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Khi Cha Frank Jones mới đây trở lại 
Ecuador, ngài được cư dân khu ổ chuột San 
Francisco tung hô là anh hùng. Cha Jones đã 
thành lập một phòng khám, xây dựng một 
nhà thờ và sáng lập một trường học cho 
người nghèo trong những năm ngài phục vụ 
truyền giáo tại đó, trước khi tình trạng sức 
khoẻ suy yếu buộc ngài phải trở về Úc. 
 

“Những điều này thực sự làm tôi xúc động - 
tình yêu và vinh dự mà mọi người dành cho 
tôi,” ngài đã nói như thế về việc ngài trở lại 
với người dân và xứ sở mà ngài yêu quý. 
“Rất nhiều người đã có mặt ở sân bay để đón 
tôi khi tôi đến, và sau đó họ lên xe buýt và 
chúng tôi trở lại giáo điểm. Và khi đi xe trên 

đường về giáo điểm, mọi người hô vang tên tôi ‘Padre Francisco’, thật là 
tuyệt vời. Mọi người vẫn còn nhớ đến tôi và họ biết rằng tôi sẽ trở lại.” 
 

Cha Jones được mời trở lại khu San Francisco ở ngoại ô thành phố 
Guayaquil, thành phố lớn nhất của Ecuador, để chứng kiến những thành 
quả lao động của mình - khánh thành một trường học cho trẻ em khu ổ 
chuột, với những học sinh đầu tiên đã theo học và tốt nghiệp. “Cách 
Thiên Chúa ban tặng luôn khiến tôi kinh ngạc.” Cha Jones đã nói như 
vậy khi hồi tưởng về cuộc hành trình truyền giáo của mình, bắt đầu từ 
con số không và giành được trái tim của cư dân khu ổ chuột. 
 

Ngài bắt đầu hoạt động truyền giáo ở Nam Mỹ vào năm 1990, sống sáu 
năm với người da đỏ Mapuche ở phía Nam Chile, bộ tộc mà ĐGH 
Phanxicô đã đến thăm cách đây vài tháng trong chuyến tông du đến 
Chile. Rất khổ sở và khó khăn khi phải sống cách ly và còn cảm thấy cô 
đơn nữa: “Người ta phải bình 
tĩnh và suy gẫm thật nhiều mới 
có thể sống cuộc sống như thế 
với người Mapuche.” 
 

Cha Jones trở về Úc và sau đó 
đến Anh để tham dự một khoá 
học 12 tháng về các môn học về 
đào tạo và phát triển con người 
tại Học viện St Anselm, do Đức 
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cố Hồng y Basil Hume thành lập. Tại Brisbane, Cha Jones cũng đã học 
ngành y tá. 
 
Năm 2005, ngài trở lại Ecuador, ở đây Đức Tổng Giám mục giáo phận 
Guayaquil giao cho ngài một công việc dường như quá sức - thành lập 
một giáo điểm truyền giáo tại vùng ven thành phố. Ngài nói: “Tôi nhận 
thấy khu vực vô cùng nghèo nàn; thực sự khốn khó. Không có nước 
máy, không có điện, chỗ nào cũng dơ bẩn. Tôi thấy công việc rất khó 
khăn. Nhưng đây là điều mà Đức Tổng giám mục đã yêu cầu tôi làm, là 

đến đó và thành lập giáo điểm 
truyền giáo. Có hàng ngàn 
người sống ở đó đối diện với 
trại giam chính, lý do họ sống 
ở đó là để được gần những 
người thân đang bị cầm tù.” 
 

Cha Jones buộc phải mua đất 
của băng nhóm mafia địa 
phương. Đó là một bãi rác. 
Ngài đã cho lấp đất đá để xây 
dựng một ngôi nhà thờ. Cha 
Jones nói: “Tôi thấy công việc 
rất gian nan, nhưng tôi rất vui 

vì được ở đó với người dân ngay từ đầu.” Tiếp theo, ngài xây dựng một 
trung tâm y tế nhỏ, đó cũng là nơi ở của ngài khi ngài phấn đấu duy trì 
giáo điểm. 
 

Cha Jones thường xuyên bị băng nhóm mafia đe doạ. Ngài phải cần 
đến một người bảo vệ 24 giờ, ngài có hai con chó và các cửa ra vào 
nhà ngài được làm bằng thép dày và khoá bằng những ổ khóa chắc 
chắn. Một trong những nữ tu làm việc bên cạnh ngài có một khẩu súng 
và sơ thường bắn lên trời để dọa những kẻ đột nhập. 
 

Cha Jones nói: “Có thời điểm 
chúng tôi sắp bị đuổi ra khỏi khu 
đất. Cảnh sát đến chiếm đất, một 
tình huống có thể biến thành bạo 
lực. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện. Tôi 
cầu nguyện mỗi ngày một giờ 
trong thành phố, trước tượng 
Chúa Kitô cầu xin để không bị 
đuổi ra khỏi khu đất của chúng tôi. 
Điều này đã khiến tôi trở nên rất 
gần gũi với người dân vì tôi cũng 
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ở trong cùng hoàn cảnh như họ.” 
 

Vào phút cuối, chính quyền địa phương đã can thiệp để cứu giáo điểm. 
Cha Jones nhớ lại: “Họ cho biết vì Giáo hội đã hiện diện ở đó, cung cấp 
dịch vụ trông coi trẻ và có một trung tâm dinh dưỡng và một cơ sở y tế 
đã khai trương, nên họ đã đảo ngược quyết định và cho phép chúng tôi 
ở lại. Đó là một thời khắc tuyệt vời. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.” 
 

Sau đó, Đức Tổng Giám mục yêu cầu Cha Jones xây một ngôi trường - 
một ngôi trường giáo dục trẻ em và trẻ em ổ chuột giúp thay đổi cuộc 
sống của chúng. Cha nói: “Tôi tự hỏi không biết sẽ kiếm đâu ra tiền.” 
Cũng vào thời gian đó, Cha Jones trở thành giám tỉnh của tỉnh dòng 
Ecuador cho dòng của mình là Hội Truyền giáo Thánh Giacôbê Tông Đồ. 
 

Ngài bắt đầu hợp tác chặt chẽ với 
các nữ tu dòng Oblata, một dòng 
nữ ở Ecuador dấn thân giáo dục 
người nghèo. Cha Jones nhận ra 
rằng chính các sơ có thể dạy nghề 
và đào tạo thiêng liêng cho trẻ em 
và gia đình của chúng. 
 

Cha Jones cho biết sự quảng đại 
của người Công giáo tại giáo xứ 
trước đây của ngài ở Úc rất giúp 
ích trong việc xây dựng giáo điểm. 

Tại Ecuador, ngài tiếp cận chủ các nhà máy lớn và được họ hỗ trợ rất 
nhiều, trong đó một chủ nhà máy sơn đã đồng ý hỗ trợ trả tiền lương 
cho giáo viên trong trường của giáo điểm. Cha Jones nói: “Sự quảng đại 
như thế phải đến từ những con người rất gần gũi với Thiên Chúa. Cách 
Thiên Chúa ban tặng luôn khiến tôi kinh ngạc.” 
 

Tuy rất nhiệt tình truyền giáo, 
nhưng Cha Jones nhận thấy sức 
khoẻ của mình ngày càng suy 
giảm - bị huỷ hoại do công việc 
nặng nhọc hàng ngày tại khu ổ 
chuột. Ngài bị các bệnh nhiễm ký 
sinh trùng trong phổi và giun gây 
tổn thương cho tim của ngài. 
Ngài cho biết: “Tôi đã trở lại Úc 
để phẫu thuật bàn chân và đó là 
khi tôi phát hiện ra mình bị bệnh 
nặng và tôi được bác sĩ tim 
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mạch và chuyên gia về phổi khuyên nên không quay lại [Ecuador]. Tôi 
chết lặng đi và rất là buồn. Người dân và các linh mục ở đó cũng vậy. 
Nhưng quyết định đã được đưa ra.” 
 

Năm 2010, giám mục của ngài khuyên cha Jones, vì sức khoẻ của mình, 
nên ở lại Úc, tại đây ngài phục vụ tại các giáo xứ ở Brisbane. Tuy nhiên, 
cha Jones vẫn duy trì công việc truyền giáo của 
mình, với việc hai giáo xứ của ngài đang hỗ trợ 
công cuộc truyền giáo ở Timor Leste, đặc biệt là 
tại giáo xứ Metinaro, ở đây một trường mẫu 
giáo đang được xây dựng cũng như các kế 
hoạch đang hình thành nhằm xây dựng một tu 
viện cho một cộng đoàn nữ tu mới. Hoạt động 
truyền giáo luôn nằm trong tim cha Jones, vì 
ngài vẫn giữ liên lạc với giáo xứ cũ của ngài ở 
Ecuador: “Công đồng Vatican II đã dạy rằng hoạt động truyền giáo là 
hoạt động lớn lao nhất và thiêng liêng nhất của Giáo hội.” 
 
Tác giả: Mark Bowling 


