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Bản Tin Hàng Tuần 
CN LỄ CHÚA KITÔ VUA 

 
 
 

 
 

Lạy Vua Giêsu, 
là Vua cai trị nhân loại  

bằng tình yêu thương hy sinh  
vô bờ bến… 

Xin cho chúng con biết sống  
yêu thương bác ái  

với mọi người anh chị em,  
sống xứng đáng là con cái Chúa,  
và là dấu chứng tình yêu Chúa  

giữa mọi người. 
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TIN MỪNG 
Mt 25, 31-46  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh 
quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của 
Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia 
họra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn 
dê ởbên trái. "Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi 
những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn 
bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta 
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình 
trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, 
các ngươi đãđến với Ta". "Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao 
giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng 
con thấy Chúa là lữkhách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng 
con thấy Chúa yếuđau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua 
đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong 
các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta". "Rồi 
Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui 
khỏi mặt Ta mà vào lửa muônđời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì 
xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là 
khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; 
Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!" "Bấy giờ họ cũng đáp lại 
rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng conđã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình 
trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy 
Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm 
cho một trong các anh em bé mọn nhất của Tađây, là các ngươi đã không làm 
cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các 
người lành thì được vào cõi sống ngàn thu". 
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Tha nhân là thân thể Chúa Giêsu 
LM Trần Ngà 

Một linh mục nọ ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ rằng: "Khi trao Mình Thánh 
Chúa cho anh chị em, tôi nâng Mình Thánh Chúa lên và nói: Mình Thánh Chúa 
Kitô! Tất cả anh chị em đều tin thật đó là Mình Thánh Chúa và từng người đáp 
lại: Amen, nghĩa là mỗi người tuyên xưng đó chính là Mình Thánh Chúa thật sự 
và cung kính rước Người vào lòng. Thế nhưng, nếu tôi chỉ vào từng người ngồi 
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quanh đây và nói: Đây là thân thể Chúa Giêsu thì có lẽ anh chị em không tin 
người đó là thân thể Chúa, không tỏ lòng tôn kính và không muốn đón rước 
người đó vào nhà mình, nếu không ưa thích người đó.  

Ngay lúc đó, dưới hàng ghế giáo dân có tiếng xì xào. Hình như nhiều người 
không đồng quan điểm với Cha sở về nội dung nầy. 

Sau thánh lễ hôm ấy, một thanh niên đến gặp cha sở và thưa: 

- Thưa cha, trong bài giảng hôm nay, chúng con giật mình khi nghe Cha nói 
từng người chung quanh chúng ta đây, kể cả những người tàn tật, bần cùng, tội 
lỗi... đều là thân thể Chúa Giêsu. 

- Thế anh không tin mọi người là thân thể Chúa Giêsu sao? 

- Con tin tấm bánh thánh mà linh mục đã truyền phép và trao cho giáo dân rước 
lễ thật sự là Thân Thể Chúa; còn người cha, người mẹ, người anh chị em, người 
láng giềng... không thể là thân thể Chúa được. Cha có bằng chứng gì chứng tỏ 
tha nhân là thân thể Chúa Giêsu không? 

- Nói có sách, mách có chứng. Bằng chứng đây (giơ cuốn Tân Ước ra), anh hãy 
đọc Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rin-tô: "Nào anh em 
chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?" (I Cr 6, 
15). 

- Thật thế ư? Thế thì Cha có biết vì sao thánh Phaolô nói bạo như thế không? 

- Thánh Phaolô dạy điều nầy căn cứ vào kinh nghiệm bản thân. Hồi ấy, Phaolô 
chưa tin vào Chúa Giêsu, ông nhiệt thành với lề luật và hăm hở tìm bắt những 
người theo Chúa Giêsu. Nên nhớ là vào thời điểm đó Chúa Giêsu đã sống lại và 
lên trời rồi. 

Trên đường Damas, Phaolô bị quật ngã và có tiếng Chúa Giêsu vang lên giữa 
thinh không: "Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" Phaolô hết sức kinh hoàng: 
"Thưa Ngài, Ngài là ai?" Có tiếng từ trời đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt 
bớ". (Cv 22, 6-9) 

Thế là từ hôm ấy, Phaolô không dám bắt bớ các tín hữu nữa, vì ông biết rằng: họ 
là những Giêsu khác, bắt bớ họ là bắt bớ Chúa Giêsu. 

Người thanh niên vẫn còn hoài nghi, anh hỏi tiếp: 
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- Vậy thưa cha, đó là giáo lý của thánh Phaolô. Còn về phần Chúa Giêsu, có bao 
giờ Người dạy như thế không? 

- Có chứ! Nào, mời anh lật qua Tin Mừng Matthêu, chương 25, trong dụ ngôn về 
ngày phán xét cuối cùng. Đó là bài chúng ta vừa nghe đọc hôm nay đây. 

Qua dụ ngôn nầy, Chúa Giêsu tỏ cho thấy những ai cho những người đói khát 
đầu đường xó chợ một bát cơm thì Chúa nói là họ cho Chúa ăn. Những ai cho 
người rách rưới hoặc mình trần một manh áo, thì Chúa nói là họ đã cho Người 
mặc. Những ai cho người sa cơ thất thế không nơi nương tựa được trú ngụ một 
thời gian thì Chúa nói là họ đã cho Chúa trọ nhà... Nói như thế, Chúa Giêsu tự 
đồng hoá mình với mọi người chung quanh. Nói khác đi, bất cứ ai cũng được 
Chúa Giêsu nhìn nhận là chính Người. 

- Thật thế ư? Vậy mà lâu nay con không ý thức điều đó. Và thưa cha, sách giáo 
lý công giáo có chỗ nào nói như thế không cha? 

- Đây, giáo lý công giáo đây, anh mở ra xem, bài nói về Bí tích thánh tẩy, số 
1267: "Bí tích thánh tẩy làm cho chúng ta thành chi thể trong Thân Thể Chúa 
Kitô". 

- Thế các Đức Giáo Hoàng có dạy như thế không? 

- Đây nữa (chìa sách ra), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tâm thư gửi 
các gia đình có viết, anh đọc thử xem: "Thiên Chúa đã đồng hoá với người cha, 
người mẹ, người con trong gia đình. Những gì mỗi thành viên trong gia đình làm 
cho nhau là làm cho chính Chúa". 

- Thưa Cha, khi mới bước vào gặp cha, con không tin tha nhân là thân thể Chúa 
Giêsu, nhưng bây giờ thì con đã tin. Nhưng xin hỏi cha, vậy con có buộc phải 
tôn kính tha nhân như tôn kính Chúa trong nhà thờ không? 

- Trước hết, anh hãy nghe lời dạy của Mẹ Têrêxa Calcutta. Hôm ấy, có một thiếu 
nữ Ấn-độ đến gặp Mẹ Têrêxa Calcutta để tìm hiểu Hội Dòng của Mẹ. Trước hết, 
Mẹ nói với người thiếu nữ ấy: "Con hãy qua nhà hấp hối. Ở đó, con sẽ gặp nhiều 
người bất hạnh nghèo khổ, bệnh tật đang nằm chờ chết. Con hãy săn sóc an ủi 
họ". 

Thiếu nữ vừa quay lưng đi thì Mẹ Têrêxa gọi giật lại: "Nầy con, khi dâng thánh 
lễ, con thấy linh mục trân trọng mình thánh Chúa Giêsu sau khi truyền phép thế 
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nào, thì con cũng hãy trân trọng những con người bất hạnh ấy như thế". 

Nói như thế, Mẹ Têrêxa Calcutta muốn dạy rằng: mỗi một con người dù bần 
cùng khốn khổ đến đâu cũng phải được tôn trọng như Mình Thánh Chúa. 

- Ngoài Mẹ Têrêxa Calcutta, có vị thánh nào khác tôn trọng con người như 
chính thân thể Chúa Giêsu nữa không? 

- Có nhiều: thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Elisabet Hung-ga-ri, thánh Phanxicô 
Atxidi, vv... Có lần Phanxicô gặp một người phong hủi rất ghê tởm. Ban đầu Anh 
định xa lánh, nhưng sau đó, Phanxicô cảm nhận ra người phong hủi đó là một 
phần thân thể bị thương tích, bị lở loét của Chúa Giêsu, nên Anh đã đến chào 
hỏi và ôm hôn người phong hủi đó. 

- Thưa cha, con thấy nhiều tín hữu rất mực tôn kính Chúa Giêsu trên bàn thờ, 
còn những chi thể sống động của Chúa Giêsu trong đời thường thì hình như 
không được ai tôn kính. 

- Đúng thế! Vì vậy, thánh Gioan kim khẩu dạy chúng ta đừng phân biệt đối xử 
giữa Chúa Giêsu trong nhà thờ và Chúa Giêsu ngoài nhà thờ. Chúa Giêsu trong 
nhà thờ và Chúa Giêsu ngoài nhà thờ, tức là những anh chị em khác, phải được 
tôn trọng như nhau. Để tôi đọc cho anh nghe lời dạy của người: 

"Bạn muốn tôn kính thân thể Đức Kitô ư? Chớ khinh chê thân thể ấy khi thân thể 
ấy trần trụi. Đừng có thái độ nầy là trong nhà thờ thì tôn kính, cho thân thể 
Người mang những y phục lụa là gấm vóc, nhưng ở ngoài lại coi thường, để cho 
thân thể ấy phải giá lạnh và trần trụi. Thân thể Chúa ở đây (trong nhà thờ) 
không cần y phục, nhưng cần tâm hồn trong trắng; còn thân thể Chúa ngoài kia 
(tức là tha nhân) thì cần được chăm lo tận tình." 

- Thưa cha, dường như đối với nhiều người, việc khinh dể, nhạo báng, xúc phạm 
đến anh chị em chung quanh là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng quan tâm. 

- Đó là một sai lầm tai hại vì đến ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ nói với những kẻ 
ấy rằng: "Quân bị nguyền rủa kia! Hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào chốn cực 
hình đời đời dành cho ma quỷ và các thần dữ, vì xưa kia, ngươi đã khinh dể, 
nhạo báng, xúc phạm đến ta!..." 

Nội dung trên đây là giáo lý cốt tuỷ của đạo thánh Chúa. Nếu chúng ta tuân giữ 
được giáo huấn cốt tuỷ nầy thì đã nắm chắc được chiếc vé vào cửa thiên đàng 
trong tay, vì thánh Phaolô trong thư Rôma khẳng định rằng: "Ai yêu thương 
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người là đã chu toàn lề luật" (Rm 13, 10). 

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta giữ trọn giáo huấn nầy để làm cho thế giới nầy 
ấm lên bằng tình yêu thương nhân ái, đồng thời nhờ đó, tất cả chúng ta mai đây 
sẽ được Vua Giêsu mời đón vào hưởng hạnh phúc đời đời với Người trên thiên 
quốc. 

SỐNG ĐẠO 
Linh Mục là như thế đó  

Thư một linh mục Công giáo gửi báo The New York Times.  
“Đây là một bài đọc hữu ích để tái lập sự quân bình phần nào so với một sự 
tấn công dàn dựng của nhiều phương tiện truyền thông.  Liệu việc tìm kiếm 
sự thật không đòi hỏi rằng các thực tại tiêu cực không ngăn cản chúng ta 
nhìn thấy các thực tại tích cực, khi các thực tại này có thể khuyến khích 
chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta làm sự thiện chăng?  Nó cũng sẽ là 
một thuốc chữa cho sự rầu rĩ lan tràn”.    
Nhật báo The New York Times là một tờ báo lâu đời ở Mỹ, nổi tiếng là 
chống đạo Công giáo một cách có hệ thống.  Báo này khai thác, quá nhiều 
và không công bằng, một vài vụ linh mục ấu dâm ở Mỹ và nơi khác, trong 
khi không hề đưa tin về tuyệt đại đa số linh mục có tâm huyết với Giáo Hội, 
hy sinh cuộc đời vì Chúa và vì tha nhân.  Do đó linh mục Martín Lasarte, 
người Uruguay, Dòng Don Bosco (SDB), một nhà truyền giáo ở Angola từ 
20 năm qua, đã viết bài dưới đây gửi nhật báo The New York Times ngày 6-
4-2010.  Dễ hiểu là nhật báo không hề trả lời lá thư của cha.  Vài ngày sau, 
lá thư được đăng trên trang mạng Enfoques Positivos ở Argentina, và phát 
tán nhanh trên các trang mạng bằng tiếng Tây Ban Nha.  Sau đó, bản dịch 
tiếng Anh được phổ biến ở nhiều nước nói tiếng Anh.  Mới đây, bản dịch 
tiếng Pháp được trang www.riposte-catholique.fr đăng ngày 22-3-2013. 
 
Trân trọng kính chuyển bài viết để tưởng nhớ về cha Giuse Nguyễn Công 
Minh SVD đã được Chúa gọi về NHÀ CHA ngày 14/11/2014.  
  
Anh bạn phóng viên thân mến, 
Tôi chỉ là một linh mục Công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và 
tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola với tư 
cách là một nhà truyền giáo.  
Tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của 
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bạn, sự phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm, nhưng trong một cách bệnh 
hoạn, vì chỉ tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong 
quá khứ.  
Có một trường hợp linh mục ấu dâm, trong một thành phố của Mỹ, trong 
những năm 1970, một trường hợp ở Úc trong thập niên 1980, và cứ như thế, 
có trường hợp mới đây hơn....  Chắc chắn rằng tất cả các trường hợp này 
đáng bị khiển trách!  
Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại, 
đầy thành kiến và thậm chí hận thù nữa.  Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về 
sự dữ lớn lao rằng các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, lại 
là con dao găm trong cuộc sống của các người vô tội.  Không có từ ngữ nào 
để biện minh cho các hành vi như vậy.  Không có nghi ngờ rằng Giáo Hội 
phải đứng về phía kẻ yếu, và người nghèo.  Vì lý do này, tất cả các biện 
pháp mà người ta có thể dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em 
sẽ luôn luôn là một ưu tiên.  
Nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ít tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng 
ngàn các linh mục khác, đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, 
thanh thiếu niên và các người bất hạnh nhất ở bốn phương trời của thế giới.  
Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan 
tâm đề nói tới:  
1) Tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn do chiến tranh trong năm 
2002, để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói từ Cangumbe đến Lwena 
(Angola), bởi vì cả chính quyền không thể làm được và cả các tổ chức phi 
chính phủ không được phép làm. 
2) Tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do việc di chuyển chỗ ở vì chiến 
tranh. 
3) Chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico, nhờ một trung 
tâm y tế duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km2, với việc 
phân phát thực phẩm và các loại giống cây trồng.  
4) Chúng tôi đã có thể cung cấp giáo dục và trường học trong mười năm qua 
cho hơn 110.000 trẻ em.  
5) Cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở 
các trại du kích quân, sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí, bởi vì thực 
phẩm của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ. 
 
6) Không phải là tin tức thú vị khi một linh mục 75 tuổi, Cha Roberto, rảo 
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qua thành phố Luanda ban đêm, chăm sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến 
một nơi trú ngụ, để cho họ không bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít để kiếm 
sống. 
7) Việc xoá nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay sao?  
8) Các linh mục, như cha Stéphane, tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu 
niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp, để họ tạm lánh nạn. 
9) Linh mục Maiato, 80 tuổi, đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo, an ủi 
người bệnh và người tuyệt vọng.  
10) Không phải là tin hấp dẫn khi hơn 60.000 trong số 400.000 linh mục và tu sĩ 
hiện nay đã rời đất nước và gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc 
gia khác trong các trại phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho trẻ em bị cáo 
buộc là phù thủy, hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì AIDS, trong các 
trường học dành cho người nghèo nhất, trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận 
người nhiễm HIV......  
11) Nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền 
giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác.  
12) Không phải là tin hấp dẫn sao khi bạn tôi, Cha Marcos Aurelio, để giải cứu 
trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa các em từ Kalulo đến Dondo và khi 
trên đường trở về, cha bị bắn chết; và một tu sĩ tên là Phanxicô và năm nữ giáo lý 
viên, bị chết trong một tai nạn, khi họ đi giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo 
lánh nhất của đất nước.  
13) Hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y 
tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản.  
14) Nhiều người khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ, khi đi thăm các tín hữu; 
quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu vực 
ấy... không ai sống hơn 40 tuổi cả....  
15) Không phải là tin hấp dẫn sao, khi một linh mục "bình thường" sống công 
việc hàng ngày của mình, trong các khó khăn và niềm vui của mình, sống âm 
thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ.  
Sự thật, là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ 
mang "Tin Mừng", và Tin Mừng này, không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng 
Phục Sinh.  Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát 
triển.  
Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm, hơn là gây 
tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và 
người nghèo khó.  
Tôi không muốn làm một biện hộ cho Giáo Hội và các linh mục.  
Một linh mục không phải là một anh hùng, cũng không phải là một người rối 
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loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con 
người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của 
mình.  
Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự mỏng giòn như các người khác; 
nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác....  Việc nhấn 
mạnh một cách ám ảnh bẩm sinh và phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi 
mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng 
linh mục Công Giáo, do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm.  
Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm Chân, Thiện, 
Mỹ.  Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn. 
 
Chào anh trong Đức Kitô,  
Linh mục Martin Lasarte, SDB  
 
"Quá khứ của con, Lạy Chúa, con phó thác cho lòng Thương xót của Chúa; hiện 
tại của con, cho Tình yêu Chúa; và tương lai của con, cho sự Quan Phòng của 
Chúa”.  

Nguyễn Trọng Đa dịch 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC: Đừng khư khư giữ lấy những ơn ban 
Theo news.va- “Chúa Giêsu không muốn chúng ta khư khư giữ lấy ân sủng cho 
riêng mình … Ngài muốn chúng ta sử dụng nó để mưu ích cho người khác. Đó là 
sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin hàng tuần 
vào Chúa Nhật hôm qua, 16.11. ĐTC đã dựa vào đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 33 
TN kể về dụ ngôn liên quan đến việc sinh lợi những tài năng mà Chúa ban. 
 ĐTC mời gọi mọi người hãy đọc lại và suy gẫm đoạn Tin Mừng theo thánh 
Matthêu (25: 14-30). “Các khả năng, sự phong phú, đời sống tinh thần lành 
mạnh, các thiện ích mà Thiên Chúa trao cho tôi – tôi đã làm cho chúng phát triển 
như thế nào để phục vụ tha nhân? Hay tôi chỉ ôm lấy khư khư cho riêng bản thân 
mình? 

Thiên Chúa biết mỗi người chúng ta, và trao cho mỗi người chúng ta điều tốt 
nhất. Mặc dù chúng ta không nhận được những ơn ban như nhau. Nhưng tất cả 
chúng ta đều có điểm chung đó là Thiên Chúa tin tưởng và trao phó cho chúng 
ta. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa đã hy vọng nơi chúng ta! Chúng 
ta không bị lừa dối, chúng ta đừng sợ hãi. Nhưng chúng ta phải tin vào Thiên 
Chúa, Đấng đã tin tin tưởng chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria đã thể hiện thái độ 
này một cách đẹp và trọn vẹn nhất. Mẹ đón nhận và hân hoan với hồng ân lớn 
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lao nhất đó là Chúa Giêsu, và trao Chúa Giêsu cho nhân loại này bằng một tâm 
hồn quảng đại. Chúng ta hãy nài xin Mẹ giúp chúng ta trở nên những tôi tớ khôn 
ngoan và trung tín để tham dự vào niềm vui của Chúa chúng ta.” 

ĐTC: Con người phải đặt ở vị trí trung tâm chứ không phải tiền bạc 
Theo zenit- Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng để công việc, nghề nghiệp trên 
thế giới được thăng tiến người ta phải dựa trên Lời Chúa và phải biết thường 
xuyên cầu nguyện. 
Đó là lời phát biểu của ĐTC hôm 14.11 nhân dịp Đại hội các nhà kinh tế thế giới 
hàng năm tại Rome. ĐTC nhắn nhủ họ rằng có một “cám dỗ lớn” là hay đặt lợi 
ích cá nhân trên lợi ích chung. 

ĐTC nhắc họ nghĩ đến một thực tế của những người thất nghiệp: “Theo điều tra 
mang tính chuyên môn, các bạn đã thấy rõ một thực tế là hiện nay có rất nhiều 
người công việc bấp bênh, và số khác thất nghiệp; nhiều người trẻ vất vả tìm 
việc”. 
Đức Thánh Cha mời gọi các chuyên gia kinh tế rằng hãy đặt lợi ích chung của 
mọi người trên lợi ích riêng của mình. 

Điều này “Đòi buộc nơi tất cả mọi người”, đặc biệt là những người làm việc 
trong các lĩnh vực kinh tế tài chính”, nhằm đóng góp một cách tích cực trong vai 
trò xây dựng cuộc sống hằng ngày, dẫu biết rằng có những điều lệ, lịch sử và 
khuôn mặt riêng.” 

Để làm điều này, cần phải có đời sống cầu nguyện và sống Lời Chúa đồng thời 
phải biết “đi ra” gặp gỡ và giúp đỡ những người nghèo, người bị bỏ rơi. 

ĐTC nói rằng nền kinh tế và tài chính là những chiều kích hoạt động của con 
người, và là những cơ hội để “gặp gỡ, đối thoại, hợp tác, nhận ra những giá trị 
chân thật, phục vụ không đòi đền đáp và thăng tiến phẩm giá công việc.” ĐTC 
nhấn mạnh rằng nhân phẩm con người phải được ở trung tâm chứ không phải là 
tiền bạc.  

ĐTC kêu gọi các lãnh đạo G-20 

VATICAN. Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh của khối G-20 nhóm tại Brisbane, 
Australia trong hai ngày 15 và 16.11 sắp đến, ĐTC kêu gọi các vị lãnh đạo G-20 
tiếp tục tìm cách cải tiến nền kinh tế thế giới vfa đừng quên số phận của bao 
nhiêu người nghèo trong các cuộc thảo luận và quyết định sắp tới. Trong thư gửi 
thủ tướng Tony Abbot của Australia, cũng là chủ tịch Hội nghị, ĐTC khẳng định 
rằng mức độ thành công của khối G-20 sẽ không phải chỉ ở trong các con số 
thống kê, nhưng nơi sự cải tiến thực sự điều kiện sinh sống của các gia đình 
nghèo và giảm bớt mọi hình thức chênh lệch không thể chấp nhận được. ĐTC 
cũng thỉnh cầu các vị lãnh đạo thuộc 20 cường quốc kinh tế tìm phương thế 
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chấm dứt sự gây hấn bất công chống các nhóm tôn giáo và chủng tộc, đồng thời 
tìm cách loại trừ tận căn gây ra nạn khủng bố đang lên tới mức độ không thể 
tưởng tượng được. 

125 triệu cuốn Kinh Thánh được ấn hành ở Trung Quốc  

NAM KINH. Nhà xuất bản Amity ở Nam Kinh, Trung Quốc, đã ấn hành 125 
triệu cuốn Kinh Thánh, và nhu cầu Kinh Thánh gia tăng tại nước này. Nhà xuất 
bản Amity được coi là nhà in Kinh Thánh lớn nhất trên thế giới và là nhà xuất 
bản duy nhất được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, tuy rằng cho rất nhiều nhà 
in “lậu” ở nước này. Theo thông cáo công bố hôm 07.11 vừa qua, Nhà xuất bản 
Amity cho biết: cách đây 2 năm, sau khi ấn hành cuốn kinh thánh thứ 1 triệu, thì 
nhà in này đã bán 65 triệu 700 ngàn cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Hoa, và 59 
triệu 300 ngàn cuốn xuất bản tới 70 nước trên thế giới. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho xây dựng phòng tắm cho người vô gia cư 
Vatican Insider đăng bài liên quan đến việc Giám Mục Konrad Krajewski mời 
Franco dùng bữa tối. Franco là một người vô gia cư tại Roma trong 10 năm qua 
nhưng ông này đã từ choối lời mời vì cho rằng ông quá hôi hám để nhận lời mời 
từ Đức GM. 
Thông điệp này đã ngay lập tức nhận được sự hồi đáp. ĐGH Phanxico đã cho 
xây dựng ba phòng tắm dành riêng cho người vô gia cự trong khu vực nhà vệ 
sinh công cộng cho khách hành hương. Đáp lại lời kêu gọi của GM Konrad 
Krajewski, 10 giáo xứ với số người vô gia cư nhiều nhất tại Rôma cũng đã xây 
dựng các phòng tắm dành riêng cho họ. 

ĐGH cũng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 77 của mình cũng với những người vô 
gia cư tại nhà khách thánh Martha ngày 17/12/2013. 

Khi còn là Đức ông, cha Krajewski hay vẫn được gọi là Cha Conrad đã luôn hỗ 
trợ người nghèo trong nhiều năm qua. Chính vì thế, ĐGH Phanxico đã bổ nhiệm 
ngài làm giám mục và trao phó tác vụ phục vụ người nghèo. GM Krajewski có 
nhiệm vụ “đáp ứng tức khắc” các hỗ trợ tài chính nhỏ cho những ai đang gặp khó 
khăn. 

Thủ đô Roma luôn có các chương trình bác ái từ thiện từ tổ chức Caritas cho đến 
cộng đoàn Sant’Egidio, và các chương trình từ các giáo xứ. Cộng đoàn 
Sant’Egidio, là một nơi tiên phong trong các chương trình giúp đỡ người vô gia 
cư, đã cho xuất bản một cẩm nang “Các chỗ ăn ngủ và vệ sinh”. Những địa diểm 
này luôn đông đúc người. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Thánh Lễ Tạ Ơn 
Ngày: Thanksgiving Day 11/27/2014 
Thời gian: 9:00 AM 
Địa điểm: Nhà Thờ 
Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hiệp 
thông với Giáo Xứ và bày tỏ lòng biết ơn đất nước và người dân Hoa Kỳ. 
Sổ số cây Noel 2014  
Do hội Knights of Columbus tổ chức   
Ngày 5/12/2014 
Thời gian: 6:00 – 9:00 PM 
Địa điểm: Nhà Thờ 
Giá vé: $10.00; trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí 
Mọi lợi nhuận sẽ xung vào Quỹ xây dựng Thánh Đường. 
10% huê hồng ủng hộ quỹ Cộng Đoàn 
Brandon Yuong Photography: chuyên chụp ảnh Đám Cưới Hỏi 
Chuyên nghiệp, sáng tạo, hình ảnh đẹp, ấn tượng, lãng mạng 
Website: http://brandonyuong.com & Email: celebrate@brandonyuong.com  
10% huê hồng cho CĐ ĐMLV nếu đơn đặt hàng được giới thiệu từ  
CĐ ĐMLV 

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2014-2015 
Khai giảng: 21/9/2014  
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VƯỜN ADONG & EVA 

Quy luật tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha 
Trong cuộc sống, có người muốn nhận nhiều hơn cho, lại có người thích sòng 
phẳng, nhận bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Nhiều người không biết rằng, cần phải 
biết cho đi trước khi muốn nhận lại. Và khi cho đi họ sẽ còn hạnh phúc hơn rất 
nhiều so với việc tính toán, so đo. 
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ 
và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng 
nhẹ khác nhau. 
Sòng phẳng: Cho bằng Nhận 
Ích kỷ: Cho ít hơn Nhận 
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Vị tha: Cho nhiều hơn Nhận 
Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng: 
- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối 
Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng. 
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi. 
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng 
tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính 
tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn. 
Ích kỷ: 
- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua 
được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó. 
Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên: 
- Tôi nói vậy không đúng à? 
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì 
nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó. 
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng: 
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều 
mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô 
hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con 
cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 
gánh hành lý của tôi thường cân nhau. 
Ích kỷ tán thành: 
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng 
phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”. 
Sòng phẳng trầm ngâm: 
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều – ít, 
luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều 
lúc trống rỗng, vô cảm. 
Ích kỷ: 
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho 
Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà. 
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi. 
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát 
gì không? Cho như thế có nhiều quá không? 
- Anh có người yêu không? 
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ 
mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn 
nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi. 
Tàu qua cầu vượt sông Âu lo. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của 
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Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới 
người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai 
bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời: 
- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của 
bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, 
mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu 
của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi 
nói vậy có phải không hai anh? 
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mãi nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm: 
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân – Cho nhiều hơn Nhận. 
Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy 
rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được 
hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh 
thản, đủ đầy. 
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì 
phải còn ít đi mới phải. 
Vị tha mỉm cười: 
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu 
thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh. 
Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, 
lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, 
chậm dần rồi dừng hẳn. 
Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội 
dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu 
nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra 
quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới 
thấy và thấu hiểu. 
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc 
bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những 
người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi 
người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón 
đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.  
Simon Hoa 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nỗi buồn của người Việt già ở Nursing Home 
Theo một thống kê của Cơ quan an sinh xã hội bang California, Mỹ, trong 
tổng số 400 nghìn người Việt hiện đang sinh sống ở miền Nam California, 
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có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi. 1/3 ở chung với con cháu. Số còn lại, 
ở trong các viện dưỡng lão (nursing home). Vẫn theo thống kê này, những 
người Việt già trên đất Mỹ rất sợ bị đưa vào nursing home! 
1. Xế chiều 29 tháng Chạp, tôi lái xe đến Viện Dưỡng lão thành 
phốWestminster, Orange County. Đây là cơ sở được xem như khá nhất trong 
số những viện dưỡng lão tại miền Nam Cali. Vì là ngày giáp tết nên quang 
cảnh khá lặng lẽ. Ở các lối đi trong khu vực dành cho người Việt, trên 
những băng ghế đặt rải rác dưới những tàn cây, không có cụ nào tản bộ hay 
ngồi nghỉ chân, trò chuyện. Bãi đậu xe cũng chỉ thấy lác đác vài chiếc của 
nhân viên trực. Nhìn qua khu dành cho người Mỹ, người Hàn Quốc và khu 
dành cho người Mexico thì đông người hơn. Có lẽ họ không biết hôm nay là 
giao thừa của người Việt. 
Vào trong, tất cả đều vắng vẻ. Một lát, tôi mới thấy một y tá đẩy chiếc xe 
lăn, trên đó là một cụ ngoẹo đầu, mắt nhắm nghiền, rớt dãi chảy dài xuống 
khóe miệng. Trước cửa phòng số 6, một bà ngồi im lìm trên chiếc ghế nhựa, 
nét mặt thẫn thờ. Tôi hỏi: "Bà có con cháu vào thăm chưa?". Nhìn tôi một 
lát, bà lắc đầu kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi. 
Tên bà là Trần Thị Nghị, 74 tuổi. Bà sang đây theo diện bảo lãnh của đứa 
con trai. Bà kể: "Hồi đầu, mọi sự tốt đẹp lắm. Nhưng được vài năm, con dâu 
tôi nói tôi ở dơ vì lúc đứa cháu nội bị sổ mũi, tôi lấy tay bóp mũi, vắt nước 
mũi cho nó. Bực mình quá, tôi nói hồi nhỏ tao cũng hay vắt nước mũi cho 
chồng mày vậy, mà có sao đâu! Thế là nó cấm tôi không được đụng đến con 
nó nữa. 3 tháng sau, chồng nó nghe lời nó, đưa tôi vào đây". 
Ở một phòng khác, cụ ông Nguyễn Văn Đức, 71 tuổi, nằm co quắp trên 
giường. Hỏi ra mới biết cụ bị bệnh suyễn. Đưa tay chỉ một hộp bánh, 2 hộp 
mứt, 2 hộp kẹo nằm chỏng chơ trên bàn, cụ phều phào: "Cái này con tôi cho, 
cái kia là của hội thiện nguyện, còn hộp đó là quà tặng của nhà chùa". 
Theo tập quán người Việt, một gia đình mà 2, 3 thế hệ gồm ông bà, cha mẹ, 
con cháu cùng ở chung với nhau thì được xem như gia đình hạnh phúc, ăn ở 
có đức, có hiếu. Nhưng người Mỹ nói riêng và người phương Tây nói 
chung, với bản tính thực tế thì họ lại không nghĩ vậy bởi lẽ ngay từ khi còn 
trẻ, họ đã được học tính tự lập - và điều này đã tác động rất lớn đến thế hệ 
người Việt thứ 2, thứ 3 - là những người sang Mỹ từ khi còn bé, hoặc sinh ra 
trên đất Mỹ. Họ hầu như ít nói tiếng Việt mà chỉ dùng tiếng Mỹ - ngay cả 
khi về nhà. 
Phần lớn họ chịu ảnh hưởng nặng của lối sống Mỹ: 18 tuổi là ra ở riêng, cha 
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mẹ già thì đưa vào viện dưỡng lão. Sự thành công về mặt học vấn, tài chính 
đã khiến họ chẳng còn quan tâm nhiều đến quá khứ của cha ông. Nếu như ở 
Việt Nam, con cái thường ngồi im nghe cha mẹ giáo huấn - dù ngồi một 
cách miễn cưỡng - thì ở Mỹ, phần lớn người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 lại chọn 
cách bỏ đi ra ngoài, không cần quan tâm đến những gì cha mẹ mình đang 
nói, dẫn đến xung đột... Sự xung đột lắm khi chỉ bắt nguồn từ một nguyên 
nhân nhỏ nhoi nhưng không được giải quyết thấu đáo, dẫn đến mâu thuẫn 
ngày càng trầm trọng. 
Bà Lý Thị Vân, 69 tuổi, nằm tại phòng số 3, nói: "Có những điều ở 
Việt Nam coi là bình thường thì qua đây lại trở thành bất bình thường. 
Trong một bữa ăn chẳng hạn, lúc tôi dùng cái muỗng của tôi để múc canh 
trong tô canh thì thằng con rể tôi trợn mắt nhìn tôi rồi từ đó đến cuối bữa, nó 
không đụng vào tô canh đó nữa!". 
Vì vậy, với những người Việt cao tuổi ở miền Nam Cali, ba chữ "viện 
dưỡng lão" từ lâu đã là cơn ác mộng. Nó đánh thốc vào tim tạo thành những 
cơn kinh hãi, đến độ đã có một cụ quỳ sụp xuống ngay trước cổng vào viện 
dưỡng lão, chắp tay vái con ruột mình: "Ba lạy con, con cho ba về nhà, ba 
trải ghế bố nằm trong gara cũng được chứ con đừng bắt ba vô đây". Ông 
Trần Ngọc Lâm chẳng hạn, khi tôi hỏi vợ con ông ra sao, có thường xuyên 
vào thăm ông không thì ông bực bội: "Làm ơn đừng nhắc đến vợ, đến con 
tôi nữa. Vợ, con mà để tôi sống như thế này à?". 
Ông Lê Cẩm, ở phòng số 9 trong viện dưỡng lão, kể: "Năm tui 68 tuổi, đi 
đứng bắt đầu yếu, mắt mờ, tay run, con trai tui nói mai đưa ba vô nursing 
home. Tưởng nó giỡn chơi, ai dè sáng hôm sau nó đưa tui vô thiệt. Tui hỏi 
nó sao con nỡ lòng nào mà làm vậy. Nó nói tỉnh bơ: Già rồi thì vô viện 
dưỡng lão chứ làm vậy là làm sao!". Hỏi ông có biết mai là tết âm lịch cổ 
truyền không? Ông nói biết vì ba bữa trước, con ông vô thăm, có đem cho 
mấy hộp mứt. Trên gò má nhăn nheo của ông bỗng lăn dài những giọt nước 
mắt: "Tết nhất là ngày sum họp gia đình. Vậy mà…". 
2. Công bằng mà nói, sự sợ hãi viện dưỡng lão của các cụ cao niên người 
Việt - ngoài việc bị tách ra khỏi môi trường gia đình quen thuộc - mà hầu 
hết các cụ đều nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, bị con cháu hắt hủi, thì còn một 
nguyên nhân nữa. Đó là khi tuổi tác đã cao, sức khỏe các cụ cũng sẽ xuống 
và bệnh tật ắt phải tới. Chuyện không thể tự chăm sóc cho mình là lẽ đương 
nhiên khi bệnh trạng các cụ tới thời kỳ nghiêm trọng, và cách giải quyết duy 
nhất là đưa các cụ vào viện dưỡng lão. 
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Anh Kevin Nguyen, có người mẹ 72 tuổi, hiện đã ở viện dưỡng lão, nói: 
"Tôi và vợ tôi đều phải đi làm, hai đứa con đi học nên không lấy đâu ra thời 
giờ chăm sóc mẹ tôi. Còn nếu mướn y tá hay điều dưỡng đến nhà ăn ở, nấu 
nướng và chăm sóc mẹ tôi thì tôi không đủ tiền". 
Một trong những nguyên nhân nữa dẫn đến việc các cụ buộc phải vào viện 
dưỡng lão. Đó là về già, các cụ thường bị lẫn, mất trí nhớ, thậm chí không 
nhận ra vợ (hoặc chồng) hay con cái, không cho họ tới gần. Anh Kevin 
Nguyen, nói tiếp: "Mẹ tôi đổi tính, trở nên khó chịu. Cụ luôn gắt gỏng, nghi 
ngờ tất cả mọi người". 
Chị Lam Hương, có mẹ cũng ở viện dưỡng lão tâm sự: "Cụ nhà tôi lúc nào 
cũng nghi ngờ có người ăn cắp tiền của cụ mặc dù tiền đó là của con, cháu 
cho. Ngày nào cũng vậy, cụ lôi túi tiền ra đếm vài chục lần rồi cũng không 
dưới chục lần, cụ chửi um lên, bỏ ăn, thậm chí cuốn quần cuốn áo đòi ra 
khỏi nhà vì "nhà này toàn quân ăn cắp". Riết rồi không ai chịu nổi nữa, 
chúng tôi đành đưa cụ vào viện". 
Nỗi sợ phải vào viện dưỡng lão còn có một lý do khác: Đó là nhân viên của 
nhiều viện dưỡng lão thiếu khả năng chuyên môn, thiếu sự nhiệt tâm và 
không được huấn luyện kỹ lưỡng, cộng với sự cắt giảm tài trợ của chính 
quyền do thiếu hụt ngân quỹ dẫn đến số người bị ngược đãi, bị bỏ mặc trên 
cả hai phương diện sinh lý lẫn tâm lý càng ngày càng tăng, chưa kể có cụ 
còn bị bắt phải nín lặng, không được phép than phiền, kêu cứu khi lên cơn 
đau dạ dày hay đau khớp. 
Cụ ông Trần Văn Sinh, trước khi sang Mỹ là y tá ở Bệnh viện Bình Dân, Sài 
Gòn, nói: "Một thời gian dài, tôi bị trầm cảm vì tuyệt vọng, và tôi được cho 
uống thuốc an thần một cách rất thản nhiên. Khi tôi báo cáo việc này với ban 
quản trị, thì con tôi lúc vào thăm đã bị ngăn chặn với lý do là làm trở ngại 
việc điều hành". 
Theo tìm hiểu của tôi, Viện Dưỡng lão thành phố Westminster có khoảng 
90% là người già trên 65 tuổi. Số còn lại là từ 80 tuổi trở lên. Cũng xin nói 
thêm là ở Orange County, các viện dưỡng lão đều do người Mỹ làm chủ và 
điều hành. Nó thường được chia làm hai khu chính là nội trú và bán trú cùng 
nhiều khu phụ. Khu nội trú dành cho các cụ ở thường trực. Khu bán trú dành 
cho những bệnh nhân sau khi điều trị ở bệnh viện nhưng không đủ tiền để 
nằm lại vì viện phí rất cao, nên phải chuyển vào viện dưỡng lão để nằm chờ, 
lúc bình phục họ sẽ về nhà. 
Thường thì nhân viên quản lý sắp xếp các khu theo sắc tộc, như khu dành 
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cho người da trắng, khu cho người Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái 
Lan v.v... Nếu thiếu phòng, các cụ phải nằm bất cứ khu nào còn trống. Chả 
thế mà cụ bà Lê Thị Lài, 67 tuổi, sau hơn 2 tháng ở chung với khu người Mỹ 
da đen rồi lúc được chuyển sang khu người Việt, cụ ngơ ngác như người tâm 
thần, hỏi gì cũng ú ớ. Nếu người Việt vào đông, các cụ được nhà bếp nấu 
riêng món ăn Việt nhưng chỉ vào buổi trưa và buổi tối, còn bữa sáng vẫn 
phải ăn món ăn Mỹ. Hầu hết những trường hợp được đưa vào đây là do bệnh 
lý, đòi hỏi phải có sự trợ giúp thường trực của nhân viên y tế cùng các thiết 
bị mà chỉ các viện dưỡng lão mới có khả năng cung cấp. Những người này 
thường mắc phải những bệnh gây mất năng lực về thể chất lẫn tinh thần, 
hoặc họ yếu đến nỗi không thể di chuyển, tự tắm rửa hay tự ăn uống được. 
Trao đổi với tôi, phóng viên Vince Gonzales thuộc Đài CBS, người đã làm 
những phóng sự về vấn đề ngược đãi người già ở các viện dưỡng lão cho 
biết: "Nhiều người trong số họ cần có sự chăm sóc suốt đời vì họ không bao 
giờ có thể hồi phục để có thể tự chăm sóc cho mình, chứ đừng nói là cho về 
nhà. Tương lai của họ một là sẽ chết trong viện dưỡng lão, hai là chuyển vào 
bệnh viện nếu bệnh nặng rồi chết ở đó và ba là bệnh viện trả về để chờ 
chết…". 
3. Đã đến bữa cơm chiều. Những cụ còn khỏe thì chậm chạp lê bước, hoặc 
tự mình lăn xe xuống nhà ăn. Yếu quá thì nằm trong phòng, chờ điều dưỡng 
mang thức ăn đến. Cô Jenny Pham, một điều dưỡng người Việt ở đây, cho 
biết: "Viện có rất ít điều dưỡng Việt Nam nên tụi em thường bị điều đi phục 
vụ toàn khu, chứ không cứ gì khu người Việt". Theo luật riêng của tiểu bang 
California, mỗi viện dưỡng lão phải có đủ nhân viên săn sóc cho bệnh nhân, 
nhất là các dịch vụ khẩn cấp, mỗi bệnh nhân phải được y tá săn sóc ít nhất 3 
hoặc 2 tiếng mỗi ngày. 
Jenny Pham nói tiếp: "Khi có đoàn kiểm tra, viện dưỡng lão thuê mướn 
thêm điều dưỡng cho đông đủ, đồng thời sắp xếp cứ 1 điều dưỡng chăm sóc 
cho 10 người theo luật định để che mắt. Khi đoàn kiểm tra đi, mỗi đứa tụi 
em lại phải chăm sóc cho 19, 20 người…". Tôi hỏi: "Mấy hôm nay, gia đình 
các cụ vào thăm có nhiều không?". Jenny Pham đáp: "Cũng ít thôi, chủ yếu 
là các hội đoàn thiện nguyện, các tổ chức tôn giáo. Em biết có 26 cụ từ ngày 
vào đây, có cụ ở đã 5 năm nhưng chưa thấy ai đến thăm lần nào". 
Tôi hỏi: "Đêm giao thừa có tổ chức gì không?". Jenny Pham lắc đầu: "Dạ 
không, mấy cụ còn khỏe, còn minh mẫn thì tụ họp nhau lại uống trà, nói 
chuyện hồi xưa. Còn hầu hết đều nằm trên giường. Nhiều cụ khi em hỏi 
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ngày mai là mùng 1 tết rồi, biết không? Có cụ nhe răng cười, chẳng biết gì 
hết". 
Tôi ra về và lúc bước ngang phòng số 7, một đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa 
con đang đứng cạnh một cụ già ngồi trên xe lăn. Người phụ nữ nói: "Chào 
ông nội đi rồi về con". Ông cụ miệng méo xệch: "Bay cho nó ở chơi thêm 
chút nữa, vừa mới vô mà". Anh con trai đỡ lời: "Con đưa các cháu vào chúc 
tết ba, bây giờ dẫn tụi nó đi coi xiếc cá heo. Vé mua rồi, sắp tới giờ diễn 
rồi…". 
Dẫu biết ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sống đâu theo đó, nhưng sao tôi vẫn 
thấy nao lòng vì ở quê nhà giờ này, gia đình nào chắc cũng đang quây quần, 
sum họp… 
Quyên Ca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Anthony Nguyễn cell: 847.687.1459 
Email: acnguyensvd@yahoo.com 

Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Hội viên sẽ được cầu nguyện trong những Thánh Lễ hàng ngày và được 

thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống hay đã qua đời. 
Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 – 0529 

PO Box: 760 Riverside, CA 92513.0060 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                  Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, 
Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu 
Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn 
Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp 
thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện 
này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày 
với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện . 
Được việc hứa in lời nguyện này và tình 
Cha Trương Bửu Diệp. Thuý Trần
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Brandon Yuong Photography:  
chuyên chụp ảnh Đám Cưới Hỏi 

Chuyên nghiệp, sáng tạo, hình ảnh đẹp,  
ấn tượng, lãng mạng 

Website: http://brandonyuong.com 

Email: celebrate@brandonyuong.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  

email: asianprinting@gmail.com  
Chuyên in Thiệp Cưới và  

mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-813-5362  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1798 

Grand Opening. Brand new dental office:  
Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening. 

Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic 
42210 Lyndie Lane, Suite B 

Temecula, CA 92591 
(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 
 


