 

de sacristain et de tapissier — car on lui a confié cet artisanat en plus. 

Consultation de médecin, radio pulmonaire : le diagnostic tombe, à la fin de mai 

1931:  « Sclérose, induration superficielle des tissus du poumon ». 

vết nứt loang to ra. Hai bước xa hơn nữa, con thử làm một động tác như khiêu 

vũ: mọi thứ đều ổn. Bảo đảm về độ chắc, con tiến ra, không sợ hãi gì. Cách bờ 

5 mét: Crac! Bụp! Brrr! ... Nước cao đến cánh tay! Tắm gì mà lạ! Một cảm giác 

khó tả! Con tì hai tay vào lớp băng để leo lên: nó vỡ ... Con làm lại: nó vỡ tiếp... 

Và cứ thế cho đến bờ hồ... May là chỗ nào cũng có thể đặt chân! Nhưng lạnh 

quá! Loáng hai bước, con đã có mặt trong phòng mình (chắc là ai cũng có thể 

theo dấu chân con!). Xoa người cho thật nóng, thay quần áo khô, áo chùng sạch; 

mười phút sau ,con lên gặp bề trên, Ngài rất lấy làm ngạc nhiên, con trình với 

Ngài bằng chứng rõ ràng chúng con không thể trượt băng trên hồ được. Sau 

cuộc phiêu lưu bé nhỏ đó, không hề bị cảm lạnh, cũng chẳng bệnh tật gì. 

 Để cho cha mẹ an tâm hơn, vài hôm sau, thầy lại viết thư kể cho họ rằng cùng 

với những ngày đẹp trời, có nắng ấm, có tiếng chim hót, có rừng cây xanh tươi, 

thầy cảm thấy mình cần phải sống năng động hơn, và tiêu tốn sức lực nhiều hơn. 

Tuy nhiên, thầy vẫn tự kiềm chế, vì biết rằng Chúa Nhân Lành muốn sử dụng 

sức lực của thầy về sau. Nhưng thầy cho hay, lúc nào mình cũng hài lòng, từ 

sáng đến tối và từ tối đến sáng. 

 Đối với con, mọi sự đều có thể khiến con vui, bởi vì tất cả những gì con làm 

được đều không phải là do ý con, mà là do ý Chúa.  

Thầy còn quả quyết: Đời sống con biến thành một hành động mãnh liệt trong 

sự bình an tuyệt hảo. Rồi thầy viết thêm: Con tin rằng sở dĩ mình đạt được tất 

cả những điều này chính là nhờ lời cầu nguyện và hy sinh của cha mẹ. Chúa 

Nhân Lành trả công cho cha mẹ bằng cách đổ tràn ân sủng xuống cho con... và 

nói cho cùng, chính con là người nợ Chúa và cha mẹ nhiều nhất! 

Dường như Chúa đã chờ cho Thầy Paul Seitz vươn tới đỉnh cao này, cả về thể 

chất lẫn tinh thần, để gửi cho thầy thử thách đầu tiên, có ảnh hưởng rất lớn đến 

tương lai đời sống thừa sai của thầy sau này. Vào tháng 5 năm 1931, đang khỏe 

mạnh ở tuổi hai mươi bốn, trong thời kỳ sung mãn của đời sống tu trì, đang 

khoan khoái tận hưởng thành quả mấy năm học triết, đến mức bề trên đặt vấn 

đề cho thầy đi thi lấy bằng tú tài, thì kìa, sàn nhà sập ngay dưới chân, và thầy 

càng cảm thấy đau hơn khi rớt xuống từ trên cao! Không mấy ai dám thốt ra cái 

chữ đang hầu như đánh quị thầy, và gây ra biết bao tai họa vào thời điểm đó: 

bệnh lao! 

Bệnh lao 

Lâu nay, thầy cảm thấy mệt, một sự mệt mỏi không thể giải thích được, khiến 

thầy khó lòng mà ra khỏi giường vào buổi sáng, để làm việc, để chu toàn công 

việc trong phòng thánh và công việc dệt thảm – bởi thầy mới được giao thêm 

công việc thủ công này. Đi khám bác sĩ, chụp hình phổi, cuối tháng 5/1931, chẩn 

đoán cho hay: "Xơ cứng mặt ngoài mô phổi". 



Il l’a peut-être bien mérité, pensera-t-on, avec son bain improvise dans la Creuse 

à Fontgombault, un 8 décembre ; avec son autre bain à travers la glace dans 

l’étang de Bièvres en mars dernier ; avec ses excès de sports, de marches, de 

travail intellectuel aussi, pour rejoindre le niveau de ses confrères. Et puis, n’y 

a-t-il pas une prédisposition familiale, puisque son frère Pierre n’est pas 

parfaitement remis d’une grande fatigue, commencée il y a trois ans ; il passe 

encore de longues heures de chaise-longue à Criquetot, sans avoir pu reprendre 

de travail. 

Sans doute le choc est rude, mais Paul n’en laisse rien paraître extérieurement, 

surtout en avertissant ses parents avec moult précautions. « Aucune gravité », 

assure-t-il. « C’est vraiment trois fois rien ! » Il en plaisante même : « Je paie là 

mes fatigues de trois ans. Mais quel tarif ! Quel superbe tarif ! trois mois de 

repos dans la famille. Avouez tout de même que c’est épatant ! » Le médecin lui 

a fait une ordonnance pour un reconstituant : la colloïdogénine, avec la consigne: 

« Dormez bien, mangez bien et baladez-vous. » Ce n’est donc là, pour lui, 

«qu’un bon tour comme le Bon Dieu seul sait en jouer. » Et l’ordonnance qu’il 

donne à ses parents, c’est : « Réjouissez-vous donc comme je me réjouis, car je 

me réjouis réellement de la tournure des événements. » 

Il ne se doute pas — personne ne se doute — que ces trois mois de vacances 

vont durer… plus de deux ans ! 

Naturellement, ses parents ne sont qu’à moitié dupes des paroles tranquillisantes 

de leur fils, et ils vont même jusqu’à comprendre qu’il est « très déprimé avec 

besoin de grand repos », comme son frère aîné. Il les rassure donc longuement, 

assurant qu’il y a chez lui seulement « un peu 1 de surmenage », « un peu 2 de 

fatigue », qu’il va quand même passer ses examens de fin d’année un peu plus 

tôt que les autres, puis qu’il ira les rejoindre à Criquetot. Ils constateront alors 

qu’il est toujours très heureux, très joyeux, qu’il sait encore faire remonter le 

coin de ses lèvres jusqu’aux oreilles et qu’il les entraînera à cet exercice très 

salutaire et pas fatigant. « Il paraît que ça facilite la digestion », plaisante-t-il 

encore. 

Il part donc le 5 juin pour la Normandie, heureux de trouver Bel-Air, le pavillon 

de ses parents, bien aménagé, avec un jardin où il va pouvoir travailler et jouir 

du silence, de l’air de la mer assez proche, de la bonne cuisine familiale. 

 

Durtol (septembre à décembre 1931) 

Mais l’épreuve ne fait que commencer, les examens médicaux sont inquiétants: 

c’est l’air de la montagne qui est recommandé, et d’urgence: Paul va devoir 

partir dans un sanatorium pour un long séjour. Mgr de Guébriant, très attentif à 

Có người sẽ nghĩ, chắc là thầy đáng bị như thế thật, vì bữa tắm bất đắc dĩ trong 

sông Creuse lúc còn ở Fontgombault, hôm mồng 8 tháng 12; rồi lần ngập lội 

trong băng ở hồ Bièvres vào tháng 3 năm ngoái; lại còn chơi thể thao, đi bộ, học 

hành quá sức để theo cho kịp trình độ các bạn. Hay có thể do di truyền, vì anh 

Pierre của thầy cũng chưa hoàn toàn hồi phục sau một thời gian dài mệt mỏi, 

khởi đầu cách đây 3 năm; anh vẫn phải nằm dài trên ghế ở Criquetot, chưa làm 

việc lại được. 

  

Dĩ nhiên, cú sốc rất mạnh, nhưng thầy Paul lại không hề để lộ bất cứ điều gì ra 

bên ngoài, nhất là thầy rất thận trọng khi báo tin cho cha mẹ. Thầy trấn an: 

"Không nặng lắm đâu, thực sự không nặng lắm đâu.” Thầy thậm chí còn nói 

đùa: "Con trả giá cho ba năm mệt mỏi. Nhưng cái giá nào đây! Một cái giá quá 

đẹp! Ba tháng nghỉ ngơi ở nhà. Cha mẹ cũng phải công nhận điều đó thật tuyệt 

vời chứ!” Bác sĩ đã ghi cho thầy một toa thuốc dành cho người hồi sức với liệu 

pháp "Ngủ ngon, ăn ngon và đi dạo." Như vậy, đối với thầy, đó "chỉ là một vố 

mà chỉ mình Chúa Nhân Lành biết chơi.” Và đây là lời nhắn nhủ của thầy dành 

cho cha mẹ: "Xin hãy cứ vui như con đang vui, bởi vì con thực sự đang rất vui 

về những biết chuyển này.” 

Thầy không ngờ - và cũng chẳng ai ngờ - ba tháng được nghỉ này sẽ kéo dài... 

hơn hai năm!  

Đương nhiên, cha mẹ thầy chỉ tin một nửa những lời con họ trấn an, và họ thậm 

chí hiểu rằng thầy "rất xuống sức và cần nghỉ ngơi nhiều", giống như người anh 

cả. Thầy lại cố giải thích dài dòng cho họ yên tâm, cam đoan rằng mình chỉ có 

"hơi làm việc quá sức", "hơi mệt mỏi chút xíu", tuy nhiên mình vẫn sẽ thi cuối 

năm sớm hơn so với những người khác, sau đó sẽ về gặp họ ở Criquetot. Và như 

vậy họ sẽ thấy tận mắt là thầy vẫn rất hạnh phúc, rất vui vẻ, ngoài ra còn biết 

banh môi lên đến tận tai và thầy sẽ chỉ cho họ bài tập rất tốt cho sức khỏe và 

không hề khó khăn này. Thầy còn đùa: "Hình như nó giúp cho ăn uống dễ tiêu".  

 

Vậy là ngày 5 tháng 6, thầy lên đường đi Normandie, vui mừng thấy lại Bel Air, 

căn nhà nghỉ của cha mẹ, được sửa soạn chu đáo, với một khu vườn nơi thầy sẽ 

có thể làm việc và tận hưởng sự thinh lặng, cùng với không khí biển ở gần, và 

những bữa ăn ngon gia đình. 

Durtol (tháng 9 đến tháng 12 năm 1931) 

Nhưng thử thách chỉ mới bắt đầu, các cuộc khám nghiệm sức khoẻ rất đáng lo 

ngại: cần phải hít thở không khí miền núi và cấp tốc: thầy Paul phải đi nghĩ 

dưỡng một thời gian dài trong một dưỡng đường. Đức Cha Guébriant, rất quan 



la santé de ses séminaristes, se charge de lui trouver le lieu et la maison qui 

conviennent. 

Des châteaux ?… Je les avais vus de loin.  

La vie de château ?… Je ne la connaissais que par ouï-dire.  

Tout cela est maintenant une réalité! J’en ris tout seul quand je me pavane en 

pyjama dans ma chambre, quand, de ma fenêtre, j’aperçois le parc tout fleuri. 

Ah ! le petit abbé, le petit aspirant missionnaire est bien soigné, soyez sans 

crainte. Quand Monseigneur fait quelque chose, ce n’est pas à moitié. Je ne 

crois pas qu’il eût pu faire plus pour un évêque. Mais n’anticipons pas… 

 

Telle est la première lettre que celui qui sera évêque de Kontum vingt ans plus 

tard (mais n’anticipons pas…) adresse à ses parents, le 26 septembre 1931, 

depuis sa nouvelle résidence : le château de Durtol.  

Durtol, sur les premières pentes du Puy-de-Dôme, dans le département du même 

nom, est une campagne résidentielle verdoyante dominant la ville de Clermont, 

célèbre cité gauloise et très ancien évêché, maintenant capitale du pneu 

Michelin. 

Le château a été transformé en sanatorium et maison de repos pour les malades 

du poumon qui peuvent y respirer un air pur à plus de 500 mètres d’altitude. De 

la terrasse ou de leurs fenêtres, ils jouissent d’un panorama à 180° sur toute la 

ville et sa cathédrale aux deux flèches en pierre noire de Volvic, sur la plaine de 

Limagne et les Monts-du- Forez ; s’ils montent un peu au-dessus de la propriété, 

ils peuvent apercevoir, par très beau temps, les sommets de la chaîne des Alpes. 

Trois médecins sont affectés en permanence à la maison et un nombreux 

personnel est aux petits soins pour les malades ; notre séminariste est un peu 

dépaysé par ce luxe et cette vie de château: 

Elle n’est certes pas dans mes goûts, reconnaît-il. Un croûton de pain pour 

déjeuner et un morceau de toile pour abri : je n’en désire pas plus. Mais le Bon 

Dieu en a voulu autrement, alors je n’ai pas à rouspéter, mais plutôt à accepter 

joyeusement : c’est ce que je fais. Tous les pensionnaires sont des jeunes gens 

ou jeunes filles ; pas de vieux. La tuberculose est l’apanage des jeunes. La 

plupart sont étudiants et étudiantes, donc milieu intéressant au point de vue 

intellectuel. Au point de vue moral aussi : beaucoup sont de bons chrétiens. 

 

 

tâm đến sức khỏe của các chủng sinh, đã lo tìm cho thầy nơi ở và ngôi nhà thích 

hợp. 

Các lâu đài ư?... Con đã nhìn thấy chúng từ xa.  

Cuộc sống trong lâu đài ư?... Con chỉ mới nghe nói. 

Tất cả những thứ đó bây giờ là một thực tế! Con cứ cười một mình khi đi lại 

khệnh khạng trong phòng với bộ đồ ngủ, và khi từ cửa sổ nhìn ra, con thấy cả 

một công viên đang nở rộ. Ái chà! Ông cụ non, cậu bé chủng sinh hội thừa sai 

nay đang được chăm sóc kỹ, xin cha mẹ đừng lo. Đức Cha mà đã làm điều gì, 

là không làm nửa vời. Con không nghĩ rằng Ngài có thể làm tốt hơn thế với một 

vị giám mục. Nhưng thôi, đừng nói trước...  

 Đó là nội dung bức thư đầu tiên của người sẽ là giám mục Kontum hai mươi 

năm sau (nhưng thôi, đừng nói trước...) gửi cho cha mẹ mình, vào ngày 26 tháng 

9 năm 1931, từ nơi ở mới: lâu đài Durtol.  

 

 

Durtol, nằm trên vùng đồi thoai thoải dẫn lên ngọn núi  Puy-de-Dôme, thuộc địa 

hạt cùng tên, là một khu nhà ở cao cấp vùng ngoại ô xanh tươi nhìn xuống thành 

phố Clermont, vốn nổi tiếng từ thời gô-loa (tổ tiên người Pháp) và có một tòa 

giám mục lâu đời, hiện là thủ phủ của công ty vỏ xe Michelin.  

Lâu đài đã được biến thành dưỡng đường và nhà nghỉ cho bệnh nhân phổi để họ 

có thể hít thở không khí trong lành ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. 

Từ sân thượng hoặc từ cửa sổ, họ tận hưởng bức tranh toàn cảnh 180° của cả 

thành phố và nhà thờ chính tòa với hai ngọn tháp bằng đá đen Volvic, trên đồng 

bằng Limagne và Monts-du-Forez; nếu như họ leo lên cao chút nữa, họ có thể 

nhìn thấy dãy núi Alpes, khi thời tiết thật tốt.  

 Ba bác sĩ được chỉ định thường xuyên túc trực tại nhà và một đội ngũ đông đảo 

nhân viên chăm sóc cẩn thận người bệnh; chàng chủng sinh của chúng ta hơi bỡ 

ngỡ bởi sự xa hoa và cuộc sống ở lâu đài này. Thầy thừa nhận:  

Nó chắc chắn không phù hợp với con. Một mẩu bánh mì cho bữa trưa và một 

miếng vải để che thân: con không cần gì hơn. Nhưng Chúa Nhân Lành lại muốn 

khác, nên con chẳng việc gì phải phàn nàn, tốt hơn là cứ chấp nhận một cách 

vui vẻ, và con đang làm như thế đó. Tất cả những bệnh nhân nội trú ở đây đều 

trong độ tuổi thanh niên, nam có nữ có, nhưng không có người già. Bệnh lao là 

đặc quyền của những người trẻ tuổi. Phần đông trong số họ là sinh viên, do đó, 

đây là một môi trường thú vị xét về mặt trí thức. Về phương diện đạo đức cũng 

vậy: nhiều người là Ki-tô hữu tốt.  



Dans ce milieu élégant, il s’amuse à la pensée qu’il y a peu de temps encore il 

était « ni plus ni moins un gars d’ferme » ! Bien accueilli par chacun, mettant 

une note religieuse et sans austérité dans les conversations, il apporte la 

consolation et l’espérance dans un monde de souffrances qu’il découvre. Pour 

lui-même, il ne veut pas appeler « épreuve » ce qu’il considère comme une 

grâce, dont il se réjouit et dont il remercie Dieu. Il tient aussi à rassurer ses 

parents sur son état de santé, qui est « très satisfaisant » (hum !…). 

 

Seulement un peu de nervosité et ceci par tempérament. Je n’en aurai guère 

pour plus de deux mois, mettons trois au maximum, c’est tout, a dit le docteur. 

Pour tout médicament, il a… un laxatif. Curieuse façon de traiter la tuberculose 

!… Il mange avec un appétit d’ogre, il dort d’un trait toute la nuit, il va à la 

messe dans la chapelle du château, célébrée par un jésuite qui n’en finit pas de 

mourir, et le reste du temps il fait de la chaiselongue, lisant, jouant aux échecs 

ou à Trafalgar ; il se promène aussi à pas lents chaque jour dans le parc et s’est 

risqué une fois, au bout d’un mois de séjour, à faire une promenade d’une petite 

heure à l’extérieur — ce qui prouve bien qu’il n’est pas encore bien fort, 

quoiqu’il en dise. 

 

Il a bien fallu que j’aille me faire couper les cheveux, raconte-t-il à ses parents, 

experts en la matière. En soi c’est banal… mais pas tant que ça ! D’abord le 

coiffeur qui vient de Clermont au château prend 7 F pour une coupe de cheveux 

: il exagère ! Aussi il n’a pas eu ma clientèle. Alors je suis allé voir le « 

perruquier » de Durtol. Sur le seuil de la boutique, un homme en bras de 

chemise, manches retroussées, mains sales, vêtements malpropres, figure 

crasseuse… C’est le perruquier. C’est en lui demandant où était le coiffeur que 

je l’ai appris. J’entre dans le « salon » (entre guillemets) : sur le sol, un épais 

tapis… de cheveux. Sur les murs, un choix considérable de cartes postales, 

photographies, images de toutes sortes ; les mouches y ont déposé la patine du 

temps : un athlète exhibant ses biceps est à côté du maire de Durtol ; en face, la 

femme du coiffeur. Ainsi, les clients qui attendant n’ont pas besoin de journaux 

! J’eus l’avantage de passer tout de suite au fauteuil. Devant moi, un meuble 

bancal, couleur indéfinissable : entre le jaune et le brun. Une cuvette fêlée ; une 

glace terne. À droite et à gauche, un amoncellement de flacons, de brosses, de 

boîtes, etc. ; sur le tout, ce quelque chose de gras et poussiéreux à la fois qu’on 

appelle la crasse. En un tour de main, l’opérateur se ceint d’un morceau de toile 

grise ; puis, avec une autre défroque semblable, il me couvre les épaules. Avec 

insistance, il enfonce ses gros doigts dans mon cou. Brrrr !… Et la tonte 

commence. La tondeuse tire, les ciseaux arrachent, l’haleine vineuse du 

Trong môi trường sang trọng ấy, thầy thích thú với suy nghĩ rằng chỉ mới cách 

đây không lâu, mình “ít nhiều còn là một gã nông dân"! Được mọi người đón 

tiếp niềm nở, vì có dáng dấp thầy tu và không hề khắt khe khi nói chuyện, thầy 

mang đến niềm an ủi và hy vọng cho một thế giới đau khổ mà thầy đang khám 

phá. Riêng thầy, thầy không muốn gọi thời gian này là một "thử thách", bởi thầy 

vẫn xem đây như một ân sủng, và thầy vui mừng tạ ơn Chúa. Thầy cũng muốn 

trấn an cha mẹ về tình trạng sức khỏe của mình, mà thầy nói là "rất khả quan" 

(hum! ...). 

 Chỉ có một chút căng thẳng thôi, và điều này là do bởi tính khí. Con sẽ không 

phải ở đây quá hai tháng đâu, cứ cho tối đa là ba tháng, vậy thôi, bác sĩ nói thế.  

 

Về chuyện thuốc men, thầy có … thuốc nhuận trường. Một cách điều trị bệnh 

lao phổi thật lạ lùng! Thầy ăn như hạm, ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng, dự 

lễ trong nhà nguyện lâu đài, được cử hành bởi một linh mục dòng Tên gần đất 

xa trời; thời gian còn lại, thầy nằm nghỉ, đọc sách, chơi cờ hoặc chơi bài 

Trafalgar; thầy cũng chậm chậm đi dạo mỗi ngày trong công viên và đã có lần, 

sau khoảng một tháng ở đó, liều ra đi dạo bên ngoài chưa đến một tiếng đồng 

hồ - điều này chứng tỏ thầy vẫn chưa được khỏe lắm, dù thầy có nói gì đi nữa. 

Thầy kể với cha mẹ lần thầy đi hớt tóc, những người quá rành nghề này, như 

sau: 

Con phải đi hớt tóc. Chuyện tự nó chẳng có gì đáng nói... nhưng không hẳn thế! 

Đầu tiên, ông thợ hớt tóc từ Clermont đến lâu đài, ông lấy đến 7 quan cho một 

lần hớt: đắt quá sức! Bởi thế, con đâu có hớt tóc với ổng. Con tìm đến tiệm 

chuyên bán mái tóc giả ở Durtol. Trước thềm cửa tiệm, một người đàn ông chỉ 

mặc áo sơ mi, áo xắn tay, mà hai tay thì dơ, áo quần cũng dơ, mặt mày bẩn 

thỉu... Ông thợ bán tóc giả đó. Chỉ đến khi con hỏi ông ta là ông thợ hớt tóc ở 

đâu thì con mới biết chính là ổng. Con bước vào "tiệm": dưới sàn nhà, một tấm 

thảm dày toàn... tóc là tóc. Trên tường, rất nhiều bưu thiếp, hình chụp, hình vẽ 

đủ loại; đám ruồi đã thay nhau bu lên đó, làm cho xỉn màu theo thời gian: một 

lực sĩ đang khoe cơ bắp cạnh ông thị trưởng Durtol; đối diện, hình bà vợ ổng. 

Vì thế, những khách hàng chờ đợi khỏi cần đọc báo! Con có lợi thế là được lên 

ghế ngồi ngay lập tức. Trước mặt con, một cái bàn khập khiểng, màu sắc không 

thể xác định: nửa vàng nửa nâu. Một cái thau nứt; một tấm kính mờ. Phía bên 

phải và bên trái, một đống chai lọ, bàn chải, hộp, v.v. ; phủ lên trên, là cái thứ 

vừa nhờn nhờn, vừa bụi bụi mà ta hay gọi là dơ bẩn. Trong nháy mắt, ông thợ 

lấy một miếng vải màu xám quấn quanh mình; rồi ổng khoác một miếng khác, 

đã cũ, lên vai con. Ổng ấn mạnh những ngón tay to đùng vào cổ con. Brrrr! Và 

việc hớt tóc bắt đầu. Cái tông đơ thì kéo, cái kéo thì giựt, cái hơi đầy mùi rượu 

của ổng làm con ngạt thở. Nửa tiếng sau, con đứng dậy, mái tóc đã bị tổn thương 

nặng. "4 quan rưỡi, thưa ông”!!! 



bonhomme me suffoque. Une demi-heure après, je me relève, la chevelure 

mutilée. « C’est 4 F 50, Monsieur » !!! 

Dans une courte vision, j’ai revu le petit salon de coiffure de Criquetot… Ah ! 

pays des châtaignes ventrues, des belles pêches veloutées, des monts dorés ! Qui 

n’a pas été ch  z le coiffeur ne te connaît pas ! Crasse vénérable, crasse 

d’Auvergne !… Voilà le trait caractéristique du pays !…  

Inutile de dire que, pour la coupe suivante, Paul descend à Clermont ; il en 

profite pour voir la cathédrale et visiter un ancien condisciple de Fontgombault, 

maintenant au grand séminaire de cette ville. Cette marche de cinq kilomètres à 

pied lui fait le plus grand bien et lui prouve qu’il reprend des forces. 

Mais cette amélioration ne semble pas suffisante aux médecins et, après deux 

mois à Durtol, ils jugent qu’il n’est pas question de revenir en région parisienne, 

et encore moins de reprendre le travail au séminaire : l’altitude est nécessaire 

pour soigner les poumons. Peut-être pourrait-on l’envoyer dans une maison du 

clergé à Thorenc, dans les Alpes Maritimes, à 1 200 mètres d’altitude. La 

pension y serait moins chère qu’à Durtol, où elle s’élève à 2 500 F par mois. 

Mais ses supérieurs de la rue du Bac trouvent mieux encore : un Père de la 

maison de Bièvres a un frère qui est curé dans une petite paroisse de Haute- 

Savoie, à 18 km au sud d’Annecy, et à près de 1 000 mètres d’altitude. C’est 

exactement ce qui convient ! 

Accord est vite conclu avec ce bon curé de montagne qui a deux cent cinquante 

âmes à nourrir spirituellement et qui est heureux d’héberger un jeune séminariste 

qui l’aidera dans son ministère. Reste à passer une dernière visite médicale avant 

de partir : le docteur assure que son patient n’a plus trace de sclérose au poumon. 

Ouf ! C’est donc fini. Paul pense tout haut que, dans un mois, il pourra rentrer 

au séminaire. 

« Oh ! Mais pas du tout, répond tranquillement le médecin. Pas du tout ! Dans 

un an ce sera bien ; pas avant ! » — J’en ai été tellement estomaqué, dit Paul, 

que sur le même ton tranquille, je lui ai demandé s’il ne plaisantait pas. Après 

qu’il m’eut assuré qu’il n’en était rien, je lui ai fait répéter encore ce qu’il venait 

de dire. Il eut la complaisance de s’exécuter et d’ajouter… un sourire et 

quelques explications : « Les règlements de vos séminaires datent du xve siècle 

et ne sont par conséquent pas adaptés au xxe siècle ; on vous fatigue trop ! 

Puisqu’un curé vous offre son presbytère, allez-y et restez-y ; je vous autorise à 

travailler six heures par jour : vous pourrez ainsi continuer vos études et écarter 

tout risque de vous fatiguer. » Il faut dire que ce médecin était aussi chargé par 

l’évêque de Clermont de la direction médicale du séminaire du diocèse : il savait 

donc de quoi il parlait. 

 

 

Một chút hồi tưởng, con đã thấy lại tiệm hớt tóc nhỏ ở Criquetot…. Ôi! xứ sở 

của những hạt dẻ no tròn, những trái đào bóng mượt, những ngọn núi vàng óng! 

Ai chưa từng đi hớt tóc thì làm sao mà biết! đồ dơ bẩn kinh niên, đồ dơ bẩn vùng 

Auvergne! ... Nét đặc trưng của xứ sở chính là đây!... 

Khỏi cần nói, lần hớt tóc tiếp theo, thầy Paul xuống Clermont; thầy cũng nhân 

tiện đi viếng nhà thờ chính tòa và thăm một bạn đồng môn cũ ở Fontgombault, 

lúc đó đang học trong đại chủng viện của thành phố. Đối với thầy, chuyến đi bộ 

năm cây số này thật là hữu ích và chứng tỏ thầy đang lấy lại sức.  

Nhưng theo các bác sĩ, sự hồi phục này dường như chưa đủ, và sau hai tháng ở 

Durtol, họ xét rằng không có chuyện quay trở lại vùng Paris, và lại càng không 

thể tiếp tục công việc tại chủng viện: độ cao là cần thiết để điều trị phổi. Chắc 

là phải gửi thầy đến một nhà nghỉ dành cho giáo sĩ ở Thorenc, vùng Alpes 

Maritimes, trên độ cao 1,200 mét. Chi phí ở đó sẽ rẻ hơn so với ở Durtol, nơi 

mỗi tháng phải trả 2,500 quan. Nhưng các cha bề trên của thầy ở Hội Thừa Sai 

tìm ra được giải pháp hay hơn: một cha trong nhà Bièvres có người anh làm cha 

sở một giáo xứ nhỏ thuộc vùng Haute -Savoie, cách Annecy 18 km về phía nam 

và ở độ cao gần 1.000 mét. Phù hợp quá còn gì!  

 

Thỏa thuận đã nhanh chóng đạt được với ông cha sở miền núi tốt bụng này, ngài 

đang phải chăm sóc phần hồn cho hai trăm năm mươi bổn đạo, nay vui mừng 

được tiếp đón một chủng sinh trẻ tới phụ giúp mình trong công việc giáo xứ. 

Vẫn còn phải khám bệnh lần cuối trước khi đi: bác sĩ khẳng định không còn dấu 

vết nào của bệnh xơ màng phổi. Thế là thoát nạn. Thầy Paul cao hứng nghĩ rằng 

một tháng nữa mình sẽ có thể quay lại chủng viện.  

"Ồ! Không đâu. Vị bác sĩ bình thản trả lời. Không đâu! Một năm nữa thì may 

ra; không sớm hơn được!  

Và thầy Paul viết tiếp: 

Con đã rất ngạc nhiên, đến mức, với cùng một giọng bình thản, con hỏi lại bác 

sĩ có phải ông ấy đang nói đùa. Sau khi ông xác nhận là không hề có chuyện 

đùa, con đã xin ông nhắc lại điều vừa nói. Ông vui vẻ làm theo, và còn kèm 

thêm... một nụ cười cùng với vài lời giải thích: "Các quy định của chủng viện 

mấy anh có từ thế kỷ mười lăm và do đó không còn phù hợp với thế kỷ hai mươi; 

người ta làm cho anh mệt mỏi quá! Nay có một ông cha sở mời anh về giúp ngài 

trong công việc giáo xứ, thì anh cứ đến và ở lại đó; tôi cho phép anh làm việc 

sáu tiếng một ngày: như vậy anh vẫn có thể tiếp tục việc học và tránh được mọi 



 

 

Eh bien, je me laisse conduire, conclut Paul. Ma vie de missionnaire, 

d’instrument du Bon Dieu commence. Qu’importe le lieu où je vis, le principal 

étant d’y bien vivre. Conclusion ? Content toujours, plein de joie et en avant 

vers ma nouvelle destinée ! 

 

Il quitte néanmoins Durtol avec regret, y laissant un lambeau de son coeur. Il 

s’y est fait des amis parmi les malades auxquels il s’est attaché. L’un d’eux a 

failli mourir dans ses bras, après avoir vomi deux litres de sang. Il en console 

d’autres qui pleurent. Avant de partir, il a voulu faire une promenade d’adieu à 

l’Auvergne. 

Le vent soufflait en tempête, écrit-il avec son lyrisme habituel, chassant de gros 

nuages dans le ciel bleu ; des rafales de pluie descendaient en trombe sur la 

vallée. J’ai gagné les hauteurs voisines puis, suivant la crête, à travers les 

sapins, j’ai marché plus de deux heures. Seul dans la montagne, j’ai chanté dans 

le vent ; je me suis imprégné de tempête, cheveux au vent, narines gonflées. Ce 

n’était plus de la joie, mais de l’exaltation, tant ce spectacle grandiose qui se 

déroulait sous mes yeux était en harmonie avec mes sentiments. De la hauteur 

où j’étais, je voyais la pluie fine et grise descendre sur Clermont comme un 

linceul ; autour de moi, la tempête courbait les sapins, secouait la montagne, 

hurlait en de brusques sursauts. Quelle formidable prière que celle de la nature 

en démence ! Tout naturellement me venaient aux lèvres les paroles du 

psalmiste: « Vous, oeuvres du Seigneur, bénissez toutes Yahvé, louez-le et 

exaltez-le dans tous les siècles ! » 

J’ai compris et admiré les Beethoven, les Mozart, les Lamartine, les Rude, les 

Michel-Ange qui savent exprimer leurs sentiments, qui dans la poésie, dans la 

sculpture, la peinture. J’ai compris la source de leurs plus beaux chefs-

d’oeuvre. Heureux ceux qui savent sentir, mais heureux aussi ceux qui savent 

exprimer ! 

J’ai dû enfin quitter les hauteurs, regagner la vallée grise et humide, mais j’ai 

emporté quelque chose avec moi qui ne me quitte plus : un je ne sais quoi 

d’inexprimable, de beau, de majestueux, de puissant. C’est un peu du Ciel, je 

crois ! 

Ne pas regretter ce pays ? Mais ce serait de l’ingratitude ! J’emporte de mon 

séjour un souvenir ineffaçable. 

nguy cơ khiến cho mình mệt mỏi." Thật ra, vị bác sĩ này đã được đức giám mục 

Clermont ủy thác cho việc điều hành dịch vụ y tế của chủng viện giáo phận: vì 

thế, ông rành điều ông nói.  

Vậy là, con cứ để cho mình được Chúa dẫn dắt. Cuộc đời thừa sai của con, cuộc 

đời làm công cụ của Chúa Nhân Lành bắt đầu. Chuyện con sống ở chỗ nào, đâu 

có gì quan trọng,  điều chính yếu là phải sống thật tốt ở nơi mình sống. Kết luận 

sao đây? Lúc nào cũng hài lòng, tràn đầy niềm vui và tiến lên hướng về vận 

mệnh mới! 

Nói vậy chứ thầy phải rời Durtol với bao tiếc nuối, để lại đó một mảnh con tim 

tan vỡ. Thầy đã làm bạn với những người bệnh mà thầy gắn bó. Một trong số họ 

suýt chết trên tay thầy sau khi nôn ra hai lít máu. Thầy an ủi một số người khác 

khi họ khóc. Trước khi lên đường, thầy muốn đi dạo một vòng chào tạm biệt 

vùng Auvergne. Thầy kể với giọng điệu trữ tình quen thuộc: 

 Gió thổi như vũ bão, xua đi những đám mây lớn trên nền trời xanh; những cơn 

mưa ào ào đổ xuống thung lũng. Con leo lên những ngọn đồi lân cận và sau đó, 

men theo đỉnh đồi, con băng qua rừng thông, đi bộ hơn hai giờ. Một mình giữa 

núi rừng, con hát vang theo gió; con dầm mình trong cơn bão, tóc tung bay, mũi 

nở to. Không còn là niềm vui nữa, mà là sự hứng khởi, vì cảnh tượng hùng vĩ 

trước mắt đang hòa điệu cùng cảm xúc trong con. Từ độ cao đang đứng, con 

nhìn thấy cơn mưa màu xám, mịn màng rơi xuống Clermont chẳng khác nào 

một tấm khăn liệm; xung quanh, cơn bão khiến rặng thông oằn cong, làm rung 

chuyển núi đồi, hú lên từng đợt. Thật là một lời nguyện tuyệt vời, lời nguyện của 

thiên nhiên trong cơn chấn động. Bất chợt, môi miệng con mở ra thốt lên lời 

thánh vịnh: "Chúc tụng Chúa đi, hỡi kỳ công của Chúa, hãy tung hô và tôn vinh 

Người đến muôn thuở muôn đời!"  

 

Con đã hiểu và ngưỡng mộ những người như Beethoven, Mozart, Lamartine, 

Rude, Michel-Ange, họ biết biểu lộ cảm xúc của mình, kẻ thì trong thơ ca, người 

thì trong điêu khắc, hội họa. Con đã hiểu đâu là nguồn gốc những kiệt tác của 

họ. Phúc cho những ai biết cảm nhận, nhưng cũng phúc cho những ai biết biểu 

lộ!  

Cuối cùng con phải rời những ngọn đồi, xuống lại thung lũng xám xịt và ẩm 

ướt, nhưng con đã mang theo một thứ sẽ mãi mãi gắn bó với con: một cái gì 

không thể diễn tả nên lời được, thật đẹp, thật uy nghi, thật mạnh mẽ. Như một 

phần của Thiên Đàng, con nghĩ thế! 

Không nuối tiếc vùng đất này ư? Nói thế thì hóa ra là vô ơn! Con mang theo 

một kỷ niệm không thể xóa nhòa về thời gian lưu ngụ ở đây. 



Le 10 décembre 1931, l’abbé Paul Seitz quitte donc les montagnes d’Auvergne 

pour gagner celles des Alpes et s’installer chez monsieur l’abbé Bibollet, curé 

de Leschaux, en Haute-Savoie. 

 

Leschaux, Haute-Savoie (décembre 1931 à juin 1933) 

Paul passe, « le coeur un peu gros », la grille de ce château de Durtol où il a 

séjourné moins de deux mois. Quelle expédition pour se rendre du Puy-de-Dôme 

en Haute-Savoie, alors qu’à vol d’oiseau cela semble si proche ! Parti à 5 h du 

matin, lourdement chargé de deux grosses valises et d’un énorme baluchon qui 

lui écrase les épaules — tout ce qu’il faut pour un tuberculeux qui cherche du 

repos… — il passe de train en train, pour n’arriver qu’à la nuit tombée à 

Leschaux, ce petit village des Alpes où il va passer plus de temps qu’il ne pense. 

L’accueil du bon curé est chaleureux et la bonne entente va se faire 

instantanément, pour ne plus se ternir. Après un bon dîner et une nuit réparatrice, 

Paul découvre un pays comme il n’en a jamais vu et qui l’enchante. Le petit 

village est entouré de montagnes qui s’élèvent à plus de 2 000 mètres et sont 

couvertes de neige : « C’est beau, c’est immense, c’est féerique ! » dit-il, tout 

saisi d’admiration. Il envisage déjà de les escalader, pour pouvoir contempler le 

Mont Blanc, le lac de Genève et d’immenses panoramas. Quant aux chalets du 

village il n’en revient pas: 

Autant les villages d’Auvergne sont étroits et sordides, malpropres, avec leurs 

maisons étriquées, entassées les unes sur les autres, autant ceux de Savoie sont 

larges, clairs, propres. Leschaux comprend une trentaine d’habitations. Toutes 

sont indépendantes, entourées d’un large espace libre. Il n’y a pas d’étage, mais 

elles sont surélevées de trois mètres et un escalier extérieur permet d’accéder à 

la maison. Ceci, pour que la porte d’entrée ne soit pas bouchée par les chutes 

de neige abondante. Bigre ! Trois mètres… Quel charmant pays ! 

Il décrit ensuite minutieusement les maisons, précieux témoignage d’une 

époque: 

Les murs sont très épais, tous les planchers, plafonds, séparations sont en bois. 

Ces cloisons de séparation sont elles-mêmes très épaisses et doubles. Tout 

autour de la maison, le toit déborde largement. 

Il a, au presbytère, un confort qu’on ne trouve guère en montagne alors: 

l’électricité, l’eau chaude et froide au robinet, un poêle qui ronfle à merveille, 

un bon lit. 

Tout ce qu’il faut pour être à l’aise ! Ne vous inquiétez pas sur mon sort : 

 Ngày 10 tháng 12 năm 1931, Thầy Paul Seitz rời dãy núi Auvergne để sang dãy 

núi Alpes và đến ở với Cha Bibollet, chánh xứ Leschaux, tại Haute-Savoie. 

 

Leschaux, Haute-Savoie (tháng 12 năm 1931 đến tháng 6 năm 1933) 

Với trái tim nặng trỉu, thầy Paul rời lâu đài Durtol, sau khi ở đó chưa đầy hai 

tháng. Đi từ Puy-de-Dôme đến Haute-Savoie, theo đường chim bay dường như 

rất gần, nhưng lại là một chuyến thám hiểm thực sự! Khởi hành lúc 5 giờ sáng, 

với hai chiếc vali đầy và một cái ba lô to đè nặng trên vai – đúng là mọi thứ cần 

thiết cho một bệnh nhân lao phổi đang tìm sự nghỉ ngơi... – thầy chuyển từ xe 

lửa này sang xe lửa khác, đến tận đêm mới tới được Leschaux, một ngôi làng 

nhỏ trên dãy núi Alpes, và sẽ ở lại đó lâu hơn mình tưởng.  

 Cha sở đón tiếp thầy thật niềm nở, hai người tâm đầu ý hợp với nhau ngay, và 

sẽ còn gắn bó lâu dài nữa. Sau bữa ăn tối thật ngon và ngủ một đêm lấy lại sức, 

thầy Paul phát hiện ra một xứ sở mà thầy chưa bao giờ thấy, khiến thầy rất thích 

thú. Ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi cao hơn 2.000 mét và 

phủ đầy tuyết. Thầy thốt lên đầy thán phục: "Đẹp thật, mênh mông thật, như 

trong truyện thần tiên!". Thầy còn hình dung kế hoạch leo núi, để có thể chiêm 

ngưỡng ngọn núi Mont Blanc, hồ Genève và những quang cảnh bao la. Thầy 

cũng hết sức ngạc nhiên với những ngôi nhà gỗ trong làng:  

Ở vùng Auvergne, làng mạc càng nhỏ hẹp, bẩn thỉu và lộn xộn bao nhiêu, với 

nhà cửa chật chội, chen chúc nhau, thì ở vùng Savoie này, làng mạc lại rộng 

lớn, thoáng đãng và sạch sẽ bấy nhiêu. Leschaux gồm khoảng ba mươi căn nhà. 

Tất cả đều ở riêng rẽ, xung quanh có vườn rộng. Nhà không có tầng lầu, nhưng 

được nâng cao lên ba mét và có cầu thang bên ngoài dẫn lên. Họ làm như vậy 

để cho cửa ra vào không bị tuyết rơi dày chắn lối. Lạ chưa! Ba mét lận...Vùng 

đất quyến rũ quá đi!  

Sau đó, thầy mô tả tỉ mỉ các ngôi nhà, một bằng chứng lịch sử quý giá về thời 

đó:  

Các bức tường rất dày, từ sàn cho đến trần nhà, vách ngăn, mọi thứ đều bằng 

gỗ. Những vách ngăn này cũng rất dày và có hai lớp. Xung quanh nhà, mái kéo 

xuống thật thấp. 

Trong nhà xứ, có những tiện nghi khó tìm được ở vùng núi vào thời đó: điện, 

vòi nước nóng lạnh, một cái lò sưởi kêu rầm rì, một chiếc giường ngủ êm. 

 

Con có đầy đủ mọi thứ để sống thoải mái ở đây! Xin cha mẹ đừng lo lắng cho 

con: con không thiếu thứ gì cả. Về chuyện ăn uống, cũng thế, xin cứ yên tâm: 



je ne manquerai de rien ici. Pour la nourriture, soyez sans crainte également : 

les curés savoyards, montagnards et fils de montagnards, savent ce que c’est 

que d’avoir un bon appétit : je vous prie de croire que mon curé croche ferme 

et, si je voulais l’imiter, j’aurais vite une dilatation d’estomac ! Et quelle 

nourriture ! Du lait crémeux, du fromage de chèvre, du beurre qui n’envie rien 

à celui de Normandie, du miel des sapins, etc., etc. 

Il assure toujours que ce n’est pas à proprement parler pour se soigner qu’il a 

été envoyé en montagne, mais par mesure de prudence, pour qu’il n’y ait pas de 

rechute. Il compte bien être de retour à Criquetot pour les prochaines grandes 

vacances. 

En attendant, que fait-il ? Ses supérieurs lui ont interdit de travailler la théologie 

pour le moment, pour ne pas le tendre et le fatiguer ; alors il lit, il écrit (trente 

lettres au moment du Nouvel An), il apprend à jouer de l’harmonium, il se 

promène, et… il mange. 

Contre le froid, mon meilleur vêtement est encore la couche de graisse qui 

s’épaissit autour de moi : 87 kg habillé. Et dire que le curé veut que j’arrive à 

90 kg habillé ! Mes caleçons éclatent, mes chemises craquent, mes soutanes se 

gonflent, et je suis obligé de rallonger mes ceintures. Je vous le dis : c’est 

scandaleux ! 

Ayant reçu sa carte d’électeur, il devra voter, en avril 1932, pour une nouvelle 

Chambre des députés. 

C’est donc dimanche prochain que les destinées de la France seront remises 

entre les mains du peuple, écrit-il. Qu’en sortira-t-il ? Le suffrage universel tel 

qu’il est conçu et appliqué actuellement 1 est un non-sens ; les voix des 

ignorants sont pour les plus menteurs et les séducteurs, et le parti socialiste est 

passé maître sur ce terrain. J’ai lu les professions de foi du Parti : c’est 

effrayant ! On n’y trouve qu’un tissu de mensonges et, ce qui est pire encore, 

d’erreurs sociales. Pourvu que les chômeurs irrités par la misère ne se laissent 

pas séduire ! 

J’ai acquis la conviction que le socialisme et, à plus forte raison, le 

communisme, sont fils de la franc-maçonnerie : ces deux partis ne sont qu’un 

palier, un moyen qui doit nous mener à l’anarchie universelle : destruction de 

toute autorité et de toute religion. C’est là toute la raison d’être et tout le 

programme de la franc-maçonnerie. C’est effrayant quand on considère tout le 

ravage que cette secte a pu accomplir, et il y aurait de quoi trembler pour 

l’avenir, si le Christ n’avait dit de son Église : « Les portes de l’enfer ne 

prévaudront point contre elle. » Rassurés par cette parole, les catholiques 

doivent rester en paix sous la menace et travailler plus que jamais : d’abord à 

các cha ở vùng Savoie này, vì là dân miền núi và con cái dân miền núi, nên các 

ngài biết ăn ngon là như thế nào: tin con đi, cha xứ con ăn khỏe lắm và nếu con 

muốn bắt chước ngài, dạ dày con sẽ phình ra nhanh thôi! Và thức ăn thì khỏi 

chê! Sữa có kem, phô mai dê, bơ không thua gì bơ Normandie, mật ong cây 

thông, v.v.và v.v… 

 

Thầy Paul vẫn luôn quả quyết rằng, sở dĩ mình được gửi lên miền núi, nói cho 

đúng ra là không phải là để chữa bệnh, mà là để đề phòng bệnh không tái phát. 

Thầy dự định sẽ trở lại Criquetot vào kỳ nghỉ hè tới. 

 

Trong lúc chờ đợi, thầy làm gì? Bề trên đã cấm thầy không được học thần học 

lúc này, để khỏi gây căng thẳng và mệt mỏi; vì vậy, thầy đọc sách, viết lách (ba 

mươi lá thư vào dịp năm mới), học đàn harmonium, đi dạo, và ... ăn. 

 

Để chống lại cái lạnh, bộ đồ tốt nhất của con vẫn là lớp mỡ dày quanh mình: 

87 kg cả quần áo. Và cha xứ muốn con tăng lên 90 kg! Quần lót của con bung 

ra, áo sơ mi rạn chỉ, áo chùng phồng to lên và con phải nới dây lưng của mình. 

Con xin thưa: ghê quá!  

 

Sau khi nhận thẻ cử tri, tháng 4 năm 1932, thầy sẽ phải đi bầu Quốc hội mới. 

Thầy viết: 

 Vậy là, ngày Chúa Nhật tới, số phận của nước Pháp được trao lại vào tay người 

dân. Kết quả sẽ ra sao đây? Quyền phổ thông đầu phiếu, như đang được hình 

thành và áp dụng bây giờ, là điều vô nghĩa; phiếu bầu của những kẻ thiếu hiểu 

biết thường dành cho những tên nào nói láo và biết dụ dỗ hay nhất, và đảng xã 

hội được coi là bậc thầy trong lĩnh vực này. Con đã đọc những lời tuyên tín của 

Đảng: thật đáng sợ! Chỉ thấy toàn là những lời dối trá và, tệ hại hơn, những sai 

lầm về xã hội. Mong rằng những người thất nghiệp đang cay cú vì nghèo đói sẽ 

không để mình bị dụ dỗ! 

Con tin chắc rằng chủ nghĩa xã hội, và hơn thế, chủ nghĩa cộng sản, là con đẻ 

của hội tam điểm; cả hai đảng này đều là một cái nức, một phương tiện chắc 

chắn sẽ dẫn chúng ta đến hỗn loạn khắp nơi: hủy diệt mọi chính quyền, mọi tôn 

giáo. Toàn bộ mục đích và chương trình của hội tam điểm, chỉ có thế. Thật đáng 

sợ khi xem xét tất cả những gì mà đám này đã tàn phá, và thật đáng rùng mình 

cho tương lai, nếu như Đức Ki-tô đã không nói về Giáo Hội: “Các cửa hỏa ngục 

sẽ không thắng nổi.” Được lời này củng cố, người công giáo phải luôn sống 

trong bình an dù bị đe dọa và phải làm việc nhiều hơn bao giờ hết: trước tiên 

để chính mình trở nên những Ki-tô hữu tốt hơn, và sau đó để giáo dục mọi người 



devenir meilleurs chrétiens eux-mêmes, puis ensuite à instruire le peuple de ses 

devoirs. C’est là aussi bien le devoir des prêtres que des fidèles appelés par le 

Pape à un véritable apostolat social. 

Voilà un missionnaire en herbe qui voit clair : il semble pressentir ce qu’il aura 

lui-même à endurer de la part des ennemis de l’Église lorsqu’il sera en Extrême-

Orient. Son irascibilité monte encore lorsqu’il apprend les résultats de ces 

élections — qui amèneront le Front Populaire et les désastres qui suivront : 

 

Grâce à la T.S.F., écrit-il le 10 mai, le soir même j’ai eu le résultat pour toute 

la France. Le socialisme gagne donc soixante-dix sièges à la Chambre : c’était 

à prévoir étant donné la crise et le chômage. Que sera l’avenir et où nous 

conduira la politique de ce parti ? Mystère ! Que Dieu protège la France et son 

Église ! Pour la première fois vraiment j’ai assisté de près à une période 

électorale. Je reste écoeuré de ce que j’ai constaté. Dans un petit village comme 

Leschaux où l’on connaît tout le monde et où le plus petit fait ne peut être caché, 

j’ai vu le honteux commerce des voix. Des rabatteurs du socialisme excellent 

dans cet art : ils mentent, saoulent, menacent ou flattent selon l’importance ou 

la situation du candidat. Ils racolent une voix par-ci, par-là et, finalement, 

arrivent à une majorité qui est loin d’exprimer la volonté et la conviction du 

peuple ! Oui, vraiment, je suis affermi dans ma conviction : le suffrage universel 

est une oeuvre diabolique ! 

Une bonne nouvelle, qu’il annonce, triomphant, à ses parents le 24 mai : la visite 

au médecin d’Annecy confirme qu’il est guéri, qu’il est autorisé à quitter la 

montagne et à reprendre ses études en septembre ; il quitte Leschaux le 27 juin, 

le coeur gros à gauche, car il s’y est attaché, mais léger à droite car il va retrouver 

ses compagnons séminaristes de la rue du Bac, puis ses parents à Criquetot et 

passer auprès d’eux de bonnes semaines de vacances, en attendant de reprendre 

enfin ses études de théologie à Bièvres en septembre. 

La trêve est courte pour lui, hélas ! Sans doute le climat humide de la Normandie 

n’y est-il pas pour rien : des signes apparaissent que les poumons ne sont pas 

guéris, l’amaigrissement reprend ; dès la rentrée le 15 septembre 1932, il doit 

passer une nouvelle radio pulmonaire : le diagnostic est catégorique : « État 

amélioré, mais ne pas l’autoriser à reprendre ses études. Je conseille encore six 

mois de repos. » 

Effondrement ?… Pas du tout ! — Résignation ?… Même pas ! C’est 

l’enthousiasme, comme toujours, en toute circonstance. Et le coup de cravache 

pour repartir, dans l’obéissance à ses supérieurs et à Dieu qu’ils représentent. Il 

rassure ses parents, comme d’habitude: 

về bổn phận của họ. Đó là nhiệm vụ của các linh mục cũng như của mọi tín hữu 

đã được Đức Thánh Cha kêu gọi để làm việc tông đồ xã hội đích thực.  

 

Đây đúng là một người có triển vọng làm nhà thừa sai nhìn xa trông rộng: thầy 

dường như linh cảm được những gì kẻ thù của Giáo Hội sẽ bắt mình gánh chịu 

một khi sang vùng Viễn Đông. Thầy lại càng bực hơn khi biết tin kết quả bầu 

cử, sẽ đưa Mặt Trận Bình Dân lên nắm quyền, cùng với bao thảm họa kèm theo. 

Thầy viết ngày 10 tháng 5: 

 Qua làn sóng truyền thanh, ngay chiều cùng ngày, con được biết kết quả trên 

toàn nước Pháp. Đảng xã hội giành được 70 ghế: đây là điều đã được dự đoán 

trước, do khủng hoảng và tình trạng thất nghiệp. Tương lai sẽ như thế nào và 

đường lối chính trị của đảng này sẽ dẫn chúng ta về đâu? Có trời biết! Xin Chúa 

bảo vệ nước Pháp và Giáo Hội Người! Đây là lần đầu tiên con theo dõi sát một 

cuộc bầu cử. Tim con nhói đau vì điều mình chứng kiến. Trong một ngôi làng 

cỏn con như Leschaux đây, nơi mọi người đều biết nhau, và chẳng thể che giấu 

được việc gì dù nhỏ nhặt nhất, vậy mà cũng có chuyện mua phiếu đáng hổ thẹn. 

Bọn hùa theo đảng xã hội giỏi nghề này quá mà: chúng nói láo, dụ dỗ, đe dọa 

hoặc tâng bốc tùy theo tầm quan trọng hay chỗ đứng của ứng cử viên. Chúng 

gạ gẫm phiếu bầu chỗ này chỗ kia, và cuối cùng, đạt được một đa số còn lâu 

mới phản ánh đúng nguyện vọng và xác tín của dân chúng! Vâng, thật thế, con 

dám khẳng định điều này: phổ thông đầu phiếu là một việc quái quỷ! 

Có một tin vui, mà thầy hân hoan báo cho cha mẹ vào ngày 24 tháng 5: lần khám 

bệnh ở Annecy, bác sĩ khẳng định thầy đã khỏi bệnh, thầy được phép rời miền 

núi và tiếp tục việc học vào tháng 9; thầy rời Leschaux ngày 27 tháng 6, nửa con 

tim bên trái nặng trĩu, bởi thầy gắn bó với nơi này, nhưng nửa con tim bên phải 

nhẹ nhàng, bởi thầy sắp gặp lại các bạn chủng sinh ở Hội Thừa Sai, rồi cha mẹ 

và bà con ở Criquetot, sống với họ những tuần hè êm ả, trong khi chờ đợi tiếp 

tục chương trình thần học ở Bièvres vào tháng 9. 

Tiếc thay, thời gian nghỉ ngơi này chẳng kéo dài được lâu. Chắc hẳn, khí hậu 

ẩm ướt vùng Normandie không phải là không liên can: có những dấu hiệu cho 

thấy phổi chưa lành, thầy bị sụt cân trở lại; ngay hôm tựu trường ngày 15 tháng 

9 năm 1932, thầy phải chụp lại hình phổi; chẩn đoán thật rõ ràng: “Tình trạng 

khả quan hơn, nhưng không được phép tiếp tục học. Đề nghị nghỉ thêm sáu 

tháng.” 

Suy sụp ư? Không hề! Cam chịu ư? Cũng không nốt! Nhưng là hăng say, như 

mọi khi, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và lại nhanh chóng lên đường, trong niềm 

vâng phục đối với bề trên, và với Chúa mà các ngài là đại diện. Như thường lệ, 

thầy trấn an cha mẹ: 



Parce que nos pauvres prévisions humaines sont déroutées, parce que le Bon 

Dieu, qui sait fort bien conduire toutes choses, trouve bon de m’arrêter encore, 

n’allons pas surtout nous effrayer ou regretter quoi que ce soit. Tout ce qui vient 

de Dieu est bon. Pour moi, je vous avoue très sincèrement que je ne suis 

nullement contristé de cet état de choses : je veux prendre ce qui m’est envoyé 

avec le sourire, et si je vous le dis, mes parents chéris, c’est pour vous convier 

à faire de même. 

De tout ce qui m’arrive ou m’arrivera au cours des années, il ne faut jamais 

vous inquiéter ; il ne faut jamais croire surtout que je puisse être désolé ou 

même simplement ennuyé. Mon « métier » (entre guillemets), vous le savez, est 

de faire la volonté de Dieu. Je n’ai pas d’autre ambition. Lors donc que cette 

volonté se manifeste, j’aurais bien mauvaise grâce à ne pas la trouver à mon 

goût. Ce qui plaît à Dieu me plaît et fait ma joie — même ce que le monde 

appelle la souffrance. « Là où l’on aime, il n’y a pas de peine ; ou s’il y a de la 

peine, cette peine même est aimée » : ainsi s’exprimait saint Augustin, et je fais 

mienne sa parole. Oui, certainement, je suis content parce que j’ai la certitude 

que ce qui m’arrive est voulu de Dieu. 

 

Au moins peut-il, avant de repartir, se réjouir de voir que la rentrée a été bonne 

: ils sont soixante au séminaire, et plusieurs de ses anciens amis de Fontgombault 

sont arrivés cette année. Il assiste à la cérémonie de depart en mission des prêtres 

qui viennent d’être ordonnés cette année et, le 10 octobre, il repart pour 

Leschaux, écrivant à sa soeur Annette: 

C’est donc la vie de rentier qui continue pour moi. Je m’abstiens de regretter 

quoi que ce soit au sujet de ces retard successifs : le bon Dieu se débrouille avec 

moi comme il veut ; je suis son serviteur et s’il n’a pas besoin de moi, il a 

parfaitement raison de me laisser au vestiaire. Tu sais bien, d’ailleurs, que je 

n’ai pas un tempérament à me frapper ! 

Il va cependant se mettre au travail plus sérieusement que l’année précédente, 

étudiant l’anglais, dont il aura besoin plus tard, et aussi la théologie, afin de 

rattraper son retard par rapport à ses collègues du séminaire. Les fêtes de Noël 

lui apportent une nouvelle qui le remplit de joie: son père lui écrit lui-même 

qu’il est sur le chemin du retour à la foi ! 

Quelques mots, répond Paul, qui vont droit à mon coeur de fils et d’aspirant 

missionnaire ; j’ai toujours été fier de mon père et je vois bien que j’aurai 

toujours lieu de l’être. Vouloir et savoir retrouver le chemin de la foi, voilà ce 

que trop peu d’hommes ont le courage de faire, et pourtant c’est dans ce chemin 

que je vois Papa marcher. C’est rude ! Oh oui ! et c’est le cri de tous ceux qui 

 Bởi vì những dự báo nghèo nàn của con người chúng ta bị chệch hướng, bởi vì 

Chúa Nhân Lành biết rõ phải dẫn dắt mọi sự thế nào, và Người thấy rằng nên 

ngăn con lại lần nữa, nên chúng ta tuyệt đối không được lo lắng hay nuối tiếc 

bất cứ sự gì. Tất cả những gì Chúa gửi đến đều tốt. Phần con, xin thú thực với 

cha mẹ rằng con chẳng hề buồn khổ vì chuyện như thế này: con muốn mỉm cười 

đón nhận điều xảy đến cho con, và sở dĩ con nói với cha mẹ chuyện ấy, thưa cha 

mẹ kính yêu, đó là vì con muốn xin cha mẹ cũng làm như con vậy. 

Xin cha mẹ đừng bao giờ lo lắng về chuyện đang xảy đến hoặc sẽ xảy đến cho 

con trong những năm tháng tới; nhất là xin đừng bao giờ tin rằng con có thể 

chán nản hay đơn giản là bực bội. “Nghề”của con (trong ngoặc kép), cha mẹ 

biết rõ mà, đó là thi hành thánh ý Chúa. Con chẳng có tham vọng nào khác. 

Như thế, một khi thánh ý ấy tỏ hiện, nếu như con không thấy nó phù hợp với 

con, thì thật là bất hạnh cho con. Điều làm Chúa vui thích, cũng khiến con vui 

thích, ngay cả khi thế gian gọi nó là đau khổ. “Đâu có tình yêu thương, đó chẳng 

còn khổ đau; hoặc nếu có khổ đau, thì cả khổ đau  ấy cũng đang được yêu 

thương”: Thánh Augustinô đã nói thế, và con xin lấy lời ấy làm của riêng mình. 

Vâng, chắc chắn là con đang hài lòng bởi con luôn xác tín rằng những gì xảy 

đến cho con đều là do Chúa muốn. 

 Ít nhất, trước lúc đi, thầy Phaolô có thể vui mừng khi thấy ngày tựu trường thật 

tốt đẹp: chủng viện gồm 60 người, và nhiều bạn cũ của thầy ở Fontgombault 

năm nay cũng đến. Thầy được tham dự nghi thức tiễn các linh mục vừa chịu 

chức trong năm lên đường truyền giáo và ngày 10 tháng 10, thầy quay lại 

Leschaux, thầy viết cho chị Annette như sau: 

Vậy là em tiếp tục kiếp ở đợ. Em cố không nuối tiếc bất cứ điều gì về chuyện cứ 

bị trễ hoài như thế này: Chúa Nhân Lành muốn làm gì em thì làm, tùy ý Người 

muốn; em là tôi tớ của Người, và nếu như Người không cần đến em, Người hoàn 

toàn có lý khi tách em qua một bên. Hơn nữa, chị biết rõ là em không hề có tính 

than thân trách phận.  

Tuy nhiên, thầy vẫn ra công học hành chăm chỉ hơn năm trước, học tiếng Anh, 

thứ tiếng mà sau này thầy sẽ cần đến, và cả các môn thần học, hầu bắt kịp các 

bạn cùng lớp trong chủng viện. Lễ Noel mang đến cho thầy một tin thật vui: cha 

thầy tự tay viết thư cho thầy báo tin ông đang trên đường trở về với đức tin! 

Thầy trả lời: 

Cha viết mấy chữ thôi, nhưng chúng đi thẳng vào trái tim con, đứa con trai của 

Cha và cũng là chàng chủng sinh thừa sai; con vẫn luôn tự hào về Cha, và con 

sẽ luôn tự hào như thế. Ước ao và biết cách tìm lại con đường đức tin, đó là 

điều rất ít người có can đảm làm được, vậy mà chính trên con đường ấy, con 

được thấy Cha mình đang đi. Khó thật! Đúng thế, và đó là tiếng kêu của tất cả 

những ai đang bước từ bóng tối ra ánh sáng. Điều này cũng khó như là từ bỏ 



sont allés des ténèbres à la lumière. Ce doit être aussi rude que de quitter le 

monde pour Dieu ; mais c’est beau, mais c’est bien, et le Christ nous l’a dit : ce 

spectacle réjouit les anges dans le Ciel ! Pour moi, je suis heureux et je prie 

toujours Dieu avec une douce assurance. 

Sa santé ? Son régime ? Ce n’est plus le laxatif de Durtol : il prend chaque matin 

de l’huile de foie de morue qui est, lui assure-t-on, le meilleur reconstituant… 

 

Le séjour dans les Hautes-Alpes va se terminer. Notre séminariste profite des 

premières semaines de juin pour préparer les enfants à leur communion 

solennelle, aidant M. le curé à leur prêcher une petite retraite — ce qui lui 

convient parfaitement. 

Enfin, dans les derniers jours du mois, il a le « visa » de ses supérieurs et quitte 

définitivement l’air vif des Alpes et ses amis de Leschaux pour reprendre sa vie 

d’apprenti missionnaire. 

Bièvres (1933-1937) 

Après ces deux années d’épreuve et d’exil, on peut espérer que rien ne viendra 

plus troubler les quatre années d’études de théologie à laquelle Paul doit 

s’atteler, comme tout futur prêtre. Les examens médicaux successifs auxquels il 

est soumis — pour contradictoires qu’ils soient souvent, les moyens 

radiologiques de l’époque étant encore peu précis — sont à peu près rassurants, 

et l’optimisme indéracinable du patient fait pencher la balance du côté où il veut 

grimper. Il a la consigne de ne pas forcer, de se reposer quand il en sent le besoin, 

de surveiller son poids qui doit se stabiliser à 77 kg. 

 

Il a retrouvé sa modeste chambre d’étudiant à Bièvres, retrouvé aussi avec la 

plus grande joie ses anciens condisciples, et a fait connaissance avec la nouvelle 

promotion, bien décalée par l’âge, puisqu’il a perdu beaucoup de temps. C’est 

avec ardeur qu’il se lance dans la théologie morale et la théologie dogmatique. 

Ces études se font naturellement en latin, langue pour laquelle Paul n’éprouve 

plus de difficultés. Il a aussi des cours d’histoire de l’Église et d’Écriture sainte, 

et il s’enthousiasme à la lecture du Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte 

Vierge, du bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort 1. 

De plus, il fait partie de l’Union catholique des malades, U.C.M., qui a pour but 

de rencontrer, grâce à un bulletin, les malades isolés et de rendre leur solitude 

moins pénible. Le bulletin circule et chacun y écrit un message, donnant de ses 

nouvelles, encourageant ceux qui souffrent par un mot spirituel ou une anecdote. 

thế gian để bước theo Chúa; nhưng nó thật đẹp, thật tốt lành, và Đức Ki-tô đã 

nói với chúng ta: cảnh tượng này khiến các thiên thần trên trời vui mừng! Về 

phần con, con thật hạnh phúc, và con luôn cầu xin Chúa với niềm tín thác dịu 

dàng. 

Còn sức khỏe và chế độ ăn uống của thầy ra sao? Không còn là thuốc nhuận 

trường như thời ở Durtol nữa: mỗi sáng, thầy uống dầu cá, vì người ta bảo đảm 

với thầy, đó là thứ thuốc bổ không gì tốt bằng… 

Thời gian ở lại Hautes-Alpes sắp kết thúc. “Ông thầy xứ” của chúng ta tận dụng 

những tuần đầu tháng 6 để chuẩn bị cho các em rước lễ trọng thể, giúp cha xứ 

giảng tĩnh tâm ngắn gọn cho chúng, việc này rất thích hợp với thầy. 

 

Sau cùng, những ngày cuối tháng, thầy nhận được “giấy phép” của bề trên, và 

mãi mãi rời khỏi bầu khí trong lành của dãy núi Alpes cũng như bạn bè ở 

Leschaux, để tiếp tục sống đời tập sự thừa sai. 

Bièvres (1933 – 1937)  

Sau hai năm thử thách và phải sống xa nhà như thế, người ta có thể hy vọng là 

sẽ không còn chuyện gì làm ngăn trở bốn năm thần học mà thầy Paul phải theo 

đuổi, giống như bất kỳ linh mục tương lai nào. Các cuộc kiểm tra sức khoẻ liên 

tiếp mà thầy phải tiến hành – cho dù chúng thường có kết quả trái ngược nhau, 

bởi các phương tiện chụp X quang thời đó còn không mấy chính xác – cũng 

khiến mọi người tạm an tâm, và tính tình lạc quan cố hữu của người bệnh làm 

nghiêng cán cân về bên phía mà thầy muốn leo lên. Thầy được khuyên không 

nên gắng sức quá, phải nghỉ ngơi khi cần, và giữ cho cân nặng ổn định ở mức 

77 kg. 

Thầy đã trở về lại căn phòng sinh viên khiêm tốn của mình ở Bièvres, cũng như 

rất vui được gặp lại bạn học ngày xưa, và làm quen với các sinh viên khóa mới, 

tuổi tác ít hơn mình nhiều, bởi thầy đã bị trễ mất nhiều năm. Thầy hăng say lao 

vào môn thần học luân lý và thần học tín lý. Các môn này dĩ nhiên bằng tiếng 

La tinh, thứ tiếng mà thầy không còn thấy khó khăn nữa. Thầy cũng theo học 

các khóa về lịch sử Giáo Hội và Kinh Thánh, thích thú đọc cuốn Bàn về Lòng 

Sùng Kính Đức Trinh Nữ, của chân phước Louis-Maria Grignion de Montfort 

(lúc ấy chưa được phong thánh). 

Ngoài ra, thầy còn là thành viên của U.C.M. tức Liên minh công giáo những 

người bệnh, có mục đích gặp gỡ, qua một tập san, những bệnh nhân cô thế, và 

giúp cho nỗi cô đơn của họ bớt nặng nề. Tập san được chuyền tay và mỗi người 

ghi vào đó một thông điệp, cho biết tin tức về mình, khích lệ những ai đang đau 

khổ bằng một vài lời lẽ thiêng liêng, hay một câu chuyện vui. 



Enfin, il a été chargé par le supérieur de rédiger chaque mois une chronique du 

séminaire destinée aux aspirants qui font leur service militaire, et qui peuvent 

ainsi rester en lien avec leurs confrères. Sans doute son style alerte et poétique 

— plus que son orthographe (mais il a fait des progrès…) — a-t-il guidé le choix 

du supérieur. 

Par l’expérience, il a acquis la certitude que le bonheur, il le porte en lui ; qu’il 

peut être heureux dans les souffrances comme dans le confort : parce  que Dieu 

occupe dans sa vie la place qu’il veut et doit occuper. Sa joie n’a rien de 

compassé ni d’artificiel ou d’affecté : elle craque et pétille à tout instant et il a 

au séminaire « la réputation d’un joyeux et même turbulent compère ». Son 

ambition est toujours la même : « devenir un as » dans la carrière qu’il a choisie, 

non par vanité, mais pour être véritablement un autre Christ, et ainsi sauver plus 

d’âmes. Le travail à accomplir, reconnaît-il, est avant tout d’ordre spiritual: aussi 

demande-t-il à ses parents de l’aider beaucoup en priant pour qu’il devienne un 

saint prêtre. 

 

Ne m’oubliez donc pas chaque soir, et puisque le Bon Dieu s’est chargé de me 

redonner la santé, demandez-lui désormais cette unique chose. Chaque jour je 

le demande moi-même au Christ, et je lui demande aussi de devenir de plus en 

plus le Maître de nos coeurs. Après tout, nous ne sommes sur cette terre que 

pour cela : aimer et servir Dieu ; tout le reste est du contingent et ne doit servir 

qu’à nous mener vers Dieu. 

 

En novembre, il a la joie d’être appelé à recevoir la tonsure cléricale : second 

pas vers le sacerdoce, après la déjà lointaine vêture de la soutane qu’il n’a plus 

quittée, même durant ses années de montagne. Cette tonsure n’est pas un « ordre 

», et elle n’engage à rien encore ; c’est cependant un acte qui le fait 

officiellement « clerc de la sainte Église ». Avec ses épreuves et son éloignement 

de son milieu de formation, il aurait pu être tenté de renoncer, de mettre en doute 

sa vocation : il n’en est rien, au contraire. Pour lui, la réception de la tonsure est 

une fenêtre ouverte  vers le plus magnifique des horizons, son avenir s’éclaircit. 

 

C’est le 23 décembre 1933, après une semaine de retraite, qu’a lieu la cérémonie, 

dont Paul rapporte tous le déroulement à ses parents. Cé rémonie qui dure quatre 

heures, car Mgr de Guébriant, après la tonsure, confère à d’autres aspirants les 

quatre ordres mineurs de lecteur, portier, exorciste et acolyte, puis les trois 

ordres majeurs de sousdiaconat, diaconat et prêtrise. 

Chaque rite, chaque prière, a sa signification spirituelle et le nouveau tonsuré 

reste impressionné par ceux qui ont eu lieu pour lui-même : le dépouillement de 

Cuối cùng, thầy được bề trên giao phó cho việc soạn thảo bản tin hằng tháng 

của chủng viện dành cho những ứng sinh đang đi quân dịch, để họ có thể tiếp 

tục liên lạc với các bạn đồng môn. Chắc hẳn thầy được bề trên chọn là nhờ có 

văn phong hoạt bát và đầy chất thơ - hơn là giỏi về chính tả (tuy thầy đã có tiến 

bộ nhiều…).   

Nhờ kinh nghiệm, thầy đi đến chỗ xác tín rằng hạnh phúc ở tại tâm; thầy có thể 

hạnh phúc trong khổ đau cũng như trong lúc thoải mái: bởi vì Chúa đang chiếm 

lĩnh trong cuộc sống của thầy cái chỗ mà Người muốn và Người phải chiếm 

lĩnh. Niềm vui của thầy chẳng có chi điệu đà, giả tạo hay gượng ép; nó vỡ òa và 

lấp lánh mọi lúc, đến nỗi ở chủng viện thầy “nổi tiếng là anh chàng vui tính và 

thậm chí nghịch ngợm”. Tham vọng của thầy vẫn luôn như thế: “trở thành người 

vô địch ” trong sự nghiệp mình đã chọn, không phải vì danh vọng hão huyền, 

nhưng vì mong được thực sự trở nên một Đức Ki-tô khác, và nhờ đó, cứu rỗi 

thêm các linh hồn. Thầy cũng thừa nhận, công việc trước tiên mình phải hoàn 

thành thuộc về lãnh vực thiêng liêng: thầy đã xin cha mẹ giúp đỡ mình thật nhiều 

bằng cách cầu nguyện cho mình trở nên một linh mục thánh thiện. 

Xin đừng quên con mỗi chiều tối, và bởi vì Chúa Nhân Lành đã lo trả lại cho 

con sức khỏe rồi, nên từ nay, xin cầu cùng Chúa ban cho con điều duy nhất ấy. 

Ngày nào bản thân con cũng đều xin Đức Ki-tô ban ơn đó cho con, và con còn 

xin Người ngày càng làm Chủ trái tim chúng ta. Suy cho cùng, chúng ta có mặt 

trên trái đất này cũng chỉ vì điều ấy: yêu mến và phụng sự Chúa; tất cả những 

thứ khác đều không quan trọng, và chỉ có nhiệm vụ giúp đưa dẫn chúng ta đến 

với Chúa. 

Vào tháng 11, thầy Paul vui mừng được gọi lên lĩnh phép cắt tóc: đây là bước 

thứ hai hướng tới chức linh mục, sau việc nhận áo chùng thâm xảy ra đã lâu, 

chiếc áo mà thầy không rời xa nữa, ngay cả trong những năm phải sống trên 

miền núi. Phép cắt tóc này không phải là một “chức”, và nó chưa buộc phải cam 

kết gì; tuy nhiên, đó là một nghi thức giúp thầy được chính thức trở nên “giáo sĩ 

của Hội Thánh”. Với những thử thách và việc phải rời xa môi trường đào tạo, 

có thể thầy đã bị cám dỗ nên từ bỏ, hoặc nghi ngờ ơn gọi: nhưng không, ngược 

lại là khác. Đối với thầy, việc lĩnh phép cắt tóc là một cánh cửa mở ra chân trời 

tươi đẹp nhất, tương lai của thầy đang bừng sáng. 

 Ngày 23 tháng 12 năm 1933, sau một tuần tĩnh tâm, nghi thức được cử hành, 

và thầy Paul viết thư kể hết diễn tiến cho cha mẹ. Buổi lễ kéo dài 4 tiếng, bởi 

Đức Cha Guébriant, sau khi làm phép cắt tóc, còn cho các thầy khác được chịu 

bốn chức nhỏ là đọc sách, giữ cửa, trừ quỷ và giúp lễ, rồi ba chức lớn là phụ phó 

tế, phó tế và linh mục. 

Mỗi nghi thức, mỗi lời nguyện đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và thầy Paul, mới 

chịu phép cắt tóc xong, vẫn còn rất xúc động vì những gì vừa xảy đến cho mình: 



sa chevelure, dont l’évêque coupe quatre mèches en forme de croix, cette 

tonsure rappelant le renoncement au monde et la couronne d’épines qui fut 

placée sur la tête du Sauveur. Puis l’imposition du surplis, symbole d’innocence 

et de pureté. Paul, après cinq ans d’attente, a prononcé avec ferveur ce verset 5e 

du psaume 15, qui accompagne la coupe de cheveux : « Le Seigneur est la part 

de mon héritage et de mon sort ; c’est vous, mon Dieu, qui garantissez mon 

héritage. » 

Oui, depuis 1928 où, poussé par la grâce, je me suis brusquement décidé, mon 

coeur n’a pas changé et ce don de moi-même que je faisais en secret, j’ai été 

heureux de le faire solennellement. Maintenant, la porte du sanctuaire est 

ouverte pour moi et rapidement je franchirai les degrés qui doivent me mener à 

la prêtrise. En juillet, les deux premiers ordres mineurs, puis, au cours des trois 

années qui vont suivre, les dernières étapes. Quel travail encore à accomplir 

!… Travail qui ne sera jamais achevé, travail immense, car un prêtre ne peut 

jamais dire : « J’ai fini ! » À la suite du Christ, le progrès est infini. Il y aurait 

de quoi être effrayé si le prêtre n’avait pour avancer que ses propres forces ; 

mais il n’est pas seul : la grâce le suit, le précède, l’entoure, le presse de toute 

part et le porte, tout faible qu’il est, au but assigné par le Maître. 

 

 

Le 1er juillet 1934, le Père Paul Seitz reçoit les premiers Ordres mineurs, de 

portier et de lecteur, après quoi il part en vacances à Criquetot. 

C’est à partir de ce nouveau pas vers la prêtrise que vont commencer, semble-t-

il, les épreuves intérieures, les tentations de découragement, de désespérance 

même, qu’il va confier à son journal intime, et dont personne, hormis son Père 

spirituel, ne se doutera, tant il tient à respecter le règlement du séminaire, à être 

fidèles à la prière et aux exercices spirituels, à poursuivre ses études avec ardeur, 

à garder le sourire envers et contre tout. Moins que tous, ses parents ne peuvent 

soupçonner la crise qu’il traverse et il continue à les rassurer, dans la plupart de 

ses lettres, sur ce que sa santé est aussi bonne que possible. 

 

Et pourtant… N’est-ce pas à son acharnement au travail, à son héroïsme même, 

pourrait-on dire, qui le pousse à cravacher toujours pour se maintenir au niveau 

de ses confrères aspirants, malgré ses déficiences physiques et même 

intellectuelles, n’est-ce pas à cela qu’est dû cet aspect dépressif dont il fait état 

dans ses confidences à son carnet intime ? 

Lorsque le corps s’affaiblit, le diable — ce lâche ! — en profite pour attaquer 

non seulement le corps, mais l’esprit et l’âme, pour faire voler des mouches 

đức giám mục đã cắt bốn lọn tóc theo hình thánh giá, việc từ bỏ mái tóc như thế 

nhắc lại việc từ bỏ thế gian, để mang vương miện bằng gai đội lên đầu Đấng 

Cứu Thế. Rồi đến việc mặc áo khoác, biểu tượng của sự trong sạch và tinh khiết. 

Sau 5 năm chờ đợi, thầy đã sốt sắng xướng lên câu 5 của thánh vịnh 15, đi kèm 

với việc cắt tóc: “Chúa là gia nghiệp của con, phần phúc con, chính Ngài nắm 

giữ”. 

 

Vâng, kể từ năm 1928, do được ân sủng thôi thúc, con đã bất ngờ quyết định, 

trái tim con đã không hề thay đổi, và việc con dâng hiến bản thân, việc mà trước 

đây con vẫn âm thầm làm, thì nay con sung sướng tiến hành cách trọng thể. Giờ 

đây, cửa cung thánh đang mở ra cho con, và con sẽ nhanh chóng bước qua 

những bậc dẫn con tới thiên chức linh mục. Tháng 7 này, con sẽ chịu hai chức 

nhỏ đầu tiên, rồi trong vòng ba năm sau đó, những chặng cuối cùng. Còn biết 

bao công việc phải hoàn thành!... Công việc sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả, công 

việc thật bao la, bởi vì một linh mục chẳng bao giờ được nói: “Tôi đã làm 

xong!” Khi theo Đức Ki-tô, phải không ngừng tiến bước. Có lý do để sợ chứ, 

nếu như người linh mục chỉ đi tới bằng sức lực của riêng mình; nhưng ngài 

không đơn độc: ân sủng vẫn dõi theo ngài, dẫn bước ngài, bao bọc ngài, thúc 

giục ngài từ mọi phía và nâng ngài lên, dù ngài rất yếu đuối, đến tận cùng đích 

mà Thầy Chí Thánh đã định.  

 Ngày 1 tháng 7 năm 1934, thầy Paul được chịu các chức nhỏ đầu tiên, giữ cửa 

và đọc sách, sau đó thầy đi nghỉ hè ở Criquetot.  

 Dường như chỉ từ lúc này, lúc bước vào một giai đoạn mới trên con đường tiến 

tới chức linh mục, thầy bắt đầu có những thử thách nội tâm, những cám dỗ đưa 

đến chán nản, thậm chí tuyệt vọng; thầy ghi chúng lại trong nhật ký, và không 

ai, trừ Cha linh hướng, mảy may nghi ngờ điều đó, bởi thầy vẫn luôn tôn trọng 

kỷ luật chủng viện, trung thành với các giờ kinh nguyện cũng như các việc thiêng 

liêng, nhiệt tình theo đuổi việc học, luôn giữ nụ cười trong mọi tình huống. Cha 

mẹ thầy lại càng không thể hình dung cơn khủng hoảng mà thầy đang trải qua, 

bởi trong hầu hết các thư gửi cho họ, thầy tiếp tục trấn an về tình trạng sức khỏe 

của mình: nó vẫn tốt hơn bao giờ hết.  

 Tuy nhiên ... ta có thể tự hỏi, có phải chính sự say mê công việc, chính thái độ 

anh hùng, tức là cái động lực luôn thúc đẩy thầy phải rán theo cho kịp trình độ 

các bạn, mặc dù thầy có những khiếm khuyết về mặt thể lý và thậm chí tri thức, 

có phải chính cái động lực ấy là lý do đưa tới tình trạng suy sụp mà thầy mô tả 

trong nhật ký không? 

Khi thân xác yếu đi, thì quỷ dữ - vẫn là tên hèn nhát đó! – đã nhân cơ hội này 

để tấn công không chỉ thân xác, mà cả tâm trí và linh hồn, để làm cho bầy ruồi 

đen bay lởn vởn trước mắt, hay thậm chí cả những con chim đen, như ta thấy 



noires devant les yeux, ou même des merles noirs, comme on en voit dans la vie 

de saint Benoît. 

Sept ans bientôt que j’ai fait le premier pas, écrit-il le 27 décembre 1934. 

Réellement j’ai toujours marché dans la joie et l’enthousiasme. Maintenant, 

Dieu le veut ainsi sans doute, je souffre davantage. Les departs (de la maison) 

sont plus pénibles. Les « reprises » au séminaire plus dures. Serais-je moins 

généreux ? Dieu veut-il cette épreuve pour me purifier, pour me détacher ?… 

Tout ce que je sais, c’est que je suis moins enthousiaste et que, pourtant, je n’en 

ressens pas moins impérieusement l’appel et la nécessité de me donner « aux 

affaires de mon Père ». À moi d’être généreux. Je ne le suis pas assez. Il me 

manque une volonté ferme. Ces quelques jours passés à la maison en sont 

encore une preuve. Je néglige volontiers mes exercices de piété : il y a trois ou 

quatre ans, je n’aurais pas fait cela. Je ne crois pas que ce soit tant par paresse 

que par manque de conviction. Oui, c’est cela : manque de conviction. Mon 

Dieu, je prends de plus en plus conscience de ma faiblesse, et de plus en plus je 

sens quelle foi il faut avoir pour croire quand même à la sainteté ! Quel courage 

aussi il faut avoir pour avancer quand même ! Et si je suis triste parfois,… c’est 

parce que je n’avance plus. J’ai désiré la perfection et la souffrance — et 

maintenant qu’il faudrait en passer aux actes, j’ai peur et je n’avance plus. 

 

 

 

Le 28, il ajoute : 

Je suis enfermé dans un cercle vicieux. J’ai transformé la sainteté en équation. 

— Quand on aime, on manifeste son amour par des actes, des actes qui sont 

conformes à la volonté de l’être aimé. 

— Or, je ne fais pas ces actes. 

— Donc je n’aime pas. 

Et chaque jour, à chaque heure du jour, je ressasse l’amertume de cette 

constatation. Je me désole. Je me décourage. Et loin d’avancer, je perds  du 

terrain. 

Que faire ? Si j’étais courageux, je dirais « en avant », et je ferais ce que je dois 

faire. Mais non, j’ai dépassé le stade de l’illusion. Alors, déçu, désabusé, je vis 

sans effort, je fais le strict nécessaire : celui qui « sauve la face », qui trompe 

les hommes et leur fait voir la vertu là où elle n’est pas, mais qui ne trompe pas 

Dieu ! 

trong cuộc đời của Thánh Biển Đức. Ngày 27 tháng 12 năm 1934, Thầy ghi lại 

như sau:  

Đã bảy năm kể từ khi mình đặt bước chân đầu tiên. Thật ra, mình đã luôn bước 

đi trong niềm vui sướng nhiệt thành. Bây giờ, chắc hẳn Chúa muốn thế, mình 

đau khổ nhiều hơn. Những lần từ giã gia đình trở nên khó khăn hơn. Những lần 

“bắt đầu lại công việc” ở chủng viện trở nên gay go hơn. Mình ít quảng đại hơn 

chăng? Có phải Chúa muốn dùng thử thách này để thanh tẩy mình, để tách mình 

ra? ... Tất cả những gì mình biết, đó là mình chẳng còn nhiệt tình như xưa, tuy 

nhiên, mình cảm thấy tiếng gọi và sự cần thiết hiến dâng cho “công việc của 

Cha” vẫn không kém phần thôi thúc. Mình cần phải quảng đại. Mình quảng đại 

chưa đủ. Mình thiếu một ý chí kiên cường. Mấy ngày ở nhà vừa qua là bằng 

chứng. Mình sẵn sàng bỏ bê các bổn phận đạo đức: ba bốn năm trước, mình 

đâu có làm vậy. Mình không nghĩ đó là do lười biếng cho bằng do thiếu xác tín. 

Đúng thế: mình thiếu xác tín. 

Lạy Chúa, con ngày càng nhận thức rõ hơn về sự yếu đuối của mình, và con 

ngày càng cảm thấy mình cần phải có đức tin mạnh như thế nào để vẫn tiếp tục 

tin vào sự thánh thiện! Con cũng cần can đảm biết bao để tiến lên phía trước! 

Và nếu như đôi khi con buồn, ... đó là vì con không còn tiếp tục tiến lên. Con đã 

ước ao sự hoàn thiện và đau khổ - và bây giờ là lúc cần phải chuyển qua hành 

động thì con lại sợ và không tiến lên nữa. 

 Vào ngày 28, thầy tâm sự tiếp: 

Mình vướng vào một vòng luẩn quẩn. Mình đã biến sự thánh thiện thành một 

phương trình.  

- Khi yêu, ta thể hiện tình yêu của mình bằng những hành vi, hành vi phù hợp 

với ý muốn của người mình yêu. 

- Mà mình lại không có những hành vi ấy.  

- Vậy thì mình không yêu. 

Và từng ngày, từng giờ trong ngày, mình gặm nhấm sự cay đắng của phát hiện 

này. Mình buồn phiền. Mình chán nản.  Và thay vì tiến lên, mình lại đi lùi. 

Phải làm gì đây? Nếu như mình dũng cảm, mình sẽ nói "tiến lên đi", và sẽ làm 

những gì cần phải làm. Nhưng không, mình đã vượt qua giai đoạn ảo tưởng. 

Bởi thế, bị thất vọng, vỡ mộng, mình sống mà chẳng cố gắng, chỉ làm những gì 

tối thiểu: “làm cho khỏi mất mặt”, lừa dối được người khác, cho họ thấy đức 

hạnh ở nơi chẳng có, nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa! 

 

 



Ne devrais-je pas oublier ma misère ? Ne devrais-je pas déposer ce souci ? Ne 

devrais-je pas croire à l’amour du Christ pour moi ? Cet amour ne finirait-il 

pas par fondre les résistances de mon coeur ? 

 

Les cris de détresse d’un coeur qui est dans l’obscurité la plus totale, dans la « 

nuit obscure » de saint Jean de la Croix, se poursuivent, qui fendent l’âme tant 

on les sent déchirants, éprouvants, sincères, sans réponse de la part de Dieu qui 

ne semble pas les entendre davantage que les hommes. 

Et pourtant, si : Paul sait bien, au fond, que Dieu est là, que le Christ ne 

l’abandonne pas, qu’il l’aime surtout, que la fournaise de son amour brûle. 

 

Viens t’y réchauffer, lui fait-il dire. Viens te réjouir au spectacle de mon amour. 

Est-ce que, par hasard, tu préférerais te réjouir au spectacle de ton amour à toi 

? Pauvre type ! Non, c’est mon amour qui doit te réjouir. C’est parce que j’aime. 

Parce que toi, Paul, je t’aime que tu dois te réjouir. Et parce que toi, pécheur, 

lâche, misérable, je t’aime quand même. C’est pour cela que tu dois te réjouir, 

et non parce que tu aimes, car jamais tu ne sauras aimer, jamais tu n’allumeras 

le brasier dans ton coeur. Jamais. Tu entends ? Cela tu ne le peux pas. C’est 

moi qui suis l’Amour.  Moi seul. Alors, je te le dis : Manete in dilectione mea. 

— Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus Dominum 1. 

 

 

 

Au dernier jour de cette année 1934, Paul avoue qu’elle a été une année 

d’épreuves et de tribulations ; une année où il a désiré beaucoup et où il a peu 

réalisé ; mais une année où Dieu lui a fait prendre une conscience plus exacte de 

lui-même. 

De cette expérience, j’ai appris tout d’un coup que j’étais faible ; que la 

perfection était autre chose qu’une certaine ordonnance des actes ; que je 

faisais fausse route. Toutes choses que je savais, mais que je n’avais pas « 

réalisées ». Ce fut une révélation, une grâce. Merci, Jésus ! 

1935 démarre sur un autre pied. La synthèse est faite, et il en résulte un grand 

désir de profiter des expériences malheureuses. D’abord rester calme, de corps 

et d’esprit. Rester dans le sens de Dieu, et non à côté. Mettre l’effort sur le 

travail, sur la prière, humblement, patiemment. Grandir en amour et en fidélité. 

Pour cela, Paul se met sous la protection de son Ange du ciel, de saint Paul, 

ardent et sage missionnaire, qui est son Patron céleste, de saint Jean Bosco, géant 

Mình chẳng nên quên đi sự khổn khổ của mình sao? Mình chẳng nên bỏ lại nỗi 

âu lo này sao? Mình chẳng nên tin vào tình yêu của Đức Ki-tô dành cho mình 

sao? Tình yêu này cuối cùng sẽ chẳng làm tan biến những kháng cự trong trái 

tim mình sao? 

Những tiếng kêu tuyệt vọng của một trái tim đang chìm trong bóng tối sâu thẳm, 

trong "đêm đen" theo cách nói của Thánh Gioan Thánh Giá, vẫn cứ nối tiếp, làm 

cho tâm hồn tan nát, những tiếng kêu xé lòng, mệt mỏi, chân thành, mà dường 

như Chúa chẳng đoái hoài lắng nghe, không hơn gì con người. 

Nhưng không phải thế: thầy Paul biết rõ, biết từ trong sâu thẳm tâm can, rằng 

Chúa vẫn ở đó, Đức Ki-tô không bỏ rơi mình, Ngài yêu mình lắm, và lò lửa tình 

yêu của Ngài đang cháy rực. Thầy ghi lại những lời Chúa nói:  

Hãy đến đây sưởi ấm. Hãy đến mà vui mừng chiêm ngưỡng tình yêu của Thầy. 

Có phải đã có lúc con thích ngắm nghía tình yêu của chính mình hơn? Tội 

nghiệp con! Không, chỉ có tình yêu của Thầy mới làm cho con vui thỏa. Bởi vì 

Thầy yêu con. Bởi vì này Paul con, Thầy muốn rằng con được vui thỏa. Và bởi 

vì dù con có tội lỗi, hèn nhát, tiều tuỵ thế nào, Thầy vẫn yêu con. Con phải hân 

hoan vì điều đó, chứ không phải vì con đang yêu, bởi vì sẽ không bao giờ con 

biết yêu, sẽ không bao giờ con thắp sáng ngọn lửa trong tim con. Không bao 

giờ. Con có nghe không? Con không thể làm điều đó được. Chính Thầy là Tình 

yêu. Chỉ mình Thầy thôi. Vì vậy, Thầy nói với con: “Manete in dilectione mea. 

– Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus Dominum.” (Hãy ở lại 

trong tình yêu của Thầy- (xem Ga 15, 9)- "Hãy đến, chúng ta cùng thờ lạy 

Chúa." 

 Vào ngày cuối năm 1934, thầy Paul thú nhận đó là một năm đầy thử thách và 

gian khổ; một năm mà thầy mong ước thật nhiều nhưng chẳng thực hiện được 

bao nhiêu; tuy nhiên đó lại là năm mà Chúa giúp thầy nhận thức rõ hơn về bản 

thân mình. 

 Từ kinh nghiệm này, con chợt hiểu rằng mình thật yếu đuối; sự hoàn thiện là 

cái gì khác hơn việc chu toàn một số hành vi nhất định; con đã đi sai đường. 

Tất cả những điều ấy, con biết, nhưng con đã không "thực hiện". Đó là một mặc 

khải, một hồng ân. Xin cảm tạ, lạy Chúa Giêsu! 

Năm 1935 khởi đầu theo một hướng khác. Thầy làm bản tổng kết, và từ đó thấy 

rất ước ao tận dụng những kinh nghiệm đau buồn mình đã trải qua. Trước tiên 

phải giữ bình tĩnh, về thể xác cũng như tâm hồn. Kiên trì trong đường hướng 

Chúa chỉ dẫn, chứ không ở bên lề. Nỗ lực làm việc, cầu nguyện, một cách khiêm 

nhường, nhẫn nại. Lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành. Để được như thế, 

thầy đặt mình dưới sự che chở của Thiên thần bản mệnh, của Thánh quan thầy 

Phaolô, vị thừa sai nhiệt thành và khôn ngoan, của Thánh Jean Bosco, người 



de la charité, de saint Joseph, ce père humble, de sa Maman du Ciel, 

dispensatrice de toutes grâces, du doux Jésus de la Crèche. Avec cela, il est paré! 

 

Pour davantage d’efficacité, à l’exemple du Curé d’Ars, il décide de faire 

davantage pénitence : non pas des pénitences surérogatoires, épuisantes, qui lui 

sont interdites en raison de sa santé toujours fragile, mais simplement celles 

qu’apporte la vie de séminaire : discipline, charité fraternelle, lever immédiat le 

matin, dépouillement de la Crèche, écarter le superflu, réduire le tabac… 

(Comment, d’ailleurs, ne lui a-t-on pas interdit le tabac, étant donné l’état de ses 

poumons ?…) 

 

Il se pose la question de sa vocation : est-il à sa place dans ce séminaire des 

Missions, où il la réalise mal, à ses yeux ? Ou bien ne se fait-il pas illusion en 

imaginant être appelé à une vie plus austère et ignorée, que sa santé ne lui 

permettrait sans doute pas de réaliser ? À une perfection plus haute, alors qu’il 

est si peu mortifié ? 

 

Les souvenirs du Maroc lui reviennent, et il se demande s’il ne devrait pas vivre 

comme le Père de Foucauld : là serait satisfait son gout pour la vie d’immolation. 

Ou encore, est-ce que la Trappe ne lui conviendrait pas mieux ?… La 

Chartreuse, toujours ?… 

Le résultat de ces angoisses qui le rongent font qu’il en perd l’appétit et le 

sommeil, et que la fatigue se lit sur son visage ; il s’épuise de nouveau et a perdu 

une bonne douzaine de kilos : son entourage lui en fait la remarque. 

« Sur ce, conclut-il alors, j’arrête l’analyse et, Seigneur Jésus, je me jette dans 

vos bras. » 

Il n’en continue pas moins à s’analyser, à se culpabiliser, marchant fermement 

dans les ténèbres, luttant, buttant, puis repartant encore, pour encore s’arrêter. « 

C’est la lutte âpre », reconnaît-il ; « la lutte à mort. » La mort ! Il y pense souvent, 

et la voit venir avec sérénité, sentant que Jésus ne le laisse pas orphelin, qu’il 

reste avec lui, et qu’il a tout dans le sacrement de l’Eucharistie. 

 

L’année scolaire s’achève, le 1er juillet, par une veillée d’adoration à 

Montmartre, où Paul est dans l’action de grâces. Il reconnaît qu’il a été comblé 

de dons : la santé conservée, les examens menés à bonne fin, l’amitié de ses 

confrères, la confiance de ses supérieurs, l’appel aux der  niers Ordres mineurs, 

qu’il va recevoir le 7 juillet ; et ses parents toujours attentifs, affectionnés, 

tông đồ bác ái vĩ đại, của Thánh Giuse, người cha khiêm nhường, của Thánh 

Mẫu trên trời, đấng phân phát mọi ơn lành, của Hài Đồng Giêsu dịu dàng nơi 

máng cỏ. Thầy được trang bị như thế đó! 

Để đạt hiệu quả hơn, theo gương Cha sở thành Ars (Thánh Gioan Vianney), thầy 

quyết định làm việc đền tội nhiều hơn: không phải là những việc đền tội quá 

mức, khiến cho kiệt lực, những việc thầy vốn bị cấm vì sức khỏe còn mong 

manh, mà đơn giản là những việc thường ngày của đời sống tại chủng viện: kỷ 

luật, tinh thần bác ái huynh đệ, thức dậy ngay mỗi sáng, sống khó nghèo trơ trụi 

như Chúa Giêsu trong máng cỏ, tránh những gì không cần thiết, bớt hút thuốc  

... (Chẳng hiểu sao người ta không cấm thầy hút thuốc, xét tình trạng của những 

lá phổi?...) 

Thầy tự vấn mình về ơn gọi: có phải chỗ của thầy đúng là ở trong chủng viện 

Hội Thừa Sai này, nơi mà thầy thấy mình thực hiện không mấy tốt? Hay là phải 

chăng thầy đang có ảo tưởng khi cho rằng mình được mời gọi sống một cuộc 

đời khắc khổ và âm thầm hơn, mà chắc sức khỏe của thầy không cho phép thầy 

thực hiện? Phải chăng thầy được mời gọi vươn đến sự hoàn thiện cao hơn nữa, 

trong khi thầy hãm mình ít quá?  

Những ký ức về Ma-rốc lại quay về, và thầy tự hỏi liệu mình có nên sống như 

Cha Charles de Foucauld hay không: nơi đó, sở thích sống đời hy sinh tận hiến 

sẽ được thỏa mãn. Hoặc, liệu dòng khổ tu nhánh Trappe có phù hợp với thầy 

hơn không? ... Xin nhập dòng ở Chartres trước đây, nên chăng? ...  

Những lo lắng này vẫn dày vò thầy, và kết quả là thầy ăn ngủ không yên, sự mệt 

mỏi hiện lên khuôn mặt; thầy kiệt sức một lần nữa và đã sụt mất khoảng 12 ký: 

những người xung quanh lưu ý thầy chuyện đó. Và thầy kết luận: 

"Vậy là con không tự vấn lương tâm nữa và lạy Chúa Giêsu, con phó thác mọi 

sự trong tay Chúa.” 

 Tuy nói thế, thầy vẫn không chịu bớt đi việc phân tích nội tâm, tự dằn vặt mình, 

cứ lầm lũi bước đi trong bóng tối, vật lộn, vấp ngã, rồi lại tiếp tục đi, rồi lại 

dừng. Thầy thừa nhận: "Đó là một cuộc chiến cam go, cuộc chiến đến chết.” Cái 

chết ư! Thầy thường nghĩ tới nó, và thanh thản nhìn nó đến, cảm nhận rằng Chúa 

Giêsu không để mình mồ côi, Ngài vẫn ở với mình và mình có đủ mọi thứ trong 

bí tích Thánh Thể.  

 Năm học kết thúc vào ngày 1 tháng 7, bằng một buổi Chầu Thánh Thể ở đồi 

Montmartre, và lòng thầy Paul trào dâng tâm tình cảm tạ. Thầy nhận ra rằng 

mình đã được Chúa ban cho đầy tràn ân sủng: sức khỏe ổn định, các kỳ thi có 

kết quả khả quan, được đồng bạn yêu thương, được bề trên tín nhiệm, được gọi 

để chịu các chức nhỏ cuối cùng, sẽ cử hành vào ngày 7 tháng 7; và cha mẹ mình 

nữa, các ngài vẫn luôn quan tâm, trìu mến, và cũng đầy tràn ân sủng. Thế là thầy 



comblés eux aussi. Alors : « Merci, Jésus — Pardon ! » conclut-il. Les vacances 

en famille vont le reposer et lui redonner des couleurs, mais il constate encore: 

Ma santé semble fragile. Je n’ai rien à vous refuser, mon Dieu, et si vous me 

demandiez le sacrifice de ma vocation et de ma vie, je vous l’offrirais. 

Seulement, s’il vous plaît, donnez-moi de vous faire cette offrande avec 

beaucoup de joie et de ferveur. Mais le passé proclame que, normalement, je 

dois être prêtre. Je veux marcher avec simplicité et confiance dans la voie où 

vous m’avez engagé. 

Merci, mon Dieu, de m’avoir appelé, sans mérite de ma part. De m’avoir fait 

bénéficier des prières et des sacrifices de parents ou d’âmes inconnues. À toutes 

ces âmes, donnez, Seigneur, votre paix éternelle. Je sais qu’il y a dans mes 

ancêtres, qu’il y a encore dans ma famille, de saintes âmes : je leur dois tout cet 

atavisme de vertu et de prière que j’ai senti monter du fond de mon être — alors 

qu’au dehors tout pouvait m’entraîner au mal. Merci, Seigneur. Jamais je n’ai 

été tenté de regarder en arrière. C’est à votre bonté que je dois cette grâce 

encore. 

 

 

Missionnaire ou mourir. Fiat ! Votre volonté sera la mienne. 

Il prend la résolution de ne plus se soucier de sa santé, qu’il considère comme 

un bagage encombrant, même s’il a une sourde intuition que le mal le ronge de 

nouveau. Alors : Ne pas s’écouter ?… Ou se soucier de s’épargner de nouveaux 

ennuis ?… Son tempérament scrupuleux est, une fois de plus, tiraillé. Il est 

d’autant plus anxieux qu’il ne veut rien laisser paraître à l’extérieur de sa 

faiblesse, et surtout pas à sa famille. 

 

Pourquoi la mort a-t-elle tant d’attrait pour moi ? confie-t-il à son carnet intime. 

Pourquoi, mon Dieu, ai-je cette tendance d’esprit qui me pousse à désirer la 

mort ? Je vis constamment avec cette pensée. Elle me stimule, elle m’exalte. J’ai 

faim du Ciel où je vous aimerai sans défaillance, où je vous verrai facie ad 

faciem. Je désire tant vous aimer ex toto corde meo, ex tota anima mea 1… Et 

ici, sur cette terre, mon amour est bridé ! Et puis, pour l’amour de vous, je 

voudrais faire tous les sacrifices à la fois… celui de la vocation, les affections 

de la famille, de la vie. 

La mort est une vie, une naissance nouvelle, l’élan d’un frère dans les bras de 

son Frère aîné ; elle est l’introduction au séjour des âmes triomphantes : là, on 

aime en pleine lumière, et Dieu et les hommes. 

kết luận: "Xin cảm tạ, lạy Chúa Giêsu – Con xin lỗi!". Kỳ nghỉ ở gia đình giúp 

thầy thư giãn và tươi tỉnh hơn, nhưng thầy vẫn tâm sự: 

 Sức khỏe con xem ra mong manh. Lạy Chúa, con không có gì để từ chối Chúa, 

và nếu như Chúa muốn con hy sinh ơn gọi và cuộc sống của con, con sẽ dâng 

nó cho Chúa. Chỉ xin Chúa giúp cho con được dâng lên Chúa của lễ này với 

nhiều niềm vui và lòng sốt sắng. Nhưng quá khứ lại công bố rằng, cứ sự thường, 

con phải trở thành linh mục. Con muốn đơn sơ và tự tin bước đi trên con đường 

mà Chúa đã dẫn đưa con. 

 Cảm tạ Chúa, Chúa ơi, vì đã gọi con, dù con không xứng đáng; vì đã cho con 

được hưởng biết bao phúc lành từ những lời cầu nguyện và hy sinh của cha mẹ 

hoặc những linh hồn không quen biết. Xin Chúa ban cho hết các linh hồn ấy sự 

bình an vĩnh cửu của Chúa. Con biết rằng trong sổ tổ tiên con, và bây giờ trong 

gia đình con nữa, luôn có những linh hồn thánh thiện: chính nhờ họ con mới có 

được sự di truyền nhân đức và cầu nguyện này, mà con cảm thấy dâng lên từ 

tận thâm sâu con người mình – trong khi ngoài kia, mọi thứ đều có thể dẫn con 

đến điều xấu. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Con chưa bao giờ bị cám dỗ ngoái 

lại đàng sau. Chính là nhờ lòng nhân lành của Chúa mà con được thêm ân sủng 

này. 

Thừa sai hay là chết. Fiat, Xin vâng ! Ý Chúa sẽ là ý con. 

Thầy dứt khoát không bận tâm về sức khỏe của mình nữa, thầy xem nó như một 

thứ hành lý cồng kềnh, cho dù thầy ngầm cảm nhận rằng cơn đau đang gặm 

nhấm trở lại. Nên xử sự sao đây: Đừng để ý đến nó? ... Hay là cứ bận tâm làm 

thế nào vượt lên khỏi những phiền toái mới?... Tính hay lo của thầy lại một lần 

nữa bị giằng xé. Thầy càng hoang mang hơn, khi không hề muốn để lộ sự yếu 

đuối của mình ra bên ngoài, đặc biệt đối với gia đình. Thầy tâm sự trong nhật 

ký: 

 Tại sao cái chết lại hấp dẫn con như vậy? Lạy Chúa, tại sao tinh thần con có 

khuynh hướng đẩy con đến việc muốn chết? Con luôn sống với suy nghĩ này. Nó 

kích thích con, nó làm con hứng khởi. Con thèm khát Thiên đàng nơi con sẽ 

không ngừng yêu Chúa, nơi con sẽ được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Con ao 

ước biết bao được yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn con… Còn ở đây, trên trái 

đất này, tình yêu con bị giới hạn! Và rồi, vì lòng mến Chúa, con sẵn sàng thực 

hiện tất cả mọi hy sinh cùng lúc…. Hy sinh ơn gọi, tình cảm gia đình, và cuộc 

sống.  

Cái chết là một cuộc sống, một sự tái sinh, giống như việc một đứa em lao vào 

vòng tay người Anh Cả; cái chết là con đường dẫn tới chỗ của những linh hồn 

chiến thắng: ở đó, người ta yêu thương trong ánh sáng tràn đầy, cả Thiên Chúa 

lẫn loài người. 



Mais, Seigneur, sur cette terre je puis travailler à faire mon ciel plus beau ; et 

plus je le ferai beau, plus cela vous fera plaisir ; je puis entasser des trésors de 

mérites ; je puis expier pour mes fautes et ainsi, je l’espère de toute mon âme, 

Jésus, gagner l’entrée du ciel sans retard. 

 

Courte vie — longue vie : peu importe ! L’essentiel est de travailler chaque jour 

comme s’il devait être le dernier. Seigneur, il y a encore bien des 

inconséquences, des faiblesses dans ma vie, mais Domine, tu omnia nosti, tu scis 

quia amo te 1. Je vous en conjure, donnez-moi l’esprit de penitence : ce qui me 

reste à vivre — peu ou beaucoup, je ne sais, vous le savez — je veux l’employer 

à expier… par amour pour vous. » 

 

Le 10 mai 1936 cependant, l’avenir semble s’éclaircir devant lui : ses supérieurs 

lui disent qu’il est admis — si toutefois il l’accepte librement — à recevoir le 

premier des Ordres majeurs : le sous-diaconat. 

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, écrit-il, dans un soupir de 

soulagement:  

Dieu m’a parlé très ouvertement. Il m’a « appelé », exactement comme naguère 

il « appelait » Pierre ou Lévi. Il s’est servi pour cela de l’organe de mes 

supérieurs ; ils n’ont été que ses instruments, mus, éclairés par sa grâce. Dieu 

m’appelle donc officiellement, clairement, confirmant ainsi cet autre appel qu’il 

fait retentir en mon coeur depuis tant d’années. 

C’est aujourd’hui que je dois répondre : Ecce servus tuus. Me voici, Seigneur. 

Vous m’appelez. Je réponds « présent ». Vous m’appelez à vous faire don de 

tout mon être, de toute ma vie, corps et âme et activité : c’est tout cela que vous 

me demandez ; et jusqu’à la mort. 

 

Seigneur, voici votre serviteur. Je ne veux rien vous refuser ; je suis vôtre. Votre 

appel est plus un désir de votre Coeur qu’un ordre, car vous me laissez libre : 

Si vis 2… Cette liberté dont vous me laissez l’usage, je vous la consacre ; 

librement, je me déclare votre serviteur. Tous les jours que vous me donnerez 

de vivre, jusqu’à ma mort, je veux être à vous, puisque vous m’appelez, je veux 

vous être agréable, je veux faire votre volonté, je veux être uniquement, 

exclusivement 3 à votre service. 

 

Il poursuit, dans une longue prière, pour demander à Dieu d’être fidèle, pur dans 

son corps et dans son âme, livré tout entier à son bon plaisir, pour que sa vie soit 

féconde, de la fécondité des saints, pour que son passage sur la terre laisse après 

Nhưng lạy Chúa, trên trái đất này, con có thể làm cho thiên đàng tươi đẹp hơn; 

và con càng làm cho nó tươi đẹp, thì lại càng làm vui lòng Chúa; con có thể tích 

trữ rất nhiều kho báu công đức; con có thể chuộc hết lỗi lầm của con và như 

vậy, lạy Chúa Giêsu, con hết lòng hy vọng mình sẽ mau chóng được vào thiên 

đàng. 

Chết sớm hay sống lâu: đâu có quan trọng gì! Điều chính yếu là làm việc mỗi 

ngày như thể đó là ngày cuối. Lạy Chúa, vẫn còn nhiều bất toàn, yếu đuối trong 

cuộc đời con, nhưng “Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te” (Thưa Thầy, 

Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy – Ga 21,17). Con van xin Chúa, 

hãy ban cho con tinh thần sám hối: phần đời còn lại - ít hay nhiều, con không 

biết, nhưng Chúa biết - con muốn dùng nó để đền bù tội lỗi... vì tình yêu Chúa”. 

Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 5 năm 1936, tương lai dường như bừng sáng trước 

mặt: bề trên báo cho thầy biết thầy được duyệt chịu chức lớn đầu tiên – với điều 

kiện thầy tự do chấp nhận – chức Phụ Phó Tế. Thầy viết với một tiếng thở phào 

nhẹ nhõm: 

Hôm nay là một ngày không giống như mọi ngày khác: Chúa đã ngỏ lời với con 

rất rõ ràng.  

Chúa gọi con, giống như xưa Chúa đã "gọi" Phêrô hoặc Lêvi. Chúa đã dùng 

các bề trên của con để làm việc đó; họ chỉ là dụng cụ của Chúa, được ơn Chúa 

tác động, soi sáng. Vậy là Chúa gọi con một cách chính thức, rõ ràng, và như 

thế, Chúa xác nhận một lời mời gọi khác mà Chúa vẫn hằng gióng lên trong trái 

tim con từ bao năm nay.  

 Chính hôm nay đây, con phải trả lời: “Ecce servus tuus” (con là tôi tớ Ngài 

đây). Con đây, lạy Chúa. Chúa gọi con. Con trả lời “có con đây”. Chúa kêu 

mời con dâng hiến Chúa toàn thể con người con, toàn thể cuộc sống con, cả 

xác, cả hồn lẫn sinh hoạt: đó là tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi con; và cả đến 

cái chết. 

 Lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài đây. Con không muốn từ chối Chúa bất cứ điều 

gì; con thuộc về Chúa. Việc Chúa gọi con là ý muốn của Trái tim Chúa hơn là 

mệnh lệnh, vì Chúa để con được tự do: Si vis (nếu con muốn)... Tự do này, Chúa 

để con sử dụng, và con xin dâng nó cho Chúa; một cách tự do, con xin tuyên 

xưng con là tôi tớ của Chúa. Mọi ngày sống Chúa ban cho con, đến lúc con chết, 

con muốn con thuộc về Chúa, bởi vì Chúa đã gọi con, con muốn làm vui lòng 

Chúa, con muốn tuân theo ý Chúa, con chỉ muốn duy nhất một điều là phụng sự 

Chúa. 

Thầy tiếp tục, trong một lời nguyện dài, cầu xin Chúa cho mình được trung 

thành, thanh khiết trong thể xác và tâm hồn, hoàn toàn phó thác theo ý Chúa, để 

cuộc sống mình được sinh nhiều hoa trái, giống như các thánh, để cuộc lữ hành 



lui un sillage, que la vie du Christ se propage par lui. En union avec l’Ecce 

ancilla Domini de la Vierge Marie, il conclut : Ecce servus tuus 1. 

 

 

Le Chêne des Missionnaires 

La Vierge Marie tient une place de choix dans son coeur et dans ses dévotions. 

C’est d’ailleurs une des caractéristiques de la Société des Missions Étrangères, 

depuis toujours. En témoigne ce « Chêne des Missionnaires » de la forêt de 

Meudon qui est même signalé sur les cartes Michelin, avec un astérisque 

signifiant « à voir », et dont des cartes postales ont été tirées. Son histoire 

remonte aux années 1850, alors que les aspirants missionnaires aimaient se 

promener dans la solitude de la forêt, y prier et y chanter des cantiques à la 

Vierge. Ils eurent l’idée d’installer une statuette de Marie, sous le vocable de « 

Notre-Dame des Aspirants Missionnaires », dans un chêne particulièrement 

beau et grand ; la devotion gagna les habitants des villages voisins, qui vinrent 

en nombre prier, en particulier dans les débuts de 1860, pour conjurer une 

épidémie qui sévissait. Les aspirants, voulant davantage de solitude et de 

silence, plantèrent alors leur oratoire dans un autre chêne du bois de Verrières; 

ils eurent de nouvelles surprises, mauvaises celles-là : des voyous vinrent 

déposer des ordures là où ils avaient mis des fleurs ; la statue fut même, à deux 

reprises, jetée à terre et profanée, au désespoir des aspirants ; enfin, un garde-

forestier survint pour marquer les arbres à abattre : le chêne des aspirants — ou 

plutôt de Notre-Dame des aspirants — était condamné. 

On en choisit un autre, puissant, noueux, superbe, sans doute plusieurs fois 

centenaire, dont les branches formaient un vaste parasol: tout ce qu’il fallait pour 

— avec l’autorisation du garde-forestier — y fixer une niche avec la statue de 

la Vierge. On est en août 1890. 

Deux ans plus tard, durant les vacances d’été, des aspirants découvrent à quelque 

distance, une vaste pierre plate et quelques énormes rochers : poussant, tirant, 

roulant, ils arrivent à transporter ces monstres préhistoriques jusqu’à proximité 

du chêne de Notre-Dame et, n’en restant pas là, ils hissent la pesante pierre sur 

quatre autres. Un dolmen historique « d’époque » est né, qui passera à la 

postérité ! Et non seulement lui, mais aussi l’un de ceux qui dirigea l’opération 

: un authentique druide, Jules Drouenel, qui deviendra préfet apostolique de 

Sikkim, au Népal. 

Des générations d’aspirants viennent prier et chanter ; un cantique est même 

composé : « Regarde-nous au pied de ton vieux chêne, Mère, à genoux… » Mais 

l’anticléricalisme du début de xxe siècle s’insurge, ne craignant pas le ridicule, 

mình trải qua trên trái đất sẽ để lại một dấu vết, để nhờ mình mà đời sống của 

Đức Ki-tô được biết đến nhiều hơn. Kết hợp với tâm tình của Đức Trinh Nữ 

Maria khi thưa “Ecce ancilla Domini” (tôi đây là nữ tỳ của Chúa), thầy kết thúc 

bằng câu “Ecce servus tuus” (con là tôi tớ Ngài đây). 

Cây sồi của các thừa sai 

 Đức Trinh Nữ Maria giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim và lòng sùng kính của 

thầy Paul. Nói cho đúng ra thì đã từ lâu lắm, đây là một trong những đặc điểm 

của Hội Thừa Sai. Bằng chứng là “Cây sồi của các thừa sai” trong rừng Meudon, 

cây này thậm chí còn xuất hiện trên bản đồ Michelin, với một dấu hoa thị có ý 

nói “nên xem”, và từ đó đã có các bưu thiếp in hình cây sồi này. Lịch sử của nó 

bắt nguồn từ những năm 1850, khi các chủng sinh Hội Thừa Sai thích thú đi dạo 

trong khu rừng tĩnh lặng, cầu nguyện ở đó và hát những bài thánh ca về Đức 

Trinh Nữ. Họ nảy ra ý đặt một bức tượng Mẹ Maria nho nhỏ, với tước hiệu "Đức 

Bà các Chủng sinh Thừa sai.", trong thân một cây sồi rất đẹp và to lớn; lòng 

sùng kính lan ra các làng lân cận, dân chúng đông đảo kéo đến cầu nguyện, đặc 

biệt là vào những tháng đầu năm 1860, để xin cho tránh khỏi một trận dịch đang 

hoành hành. Các chủng sinh, do muốn tĩnh lặng hơn, đã lập bàn thờ trong một 

cây sồi khác thuộc khu rừng Verrières; họ gặp phải những chuyện bất ngờ mới, 

lần này chẳng tốt lành gì: những tên côn đồ đến vất rác vào nơi họ đã chưng hoa; 

bức tượng thậm chí còn bị ném xuống đất và bị xúc phạm hai lần, khiến các 

chủng sinh thất vọng lắm; cuối cùng, một nhân viên kiểm lâm xuất hiện để đánh 

dấu những cây cần phải chặt: cây sồi của các chủng sinh - hay đúng hơn là của 

Đức Bà các chủng sinh – nằm trong số đó.  

 Họ chọn một cây khác, to khỏe, sần sùi, tuyệt đẹp, và chắc hẳn đã mấy trăm 

năm tuổi, các nhánh cây vươn ra tạo thành một cây dù lớn: tất cả những gì cần 

thiết - với sự cho phép của người kiểm lâm  - để làm một cái hốc đặt tượng Đức 

Trinh Nữ vào. Lúc ấy là tháng 8 năm 1890. 

 Hai năm sau, trong kỳ nghỉ hè, các chủng sinh khám phá ra cách đó không xa 

một phiến đá rộng, bằng phẳng và một số tảng đá thật to: đẩy, rồi kéo, rồi lăn, 

cuối cùng họ cũng đưa được những con quái vật thời tiền sử này về bên cây sồi 

của  Đức Bà và, không dừng lại ở đó, họ đã vần phiến đá nặng lên trên bốn tảng 

đá khác. Một cái mộ đá cổ "thời mới” đã ra đời, sẽ được truyền lại cho hậu thế! 

Và không chỉ có nó, mà cả một trong những người chỉ đạo công trình này: một 

tư tế đích thực, mang tên Jules Drouenel, người sau này trở thành khâm mạng 

tông tòa ở Sikkim, nước Népal. 

 Nhiều thế hệ chủng sinh đến đây cầu nguyện và ca hát; có cả một bài thánh ca 

được sáng tác: "Xin nhìn đến chúng con, Mẹ ơi, dưới chân cây sồi già của Mẹ, 

chúng con đang quỳ gối….” Nhưng chủ nghĩa chống đối giáo quyền đầu thế kỷ 

XX bùng lên, không hề e ngại làm những chuyện vô lý, thậm chí phản đạo đức. 



joint à l’impiété. On est au temps du petit père Combes, ancien séminariste 

devenu chef du gouvernement : rien de plus farouche ! Une pétition venant de 

radicaux de gauche est addressee au ministre de l’Intérieur et des cultes: 

Les missionnaires agissent comme si le terrain leur appartenait et, par leurs 

réunions, leurs chants et leurs prières, violent la liberté de conscience et la 

tranquillité des promeneurs. 

L’Intérieur transmet à l’Agriculture, ministère de tutelle des forêts d’État. 

Enquête faite, le conservateur des Eaux et Forêts fait un rapport favorable aux 

aspirants. Mais les pétitionnaires font appel, et le service des Eaux et Forêts est 

chargé de signifier au supérieur des Missions Étrangères une décision du 

ministère qui leur interdit toute manifestation auprès du chêne. 

Le supérieur ne peut que répercuter, avec fermeté, l’interdiction aux aspirants et 

ceux-ci, le 18 février 1902, ravalant leur colère, vont au chêne une dernière fois 

et en descendent la niche de la Vierge, qu’ils ramènent dans leur jardin de 

Meudon. La niche, oui, mais pas la statue ! Car un petit malin glisse 

subrepticement celle-ci dans une anfractuosité de l’arbre. Ni vu ni connu… Et 

Notre-Dame continue à veiller incognito sur les aspirants-promeneurs — 

comme aussi sur les nombreux touristes, pour lesquels le Touring-Club a même 

installé des bancs. Et c’est ainsi que la carte Michelin signale le « Chêne des 

Missions » comme attrait touristique. 

Nous sommes loin de Paul Seitz ? Mais non ! Le voici qui surgit justement, dans 

les années trente. Car la tradition se transmet de generation en génération 

d’aspirants. Le cantique Notre-Dame du Chêne s’est transmis, lui aussi et fait la 

joie de tous ceux qui se rendent au fameux chêne (le petit père Combes est mort, 

et le supérieur de l’époque aussi). Un rite initiateur est même institué : se faire 

sacrer « chevalier ». Il faut pour cela monter au grand galop une forte pente 

voisine du chêne, au risque d’attraper un infarctus, puis sauter sur le sommet du 

menhir et s’y tenir en équilibre en récitant une dizaine de chapelet ou en chantant 

le Magnificat, au risque de se casser le cou. 

 

Or, dit la chronique du séminaire, il y avait à cette époque un aspirant du genre 

boy-scout un peu foufou, qui avait fait rapidement figure de locomotive. Il s’était 

soumis au rite du sacre des chevaliers, mais il pensait que ce n’était pas 

suffisant. Il y avait mieux à faire. 

En 1936, il a l’audace de demander une audience au conservateur des Eaux et 

Forêts, pour lequel il a préparé un beau discours. Stupéfait, il entend celui-ci lui 

dire d’emblée : « Le chêne des missions ? Ah oui ! Bien sûr, vous pouvez y 

rétablir votre oratoire. » 

Đây là thời của ông Combes, vốn là một cựu chủng sinh nay thành người đứng 

đầu chính phủ: không gì có thể dữ dằn hơn! Một bản kiến nghị do nhóm cực tả 

gửi đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tôn giáo có nội dung như sau: 

Các thừa sai hành động như thể đất đai thuộc về họ và, qua các cuộc tụ họp, ca 

hát và cầu nguyện, họ vi phạm tự do lương tâm và sự yên tĩnh của những người 

đi dạo.  

Bộ Nội vụ chuyển cho Bộ Nông nghiệp, là bộ chịu trách nhiệm giám hộ rừng 

của quốc gia. Sau khi được điều tra, nhân viên bảo tồn của Sở Thủy Lâm trình 

lên một báo cáo thuận lợi cho các chủng sinh. Nhưng các kẻ kiến nghị gởi kháng 

thư lên bộ, và Sở Thủy Lâm được giao nhiệm vụ thông báo cho Cha bề trên Hội 

Thừa Sai quyết định của Bộ cấm tất cả các cuộc tụ tập gần cây sồi.  

Cha Bề trên chỉ có thể lặp lại, một cách cương quyết, lệnh cấm cho các chủng 

sinh; những người này, vào ngày 18 tháng 2 năm 1902, đành nuốt giận đi đến 

cây sồi lần cuối, và đưa cái tòa của Đức Trinh Nữ xuống, mang về khu vườn ở 

Meudon. Cái tòa, vâng, nhưng bức tượng thì không! Bởi vì một anh chàng ranh 

mãnh đã lén giấu bức tuợng vào một cái hốc trên cây…. Không ai thấy và cũng 

chẳng ai biết... Và Đức Bà lại tiếp tục bí mật trông coi những chủng sinh đi dạo 

- cũng như nhiều khách du lịch. Câu lạc bộ Touring thậm chí còn lắp đặt băng 

ghế cho họ. Cũng vì thế mà bản đồ Michelin đánh dấu "Cây sồi của các thừa 

sai" như một điểm du lịch.  

Có phải chúng ta đang xa thầy Paul Seitz? Không đâu! Thầy đây, xuất hiện đúng 

lúc, trong những năm 30. Bởi vì truyền thống được chuyển từ thế hệ chủng sinh 

này sang thế hệ chủng sinh khác. Bài hát Đức Bà Cây Sồi cũng vậy, và trở thành 

nguồn vui cho tất cả những ai đến bên cây sồi nổi tiếng (ông Combes đã chết, 

và cả Cha bề trên thời kỳ đó). Một nghi thức khởi xướng thậm chí đã được đặt 

ra: nghi thức tấn phong "hiệp sĩ". Để được tấn phong, bạn phải leo thật nhanh 

con dốc cao cạnh cây sồi, coi chừng bị nhồi máu cơ tim, sau đó phải nhảy lên 

đỉnh tảng đá lớn và giữ thăng bằng ở đó, cùng lần một chục hạt hoặc hát kinh 

Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa), với nguy cơ bị ngã gãy cổ. 

Bản tin hằng tháng của chủng viện kể rằng: 

Vào thời đó, có một chủng sinh thuộc loại hướng đạo hơi tàng tàng, anh chàng 

nhanh chóng xuất hiện như một đầu tàu. Anh chàng đã thành công trong việc 

được tấn phong hiệp sĩ, nhưng anh chàng cứ nghĩ rằng như thế là chưa đủ. Cần 

phải làm tốt hơn. 

Năm 1936, thầy táo bạo đề nghị một cuộc gặp với nhân viên bảo tồn Sở Thủy 

Lâm, và đã chuẩn bị một bài phát biểu thật hay. Và thầy kinh ngạc nghe người 

này nói ngay với mình: "Cây sồi của các thừa sai hả? Tất nhiên, anh có thể lập 

lại bàn thờ ở đó.” 



Ni une ni deux : le jeune Père Seitz fait exécuter une solide niche en bon bois, 

de soixante-quinze centimètres de haut environ, avec une toiture en zinc ; puis, 

toujours intrépide, la maisonnette de la Sainte Vierge harnachée sur son dos, il 

gravit une échelle qui rejoint les premières fourches, escalade, s’agrippe de 

branche en branche, et la fixe à une quinzaine de mètres de haut. Ceux qui le 

regardent d’en bas retiennent leur respiration… Il redescend, pour remonter une 

nouvelle fois avec la statue de Notre-Dame arrimée elle aussi sur ses épaules, et 

la dépose dans la niche. Il cloue au-dessus une banderole sur laquelle est écrit 

en grandes lettres, visibles de loin : « Notre-Dame des  aspirantsmissionnaires, 

priez pour les missionnaires. » 

Enfin, avec ses confrères qui ont encore le souffle coupé, il entonne (faux, 

hélas!) le vieux cantique approprié : « Regarde-nous au pied de ton vieux 

chêêêê-ne », et il rend grâces.  

On est au lendemain des élections du Front Populaire… 

Depuis, presque chaque mercredi, des séminaristes viennent prier et chanter en 

ce lieu. 

Depuis aussi, professeurs, archéologues, géologues et autres savants se penchent 

sur le dolmen, supputant à la loupe s’il remonte à l’âge de bronze, de fer ou de 

plastic néanderthalien … 

Réception des Ordres sacrés 

C’est le 5 juillet que le Père Paul Seitz reçoit l’Ordre du sous-diaconat, qui 

l’engage définitivement au service de Dieu et de l’Église. Supprimé lors des 

réformes liturgiques qui ont suivi le second Concile du Vatican,  cet Ordre avait 

jusque là une importance majeure puisque c’était au cours de cette cérémonie 

que le clerc marquait, par un pas énergique en avant, sa résolution de ne plus 

revenir en arrière, de garder le célibat et d’être fidèle à sa parole jusqu’à la mort. 

Il est dans les meilleures dispositions, notre jeune missionnaire ; il s’est 

abandonné à Dieu, après une retraite qui l’a débarrassé — au moins pour un 

temps — de ses scrupules et de ses soucis, des tourments de son âme qui aspire 

à une perfection qui le dépasse. Mais ne sont-ce pas les tourments qu’ont 

éprouvés tant de saints ?… Et qui les ont aidés à devenir plus saints encore ?… 

 

Ses vacances de 1936 sont très occupées par la préparation, puis le déroulement 

d’un camp-pèlerinage à Lourdes, du 5 au 14 septembre, avec une quarantaine 

d’aspirants, dont plusieurs anciens scouts, camp qui restera mémorable pour 

tous ceux qui y participent. Paul est déjà un entraîneur d’hommes exceptionnel, 

aguerri par sa propre formation scoute, par le temps de service militaire au 

Không một hai gì cả: thầy đặt làm một cái tòa chắc chắn, bằng gỗ tốt, cao khoảng 

bảy mươi lăm phân, có mái bằng kẽm; sau đó, vẫn luôn can trường, đeo chặt căn 

nhà bé nhỏ của Đức Trinh Nữ trên lưng, thầy leo lên một cái thang mắc vào 

nhánh chẻ ba đầu tiên, leo lên nữa, từ cành này sang cành khác, và đặt cái tòa 

ấy ở độ cao mười lăm mét. Những người ở duới nín thở đứng nhìn... Thầy lại 

tụt xuống, rồi leo lên lần nữa với bức tượng Đức Bà cũng được vác trên vai, và 

đặt bức tượng lên tòa. Phía trên, thầy đóng một tấm bảng được viết bằng chữ 

lớn, có thể nhìn thấy từ xa: "Đức Bà của các chủng sinh thừa sai, xin cầu cho 

những nhà thừa sai." 

 

Cuối cùng, với những đồng nghiệp vẫn còn thở đứt hơi, thầy bắt cung hát (rất 

tiếc là bị sai!), bài thánh ca cũ thích hợp: "Xin nhìn đến chúng con, Mẹ ơi, dưới 

chân cây sồi già của Mẹ…", và đọc kinh cảm ơn. 

Đây là thời điểm ngày hôm sau cuộc bầu cử của Mặt Trận Nhân Dân...  

Kể từ đó, hầu như mỗi thứ tư, các chủng sinh đều đến cầu nguyện và dâng lời 

ca tiếng hát ở đây.  

Cũng kể từ đó, các giáo sư, các nhà khảo cổ học, các nhà địa chất và các nhà 

bác học khác đã cúi mình trên ngôi mộ đá, soi bằng kính lúp để ước tính xem nó 

xuất hiện từ thời nào, đồ đồng, đồ sắt hay đồ nhựa Neanderthal ... 

Chịu các chức thánh 

Ngày 5 tháng 7, thầy Paul Seitz được chịu chức phụ phó tế, cam kết suốt đời 

phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội. Chức này, tuy bị hủy bỏ bởi cuộc canh tân 

phụng vụ sau Công đồng Vatican II, cho đến thời điểm ấy vẫn còn giữ một tầm 

quan trọng đáng kể, bởi vì trong khi chịu chức, người giáo sĩ, qua việc đặt một 

bước chân dứt khoát tiến lên, bày tỏ quyết tâm của mình là không quay lui nữa, 

giữ luật độc thân và trung thành với lời hứa của mình cho đến chết.  

Nhà thừa sai trẻ tuổi của chúng ta đang ở trong tâm trạng tốt nhất; thầy đã phó 

mình cho Chúa, sau một cuộc tĩnh tâm đã giúp thầy - ít nhất trong một thời gian 

– gạt bỏ đi những đắn đo lo lắng, những dằn vặt trong tâm hồn mình, một tâm 

hồn luôn khao khát sự hoàn thiện quá tầm sức. Nhưng đó chẳng phải là những 

dằn vặt mà biết bao vị thánh đã nếm trải sao?... Và chẳng phải là chúng đã giúp 

các ngài nên thánh hơn sao?  

Kỳ nghỉ hè của thầy năm 1936 rất bận rộn với việc chuẩn bị, rồi tổ chức một trại 

hành hương ở Lourdes (Lộ Đức), từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9, với khoảng 

bốn mươi chủng sinh, gồm một số cựu hướng đạo, một trại đáng nhớ cho tất cả 

những người tham gia. Thầy Paul đã là một nhà huấn luyện đặc biệt, dày dạn 

kinh nghiệm nhờ nền tảng đào tạo trong hướng đạo trước đây, nhờ thời gian đi 



Maroc, par sa propre personnalité surtout. Son mot d’ordre: « Il faut croire à ce 

que l’on fait, et le faire dans l’enthousiasme. » 

Tout lui réussit et, malgré bien des incidents tels que l’arrivée des couvertures 

avec deux nuits de retard, les aspirants peuvent prier, chanter, se recueillir, faire 

« oratoire » à la Grotte, et même y assister à la messe célébrée par Mgr Gerlier, 

évêque du lieu et futur cardinal. Tous confient les intentions de chacun aux pieds 

de Notre-Dame et font ensemble le chemin de Croix. Puis plantent leurs tentes 

à Lascazères chez M. de Franlieu pour s’initier durant trois jours à l’esprit scout, 

qui est fait d’amitié fraternelle, de droiture, de service, de générosité : moyen 

d’apprentissage pour être homme et chrétien à 100 % ; étape aussi pour devenir 

des chefs. Le Père Seitz s’est confirmé dans l’esprit de ses condisciples comme 

le grand frère aimable et souriant, infatigable (apparemment, car il prend sur 

lui), toujours le premier à rendre tous les services et à remplir toutes les charges, 

ayant le mot qui convient pour relativiser les désagréments et tirer le bien d’un 

incident. Sa bonne humeur — comme son humour — est communicative. 

À la rentrée d’octobre, une lettre lui est communiquée, qui l’éclaire et le 

tranquillise sur sa vocation. Elle est envoyée par Mgr Prunier, membre de la 

Société, vicaire apostolique de Salem, en Inde.  

Le règlement des Missions Étrangères, écrit-il, facilite grandement cette union 

des deux vies, active et contemplative. Seulement, il faut que nous, chacun en 

particulier, nous ayons la volonté de profiter de la vie que les missions nous 

donnent. J’ai des saints, vous entendez, des saints dans mon diocèse et le 

nombre n’a pas l’air de vouloir diminuer. Et tous ces saints sont des prêtres qui 

… ont désiré quitter la rue du Bac pour aller à la Trappe, qui ont chassé cette 

idée en se disant : « Non, je ne quitte pas ; ma vie sera celle d’un missionnaire, 

et mon esprit restera celui d’un trappiste. » 

 

 

Le jour où nos missions n’auraient plus de ces ouvriers, c’est-à-dire de ces 

trappistes en esprit et de ces missionnaires en corps, de ces prêtres qui ont la 

prétention d’unir (comme Jésus) la vie contemplative à la vie active, ce jour-là, 

il faudra fermer la rue du Bac. La Société des M.E. n’aurait plus de raison 

d’être. Mais le jour où tous les partants apporteront dans nos missions l’esprit 

trappiste uni à l’esprit missionnaire, ce jour-là ni Paris ni Bièvres ne suffiront 

: il faudra un troisième bâtiment pour arbiter tous les aspirants, car ce n’est que 

ce jour-là que la bénédiction divine s’étendra sur la chère Société. 

J’ai l’immense joie de posséder dans ma mission des prêtres qui savent unir les 

deux vies, contemplative et active ; ce sont même mes plus « solides » 

quân dịch ở Maroc, và nhất là nhờ nhân cách riêng. Khẩu hiệu của thầy: "Tin 

điều mình làm, và làm nhiệt tình.” 

Mọi chuyện đều thành công tốt đẹp, mặc dù có một số trục trặc như việc chăn 

mền đến muộn sau hai đêm, các chủng sinh vẫn có thể cầu nguyện, ca hát, tĩnh 

tâm, diễn giảng tại Hang Đá, và thậm chí tham dự thánh lễ do Đức Cha Gerlỉer 

cử hành, ngài là giám mục địa phương, sau này được thăng hồng y. Mỗi người 

bày tỏ tâm nguyện của mình dưới chân Đức Mẹ và cùng nhau đi đàng Thánh 

giá. Sau đó cắm lều ở Lascazères tại nhà của Ông de Franlieu để luyện trong ba 

ngày cho thấm nhuần tinh thần hướng đạo, đó là sống huynh đệ, ngay thẳng, sẵn 

sàng phục vụ, và quảng đại: đây là phương thế học làm người và làm một Ki-tô 

hữu 100%; cũng là một bậc để trở nên những nhà lãnh đạo. Thầy Seitz đã được 

các đồng bạn coi như một người anh cả dễ thương và luôn tươi cười, không mệt 

mỏi (ít nhất là bề ngoài, vì thầy không để lộ ra), lúc nào cũng là người đầu tiên 

sẵn sàng phục vụ và hoàn thành mọi công việc, hoặc nói một vài lời thích hợp 

để giảm bớt những bất trắc và cho thấy mặt tích cực của vấn đề. Ai cũng thích 

tinh thần lạc quan  – cộng thêm tính hài hước – của thầy.  

Vào ngày tựu trường tháng 10, thầy nhận được một lá thư, giúp thầy thấy rõ và 

an tâm hơn về ơn gọi. Bức thư do Đức Cha Prunier gửi, ngài là thành viên của 

Hội, đại diện tông tòa ở Salem, nước Ấn Độ: 

Luật của Hội Thừa Sai rất thuận lợi cho sự kết hợp của hai lối sống, hoạt động 

và chiêm niệm. Chỉ cần chúng ta, cách riêng mỗi người, có ý muốn tận dụng 

cuộc sống mà cánh đồng truyền giáo mang lại. Tôi có các vị thánh, các bạn 

nghe không, các vị thánh trong giáo phận của tôi và con số dường như không 

muốn giảm bớt. Và tất cả những vị thánh này đều là những linh mục, đã… mong 

rời bỏ Rue du Bac (trụ sở Hội Thừa Sai) để gia nhập dòng khổ tu, nhưng sau đó 

đã xua đi ý tưởng này và tự nhủ: “Không, tôi sẽ không rời bỏ; cuộc sống của 

tôi sẽ là cuộc sống của một nhà thừa sai, và tinh thần của tôi sẽ vẫn là tinh thần 

của một thầy khổ tu.”  

Ngày mà cánh đồng truyền giáo của chúng ta không còn những thành viên như 

thế, nghĩa là những thầy khổ tu trong tinh thần và những nhà thừa sai trong 

thân xác, không còn những linh mục có cao vọng sẽ kết hợp (như Đức Giêsu) 

cuộc sống chiêm niệm vào cuộc sống hoạt động, ngày đó, sẽ phải đóng cửa trụ 

sở ở Rue du Bac. Hội Thừa Sai không còn lý do để tồn tại. Nhưng ngày mà tất 

cả những người được sai đi mang tới cánh đồng truyền giáo tinh thần khổ tu kết 

hợp với tinh thần thừa sai, ngày đó cả Paris lẫn Bièvres đều sẽ không đủ chỗ: 

phải cần một tòa nhà thứ ba mới chứa hết chủng sinh, bởi vì chính vào ngày đó, 

phúc lành của Chúa sẽ đổ xuống tràn đầy trên Tu Hội thân yêu. 

Tôi có niềm vui to lớn là trong giáo phận của mình, có các linh mục biết cách 

kết hợp cả hai lối sống chiêm niệm và hoạt động; họ đều là những nhà truyền 



missionnaires au point de vue santé. Maladifs avant de s’être donnés 

radicalement à cette vie si belle, qui imite celle de Jésus qui travaillait le jour 

et priait la nuit, ils font l’admiration et l’étonnement des vieux missionnaires 

qui, habitués aux principes d’excessive prudence, n’y comprennent rien du 

tout… 

N’est-ce pas le programme que le nouveau sous-diacre se fixe ? — Le voilà 

rasséréné ! 

Au moins sur un point ! Mais la mort est toujours devant ses yeux et, 

longuement, il médite de nouveau sur elle à son retour de vacances à Criquetot. 

Il s’en fait une amie qu’il regarde sans effroi, qu’il aime non pour elle-même 

parce qu’elle est toujours une violence à la nature, mais parce qu’elle est 

l’unique moyen d’être enfin face à face avec Dieu, de l’aimer sans mélange, sans 

fin, sans lutte.. 

 

Et voilà que, brusquement, brutalement, elle frappe à sa porte. Dans la nuit du 

22 au 23 novembre 1936, Paul est réveillé par un flot de sang qui lui sort de la 

bouche. Pas de doute : c’est la phtisie qui se déclare. Elle sommeillait toujours 

dans sa poitrine, mais cette fois elle explose. C’est la mort qui s’annonce, pense-

t-il aussitôt. D’ailleurs, l’évangile du jour lui rappelle : « Vigilate — Veillez, car 

vous ne savez à quelle heure le Seigneur viendra. Soyez prêts, parce que vous 

ne connaissez ni le jour ni l’heure. » 

La carcasse a tremblé, reconnaît-il aussitôt, mais c’est faiblesse qui n’a pas 

atteint le coeur. Père, que votre volonté soit faite. Je ne veux rien vous demander 

que la grâce de savoir m’abandonner — souriant — comme un enfant dans les 

bras de son Père. Non recuso laborem, non recuso mortem…Je ne refuse pas le 

travail, je ne refuse pas la mort. 

L’alerte est rude cependant. Mais les examens, aussitôt réalisés, sont plutôt 

rassurants. Il est urgent qu’il se repose — car tout est là : il y a une trop forte 

tension, un surmenage évident, qu’il faut arrêter. La montagne encore ? 

Essayons d’abord un repos en famille, qui pourra peut-être suffire pour enrayer 

les dégâts. Détente du corps et de l’esprit. Épreuve aussi ! 

 

Je le confesse, mon Dieu, j’ai eu peur, note-t-il quelques jours plus tard. J’ai été 

dans l’angoisse. Il s’est produit en moi un retour inattendu, violent. La revanche 

de la bête. 

giáo "cứng rắn" nhất của tôi, xét về mặt sức khỏe. Họ vốn hay yếu đau trước 

khi dâng hiến toàn thân cho cuộc sống tươi đẹp này, bắt chước Chúa Giêsu, làm 

việc ban ngày và cầu nguyện ban đêm, bây giờ họ khiến cho những nhà truyền 

giáo già phải ngạc nhiên thán phục, bởi các vị này, vì đã quen với những nguyên 

tắc thận trọng quá mức, chẳng hiểu gì trong chuyện ấy cả… 

Đây chẳng phải là chương trình mà một tân chức phụ phó tế nhắm đến sao? – 

Vậy là thầy an tâm!  

Ít nhất về một điểm! Nhưng cái chết vẫn còn lởn vởn trước mắt thầy và, trong 

một thời gian dài, thầy lại suy gẫm về nó sau kỳ nghỉ ở Criquetot. Thầy biến nó 

thành một người bạn, thầy nhìn nó mà không hề sợ hãi, thầy yêu nó không phải 

vì bản thân nó, bởi nó vẫn luôn là một sự cưỡng bức đối với thiên nhiên, nhưng 

vì nó là phương thế duy nhất giúp ta cuối cùng được đối diện với Thiên Chúa, 

được yêu mến Ngài và chỉ mình Ngài thôi, không ngừng, không vất vả chiến 

đấu.  

Và kìa, đột nhiên, một cách tàn nhẫn, nó gõ cửa nhà thầy. Vào đêm 22 rạng ngày 

23 tháng năm 1936, thầy Paul bị đánh thức bởi một dòng máu trào ra miệng. 

Không còn nghi ngờ gì nữa: bệnh lao tái phát. Nó vẫn âm ỉ trong lồng ngực thầy, 

nhưng lần này nó bung ra. Cái chết đang đến thăm, thầy nghĩ ngay như thế. Hơn 

nữa, bài Phúc âm trong ngày nhắc nhở thầy: "Vigilate- Hãy tỉnh thức, vì anh em 

không biết giờ nào Chúa đến. Hãy sẵn sàng, vì anh em không biết ngày nào hay 

giờ nào." Chẳng bao lâu sau, thầy ghi lại: 

Thân xác đã rung lên, nhưng sự yếu hèn chưa động đến trái tim. Lạy Cha, xin 

cho ý Cha được thể hiện. Con không muốn xin gì ngoại trừ ơn được biết phó 

thác – với nụ cười - như một đứa trẻ trong vòng tay của Cha mình. Non recuso 

labem, non recuso mortem… Con không chối từ công việc, con không chối từ 

cái chết.  

Lời cảnh báo thật là ghê sợ. Nhưng các xét nghiệm, hoàn tất ngay sau đó, xem 

ra trấn an hơn. Thầy cần phải nghỉ ngơi ngay - bởi tất cả đều nằm ở đó: do căng 

thẳng quá, do lao lực quá, rõ ràng là như thế, phải dừng lại thôi. Lên miền núi 

nữa chăng? Hãy thử nghỉ ngơi ở nhà trước, may ra đủ để ngăn chặn tai họa. Thư 

giãn thân xác và tinh thần. Cũng là một thử thách nữa! Vài ngày sau, thầy ghi 

trong nhật ký: 

Con thú thật, Chúa ơi, con đã sợ. Con chìm trong lo âu. Đã diễn ra trong con 

một sự quay lại bất ngờ, dữ dội. Cú trả thù của con thú (bệnh tật).  

 

 



Voilà des années que je me sais menacé de maladie. Dès les premiers jours, j’ai 

envisagé les pires conséquences — et je les ai acceptées de gaieté de coeur — 

ou du moins assez facilement. 

La mort ne m’effraie pas. Parfois même je l’ai désirée. Les sacrifices de la 

vocation, de la famille, que cette mort aurait exigés, je n’en sentais pas le poids. 

Bref, tout m’apparaissait sous un jour plein de beauté. Je voyais, je sentais par 

en Haut, par le Ciel. Cet état d’âme me portait quelque peu au mépris de la vie. 

Grâce à lui, j’ai tenu au séminaire et j’ai pu me livrer à certaines activités que 

je n’aurais jamais osé entreprendre autrement. 

 

Combien de fois n’ai-je pas agi malgré une lassitude que je savais 

dangereuse?… Mais la mort — conséquence que j’envisageais toujours — ne 

m’effrayait pas! 

Brusquement, un accident un peu plus grave apparemment : je me réveillais en 

crachant le sang. Au premier instant, pas de doute pour moi : l’heure est venue 

du sacrifice. — Non. Ce n’est encore qu’une leçon du divin Maître. Une 

humiliation aussi ! 

Devant ce qui m’apparaît comme évident, je me déconnecte. Plus rien des 

sentiments de jadis. Les réalités du Ciel se voilent. Elles ne m’apparaissent plus 

que par en bas, vues du côté de la terre. Quoi ? Si près du sacerdoce, du départ 

!… Il faudra voir ces grâces immenses, à nulles autres pareilles, s’enfuir à 

jamais !… 

 

L’angoisse, la douleur obsèdent son esprit. Devrait-il annoncer à ses parents 

qu’il doit abandonner le séminaire ?… Qu’il n’accédera pas à la prêtrise ?… 

Qu’il ne verra pas se réaliser son beau rêve de partir en mission ?… Il a beau 

chasser ces oiseaux noirs, ils reviennent en bande et tournoient, ils l’accablent 

et le laissent brisé, sans force. « Je me sens petit, faible, pauvre, vidé au-delà de 

toute expression. » Il comprend alors l’agonie du Seigneur et supplie : « Père, 

s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi ». Mais il accepte ; il veut 

seulement ce que Dieu veut, parce qu’il sait que ce que Dieu lui mettra sur les 

épaules, il l’aidera à le porter. Tandis que s’il choisissait lui-même, il le porterait 

seul. 

Les semaines passent et l’on constate que l’accident de santé n’était pas aussi 

grave que l’on craignait. Il en conclut qu’il ne faut pas se soucier exagérément 

de sa santé et de sa vie, mais savoir, par contre, faire humblement le nécessaire 

pour conserver un bien, une grâce, que Dieu veut nous voir utiliser pour son 

Từ nhiều năm qua con vẫn biết bản thân mình bị bệnh tật đe dọa. Ngay những 

ngày đầu, con đã hình dung ra những hậu quả tồi tệ nhất - và con đã chấp nhận 

chúng với một trái tim vui vẻ - hoặc ít nhất là khá dễ dàng.  

Cái chết không làm con hoảng sợ. Đôi khi con còn ao ước chết. Hy sinh ơn gọi, 

hy sinh gia đình, những hy sinh mà cái chết này có thể đã đòi hỏi, con không 

cảm thấy quan trọng. Tóm lại, mọi thứ xuất hiện trong con dưới một ngày rất 

tươi đẹp. Con đã nhìn xem, con đã cảm nhận từ Trên Cao, từ Thiên đàng. Trạng 

thái tâm hồn này khiến con ít nhiều coi thường mạng sống. Nhờ đó, con đã kiên 

trì ở lại chủng viện và đã có thể tham gia vào một số hoạt động mà con đã chẳng 

bao giờ dám làm, nếu con sợ chết. 

Thử hỏi có bao nhiêu lần con đã không hành động, mặc dù thân xác mệt mỏi mà 

con biết là nguy hiểm? ... Nhưng cái chết - hậu quả mà con luôn hình dung - 

không hề làm con khiếp sợ!  

Đột nhiên, một tai nạn có vẻ hơi nghiêm trọng hơn xảy đến: con tỉnh dậy và ói 

ra máu. Ngay lúc đó, con đã nghĩ không chút nghi ngờ: giờ đã điểm để hy sinh. 

- Không. Đây vẫn chỉ là một bài học từ Thầy Chí Thánh. Cũng là để giúp con 

thêm khiêm nhường! 

Trước những điều quá rõ ràng xảy đến cho con, con tự chuyển hướng. Không 

còn gì những tâm tình thuở xa xưa. Các thực thể của Thiên đàng đang bị che 

khuất. Chúng chỉ còn xuất hiện với con từ bên dưới, nhìn từ phía trái đất. Sao 

lại như thế được? Gần thiên chức linh mục lắm rồi, gần đến lúc được ra đi! ... 

Vậy mà… con sẽ phải nhìn xem những ân sủng bao la này, những ân sủng không 

gì so sánh được, mãi mãi trốn xa! ... 

Nỗi lo lắng, cơn đau đớn ám ảnh tâm trí thầy. Có nên thông báo với cha mẹ rằng 

mình phải rời bỏ chủng viện không?..Mình sẽ không vươn tới chức linh 

mục?...Mình sẽ không thể thực hiện giấc mơ cao đẹp là được ra đi truyền 

giáo…Dù thầy đã cố xua đuổi những con chim đen ấy, chúng vẫn trở lại thành 

đàn để khiến thầy quay cuồng, khổ sở và tan nát, không còn sức lực. “Con cảm 

thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, nghèo nàn, trống rỗng không thể tả được”. Chính 

lúc này, thầy mới hiểu được cơn hấp hối của Chúa và cầu xin: "Lạy Cha, nếu có 

thể được, xin cất chén này xa con". Nhưng thầy chấp nhận; thầy chỉ muốn điều 

Chúa muốn, bởi vì thầy biết rằng điều mà Chúa đặt trên vai thầy, Chúa sẽ giúp 

thầy mang nó. Còn điều mà thầy tự chọn lấy, thì thầy sẽ phải vác một mình thôi.  

Nhiều tuần lễ trôi qua và người ta thấy rằng vấn đề sức khỏe của thầy không đến 

nỗi nghiêm trọng như người ta vẫn sợ. Từ đó, thầy rút ra bài học là không nên 

lo lắng thái quá về sức khỏe và cuộc sống của mình, nhưng trái lại, phải biết 

khiêm tốn làm những gì cần thiết để giữ gìn một tài sản, một ân sủng, mà Chúa 

muốn thấy chúng ta sử dụng để phụng sự Ngài. Không được lấy cớ là mình cần 



service. Sous prétexte de détachement, il ne faut pas traiter à la légère des dons 

que Dieu nous donne. 

Le Père Seitz retrouve donc le séminaire au début de 1937 et, dans la paix, il 

passe ses examens et se prépare à recevoir les Ordres sacrés. Il va même brûler 

les étapes, car ses supérieurs estiment qu’il a suffisamment fait d’études, que 

continuer ne ferait que détériorer davantage sa santé et, qu’au fond, ce qui le 

ronge sans doute, c’est le désir de partir en mission. 

Alors, le 13 mars, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, lui confère l’Ordre 

sacré du diaconat, dans la chapelle des Apparitions des Soeurs de la Charité, 

voisine du séminaire. Sa famille est là, qu’il prepare à la séparation prochaine. 

 

Séparation qu’il faut voir venir avec calme et courage — avec joie et fierté aussi, 

leur dit-il. Nous serons toujours les débiteurs du Bon Dieu, et s’il nous demande 

un sacrifice, il nous fait un tel honneur que nous devons d’abord nous montrer 

reconnaissants. Pensez… Je vais être prêtre ! Je vais être le représentant officiel 

de Dieu en terre païenne ! Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Car, ne serez-vous 

pas toujours étroitement associés à ce que Dieu me demandera ? Ne craignons 

donc rien, mais soyons souples entre les mains du divin Maître. 

 

Le 9 mai, c’est l’appel officiel à la prêtrise par le supérieur du séminaire, qui lui 

confirme qu’il partira en mission en septembre. Il n’a plus qu’à se préparer à 

l’ordination sacerdotale. Plus une minute à perdre pour terminer le cursus de 

théologie, d’abord; pour se concentrer sur le sacrement qu’il va recevoir; 

s’instruire des règles du sacrement de pénitence, qu’il devra bientôt administrer; 

étudier les rites de la messe et les répéter pour une exécution la plus parfaite 

possible. Il doit aussi organizer la venue de sa famille et de ses amis ; mais ceux-

ci ne pourront être très nombreux, car la chapelle du 128 rue du Bac est petite et 

il y aura vingt-quatre prêtres ordonnés, qui auront aussi leurs familles, sans 

parler des diacres et des sous-diacres. 

 

Des cadeaux d’ordination arrivent : un beau missel, des ornements 

confectionnés par une dame, amie de la famille ; un superbe calice dont le futur 

prêtre a dirigé avec le plus grand soin l’exécution. Madame Seitz a voulu qu’il 

soit réalisé avec des couverts en argent provenant de la famille Bourlet, ses 

grands-parents, passés à la famille Dufau, ses parents. Elles les a fait fondre et a 

veillé à ce que sa bague de fiançailles et  une autre bague y soient incorporées, 

l’une au-dessus, l’autre audessous du noeud ciselé en couronne d’épines. Au 

phải sống tinh thần từ bỏ mà xem nhẹ những món quà Chúa tặng ban cho chúng 

ta. 

Vậy là thầy Paul Seitz trở lại chủng viện vào đầu năm 1937. Trong bình an, thầy 

đã vượt qua các kỳ thi và chuẩn bị lãnh nhận các chức thánh. Thậm chí thầy còn 

đốt giai đoạn, bởi vì bề trên tin rằng thầy đã học đủ, và có tiếp tục thì chỉ làm 

cho sức khỏe thầy suy giảm; các ngài còn nhận biết rằng tận thâm tâm thầy, điều 

làm thầy ray rứt, chắc hẳn đó là mong mỏi được ra đi truyền giáo. 

Sau đó, vào ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Verdier, tổng giám mục Paris, đã 

truyền chức phó tế cho thầy, trong Nhà nguyện Apparitions (Hiện ra) của dòng 

Nữ Tử Bác Ái, bên cạnh chủng viện. Gia đình thầy cũng có mặt, và thầy chuẩn 

bị cho họ sẵn sàng với cuộc chia ly sắp tới. Thầy nói với họ: 

Cuộc chia ly, chúng ta phải nhìn nó đến với thái độ thật bình tĩnh và can đảm, 

thậm chí vui mừng và tự hào nữa. Chúng ta sẽ luôn là con nợ của Chúa, và nếu 

như Chúa yêu cầu chúng ta hy sinh, thì đó là Chúa ban cho chúng ta một vinh 

dự lớn lao đến nỗi mà trước tiên, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn. Mọi người cứ 

nghĩ xem... Con sẽ trở thành một linh mục! Con sẽ là người đại diện chính thức 

của Chúa nơi vùng đất dân ngoại! Tại sao lại là con? Tại sao lại là chúng ta? 

Chẳng phải là bởi vì chúng ta luôn liên kết chặt chẽ với những gì Chúa sẽ đòi 

hỏi nơi con sao? Do đó, chúng ta đừng sợ gì cả, nhưng hãy trở nên linh động 

trong tay Thầy Chí Thánh. 

Ngày 9 tháng 5, bề trên chủng viện chính thức gọi thầy tiến lên chức linh mục, 

và xác nhận thầy sẽ lên đường truyền giáo vào tháng 9. Thầy chỉ còn mỗi một 

việc là chuẩn bị cho lễ phong chức linh mục. Phải tận dụng mọi giây phút để 

trước tiên, kết thúc chương trình thần học; để tập trung vào bí tích thầy sẽ lãnh 

nhận; để tìm hiểu các quy tắc của bí tích giải tội, mà thầy sẽ sớm thi hành; để 

học thuộc các nghi thức thánh lễ, rồi ôn đi ôn lại hầu có thể cử hành một cách 

hoàn hảo nhất có thể. Thầy cũng phải lo tổ chức đón tiếp gia đình và bạn bè; 

nhưng họ sẽ chẳng thể tới đông, bởi nhà nguyện của Hội Thừa Sai tại 128 Rue 

du Bac thì nhỏ mà lại có đến hai mươi bốn linh mục được chịu chức, các vị này 

cũng sẽ mời gia đình của họ, đó là chưa kể đến các thầy phó tế và phụ phó tế. 

Các quà tặng cho lễ phong chức được gửi đến: một cuốn sách lễ, những đồ trang 

hoàng do một bà bạn của gia đình làm; một chén thánh tuyệt đẹp, mà vị linh 

mục tương lai đã chỉ dẫn rất cẩn thận phải chế tác thế nào. Bà Cố Seitz đã muốn 

nó được làm với những bộ đồ ăn bằng bạc truyền từ ông bà ngoại Bourlet, xuống 

song thân Dufau, rồi đến Bà. Bà cho nấu chảy chúng ra và cẩn thận theo dõi để 

chiếc nhẫn đính hôn của bà và một chiếc nhẫn khác được gắn vào chén thánh, 

một bên trên, một bên dưới cái nơ chạm hình mũ gai. Còn viên ngọc của chiếc 

nhẫn cưới thì được đặt ở ngay chính giữa thánh giá Jérusalem khắc nơi chân đế. 



centre de la croix de Jérusalem ciselée sur le pied est serti le petit brillant de la 

bague de fiançailles. 

Paul a voulu, gravé sur le pied, sa devise : Fac me Cruce inebriari : « Rendez-

moi enivré de la Croix », verset du Stabat Mater — qui deviendra plus tard sa 

devise épiscopale — et, sur le fond de la patène : Monstra te esse Matrem : « 

Montrez que vous êtes Mère », verset de l’Ave maris Stella, avec, finement 

ciselé, l’oratoire du chêne des aspirants missionnaires, sans oublier le dolmen « 

préhistorique ». Sous le pied du calice, ces deux mots : « Dilecti Dilecto — Les 

aimés à l’Aimé », avec son nom et la date de son ordination : témoignage de 

l’affection profonde qui ne cesse d’unir tous les membres de la famille. Calice 

et patène l’accompagneront tout au long de ses missions, et ce seront presque 

les seuls objets personnels qu’il réussira à sauver de l’effondrement de son 

diocèse de Kontum et à rapporter en France. 

 

 

Détail à ne pas oublier, il laisse pousser sa barbe, car tous les missionnaires 

doivent l’avoir pour leur départ. Enfin, il y a les derniers examens de théologie, 

car on ne le laisse pas souffler, et il les passera jusqu’aux derniers jours de juin. 

 

Le 30, il entre en retraite. « Ainsi, mon Dieu, me voici au but vers lequel vous 

vouliez me mener. S’il n’y avait eu que moi, je crois que je ne serais jamais 

arrivé ! » Il reconnaît qu’il a bien gâché les dons que Dieu lui avait donnés, les 

grâces qu’il n’a pas su faire fructifier ; qu’il a bien compromis l’oeuvre de Dieu 

en risquant inconsidérément sa santé. 

 

Mais n’empêche que je vous aime, Seigneur ! assure-t-il. Et vous, vous m’aimez 

encore plus — et plus intelligemment, surtout ! — Mon insuffisance ? mon 

indignité ? mon incapacité même ? Eh ! bien sûr que je les connais ! J’ai assez 

fauté et fait de sottises pour les connaître et voir à peu près ce que je vaux ! 

Mais ça m’est égal : je vous donne tout, Seigneur, et d’abord mes péchés et mes 

déficiences. Je me délivre de moi-même. Vous m’appelez avec évidence. 

J’avance donc, avec joie, avec confiance, avec espérance. Oui, avec cette 

espérance que vous daignerez vous server quand même de moi, pour faire votre 

oeuvre de lumière en terre païenne. 

 

Le 4 juillet 1937 il reçoit donc la grâce incomparable du sacrament de l’Ordre. 

Les premiers mots qui lui viennent en ce jour sont ceux de la Vierge Marie : 

Magnificat anima mea Dominum — « Mon âme exalte le Seigneur. » 

 

 

 

Thầy Phaolô cũng đã muốn khắc nơi chân đế câu khẩu hiệu “Fac me Cruce 

inebriari” (xin làm cho con say mê Thánh giá), một câu trong kinh Stabat Mater 

(Mẹ đứng đó) và cũng sẽ là câu khẩu hiệu giám mục của thầy sau này; và khắc 

dưới đĩa thánh câu “Monstra te esse Matrem” (xin chứng tỏ Mẹ là Mẹ), một câu 

trong kinh Ave maris Stella (kính chào ngôi sao biển), và cùng với câu đó là 

hình bàn thờ nơi “Cây sồi của các chủng sinh thừa sai”, được chạm trổ tinh xảo, 

có cái mộ đá “thời tiền sử” kèm theo. Phía dưới chân chén thánh, khắc hai chữ 

này “Dilecti Dilecto” (những kẻ được yêu dành cho người được yêu) với tên của 

thầy và ngày chịu chức: tất cả những chi tiết này chứng tỏ tình cảm sâu đậm 

không ngừng nối kết mọi thành viên trong gia đình. Chén thánh và đĩa thánh sẽ 

đi cùng thầy suốt cuộc đời thừa sai, và đó hầu như là những vật dụng cá nhân 

duy nhất mà thầy giữ lại được sau khi giáo phận Kontum sụp đổ, và mang theo 

về Pháp. 

Có một chi tiết không được quên, thầy bắt đầu để râu, bởi vì tất cả các thừa sai 

đều phải có râu mới được lên đường. Sau cùng, còn những bài thi thần học cuối 

khóa, vì người ta không để cho thầy yên, và thầy phải làm bài thi cho đến hết 

tháng 6. 

Ngày 30, thầy Paul bước vào tuần tĩnh tâm. “Vậy là, lạy Chúa, con đây đang 

chạm tới đích mà Chúa hằng muốn dẫn con. Nếu như con đi một mình thôi, con 

tin rằng con đã chẳng bao giờ đạt được!” Thầy thừa nhận mình đã lãng phí những 

ân sủng Chúa ban, những ân sủng mà thầy đã không làm cho sinh nhiều hoa trái; 

thầy còn cho rằng mình đã làm tổn hại đến công trình của Chúa khi liều lĩnh coi 

thường sức khỏe. Thầy tâm sự: 

Nhưng Chúa ơi, xin đừng ngăn cản con yêu Chúa! Phần Chúa, Chúa còn yêu 

con nhiều hơn– và nhất là Chúa yêu con một cách thông minh hơn! - Con không 

đủ khả năng ư? Con chẳng hề xứng đáng ư? Con kém cỏi bất tài ư? Tất nhiên 

con biết thế! Những lỗi lầm con đã phạm, những điều dại dột con đã làm, quá 

đủ để giúp con nhận ra khá chính xác con đáng giá ra sao! Nhưng con không 

quan tâm đến chuyện đó: con dâng Ngài tất cả, Chúa ơi, trước tiên là tội lỗi và 

những khiếm khuyết của con. Con trút hết cho Chúa. Rõ ràng Chúa gọi con. Vì 

thế, con vui mừng tiến lên, lòng đầy tin tưởng và hy vọng. Vâng, với niềm hy 

vọng rằng dù sao Ngài cũng sẽ đoái hoài đến con và dùng con để thực hiện công 

trình của Ngài là đem ánh sáng chiếu soi trên vùng đất dân ngoại. 

Ngày 4 tháng 7 năm 1937, thầy đã nhận được ân sủng vô song của bí tích truyền 

Chức thánh. Những lời đầu tiên thầy thốt lên vào ngày này là những lời của Đức 



Ses parents sont présents, bien sûr, ainsi que son frère Pierre avec son épouse 

Suzanne et leurs deux enfants, et sa soeur Annette, à qui l’on doit l’essentiel des 

souvenirs familiaux. Sont également présents le curé de sa paroisse, de même 

que celui de Leschaux, qui lui est resté attaché.  

 

 

 

Le soir de ce jour mémorable a lieu la collation de l’ordre de mission qui est 

donné à chacun de ces nouveaux prêtres. Les coeurs battent, tant ceux des jeunes 

missionnaires, que ceux de leurs parents, qui savent que leur enfant va partir 

incessamment pour un pays lointain, et qu’ils ne le reverront peut-être plus 

jamais. On s’attend évidemment à ce que les supérieurs tiennent compte des 

prescriptions prudentes des médecins, et donnent au Père Paul Seitz, si éprouvé 

récemment encore dans sa santé, un poste en altitude dans un pays au climat 

tempéré et sec. Stupeur ! Il est nommé à Hanoï, au Tonkin : en bord de mer, 

avec 6 mètres d’altitude maximum ; le climat le plus chaud et le plus humide 

que l’on puisse trouver… 

In verbo tuo laxabo rete, lance-t-il aussitôt, comme saint Pierre répondant à 

l’ordre de Jésus : « Sur ta parole, je jetterai le filet » (Lc 5, 5). 

Vive la joie — Tout pour le Tonkin — la plus belle des missions ! 

Les deux mois qui séparent le nouveau prêtre de son départ pour l’Extrême-

Orient vont être bien chargés : mariage qu’un de ses amis lui a demandé de bénir 

à Dieppe ; première messe solennelle dans la paroisse familiale, qui rassemble 

parents et amis ; autre messe solennelle à Sainte-Anne du Havre, paroisse de son 

enfance : voyage à Fontgombault pour dire adieu à ses anciens professeurs et 

confrères avec qui il a passé sa première année de séminaire et avec qui il est 

resté en contact ; visite à sa filleule, qui habite dans le Nord ; enfin, une dernière 

messe paroissiale à Criquetot, au cours de laquelle, du haut de la chaire, il laisse 

parler son coeur, incitant vigoureusement les fidèles à se faire  missionnaires 

avec lui, à propager la foi, à susciter des vocations et à les  soutenir : tous les 

chrétiens sont appelés à jouer un rôle dans l’évangélisation du monde. 

 

Mamans chrétiennes qui voulez prêter l’oreille à la pauvre predication d’un 

jeune prêtre, interpelle-t-il, je vous le dis : n’ayez pas peur si Dieu un jour parle 

à l’un de vos petits. Ou plutôt, soyez attentives à découvrir le germe sacré ! Si 

vous saviez le don de Dieu ! Si vous saviez quel titre de noblesse est la vocation 

de « mère de prêtre » ! Depuis que Jésus au Calvaire voulut associer sa Mère à 

son immolation rédemptrice, ainsi désormais ne laissera-t-il jamais un enfant 

Trinh Nữ Maria: Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen 

Thiên Chúa.  

 

Tất nhiên, cha mẹ thầy đều có mặt, cũng như anh Pierre cùng vợ Suzanne và hai 

đứa con, và chị Annette, người truyền lại cho chúng ta hầu hết những kỷ niệm 

gia đình. Cũng có mặt là cha sở của giáo xứ quê nhà, và cha sở của giáo xứ 

Leschaux, người vẫn gắn bó với thầy. 

Buổi chiều của ngày đáng nhớ này, có nghi thức trao mệnh lệnh truyền giáo cho 

các tân linh mục. Mọi trái tim đập mạnh, những nhà truyền giáo trẻ đã đành, mà 

cả cha mẹ họ nữa, bởi họ biết rằng con mình sẽ sớm lên đường tới một đất nước 

xa xôi, và họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Dĩ nhiên là ai cũng mong đợi quý 

bề trên sẽ lưu ý đến các chỉ dẫn thận trọng của bác sĩ, để gửi Cha Paul Seitz, mà 

cách đây không lâu còn bị thử thách về vấn đề sức khỏe, đến một nhiệm sở vùng 

cao trong một quốc gia có khí hậu ôn hòa và khô ráo. Nhưng thật là ngỡ ngàng! 

Cha được bổ nhiệm đi Hà Nội, Bắc Kỳ: gần biển, với độ cao tối đa 6 mét; nơi 

có khí hậu nóng và ẩm ướt nhất mà người ta có thể tìm thấy...  

   

“In verbo tuo laxabo rete”, như thánh Phêrô sau khi nghe lệnh truyền của Đức 

Giêsu, Cha Seitz cũng trả lời ngay: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”(Lc 5, 5). 

Vui quá – Tất cả cho Bắc Kỳ - miền truyền giáo đẹp nhất!  

Hai tháng tiếp theo của vị tân linh mục trước khi đi Viễn Đông thật là bận rộn: 

làm phép đám cưới cho một người bạn ở Dieppe; thánh lễ mở tay trọng thể trong 

giáo xứ quê nhà, với đông đảo người thân và bạn bè; một thánh lễ trọng thể khác 

tại nhà thờ Thánh Anna ở tỉnh Havre, giáo xứ thời thơ ấu của Ngài; đi thăm 

Fontgombault để nói lời từ biệt với các giáo sư và bạn học ngày xưa trong năm 

đầu tiên ở chủng viện, những người mà Ngài vẫn giữ liên lạc; thăm người con 

gái đỡ đầu đang sống ở miền Bắc; sau hết, một thánh lễ cuối tại giáo xứ 

Criquetot, trong thánh lễ đó, từ trên bục giảng, Ngài đã để cho trái tim lên tiếng, 

mạnh mẽ thúc đẩy các tín hữu cùng trở nên những nhà thừa sai với mình, loan 

truyền đức tin, khơi dậy và nâng đỡ ơn gọi: tất cả mọi Ki-tô hữu đều được kêu 

mời đóng một vai trò trong việc rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới. Ngài đôi 

thúc: 

Thưa các bà mẹ đạo đức đang muốn lắng tai nghe bài giảng đơn hèn của một 

linh mục trẻ, tôi xin nói như thế này: các bà đừng sợ nếu như một ngày nào đó 

Chúa ngỏ lời với một trong những người con của các bà. Hay đúng hơn, các bà 

hãy chú ý mà khám phá cho ra mầm sống thánh thiêng! Mong sao các bà biết 

được hồng ân của Thiên Chúa! Mong sao các bà biết được danh hiệu "bà cố - 

mẹ của một linh mục" cao trọng dường nào! Vì Đức Giêsu, trên Núi Sọ, đã muốn 



monter à l’autel de sa première messe sans que sa mère soit associée à son 

sacrifice. — Sacrifice, oui, mais d’une douceur qui engendre une sérénité, une 

force, que je vous souhaite de goûter un jour. 

 

Il quitte maintenant sa maison sans regarder en arrière, sans espoir de retour; 

son dernier mot pour ses parents, qu’il félicite pour le calme et la maîtrise qu’ils 

manifestent, le caractérise : « Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

Partir en mission 

Une cérémonie émouvante marque le grand départ : toute la communauté des 

missionnaires se réunit à la chapelle de la maison mère ; les partants sont assis 

devant l’autel, pieds nus, et leurs confrères s’agenouillent successivement 

devant chacun d’eux, lui baisant respectueusement les pieds. Signe d’humilité, 

signe de vénération, signe d’amour ; on pense au geste du Seigneur au soir de la 

Cène; symbole aussi des longues marches que vont entreprendre ces 

prédicateurs de l’Évangile jusqu’aux extrémités du monde. 

De l’extérieur, le départ missionnaire peut revêtir l’apparence joyeuse d’une 

croisière, l’apparence grave d’une aventure, ou l’apparence déchirante d’une 

rupture 1. De l’intérieur, le départ missionnaire est le signe d’une réalité vécue, 

plus mystérieuse et plus tragique. Il a  une dimension spirituelle qui ne se 

comprend que dans la relation du missionnaire à Dieu et au monde. De par la 

volonté de Dieu, le depart est demandé à ceux qu’il a choisis, appelés et envoyés 

pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. 

liên kết Mẹ Maria vào hy tế cứu chuộc của mình, nên từ đó, Ngài sẽ không bao 

giờ để cho một người con tiến lên bàn thờ trong Thánh lễ đầu tiên của mình mà 

không có người mẹ được liên kết với sự hy sinh của người con ấy – Hy sinh, 

vâng, nhưng là một thứ hy sinh ngọt ngào khiến cho tâm hồn thanh thản, mạnh 

mẽ, và tôi xin chúc các bà, một ngày nào đó, cũng đượ nếm sự ngọt ngào đó. 

Lúc này, Cha rời khỏi nhà mà không ngoái cổ lại đằng sau, không hy vọng quay 

về: những lời cuối Cha nói với cha mẹ, mà Cha khen là đã giữ được bình tĩnh 

và tự chủ, cho thấy rõ cá tính của Cha: "Chúa yêu người nào vui mừng cho đi." 

Lên đường thi hành sứ mệnh 

Một buổi lễ cảm động đánh dấu ngày lên đường trọng đại: tất cả cộng đoàn các 

nhà thừa sai tề tựu trong nguyện đường của nhà mẹ; những người được sai đi 

ngồi trước bàn thờ, chân để trần và các đồng nghiệp của họ lần lượt quỳ gối 

trước mặt mỗi người, kinh cẩn hôn lên chân họ. Dấu hiệu của sự khiêm nhường, 

dấu hiệu của lòng tôn kính, dấu hiệu của tình yêu; người ta nghĩ tới cử chỉ của 

Chúa vào buổi tối Bữa Tiệc Ly; cũng là biểu tượng của những chuyến đi dài mà 

những người rao giảng Tin Mừng sẽ thực hiện cho đến tận cùng thế giới.  

Xét bề ngoài, sự ra đi của các nhà truyền giáo có thể mang cái vẻ vui tươi của 

một chuyến du ngoạn trên tàu, hay vẻ trang nghiêm của một cuộc phiêu lưu, 

hoặc của một buổi chia ly đau đến xé lòng. Nhưng nhìn từ bên trong, sự ra đi ấy 

là dấu hiệu của một thực tại sống, bí ẩn hơn và bi thảm hơn. Nó ẩn chứa một 

chiều kích tâm linh chỉ có thể hiểu được trong mối tương quan giữa nhà truyền 

giáo với Thiên Chúa và thế giới. Phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa, lệnh lên 

đường được gửi tới những người mà Chúa đã chọn, đã gọi và sai đi để loan báo 

Tin Mừng Nước Trời. 

 


