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Anh chị em thân mến,  

Khi anh chị em đọc thư mục vụ này thì tôi đang ở Mount Angel cho một chút thời gian ra khỏi nơi 

làm việc. Không giống như những lần thăm viếng thường xuyên tại đan viện, tôi sẽ ở trong tu viện 

với các tu sĩ. Tôi sẽ ở tại nhà khách mới sửa sang lại và khi đến đó, tôi có thể thấy mình tham gia 

vào các giờ kinh phụng vụ như thế nào trong những ngày ở với cộng đoàn đan viện. Mọi thứ tương 

tự như thời của Covid, có những thay đổi và thích nghi để chúng tôi có thể làm điều gì đó. Sau đó, 

rời khỏi đan viện, tôi sẽ đến thẳng miền đông Oregon để thăm đứa con đỡ đầu của mình trước khi 

trở về nhà.  

Thời gian đầu đại dịch vào tháng 3, tôi đã đổi hộ chiếu vì nó đã quá hạn. Chỉ mới tuần trước, tôi 

đã nhìn xem lại giấy tờ có trên website để kiểm tra. Khi tôi truy cập vào đó thì cơ bản chẳng có dự 

đoán gì về việc nó sẽ được giải quyết vì tình hình và việc gia hạn bị tồn đọng hiện tại. Khi mở hộp 

thư ngày thứ Hai, thật ngạc nhiên, đã có hộ chiếu của tôi rồi, bộ râu dài Covid đã sẵn sàng được 

sử dụng đến. Tôi suy nghĩ một lúc về việc đặt vé cho chuyến đi Mexico thăm La Virgincita, nhưng 

rồi trở về với kế hoặc ban đầu.  

Nói chuyện về bộ râu, tôi biết nhiều người trong anh chị em thắc mắc chuyện gì xảy ra khi nhìn 

thấy tôi tại Thánh Lễ Chúa nhật. Vâng, tôi đã dự định cạo râu khi nào chúng ta qua khỏi tình trạng 

Covid, nhưng Thiên Chúa lại có chương trình khác.  

Hãy để tôi bắt đầu với bộ râu. Năm nay có nhiều thách đố trong nhiều lãnh vực, một trong số đó 

bắt đầu từ mùa Thu năm ngoái khi chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi hàng năm đến Haiti. Như 

nhiều người biết, vì tình trạng chính trị bất ổn và bạo động, chúng tôi đã hủy bỏ chuyến đi. Thông 

thường tôi bắt đầu để râu suốt thời gian ở đó. Vì không có gương, nước sạch và điện tại St. Anne’s, 

đó là điều tự nhiên tôi bỏ dao cạo cho đến khi tôi về lại St. Anthony. Bộ râu nhắc nhở tôi về thời 

gian tôi ở đó và giúp tôi mong chờ mùa Xuân với chuyến viếng thăm của Cha Frank và Cha Josue 

(hai vị đã phải hủy bỏ chuyến đi vì Covid). Cũng vậy, tháng Mười Một được xem như “Không 

Cạo Râu” để nâng cao nhận thức sức khỏe của nam giới. Để ý đến bộ râu làm tôi ngứa ngáy, tôi 

dâng nó như của lễ hy sinh cho sức khỏe tinh thần của các nam nhân. Khi nam giới nổi tiếng là 

không quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, thì có lẽ ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự 

lành mạnh của chúng ta là sức khỏe tinh thần và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng 

đã sắp đặt phần còn lại của cuộc đời chúng ta về thể lý và tinh thần. Thường sau đó tôi sẽ cạo râu 

sao khi cử hành Lễ Vọng Phục Sinh và rửa tội cho tân tòng là những người đang chuẩn bị gia nhập 

Giáo hội Công giáo.    

Từ khi chuyến đi của chúng tôi không thể thực hiện trong năm nay, tôi quyết định không cạo râu 

bắt đầu tháng Mười khi chuyến đi chúng tôi đã lên chương trình, và không có ngày dự kiến cạo 

râu trong tương lai gần. Sau đó, tôi có cuộc gọi đến bệnh viện để xức dầu bệnh nhân Covid. Chúng 



tôi chỉ có một vài yêu cầu và Cha Bazil đã đáp lời họ sớm hơn vào mùa Xuân. Lần này yêu cầu 

xức dầu bằng tiếng Spanish và tôi biết nếu tôi đáp lời tôi sẽ phải cạo râu vì phải mặc đồ bảo hộ và 

vì thế tôi sẽ không để lộ chúng ta ngoài.  

Tôi đã đi và báo lại Cha Bazil rằng tôi có cuộc gọi và muốn bảo đảm với ngài giúp tôi giờ trực 

thăm viếng buổi trưa tại nhà thờ. Tôi nói với Cha Bazil rằng tôi phải cạo râu để lúc nào cũng sẵn 

sàng. Cha ấy khá ngạc nhiên khi tôi ra khỏi nhà xứ đến nỗi tôi nghĩ Cha ấy đã quên gương mặt của 

tôi như thế nào dưới bộ râu ấy. Sau khi tôi đến bệnh viện và ghi danh, tôi đến căn phòng có đầy 

đủ mọi thiết bị trong bộ bảo hộ. Tôi bước vào phòng và bệnh nhận thật sự không có phản hồi nào 

trong suốt thời gian thăm viếng, nhưng khi tôi bắt đầu giới thiệu chính mình và nói với ông ta rằng 

tôi là linh mục, đến đó để cầu nguyện cho ông ấy và giúp ông lãnh các bí tích sau hết. Ông ta nói 

“cám ơn”. Đó là những lời ông ấy đã nói nhưng nó mạnh mẽ và tuyệt vời trong giây phút đó. Tôi 

cầu nguyện xin Chúa an ủi ông và ban cho ông sự bình an.  

Tôi thật biết ơn về những ơn lành Chúa ban và món quà của thiên chức linh mục.  

Anh chị em sẽ thấy quen với khuôn mặt của tôi lần nữa, và chúng tôi cũng mong gặp lại anh chị 

em khi tôi trở về vào tháng 9.  

 

Thân ái trong tình yêu Chúa Cha,  

 

 

 

Lm. Jack Shrum, 

Chánh xứ 


