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Bản Tin Hàng Tuần 
CN LỄ LÁ 2015 

 

Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ 
không phải là một điều khó khăn cho lắm. 
Đi theo Chúa giữa lúc Ngài được tung hô 
chúc tụng là điều dễ dàng. Nhưng tiếp tục 
đi theo Ngài khi Ngài đã bị mọi người bỏ 
rơi và lên án, điều đó khó hơn nhiều. Tin 
Mừng không thấy nói đến một ai dám lên 
tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc 
đó, mà chỉ thấy lên tiếng đòi phóng thích 
cho tên đạo tặc Baraba.  

Nếu kitô hữu được định nghĩa là người đi 
theo Chúa kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ 
có lúc nghiệm thấy nỗi khó khăn khi phải 
đến nơi mà mình không muốn đến. Con 
đường bước theo Chúa có lúc vui, lúc 
buồn. Chúng ta phải có mặt ở trong đám 
đông hoan hô Chúa khi vào thành và cũng 
không được vắng mặt khi Ngài hấp hối 
trên thập giá. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
ĐỒNG CẢM VỚI CHÚA 
Chuyện kể rằng khi quân Mông Cổ mở mang bờ cõi đến vùng Ba Tư, họ bắt 
được một tu sĩ công giáo.  Quân Mông Cổ giải vị tu sĩ đến gặp Thành Cát Tư 
Hãn.  Thấy người tù binh đeo một cây thánh giá trước ngực, vị đại hãn hỏi về ý 
nghĩa của dấu hiệu này. Thế là vị tu sĩ nhân cơ hội ngàn vàng kể lại cuộc đời của 
Chúa Giêsu cho cả triều đình Mông Cổ nghe. Vị đại hãn tỏ ra thích thú, cho đến 
khi nghe đoạn thương khó.   
Khi nghe đến chuyện Chúa Giêsu bị phản bội, bị bắt, bị đánh đòn, rồi bị đóng 
đinh, càng lúc khuôn mặt của đại hãn càng lộ vẻ tức giận.  Đến lúc vị tu sĩ nói: 
“Chúa Giêsu kêu lớn: Elôi, Elôi lamma sabác thani” (Mc 15:34), Thành Cát Tư 
Hãn gầm lên: “Rồi sao nữa?”  Sau khi nghe chuyện Chúa Giêsu gục đầu tắt thở, 
màn đền thờ xé làm đôi, rồi viên đại đội trưởng tuyên bố “Quả thật, người này là 
Con Thiên Chúa” (Mc 15:38), đại hãn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Thế Thượng 
đế của các ngươi đã làm gì?”  “Ngài có sai quân binh trên trời xuống tàn sát 
những kẻ giết con của Ngài không?”   
Khi thấy vị tu sĩ lắc đầu, Thành Cát Tư Hãn khoát tay đuổi ông ra và không 
muốn nghe thêm nữa.  Đại hãn bình luận: “Một chủ tể mà không bảo vệ được 
con của ngài, một quân vương mà không trả thù cho con của ngài, thì có gì mà 
đáng kính phục.” Và dĩ nhiên là Thành Cát Tư Hãn không theo đạo. 
Tội nghiệp vị đại hãn chưa có dịp nghe đoạn kết câu chuyện, vì nếu đã được 
nghe, có lẽ ông đã có một kết luận khác. Còn chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta biết 
hết câu chuyện thương khó của Chúa Giêsu. Chúa chết trên thập giá để chuộc tội 
cho nhân loại và ba ngày sau Ngài sẽ sống lại.  Nhưng chúng ta có thật sự hiểu 
câu chuyện này không? Chúng ta có thực sự hồi hộp theo dõi từng tình tiết một, 
như vị đại hãn đã làm không? 
Có lẽ vì chúng ta nghe quá nhiều lần nên có khi đã không còn tâm tình cùng đi 
với Chúa Giêsu trên con đường tử nạn.  Có lẽ vì chúng ta biết Chúa sẽ sống lại 
nên khó cảm nghiệm được cảm giác của người nghe câu chuyện lần đầu. Bi 
thương, hùng tráng, giận dữ, chua xót, mất mát, đau buồn, v.v...  Những cảm 
giác đó mới chính là những gì chúng ta cần được cảm nghiệm trong Tuần Thánh 
này.  Kể từ hôm nay, chúng ta được mời cùng đi với Chúa Giêsu, với Mẹ của 
Ngài, từng ngày một, từng bước một, vào trong câu chuyện Thương Khó.   
Cuộc Thương Khó giúp tôi ý thức sự giới hạn của lý trí khi tôi không có câu trả 
lời cho những vấn nạn của cuộc đời:  Tại sao tôi mất việc?  Tại sao gia đình tôi 
đổ vỡ?  Tại sao con cái tôi hư hỏng?  Tại sao em tôi bị bạo bệnh?  Tại sao bạn tôi 
chết khi còn quá trẻ?  Tại sao và tại sao?  Đó là những vấn nạn, đôi khi không có 
câu trả lời.  Nhìn lên Chúa, Chúa im lặng.  Nhìn sang Phật, Phật nhắm mắt.  Hỏi 
những người thông thái, họ lắc đầu: Không biết!  Phải chăng lúc đó tôi cũng 
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kêu lên rằng: Lạy Chúa sao Chúa bỏ con? 
 
Bạn thân mến, 
Đau khổ là một thực tế không thể chạy trốn trong kiếp người. Tôi chỉ có thể trực 
diện với nó khi tôi biết Con Thiên Chúa cũng đã đi qua cái chung cuộc tồi tàn 
nhất của kiếp người. Bị bạn bè bán đứng, bị người thân chối bỏ.  Thân phận Ngài 
còn thua xa tên tội phạm Barabba.  Con Thiên Chúa đã chết một cách thầm lặng 
trần truồng trên thập giá.  Đứng dưới chân thập giá, có mấy người nhỏ lệ?  Có 
bao nhiêu người hả hê?  Nếu Con Thiên Chúa, Đấng vô tội mà còn bị người đời 
đối xử thế đó, thì làm sao tôi là môn đệ Ngài có quyền đòi hỏi cái gì khác hơn.  
Nếu Thiên Chúa đã im lặng khi Con của Ngài bị giết, thì làm sao tôi có quyền 
đòi hỏi Thiên Chúa phải lên tiếng khi tôi gặp đau khổ. 
Chúa Giêsu đã mang lấy một số phận nghiệt ngã hơn chúng ta nhiều lắm.  Thế 
nên khi gặp đau khổ hoạn nạn, tôi đừng vội trách Chúa sao lại gửi cho con thập 
giá quá nặng nề.  Không, Thiên Chúa không phải là tác giả của hình phạt dã man 
độc ác đó.  Chính con người chúng ta nghĩ ra những trò độc ác, những hình phạt 
dã man để hại nhau, giết nhau. Và rồi chính con người đóng đinh cả Con Thiên 
Chúa trên đó nữa. 
Nhưng phần Ngài, sao Ngài lại chấp nhận như thế?  Phải chăng khi chọn chén 
đắng của cuộc đời, Chúa Giêsu muốn tỏ cho chúng ta thấy đau khổ và sự chết 
không phải là tiếng nói sau cùng?  Phải chăng Ngài muốn chia sẻ thân phận 
mỏng dòn yếu hèn của chúng ta?  Đúng như lời thánh Phaolô tuyên bố: “Đức 
Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc 
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn 
hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự” (Pl 2:6-8).  
Quả thế, Con Thiên Chúa đã cúi mình xuống để nâng chúng ta lên với Ngài.  Dù 
chúng ta phải đi qua con đường khổ giá, nhưng chúng ta tin rằng chúng ta không 
đi một mình.  Qua những người chung quanh, Chúa Kitô ghé vai cùng vác thập 
giá cùng chia sẻ cuộc đời với chúng ta. 
Chủ Nhật Lễ Lá hôm nay cũng còn gọi là Chủ Nhật Thương Khó.  Đây là chủ 
nhật đặc biệt nhất trong năm vì có đến hai bài Phúc âm được đọc.  Một bài Phúc 
âm về sự reo hò mừng vui của việc đón rước Chúa Giêsu vào thành 
Giêrusalem… và sau đó là bài Phúc âm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bắt đầu 
từ âm muu nộp Chúa của Giuđa cho đến lúc táng xác Chúa.  
Hai bài Phúc âm với hai tâm tình trái ngược.  Dân chúng hôm trước thì tung hô, 
mấy hôm sau thì đả đảo. Các môn đệ hôm trước thì hãnh diện đi với Thầy, vài 
hôm sau trốn chui trốn nhủi.  Các kinh sư và Biệt phái hôm trước thì e dè, vài 
bữa sau thì hả hê.  Tâm tình của con người là thế đó.  Và Chúa Giêsu biết điều 
đó.  Ngài chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả.  
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Thật dễ dàng để suy tư về ý nghĩa của Tuần Thương Khó, nhưng không thật dễ 
dàng để cảm nghiệm được những đau đớn của Tuần Thương Khó.  Mời bạn cùng 
với tôi, chúng ta hãy để những cảm giác đau đớn, giận dữ, khó chịu, kinh sợ, 
v.v... nổi lên trong lòng chúng ta.  Những cảm xúc này thật cần thiết để mỗi khi 
bị phản bội, bị bỏ rơi, bị lăng mạ hay bị kết án, bị trù dập hay bị sỉ nhục, bị chế 
diễu, bị lột trần hay bị đóng đinh, chúng ta có thể nhìn lên thập giá với một niềm 
an ủi.   
 
Ước gì mỗi người chúng ta bước vào Tuần Thương Khó với tâm tình của Chúa 
Giêsu, để rồi khi chúng ta cùng chết đi với Ngài, chúng ta cũng cùng sống lại với 
Ngài. 
Xin cầu chúc bạn một Tuần Thánh được cử hành trong niềm tin và ân sủng của 
Đấng đã chịu chết vì chúng ta. Amen. 

Antôn-Phaolô 

SỐNG ĐẠO 
Thánh nhân và quá khứ tội lỗi 
Trước mặt Thiên Chúa chí thánh, chẳng có ai nhân lành, “chỉ một mình 
Thiên Chúa nhân lành” (Mc 10:18). Ngoài ra, ai cũng lần mò tìm về Nhà 
Cha qua con đường tội lỗi và thứ tha:“Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai 
đứng vững được chăng?” (Tv 130:3). Các thánh là những “anh hùng đức 
tin”. Mỗi nhà mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh, và về con đường nên thánh 
cũng vậy, mỗi người mỗi cách. Có các vị thánh sống đạo đức từ nhỏ, nhưng 
cũng có các thánh đã từng sống tội lỗi một thời, nhưng rồi họ đã hoán cải và 
họ đã nên thánh. Đừng nản chí, thất vọng, hãy tin tưởng và cố gắng để nên 
thánh bằng cách vươn lên từ đống xà bần tội lỗi! 
Thánh Augustinô: Ăn chơi phóng đãng 
Chẳng ai “xa lạ” với vị thánh đã từng “ngang ngược” này. Có thể nói rằng 
Thánh Augustinô (354-430) là người “nổi tiếng” nhất về quá khứ tội lỗi, 
nhưng “phúc đức tại mẫu”, ngài có được người mẹ đạo đức là Thánh 
Monica. Thánh Augustinô giỏi giang, thông minh, nhưng từ bỏ sự giáo dục 
Kitô giáo để sống buông thả, ăn chơi trụy lạc, có con ngoại hôn với một phụ 
nữ trẻ, nhưng lại kết hôn với một phụ nữ giàu sang, vì phụ nữ này có của hồi 
môn. Nhờ người mẹ kiên trì cầu nguyện, theo con tới mọi nơi, và người mẹ 
đã được Thiên Chúa cho mãn nguyện. Augustinô đã hoán cải, trở thành linh 
mục, rồi làm giám mục GP Hippo. Ngài viết cuốn “Confessions” (Tự Thuật 
hoặc Tự Thú) nổi tiếng cho tới ngày nay. Ngài đã từng cầu nguyện: “Lạy 
Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, xin cho con biết Chúa, xin cho con 
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biết con”. Và ngài hối tiếc: “Con yêu Chúa quá muộn màng”. Với kinh 
nghiệm bản thân, Thánh Augustinô nhận định: “Không thánh nhân nào 
không có quá khứ, không tội nhân nào không có tương lai”. Thánh 
Augustinô được Giáo hội tôn phong là tiến sĩ Giáo hội và là bổn mạng của 
“dân ăn chơi”, lễ kính ngày 28 tháng Tám. 
Thánh Maria Ai Cập: Gái điếm nổi tiếng 
Thánh nữ Maria (344-421) làm gái mại dâm từ lúc mới 12 tuổi, và “hành 
nghề” này 17 năm. Một lần hành hương tới Giêrusalem dịp lễ Suy Tôn 
Thánh Giá. Thật ra bà không có ý tốt, mà chỉ muốn đi với đoàn hành hương 
để kiếm khách thôi. Nhưng rồi bà đã hoán cải khi thấy Thánh tích Thánh 
Giá mà đoàn hành hương kính viếng. Khi đó, bà muốn vào nhà thờ nhưng 
người quá đông, và có sức mạnh bí ẩn giữ chân bà ở ngoài nhà thờ. Nhìn 
thấy tượng Đức Mẹ, bà xin ơn tha thứ và hứa từ bỏ cuộc sống tội lỗi nếu bà 
vào được trong nhà thờ. Và bà đã vào được, từ đó bà quyết tâm trở về với 
Chúa. Bà sống ẩn dật, ăn chay, hãm mình và cầu nguyện suốt 47 năm. 
Thánh Maria Ai Cập là bổn mạng của những người chống lại cám dỗ về tình 
dục, lễ kính ngày 1 tháng Tư. 

Thánh Angela Foligno: Kiêu ngạo và ngoại tình 
Thánh Angela (1248-1309) được ghi tên vào sổ bộ các thánh năm 2013, 
không cần qua các thủ tục thông thường. Bà sinh tại Foligno, miền Trung Ý, 
không xa Assisi. Cuộc đời bà luôn đi tìm sự giàu sang, vật chất và niềm vui. 
Bà sinh trưởng trong một gia đình giàu có, kết hôn với người thượng lưu, có 
vài đứa con. Lúc 40 tuổi, dù giàu có nhưng bà cảm thấy cuộc sống trống 
rỗng, nên bà quyết tâm tu thân tích đức. Ba năm sau, chồng và các con đều 
chết hết, bà bán hết gia sản và gia nhập Dòng Ba Phanxicô. Bà thành lập 
một nhóm phụ nữ làm từ thiện và phục vụ người nghèo. Thánh Angela là 
bổn mạng các bà góa, lễ kính ngày 8 tháng Một. 

Chân phước Bartolo Longo: Linh mục của quỷ 
Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo đạo đức, Bartolo Longo (1841-
1926) vẫn lần Chuỗi Mân Côi với gia đình mỗi buổi tối. Nhưng tuổi trẻ ham 
vui, ngài xa rời đức tin trong những năm học đại học. Ngài quan tâm những 
điều huyền bí nên đã trở thành linh mục của giáo phái Satanist (tôn thờ ma 
quỷ). Gia đình và bạn bè luôn cầu nguyện cho Bartolo trở lại, và Thiên Chúa 
đã nhậm lời họ. Để chấn chỉnh đời sống tội lỗi, Bartolo xin gia nhập Dòng 
Ba Đa-minh và giúp các sinh viên nhận biết cái xấu của giáo phái này mà 
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tránh, đồng thời mở các trại mồ côi, trường học và viện tế bần. 

Hồi trẻ, Bartolo theo ngành Luật, bỏ đức tin và theo giáo phái Satanist. 
Bartolo nhiệt thành đến mức tự phong mình là linh mục của Satan. Ông hầu 
như đánh mất chính mình, chỉ còn như chiếc bóng của mình. Một người bạn 
Công giáo thấy ông đáng thương về tâm linh, tâm lý và thể lý, đã xin ông 
đến gặp Lm Radente, một tu sĩ khôn ngoan của Dòng Đa-minh. Sau một 
thời gian, Bartolo đã xưng thú tội lỗi và được linh mục này linh hướng. 
Bartolo hoán cải, gia nhập Dòng Ba Đa-minh, lấy tên là Brother Rosario. 

CP Bartolo viết: “Ơn gọi của tôi là gì? Viết về Đức Mẹ, ca tụng Đức Mẹ, 
yêu mến Đức Mẹ”. CP Bartolo đến với người nghèo, người bị bỏ rơi, và 
người khốn khổ nhất trong thành phố Pompei. Ngài dạy họ cầu nguyện bằng 
Kinh Mân Côi. Nhờ sự giúp đỡ của nữ bá tước Countess Mariana de Fusco, 
Bartolo đảm nhận việc xây Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi tại Pompei. Và rồi 
thành phố này đã trở nên Thành Phố Kinh Mân Côi. 
Thấy các nữ tu Dòng Đa-minh chăm sóc người nghèo, CP Bartolo đã mở 
trường cho các em trai. CP Bartolo viết rất nhiều để ca tụng Đức Mẹ Mân 
Côi. Lời cầu nguyện của CP Bartolo với Đức Mẹ Mân Côi đã được dịch 
sang nhiều ngôn ngữ. Ngày 7-10-2003, khi đến Pompei để bế mạc Năm Mân 
Côi, ĐGH Gioan Phaolô đã dùng lời cầu nguyện của CP Bartolo. Tại Ý, 
hằng năm vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng Mười, mọi hoạt động như tạm 
ngưng vào buổi trưa, mọi người già hoặc trẻ, giàu hoặc nghèo, khỏe mạnh 
hoặc đau yếu, đều dùng lời cầu nguyện của CP Bartolo để dâng lên Đức Mẹ 
Mân Côi. CP Bartolo qua đời ngày 5-10-1926, trong Tháng Mân Côi. 

Trong lễ tuyên chân phước cho Tông Đồ Kinh Mân Côi Bartolo tại Longo 
năm 1980, ĐGH Gioan Phaolô II đã gọi ngài là “l’uomo della Madonna” 
(Người của Đức Mẹ) và nói: “Tay cầm Chuỗi Mân Côi, CP Bartolo muốn 
nói với chúng ta rằng: Hãy đánh thức niềm tin của chúng ta vào Đức Mẹ”. 
Lễ kính CP Bartolo Longo ngày 5 tháng Mười. 

Trầm Thiên Thu 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Phanxicô lên tiếng chống tham nhũng 
ĐGH Phanxicô kêu gọi các thành viên tổ chức tội phạm quay đầu lại, đừng 
gây thêm bạo lực để có thể lau khô nước mắt của các bà mẹ ở Napoli, một 
trong số những thành phố bạo lực nhất khu vực. 
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Trong chuyến tông du đến miền nam nước Ý ngày 21/3 , Đức Phanxicô đã 
thẳng thắn lên án vấn đề tham nhũng tại quảng trường Gioan Phaolô II, 
ngoại ô Napoli, và ngài đã kêu gọi các nhà chức trách địa phương chống lại 
cám dỗ của những đồng tiền bất chính. 

Rome reports cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ĐGH Phanxicô lên 
tiếng chống lại mafia và hậu quả tàn khốc của nó. 

ĐGH cũng đã từng nhấn mạnh đến vấn đề này hồi tháng 6 năm 2014 với 
những tội phạm trộm cướp trong chuyến thăm ở Calabria cũng thuộc vùng 
phía nam nước Ý. 

Vị giáo hoàng nhiều lần lên tiếng chống mafia nói rằng, “nhóm người mafia 
đã không còn ở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ đã bị rút phép thông 
công”. 

Trong phát biểu của mình, ĐGH đã nhấn mạnh tới yếu tố quan trọng đó là 
việc tôn sùng tiền bạc. Ngài nói, nó là quyền lực của sự dữ và nó thâu tóm 
tâm hồn bạn để làm những việc sai trái. 

Cách đây một năm, vào tháng 3 năm 2014, khi ngài gặp gỡ với các gia đình 
có người đã bị thiệt mạng dưới tay mafia và điều này đã xảy ra trong nhiều 
năm. 800 tên nạn nhân bị hại đã được sướng lên trong buổi canh thức cầu 
nguyện ở Rome. 

Câu nói nặng nhất ĐTC nói về điều này là, “những kẻ bất chính vẫn còn thời 
gian để không phải kết thúc nơi cửa địa ngục. Đó là những gì chờ đời bạn, 
nếu bạn tiếp tục chìm sâu vào con đường đó”. 

Ngài đã mời gọi các nhà chức trách địa phương đừng cho phép những điều 
tội lỗi cướp đi hy vọng của họ, và thêm rằng, bản thân các thành viên thuộc 
tổ chức tội phạm bị rút phép thông công khỏi Giáo hội, tuy nhiên họ sẽ vẫn 
được chào đón trở lại nếu họ ăn năn. 

ĐGH Phanxicô dùng bữa trưa trong một nhà tù ở Napoli 
ĐGH Phanxicô đã dùng bữa trưa trong nhà tù Poggioreale (Napoli) khi ngài 
đến thăm các tù nhân ở đây, trong chuyến thăm 1 ngày đến Tổng giáo phận 
Napoli, miền nam nước Ý, hôm 21 tháng 3. 
Ngay từ ngoài sân của khu vực nhà tù Poggioreale, ĐGH đã làm phép tượng 
thánh Phanxicô Assisi và chào thăm nhiều tù nhân khác. 
Trong phòng ăn, vị Giáo hoàng 78 tuổi đã cảm ơn các tù nhân đã tham dự ăn 
trưa cùng ngài, và họ đã đáp lại bằng một tràng pháo tay và hò reo. 
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Món ăn được dọn là mì Pasta và gà. Sau bữa ăn, ĐGH đã giải đáp những câu 
hỏi nhận được từ các tù nhân hiện diện. 

ĐGH nói với họ rằng, Thiên Chúa không quên con cái Người và song sắt 
nhà tù không thể chia rẽ họ với tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng lên án 
“điều kiện vô nhân đạo” trong nhiều nhà tù trên khắp thế giới. 

Tờ Dailymail của Anh cho biết, nhiều người trong số những người được 
chọn ăn trưa cùng ĐGH là gay, chuyển giới và những tù nhân nhiễm HIV. 

Theo Vatican Insider, đã có khoảng 90 tù nhân được mời dùng cơm trưa 
cùng ĐGH trong tổng số 1900 tù nhân thông qua việc bốc thăm số. 
Đài truyền hình TV 2000 cho biết, việc dừng lại ở Trung tâm Giam giữ 
Giuseppe Salvia ở Poggioreale (Napoli) không nằm trong lịch trình chính 
thức của ĐGH khi tới thăm nơi đây trong 10 tiếng. Và bữa ăn được chính 
những tù nhân chuẩn bị. 
ĐGH Phanxicô đã có một ngày bận rộn ở một thành phố của Italia cách thủ 
đô Rome 150 miles về phía nam. Ngài đã bắt đầu chương trình bằng việc 
cầu nguyện ở Đền Thánh Pompeii, trước khi tổ chức một các sự kiện bao 
gồm thánh lễ ngoài trời và gặp gỡ những người trẻ, sau đó là bệnh nhân 
trước khi khởi hành về lại Vatican vào buổi chiều tối. 

Sự kiện lạ tại Napoli nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố 
NAPOLI. Hôm thứ 7, 21.3 vừa qua, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đang chia 
sẻ với các tu sĩ, linh mục và chủng sinh tại Napoli, một sự lạ đã xảy ra: bình 
đựng máu khô của một vị thánh từ thế kỷ thứ tư đã hóa lỏng. 

Hiện tượng này được cho là thường xảy ra tại đây ba lần trong một năm, 
vào ngày 1.5, ngày 19.9 (lễ kính thánh nhân) và ngày 16.12. 

Lần cuối cùng hiện tượng này xảy ra đối với một vị giáo hoàng là vào năm 
1848 với Đức Piô IX.   

Máu này là máu của thánh Januarius, từng là giám mục Napoli và tử đạo 
vào thế kỷ thứ IV, bây giờ là bổn mạng xứ Napoli. Xương của ngài vẫn còn 
được bảo tồn trong Nhà thờ Chánh Tòa. Người ta tin rằng ngài đã chịu tử 
đạo trong thời kỳ bách đạo dưới thời Hoàng đế Roma Diocletian, người 
thoái vị vào năm 305. 

Vào ngày 21.3, vào cuối buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại 
nhà thờ chánh tòa ở Napoli, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc lành cho 
thánh tích này. Khi Đức Hồng Y của giáo phận, Đức Crescenzio Sepe, nhận 
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lại thánh tích, máu đã hóa lỏng một nửa. 

Khi Đức Thánh Cha vừa quay đi, Đức Hồng Y nói với ngài rằng: “Dường 
như thánh Januarius yêu mến Đức Thánh Cha, vì máu thánh đã hóa lỏng 
một nửa rồi.” 

Để phép lạ xảy ra, cần phải đợi vài phút trước khi khối máu đỏ và khô tiếp 
xúc với một phía của bình đựng hóa thành máu lỏng lan ra toàn bộ bình 
thủy tinh. 

Đức Phanxicô hóm hỉnh trả lời: “Các bạn thấy là thánh nhân chỉ yêu mến 
chúng ta một chút thôi. Chúng ta cần phải hoán cải nhiều hơn.” Mọi người 
cười rộ lên.  

1,062 nhà truyền giáo bị giết trên thế giới trong thời gian từ 1980-2014 
Ngày 24 tháng 3, Giáo Hội tại nhiều nơi trên thế giới kỷ niệm ngày “Các 
Nhà Truyền Giáo Tử Đạo” là ngày cầu nguyện và ăn chay để tưởng nhớ các 
nhà truyền giáo đã thiệt mạng trên bước đường rao giảng Chúa Kitô cho 
muôn dân. Đây là một sáng kiến của phong trào thanh niên của các Hội Giáo 
Hoàng Truyền Giáo, được cử hành đúng vào ngày Đức Cha Oscar Arnulfo 
Romero, Tổng Giám Mục El Salvador. Ngài sẽ được phong chân phước vào 
ngày 23 tháng 5 tới đây. 
Hãng tin Fides cho biết thêm, trên toàn El Salvador hôm qua 24/3 nhiều nơi 
cũng đã cử hành kỷ niệm 35 năm vụ ám sát Đức Tổng Giám Oscar Arnulfo 
Romero. Ngài là người đã lên tiếng chống lại nạn nghèo đói, bất công xã 
hội, những vụ ám sát và tra tấn trong thời nội chiến ở El Salvador. Ngài bị 
ám sát ngày 24/3/1980. 
Theo thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, 
trong thập niên từ năm 1980 đến 1989, có115 nhà truyền giáo bị giết. Thập 
niên tiếp theo, tức là từ năm 1990 đến Năm Thánh 2000 con số này tăng lên 
gần gấp 6 lần với 604 nhà truyền giáo bị sát hại. Sự đột biến này chủ yếu là 
kết quả của tội ác diệt chủng ở Rwanda, với 248 nhà truyền giáo bị giết tại 
đây. 
Trong thời gian từ năm 2001 đến cuối năm 2014, 343 nhà truyền giáo bị 
thiệt mạng vì bạo lực chống lại đức tin Kitô. Riêng trong năm qua 2014, 26 
vị đã bị giết bao gồm 17 linh mục, 1 thầy, 6 nữ tu, 1 chủng sinh, và 1 giáo 
dân. 

Giáo hội tại Nhật mừng các tín hữu Kitô Ẩn 

TOKIO. Trong những ngày từ 14 đến 17.03 Giáo Hội Công Giáo tại Nhật 
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Bản mừng kỷ niệm 150 năm khám phá các tín hữu “Kitô Ẩn” sau 250 năm 
họ sống âm thầm tại vùng Nagasaki và vẫn bảo tồn đức tin. Đức Cha 
Tarcisio Isao Kikuchi, GM giáo phận Niigata, nhận định rằng “chứng tá của 
các tín hữu Kitô Ẩn – tiếng địa phương gọi là kakure kirishitan – chính là 
một sự soi sáng và mời gọi các tín hữu ngày nay sống trọn niềm tin của 
mình”. Sau thời kỳ đàn áp và bách hại do nhà cầm quyền Nhật hồi thế kỷ 
16, các tín hữu Kitô ẩn vẫn tiếp tục âm thầm sống đức tin cho đến năm 
1865, tức là năm chính phủ Nhật cho phép các thừa sai người Pháp xây cất 
thánh đường Oura gần Nagasaki. Các thừa sai rất ngạc nhiên khi thấy các 
nông dân địa phương đến xin phép các vị được tôn kính Chúa Giêsu và Đức 
Mẹ Maria.  

HĐGM Ailen động viên chống hôn nhân đồng phái 

DUBLIN. HĐGM Ai Len đang động viên chống hôn nhân đồng phái trong 
cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này vào ngày 22.05 tới đây. Trong tuyên 
ngôn công bố hôm 10.03 vừa qua, các GM Ai Len khẳng định rằng “Hôn 
nhân có một tầm quan trọng cơ bản đối với con cái, cha mẹ và xã hội. Tất 
cả chúng ta đều phải suy nghĩ sâu xa về vấn đề này trước khi thay đổi tình 
thế”. Các GM cho biết đang dấn thân trong cuộc thảo luận hiện nay với xác 
tín rằng sự kết hiệp của một người nam và một người nữ trong hôn nhân, 
với ý hướng sinh sản con cái, là một hồng ân của Thiên Chúa, Đấng đã 
dựng nên chúng ta có nam có nữ. Các vị khẳng định lập trường không ủng 
hộ đề nghị thay đổi hiến pháp để coi hôn nhân khác phái cũng giống như 
hôn nhân đồng phái.  

Tòa thánh giúp 500 ngàn Euro chống Ebola 

ROMA. Theo lệnh của ĐTC, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình 
thành lập một quỹ 500 ngàn Euro để tài trợ các dự án ở các nước Phi châu 
bị bệnh dịch Ebola. Trong thư gửi các dòng tu và các tổ chức Công Giáo 
dấn thân trong chương trình của Giáo Hội chống bệnh dịch Ebola, công bố 
hôm 17.03, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và 
hòa bình, thông báo về sáng kiến tựa đề ”Nới rộng sự dấn thân của Giáo 
Hội Công Giáo đối phó cấp thiết chống dịch Ebola”. Và ĐHY nhận định 
rằng những người bị nhiễm Ebola thường bị gạt bỏ giống như những người 
phong cùi trong Phúc Âm. Trong số những người phong cùi ngày nay, 
chúng ta có thể kể các bệnh nhân Ebola vào số những người cùi, nhất là tại 
Liberia, Sierra Leone và Guinea, là những nước đã có hơn 6 ngàn người bị 
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thiệt mạng”. Ngoài ngân khoản 500 ngàn Euro trên đây, Hội đồng Tòa 
Thánh cũng đang tìm kiếm thêm các ân nhân có thể góp phần tài trợ. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lịch Phụng vụ Tuần Thánh: 
CN Lễ Lá: 3/29/15 Kiệu Lá và Thánh Lễ @ 2:00 PM 
Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ đa ngôn ngữ với toàn Giáo Xứ @ 7:00 PM 
Thứ Sáu Tuần Thánh:  
_ Đàng Thánh Giá @ 12:00 PM 
_ Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá @ 8:00 PM 
Thứ Bẩy Tuần Thánh: Lễ Vọng Phục Sinh @ 7:00 PM 
CN Đại lễ Phục Sinh @ 1:30 PM 
Lon tiền lẻ quỹ Xã Hội: Nhằm mục đích giúp Ban Xã Hội có phương tiện thực 
hiện những công tác xã hội và những sinh hoạt ngoài Nhà Thờ, Ban Xã Hội sẽ 
nhận lại lon tiền lẻ Quỹ Xã Hội 2014, đồng thời phân phát lon tiền lẻ Quỹ Xã Hộ
2015 cho mỗi gia đình vào ngày CN Lễ Lá 3/29/2015.  
Xin quý ông bà anh chị em nhiệt tình ủng hộ. 
 

VƯỜN ADONG & EVA 
“Chúng tôi đã làm hỏng người đàn ông của mình thế nào?" 
 
Trên mạng xã hội đang lan truyền bài viết "Chúng tôi đã làm hỏng người 
đàn ông của mình như thế nào" của chị Chung Lê, 54 tuổi, đang làm kế 
toán, kiểm toán cho Quỹ Nhi đồng LHQ ở New York (Mỹ). Bài viết này là 
cách chị Chung Lê bày tỏ quan điểm nhân chuyện một bộ phận đàn ông Việt 
đang sục sôi phẫn nộ về bài viết của Trang Hạ trong đó có câu "đàn ông về 
nhà chỉ ăn, tắm và ngủ thì có khác gì con lợn".  
Cũng như Trang Hạ, tác giả bài viết không ủng hộ những đấng mày râu chỉ 
biết ăn, tắm, ngủ khi về nhà, nhưng chị dùng cách truyền đạt nhẹ nhàng và ít 
gây sốc hơn, nhưng cũng không kém sâu cay. Bằng những lý lẽ "khó cãi", 
chị chứng minh nhiều đàn ông Việt đang "hỏng" và người đàn bà của họ 
cũng có lỗi trong chuyện này. Bài viết khiến chị em phụ nữ tâm đắc, truyền 
cho nhau xem và gửi cho những người đàn ông cùng đọc.  
Dưới đây là toàn văn bài viết của chị Chung Lê: 
 
"Thưa những người đàn ông đáng kính 
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Lẽ ra các anh đã có thể trở thành những người đàn ông giỏi giang, tháo vát, 
chu đáo, tận tâm, và yêu thương gia đình... nếu như không gặp phải những 
người đàn bà cạn nghĩ như chúng tôi. 
Ngay từ khi mới bắt đầu biết tự cột cho mình cái túm tóc đuôi gà xộc xệch 
phía sau gáy, chị em chúng tôi đã được cha mẹ giao nhiệm vụ trông nom cái 
thằng em trai chỉ kém mình vài ba tuổi. Chạy theo đỡ cho nó khỏi ngã khi 
chơi, dỗ dành cho nó ăn hết suất ăn (khi đi sơ tán), nhường cho cu em tất cả 
những đồ chơi mình có. 
Lên tám tuổi, chúng tôi đã biết xách làn đi chợ, lựa những đồ ăn hợp với số 
tiền mẹ giao cho mỗi bữa. Chúng tôi nắm than, chẻ củi, đốt lò, nấu ăn... Cậu 
em trai được đi học đàn, học vẽ, được đi đá banh... sau giờ học. "Đàn ông 
trên nhà, đàn bà dưới bếp" - bố mẹ chúng tôi dạy con gái như thế. 
Ngày bước lên xe hoa về nhà chồng, mẹ chúng tôi dặn với theo con gái: 
"một điều nhịn, chín điều lành, nghe con". 
Khi đi làm dâu, đàn bà chúng tôi cần phải biết đọc được ý nghĩ của bố mẹ 
chồng (anh chị em chồng) trong vòng ba nốt nhạc: "Từ bé đến giờ, tôi không 
bao giờ để cho nó động tay vào việc gì trong nhà". Nghĩa là mọi việc từ chợ 
búa, cơm nước, cửa nhà, con cái... tất tật phải đặt trong bàn tay phụ nữ. 
Chúng tôi muốn khi các anh trở về nhà, mâm cơm đã được dọn sẵn ở trên 
bàn. Bọn trẻ con đã được tắm rửa thơm tho. Ấm nước trên bếp reo vui chờ 
được rót vào bình trà khi các anh ngồi trên sofa xem tin tức trên tivi hay hờ 
hững với tay vào chồng báo mới. Chúng tôi muốn gia đình thực sự là chốn 
để tìm về, ngả lưng thư thái sau những vật lộn, bon chen nơi công sở.  
Vâng, chị em chúng tôi từng ước mỗi ngày có 36 tiếng đồng hồ để có thể 
làm được tất cả những việc đó. Sau bữa ăn, các anh có thể ngồi chơi cùng 
các con, đọc báo, xem tin thì chị em chúng tôi bê mâm bát ra sau nhà. Việc 
dọn rửa, lau chùi, giặt giũ cho ngần ấy con người thường kết thúc khi cô 
phát thanh viên xinh đẹp trên TV đọc bản tin cuối ngày.  
Ngày mới của chúng tôi thường bắt đầu từ trước nhạc hiệu chào buổi sáng 
của chiếc loa phường. Bữa sáng phải sẵn sàng trước khi chúng tôi đánh thức 
đứa lớn, lôi đứa bé ra khỏi giường. Đang là tuổi ăn tuổi ngủ, chúng nó 
thường mè nheo xin mẹ cho thêm năm phút, rồi năm phút... Kiểu gì thì 
chúng tôi cũng phải đảm bảo cho chúng ăn xong, mặc quần áo ấm, rồi đặt cả 
hai đứa lên yên xe máy, thả từng đứa đến trường. Bốn rưỡi chiều ở cơ quan, 
đám phụ nữ đã bắt đầu nhấp nhổm dọn đồ. "Tối nay nhà chị ăn gì?", trao đổi 
với nhau để biết có thể đổi món cho nhà mình, để có thể biết được mua gì, ở 
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đâu, vừa ngon vừa rẻ... 
Chiếc vòi nước trong nhà tắm rỉ nước suốt cả tuần. Chiếc bóng đèn trên bàn 
học của con bị cháy. Chiếc van tự động của máy giặt tự nhiên đơ ra, nước 
không vào được... Hàng trăm những thứ li ti, vụn vặt trong nhà lúc nào cũng 
cần sửa chữa. Các anh trở về nhà, mặt cau có vì vừa lỡ mất một phi vụ làm 
ăn với một đối tác đầy tiềm năng. Các anh thở dài vì bản báo cáo sắp đến 
hạn phải nộp mà vẫn chưa hoàn tất.  
Vâng, có một tỷ lý do để các anh về nhà muộn; để các anh không nhận thấy 
đèn không sáng, máy giặt không quay... Chị em chúng tôi không thể chờ cho 
đến khi các anh vui vẻ để cất lời nhờ; lại càng không thể chờ cho đến khi các 
anh tìm được thời gian rảnh rỗi để có thể xắn tay áo lên làm những việc chả 
đúng với chuyên môn của mình (lại càng không bao giờ là sở thích). Thế là 
chúng tôi phải tự xoay xở. Xông xênh thì ra đầu phố gọi ông thợ vào sửa. 
Chật hẹp thì mang dao, búa, kềm, kéo..., trăm hay chả bằng tay quen. Sau 
ngần ấy năm lấy chồng, chúng tôi đều trở thành thợ bảo dưỡng nhà siêu 
hạng. 
Khi các con nhờ giải một bài toán sao, các anh thường nhăn nhó, cau có rồi 
chửi bới ngành giáo dục ra đề bài như thách đố (cả bố) trẻ con. Thế là bọn 
trẻ con sợ xanh mắt, len lén vào bếp níu áo mẹ. Thực ra chúng tôi cũng chả 
thông minh, sáng láng gì hơn. Vì phải học với các con từ bé (khi các anh 
phải đi đánh tennis, uống bia với đối tác làm ăn) nên chỉ cần đọc đề bài là 
chúng tôi nhìn ra ngay cái "bẫy" Bộ GD đặt ở chỗ nào... 
Ngày các con còn bé, thỉnh thoảng chúng hu hi, cảm sốt. Hoặc có lúc chúng 
bị viêm phổi, đi ngoài… phải đi cấp cứu. Những lúc ấy, các anh không tiếc 
lời chê bai chúng tôi "đểnh đoảng, ngu dốt" không biết chăm con. Vâng, 
chúng tôi đủ tỉnh táo để không cãi nhau với các anh trong lúc "dầu sôi lửa 
bỏng". 
Tất cả những cố gắng của chúng tôi kể trên chỉ nhằm mục đích giữ cho căn 
nhà của chúng ta luôn là tổ ấm. Nhưng hóa ra không phải thế. 
Khi chúng tôi quá nhịn nhường thì các anh càng lấn lướt, càng làm đau 
chúng tôi bằng những lời cay nghiệt, độc ác. 
Khi chúng tôi quá chăm lo việc bếp núc, cửa nhà, không có thời gian chăm 
sóc bản thân thì các anh chỉ nhìn thấy chúng tôi như những mụ nái sề, nhếch 
nhác. Ngại ngùng đi cùng chúng tôi đi du lịch, nghỉ mát cùng bạn bè, cơ 
quan. 
Khi chúng tôi chỉ quẩn quanh với gạo muối, thịt, cá... thì các anh lại chỉ thấy 



 14

chúng tôi ngu dốt, không thể chia sẻ những việc lớn lao. 
Khi chúng tôi quá mạnh mẽ, sắc sảo, thông minh thì các anh cảm thấy mình 
yếm thế và đi tìm đến những nơi có thể chứng minh bản lĩnh đàn ông... 
Vâng, chúng tôi đã sai, đã cạn nghĩ. Sau ngần ấy năm chung sống cùng các 
anh, chúng tôi đã... chuyển giới một phần thành đàn ông. Nhưng cánh đàn 
ông có một nửa đàn bà như chúng tôi có đủ dịu dàng để làm mẹ, làm bà và 
có đủ mạnh mẽ để làm bờ vai cho những người mình yêu thương. Còn các 
anh đã hỏng một phần vì các anh không thể tự chăm sóc tốt bản thân nếu tất 
cả chúng tôi bỗng nhiên biến mất. 
Vâng, chúng tôi biết nhận ra lỗi lầm thì cũng sẽ biết sửa chữa lỗi lầm. 
Từ hôm nay, chúng tôi sẽ đón bình minh cùng cả nhà. Chúng tôi sẽ chia sẻ 
với các anh niềm vui, niềm hạnh phúc được chăm chút cho những người 
thân yêu nhất. Chúng tôi sẽ ngờ nghệch, sẽ dịu dàng, sẽ làm những con mèo 
nhung cọ cọ vào tay các anh chờ âu yếm... Chúng tôi sẽ làm mọi điều để các 
anh được trở lại làm người đàn ông chân chính, người đàn ông mạnh mẽ, 
người đàn ông tự chủ, người đàn ông biết cho và nhận, người đàn ông biết 
yêu thương và xứng đáng được yêu thương".  
Thảo Anh 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 Ngôi làng Việt Nam trên nước Mỹ  

 
 
 
Làng Versailles, New 
Orleans 
“Người Việt mình đi 
đến đâu cũng muốn 
quy tụ lại để có tình 
làng xóm, tình gia 

đình với nhau. Ðó là điểm cao quý nhất giúp chúng 
ta có thể xây dựng lại cả một cộng đồng bất kể sự tàn phá khủng khiếp của thiên 
tai.” 
Linh Mục Dominic Nguyễn Văn Nghiêm, chánh xứ giáo xứ Maria Nữ Vương 
Việt Nam, nói với giọng đầy tự hào khi giới thiệu về cộng đồng người Việt ở 
“làng” Versailles, phía Ðông thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, sau 
gần 40 năm có mặt trên đất Mỹ và chín năm sau cơn bão Katria. 
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Cái nôi của Công Giáo Việt ở Mỹ 
“Ðầu tiên chỉ có 11 gia đình Việt Nam đến đây vào năm 1975, rồi lớn dần lên 
200 gia đình, và cao điểm nhất là trước bão Katrina với hơn 7,000 gia đình và 
bây giờ là 1,100 gia đình với hơn 4,000 cư dân.” Linh Mục Nguyễn Văn 
Nghiêm, một cư dân trưởng thành từ cộng đồng, nhậm chức chánh xứ cách đây 
bốn năm, bồi hồi điểm lại hành trình của người dân ở “làng” Versailles. 
Ông Trần Cao Toàn, phụ tá Linh Mục Nguyễn Văn Nghiêm, bổ túc thêm: 
“Người Việt đến đây chỉ trong một thời gian rất ngắn đã thành lập Cộng Ðồng 
Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam vào năm 1976, và đây là cái tên đầu tiên của giáo 
xứ Maria Nữ Vương Việt Nam.” 
Theo ông Toàn, những người Việt đầu tiên và lần lượt sau đó đều là giáo dân từ 
các cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam như Phước Tỉnh, Phú Quốc và các vùng 
biển miền Nam Việt Nam. “Mà đã xuất thân từ vùng biển, thì không có nghề gì 
thích hợp với họ bằng nghề đánh bắt cá tôm.” 
Từ năm 1975 đến 2005, suốt 30 năm là cả một thời gian dài và cực thịnh của 
người dân Việt vùng đất này, từ nghề đánh bắt tôm cá, đến các nghề khác như 
kinh doanh tiệm tạp hóa, mở tiệm nail, nhà hàng, cây xăng... 
Nhưng, theo ông Toàn, mùa Hè năm 2005, khi cơn bão Katrina đánh vào các tiểu 
bang miền Nam nước Mỹ, trong đó nặng nhất là New Orleans, đã làm thay đổi 
toàn bộ đời sống của người dân nơi này. 
Ông Trần Cao Toàn nhớ lại, sau Katrina, ngoài thiệt hại về nhà cửa, tài sản thì 
người dân ở đây mất hết việc làm và người ta bắt đầu bỏ đi. 
Cộng đồng Việt ở làng này năm 2005 có tới gần 8,000 người, vậy mà chín năm 
sau Katrina, cộng đồng cũng chỉ còn hơn một nửa. 
Nhưng khó khăn lại đến một lần nữa khi năm 2010 xảy ra vụ tràn dầu của dàn 
khoan trên vịnh Mexico khiến nghề đánh cá tôm đình trệ. Số người mới đến, mà 
đa số từ Việt Nam, đã không bù được con số người Việt ra đi. 
Vẫn theo ông Toàn, “Những người chạy bão Katrina mang theo con cái đến các 
đô thị lớn như ở tiểu bang Texas. Giới trẻ học hành thành tài và chọn luôn cuộc 
sống ở đó và người ta không quay lại chốn cũ.” 
Theo ông Trần Cao Toàn, nét độc đáo đó là sinh hoạt xưa ở Việt Nam ra sao thì 
vẫn giữ y nguyên như vậy. Ðiển hình là Tuần Thánh Mùa Chay vẫn còn đầy đủ 
các nghi thức như ngắm nguyện, các cuộc rước được giữ nguyên thể. Ðây chính 
là nét hấp dẫn thu hút người Công Giáo ở các nơi khác tìm đến giáo xứ trong các 
dịp lễ lớn. 
 
Không “gục ngã” 

“Nhưng tất cả đã không bỏ đi.” Linh Mục Nguyễn Văn Nghiêm tự hào kể: 
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“Chính người Việt Nam là những người đầu tiên quay trở lại nơi này, xây dựng 
lại từ hoang tàn đổ nát.” 

“Sau 21 năm làm công việc ở các giáo xứ của người Mỹ, tôi mới về đây nhận 
chức chánh xứ được bốn năm. Cha mẹ và người thân đều ở làng Versailles này. 
Sự thương yêu, đoàn kết, chính là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua 
nhiều khó khăn. Tôi cảm nhận được điều này, làm việc tông đồ ở chỗ nào cũng 
vậy nhưng làm việc và phục vụ cho chính đồng bào mình thì vẫn phấn khởi hơn, 
tình nghĩa nhiều hơn.” 
Linh mục nói tiếp: “Giáo xứ đang có nhiều kế hoạch phát triển trong tương lai rất 
gần. Kể từ sau Katrina trở lại đây, củng cố và kiến thiết lại nhà thờ là việc ưu tiên 
vẫn đang tiến hành từng chút một. Ưu tiên nhất vẫn là duy trì các hoạt động như 
các hội chợ hàng năm để giáo dân tham gia ngày càng đông.” 
Chỉ tay về mảnh đất rộng lớn phía trước nhà thờ, Linh Mục Nghiêm cho biết, 
tương lai của giáo xứ là ở đó. “Chúng tôi đang có kế hoạch tiến hành xây dựng 
từng hạng mục, trên mảnh đất rộng 28 mẫu này sẽ có Ðài Ðức Mẹ Maria và công 
viên công trình Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.” 
 
Ngôi làng từng “tự túc, tự cấp” 
Không giống các cộng đồng người Việt ở các nơi khác, người dân ở đây trong 
thuở ban đầu ngoài nghề đánh bắt cá tôm, còn mang cả việc trồng trọt từ Việt 
Nam sang. “Ðất phía sau nhà quá rộng, lại gần các con kênh thoát nước nên bà 
con mình trồng đủ loại rau trái của người Việt mình. Ban đầu một nhà trồng, rồi 
thì cả làng trồng, rau ăn không hết thì mang ra đầu làng bán.” Cụ bà Trần Thị 
Huỳnh, 78 tuổi, vui vẻ kể về công việc trồng rau của mình. 

Từ Phước Tỉnh, bà Huỳnh sang Mỹ cùng với chồng và chín người con vào năm 
1980. 
Bà Huỳnh nhớ lại những năm tháng khó khăn trong thời gian đầu, “nghề gì cũng 
làm hết, cứ có việc là làm để có tiền nuôi con. Cá mắm có sẵn, mình chịu khó 
trồng rau quả, vậy là không tốn tiền chợ, nhờ đó mà nuôi nổi các con nên người.” 
Cụ ông mất cách đây ít năm, chín người con nay đều đi làm xa hết, nên niềm vui 
của bà là chăm sóc những luống rau sau nhà. 
“Yếu lắm rồi chú ạ, ốm đau luôn, nên bây giờ cũng chẳng làm gì được nhiều, 
trồng cho vui và khuây khỏa thôi.” 
Cụ bà Trần Thị Huỳnh cũng như nhiều phụ nữ lớn tuổi khác trong làng làm nghề 
trồng trọt đã góp phần làm nên ngôi chợ “chồm hổm” chỉ họp nội trong buổi 
sáng Thứ Bảy hàng tuần. 
Ông Trần Văn Nhật, người sáng Thứ Bảy nào cũng ra chợ, kể, “gọi là ‘chồm 
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hổm’ vì cả người bán lẫn người mua đều ngồi theo tư thế đó. Ai có rau gì, trái gì, 
con tôm con cá mới đánh được đều có thể mang ra bán.” 

Ông Nhật là một trong những người đâu tiên đến đây trong buổi khai thiên lập 
địa. Cần cù lao động, chuyển từ nghề sửa máy tàu sang đánh bắt cá tôm, rồi lại 
sang nghề sửa máy tàu và cuối cùng là ông bỏ hết để làm công việc cho nhà thờ 
trong suốt 30 năm. Trước khi chính thức “nghỉ hưu” cách đây một năm, ông 
Nhật từng là chủ tịch Hội Ðồng Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam. 
Ông kể: “Từ vài chục quả ớt, năm ba trái bí hay mướp, vài quả cà chua, vài bó 
rau cải, ít chục con tôm, vài con cá,... là những món hàng quen thuộc ở ngôi chợ 
này. Người bán cũng vui mà người mua cũng vui, mà không mua không bán gì... 
cũng vui.” 
Ông Nhật cười cho hay, “Thường thì tôi chẳng mua gì cả, mỗi tuần một lần đến 
đây chỉ là để xem bạn bè, người trong làng ai khỏe ai ốm, ai có chuyện gì vui, 
buồn mà chia sẻ với nhau.” 
Nhưng không chỉ có thế, theo ông Trần Cao Toàn, ngôi chợ này nhiều năm qua 
đã trở thành nét đặc thù của làng, thu hút không chỉ người Việt mà còn nhiều sắc 
dân khác. 
 “Chợ họp ngay trong khuôn viên của khu thương mại của người Việt ở đây, 
nhưng chẳng ai thấy phiền hà gì cả, tất cả diễn ra chóng vánh chỉ mỗi sáng Thứ 
Bảy hàng tuần mà ai lỡ bận việc không đến được thì đều nhớ!” Ông Nhật cười 
cho hay. 

Những người thành đạt 

Ðến làng Versailles, tinh ý một chút, người ta có thể nhìn thấy những căn nhà 
của người Việt Nam “nhỉnh” hơn, khang trang hơn các căn nhà khác của cư dân 
nói chung trong vùng. Ðặc biệt là một khu mới xây dựng cách đây khoảng 10-15 
năm với khoảng 100 căn nhà, nhà diện tích nhỏ nhất cũng phải hơn 4,000 sqf. 
Ðiểm nổi bật nhất của khu này là các con đường rộng lớn đều được đặt tên Việt 
Nam, như “Văn Chu,” “Dominic Lương,” rồi “Tự Do” hay “Sài Gòn”... 
Ông Nguyễn Ðông, một trong những cư dân ở khu này, vui vẻ cho biết gia đình 
ông quyết định mua đất rồi tự xây căn nhà lớn hơn 4,000 sqf trước bão Katrina. 
Mình tự xây theo ý mình, thích lắm, trước và sau bão nhà cửa còn rẻ, nhưng bây 
giờ thì đắt hơn rồi. 
Ðể có căn nhà trị giá gần nửa triệu đô la đã trả hết nợ ngân hàng và đời sống 
sung túc hiện nay, cũng như nhiều người dân trong làng, ông Ðông trải qua một 
thời kỳ gian lao hiếm có. 
Vượt biên từ Vũng Tàu đến Mỹ năm 1983, bỏ lại vợ và các con ở quê nhà mà 
mãi 10 năm sau mới đoàn tụ hết. Những năm mới sang, ông làm việc 
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không ngừng nghỉ để quên đi nỗi thương nhớ vợ con. Từ làm thuê ở chợ, ông 
Ðông chuyển sang vận chuyển và buôn bán lẻ hải sản cho các nhà máy, rồi mở 
tiệm cầm đồ, tiệm tạp hóa, buôn bán vận chuyển cả xe hơi sang thị trường Việt 
Nam và Cambodia. 
“Tôi từng lái xe 18 bánh vận chuyển cá tôm bán cho các nhà máy. Không hiểu 
sao lúc ấy mình khỏe thế. Tôi lái liên tục ngày đêm, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 
chừng 1-2 tiếng rồi thức dậy chạy tiếp.” 
Thành quả mà ông Ðông gặt hái được là năm người con đều thành đạt, ai cũng 
có cơ sở thương mại và làm ăn riêng. 
Người đàn ông có khuôn mặt trẻ hơn cái tuổi 60 của mình kết thúc câu chuyện 
một cách chân tình: “Tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, và điều quý 
nhất là vẫn sống và gắn bó với ngôi làng này và đồng bào của mình. Nếu nói một 
cách chủ quan, thì người Việt mình thành đạt nhanh như vậy chính là nhờ làm ăn 
cần cù, chăm chỉ, sống tiết kiệm và biết sắp xếp đời sống hợp lý.” 
 
Giới trẻ chuyển hướng cộng đồng 
“Tôi biết mình là ai và vì sao lại có mặt ở đây.” Kenvin Trần, với tuổi đời ngoài 
20, hiện đang quản lý nhà hàng Ðông Phương ở gần làng Versailes nói về bản 
thân mình và công việc anh thừa hưởng của gia đình. 
Kenvin khẳng định: “Chúng ta là người Việt, nhưng phải hòa nhập vào dòng 
chính, kinh doanh với người Mỹ, chỉ như thế mới phát triển nhanh hơn và tốt 
hơn.” 
Nhà hàng Ðông Phương do cha mẹ Kenvin Trần mở từ năm 1981. Ban đầu là 
phục vụ cho người Việt, nhưng lâu dần lượng khách người Mỹ lại đông hơn 
người Việt. 
Chàng trai quản lý nhà hàng này tiết lộ, phở và bánh mì kiểu Việt Nam là hai 
món người Mỹ rất thích khi đến nhà hàng Ðông Phương. 
Hồi trước nhà hàng còn mở cửa buổi tối, nhưng từ sau bão Katrina nhà hàng chỉ 
bán buổi trưa. Nhưng theo lời chủ nhân, khách đến vẫn đông bởi đồ ăn Việt Nam 
nóng sốt, ngon miệng nhưng nhẹ nhàng phù hợp với người Mỹ. 
Người Mỹ đang rất thích đồ ăn Việt Nam, cả khu vực New Orleans này có hơn 
chục nhà hàng Việt Nam mà nhà hàng nào cũng đông khách. 
Theo anh: “Dù vẫn thích sống gần cộng đồng Việt mình, vì chúng ta là người 
Việt, nhưng làm ăn kinh doanh, thì không thể chỉ nhắm vào khách hàng là người 
Việt được.” 
Và những người trẻ tuổi trong cộng đồng này cũng đang theo hướng suy nghĩ 
tương tự chủ nhà hàng trẻ tuổi này. 
“Thế hệ thứ hai đang tiến xa hơn và suy nghĩ rất khác thế hệ cha mẹ mình.” Ông 
Nguyễn Ðông nhận xét. 
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“Tôi có bốn đứa con, nhưng không cháu nào làm ăn ở khu vực này cả, tất cả đều 
bung ra, tìm hướng đi mới vì cách thức làm ăn của thế hệ thứ nhất đã không còn 
phù hợp.” 
Còn theo ông Trần Cao Toàn, người Việt mình ở thế hệ thứ hai đa số có học vấn 
cao, hầu hết đều qua đại học, và những người có bằng kỹ sư, bác sĩ, hay dược sĩ 
thì hầu như nhà nào cũng có. 
Những người trẻ của thế hệ đã và đang bước đi rất xa, rất tự tin để bước vào 
dòng chủ lưu của đời sống của người Mỹ. Nhưng như lời của Linh Mục Dominic 
Nguyễn Văn Nghiêm, cái “gốc” của họ là ở đây, “cho dù không về sống trong 
cộng đồng, tấm lòng họ sẽ hướng về đây, như hướng về cái nôi đầu tiên của ông 
bà, cha mẹ họ, mà tôi cảm nhận được trong mỗi thánh lễ ở nhà thờ vào cuối tuần 
ở giáo xứ này!”. 
Khôi Nguyên 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Website: www.svdvocations.org 

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

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

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brandon Yuong Photography:  
chuyên chụp ảnh Đám Cưới Hỏi 

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

Website: http://brandonyuong.com 

Email: celebrate@brandonyuong.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

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

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

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

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

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

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

mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

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

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

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

Liên hệ 951-813-5362  

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

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

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

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

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

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

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

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

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

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

Website: www.chrisnrealestate.com

Furniture for Sale  
Nếu ai có cần mua furniture, 

xin liên lạc với Chị Sa 
Tel. : 951-249-2190 

 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1798 

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

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

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

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

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

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

www.murrietasmiledental.com 
 


