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Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
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Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

 
Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 163 April/20/2014 

Bản Tin Hàng Tuần 
CN PHỤC SINH 2014 

 

 
 

Kính chúc cha Quản Nhiệm 
và quý ông bà an chị em 

mùa lễ Phục Sinh tràn đầy ơn thánh. 
 

Nguyện ước mỗi người chúng ta cảm 
nghiệm được “tuần thánh cuộc đời” gắn 
liền với mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh 

của Chúa Kitô, 
để chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn. 

Yêu thương hơn và tha thứ hơn.  
Bước ra khỏi mồ tối tội lỗi, 

sống lại trong Chúa và “sống lại” sự hiệp 
nhất yêu thương trong gia đình, trong 

Cộng Đoàn, Giáo Xứ. 
 

Chân thành kính chúc. 
BMV CĐ ĐMLV 
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TIN MỪNG 
Ga 20,1-9 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi 
đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn 
Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem 
Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng 
môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và 
nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô 
theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở 
đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, 
nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới 
mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông 
chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Dự Án “Tự Làm Lấy” 

LM. Jos. Tạ Duy Tuyền 

Một người thợ mộc lớn tuổi chuẩn bị về hưu. Ông ta báo với chủ của mình ý 
định nghỉ làm để tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ lúc về già. Người chủ 
lấy làm tiếc khi người công nhân tận tụy rời bỏ mình. Ông ta đề nghị người 
công nhân già  làm một căn nhà như một ân huệ cuối cùng. Người thợ mộc 
đồng ý. Tuy nhiên, ông đã chẳng còn nhiệt tình và thậm chí thiếu cả trách 
nhiệm trong công việc. 

Điều này đã mang lại kết cục không may mắn  cho sự nghiệp của ông. Khi 
người thợ mộc hoàn tất căn nhà, ông chủ đến xem xét và trao cho ông chiếc 
khóa cửa và nói: “Đây là ngôi nhà của anh, tôi tặng anh đấy !”. 

Thật bất ngờ! Và cũng thật xấu hổ! Nếu người thợ mộc biết là ông chủ đang 
làm nhà cho mình, hẳn ông ta đã đầu tư công sức một cách hoàn toàn khác. 
Bây giờ thì ông phải sống trong căn nhà mà ông đã làm quấy quá cho xong. 

Chúng ta có khác gì bác thợ mộc ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình cách 
cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó 
thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời, chúng ta không 
hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông 
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thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính 
tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn 
chúng ta đã hành động khác đi để cuộc sống hôm nay khỏi lầm than thế này! 

Vâng, cuộc sống của mỗi người là một dự án “tự làm lấy”. Hãy sống cuộc 
đời cho đầy ý nghĩa. Đừng buông thả và dìm mình trong lười biếng và sa 
đọa. Hãy nhớ rằng: cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và 
những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai tùy 
thuộc vào thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay. 

Hôm nay Chúa Phục sinh đã khai mở cho chúng ta một chân trời mới, một 
niềm hy vọng và sức sống mới. Chúa phục sinh dẫn chúng ta đi vào niềm tin 
đời sau, vào đời sống vĩnh hằng mà chính Chúa là Đấng vĩnh hằng đã đi vào 
trần gian, đã chết và đã sống lại và mời gọi chúng ta “ai tin vào Người sẽ 
không chết bao giờ”. Chúa phục sinh là lời nhắc nhở chúng ta tin vào có sự 
sống đời sau thì hãy sống nghiêm túc trong cuộc đời này. Hãy biết dùng 
cuộc đời này để kiến tạo đời sau. Hãy ăn ngay ở lành trong cuộc sống này để 
không phải đền trả bằng khổ luyện mai sau. Vì chưng, con người chúng ta 
không như loài vật, sinh ra rồi chết đi là hết mà con người chúng ta có hồn 
thiêng bất tử, nhưng sự bất tử đó là hạnh phúc hay đau khổ tuỳ thuộc vào lối 
sống hôm nay. Chúa luôn tôn trọng tự do con người. Chúa muốn con người 
tự quyết định về phận số của mình như xưa Chúa đã để cho Adam – Eva tự 
do chọn lựa. Vâng phục Thiên Chúa để sống hạnh phúc muôn đời hay phải 
sinh ra trong đau khổ và chết vì bất tuân phục Thiên Chúa. 

Thế nhưng, con người hôm nay vẫn đang lao đầu vào tìm kiếm những của 
cải phù vân. Họ tưởng rằng họ có thể kéo dài sự sống bằng tiền tài, danh 
vọng, bằng khoa học hiện đại. Tất cả chỉ là hư không trên mọi hư không. 
Cuộc sống trần gian luôn hợp rồi tan. Con người có thể làm chủ được mọi 
thứ trừ sự sống của mình. Ngày 11.03.2011, Nước Nhật đã bàng hoàng sau 
cơn động đất dẫn đến sóng thần khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Không 
ai tin rằng điều đó có thể xảy ra nơi đất nước văn minh hiện đại bậc nhất thế 
giới. Không ai ngờ rằng cuộc sống con người vẫn mong manh ngay cả khi 
con người được trang bị đầy đủ với những phương tiện và khoa học hiện đại 
nhất. Sự chết vẫn đến với bất cứ ai. Cuộc đời con người vẫn mong manh. 
Kiếp sống con người vẫn mỏng dòn chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm 
nó biến tan. Nhưng thật hạnh phúc cho kiếp người chúng ta. Con người có 
sự sống đời sau. Đời này thì có hạn. Đời sau thì vô biên. Đời này có đau khổ 
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và hạnh phúc hoà quyện vào nhau. Đời sau chỉ còn hạnh phúc miên trường. 

Ước gì niềm vui Chúa phục sinh sẽ củng cố niềm tin của chúng ta. Cho dù 
rằng cuộc sống có khó khăn, có thử thách nhưng vẫn can đảm vác thập giá 
mình hằng ngày mà theo Chúa để được hưởng hạnh phúc mai sau. Xin Chúa 
Phục sinh giúp chúng ta thắng vượt những yếu đuối bản năng để luôn tự chủ 
hành vi của mình luôn tuân theo thánh ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết 
kiến tạo đời sống vĩnh hằng ngay từ cuộc sống này bằng đời sống lắng nghe 
và thực thi Lời Chúa. Amen. 

SỐNG ĐẠO 
Kiên Trì trong Đức Tin 

Ông Cầu đã lên trước cộng đoàn kể lại hành trình đức tin của mình, cũng 
như nhờ đức tin mà ông đã vượt qua những đau khổ trong nhà tù như thế 
nào. Ông Cầu cho biết: “Nhờ ơn Chúa, tôi đã thành con cái Chúa 28-29 
năm. Cha Nguyễn Công Đoan đã Rửa tội cho tôi vào dịp lễ Phục sinh năm 
1986. Đến nay, sau 29 năm tôi mới đi dự lễ đầu tiên.” 

Tôi bỗng dưng được nổi tiếng kề từ mấy ngày nay, nhờ ông Nguyễn hữu 
Cầu. Ông đứng lên làm chứng về ơn đức tin ông đã được trong khám tử 
hình, lại còn khai thêm tên người làm phép Rửa cho ông. Tôi biết ông khi 
cùng nhau vác cuốc ra đồng ở trại Lao Động Z30A, núp sau chân núi Chứa 
Chan. Anh em trong trại hay gọi đùa là núi “Chán Chưa”! thế mà có người ở 
hoài chưa chán đấy! 

Ông đã được biết Chúa nhờ bao nhiêu người ông đã có “duyên” gặp từ khi 
vào tù và ông đã sống đức tin một cách sâu xa với chuỗi mân côi và 
chặng đàng thánh giá. Cái xâu chuỗi ông dùng thật là hy hữu, có lẽ phải đề 
nghị GUINESS đưa vào kỷ lục thế giới, nhưng cái ơn kiên trì trong đức tin 
và sự biến đổi nội tâm thì GUINESS không thể kiểm chứng được, mà chỉ có 
những người cùng chung đức tin mới cảm thông được và ca ngợi Thiên 
Chúa cùng với Đức Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. 

Tại sao Kinh Mân Côi và Đàng Thánh Giá lại có hiệu quả kỳ diệu như thế? 
Nên nhớ hồi đó ông Cầu chưa được lãnh nhận bí tích nào cả, nhưng ông vẫn 
xác tín là nếu ngày mai người ta thi hành án tử hình thì ông sẽ được gặp 
Chúa và Đức Mẹ.  

Ở trong tù thì làm gì có Sách Thánh mà đọc, nên Kinh Mân Côi và Đàng 
Thánh Giá là sách Phúc Âm thu gọn để nghiền ngẫm mà biết Chúa, yêu 
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Chúa và theo Chúa. Cái thú vị là sách này có thể giữ an toàn, không sợ bị 
cán bộ xét phòng tịch thu; có thể đọc và nghiền ngẫm mà không cần ánh 
sáng bên ngoài, trong tư thế nào cũng được. 

Tôi đã học từ Bà nội tôi mà biết dùng chuỗi Mân Côi để tính đường dài, và 
trong tù thì còn dùng để tính giờ nữa! Nhờ thế mà suốt ngày cứ “xem phim” 
cuộc đời Chúa Cứu Thế từ đầu đến cuối, xem hoài không chán, càng xem 
càng mê! Trong phòng tử hình tối thui, ông Cầu đã biết tính giờ từ sáng đến 
tối bằng 6 lần 15 mầu nhiệm Mân Côi và 3 lần 14 chặng đàng Thánh Giá. 
Đồng hồ này chính xác hơn đồng hồ điện tử! Đồng hồ này ông chờ nó sẽ 
điểm giờ một lần duy nhất khi nào người ta gõ cửa gọi ra cho về chầu Chúa. 
Khốn nỗi Chúa lại sai thiên thần tháo chuông cất đi… cho ông chờ dài cổ, 
rồi lấy mất luôn cái xâu chuỗi vô giá của ông. 

Được biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa trên chính con đường thập giá, 
không phải đi mà nằm, nằm sẵn trên thánh giá, chỉ chờ người ta dựng lên là 
sẽ được nghe Chúa nói “Ngay hôm nay con sẽ được ở trên thiên đàng với 
Ta“. Thật là tuyệt vời phải không, anh Cầu! 

Nhưng Chúa lại không cho anh được “phong thánh tức khắc” (Santo subito), 
mà để cho anh vác cây cuốc làm cây thập giá, không phải mấy năm, mà mấy 
chục năm. Rượu để lâu năm mới ngon! Nay Chúa đã đưa chai rượu chôn kỹ 
hơn ba chục năm để cho mọi người thưởng thức. 

Xin tạ ơn Chúa muôn đời. 

Nhiều người nhắn tin, yêu cầu tôi “phát biểu cảm tưởng”, thì tôi cũng xin 
nói thêm. Chuyện “như một sự tình cờ”. Có một bài ca sinh hoạt quen thuộc: 
“Gặp nhau đây, rồi chia tay, đường trường sông núi hẹn nhau ta sum vầy”. 
Gặp nhau trong tù cũng vậy thôi. Gặp nhau đây, rồi chia tay…vì lệnh 
“chuyển trại” có thể tới bất cứ lúc nào. Một điều ông Cầu nói có thể gây thắc 
mắc, đó là tôi nói chỉ làm Phép Rửa cho ông thôi. Lý do khiến phải rất thận 
trọng khi làm phép Rửa trong tù là vì “sau đó thì sao?” Làm sao giúp người 
đã chịu phép Rửa tiếp tục phát huy đời sống đức tin, rồi sau khi ra tù sẽ có 
cộng đoàn tín hữu nào đón nhận. Trường hợp ông Nguyễn hữu Cầu, tôi an 
tâm “làm liền”, vì thấy ông đã được Thiên Chúa trực tiếp tôi luyện, cho đối 
diện với cái chết từng ngày suốt hai năm trời, thực hành – tuy chưa đọc – lời 
trong thư Hip-ri (12,2-3) “mắt chăm chú nhìn vào Đức Giêsu là Đấng khai 
mở và kiện toàn đức tin. Vì niềm vui đang chờ mình ở phía trước, chính 
Người đã chịu khổ hình thập giá, coi thường ô nhục, và nay đang ngự bên 
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hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu đựng một sự chống đối 
như thế từ phía những người tội lỗi, để anh em khỏi sờn lòng nản chí”. 

L.M. Nguyễn Công Đoan, S.J. 

   

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho những người khuyết tật 

Noi gương Chúa Kitô, bằng một cử chỉ hết sức khiêm tốn và phục vụ, Đức 
Thánh Cha Phanxicô cởi áo ngoài, thắt lưng và quỳ xuống để rửa chân cho 
12 bệnh nhân tại một cơ sở y tế chăm sóc dài hạn, trong Thánh Lễ Tiệc Ly 
vào chiều thứ Năm Tuần Thánh. 

Đức Thánh Cha dịu dàng đến bên từng người, 
nhìn họ cách yêu thương, qùy xuống đổ nước 
trên chân của họ, rồi lau khô và hôn. Các bệnh 
nhân trong độ tuổi 16-86 và tất cả đều bị 
khuyết tật. Tất cả đều là người Ý, trong đó có 
một người đàn ông Hồi giáo. 

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Ý tại nguyện 
đường Santa Maria, của khu trung tâm della 
Provvidenza, một trong những cơ sở y tế được 
điều hành bởi tổ chức từ thiện Don Carlo 
Gnocchi. Trung tâm này thể hiện tính đặc trưng 

của một trung tâm y tế Kitô giáo, khi mỗi Chúa Nhật tất cả bệnh nhân, tình 
nguyện viên và nhân viên cùng hợp ca những bài thánh ca nổi tiếng của Ý.  

Thánh Lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly của Chúa 
Kitô với các Tông Đồ. Trong bữa ăn đó, Chúa rửa chân để nói lên sự phục 
vụ, Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể và bắt đầu Tam Nhật Thánh. 

Việc ĐTC chọn rửa chân cho 12  người khuyết tật có ý định nhấn mạnh sự 
lưu tâm đến những người mong manh, yếu ớt và Kitô hữu được mời gọi để 
nhận ra Chúa Kitô đang đau khổ và dành cho họ sự  chăm sóc đặc biệt, tình 
đoàn kết và bác ái. 

Trong bài giảng ứng khẩu ngắn gọn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Thiên 
Chúa trở nên người phục vụ trong Chúa Kitô và đó là gia sản của tất cả các 
tín hữu. Chúa Kitô đến để yêu thương và những người theo Ngài cũng  phải 
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trở nên người phục vụ bằng tình yêu. 

ĐTC nói về Tuần Thánh    

17.04.2014 Hơn 25.000 người tham dự buổi tiếp kiến chung với ĐTC tại 
quảng trường thánh Phêrô. ĐTC nói về Tuần Thánh:    

Trong đau khổ của Ngài, chúng ta nghiệm thấy lòng quảng đại và tình yêu 
Ngài dành cho chúng ta. Trong Tuần Thánh cuộc khổ nạn của Ngài sẽ làm 
cho chúng ta một số điều tốt lành để thực sự chiêm ngắm thánh giá, hôn 
những vết thương của CGS và nói: “cảm ơn Ngài”. Ngài đã vượt qua đau 
khổ vì tất cả chúng ta. 

Khi nói đến sự phục sinh, ĐTC giải thích rằng mặc dù CGS chịu đựng, và 
cuối cùng Thiên Chúa luôn tỏa sáng Ánh sáng của Ngài, thậm chí ngay cả 
trong những khoảnh khắc đen tối nhất. 

Sự Phục sinh của CGS không phải là một số loạt kết thúc của những câu 
chuyện cổ tích. Đây cũng không phải là cảm giác kết thúc có hậu của một 
cuốn phim mà là bằng chứng cho thấy TC hiện diện ngay cả trong những lúc 
khó khăn và tăm tối nhất . Đêm bao giờ cũng cực kỳ tối trước khi mặt trời 
của ngày mới lên cao. Đừng mất niềm tin khi chúng ta đang ở trên thập giá.. 

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chủng sinh đừng trở thành công chức, 
nhưng thành mục tử chăn chiên của Chúa 
VATICAN. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các đại chủng sinh chủng viện liên 
giáo phận Leoniano đừng chuẩn bị để trở thành công chức, nhưng thành 
những mục tử theo hình ảnh của Chúa Chiên Lành. 
Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14-4-2014, 
dành cho 100 người thuộc cộng đoàn Học viện Giáo Hoàng Leoniano, ở 
miền nam Roma. Cơ sở đào tạo LM này do ĐGH Leo 13 thành lập năm 
1897 như một Học viện cho các giáo sĩ tuyển chọn từ vùng quê Roma, rồi 
trải qua nhiều thăng trầm và nay là chủng viện cho các giáo phận phụ cận 
Roma và miền nam Lazio. Có một số chủng sinh đã đi bộ hành hương đến 
dự buổi tiếp kiến của ĐTC. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số GM vùng 
Lazio và các LM thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. 
Trong bài huấn dụ, ĐTC nói: ”Các chủng sinh quí mến, các thầy không 
chuẩn bị để thi hành một nghề, hoặc trở thành những nhân viên của một xí 
nghiệp hoặc một cơ quan hành chánh. Tôi nhắn nhủ các thầy đừng rơi vào 
tình trạng đó. Các thầy đang trở thành những mục tử theo hình ảnh Chúa 
Giêsu Mục Tử nhân lành, để giống như Chúa và ở giữa đoàn chiên trong 
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cương vị của Chúa, để chăn dắt các chiên”. 
ĐTC giải thích thêm rằng: Cố gắng trở thành mục tử giống Chúa, ”có nghĩa 
là suy gẫm Tin Mừng hằng ngày, để thông truyền Tin Mừng bằng cuộc sống 
và lời giảng; có nghĩa là cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa trong bí tích hòa 
giải, để trở thành những thừa tác viên quảng đại và từ bi; có nghĩa là nuôi 
sống mình trong tin yêu bằng Thánh Thể, để nuôi dân Kitô bằng Thánh Thể; 
có nghĩa là trở thành những con người cầu nguyện, trở thành tiếng nói của 
Chúa Kitô, chúc tụng Chúa Cha và liên tục chuyển cầu cho anh chị em 
mình” (Dt 7,25). 
Sau cùng ĐTC cảnh giác rằng: ”Nếu các thầy không sẵn sàng theo con 
đường ầy, với những thái độ và kinh nghiệm như thế, thì tốt hơn hãy can 
đảm tìm con đường khác. Trong Giáo Hội có nhiều cách thức để làm chứng 
tá Kitô. Trong việc theo Chúa Giêsu Kitô như thừa tác viên của Chúa, không 
có chỗ cho sự tầm thường, sự tầm thường này luôn đưa tới sự lợi dụng dân 
thánh của Chúa để mưu tư lợi cho mình”. 

Các Giám mục Ấn Độ nói với Tổng thống: chúng tôi sẽ đóng góp nhiều 
cho đất nước 

Giáo Hội Ấn Độ đang cầu nguyện cho cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 
Tư, và sẽ tiếp tục đóng góp những giá trị của mình cho quốc gia, đặc biệt là 
trong lĩnh vực giáo dục và các dịch vụ xã hội: Fides dẫn lời của các Giám 
Mục Ấn Độ nói trong cuộc gặp với Tổng thống Liên hiệp Ấn Độ Shri 
Pranab Mukherjee. 

Hiện tổng tuyển cử đang diễn ra tại Ấn Độ. Đây là cuộc bỏ phiếu lớn nhất 
trên thế giới: hơn 800 triệu cử tri đi bầu cử trong vòng 6 tuần lễ, từ ngày 7.4 
cho đến 12.5, để chọn ra chính phủ mới. 

Tổng thống Liên hiệp Ấn Độ cho biết, ông đánh giá cao sự phục vụ của các 
Kitô hữu đối với quốc gia cũng như sự cống hiến của các lãnh đạo tinh thần 
Giáo Hội, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nhằm cam kết cải thiện 
cuộc sống của người dân Ấn Độ, cho hòa bình và hòa hợp. 

Tổng thống cũng ghi nhận sáng kiến của Giáo hội Công giáo nhằm tổ chức 
một ngày đặc biệt cầu nguyện cho các cuộc bầu cử, với hy vọng rằng các 
thành viên mới của Quốc hội sẽ đảm bảo cho các tổ chức dân sự hoạt động 
đúng chức năng, vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của người Ấn Độ. 

Bình luận về cuộc bầu cử đang diễn ra, Đức cha Thomas Dabre, Giám mục 
Tổng Giáo Phận Pune (Maharashtra) viết trên Facebook: “Ấn Độ thuộc về 
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nhân dân của mọi tôn giáo”, và “những nhóm thiểu số trong đất nước cần 
được bảo vệ và phát huy. Đó là sự thử thách của một nền dân chủ đích thực 
và lành mạnh. [...] Vì vậy hãy tìm kiếm các ứng cử viên cũng như các đảng 
phái sẽ chăm sóc cho mọi công dân [...] đặc biệt là tôn giáo thiểu số. Đây là 
chủ nghĩa thế tục đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện để chủ nghĩa thế tục 
thắng thế trong cuộc bầu cử.” 

Vị giám mục cũng kêu gọi các tín hữu không tẩy chay bầu cử vì ‘từng tấm 
phiếu sẽ được đếm’. 

Ngài nói tiếp: “vì đây là một nghĩa vụ thiêng liêng, nên tôi sẽ dành thời gian 
để đi bỏ phiếu. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy những ứng cử viên và 
đảng phái biết chăm lo cho mọi công dân, đặc biệt là những người nghèo và 
bị thiệt thòi.” 

Sri Lanka: Lễ Phục sinh là thời điểm của sự hòa giải 

Hãng tin AsiaNews cho biết: “Tuy đất nước có những dấu hiệu phát triển 
tích cực, nhưng chúng tôi thấy nhu cầu bức thiết cần phải thúc đẩy tình đoàn 
kết và hòa giải dân tộc. Điều này chỉ có thể đạt được một khi chúng ta tôn 
trọng và bảo vệ phầm giá của nhau”. 

Đó là những lời của các Đức Giám mục Sri Lanka nói trong thông điệp mùa 
Phục Sinh. 

Thông điệp này được viết bằng các ngôn ngữ Sinhala, Tamil và tiếng Anh.   

“Đức Kitô phục sinh đã hiện ra với các môn đệ và Ngài đem lại sự hòa bình. 
Hòa bình là một ân ban và là kinh nghiệm kết hiệp với Thiên Chúa. Chúng 
ta hãy chia sẻ sự hòa bình trong thời đại chúng ta, khi mà hậu quả của nội 
chiến vẫn còn đó.” 

Theo các Đức cha, điều này “phụ thuộc phần lớn vào sự bình đẳng và công 
lý mà công dân được hưởng”. Các ngài cũng mong ước “ai cũng được ơn 
bình an trong đời sống cá nhân và trong đất nước thân yêu”. 

Tiền giỏ thứ Sáu Tuần Thánh để giúp đỡ các Kitô hữu tại Đất Thánh 

Vatican Radio – Tiền giỏ Thứ 6 Tuần Thánh của các giáo xứ trên toàn thế 
giới sẽ được sử dụng để giúp đỡ các Giáo Hội địa phương tại Đất Thánh. 
Đây là một truyền thống tốt đẹp được thực hiện hàng năm. Số tiền này sẽ 
được giao cho các tu sĩ Phanxicô đang “canh giữ Đất Thánh” để quản lý. 
Các tu sĩ này coi sóc Đất Thánh từ năm 1209. Các tu sĩ trợ giúp người 
nghèo, điều hành các trường học, phân phối học bổng, và làm các công 
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việc mục vụ nhằm duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại vùng đất này. 

Trong lời kêu gọi, ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng bộ Giáo hội Đông 
Phương, cho biết: “Tiền giỏ vẫn là nguồn chính yếu để duy trì cuộc sống và 
công việc của các Kitô hữu nơi đây”. 

ĐHY miêu tả tình trạng hiện nay của khu vực này, cụ thể là xung đột tại 
Syria, căng thẳng tại Ai cập và tranh chấp giữ Israel và Plestine gây nên sự 
bấp bênh cho cuộc sống. 

“Hằng ngày, các Kitô hữu tại các vùng đất Trung Đông luôn phân vân tự hỏi 
không biết nên ở lại hay di cư đến nơi khác. Họ sống trong mối nguy hiểm 
và chịu đựng bạo lực thường xuyên chỉ vì dám tuyên xưng Đức Tin”. 

Tiền giỏ sẽ giúp đỡ các Kitô hữu bám trụ lại vùng đất này như những chứng 
nhân sống động của Đức Kitô. 

Tiền giỏ thứ 6 Tuần Thánh sẽ được sử dụng cho các công việc như: 

Các hoạt động từ thiện và xã hội 

Các tu sĩ Phanxicô xây hơn một ngàn căn hộ tại nhiều nơi khác nhau như 
Bêlem, Bethphaga và Nazarét. Tại Thành cổ Giêrusalem, khoảng 80 ngôi 
nhà đã được khôi phục cho các gia đình Kitô. Các cơ sở chăm sóc người già 
được xây dựng tại Bêlem và Nazarét. Trợ giúp Y tế cung cấp cho người 
nghèo. 

Các hoạt động giáo dục và khoa học 

Các tu sĩ Phanxicô điều hành các trường học, giúp đỡ hơn 10.000 học sinh 
từ mẫu giáo đến lớp 12, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch. Các học 
sinh theo Kitô giáo và Hồi giáo, các giáo viên và các gia đình có cơ hội hiểu 
biết về nhau và sống hài hòa với nhau. Các học bổng bậc đại học dành cho 
360 sinh viên để chuẩn bị cho họ công việc tại đây . Khoảng 120 bạn trẻ 
đang chuẩn bị để trở thành tu sĩ, linh mục trong tương lai. Một số khác đang 
theo đuổi các bằng cấp cao hơn về nghiên cứu Kinh Thánh, khảo cổ học và 
thần học. Các nhà khảo cổ học dòng Phanxicô vẫn theo đuổi các nghiên cứu 
tại Đất Thánh, trong đó có các dự án tại Magdala, ngôi nhà của Thánh Maria 
Magdalene. 

Chăm sóc mục vụ 

Các tu sĩ Phanxicô hiện chăm sóc mục vụ cho 29 giáo xứ, tổ chức các buổi 
thờ phượng, đào tạo Kitô hữu, cung cấp các chương trình dành cho gia đình 
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và giới trẻ, bên cạnh đó là các trung tâm giáo xứ mới ở Jericho và Cana. 

Các chương trình truyền thông, đại kết và phụng vụ 

Trung tâm Truyền thông Phanxicô giới thiệu về Đất Thánh qua các phương 
tiện truyền thông qua hơn 7 ngôn ngữ khác nhau. Các tu sĩ tổ chức các cử 
hành Phụng vụ cho Kitô hữu địa phương cũng như khách hành hương, và 
cộng tác với các cộng đồng Kitô khác trong việc đại kết. 

CÁC TÔN GIÁO Ở HÀN QUỐC RẤT VUI TRƯỚC CUỘC VIẾNG 
THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

ĐẠI ĐIỀN. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 2.4 vừa qua, sau cuộc 
họp tại thành phố Đại Điền ở miền trung Hàn quốc, các vị lãnh đạo Công 
Giáo, Tin, Lành, Anh giáo, Phật giáo và Khổng giáo khẳng định rằng tinh 
thần mà ĐTC Phanxicô mang lại không những đánh động con tim tín hữu 
Công giáo nhưng còn cả những người không Công giáo nữa. 

Tờ “Đại Điền Nhật Báo” vừa qua có đăng một lá thư của một tăng sĩ Phật 
giáo, trong đó vị này chia sẻ rằng: “Tôi có ấn tượng mạnh mẽ về hoạt động 
của Đức Giáo Hoàng bênh vực người nghèo, rồi việc ngài ôm hôn người có 
khuôn mặt bị biến dạng. Điều này làm tôi nghĩ rằng ngài là người mang Trời 
Cao đến gần người nghèo và người bệnh. Đối với tôi, những hành động như 
vậy góp phần làm sụp đổ những bức tường giữa các tôn giáo. Tôi rất kính 
trọng ngài.” 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Cầu Nguyện tại gia 

Trân trọng kính mời cha quản nhiệm, quý ông bà anh chị em tham dự buổi 
cầu nguyện tại gia cho cụ bà Maria Phạm Thị Nghệ, thân mẫu của AC 
Dung-Linh vừa qua đời tại VN ngày 14/4/2014. 

Thời gian: 4:00 PM ngày CN Phục Sinh 20/4/2014 (sau Thánh Lễ CN) 

Địa chỉ 1077 Fig St. , San Jacinto , CA 92582 

Trân trọng kính mời 

Nguyễn Quang Dung 

951.375.9374 

Phân Ưu: 

CĐ ĐMLV thành kính phân ưu cùng AC Tím về sự ra đi của cụ bà Maria 
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Nguyễn Thị Nên, 16/4/2014 tại Minnesota. 

Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận linh hồn cụ bà Maria vào 
hưởng phúc Thiên Đàng. 

Cầu nguyện cho bệnh nhân 

Xin Cộng Đoàn hiệp lời cầu nguyện cho bác trai La Úc vừa mới giải phẫu 
tim được bình an và mau bình phục. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
CHÚA GIÊSU CÓ THỰC SỰ CHẾT NHƯ GIÁO HỘI DẠY HAY 
KHÔNG ? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: Nhân Tuần Thánh (Holy Week)  tưởng niệm sự chết và phục sinh của 
Chúa Kitô , xin cha giải thích  ba câu hỏi sau đây : 

1- Chúa Giê su có thực sự chết  như Giáo Hội vẫn dạy hay không,  vì có một 
Giám mục kia đã nói : “ Chúa Giêsu đâu có chết. Đó chỉ là cách nói cho có 
vẻ bi thảm mà thôi”! 

2-  Những người sinh ra và chết  trước khi Chúa Giêsu ra đời và hòan  tất 
công cuộc cứu chuộc - thì  tất cả họ ở đâu và khi nào mới được vào Thiên 
Đàng ? 

3-  Những người không được biết Chúa Kitô và Phúc Âm của Chúa thì có 
được cứu rỗi  hay không? 

Trả lời: 

1- Về câu hỏi thứ nhất, tôi không tin có một Giám mục hay Linh mục Công 
giáo nào lại  dám nói như vậy. Có chăng chỉ có những vị  ở bên ngoài Giáo 
Hội Công Giáo hay Chính Thống Giáo mà thôi ( Eastern Orthodox 
Churches). Được biết,  các gíáo phái ngoài Công Giáo như Anh giáo ( 
Anglican) Methodist, Lutheran, Epíscopal, Baptíst..v.v.. .đều có chức giám 
mục ( có cả nữ giám mục nữa !) nhưng  họ không thuộc truyền thống Tông 
Đồ ( Apostolic succession) như các Giám mục trong Giáo Hội Công 
Giáo La Mã và Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Orthodox 
Churches) cho nên  họ cũng  không hiệp thông, vâng phục Giám Mục Rôma, 
tức Đức Giáo Hòang  là Thủ lãnh Giám mục Đòan ( Head  of College of 
Bíshops) và là Chủ Chăn tối cao  của Giáo Hội Công Giáo hòan vũ.( 
Supreme Pastor of The Universal Catholic Church) 
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Vì thế , có thể có những “giám mục “ ngoài Công Giáo đã dạy dỗ sai lầm 
hay mâu thuẫn với các Giám mục Công Giáo, hiệp thông với Đức Thánh 
Cha trong sứ vụ rao giảng Phúc Âm,  bảo vệ chân lý, và đức tin Công Giáo 
tinh tuyền. 

Trong niềm tin của Giáo Hội, dựa trên Kinh Thánh, Thánh Truyền 
(Tradition) và Mặc khải (revelation) thì Chúa Giêsu là” Thiên Chúa thật, 
đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần”( Kinh Tin Kinh Nicene). 
Nhưng Ngài cũng lá CON NGƯỜI thật, được  Đức Trinh nữ Maria sinh ra 
nhờ  quyền năng của Chúa Thánh Thần. Như thế, Chúa Giêsu có hai bản 
tính không hề tách biệt nhau : đó là Thiên Tính và nhân tính.( divine and 
human nature). Ngài chính  là “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ 
giữa chúng ta.( Jn 1:14.) 

Nhưng tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập giá năm xưa, một sự kiện 
lịch sử mà không ai có thể chối cãi được? 

Chúa có thực chết hay “ giả vờ” chết để bi thảm hóa sự viêc như có ai đã 
nói? 

Để trả lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần nhớ lại  rằng sự chết là hậu 
quả đương nhiên của tội lỗi mà con người đã mắc phạm như Thiên Chúa đã 
nói với Adam và Eva  xưa: “ ..ngày nào ngươi ăn, (trái cấm) chắc 
chắn ngươi sẽ phải chết.” ( St 2:17) 

Thánh Phaolô cũng giải thích thêm như sau về nguyên nhân gây ra sự chết 
cho con người: “Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và 
tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi 
người đã phạm tội”(Rm 5:12) 

Như thế ,mọi người phải chết vì đó là hậu quả của tội lỗi. Không ai có thể 
tránh được hậu quả này trừ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tuy mang thân xác con 
người nhưng không hề vướng mắc  tội tổ tông và mọi tội cá nhân khác. 
Nhưng Chúa Giêsu đã chết trong thân xác con người của Chúa không  phải 
vì hậu quả của tội lỗi như mọi người trong chúng ta, vì Chúa hòan toàn vô 
tội. Người  vô tội, nhưng đã tự hiến chịu chết thay cho kẻ tội lỗi  như Thánh 
Phaolô đã nói rõ như sau: Thiên Chúa đã sai  chính Con mình đến mang 
thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên 
Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình..” (Rm 8:3) 

Đó là tất cả lý do vì sao Chúa Giêsu đã vui lòng vác thập giá, chịu mọi cực 
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hình để cuối cùng “ đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ 
nhờ ơn Thiên Chúa”( Dt 2:9). Chính Chúa Giêsu cũng đã xác nhận điều này 
trong Sách Khải Huyền ( Revelation) như sau : “ Ta là Đấng Hằng Sống. Ta 
đã chết và nay Ta sống muôn đời muôn thuở, và Ta giữ chìa khóa của Tử 
thần và Âm phủ “ Kh1: 18) 

Như thế, rõ rệt là Chúa Giêsu đã thực sự chết trong thân xác nhân loại của 
Ngài qua bằng chứng Kinh Thánh nêu trên và giáo lý sau đây của Giáo Hội: 
“ Cái chết của Chúa Giêsu đã là một cái chết thực sự chấm dứt sự sống con 
người trần thế của Ngài. Nhưng vì sự hiệp nhất của thân xác Ngài với ngôi 
vị của Chúa Con, nên thân xác đó đã không trở thành một tử thi như những 
cái xác khác “ vì thần lực của Chúa đã tránh cho thân xác Chúa Kitô khỏi bị 
thối nát” (Th. Toma, S.th 3,51,3). ( x.SGLGHCG số 627) 

Chính vì thân xác của Chúa không bị hư nát qua sự chết như mọi xác con 
người nên  ngày thứ nhất trong tuần khi các phụ nữ đến viếng Mộ Chúa, “ 
họ  thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mố. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi 
hài của Chúa đâu cả” ( Mt 24:3). 

Họ không thấy xác Chúa vì Ngài đã sống lại trong một thân xác sáng láng 
tốt lành khác thường  đến nỗi Maria  Mac -đa -la không nhận ra Chúa khi 
Người hiện ra, đứng bên cạnh bà, đang khóc vì tưởng ai đã lấy trộm xác 
Chúa.( Ga: 20:11-14) 

Tóm lại, với Thiên tính và địa vị là Thiên Chúa Ngôi Hai thì Chúa Giêsu 
không thể chết được. Nhưng với bản tính nhân lọai và quả thực mang thân 
xác con người , thì Chúa đã thực sự chết  thay cho nhân loại tội lỗi trên thập 
giá năm xưa như KINH THÁNH TÂN ƯớC ĐÃ  GHI CHÉP..Kinh Thánh còn cho 
biết thêm là sau khi linh hồn Ngài lìa khỏỉ xác, Chúa Giê su đã xuống nơi 
gọi là “ Ngục Tổ Tông” hay Âm  phủ để “rao giảng cho các vong linh bị 
giam cầm” ở đó ( 1 Pr 3: 19) 

2- Các vong linh mà Chúa Giêsu đã đến  để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho 
họ ở ngục Tổ Tông chính là  các  linh hồn của những người lành thánh đã 
chết  trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu xuống trần gian để thi hành Công Trình 
Cứu Chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Họ chưa được vào Thiên Đàng ngay 
vì Chúa Kitô chưa hòan tất công cuộc  cứu chuộc của Ngài. Vì thế, sau khi 
Chúa  đã hòan tất công trình ấy qua Hy Tế thập giá, Ngài đã xuống nơi  họ 
đang bị giam cầm để loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ và dẫn đưa họ vào 
Thiên Quốc hưởng  vinh phúc đời đời với Thiên Chúa. 
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Về điểm này , Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rõ như sau: 

“Tân Ước đã nhiều lần khẳng định rằng Chúa Giêsu “ đã phục sinh từ cõi 
những người chết”( Cv 3,45; Rm 6,11; 1Cr 15,20). Điều này giả thiết rằng, 
trước khi sống lại, Ngài đã ở trong  cõi những người chết  
(She’ol=Hades=Abode  of the dead). Đó là ý nghĩa đầu tiên trong những lời 
giảng dạy của các Tông Đồ về việc Chúa Giêsu đã xuống âm phủ , (tức nơi 
cư ngụ của những người lành đã chết từ bao đời trước đó.).Chúa Giêsu đã 
chết như mọi người, và linh hồn của Ngài đã liên kết với họ tại cõi người 
chết này. Nhưng Ngài xuống đó với tư cách là Chúa Cứu Thế đến công bố 
Tin Mừng cho những vong linh đang bị giam cần ở đây.’’. ( x.SGLGHCG, 
số 632; 1Pr 3: 18- 19) . 

3- Về câu hỏi thứ ba, xin được trả lời như sau: 

Trước hết , căn cứ và lời Chúa trong  những câu Kinh Thánh sau đây : 

a-   “Chỉ có một Thiên Chúa, Chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa 
và lòai người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu Đấng đã tự hiến làm giá 
chuộc mọi người ( 1Tm 2:5-6) 

b- “Ngòai Người ( Chúa Giêsu) ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm 
trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân lọai, để chúng 
ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” ( v 4: 12) 

Như thế có nghĩa là tất cả những ai đã được cứu rỗi và muốn được cứu rỗi 
thì đều phải nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô-Giêsu, vì chỉ một 
mình Ngài là Đấng trung gian duy nhất  giữa Thiên Chúa và loài người 
trong việc mang lại ơn cứu độ này mà thôi. Nói rõ hơn, những ai đã sinh ra 
và chết đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu sinh ra và hòan tất công cuộc cứu 
chuộc nhân lọai của Ngài qua Hy Tế thập giá, thì đều phải nhờ công ơn cứu 
chuộc vô giá này để được vào hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa trên Thiên 
Đàng. Điều này cũng áp dụng cho tất cả những ai sinh ra và chết đi sau 
Chúa Giêsu và cho đến ngày mãn thời gian, tức là cho đến tận thế. Tất cả 
đều phải nhờ Danh Chúa Kitô và công nghiệp cứu chuộc của Ngài để đựoc 
cứu độ. 

Đó là chân lý đã được mạc khải cho chúng ta qua những câu kinh thánh 
 trích trên đây. 

Cũng liên quan đến câu hỏi thứ 3, về  trường  hợp  những người  không 
được biết Chúa Kitô, không được chịu phép rửa và  không biết gì về Phúc 
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Âm của Chúa thì sao ? 

Nếu họ không biết Chúa, vì không có ai rao giảng cho họ biết, thì đó không 
phải là lỗi của họ. Nhưng nếu họ đã  “ăn ngay ở lành” sống theo sự hướng 
dẫn của lương tâm để làm điều lương thiện và tránh sự dữ, sự gian ác, thì họ 
vẫn có thể được hưởng ơn cứu độ của Chúa.Kitô. Cụ thể, đó trường hợp cha 
ông chúng ta sinh ra và chết đi trước khi Đạo thánh Chúa được rao giảng ở 
Việt Nam vào đầu thế kỷ 16,  thì dĩ nhiên các ngài không được  biết Chúa và 
nghe Phúc Âm của Người. Nhưng đó không  phải vì lỗi của họ vì không có 
ai rao giảng cho họ biết. Tuy nhiên,  nếu họ  đã cố gắng sống theo tiếng nói 
của lương tâm, và trong thâm sâu,vẫn ước mong tìm Chân lý tức là tìm gặp 
Chúa thì họ cũng có thể được cứu rỗi nhờ công nghiệp Chúa Kitô như Giáo 
Hội dạy. ( x SGLGHCG, số  847, Lumen Gentium số 16), vì “Thiên Chúa, 
Đấng cứu độ chúng ta,  muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân 
lý” ( 1 Tm 2 :4) 

Ngược lại, những người đã được rửa tội, đã gia nhập Giáo Hội, đã biết Chúa 
Kitô và Phúc Âm của Chúa, nhưng lại không quyết tâm sống theo đường lối 
của Chúa và xa lánh mọi tội lỗi cùng mọi sự dữ, và gian ác thì sẽ không 
được cứu độ vì “ không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa ! Lậy Chúa ! 
là được vào Nước trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha 
Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa quyết tâm bước đi theo Chúa 
Kitô là Đường là Sự Thật và là sự Sống ( Ga 14: 6)) để hoàn toàn quay lưng 
lại với mọi quyến rũ của ma quỉ tinh quái, của thế gian với đầy rẫy gương 
xấu, và của xác thịt ươn hèn, luôn hướng chiều về sự xấu, sự tội trong bản 
thân mỗi người chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng trên trần thế. Do đó, 
muốn được cứu độ thì phải hết sức cộng tác với ơn Chúa để yêu mến Người 
trên hết mọi sự và xa tránh mọi tội lỗi thì mới có hy vọng được cứu rỗi. Xin 
nhớ kỹ điều này để đừng ai coi nhẹ việc quyết tâm sống cho Chúa và chừa 
bỏ mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới làm cho ta xa cách Thiên Chúa mà thôi. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG   
Thế Hệ Thứ Hai: Đánh Trống Xứ Người 

Nguyễn Trần Phương Dung 

Mùa bóng đá. Đội San Jose Earthquakes đụng Colorado Rapids tại sân vận 
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động Buck Saw Stadium trường Đại Học Santa Clara University. Vòng 
trong, đội nhà, vé đã bán sạch từ nhiều tuần trước. Ngoài trận so tài giữa hai 
đội bóng ngang ngửa, khán giả còn được xem vài tiết mục giúp vui vào giờ 
nghỉ giải lao giữa hai hiệp. 
"Đây là phần trình diễn của một đội trống đặc biệt. Đội trống duy nhất tại 
Mỹ mang sắc thái văn hóa có một không hai..." người MC giới thiệu. 

 
"Bùm. Bùm. Bùm bùm bùm...." Tiếng trống vang rền giữa trời đêm 
Đoàn thanh thiếu niên đầu đen trong trang phục ngũ sắc (vàng, xanh lá cây, 
xanh nước biển, đỏ và trắng) sắp hàng đi ra, trên hai tay mỗi em là cái trống 
lớn màu đỏ. Người vào đội hình, trống vào vị trí. Và các em đứng thẳng, hai 
tay cầm dùi trống chấp giữa ngực hướng về phía trước. 
"Bùm. Bùm. Bùm." 
Tiếng trống của em trưởng vang lên trước. Mạnh mẽ. 
"Bùm bùm bùm bùm..." Thêm bốn mươi tiếng trống nhập cuộc. Hào hùng. 
Không khí sân bóng đá vốn đã sống động trở nên sôi nổi hơn nữa. Khán giả 
vỗ tay, hò hét tán thưởng. Đoàn thanh thiếu niên phấn chấn, đánh càng hăng 
với nụ cười không ngớt trên môi. Năm phút trình diễn trôi qua trong tíc tắc. 
"Bùm bùm bùm bùm bùm... BÙM! YEAH!" 
Hồi trống dồn dập và tiếng reo kết thúc màn trình diễn. Âm thanh bùng vỡ 
từ tứ phía. Chín ngàn khán giả. Mười tám ngàn bàn tay. Tiếng huýt sáo, vỗ 
tay vang dậy một góc trời. Thằng con út nhẩy cỡn lên: 
"Khán giả thích họ, mẹ." 
Tôi vỗ tay "high-five" với con và reo hò nhảy múa loạn xạ. Người giữ an 
ninh đứng bên cạnh gật gù: 
"Bọn nhỏ hay quá. Cô quen chúng?" 
Tôi cười, miệng rộng tận mang tai: 
"Vâng. Các em thuộc nhóm Giới Trẻ La San Việt Nam - the Vietnamese 
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Lasallian Youth Troup, chuyên trình diễn ca vũ kịch và đánh trống theo 
truyền thống văn hóa Việt Nam." 
Đoàn thanh thiếu niên ôm trống đi vào giữa tiếng vỗ tay chưa ngớt của khán 
giả. Trái tim tôi reo vui, hãnh diện và xúc động khó tả. Lẫn trong nhóm đầu 
đen có một mái tóc muối tiêu trong bộ áo chùng thâm. Dọn dẹp trang phục 
và dụng cụ xong, quây quần bên nhau, Frere nhìn bọn nhỏ, giọng Frere đầy 
yêu thương: 
"Các con giỏi lắm, thật không hổ danh con cháu Lạc Hồng. Frere rất hãnh 
diện vì các con." Chỉ tay về phía hội trường, Frere tiếp, "Các con biết không, 
ngay tại trường Đại Học này, cha mẹ của một số các con đã từng một thời 
oanh liệt." 
*** 

Một cái nhìn, một nụ cười nhẹ hướng về tôi. Giật mình. 

- "Ê con nỡm, không làm gì đi theo bọn tao đến chỗ này hay lắm."  
Sáng Chủ Nhật, nhóm bạn ngỗ nghịch được mệnh danh "ba con mẹ Bắc kỳ" 
ghé thăm, rủ rê. 
- "Tao đang làm... biếng không thấy sao? Mà chỗ này là chỗ nào, có chuyện 
gì mới được?" 
"Chuyện "nớn" hơn chuyện "Cani" động đất." Con bạn dài giọng. "Nghe 
này: một Frere dòng La San vừa thuyên chuyển về từ miền Đông Bắc. Nghe 
nói La San chuyên về giáo dục và sinh hoạt giới trẻ. Frere vừa thành lập một 
đoàn văn nghệ và bắt đầu tập dợt cho chương trình Tết. Nghe nói Tết năm 
nay tổ chức lớn lắm..." 
Vậy là đi. Đến nơi, thấy đứng ngồi lố nhố toàn những khuôn mặt trẻ quen 
thuộc trong giáo xứ. Chính giữa, một ông trung niên trong bộ áo chùng thâm 
đang... múa. 
"Ối giời! Frere dẻo hơn mày nỡm ạ." 
Một cái cùi chỏ thúc vào cạnh sườn đau điếng, con bé suýt xoa rủa thầm con 
bạn nhưng mắt không rời áo chùng thâm. Frere đang dạy vũ khúc "Thiên 
Thai". Hai cánh tay phất phơ giải lụa dài, ngón tay xòe ra khép lại điệu nghệ, 
đôi chân trần bước từng bước nhẹ theo tiếng nhạc... Ôi chao, các tiên nữ trên 
Thiên Đình dịu dàng uyển chuyển đến thế là cùng! Lâu nay mỗi lần lễ lớn 
các hội đoàn đều được mời đóng góp một vài tiết mục cho chương trình văn 
nghệ bỏ túi, con bé và đám bạn điếc không sợ súng, ca vũ nhạc kịch gì cũng 
"có em". Hôm nay tận mắt thấy sư tổ biễu diễn, con bé tự nhủ sau này không 
được múa rìu nữa... 
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Tết Tân Mùi 1991 tại trường Đại Học Santa Clara University, cộng đồng 
công giáo Việt Nam San Jose tưng bừng ngày hội lớn với sự hiện diện của 
Đức Giám Mục địa phương, đông đảo linh mục tu sĩ và mấy ngàn giáo dân. 
Sau Thánh Lễ Mừng Xuân, đoàn văn nghệ dân tộc mang tên Giới Trẻ La 
San chính thức ra mắt cộng đồng. Nhập khúc "Tôi Yêu Quê Tôi" được dàn 
dựng với vũ điệu của cả ba miền Bắc Trung Nam. Đám con gái sau nhiều 
ngày tháng tập dợt trông cũng khá uyển chuyển dịu dàng trong vũ khúc 
"Thiên Thai". Con bé kết hợp hai văn hóa Việt Mỹ, mặc bộ áo dài trắng cầm 
nến múa theo bản nhạc không lời "Romance". Ba con mẹ Bắc kỳ thì vui 
nhộn trong hoạt cảnh "Bà Rằn Bà Rí" và "Tát Nước Đầu Đình"... 
* Thời gian, đổi thay 
 
Chớp mắt mà đã hơn 20 năm trôi qua. Nhóm "giới trẻ" ngày nào bây giờ 
trên đầu đã hai thứ tóc và đang tản mác khắp nơi. Frere thương yêu của cả 
bọn cũng sắp sửa bước đến ngưỡng cửa "thất thập cổ lai hy" nhưng tạ ơn 
Chúa vẫn khỏe mạnh để tiếp tục chăm lo cho giới trẻ địa phương và thường 
xuyên đi phục vụ những người kém may mắn ở những vùng xa xôi hẻo lánh 
tại Campuchia và Việt Nam. Vũ công chính của "Tôi Yêu Quê Tôi" trở 
thành soeur bề trên của một nhà dòng bên Texas. Chàng trai làng đa tình 
trong "Tát Nước Đầu Đình" nay là một linh mục nhạc sĩ nổi tiếng, được mời 
đi khắp nơi gây quỹ cho người nghèo. Một trong ba con mẹ Bắc Kỳ cũng 
thành ma soeur áo trắng. Số còn lại phần đông lập gia đình và con cái đã cao 
vượt đầu bố mẹ. Mỗi người bận rộn với cuộc sống riêng cho nên dù ở gần 
hay xa cũng chỉ có thể mỉm cười mỗi khi nhớ về kỷ niệm cũ. Lâu lâu vào 
dịp lễ lớn có văn nghệ thì kéo nhau đến cổ võ cho đoàn. Đặc biệt một số nhỏ 
vẫn bền bỉ sinh hoạt. Như Bích Vân, sau bao năm vẫn giữ vai chính trên sân 
khấu, vẫn chịu đầu sào mỗi Chủ Nhật đều đặn có mặt bất kể nắng mưa. 
Những diễn viên nhí ngày xưa như Tùng, Vương... bây giờ trong ban lãnh 
đạo, cố vấn cho các trưởng trẻ về cách dạy dỗ và tập dợt cho các em thuộc 
thế hệ sau. 
Đoàn văn nghệ cũng đã phát triển nhiều theo thời gian. Trong thập niên 
1990, mục đích của đoàn là thiết lập một trung tâm cho giới thanh thiếu niên 
người Mỹ gốc Việt có thể đến với nhau để sinh hoạt trong các chương trình 
văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Tại thời điểm đó, các thành viên trong đoàn 
trình diễn những vở kịch và điệu múa đơn giản. Khi đoàn phát triển, các em 
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bắt đầu thực hiện các chương trình quy mô hơn với cốt truyện dựa trên 
những câu chuyện Kitô giáo và lịch sử Việt Nam. Khi bước sang thế kỷ mới, 
đoàn cho kết hợp tiếng trống vào trong những tiết mục văn nghệ. Các em 
đánh trống để mong mọi người có mặt phấn khởi, vui tươi và hãnh diện vì 
những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Màu sắc trang phục ngũ hành các em mặc 
khi đánh trống tượng trưng cho năm yếu tố căn bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 
của thiên nhiên theo cái nhìn Việt Nam. Tất cả trống và trang phục trình 
diễn đều thuần túy Việt Nam. 
Giới Trẻ La San đã đón nhận những thách đố mới, nâng cấp nhiệm vụ của 
đoàn. Bên cạnh việc phục vụ cho cộng đồng công giáo Việt Nam nói riêng, 
và cộng đồng Việt Nam nói chung, đoàn văn nghệ cũng đáp lời mời trình 
diễn cho khán giả đa chủng tại địa phương. Các em đã trình diễn cho những 
dịp đặc biệt như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Hội Chợ Y Tế, Lễ Khánh 
Thành khu Vietnam Town và các bảng đường mang tên Little Saigon, lễ hội 
Văn Hóa Á Châu do trung tâm giải trí Great America tổ chức, trận bóng đá 
giữa đội nhà San Jose Earthquakes và địch thủ Colorado Rapids... Đoàn văn 
nghệ cũng đã đáp lời mời đi trình diễn nhiều nơi xa xôi. Các em đã trình 
diễn cho các Đại Hội Giáo Dục Công Giáo tại Nam Cali và các tiểu bang 
khác, cũng như Ngày Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công, Missouri. Phái đoàn 
cũng đã biểu diễn trống trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới do 
Tòa Thánh Vatican tổ chức tại Gia Nã Đại, Đức, và Úc và biểu diễn văn 
nghệ tại Ba Tây. Ngoài ra, đoàn văn nghệ cũng tham gia nhiều hoạt động xã 
hội. Các em trưởng thành được khuyến khích giúp đỡ người khác, đặc biệt 
trong lĩnh vực giáo dục. Hằng năm, các em tham gia vào việc gây quỹ cho 
những người thiệt thòi và nghèo khó ở Việt Nam và Campuchia. Nhiều em 
trong đoàn đã tình nguyện hy sinh mùa hè để đi phục vụ những người kém 
may mắn tại các nước Châu Á và Nam Mỹ. 
Vài năm gần đây, thấy con cái đã đủ tuổi, nhóm "cựu giới trẻ" ở vùng vịnh 
hè nhau ghi danh bọn nhỏ vào đoàn. Riêng con của người viết, thằng anh và 
con chị lớn không vui nhưng cũng không phản đối, con em thì giận dỗi khóc 
lóc um sùm. Con bé nói (dĩ nhiên bằng tiếng Anh): 
"Con là người Mỹ. Con không muốn nói tiếng Việt. Con không cần biết văn 
hóa Việt. Con không thích sinh hoạt trong đoàn thể chỉ có người Việt..." 
Giải thích không nghe, dỗ không được, dọa cũng không xong, đành mặc kệ, 
mỗi Chủ Nhật cứ chở ba anh em đến chỗ tập văn nghệ. Qua vài tháng, thấy 
nó không còn khó chịu như trước nữa, sáng còn hối thúc bố mẹ đi cho sớm, 
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chiều tập xong thì tà tà đùa giỡn với lũ bạn một lúc rồi mới chịu lên xe về 
nhà. 
Bây giờ ngày thường ở nhà, thằng anh lớn theo thói quen cứ búng búng tay 
theo nhịp trống tập mỗi cuối tuần, con chị thì vừa xoay tròn vừa hát: "Tôi 
yêu quê tôi, yêu lũy tre dài đẹp xinh. Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng 
bên đình..." Mỗi lần như vậy, con em không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn, miệng 
cười tủm tỉm. Thằng út thấy mấy anh chị vui quá cũng nôn mau đủ 12 tuổi 
để gia nhập đoàn. Thấy qua đoàn văn nghệ, lũ nhóc đã tìm được chính mình, 
tình bạn và sự liên hệ với người Việt, văn hóa Việt, bố mẹ mừng lắm nhưng 
cũng làm bộ răn đe: 
"Lo học đi. Không học giỏi, không ngoan, khỏi đi tập văn nghệ, khỏi đánh 
trống!" 

* Hội phụ huynh và chuyện hậu trường 
 
Từ hồi bọn nhỏ vào nhóm Giới Trẻ La San, nhóm cựu giới trẻ rủ nhau vào 
hội phụ huynh. Vào đoàn, phụ huynh có cơ hội gần gũi con cái và các bạn 
của con, và được tham gia và chứng kiến nhiều chuyện vui buồn đằng sau 
sân khấu. 
Bình thường hội phụ huynh cũng chẳng có trách nhiệm gì ngoài việc thỉnh 
thoảng ủng hộ đồ ăn thức uống. Mỗi tuần các em đi tập đều đem theo phần 
ăn trưa cho mình, nhưng nếu có thêm đồ ăn thì bao nhiêu cũng hết với cái 
tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" này. Ngày trình diễn, ngoài lo ăn uống cho cả đoàn, 
hội phụ huynh còn bận rộn với những chuyện hậu trường như giúp các em 
gái trang điểm và làm tóc, giúp trang trí sân khấu, phụ trách ánh sáng, âm 
thanh... Thỉnh thoảng phụ huynh cũng được chỉ định vào một vai phụ nào 
đó. Giới trẻ làm vua, giới già làm quân thần. Các em làm quan, mình cầm 
lọng theo hầu. Các em làm tướng, mình đóng vai quân sĩ. Các em múa hát, 
mình cầm cờ đứng đằng sau... Dù làm bất cứ việc gì phụ hunh đều vui vì có 
cơ hội nâng đỡ con em bằng hành động cụ thể. 
Hội chợ Tết Trung Thu 2012, ngoài việc lo ăn uống nguyên ngày cho cả 
đoàn, các bà mẹ bàn nhau bỏ công làm lời, bán thêm xôi, chè và si-rô đá bào 
để gây quỹ sinh hoạt cho đoàn. Sau hai ngày lăn lóc nấu ăn và mời chào 
khách hàng, tiền thu vô trừ chi phí còn lại khoảng $500, trừ đi thêm $200 
tiền đặt cọc cho gian hàng ban tổ chức... quên trả, vị chi lời được $300. Tính 
nhẩm tổng số giờ bỏ vào, mỗi người làm ra chừng 50 xu một giờ. Quá phục 
tài tính toán và buôn bán của phụ huynh! 
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Qua Tết Trung Thu 2013, rút kinh nghiệm đau thương từ lần trước, hội phụ 
huynh nhất định không buôn bán gì nữa. Thùng tượng Đức Mẹ La Vang 
Frere đem về từ Việt Nam cũng để tặng những người ghé ngang gian hàng. 
Hộp quyên góp để trên bàn, ai muốn cho bao nhiêu cũng được. Ấy vậy mà 
đến cuối ngày quyên được hơn $1500. Chẳng phải phụ huynh thông minh 
hay tài giỏi gì, chỉ là nhờ sự hy sinh hết mình vì nghệ thuật của các em. Số 
là trời hôm đó không có nắng thu dịu dàng như mọi năm. Buổi sáng trời âm 
u lạnh lẽo, mây đen kéo đến ùn ùn. "Mưa nắng ơn trời..." cả bọn vừa căng 
lều bạt cho các gian hàng và chỗ khán giả ngồi, vừa lâm râm cầu nguyện nếu 
trời có mưa thì xin mưa sớm sớm, đừng mưa sau 2 giờ vì đoàn văn nghệ còn 
phải trình diễn trên sân khấu lộ thiên. Vậy mà không sớm không muộn, bọn 
nhỏ vừa bước lên sân khấu, nhạc vừa trỗi lên thì mưa bắt đầu rơi, mới đầu 
còn lất phất nhưng càng về sau càng nặng hạt. Đứng dưới túp lều, một bà mẹ 
la hoảng: 
- "Mưa quá. Chạy ra kêu tụi nó xuống hết đi." 
Một bà mẹ khác cũng níu tay tôi: 
- "Làm sao bây giờ? Chị xót quá em ơi..." 
Lỡ rồi, nhóm huynh trưởng đứng dưới sân khấu cũng chịu trận thì phụ 
huynh mà làm được gì. Tuy ướt và lạnh nhưng bọn nhỏ vẫn tươi như hoa, 
vừa ca múa vừa cười toe toét. Mỗi lần mưa đổ xuống từng đợt như trút 
nước, khán giả lại "ồ" lên và la hét cổ võ cho các em. Sau màn trình diễn, bà 
con đua nhau chạy đến bỏ tiền vào hộp ủng hộ để đoàn sửa sang trang phục 
và thay thế nón lá và quạt giấy bị hư hại vì ướt mưa. 
- "Cái số của đoàn mình mỗi lần trình diễn ngoài trời là mắc mưa!" Tùng lắc 
đầu. "Hội Chợ Tết nè, Ngày Thánh Mẫu nè, Đại Hội Giới Trẻ ở Đức nè..." 
Tôi an ủi: 
- "Không sao đâu. Đừng đau lòng quá mất vui." 
Cười, nhắc lại lần trình diễn cho Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri. Tháng 8 
bên đó nóng trên trăm độ, trời hôm nắng hôm mưa. Một phụ huynh đi theo 
thấy con tập dợt và trình diễn khổ cực đau lòng quá, khi về lôi thằng bé ra 
khỏi đoàn mặc dù nó không muốn. 
Nghĩ cũng tội. Với một đoàn cả trăm em, phần lớn ở tuổi vị thành niên, thời 
khóa biểu và kỷ luật của đoàn khá nghiêm khắc. Mỗi Chủ Nhật các em tập 
từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều với 30-45 phút nghỉ giải lao để ăn trưa. Một 
năm 52 tuần chỉ được nghỉ vào những dịp lễ lớn như Tết hoặc Giáng Sinh. 
Trước những chương trình lớn các em thường phải tập thêm giờ. Ngày trình 
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diễn thì khỏi nói, mọi luật lệ phải được thi hành nghiêm túc. Các trưởng nói 
đứng là đứng, đi là đi, không được mô tê gì hết. 
Các em tập dợt khổ cực, ban lãnh đạo và các trưởng còn cực khổ hơn nhiều. 
Ngoài thời gian dạy các bài trống và điệu múa cho các em, họ còn phải 
chuẩn bị cho chương trình, sửa sang và sắp xếp trang phục, trống, và các 
dụng cụ lỉnh kỉnh khác. Nếu diễn ở xa, phải lo chuyện di chuyển các em 
bằng máy bay hoặc xe buýt, đồ đạc phải đóng thùng gửi theo máy bay hoặc 
xe hàng, còn không phải mướn U-haul tự chở đi. Trình diễn về thì đến màn 
giặt giũ và dọn dẹp. Đứng sau hậu trường một lần rồi mới thấy lòng nhiệt 
thành và sự tận tụy hy sinh của họ. 
Đoàn trình diễn ở gần thì hội phụ huynh còn đi theo được, chứ đi xa thì khó 
khăn hơn. Như kỳ Đại Hội Giới Trẻ ở Ba Tây hè rồi, xa xôi, đi lâu, chi phí 
nhiều, nên chỉ có hai cặp phụ huynh đi theo. Chúng tôi cho thằng anh lớn đi 
theo phái đoàn, trước khi đi dặn mãi: "Con sang bên đó nghe lời Frere và 
các anh chị huynh trưởng, nhớ tin về cho bố mẹ biết con bình an." Tuần đầu 
thằng con gọi về được mấy lần. Qua tuần sau nhóm đi thám hiểm rừng già 
Amazon và leo tháp nước Iguassu Falls điện thoại không bắt được sóng, khi 
về lại thành phố chuẩn bị cho đại hội, nó bận rộn và vui quá nên quên luôn. 
Bố nó tỉnh bơ nhưng mẹ thì đứng ngồi không yên, suốt ngày theo dõi 
chương trình chiếu Live từ Rio, ráng nhìn xem trong rừng người hơn một 
triệu đó có phái đoàn của con mình không? Hiểu lòng cha mẹ, mỗi lần về lại 
nơi nào có internet, các phụ huynh lên Facebook cập nhật tin của đoàn. Tin 
lành, tin dữ bay về từ Ba Tây tới tấp. Ngày khai mạc đại hội, lần đầu tiên bị 
vây giữa một rừng người, hai em trong nhóm bị hoảng sợ (panic attack) phải 
vào trạm y tế. Ngày hôm sau, cũng dính đến rừng người, một em khác xỉu. 
Đông người quá, mỗi lần đi làm vệ sinh cá nhân phải chen ra chen vô sắp 
hàng mất cả hai tiếng đồng hồ, các em sợ quá không dám uống nước, người 
thiếu nước đưa đến mệt và xỉu. Sau khi phái đoàn áp dụng châm ngôn: "Thà 
tốn thời giờ, thà ra... quần, còn hơn xỉu," tin vui bay về nhiều hơn. Nhìn tấm 
hình thằng con và bạn nó chụp chung với nhau đại diện phái đoàn người Mỹ 
gốc Việt cầm cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa trong buổi lễ Văn Hóa Thế 
Giới mà không cầm được nước mắt. Rồi những tấm hình chụp khi trình diễn 
hai vũ khúc Việt Nam, hình chụp với những sắc dân bạn, hình chụp Đức 
Thánh Cha khi xe của Ngài đi ngang qua chỗ nhóm đứng... Hãnh diện và 
xúc động không tả được! 

* Ngày Văn Hóa Việt 
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Houston, Texas đứng hàng thứ ba, sau Nam và Bắc Cali, về số người Việt 
định cư đông nhất trên nước Mỹ. Nhà dòng La San mở chi nhánh tại đây từ 
năm 1993 để đáp ứng nhu cầu giáo dục và sinh hoạt giới trẻ của cộng đồng. 
Nhân dịp kỷ niệm mười năm ngày thành lập, nhà dòng tổ chức ngày Văn 
Hóa Việt - Việt Culture Day vào cuối tuần trước Lễ Giáng Sinh để giới trẻ 
có cơ hội biểu dương những nét tinh hoa của văn hóa Việt. 
Giới trẻ La San California được mời sang Houston để hợp tác cùng với giới 
trẻ địa phương trong dịp mừng đặc biệt này. Từ tháng 5 các em đã ráo riết 
tập dợt cho chương trình. Qua tháng 12, giờ tập mỗi Chủ Nhật được kéo dài 
thêm từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Hai tuần cuối, hội phụ huynh đến phụ 
giúp sửa sang, may vá lại trang phục trình diễn cái mất nút, cái sút chỉ, cái 
rách tả tơi của các em. Chủ Nhật cuối trước ngày đi, sau giờ tập dợt, ban 
lãnh đạo, các trưởng và một số phụ huynh ở lại đóng thùng quần áo và dụng 
cụ cho đến 2 giờ sáng. Lý do pack đồ vào phút cuối vì các em cần phải tập 
dợt với quần áo (dress rehearsal) vào những tuần cuối để biết chắc các em có 
đủ thì giờ thay đổi trang phục sau mỗi màn. 
Khuya thứ Năm ngày 19 tháng 12, nhóm một gồm 40 người trong đó có 
Frere, ban lãnh đạo và các thành viên lớn và một ít phụ huynh rời San 
Francisco theo chuyến bay red-eye. Sáng thứ Sáu ngày 20, nhóm thứ hai 
gồm 39 người phần đông là các em trẻ tuổi, các huynh trưởng và phụ huynh 
còn lại khởi hành. Ngoài đồ đạc cá nhân và túi ngủ của mỗi người, đoàn gửi 
theo máy bay thêm 38 thùng đồ trình diễn. Kỳ này đồ đạc tương đối ít vì 
trống đã được chuyển sang Houston từ trước. 
Nhóm một sang tới Houston lúc 6 giờ sáng và được đưa thẳng đến nhà Dòng 
ở Cypress. Sau khi ăn uống qua loa, nhóm bắt tay vào việc mở 38 thùng đồ 
và sắp xếp trang phục của từng em vào một giỏ riêng. Sau đó các em được 
đi nghỉ khoảng 2 tiếng trước khi bắt đầu tập dợt với nhóm giới trẻ địa 
phương. Trong khi các em tập thì ba phụ huynh đi mua và làm những dụng 
cụ không thể mang theo từ California, năm phụ huynh đến tiệm Drycleaner 
của một người quen mượn máy ủi khoảng 400 bộ trang phục của các em. 
Mọi việc tạm xong vào khoảng 7 giờ tối, vừa lúc nhóm thứ hai qua tới. Mọi 
người được nghỉ một tiếng để ăn tối trước khi tổng dợt chương trình. Một 
giờ sáng thứ Bảy, với các túi ngủ mang theo, các em được đi ngủ, bên nam 
nằm trên sàn của căn gác trường Việt Ngữ La San, bên nữ dưới đất nhà 
nguyện của dòng. 
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Thứ bảy này 21 tháng 12, năm 2013, đồng hồ báo thức reng lúc 6 giờ sáng. 
Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong là chuyển trống và đồ đạc lên xe U-haul 
thẳng tiến về nơi trình diễn. 9 giờ sáng họ mở cửa cho vào unload đồ đạc, 
set up sân khấu và sắp xếp lại các ghế ngồi. 11 giờ đoàn chuẩn bị dợt qua 
chương trình từ đầu đến cuối lần chót. 2 giờ 30 chiều tổng dợt xong, các em 
được hơn một tiếng sắp xếp thứ tự lại trang phục, ăn trưa và trang điểm làm 
tóc. 3 giờ 45, 15 phút trước giờ diễn, mọi thứ đã sẵn sàng. 
Nhà văn nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh đã mở màn chương trình với những lời 
giới thiệu rất ưu ái dành cho đoàn. Ông nói cá nhân ông đã được xem đoàn 
trình diễn tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri và luôn mong ước có ngày đoàn 
về trình diễn cho cộng đồng tại Houston xem. Vì đây là một chương trình do 
giới trẻ trình diễn, ngoài MC Thịnh còn có thêm hai MC trẻ tuổi dễ thương 
của địa phương. 
Chương trình được mở đầu với một màn trình diễn thật hùng hồn của hơn 80 
tay trống của hai miền California và Texas. Tiếp theo là phần rước cờ và 
chào cờ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa hết sức trang trọng. Người viết tin mình 
không chủ quan khi nghĩ phần đông khán giả đều bất ngờ về chất lượng của 
hai màn đầu, vì tiếng vỗ tay của khán giả tưởng chừng không thua gì tiếng 
trống của các em. 
"Tôi là con chim lạc bầy, từ muôn kiếp trước 
Tôi là mây bay ngàn đời, trên trời tha phương 
Quê mẹ trong tôi, chỉ là văn chương..." 
Qua bài "Viễn khúc Việt Nam", giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phạm Đăng 
Khoa, cũng là một cựu thành viên Giới Trẻ La San California, đã nói lên 
thông điệp đoàn muốn nhắn gửi đến giới trẻ Mỹ gốc Việt ở mọi nơi: 
"Chưa bao giờ về Hà Nội 
Chưa bao giờ ghé Sài Gòn 
Chưa bao giờ thăm xứ Huế 
Nhưng tôi là người… Việt Nam." 
Và rồi, tam ca Thi Diệu, Minh Nguyệt và Thùy Dương của nhóm Giới Trẻ 
Houston đã đáp lời bằng những ước mơ và lời ngợi khen những nét đẹp của 
"Quê Hương Mình": 
"Cho tôi mơ là cánh cò dang rộng cánh trời quê hương 
Cho tôi được là con đò dạo chơi những dòng sông yêu thương... 
Trọng tâm của chương trình là màn vũ nhạc kịch "Đóa Hoa Hồng Trà", câu 
chuyện dã sử nói về một đôi uyên ương đã đặt nợ nước trước tình riêng, noi 
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gương các vị anh hùng dân tộc, Bà Trưng, Bà Triệu, Hưng Đạo, Quang 
Trung... hiên ngang cùng toàn dân chống giặc Tầu xâm lược. Suốt một tiếng 
đồng hồ, khán giả khi im phăng phắc, lúc rầm rộ phản ứng diễn biến của câu 
chuyện qua lời kể của người tường thuật, qua những tiếng trống rộn ràng 
thúc giục toàn dân cùng đứng lên đáp lời sông núi, qua những thế võ và 
đường gươm oai hùng của quân sĩ, qua những điệu múa mừng chiến thắng 
của các nam nữ trong thôn làng, và qua một kết cuộc bất ngờ làm nhiều 
người rơi lệ và rồi mỗi người cùng bật lên một tràng pháo tay tưởng chừng 
như có thể làm vỡ tung cả rạp hát. 
"Việt Nam! Việt Nam! 
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời 
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời" 
Lời ca quen thuộc được hát vang. Rạp hát ngợp màu cờ vàng. Bầu không khí 
tưởng không thể sống động hơn lại bùng vỡ khi các em trở lại sân khấu 
trong vũ khúc ba miền"Tôi Yêu Quê Tôi" để kết thúc phần Văn Hóa Việt. 
Giới Trẻ La San của hai miền California và Texas đã cống hiến cho cộng 
đồng người Việt tại Houston một ngày chất ngất tình Việt Nam. Bằng câu 
chuyện dã sử về lòng yêu nước quyện với hồi trống hùng hồn và những bài 
ca, điệu múa tình tự dân tộc, Giới Trẻ La San mong ước vực dậy niềm tự 
hào dân tộc và những nét đẹp của văn hóa Việt. Cám ơn khán giả Houston 
và những ân nhân đã nhiệt tình hỗ trợ cho chương trình và cho đoàn. 
* Bảo Tồn. Phát Huy. Truyền Bá 
 
Mới ngày nào, người viết cùng các bạn trong bộ áo dài trắng, xỏa tóc ngang 
lưng trình diễn một điệu múa Việt với nền nhạc ngoại quốc cho khán giả 
người Việt phần đông thuộc thế hệ di dân 1. Thế hệ 1.5 thời đó muốn bảo 
tồn văn hóa Việt như hoài bão của cha anh, nhưng vẫn có chút e dè, ngượng 
ngập trong phong cách. 
Thế hệ thứ 2 bây giờ mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong sự phát huy và truyền 
bá nét đẹp của văn hoá Việt. Vẫn trong bộ áo dài trắng và mái tóc ngang 
lưng, con gái của người viết và các bạn nữ rộn ràng bước theo nhịp trống 
rước cờ vàng ba sọc đỏ ra sân khấu, để rồi sau khi trao cờ lại cho các bạn 
nam, cầm hai dùi mạnh dạn gióng lên từng hồi trống hào hùng. 
Những chương trình sau này của đoàn lớn và quy mô, từ nội dung cốt truyện 
cho đến trang phục, cách diễn xuất. Cũng những tác phẩm bất hủ đoàn trình 
diễn từ ngày xưa như "Tôi Yêu Quê Tôi", các em biến đổi thành đẹp mắt 
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hơn, vui tươi hơn. Các em không giới hạn trình diễn ở địa phương, mà đi 
đến những nơi xa xôi để truyền bá nét đẹp văn hóa Việt cho những cộng 
đồng bạn, luôn cả những cộng đồng thuộc sắc dân khác. 
Giới Trẻ La San đã tiến một bước dài. Chúc mừng các em. 
Tôi hãnh diện là một cựu thành viên, là phụ huynh và thân hữu của các em. 
Cầu mong các em dù được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, vẫn luôn yêu thương và 
hướng lòng về quê cha đất tổ và biết trân quí truyền thống và văn hóa Việt. 
Mong các em tiếp tục "mang trống đi đánh xứ người" hầu mang lại niềm tin 
nơi Việt Nam và khơi dậy lòng nhiệt thành dấn thân nơi giới trẻ Việt. 
"Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ còn yêu 
Yêu chim bay qua mang đến tin mừng thái hòa 
Yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa 
Và yêu cánh đồng vời xa là đây anh chờ em về..." 
 
Nguyễn Trần Phương Dung 

 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.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 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và 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. 

Hiệp hội 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 
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

Cho share Phòng 

Nhà gần freeway 15 và Clinton 
Keith, dư 2 phòng cho share,  
bao giặc, sấy, điện và nước, 

điều kiện dễ dàng 
liên lạc: 951-473-0533  
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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 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

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 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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.  Gia Đình Thuý Trần 

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 


