
Chicago: Sơ Stephanie chạy marathon cho Chúa 

Chạy 42 cây số (26.2 Miles) 

trên máy chạy bộ (Treadmill) 
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Sứ mệnh của các sơ dòng “Nữ Vương các Thiên thần” là nhằm phục vụ 

những người nghèo khổ của Thành phố 

Zenit 27/8/2020  

Cô Stephanie Baliga lớn lên là một vận động viên vô địch ở Rockford, 

Illinois, cô chưa một lần mơ trở thành một nữ tu, phục vụ người nghèo và 

sống một cuộc đời chiêm niệm kính thờ Bí tích Thánh Thể. 

Nhưng chương tình và kế hoạch của Thiên Chúa lại khác. Mười năm trước 

đây, Stephanie đã trở thành Sơ Stephanie, khi gia nhập Dòng Phanxicô 

Thánh Thể ở Chicago, một dòng tu mới thành lập, một trong các nhánh 

dòng sống đời phục vụ, là Dòng Nữ Vương các Thiên thần. Dòng được linh 

mục Bob Lombardo, một cha Dòng Phanxicô Thánh Thể chính thức thành 

lập theo sắc lệnh của Đức cố Hồng Y George vào ngày 1 tháng 9 năm 

2010. Mục đích chính của Dòng Nữ Vương Các Thiên thần là các công việc 

tông đồ chính của Dòng Phanxicô Thánh Thể. 

Sơ Stephanie nói với phóng viên Zenit: “Khi tôi chớm nghĩ tới đời tu, lúc 

còn học ở đại học, tôi có nghĩ đến với hội dòng Phan sinh. “Tôi đã tìm đến 

thăm nhiều cộng đoàn dòng khác nhau, nhưng không cảm thấy có chút 

thu hút nào! Cho tới khi một linh mục tại Đại học Illinois đã gợi ý cho tôi 

về Dòng Nữ Vương Các Thiên thần… Và rồi tôi đã gia nhập dòng này một 

cách tốt đẹp”. 



Con đường quyết định dấn thân vào đời tu của cô Stephanie đến sau khi 

cô bị thương nặng trong cuộc chạy đua cho đội điền kinh của Đại học 

Illinois. Cô đã tập trung tất cả cuộc sống cho cuộc chạy đua này và cô 

thừa nhận việc bị thương, đã khiến cô cảm thấy hụt hẫng và mất mát, 

thậm chí đẩy cô vào trầm cảm! May mắn thay, cô đã bám vúi vào đức tin, 

một ánh sáng mới và trong sự tìm hiểu nghiêm túc đã dẫn cô đến ơn gọi 

tu trì như ngày hôm nay. 

Lạ lùng thay, việc chạy bộ lại đóng một vai trò quan trọng trong cuộc 

sống tu trì, và thể hiện sứ mệnh tông đồ của cô. Mặc dù tai nạn chấn 

thương đã kết thúc sự nghiệp thi đấu, đại diện cho đại học của cô, nhưng 

cô vẫn là một vận động viên chạy cự ly có khả năng cao cấp và đã hoàn 

thành nhiều cuộc chạy đua đường dài (Marathon) ở thành phố Chicago từ 

năm 2011; cô đạt thành tích cá nhân xuất sắc nhất với kỷ lục là 2 giờ 53 

phút vào năm 2014. 

   
 

Sơ Stephanie đã dẫn đầu hơn 100 vận động viên (Đội OLA) tham gia vào 

các cuộc vận động lớn – như cuộc chạy đường dài của toàn Chicago - để 

gây quỹ cho sứ mệnh của sơ.  

Khi cuộc thi marathon năm nay bị hủy bỏ, vì đại dịch, Sơ Stephanie đã 

quyết định sẽ chạy chạy trên máy chạy bộ để gây quỹ. Nhóm bạn hữu hỗ 

trợ sơ cả thập kỷ qua, hy vọng có thể gây quỹ được 1 triệu đô trong năm 

nay. Trên thực tế, cuộc chạy marathon trên máy chạy bộ của sơ 

Stephanie có thể sẽ vượt qua số tiền đó. 

Cuộc chạy marathon trên máy chạy bộ của sơ đã bắt đầu vào Chủ nhật, 

ngày 23 tháng 8, được các nhân viên thể thao giám sát và phát trực tiếp 

trên mạng xã hội, lúc đầu ban tổ chức hy vọng gây quỹ được 40.000 đô... 

Nhưng khi cuộc chạy bắt đầu, sơ đã nâng mục tiêu đó lên 80.000 đô, rồi 

lần đếm mới đây đã lên đến $111,000… 

Những cố gắng gây quỹ này đã được các phương tiện truyền thông cổ súy 

qua báo chí và đài truyền hình của thành phố Chicago.  

Thời gian chạy không ngừng nghỉ của sơ trên máy chạy bộ là 3 giờ 33 

phút! Sơ có thể sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới; vì chưa có 

cuộc chạy marathon nào trên máy chạy bộ cả... 



Một nữ tu chạy đua marathon - là một cựu vận động viên vô địch - Sơ 

Stephanie đã được tôn vinh năm 2019 là “Nữ vận động viên chạy đường 

dài của thế giới”, “Runner’s World”. 

Sơ Stephanie có thể là một trong số ít nữ tu có thu nhập tương đương sáu 

con số (tiền triệu) cho công cuộc tông đồ của cộng đoàn, chỉ có điều khó 

là sơ quá bận rộn không có thời giờ tập luyện... 

Sơ cho biết: “Hầu như sơ không có giờ để tập chạy chút nào - không thực 

sự tập luyện”. “Tôi phải điều hành một cửa hàng thực phẩm, là giám đốc 

kinh doanh, là người gây quỹ, và người bảo trì và xây dựng. Sơ cũng là 

điều phối viên các nhân viên tình nguyện và dạy môn tôn giáo bán thời 

gian cho một trường Trung học”. 

 

Cửa hàng thực phẩm của Dòng do Sơ Stephanie trông coi 

Tất cả điều đó, có nghĩa là sơ leo lên máy chạy bộ để chạy 26,2 dặm 

tương đương 42 cây số là một quyết định táo bạo. Điều khó khăn nhất đối 

với vận động viên marathon phải chạy cự ly trên máy chạy bộ, như chạy 

marathon trên đường đua dài một phần tư dặm tiêu chuẩn (tương đương 

40 mét) thì phải mất chạy hơn 104 lần. 

Số tiền mà sơ Stephanie quyên góp được sẽ dành cho dự án, các hoạt 

động của thành phố Chicago, được mệnh danh là Cơ sở Từ thiện vùng Tây 

Humboldt Park (West Humboldt Park). 

Để giúp bạn đọc hiểu được phần nào các hoạt động của tổ chức từ thiện 

này, sau đây là một số số dữ liệu được thống kê vắn tắt: (Nguồn: Metro 

Chicago YMCA. “Kelly Hall Environmental Scan.” Chicago, IL, ngày 16 

tháng 9 năm 2011), vào thời điểm công cuộc được khai trương: 

-97 phần trăm trẻ em thuộc tổ chức được ăn bữa trưa miễn phí hoặc giảm 

giá 



  
Sơ Stephanie và các bữa ăn trưa Sơ Stephanie và khoa của cửa hàng 

 

-42 phần trăm các thành viên là những người thất nghiệp 

- Đa số là những người có thu nhập khoảng 11.000 đô bình quân đầu 

người hàng năm 

-67% tỷ lệ chỉ học tới trung học 

-70 phần trăm dân cư mập hoặc béo phì 

-Một trong những vùng có tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm pháp cao nhất của 

thành phố; 

- Đồ ăn nơi trong khu vực được tổ chức USDA (Cơ quan quản lý thực 

phẩm Hoa kỳ) định giá là một khu vực thiếu các thực phẩm tươi. 

  
West Humboldt Park                                  

một vùng nhiều tội phạm 
West Humboldt Park                          

một tội phạm bị bắn chết 

 

Một số cải tiến đã được thực hiện trong vài năm qua, nhưng Dòng Nữ 

Vương Các Thiên Thần vẫn tiếp tục hoạt động tại một trong những khu 

vực nguy hiểm và nghèo nhất ở Chicago. Vào năm 2020, bạo lực, bạo 

loạn, cướp bóc và súng nổ đã xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực này của 

thành phố. 

Bất chấp những tệ nạn như được nêu trên, cộng đoàn đã đóng góp 11 cư 

dân dấn thân: một làm linh mục, một sư huynh, 8 nữ tu, một tu sinh; với 

những thành đạt giáo dục và thành quả tốt đẹp. 



Nhiều người trong khu phố đã tốt nghiệp đại học với các bằng chuyên 

môn: kế toán, kinh tế, kỹ thuật, hóa học, hạt nhân và giáo dục. Có hai 

cựu y tá và một nhà nghiên cứu về bệnh á khẩu… Ngoài vận động viên đại 

học như sơ, còn có một vận động viên bóng rổ đại học nữa. 

Và sơ Alicia Torres đã đạt giải quán quân năm 2015 trong chương trình 

truyền hình về nấu ăn, một phần trong chương trình “Thực phẩm” (Food 

Network), “Thớt vàng” (Chopped), đạt giải 10.000 đô, cho quỹ cộng đồng 

để giúp đỡ những người nghèo. 

Điều gì mà các tu sĩ dòng Phan-sinh trong một khu phố nghèo và đầy 

thách đố như vậy lại đào tạo ra được một số người tốt và sáng giá như 

thế? Sơ Stephanie cho hay một giải đáp. Sơ nói: “Chúng tôi phục vụ người 

nghèo và chúng tôi tập trung vào Bí tích Thánh Thể. “Trọng tâm của cuộc 

đời chúng tôi là Thánh Lễ và Chầu Thánh thể.” 

Trong khi những phụ nữ trẻ khác, tốt nghiệp cả 10 năm đại học vẫn còn  

phải tranh đấu để xây dựng sự nghiệp hoặc lên kế hoạch cho gia đình, thì 

sơ không cần phải lo lắng về công ăn việc làm! Thiên Chúa sẽ chăm sóc 

và lo lắng mọi sự… 

“Trong 10 năm nữa, tôi vẫn có thể được bảo đảm rằng tôi đang thực hiện 

một dự án nào đó và tôi được di chuyển tới các cộng thể khác nhau; 

nhưng tôi luôn có thánh lễ và cầu nguyện hàng ngày... Tôi cũng không 

biết được điều gì sẽ xảy đến cho tôi… Luôn tin tưởng vào “sự quan phòng 

của Thiên Chúa. Xác tín rằng đây là nơi Chúa muốn chúng tôi đến để phục 

vụ cho dân của Ngài, tại vùng Tây Humboldt Park” này. 

 


