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 TIN MỪNG  
CN I MC A  

 
Mt 4, 1-11 
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng 
dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi 
Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người 
cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với 
Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy 
khiến những hòn đá này biến thành bánh". 
Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 
'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng 
bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán 
ra'". Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành 
thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi 
nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên 
Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép 
rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến 
với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, 
để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: 
"Cũng có lời chép rằng: "Ngươi đừng thử thách 
Chúa là Thiên Chúa ngươi". Quỷ lại đưa Người 
lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi 
nước thế gian và vinh quang của những nước 
đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất 
cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ 
lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy 
lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: "Ngươi 
phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ 
phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ 
Người. Và Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ 
Người.  các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Khởi đầu từ những điều nhỏ mọn 

Niềm Vui Chia Sẻ 
Hắn là một tên sát nhân. Hắn đã giết một cảnh sát viên. Bây giờ hắn phải trả 
giá bằng hình phạt: Người ta cột hắn vào ghế điện trong nhà tù. 

Người ta buộc những miếng kim khí vào cái vòng trên đầu hắn, vào bắp 
chân hắn. Một lát nữa, dòng điện mạnh sẽ chạy qua thân xác hắn, đủ gây nên 
sự mất ý thức ngay lập tức và chết luôn. Viên chức phụ trách hỏi tên tử tội 
xem hắn có muốn nói lời gì cuối cùng không. Hắn nói buột ra với giọng điệu 
đau đớn cực độ: “Đây, tất cả đã khởi đầu khi tôi ăn cắp 1 đồng 5 xu ở túi áo 
của mẹ tôi. Rồi tôi ăn cắp 2 đồng 5 xu. Sau đó, tôi đã bắt đầu ăn cắp đồ vật ở 
trường học, ở tiệm tạp hóa, tiệm thuốc. Rồi, với hai đứa bạn, tôi bắt đầu tập 
luyện, món kiếm được càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, chúng tôi quyết 
định cướp ngân hàng, và lần đó tôi đã bắn viên cảnh sát. Đó, tất cả bắt đầu 
với 1 đồng 5 xu”. 

Đó là câu chuyện thường của tội ác. Đó là câu chuyện thường của lỗi lầm, 
nó thường khởi sự bằng một điều nhỏ mọn – 1 đồng 5 xu – một điếu thuốc, 
một ly rượu, một tư tưởng không tốt, một ước muốn dơ bẩn hay sự tò mò, 
đánh người nhỏ tuổi, không vâng lời trong những điều nhỏ mọn. Khi không 
được ngăn chặn, nó sẽ dẫn tới vụ ăn cướp, lạm dụng ma túy, nghiện ngập 
say sưa, trụy lạc đủ loại, bạo lực hành hung… 

Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Qua đó, chúng 
ta thấy được chiến thuật quỷ quyệt ngàn đời của ma quỷ: Hắn luôn luôn bắt 
đầu tấn công con người ở khía cạnh thấp hèn nhất: sự tham ăn hay nói cách 
khác, sự tìm kiếm thỏa mãn xác thịt với những dục vọng đê tiện. Sau khi tấn 
công khía cạnh xác thịt đê hèn của con người. Một khi đã mù quáng trong 
những dục vọng đê tiện của thể xác, con người sẽ đánh mất đi mọi ý hướng, 
mọi ý chí tốt lành để chỉ biết ngụp lặn trong việc tìm kiếm danh vọng, chức 
quyền và của cải, tức là con người đi vào vòng nô lệ của những ước vọng 
hão huyền. 

Đây cũng là chiến thuật cũ của ma quỷ để tấn công Chúa Giêsu. Thế những, 
nếu hắn đã thành công với hai ông bà nguyên tổ loài người thì hắn ta đã thất 
bại nặng nề với Chúa Giêsu, Ađam mới của loài người. Ba đợt cám dỗ của 
Satan đều nhằm đánh lạc hướng sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Satan đã 
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khôn khéo đưa ra dụ dỗ Chúa ba kế hoạch hấp dẫn để chinh phục dân chúng 
dễ dàng: Trước hết là cứ việc biến sỏi đá thành cơm bánh, cứ việc làm phép 
lạ cho dân chúng được ăn no thì ai lại không ham, ai lại không muốn chạy 
theo Ngài. Rồi đến kế hoạch thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn trò xiếc quốc tế: đó 
là chỉ cần Chúa biểu diễn quyền phép của Thiên Chúa cho dân chúng thấy 
mà lóe mắt thán phục, bằng một pha nhào lộn ngoạn mục từ trên tháp đền 
thờ Giêrusalem xuống đất mà không sợ gãy cổ què chân, vì đã có các Thiên 
Thần nâng đỡ Ngài. Cuối cùng Satan lại bày ra một kế hoạch thứ ba, đó là 
chỉ cần Chúa quỳ xuống phục lạy hắn ta một cái là sẽ đổi lấy tất cả danh 
vọng, giàu sang, quyền thế, thống trị muôn dân nước trên thế giới, bá chủ 
hoàn cầu… 

Trước các đợt tấn công của Satan, Chúa Giêsu đã dứt khoát gạt bỏ cả ba kế 
hoạch hấp dẫn, dễ dàng đó. Chúa không muốn chinh phục người ta bằng 
miếng ăn, bằng quyền năng thần thánh hay bằng vinh quang vật chất trần 
gian. Chúa đến trần gian nầy là để thi hành sứ mạng cứu độ trần gian theo kế 
hoạch của Thiên Chúa Cha. Kế hoạch đó là Ngài phải mang lấy thân phận 
con người sống kiếp người nghèo khổ và phải đi đến tận cùng con đường 
gian khổ, đến cuộc tử nạn Thập giá. Đó là kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa 
Cha mà Chúa Giêsu phải thực hiện đến hoàn thành để đưa Ngài lên đến tột 
đỉnh vinh quang của cuộc chiến thắng phục sinh, nhờ đó mà loài người được 
cứu chuộc. 

Ngày nay, Satan không hiện nguyên hình để dụ dỗ chúng ta, nhưng nó ngụy 
trang dưới nhiều hình thức tinh vi và tràn ngập chung quanh chúng ta, để lôi 
kéo chúng ta ra khỏi con đường của Chúa, để sống phóng đãng theo ý muốn 
của mình. Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có một con đường Chúa Giêsu 
đã chọn và chúng ta phải chọn lại luôn từng ngày, từng giờ trước những cám 
dỗ của miếng ăn, của tiền của, của danh lợi, của quyền thế: “Con người 
không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn phải được Lời Chúa nuôi dưỡng nữa”. 

Chúng ta quyết tâm biến Mùa Chay nầy thành một cuộc chiến đấu và chiến 
thắng vẻ vang như Chúa Giêsu. Đôi khi chúng ta phải đương đầu với những 
cám dỗ lớn lao, nhưng thường ra, chúng ta gặp những cám dỗ nhỏ hơn, nhất 
là lúc khởi đầu bao giờ cũng là chuyện nhỏ mọn. Nhưng hãy kháng cự ngay 
lúc khởi đầu, để được tăng sức chống lại những tấn công lớn hơn sau này 
của ma quỷ. 

Cũng vậy, nếu muốn làm điều gì lớn lao cho Chúa, chúng ta hãy khởi đầu từ 
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điều nhỏ mọn: một tư tưởng, một ước muốn, một lời cầu nguyện. Hãy tìm 
cách nói hay làm những điều tốt lành. Hãy chia sẻ chút ít cho người đang 
túng thiếu. Hãy đi dự Thánh lễ thường xuyên đều đặn. Mỗi ngày hãy dành ít 
phút đọc và suy niệm Tin Mừng. Hãy tìm ra phương thế cụ thể để nên giống 
Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ mọn nhưng rõ rệt. Rồi chúng 
ta có thể nói: “tôi đã làm được điều đó hôm qua, tôi có thể làm được hôm 
nay, tôi sẽ còn có thể làm được ngày mai”. 

Tất cả chúng ta muốn đứng về phía người chiến thắng. Chúa Kitô luôn chiến 
thắng. Ngài chiến thắng trong trận chiến chống Satan. Ngài đã chiến thắng 
vào lễ phục sinh đầu tiên. Chúng ta hãy đứng về phía Ngài trong Mùa Chay 
và chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng với Ngài vào lễ Phục Sinh. 

 
SỐNG ĐẠO 

Hãy Xé Lòng 

Một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao.  Ngày đêm ông ăn chay cầu 
nguyện.  Ông ăn chay rất nghiêm ngặt và cầu nguyện rất tha thiết.  Để 
thưởng công, Chúa cho xuất hiện một ngôi sao trên đầu núi.  Khi ông ăn 
chay và cầu nguyện ít, ngôi sao mờ đi.  Khi ông ăn chay nhiều và cầu 
nguyện nhiều thì ngôi sao càng sáng lên.  Một hôm ông muốn leo lên đỉnh 
cao nhất của ngọn núi.  Khi ông chuẩn bị lên đường thì một bé gái trong 
làng đến thăm và ngỏ ý muốn đi cùng ông.  Thày trò hăng hái lên đường.  
Đường càng lên càng dốc dác khó đi.  Mặt trời càng lúc càng nóng gắt.  Cả 
hai thày trò ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy khát nước.  Nhưng không ai dám 
uống.  Em bé không dám uống trước khi thày uống.  Vị ẩn tu không dám 
uống vì sợ mất công phúc trước mặt Chúa.  Nhưng nhìn thấy bé gái mỗi lúc 
mệt thêm, thày ẩn tu thấy thương, nên mở nước ra uống.  Lúc ấy cô bé mới 
dám uống.  Uống nước xong, cô bé mỉm cười rất tươi và cám ơn thày.  Thày 
ẩn tu len lén nhìn lên đầu núi.  Thầy sợ ngôi sao biến mất vì thày đã không 
biết hãm mình.  Nhưng lạ chưa, trên đầu núi thày thấy không phải một mà 
có đến hai ngôi sao xuất hiện.  Thì ra, để thưởng công vì thày biết nghĩ đến 
người khác, Chúa đã cho xuất hiện một ngôi sao nữa, sáng không kém gì 
ngôi sao kia. 

Mùa chay được mở đầu bằng nghi thức xức tro và một ngày ăn chay kiêng 
thịt.  Có lẽ có nhiều người thắc mắc tại sao ngày xưa người Do Thái rắc 
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đầy tro trên đầu, ngồi cả trên đống tro, mà ngày nay ta chỉ xức một chút ít 
tro, và tại sao ngày xưa ăn chay trong bốn mươi ngày, mà ngày nay chỉ còn 
ăn chay có 2 ngày Thứ Tư lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh?  Thưa vì Giáo hội 
muốn ta càng ngày càng đi vào tinh thần hơn là chỉ giữ hình thức bên ngoài. 

Mục đích của Mùa Chay là giúp ta trở về với Chúa và với anh em bằng sám 
hối nhìn nhận tội lỗi của chính mình.  Việc xức tro, ăn chay, cầu nguyện, 
làm việc thiện, chỉ là những phương tiện. 

Xức tro là để tỏ lòng sám hối.  Xức nhiều tro mà trong lòng không thật tình 
sám hối thì có ích gì.  Ngày nay, Giáo hội chỉ dùng một chút tro tượng trưng 
để nhắc nhớ ta.  Xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm 
hồn.  Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy tâm hồn mình đã ra hoen ố vì tội 
lỗi.  Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã bôi tro trát trấu vào khuôn 
mặt Thiên chúa, làm lem luốc khuôn mặt Giáo hội, làm ô danh cho đạo 
thánh của Chúa.  Hãy xức tro vào tâm hồn để ta thấy rõ ta đã làm cho mối 
quan hệ với tha nhân bị vẩn đục vì những tham vọng, những ích kỷ, những 
nhỏ nhen của ta.  Hãy xức tro vào tâm hồn để lòng ta xót xa, đau đớn, hối 
hận vì những tội lỗi đã phạm. 

Ăn chay không phải là một hình thức làm cho qua lần, chiếu lệ.  Ăn chay 
không phải chỉ là nhịn ăn một hai bữa cơm.  Ăn chay có mục đích nhắc nhớ 
ta hãy biết hãm dẹp thân xác, hãm dẹp những tính mê tật xấu, hãm dẹp 
những gì làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng anh em.  Giáo hội giản lược 
việc ăn chay vào 2 ngày trong một năm, không phải vì coi nhẹ việc ăn chay, 
nhưng vì Giáo hội muốn tránh thái độ ăn chay hình thức, để tập trung vào 
việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một 
lời có thể làm buồn lòng người khác.  Nhịn ăn một miếng thịt không bằng 
nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em.  Nhịn một bữa cơm ngon không 
bằng nhường nhịn, tha thứ, làm hoà với nhau.  Kềm chế cơn đói không bằng 
kềm chế cơn nghiện rượu, nghiện ma tuý, nghiện cờ bạc.  Kềm chế cơn khát 
không bằng kềm chế dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo. 

Chính vì thế mà tiên tri Joel đã kêu gọi dân chúng: "Hãy xé lòng chứ đừng 
xé áo".  Người Do thái có tục lệ khi ăn chay, thống hối thì xé áo ra.  Đó là 
một hình thức biểu lộ sự thống hối.  Điều quan trọng là có tâm hồn thực sự 
sám hối.  Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những tham lam, bất công.  Xé 
áo không bằng xé lòng ra khỏi thói lười biếng, khô khan, nguội lạnh.  Xé áo 
không bằng xé lòng ra khỏi những dính bén trần tục.  Xé áo không bằng xé 
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lòng ra khỏi thói gian dối, giả hình. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, ta 
mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản ta đến với Chúa.  Chỉ khi thực 
sự xé lòng ra như thế, ta mới đến gần Chúa, sống tình thân mật với Chúa, 
hưởng được tình yêu thương của Chúa. 

Để ăn chay trong tinh thần và để thực sự hướng về tha nhân, nhiều nước trên 
thế giới đã biến việc ăn chay thành những hành động bác ái cụ thể.  Mỗi 
ngày trong mùa chay, họ bớt chi tiêu một chút, gửi tiền tiết kiệm giúp những 
nơi nghèo khổ, bị thiên tai.  Nhờ thế, việc ăn chay của họ không còn là hình 
thức, nhưng là những hi sinh thực sự và trở nên những việc làm đầy tình bác 
ái huynh đệ. 

Bây giờ thì chúng ta đã hiểu thế nào là ăn chay và sám hối đẹp lòng Chúa.  
Mỗi người hãy tự đặt ra cho mình, cho gia đình mình một chương trình sống 
Mùa Chay.  Ước gì mùa Chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống 
mới, giúp mỗi người chúng ta thực sự thay đổi đời sống, mến Chúa hơn, yêu 
người hơn. 
Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Amen. 

TGM Ngô Quang Kiệt 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Sống đơn sơ thanh đạm và chia sẻ của cải với các anh chị em túng thiếu 

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi người sống đơn sơ thanh đạm và chia 
sẻ của cải với các anh chị em cần được trợ giúp nhất, đặc biệt trong mùa 
Chay vừa bắt đầu. Ngài cũng kêu gọi các phe liên hệ tại Ucraine vượt thắng 
các khó khăn để cùng nhau xây dựng tương lai quốc gia, đồng thời và cầu 
mong cộng đồng quốc tế hỗ trợ mọi sáng kiến đốithoại và hòa hợp. 

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc Kinh Truyền 
Tin với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 3/3/2014.  
Đức Thánh Cha nói con đường mà Chúa Giêsu chỉ xem ra có thể ít thực tế 
đối với tâm thức chung và đối với các vấn đề của cuộc khủng hoảng kinh tế. 
Nhưng nếu suy nghĩ cho thấu đáo, nó đem chúng ta tới cái thang giá trị đúng 
đắn. Chúa nói: ”Sự sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân xác chẳng trọng 
hơn áo mặc sao?” (Mt 6,25). Và Đức Thánh Cha rút ra giải pháp cụ thể cho 
cuộc sống con người như sau: 
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Để cho không ai phải thiếu bánh ăn, nước uống, áo mặc, nhà ở, việc làm và 
sức khỏe, tất cả chúng ta cần nhận biết mình là con cái của Thiên Chúa Cha 
trên Trời, vì thế là anh chị em với nhau, và có cung cách hành xử đúng như 
con cái Chúa và anh chị em với nhau. Và như thế sự quan phòng của Thiên 
Chúa đi ngang qua việc chúng ta phục vu tha nhân, sự chia sẻ của chúng ta 
với người khác. Và khi Thiên Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này, chúng ta 
chỉ có thể đem theo những gì chúng ta đã chia sẻ. Bởi vì anh chi em biết 
không? Khăn liệm xác không có túi! Tốt hơn là chia sẻ, bởi vì chúng ta chỉ 
mang về Trời điều mà chúng ta đã chia sẻ với tha nhân. Tôi đã nhắc lại điều 
này trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bìn Thế giới mùng 1 tháng giêng năm nay: 
con đường cho hòa bình là tình huynh đệ. 

Dưới ánh sáng Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta hãy khẩn nài 
Đức Trinh Nữ Maria như Mẹ sự Quan Phong của Thiên Chúa. Chúng ta hãy 
tín thác cho Mẹ cuộc sống của chúng ta, con đường của Giáo Hội và của 
nhân loại. Đặc biệt chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử của Mẹ để chúng ta tất 
cả cố gắng sống một kiểu sống đơn sơ thanh đạn, chú ý tới nhu cầu của các 
anh chị em cần trợ giúp nhất. 

 “Lạy Chúa, xin gửi cho chúng con các nữ tu, các linh mục và giúp họ 
thoát khỏi quyền lực, tiền bạc” 

Romereports đưa tin: Trong thánh lễ sáng hôm thứ Hai 4/3/2014, tại nhà 
nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho ơn gọi 
nơi người trẻ, để họ biết lắng nghe và nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa để 
hiến thân phục vụ. Chúng ta phải cầu nguyện để tâm hồn của những người 
trẻ không bị vướng mắc những thú vui và thứ tình cảm khác để họ được tự 
do, trở nên người phục vụ. Đây là lời cầu nguyện cho ơn gọi: “Lạy Chúa, 
xin gửi cho chúng con các nữa tu và các linh mục, giữ gìn ơn gọi và bảo vệ 
họ khỏi rơi vào việc tôn thờ ngẫu tượng, các ngẫu tượng phù phiếm, sự kêu 
ngạo, quyền lực và tiền bạc. Lời cầu nguyện của chúng ta để họ có thể bước 
theo sát Đức Giêsu hơn”. 

Lạy Chúa, xin giúp những người trẻ để họ được tự do, không trở thành nô lệ, 
để trái tim họ chỉ dành cho một mình Chúa, để họ có thể nghe được tiếng 
Chúa và có thể sinh hoa trái. 

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng Ba này là truyền giáo và cụ 
thể là cầu nguyện cho ơn gọi tận hiến. Xin cho có nhiều người trẻ biết đón 
nhận lời mời gọi của Chúa để dâng hiến cuộc đời mình cho việc loan báo 
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Tin Mừng. 

ĐTC tiếp uỷ ban tòa thánh về Châu Mỹ La Tinh 

VATICAN. Ngày 28.2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến dành 
cho 45 Hồng Y, Giám Mục và chuyên gia cố vấn thuộc Ủy Ban Tòa Thánh 
về Mỹ Châu La Tinh. Các vị này vừa kết thúc khóa họp 4 ngày diễn ra tại 
Vatican. 

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã kêu gọi Giáo Hội tại Mỹ Châu 
Latinh quan tâm đặc biệt đến giới trẻ, lắng nghe, chăm sóc và mời gọi họ 
đến với Chúa Kitô. Ngài đưa ra những chia sẻ này dựa trên đoạn Tin Đức 
Giêsu gặp gỡ người thanh niên giàu có (Mt 19,16-22). Ngài nói rằng có rất 
nhiều người trẻ đang gặp những vấn đề nghiêm trọng và họ đang cần được 
nâng đỡ. Chúng ta phải giúp các người trẻ thấy Giáo Hội là nhà của họ, 
đồng thời mang đến cho họ gia sản quý giá nhất của chúng ta là Đức Giêsu 
Kitô. 

ĐTC Phanxicô nói về những điều Giáo hội cần nơi giám mục 

Đức giáo hoàng Phanxicô nói, các giám mục mà luôn tìm kiếm những điều 
gì khác ngoài Giáo Hội là phạm tội ‘ngoại tình”.  

Vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên của 
Thượng hội đồng các giám mục, và đã nói nhiều về những đặc tính của 
những người lãnh đạo mà Giáo hội cần. 

Đức Thánh Cha nói tiếp, giám mục phải là một con người cầu nguyện. Giám 
mục phải cầu nguyện cách liên tục cho sự tốt đẹp của chính giáo phận mình. 
Ngài nhấn mạnh: “Một giám mục không có can đảm để trao đổi với Thiên 
Chúa thay mặt cho dân của ngài thì không thể là một giám mục. Giám mục 
là người được chọn để phục vụ một Giáo hội duy nhất vì thế không được tìm 
kiếm một việc gì khác ngoài việc phục vụ Giáo hội. Đức Thánh Cha nói 
thẳng: “Nếu tìm kiếm một việc gì khác thì chính giám mục đó đang ngoại 
tình”. ” 

Đức Hồng Y Tagle cảnh báo những việc đạo đức giả trong Mùa Chay 

Mục đích của hy sinh là trở về với Chúa 

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila nói người Công giáo tham gia 
“các hoạt động tôn giáo” như ăn chay và các việc làm bác ái để mang lại lợi 
ích cho chính mình là đạo đức giả. 
Trong bài giảng lễ vào Thứ Tư Lễ Tro, mở đầu mùa Chay, Đức Hồng y 
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Tagle nói “tham gia các hoạt động tôn giáo không phải để trở về với Chúa 
mà vì bản thân … thì không phải là việc làm thiêng liêng. Đó rõ ràng không 
phải là cách trở về với Chúa. Đó là đạo đức giả”, ngài nói. 
Ngài trích dẫn các chính trị gia, nhưng không nêu tên, làm từ thiện với mục 
đích quảng bá tên tuổi và giành lá phiếu. 
Đức hồng y còn chỉ trích những người ăn chay trong mùa Chay chỉ để giảm 
cân. “Trước Thứ Tư Lễ Tro, 59 ký. Sau mùa Chay còn 41 ký. Chà! Thật vui! 
Không cần lời khuyên làm đẹp nào cả, chỉ cần ăn chay”, Đức Hồng y Tagle 
kể. 
Ngài nói người Công giáo nên tận dùng mùa Chay để thành thật trở về với 
Chúa bằng cách bố thí, ăn chay và cầu nguyện “không chỉ là việc làm bên 
ngoài”. 
Đức Hồng y Tagle kêu gọi các tín hữu hỗ trợ chương trình Fast2Feed của 
Giáo hội dành cho trẻ em, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng thảm họa. 
“Tôi nhịn ăn, tôi trở nên nghèo khó để trẻ suy dinh dưỡng có thể được chăm 
sóc tốt hơn nhờ tình thương của tôi”, ngài nói. 
Ngài thúc giục người Công giáo ăn chay trong mùa Chay và dâng cúng tiền 
tiết kiệm để cứu trẻ em. 
Mùa chay trong năm phụng vụ bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến Thứ Sáu 
Tuần Thánh, ba ngày trước lễ Phục sinh. Theo truyền thống, người Công 
giáo quyết tâm hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái trong thời gian 44 
ngày này. 
Trong “tông huấn mục vụ” phát hành hôm Chủ nhật, Đức Tổng Giám mục 
Socrates Villegas của Lingayen-Dagupan, chủ tịch hội đồng giám mục 
Philippines, kêu gọi mọi người chú ý đến tỷ lệ nghèo đói ở Philippines, cao 
hơn 20%. 
“Rõ ràng nhiều người cảm thấy mình không có cơ hội sống một cuộc sống 
đàng hoàng … Có đông dân sống trong cảnh nghèo khổ như thế là một điều 
xấu hổ không thể chấp nhận được”, Đức cha Villegas nói. 

Ngài kêu gọi người Công giáo Philippines làm việc “bác ái và công bằng” 
để giúp người nghèo. 
“Chúng ta cần sống nghèo khổ về mặt đạo đức bằng cách đẩy mạnh quyết 
tâm đoàn kết với người bị bỏ rơi và lên án bất công và tất cả các hình thức 
bất bình đẳng”, Đức cha Villegas nói. 

“Gió sẽ mừng vì tóc em bay” 

Một lần nữa tôi có dịp theo chân một đoàn từ thiện đến Tây Nguyên. Tìm 
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được địa điểm để có thể tiếp cận được đồng bào nghèo không phải dễ, 
những phẩm vật mang theo muốn trao đến trọn vẹn cho đồng bào nghèo 
càng không dễ chút nào. Chẳng biết cái cơ chế nào, cái luật lệ nào, cái thủ 
tục nào cứ phải phần trăm cho "các cấp, các ban ngành đoàn thể", chẳng 
hiểu cái truyền thống hào hùng nào, cái đạo đức cách mạng nào biến những 
kẻ mang của cải chia sẻ cho người nghèo phải biết ơn "các cấp, các ban 
ngành đoàn thể" vì họ bố thí cho chúng ta cái quyền... làm từ thiện ! Nhưng 
thôi, tất cả cái gian lao đó, tôi đã thấy, nó không làm chùn chân những anh 
chị em Giáo Dân quảng đại, từ bi và nhân ái. 

Tôi học được nơi họ – những người thiện nguyện – rất nhiều, sự hy sinh, can 
đảm, kiên nhẫn và khôn khéo. Họ không nề hà gian khổ, không kìm nén cảm 
xúc và không thu vén cho họ, không tìm danh lợi. Chẳng ai, chẳng nơi nào 
lưu dấu tên họ, chẳng ai biết họ là ai. Sau những chuyến xe gập ghềnh gian 
lao, những công việc nặng học vất vả, những buổi thăm viếng bị vắt kiệt 
sức, trở lại phố thị, vệ sinh gột rửa bụi bặm, họ trở nên thoải mái khi trút 
sạch những gì không có nơi đô thị trừ một cái, họ vẫn còn mang theo vào 
bữa ăn tối những giọt nước mắt hào sảng dành cho những thân phận nghèo 
hèn, kém may mắn, mà họ đã gặp nơi các buôn làng, họ đã khóc thật nhẹ 
nhàng, thật thoải mái khi cùng nhau nhắc lại những cuộc gặp gỡ vừa qua. 

Những buôn làng tôi đã đi qua, thật nghèo, cái nghèo cùng kiệt không tả hết, 
những mái nhà hiu quạnh, rách nát, những con heo tộc bụng gần sát đất rong 
chơi tìm kiếm thức ăn cùng với những đứa trẻ mặt mày lem luốc ngơ ngác, 
những cái váy khô cứng xếp lớp như những miếng nhựa quấn quanh người, 
những cái đầu tóc không thể nào bay cho dù gió đại ngàn có cuồn cuộn kéo 
ngang, nó bện vào nhau, vàng cháy, khẳng khiu như những nhánh rễ cây đan 
quyện trên mặt đất. Những mái đầu ấy nếu được tắm gội, được chải chuốt, 
được đặt lên đó một nhánh hoa rừng, nếu những vòng tay đen cáu được sạch 
sẽ, được mang sách vở đến trường, được những miếng bánh mì lót lòng buỗi 
sáng, nếu những bàn chân trần có được đôi dép, tung tăng những bước chân 
chim với bạn bè, xếp hàng ngay ngắn trước thầy cô, hẳn số phận họ được 
thay đổi... 

Những căn nhà bằng gỗ tồi tàn không còn nguyên vẹn, dáng kiểu nghiêng 
nghiêng như những triền dốc của núi đồi, hợp thành một bức tranh lạ kỳ, 
màu đen mốc thếch như những vạt đồi xa xa còn trơ lại đất cát sau những 
đám cháy nhuộm đen những gốc cây trơ trọi. Cái nghèo không thể xiết! 
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Chúng tôi mang đến một số phần quà như đã được nhóm tiền trạm báo 
trước, không ngờ số người đến nhận lại vượt quá con số dự trù. Tìm hiểu 
mới biết số người tăng thêm đến từ các buôn làng khác. Dân thành phố mình 
quen tính toán, thi nhau đưa ra giải pháp, bớt mỗi phần bao nhiêu ký để có 
thêm số phần cho đủ, nhưng người dân tộc tính khác, họ bảo: "Đổ chung đi, 
rồi cứ chia đều, thế là tốt, cùng là đồng bọn mà!" Chân chất và thật thà đến 
ngạc nhiên. Chúng tôi học được nhiều bài học từ núi rừng, hồn nhiên và 
trong sáng như thế đó... 

Về lại thành phố, lòng tôi vẫn còn vương vấn, chuyến đi chớp nhoáng, thật 
nhanh và rút gọn, không biết lần sau có đến được vùng này nữa không, tai 
tôi vẫn còn ray rứt lời dặn của người môi giới: "Phát quà thôi, không được 
nói gì về tôn giáo". Và một lời khác nữa của già làng: "Cán bộ dặn là không 
theo đạo để được là xã anh hùng!" Chúng tôi có nói gì về đạo đâu nhỉ, chỉ 
xin chia sẻ trong tình nghĩa làm người với nhau mà cũng khó dễ sao!?! 

Bao giờ thì... "gió sẽ mừng vì tóc em bay ?" 

Lm. VĨNH SANG 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đàng Thánh Giá Mùa Chay 
Vào mỗi chiều thứ sáu trong suốt Mùa Chay sẽ có suy niệm đàng Thánh Giá 
(English) tại Nhà Thờ vào lúc 6:30 PM. Kính mời quý ông bà anh chị em 
tham dự để cùng bước theo chân Chúa vác thập giá đời thường của mỗi 
người chúng ta. 
Thăm bệnh nhân 
Tuần qua Ban Xã Hội đã đi thăm những người bệnh trong CĐ: bác Thạc và  
bác La Úc. Trong tinh thần hiệp thông Kitô hữu xin quý vị thêm lời cầu 
nguyện cho những người đang lâm bệnh được bình an tâm hồn và thêm sức 
mạnh để can đảm đón nhận những đau đớn của bệnh tật. 
Lon Tiền Bác Ái & Xã Hội 
Để Ban Xã Hội có khả năng thực hiện những công tác bác ái và những sinh 
hoạt xã hội của Cộng Đoàn, đề nghị mỗi gia đình giúp Ban Xã Hội bằng 
cách bỏ tiền xu lẻ vào Lon Tiền Bác Ái & Xã Hội đã được gửi đến từng gia 
đình. 
CN 16/3/2014 sẽ thu Lon Tiền Bác Ái & Xã Hội 2012 & 2013  
và nhận Lon Tiền Bác Ái & Xã Hội 2014. 
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Lớp học cho Các Thừa Tác Viên Thánh Thể 
Thứ tư ngày 19/3/2014 
Vào lúc 6:30 PM 
Tại trailer cạnh Nhà Thờ 
Kính mời những quý vị hiện đang tham gia trong Ban Thừa Tác Viên Thánh 
Thể, những quý vị tình nguyện tham gia vào Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể 
đến tham dự để học hỏi thêm về Phụng Vụ và những quy định cần thiết. 
Liên hệ: Tuyết Vũ @ 951.834.6312 

  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Thiên Chúa hay thần tài? 

Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM  

Trong bài Phúc Âm Mt 6, 24 – 34 mà chúng ta nghe đọc trong Chúa Nhật 8 
Thường Niên năm A, và trong dịp Tết Nguyên Đán, Đức Giêsu dùng ba ví 
dụ rất nên thơ gợi cảm để chỉ cho chúng ta thấy một sự lo lắng thái quá về 
đời sống vật chất là vô lý nếu như chúng ta còn tin có Thiên Chúa là Cha 
chúng ta. Ví dụ thứ nhất: chim trời không gieo, không gặt nhưng chúng vẫn 
được Cha trên Trời nuôi sống. Ví dụ thứ hai: cuộc đời của mỗi người chúng 
ta có một quảng thời gian nhất định sống ở trần gian này, – điều đó chúng ta 
không thay đổi được, dù có lo lắng cũng chẳng kéo dài đời mình thêm một 
vài gang tấc! Và cuối cùng: hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo 
sợi, thế mà dù vua Salômon vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng nó. 

Kết luận của ba ví dụ là: nếu như Thiên Chúa quan tâm nuôi sống chim trời 
và ban áo mặc cho hoa đồng cỏ nội, thì lẽ nào Chúa lại không lo lắng cho 
con người hơn gấp bội sao? Kết thúc bài giảng, Chúa Giêsu tuyên bố: “Vậy 
đừng quá lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái 
khổ của ngày đó”. Chúng ta đồng ý rằng lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm 
nay thật là hấp dẫn. Có gì đáng mong ước hơn là có Cha Trên Trời lo lắng 
cho ta? Tuy nhiên, càng suy nghĩ và đi sâu vào thực tế, chúng ta càng thấy 
mọi sự chẳng đơn giản chút nào. 

Những lo lắng chính đáng 

Con người thời đại ta cũng như mọi thời đại, đều có trăm ngàn nỗi lo, và 
những nỗi lo chính đáng. Đừng nói gì xa xôi, chỉ nguyên những nhu cầu tối 
thiểu của cuộc sống đã làm điên đầu nhiều bậc cha mẹ gia đình: lo sao cho 
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có cái ăn, cái mặc, cho căn nhà ở khỏi giột nát khi tới mùa mưa, cho con cái 
được học hành, cho có thuốc thang khi bệnh tật, cho giá cả đừng tăng vọt, 
mùa màng không thất thoát… Những nỗi lo như thế phát xuất từ trách nhiệm 
của mỗi người, đều chính đáng và đẹp lòng Chúa. 

Chúa Giêsu không muốn cho chúng ta lười biếng hoặc sống vô trách nhiệm. 
Chim trời cũng phải vất vả tìm mồi. Có những thứ chim phải bay thật xa 
mới tới chỗ có thức ăn. Hoa huệ ngoài đồng cũng có khi phải đâm rễ len lỏi 
giữa sỏi đá để tìm chất nuôi sống. Đàng khác chính Chúa cũng nói rằng: 
“Ngày nào có cái khó, cái khổ của ngày đó”. Vậy khó nhọc, gian khổ là điều 
có thực, gắn vào thân phận con người. 

Không những Chúa không muốn ta sống lười biếng, vô lo, vô trách nhiệm, 
mà còn muốn ta phải làm việc để cùng với Người hoàn hiện thế giới này và 
góp phần vào công cuộc cứu độ thế giới. Ngay lúc vừa mới dựng nên loài 
người, Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ phải canh tác trái đất và làm chủ vạn 
vật. Trong dụ ngôn về những nén bạc ( x. Mt 25, 15 – 25 ), Chúa Giêsu đã 
hỏi mỗi người đã dùng tài năng Chúa ban mà làm lợi cho Người được bao 
nhiêu, chứ không phải đã chôn giấu nó an toàn như thế nào. Thế thì ta có 
quyền và có bổn phận phải lo lắng, tính toán, phải có kế hoạch, phải phòng 
xa. Điều Chúa không chấp nhận là chúng ta lo lắng về đời sống vật chất như 
thể đó đã là cùng đích của đời sống, là tuyệt đối cho đời mình. 

Thiên Chúa hay Thần Tài ? 

Câu then chốt nhất của bài Phúc Âm hôm nay là: “Tiên vàn hãy lo tìm kiếm 
Nước Chúa và đời sống công chính như Nguời đòi hỏi, còn các thứ kia ( 
nghĩa là của cải vật chất ), Người sẽ thêm cho.” Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa: đây mới là vấn đề ưu tiên. Nỗi lo số một của người môn đệ 
Chúa Giêsu là Nước Thiên Chúa. Mọi sự khác cũng cần thiết. Nhưng không 
được đặt lên trên Nước Thiên Chúa. Phải dành ưu tiên cho Nước Thiên 
Chúa, rồi mới đến các thứ khác. Đó là trật tự phải tôn trọng. Nhưng đây 
không phải là vấn đề thời gian sau trước nhưng là vấn đề giá trị mà khi cần 
phải chọn lựa, ta phải biết đâu là thiết yếu đâu là thứ yếu. 

Lời dạy của Chúa Giêsu là hệ trọng. Và nó cũng phù hợp với kinh nghiệm 
sống của chúng ta. Người ta thường lấy của cải vật chất làm ưu tiên số một 
và cho rằng của cải giàu sang sẽ giải quyết được mọi vấn đề của xã hội và 
của con người. Nhưng thực tế luôn luôn chứng minh rằng suy nghĩ và hành 
động như thế là sai lầm. Xã hội tư bản lấy sự sản xuất của cải hàng hoá dư 
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dật và sự hưởng thụ tự do làm mục tiêu, và bắt mọi sự khác phải phục vụ 
cho mục tiêu ấy, nên đã rơi vào khủng hoảng về tinh thần, về lý tưởng sống. 
Và vì mục tiêu ấy, người ta khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô 
độ và ngày nay thiên nhiên quay lại “trả thù” con người, đe dọa cuộc sống 
trên trái đất. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, theo lý thuyết người ta coi kinh tế là 
yếu tố quyết định mọi sự khác, và tuy vẫn nói kinh tế phải phục vụ con 
người, nhưng trên thực tế con người và các giá trị đạo đức bị chà đạp trầm 
trọng… Sau khi hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, những 
nước khác đã quay sang kinh tế thị trường và cũng đang phát triển theo 
hướng phương Tây, liệu có tránh nổi những tiêu cực gắn liền vào tư bản chủ 
nghĩa không  Của cải vật chất là ông chủ không dễ gì khuất phục nổi. Tinh 
thần thường tỏ ra yếu đuối và không hấp dẫn bằng của cải giàu sang. Ở Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa “thời mở cửa”, điều đó cũng đang được chứng minh. 

Của cải là cần thiết. Nhưng của cải tự nó không mang lại hạnh phúc cho con 
người. Nó phải là một phương tiện, một người tôi tớ. Nhưng khốn thay, tên 
đầy tớ này rất có uy quyền, rất dễ trở thành ông chủ của con người, để con 
người phục dịch nó với bất cứ giá nào. 

“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đời sống công chính như 
Người đòi hỏi”: Sống theo ưu tiên đó, có nghĩa là chúng ta vẫn phải làm 
việc, phải vất vả, phải lo lắng và biết tiên liệu, nhưng chúng ta sẽ không nô 
lệ vật chất, sẽ không bán rẻ lương tâm vì đồng tiền bát gạo, sẽ coi trọng con 
người hơn của cải và đặt các giá trị luân lý đạo đức lên trên các giá trị vật 
chất. 

Sống theo ưu tiên của Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu sẽ giữ được sự tự 
do thanh thoát và bình an ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất, vì họ biết 
có Chúa là Cha yêu thương cùng lo cho họ và với họ, và chỉ có Người mới 
đem lại cho họ niềm hạnh phúc đích thực mà họ hằng mong ước. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG   
Tâm hồn đẹp của Paul Walker 

Tài tử bạc mệnh từng âm thầm mua tặng 
một người lính không quen biết chiếc 

nhẫn cầu hôn 10.000 USD. 
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Một nữ nhân viên ở cửa hàng trang sức tại Santa Barbara (California, Mỹ) 
vừa tiết lộ câu chuyện xúc động về ngôi sao Fast and Furious Paul Walker. 
Irene King đã giữ kín câu chuyện ấy suốt gần 10 năm qua vì giữ lời hứa với 
nam diễn viên và chỉ kể lại khi cô bàng hoàng nghe tin anh đã qua đời. 
Irene King kể rằng, vào một ngày nghỉ năm 2004, Paul Walker đã ghé qua 
cửa hàng của cô. Khi ấy cũng có một người lính vừa trở về từ Iraq dẫn bạn 
gái đi mua nhẫn đính hôn. "Cô gái rất thích một chiếc nhẫn và ngắm nghía 
mãi nhưng anh chàng nói: Em yêu, anh không đủ tiền mua cái đó", Irene 
chia sẻ. Chiếc nhẫn có giá 10.000 USD. 
Sau đó, cặp đôi ngậm ngùi rời cửa hàng. Nhưng Walker liền tới nói với 
Irene King, anh sẽ trả tiền mua giúp anh chàng đó. Cô kể: "Anh ấy nói: 
Chiếc nhẫn mà họ vừa xem ấy - hãy tính vào hóa đơn của tôi". Paul nhanh 
chóng rời đi và không quên đề nghị nữ nhân viên giữ kín danh tính của anh. 
"Không thể tin nổi anh ấy làm điều đó với một người hoàn toàn xa lạ", Irene 
chia xẻ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kyle Upham và Kristen Upham rất xúc động khi biết đã được Paul Walker 
tặng nhẫn 
 
Ngay sau khi nữ nhân viên tiết lộ câu chuyện này, cặp đôi thuở ấy mới biết 
được người hào hiệp bí ẩn đó là Paul Walker. Cựu chiến binh Kyle Upham 
và vợ anh - Kristen Upham đã rất xúc động và hạnh phúc chia sẻ về ngày kỳ 
lạ đó. Cô vợ kể: "Tôi thấy có một người nữa trong cửa hàng nhưng không để 
ý lắm. Tôi và Kyle bắt đầu chăm chú xem nhẫn. Kyle bảo tôi hãy chọn cái to 
hơn nhưng tôi nói: Không, hãy xem giá của nó này!" 
Sau một hồi lưỡng lự, cả hai quyết định ra về tay không. Tuy nhiên, họ vô 
cùng bất ngờ khi nữ nhân viên chạy theo gọi họ quay lại lấy chiếc nhẫn: 
"Một cô đưa cho chúng tôi túi xách và nói: Nhẫn của hai bạn đây. Chúng tôi 

 
Nữ nhân viên bán hàng Irene 
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đều há hốc miệng ngạc nhiên", Kristen kể. Họ đã cố gặng hỏi mạnh thường 
quân đó là ai nhưng người bán hàng chỉ mỉm cười im lặng. Cặp đôi đã rất 
cảm kích trước hành động hào phóng đáng kinh ngạc của người đàn ông đó. 
Đôi trẻ tất nhiên đã đính hôn, kết hôn và chung sống hạnh phúc đến tận bây 
giờ. 
Paul Walker khi còn sống vẫn nổi tiếng là một người có nội tâm sâu sắc và 
trái tim nhân ái. Anh đã dành rất nhiều tâm sức cho các hoạt động từ thiện. 
Năm 2010, Paul từng tới Haiti để giúp các nạn nhân của trận động đất kinh 
hoàng. Nam diễn viên cũng sáng lập tổ chức từ thiện Reach Out Worldwide 
để giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa thiên tai trên khắp thế giới. 
Vào ngày Paul tử nạn, buổi sáng hôm đó anh đã tổ chức buổi từ thiện kêu 
gọi mọi người quyên góp để ủng hộ trẻ em và người dân ở Philippines sau 
cơn bão Haiyen. 
 

Gia đình của những người không gia đình 
 
Con người sinh ra, ai cũng có 
cha ,có mẹ, có một gia đình... 
Không có ai từ đất nẻ mà chui 
lên... Nhưng vì hoàn cảnh, vì 
xã hội, vì giáo dục v.v. có một 
số người kém may mắn, mất 
hoặc xa cha mẹ sớm, nên phải 
sống lang thang, không gia 
đình... Đó là trường hợp các 
em mà người ta gọi tắt là bụi 

đời ; nghề sinh sống của các em thường là đi đánh giầy... 
Lúc đó, năm 1963, tôi làm quản lý trong Dòng Chúa Cứu Thế ở Rạch-Dừa, 
Vũng-Tàu. Trong những lúc đi chợ cho nhà dòng, tôi có dịp gặp nhiều em 
đánh giầy, và dần quen thân với các em... 
Một hôm, tám em đánh giầy tới xin tôi ở... Tôi cười và nói : " Bộ tụi con 
muốn đi tu hả, nhà này là một tu viện mà ? " Các em trả lời : " Không, tụi 
con muốn ở với cha " ... Ở với cha mà không chịu đi tu: đó là cả một vấn đề. 
May phước tôi làm quản lý Nhà Dòng, nên có một khu riêng dành cho gia 
nhân, những người giúp việc cho Nhà Dòng. Để tám đứa ở chung với những 
gia nhân đó, trong bụng tôi nghĩ thầm: ở đây buồn chết, chúng nó ở ít 
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ngày rồi sẽ đi sống lại ngoài chợ, vui nhộn hơn... 
Dè đâu, chúng nó không đi, mà còn rủ thêm các đứa khác đến ở... Thấm 
thóat, con số lên tới hơn hai chục. Bấy giờ "Chúa mới can thiệp vào vấn đề". 
Trước mặt Nhà Dòng là một phi trường. Phi cơ và trực thăng của quân đội 
Mỹ bốc lên đáp xuống liên lỉ, làm các cha dạy học ở Đệ-tử-viện không dạy 
được. Các cha phàn nàn với Cha Bề Trên Giám Tỉnh..., và Cha Bề Trên 
Giám Tỉnh mới giải quyết: đưa Nhà Đệ-Tử lên Sàigòn. Thế là cả Nhà Dòng 
và Nhà Đệ Tử ra đi di tản, để lại mấy chục em bụi đời. Và tôi ở lại với các 
em... 
GIA ĐÌNH AN-PHONG bắt đầu tự túc : nuôi gà để nuôi nhau; khởi sự với 
hai mươi con, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, số gà lên tới hơn 6000 con, và 
từ trước đến lúc đó đã ăn không biết bao nhiêu và đã bán biết bao nhiêu... 
Bàn tay của Chúa thấy rõ ràng. Chúa sinh Chúa dưỡng. 
Nhờ đường lối Chúa soi sáng mà số các em mỗi ngày mỗi tăng thêm. Tôi 
nói với các em: Chúa dựng nên con người và cho hoàn toàn tự do. Cho nên 
trong nhà của mình, chúng con muốn làm gì thì làm. Đứa nào muốn đi học, 
cha cho đi học. Đứa nào muốn học nghề, cha cho học nghề. Còn đứa nào 
muốn ở không chơi, không làm gì hết, vẫn cứ được như thường. Không làm 
gì hết mà đến bữa ăn, có quyền đến ăn như mọi người, vì mình là đứa con 
trong nhà thì mình có quyền ăn, còn làm việc là chuyện khác. Nghe vậy, đứa 
nào cũng thích, và tụi nó mới rủ nhau đến ở càng ngày càng đông... 
Một hôm, mấy anh lớn có ý kiến giáo dục hay, mới bàn với tôi. Chúng con 
muốn chia nhóm. Chia nhóm là làm sao? Tất cả tụi con đều là bụi đời. Vậy 
thì mấy em nhỏ, đi học, là nhóm "bụi non". Còn các anh lớn, học nghề, là 
nhóm "bụi già". Còn mấy anh em không làm gì hết là nhóm "bụi cà 
nhỏng"!!!  Nói rồi và làm liền... Mấy anh em nhóm "cà nhỏng" hơi quê xệ 
một chút. Nên từ từ rồi mấy anh em đó gia nhập nhóm "bụi học trò" hay 
"bụi học nghề"...Thế là ý kiến giáo dục của mấy anh lớn đã thành công mỹ 
mãn. 
Lúc ấy, cơ quan viện trợ Công Giáo Mỹ quốc có cho bột mì, làm bánh mì 
cho học sinh nghèo. Tôi mới kêu một ông thợ làm bánh mì người Trung-
Hoa, Chú Hai. Chú Hai xây một cái lò củi nướng bánh mì. Tôi nói với các 
em: đứa nào muốn học làm bánh mì thì đi với Chú Hai. Một số mấy anh lớn 
đi với Chú Hai... Tôi cũng có mướn hai ông thợ máy: anh Hai và anh Ba. 
Tôi nói với các em: đứa nào muốn học nghề thợ máy sửa xe hơi thì đi với 
anh Hai, anh Ba... Thế là mấy tháng sau, trong nhà có hai băng thợ làm bánh 
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mì và thợ máy sửa xe hơi... Như thế là GIA ĐÌNH AN-PHONG đã khai 
trương Lò Bánh Mì AN-PHONG và Garage AN-PHONG, thêm phương tiện 
nuôi sống các em. 
Với thời gian, theo đường giây radio-Á-Rập, GIA ĐÌNH AN-PHONG và xe 
cammionnette Peugeot 404 của cha Qui được các em đánh giầy chẳng 
những ở Vũng-Tàu mà cả Sài-gòn-Chợ-lớn biết và nhận diện. Các em rủ 
nhau vô ở càng đông... Một hôm tôi đi chợ ở Chợ-lớn. Đi chợ xong, trở lại 
xe, tôi thấy mười một em với thùng giầy trên tay, ngồi sẵn trên xe: các em 
ngồi chơi vì biết là xe của cha Qui. Tôi ngó các em, các em nhìn tôi cười, 
chào nhau. Tôi mới buột miệng hỏi các em: "Cha đi về Vũng Tàu nè, đứa 
nào muốn đi Vũng-Tàu tắm biển vài ngày rồi trở về Chợ-lớn lại, cha sẽ chở 
về... Các em dòm nhau, hỏi ý kiến, rồi bảo nhau,: Mình phải đi trả thùng 
giầy cho "anh nuôi" đã... Mỗi em có "anh nuôi" và thùng giầy riêng của anh 
đó. Mấy em nhanh chân, nhẩy xuống xe và trong mấy phút, chạy trở lại, 
nhẩy lên xe, ngồi gọn gàng, vui cười khoái chí... 
Thế là mười một em đánh giầy ở Chợ-lớn, không cần tính toán lâu bắt đầu đi 
Vũng-Tàu tắm biển... 
Thứ hai tuần sau, tôi có dịp lên Sài-gòn. Tôi gọi mười một em hôm trước 
đến và hỏi: "Cha đi Sài-gòn đây, tụi con muốn về thì lên xe". Các em ngó 
nhau, cười và đồng thanh: "Không, tụi con không đi về, tụi con ở lại đây với 
cha..." Vậy là GIA ĐÌNH AN-PHONG tăng số thêm mười một người nữa... 
Cùng với các em bụi đời, có nhiều gia đình nghèo, cũng đến xin ở. Dần dần 
số những người này cũng lên đến mấy chục gia đình... 
Lại có những em sơ sinh: cha mẹ sinh ra, rồi không thể nuôi được, đem đến 
gởi GIA ĐÌNH AN-PHONG nuôi giúp. Hoặc các bà mẹ ôm con ra ngoài 
chợ, rồi nhờ các bà biết đường giây, ẵm vào GIA ĐÌNH AN-PHONG 
giùm... Thành phần thứ ba này gia tăng cũng nhanh; cuối cùng trong nhà 
cũng được ba phòng, mỗi phòng 40 chục cái nôi... Cùng với các em, Chúa 
cũng gởi mấy bà, mấy chị đến tình nguyện nuôi các em... Việc của Chúa làm 
bao giờ cũng lạ lùng... 
Thêm các gia đình nghèo và các em sơ sinh, thì thêm miệng ăn. Chúa lại gởi 
quân đội Mỹ, Úc đem đồ giặt đến: GIA ĐÌNH AN-PHONG lại thêm nhà 
giặt ủi để nuôi sống nhau... Tạ ơn Chúa. 
Nhờ Chúa soi sáng và dẫn dắt, đường lối làm việc trong GIA ĐÌNH AN-
PHONG tóm tắt trong một câu "Tôn trọng tự do và yêu thương lẫn nhau". 
Cho nên GIA ĐÌNH AN-PHONG không từ chối một người nào đến xin giúp 
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đỡ. Kết quả: ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái Chúa, tính ra được : hơn 
300 em bụi đời, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi... 
 
Đó, là tiểu sử ngắn gọn của GIA ĐÌNH AN-PHONG, hôm nay được gởi lên 
mạng internet. Hy vọng ông bà anh chị nào đã sống cùng nhau thời gian 
ngắn dài nào đó, tìm dịp về gặp lại nhau, chia sẻ vui buồn với nhau.  
Liên lạc với GIA ĐÌNH AN-PHONG ở Pháp : Lm Nguyễn Văn 
Qui 27 Place Frederic auguste Bartholdi - 95120 Ermont - France; ĐT trong 
nước Pháp : 0134150584; ĐT từ ngoài nước Pháp : 33134150584. 

 

 

 
 

 

 
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 


