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Montreal, Canada, 17 2017 -Ông Claude Paradis nghèo,vô gia cư, lang thang trên các
đường của thành phố Montreal, Canada. Ông đã phải chống chọi với tật nghiện rượu và
ma túy. Đời ông là cả một tương lai ảm đạm, và ông đã có lần nghĩ tới việc tự tử kết thúc
đời ông.
Nhưng ông đã không kết thúc cuộc sống và hôm nay ông đã trở thành linh mục dành hết
thời gian để phục vụ các nhu cầu vật chất và tinh thần cho các ngưòi lâm cảnh nghèo đói,
tù đầy và mại dâm.
Ông nói với tờ nhật báo Metro "Đường phố đã đưa tôi tới Giáo Hội và rồi cuối cùng Giáo
Hội lại đưa tôi trở lại với đường phố”
Tháng chạp vừa qua,để biểu lộ sự gần gũi và đoàn kết với với những người vô gia cư, Linh
Mục Paradis đã quyết định ngủ ngơài đường phố với những người vô gia cư để săn sóc họ.
Hy vọng của Linh Mục Paradis là Ngài muốn đồng hành với những người gặp hoàn cảnh
khó khăn, đồng thời muốn cư dân thành phố Montreal biết thực tế mà những kẻ vô gia
cư trên đường phố đang phải đối diện
Cha Paradis đã thiết lập một cơ sở cho người vô gia cư lấy tên là Cơ Sở Đức Mẹ Đường Phố.
Mỗi chiều tối Ngài đem thực phẩm đến cho họ. Ngài cũng cử hành thánh lễ, ban phép bí
tích, kể cả việc cử hành thánh lễ an táng cho các người vô gia cư.
Cha Paradis được sự cộng tác giúp đỡ của một người tên là Kevin Cardin. Ông này cũng
từng là người nghiện ngập ma túy nhưng nay đã bỏ và đã lập gia đình
Cơ sở Đức Mẹ Đường Phố được sự hỗ trợ của đức Tổng Giám Mục Christian Lépine của
Montreal. Ngài coi sáng kiến này là việc Giáo Hội hiện diện để khích lệ các người vô gia
cư. Thành phố Montreal cũng góp phần hộ trợ trung tâm này.
Cha Paradis phát biểu “ Sứ mệnh của chúng tôi đặc biệt là khuyến khích. Không giống
như nơi tạm trú, chúng tôi đi ra ngoài, đến từng người, hàn huyên với họ, đôi khi cầu
nguyện với họ trước khi họ trở về đối diện với những khó khăn khổ sở trên đường phố.
Cha Paradis đã từng biết nỗi khổ sở của cuộc sống trên đường phố. Ngài lớn lên ở vùng
Gaspé, làm y tá tại Cowansvill và đến Montreal cách đâ 25 năm. Tại Montreal,lúc đó ngài
không kiếm được việc làm. Ngài nói “ cô đơn và thất vọng đã theo đuổi đời tôi”
Sống trên đường phố tôi đã nhiều lần nghĩ tới việc tự tử. Tôi đã dùng ma túy và bạch
phiến.
Trong một lá thư được đăng trên mạng lưới “ Chiến Thắng Của Tình Yêu. Cha Paradis kể
lại việc ngài đã gặp được Chúa.
“ Tôi hãnh diện gặp được Chúa trong chính cái lúc tôi nghi ngờ về Ngài” Trên con đường
nhỏ không có người ở, đi ngang qua ngôi thánh đường cổ, không biết sức mạnh nào đã
đưa tôi vào trong giáo đường. Lúc đó tôi gặp gở Chúa thật thân mật. Tôi nhận ra rằng
Chúa không muốn tôi chết mà muốn tôi trở thành người của Giáo Hội.” Từ đó Paradis tiếp

tục chiến đấu cai nghiện và bây giờ Ngài trợ giúp những kẻ có cùng hoản cảnh như của
Ngài cách đây mấy chục năm.
Cha Paradis năm nay 57 tuổi. Suốt cuộc đời của ngài là hiến dâng để phục vụ người
nghèo. Ngài nói “ Tôi muốn sống ở đường phố cho tới chết.

