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Giờ Lễ Chủ Nhật 

-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ  Chủ Tịch  Nguyễn B. Sương 
858-206-5795 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Bá Tòng 
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Chủ Tịch: Nguyễn B. Sương  858-206-5795  
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Lời Chúa: Tuấn Anh Hồ        714-837-0398    
Thánh Thể: Vũ T Kim Oanh  951-375-6687 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
                       Chris Phan       951-816-2889 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q.Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông: Nguyễn B. Sương  
                                                858-206-5795 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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

Linh mục Phụ Trách Giuse Nguyễn Bá Tòng 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 207 02/22/2015 

Bản Tin Hàng Tuần 
CN I MC B 

 

 
Xuân Ất Mùi 2015 

 
Kính chúc quý ông bà anh chị em: 

Một năm mới hạnh phúc, may lành, 
an khang và thành đạt. 

Nguyện ước mỗi người chúng ta  
có một mùa xuân đích thực trong  

tâm hồn  
để dù trong hoàn cảnh nào  

vẫn luôn hy vọng, lạc quan, tin tưởng 
vào cuộc sống  

vì chỉ Thiên Chúa là mùa Xuân bất 
diệt chúng ta mong chờ. 
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TIN MỪNG 
Lễ Minh Niên Xuân Ất Mùi 2015 
Mt.6, 25-34   
Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng 
lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà 
mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc 
sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; 
thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn 
chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm 
được dù chỉ một gang không? 
Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc 
lên thế nào: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, thầy bảo cho anh em 
biết: ngay cả vua Sa-lô-mon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một 
bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai đã quẳng vào lò, mà 
Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém 
lòng tin! 
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả 
những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em 
cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức Công 
Chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em 
đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của 
ngày ấy. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

XUÂN YÊU THƯƠNG 

Tại Hội nghị thượng đỉnh Malta bao gồm một cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ 
George HW Bush (Bush cha) và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, diễn 
ra vào tháng 12/1989 tại đảo Malta (Cộng hòa Malta là một đảo quốc nhỏ gồm 
bảy hòn đảo giữa Địa Trung Hải, cách đảo Sicilia của Ý 93 km về phía nam, 
cách Tunisia 288 km về phía bắc), chỉ một vài tuần sau sự sụp đổ của Bức tường 
Berlin, trong đó hai bên chính thức kết thúc chiến tranh lạnh, Tổng thống Bush 
đã tặng cho Gorbachov một viên gạch trơ trụi,  không  một lời ghi khắc trên đó.  

-  Sao lại là một viên gạch chứ  không phải là một món quà sang trọng? Nhiều 
người tự hỏi. 

-  Nó là một viên gạch nhưng khác với tất cả mọi viên gạch, vì ông ta lấy nó từ 
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bức tường ô nhục Bá Linh sau khi bức tường sụp đổ.   

Viên gạch ấy thật có ý nghĩa biết bao! Ý nghĩa của nó làm cho nó trở nên quý 
báu hơn mọi món quà sang trọng. Đó là viên gạch  lấy từ một “bức tường sụp 
đổ”, bức tường ngăn cách Tình Thương, bức tường chia rẽ hận thù.  

Đã có biết bao nhiêu nụ cười và nước mắt hạnh phúc khi người ta được ôm nhau 
mừng những giây phút hội ngộ đoàn tụ thiêng liêng khi phá bỏ được bức tường 
ngăn cách. 

Thật “viên gạch” mà ông Bush trao cho M. Gorbachev đẹp như “một bông hồng” 
trao cho người dân Nước Đức, bởi viên gạch ấy mang ý nghĩa mở đầu cho một 
trang sử mới của một Nước Đức thống nhất và yêu thương. Nó còn là hy vọng 
của một thế giới mới xóa bỏ làn ranh của chiến tranh lạnh và bước vào kỷ 
nguyên hòa bình và hợp tác.  

Ý nghĩa thì rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc, nó không tiến xa hơn… Thế giới vẫn 
còn đó biết bao “loại bức tường” - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – chận đứng sự 
hiệp nhất, chận đứng tình đồng loại, ngăn cách những dòng máu chảy về con tim 
Tình Yêu Thiên Chúa.  

Nhiều bức tường hữu hình và vô hình vẫn tiếp tục dựng lên… Nó đến từ lòng ích 
kỷ muôn thuở của con người…  

Vì con người vẫn tìm kiếm và tranh nhau những món lợi cho cá nhân mình, cho 
Đất Nước riêng mình, cho Phe nhóm riêng mình…  

Người ta gom góp và tích trữ gia tài để được sống còn và thụ hưởng. 

Người ta tìm cách sống như chỉ có một mình mình có quyền sống. Người ta tìm 
cách sở hữu như chỉ có một mình mình có quyền sở hữu. Người ta tìm cách nói 
như chỉ có một mình mình có quyền nói. Vì “Thế giới đông người ta chỉ thấy 
riêng ta!”.  

Bởi vì người ta lo lắng sợ mất nó, người ta dành lấy nó, chiếm đoạt nó, dự trữ 
nó…  

“Túi tham không đáy”. Kho tàng bao nhiêu là đủ? Nên cứ bành trướng, cưỡng 
đoạt, xâm lược…  

Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả 
những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em 
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cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công 
chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt.6,31-33). 

Nước Thiên Chúa là Vương Quốc Tình Yêu. Đức Công Chính là Đức Mến Chúa 
Yêu Người.  

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính”.  

“Trước hết” nghĩa là quan trọng nhất.  

Làm sao “Mùa Xuân” lại có thể bắt bằng một điều không quan trọng?  

Làm sao Mùa Xuân lại có thể là Mùa Xuân đúng nghĩa nếu không có “yêu 
thương”? 

Làm sao có thể có được Mùa Xuân nếu không có “yêu thương”?  

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa 
lòng. 

Mùa Xuân cho con người sự thỏa lòng, khi con người biết sở hữu đức công 
chính. Vì khi ấy, ta biết cất lên lời cảm tạ vì nhận ra Tình Chúa yêu thương, và ta 
biết trao cho nhau “những viên gạch”, không phải để xây những bức tường ngăn 
cách, hay ngục tù bao la… mà để xây tòa nhà hạnh phúc cho con người trên thế 
giới, những viên gạch xinh đẹp như những bông hồng tình yêu cho nhau, cho anh 
em đồng loại.  

Xuân Yêu Thương, là Xuân trong Tình Chúa vậy!  

SỐNG ĐẠO 
“Ly Cafe trên tường”  
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận 
của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước. 
Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống 
chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói: 
- Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia. 
Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người 
đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly. 
Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy 
có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”. 
Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà 
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phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly 
và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy 
lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”. 
Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả 
tiền rồi rời đi. 
Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi 
đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh 
ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói: 
- Một ly cà phê trên tường. 
Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người 
đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền. 
Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một 
mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác. 
Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng 
tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã 
làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ. 
Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán 
cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê 
miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh 
chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời 
khỏi quán. 
Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy. 
 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng Năm mới âm lịch 
Hôm Chúa nhật 15-02, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc bình an hạnh 
phúc đến tất cả những ai đang chuẩn bị đón mừng năm mới âm lịch, ở 
vùng Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Sau khi đọc kinh Truyền 
Tin, ngỏ lời với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh 
Cha nói rằng những ngày lễ hội như thế là cơ hội để tái khám phá và sống tình 
huynh đệ sâu đậm hơn, đó là mối liên kết quý báu cho đời sống gia 
đình, và là nền tảng của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha hy vọng rằng mỗi năm 
việc trở về với nguồn cội con người và gia đình sẽ giúp các dân tộc này xây 
dựng một xã hội trong đó các mối tương quan liên vị được đan kết trong sự tôn 
trọng, công lý và bác ái. 
Ðức Thánh Cha chủ sự lễ tro 
Roma 18-02-2015 - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu thành tâm trở 
về cùng Thiên Chúa và âm thầm thực hành các công việc bác ái, tránh mọi hình 
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thức khoa trương. 
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ tro hôm 18 tháng 
2 năm 2015. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của 
ngày lễ và giải thích lời mời gọi của ngôn sứ Joel "Các ngươi hãy hết lòng trở về 
cùng Ta" (2,12). Hết lòng trở về cùng Chúa có nghĩa là thực hiện một cuộc hoán 
cải không hời hợt và nhất thời, nhưng là một hành trình thiêng liêng, từ nội tâm 
sâu thẳm nhất. Hành động này không phải chỉ liên hệ tới cá nhân, nhưng còn trải 
rộng cho toàn thể cộng đoàn nữa". 
Nhắc đến bài Tin Mừng trong đó Chúa Giêsu nói đến việc làm phúc, cầu nguyện 
và chay tịnh, đồng thời cảnh giác chống lại thái độ giả hình khi thực hiện những 
việc đạo đức ấy. Ðức Thánh Cha nói: "Khi thực hiện điều gì tốt, hầu như tự 
nhiên nảy sinh nơi chúng ta ước muốn được quí chuộng và chiêm ngưỡng vì 
hành động tốt ấy, để được thỏa mãn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thi hành các 
việc lành ấy mà không khoa trương, và chỉ tín thác nơi phần thưởng của Chúa 
Cha trên trời, Ðấng nhìn thấy trong nơi sâu kín" (Mt 4.6.18) 
Đức Thánh Cha bất ngờ viếng thăm một “khu ổ chuột” ở Rôma  

Người ta vẫn hay dùng từ “khu ổ chuột” không phải để nói về nơi sinh sống của 
những con chuột nhưng là để mô tả khu vực sinh sống ẩm thấp và tồi tàn của 
những người nhập cư nghèo khổ và cùng đinh nhất trong một thành phố nào đó. 
Chính vì thế mà “khu ổ chuột” thường bị người ta tránh xa vì cho đó là nơi “bẩn 
thỉu và trộm cắp.” 

Tuy nhiên, “khu ổ chuột” không bao giờ bị quên lãng trong trái tim của Đức 
Thánh Cha Phanxicô. Vì thế, ngày 08/02 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bất ngờ 
ghé thăm một “khu ổ chuột” khi trên đường đi dâng Lễ tại nhà thờ San Michele 
Arcangelo, ngoại ô Roma.  

Nghĩa cử đầy bất ngờ này của Vị Cha chung Giáo Hội đã làm cho cư dân của 
“khu ổ chuột” từ trẻ em cho đến người già đều sửng sốt và nhiều người trong số 
họ đã bật khóc vì quá hạnh phúc.  

Nhân sự kiện này, báo chí thế giới lại có dịp để “bàn luận” về vị giáo hoàng 
“của nhiều điều bất ngờ” này. Quả thực, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường 
“phá cách” khi tự ý thực hiện những chuyến viếng thăm bất ngờ nằm ngoài lịch 
trình dự kiến. Và thông thường, những người được ngài viếng thăm bất ngờ là 
những bệnh nhân, người già hoặc người nghèo khổ. Chẳng hạn, có lần khi đang 
trên đường đi thăm mục vụ một giáo xứ tại Ý, ngài đã ghé thăm một bệnh nhân 
liệt gường vốn trước đó đã viết thư cho ngài. Hay khi viếng thăm Sri Lanka, 
ngài đã bất ngờ ghé thăm một ngôi chùa Phật giáo và bày tỏ lòng kính trọng của 
ngài đối với các vị thầy chùa ở đây.  
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Cô Gianna Iasilli nghẹn ngào nói với hãng thông tấn CNA hôm 10/02 rằng: 
“Chúng tôi đã quên rằng chúng tôi vẫn có thể khóc vì vui mừng. Chúng tôi 
thường khóc vì cảm thấy xấu hổ và đau khổ. Hôm nay, chúng tôi nhớ lại rằng 
chúng tôi có thể khóc vì vui mừng. Đây là ngày đẹp nhất trong cuộc đời chúng 
tôi.” Cô Iasilli cũng cho hay “Đức Thánh Cha hoàn toàn giữ bí mật” ý định 
thăm viếng khu dân cư ổ chuột này kể cả với tài xế. Khi gần đến nơi, ngài đã 
trao cho tài xế địa chỉ và bảo ông lái xe đến đó. Tuy nhiên, vì không thể tìm 
thấy lối vào nên ngài đã gọi điện cho cha xứ địa phương.  

Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào mọi người bằng tiếng Tây Ban Nha và ngài hỏi 
họ xem liệu họ có thể hiểu hay không. Mọi người đều đồng thanh trả lời “tất cả 
chúng con” [đều hiểu]. Đức Giáo hoàng sau đó đã ân cần thăm hỏi đời sống của 
mọi người và chúc lành cho họ.  

Mặc dù giới truyền thông đều xôn xao về sự kiện này nhưng đối với bản thân 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô việc thăm viếng những khu dân cư nghèo như thế là 
việc làm thường xuyên của ngài hồi còn ở Argentina.  

Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, có không ít người mơ được gặp những thần 
tượng âm nhạc, điện ảnh hay thể thao…nhưng lại ngó lơ trước những mảnh đời 
bất hạnh đang sống kề bên. Có những người không ngại “đốt tiền” để được gặp 
và tặng quà những người mà họ hâm mộ nhưng lại hờ hững trước những bàn tay 
đang ngửa ra xin được giúp đỡ.  

Nghĩa cử của Đức Thánh Cha là một lời nhắc nhở thật cần thiết đối với một xã 
hội đang ngày càng trở nên băng giá với người nghèo hôm nay.  

Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trả lời phỏng vấn America 
Magazine 
Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trả lời phỏng vấn America Magazine: 
“Hãy mạnh dạn lên đường đến với người nghèo”. Ngay sau khi Toà thánh công 
bố danh tính 20 vị hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn, tuần báo 
America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng 
Giám mục Việt Nam (WHĐ) để xin phỏng vấn Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn 
Văn Nhơn. Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America 
Magazine với nội dung sau đây. 
Theo Đức Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, châu Á “thích hợp 
hơn với cách nói về cuộc đời Đức Giêsu như chính Ngài đã rao giảng bằng dụ 
ngôn hai nghìn năm về trước. Một cách thế của phương Đông chứ không phải 
theo phong cách duy lý trí”. 
Ở tuổi 76, Đức hồng y đã dành cả một đời xây dựng những chiếc cầu nối giữa 
Kitô giáo và đất nước Việt Nam, nỗ lực phát ngôn bằng con đường dẫn đến đối 
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thoại và hiệp thông. Với xã hội Việt Nam, Công giáo đã từng bị cho là mơ hồ; 
vào thế kỷ thứ 19 thì được cho là tôn giáo của người Pháp - là những kẻ chiếm 
đóng đất nước. Vào cuối thế kỷ 20, đã có lúc chính quyền cộng sản cho rằng đây 
là mối đe dọa ngoại bang. Toà thánh không có một tiếng nói chính thức, cụ thể 
như việc tấn phong giám mục của Đức hồng y vào năm 1991, nhưng phải được 
sự chuẩn thuận của chính quyền. Nhiều linh mục và giáo dân bị cầm tù với 
những tội danh hoạt động chống chính quyền. 
Những năm gần đây, Việt Nam đã cho phép nhiều tự do tôn giáo hơn trong một 
đất nước có 7 triệu người Công giáo, nhiều mâu thuẫn đã xảy ra, cụ thể là đối với 
những lời hứa trao trả tài sản đã tịch thu như nhà dòng và nhà thờ. Năm 2007, 
nhiều giáo dân và lãnh đạo Giáo hội đã phản kháng. Tuy nhiên theo Đức hồng y 
thì “những cuộc đấu tranh và va chạm ấy chẳng mang lại ích lợi cho ai”. 
Thừa nhận lo lắng của nhà cầm quyền, Đức hồng y đã trình bày với chính quyền 
rằng việc đòi lại tài sản của Giáo hội “không nhằm vào tư lợi, tích trữ hay làm 
giàu nhưng muốn bảo đảm rằng chúng mưu ích cho mọi người”. Quan điểm này 
không phải bao giờ cũng vừa lòng các tín hữu, nhất là đối với những quan ngại 
cho việc bổ nhiệm Tổng giám mục Hà Nội vào năm 2010. 
Thế nhưng mối quan tâm của Đức hồng y đã đem lại những hoa trái: kể từ năm 
1990, Toà thánh đã cử đặc sứ đến Việt Nam, mong muốn bình thường hóa quan 
hệ. Năm 2011, lần đầu tiên Việt Nam đã chấp thuận vị Đại diện Toà thánh không 
thường trú. Phát biểu sau Công nghị hồng y vào ngày thứ Bảy, Đức hồng y cho 
biết cuộc đối thoại “đòi hỏi kiên nhẫn và chân thành” và “tôi đã thấy những nỗ 
lực từ Toà thánh lẫn Chính phủ”; tuy nhiên cho dù “hướng đi có vẻ lạc quan 
nhưng lộ trình còn dài và chúng tôi cần thời gian”.  
– Ngài cảm nhận thế nào khi được chọn làm hồng y? Gia đình của ngài đã phản 
ứng như thế nào? 
– Tôi thật sự ngỡ ngàng khi được biết mình có tên trong danh sách những vị tân 
Hồng y của Giáo hội Công giáo. Lý do là tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và đang chờ 
đợi sự chấp thuận của Toà thánh cho tôi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì là con người của 
Giáo hội, nên tôi đón nhận tất cả mọi biến cố trong tinh thần Giáo hội. Tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Đức giáo hoàng Phanxicô. Tôi 
xem tước vị Hồng y là một vinh dự; và theo tinh thần Giáo hội, vinh dự là để 
phục vụ anh em mình hữu hiệu hơn. Với ơn Thiên Chúa và trong khả năng của 
tôi, tôi sẽ tiếp tục yêu thương và phục vụ Giáo hội và Quê hương tôi theo trách 
nhiệm mà tôi được trao phó. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 
truyền thống Công giáo từ lâu đời. Cha mẹ tôi có 6 người con, 3 trai và 3 gái mà 
3 người đã được dâng cho Chúa. Những người trong gia đình tôi cũng như các 
bạn hữu của tôi hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức giáo hoàng Phanxicô và 
Giáo hội; chúc mừng tôi và khích lệ tôi tiếp tục yêu thương và phục vụ Giáo hội 
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và Quê hương theo trách nhiệm của mình. 
– Ngài hy vọng điều gì cho giáo hội hôm nay? 
– Giáo hội do Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các Tông đồ và các Đấng kế vị 
Tông đồ, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, cùng với lời hứa của Chúa: “Thầy ở 
cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20), nên tôi vững tin vào Giáo 
hội và đặt niềm phó thác cho Giáo hội. Có thể nói: “Đời sống của tôi là thuộc về 
Giáo hội và cho Giáo hội”. Tôi hy vọng Giáo hội chiếu toả khuôn mặt hiền lành, 
nhân từ, giàu lòng thương xót của Thiên Chúa bằng sứ mạng yêu thương và phục 
vụ của mình. 
– Đâu là thông điệp mà ngài cảm nhận giáo hội cần gửi đến thế giới hôm nay? 
– Tin mừng bình an đầy niềm vui và hy vọng là sứ điệp mà thế giới ngày hôm 
nay đang cần. Tôi tin tưởng Giáo hội của Chúa có thể loan báo và làm chứng về 
Tin mừng bình an cho nhân loại. 
– Đâu là những vấn đề căng thẳng đang đối diện với địa phương và giáo phận 
của Đức hồng y? 
– Quê hương Dân tộc của chúng tôi trải qua chiến tranh lâu dài và gánh chịu hậu 
quả của chiến tranh về nhiều phương diện. Tôi cầu nguyện cho Quê hương Dân 
tộc chúng tôi vượt qua những khó khăn thử thách để được phát triển tốt đẹp, đem 
lại niềm hạnh phúc và ổn định cho mọi người. 
– Điều gì đã giúp Đức hồng y học biết về Chúa và Hội thánh? 
– Trong số gần 90 triệu 5 trăm ngàn người của Cộng đồng Dân tộc Việt Nam, 
người Công giáo chúng tôi mới khoảng 7 triệu người, chiếm 7,5%. Như vậy, 
chúng tôi thực sự là thiểu số. Giáo hội có 3 giáo tỉnh và 26 giáo phận, 43 giám 
mục, trong đó có 13 vị đã nghỉ hưu. Hiện chúng tôi có 8 Đại chủng viện và nhiều 
cơ sở đào tạo ơn gọi chuẩn bị chủng sinh cho các Đại chủng viện; con số các 
Dòng tu, Tu đoàn Tông đồ và Tu hội đời khoảng gần 200. Về đời sống bình 
thường, chúng tôi chia sẻ hoàn toàn các sinh hoạt và vận mệnh của Dân tộc 
chúng tôi. Người Công giáo ở giáo tỉnh Hà Nội cũng như ở giáo tỉnh Huế, 
ở giáo tỉnh Saigon... chúng tôi vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường. Tôi có thể 
nói: Giáo hội Việt Nam hiệp nhất với nhau, sống động và hiệp thông với Giáo 
hội toàn cầu, với Toà thánh Vatican, với Đức giáo hoàng Phanxicô. 
– Đâu là dung mạo của Chúa từ Kinh Thánh và lịch sử Hội thánh vốn nâng đỡ 
và thúc đẩy Đức hồng y? 
– Giáo hội Việt Nam được sinh ra và lớn lên nhờ các Thừa sai và các Chứng 
nhân đức tin. Tin mừng của Chúa đã được loan báo cho Tổ tiên Việt Nam chúng 
tôi từ trên 400 năm rồi. Cuộc đời nghèo khổ và công cuộc cứu chuộc của Chúa 
Giêsu mà đỉnh cao là cuộc tử nạn trên thập giá để làm chứng rằng: “Không ai có 
tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13); đồng 
thời gương sống thánh thiện của hơn 130.000 chứng nhân đức tin của Tổ tiên 
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Việt Nam chúng tôi luôn là nguồn trợ lực và nâng đỡ chúng tôi trong cuộc lữ 
hành đức tin. Do đó, lời mời gọi của Đức giáo hoàng Phanxicô chạm tới thâm 
sâu của chúng tôi. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau mạnh dạn lên đường đến với 
người nghèo, người bị thiệt thòi, các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa; chúng 
tôi cũng ý thức phải đi ra khỏi chính mình để đem niềm vui Tin mừng đến số 
đông đồng bào của chúng tôi. Bằng cuộc sống xác tín vào sức mạnh của Tin 
mừng, chúng tôi nỗ lực sống “đạo tình thương” để hương thơm tốt lành của Tin 
mừng tình yêu của Chúa có thể lan toả đến anh chị em đồng bào Việt Nam yêu 
quý của chúng tôi. 
– Cuối cùng: Đức hồng y hy vọng gì nơi Thượng hội đồng giám mục trong tháng 
Mười sắp tới? 
– “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để phàm ai tin vào Con 
của Người thì không phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời” (Ga 3,16). Theo 
gương của Chúa Giêsu, giáo huấn của Giáo hội, cụ thể trong Thông điệp “Đấng 
Cứu chuộc con người” (Redemptor Hominis) của Đức Thánh giáo hoàng Gioan-
Phaolô II cho chúng ta thấy mọi suy nghĩ, quyết định của Giáo hội luôn nhắm 
đến sự sống và hạnh phúc của con người; vì “con người là con đường của Giáo 
hội”, bởi lẽ“tất cả mọi con đường của Giáo hội đều dẫn đến con 
người” (Redemptor Hominis, 14). Như vậy, tôi tin là Thượng Hội đồng Giám 
mục thế giới vào tháng 10 tới đây sẽ đem đến niềm vui, bình an và hạnh phúc 
cho Giáo hội, cách riêng cho các gia đình. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Mừng Xuân Ất Mùi 
Thánh Lễ Tân Niên: CN 22/2/2015 @1:30 PM 
_ Kính nhớ tổ tiên: Bái nhang trước Bàn Thờ Tổ Tiên 
_ Thánh Lễ 
_ Dâng lễ vật đầu năm: Bánh chưng, Mâm ngũ quả, Hoa Xuân, Bánh Rượu  
_ Hái Lộc Lời Chúa 
Cộng Đoàn Mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi: CN 22/2/2015 @ 4:00 PM 
_ Lì xì đầu năm 
_ trò chơi lô tô 
_ văn nghệ 
_ ẩm thực Xuân 
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_ Địa điểm: tư gia AC Thu-Oanh 
BMV CĐ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Không muốn có con, hôn nhân có thành không? 
Câu hỏi: Cháu gái tôi chuẩn bị lập gia đình. Nó và chồng chưa cưới của nó nói 
với tôi cách dứt khoát là chúng sẽ không có con; chúng muốn một cuộc hôn nhân 
“không con cái”. Đây có phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp không? 
Trả lời: Thỉnh thoảng, các cặp hôn nhân sẽ tỏ ra dè dặt, ngại ngùng hoặc đưa ra 
những điều kiện tạm thời – “không phải bây giờ”, “không có con cho đến khi ổn 
định”, “không có con cho đến khi chúng tôi sẵn sàng hay có đủ điều kiện để có”. 
Tất cả những trường hợp này đều làm nổi lên những vấn đề, nhưng không có 
trường hợp nào trên đây mang tính dứt khoát nhưng trường hợp bạn gửi cho tôi. 
Trong trường hợp bạn nói đến, cả hai bên đều dứt khoát về ý muốn có một cuộc 
“hôn nhân không con cái”. Dĩ nhiên, đây là một hành vi rõ ràng thể hiện ý muốn 
của họ, và nếu nó chắc chắn và rành rành như bạn nói thì chẳng có hôn nhân nào 
ở đây cả – đây là hôn nhân vô hiệu. Cặp đôi này muốn điều mà Giáo Hội không 
cung cấp và bằng hành vi rõ ràng của ý chí, họ cũng loại trừ điều mà Giáo Hội 
cung cấp. 
Giáo Luật có nói về một hành vi dứt khoát của ý chí trong việc loại trừ chính hôn 
nhân hay bất cứ yếu tố thiết yếu nào của hôn nhân (GL 1101, triệt 2). Vấn đề 
chính xác nằm ở đây. Hôn nhân được định nghĩa là một giao ước mà tự bản chất 
là nhắm tới hạnh phúc của hai vợ chồng và việc sinh sản, giáo dục con cái (GL 
1055, triệt 1). 
Theo Humanae Vitae, số 9, hành vi tính dục – sự diễn tả thân mật nhất của tình 
yêu vợ chồng –  không chỉ được dùng cho sự kết hiệp giữa vợ chồng, nhưng còn 
được định đoạt để bảo tồn chính mình bằng việc hợp tác với công trình tạo dựng. 
Như Công Đồng Vatican II đã dạy – Thiên Chúa là Tác Giả của hôn nhân: 
“Tương quan thân mật trong đời sống và tình yêu hôn nhân do chính Tạo Hóa 
xác lập và do Luật của Ngài vạch tiêu chuẩn… Tự bản chất, hôn nhân và tình 
yêu lứa đôi phải nhắm đến việc sinh sản và giáo dục con cái, tìm thấy sự vinh 
hạnh tột bậc của mình trong chúng. “ (Gaudium et Spes, số 48). Đây là học 
thuyết Kitô giáo chắn chắn và được thừa nhận rộng rãi, phản ánh trong luật phổ 
quát (GL 1055, triệt 1) và trong giáo huấn phổ quát (GLGHCG, 1601, 1652) 
Cặp này có ý muốn “bên nhau”, “cùng nhau”, “sống với nhau”, nhưng lại không 
muốn có một cuộc hôn nhân theo kế hoạch của Chúa – không do Tạo Hóa xác 
lập và Luật của Ngài vạch tiêu chuẩn. Đúng hơn, họ muốn lập một hôn nhân cho 
riêng họ, theo kế hoạch của họ và do những giới hạn của họ vạch tiêu chuẩn. 
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Thực ra, họ chỉ thuộc về riêng họ, chứ chẳng có bí tích hay ân sủng bí tích gì ở 
đây cả. 
Nếu họ nói thẳng và dứt khoát với một linh mục nào đó (vị làm chứng) như đã 
nói với bạn, họ sẽ đặt vị linh mục ấy vào một tình huống không thể. Họ xin ngài 
làm chứng cho điều mà ngài không thể làm chứng vì đây không phải là một 
“cuộc hôn nhân”; nó là vô hiệu về mặt bí tích, cả về luật tự nhiên lẫn Giáo Hội. 
(trích trong SMITH, Msgr. WILLIAM B,. Modern Moral Problems: Trustworthy 
Answers to Your Tough Questions, edited by Donald Haggerty, Ignatius Press, 
San Francisco, 2012, tr 124) 

Chuyển ngữ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

THẰNG "NƯỚC MẮM" 
 Phương Hoa  

Ngày đầu đi học, má nó bới cho hộp cơm trưa, bà không biết nó mới qua thuộc 
diện con nhà nghèo, được ăn miễn phí. Cơm trắng và tôm bạc rim nước mắm là 
món ăn "quí tộc" mà hồi ở Việt Nam nó không mấy khi có dịp được ăn. Những 
ngày đầu ở Mỹ, nó chỉ thích mỗi món cơm trắng với tôm kho, ăn đến no chứ 
không bao giờ biết chán. 
Buổi trưa nó cầm hộp cơm theo các bạn đến nhà ăn của trường. Kiếm một chỗ 
ngồi, nó mở hộp ra, kê mũi vào đó hít một hơi. Đang đói, mùi tôm kho nước 
mắm và mùi cơm trắng hấp dẫn làm nó chảy nước miếng. Nó xúc một muổng 
cơm kèm với con tôm, sắp sửa đưa lên miệng thì nghe tiếng đứa ngồi kề bên nói 
lớn: 
- Ê, mùi gì mà “stink,” thúi quá vậy tụi bay? 
Nó xoay qua thấy cái thằng đen thui cùng lớp một tay bịt mũi, tay kia quạt lia lịa. 
Một thằng, có lẽ là dân Á châu, chạy lại nhìn vào hộp cơm của nó, mũi khịt khịt: 
- À, đồ ăn của thằng này, có mùi “fish sauce,” nước mắm, chứ chi mà ồn thế!  
Thằng bên cạnh nó bèn la lên, mặt nhăn nhó: 
- “Yuck!” Nước mắm! Gớm quá đi! 
Nó ngẹn ngào, muổng cơm chưa kịp đưa vào miệng đã phải bỏ xuống. Nó lật đật 
đem hộp cơm đổ ập vào thùng rác rồi lầm lũi bước đi. Đàng sau tiếng thằng da 
màu la lớn: 
- The “Fish Sause!” A ha! Thằng “Nước Mắm!” và bọn nhóc cười vang phụ họa. 
Về nhà nó không dám nói lại, sợ má nó buồn. Nó thương má lắm. Những ngày 
ba nó đi tù, nhà nó bị đưa đi kinh tế mới. Bà Nội tuổi già sức yếu không chịu 
được nước độc rừng thiêng nên bịnh hoạn triền miên. Má nó vất vả làm rẫy để 
nuôi nó và bà Nội, vừa thăm nuôi ba. Nhưng rồi bà Nội mất mà không kịp nhìn 
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mặt ba nó, người con độc nhất của bà. Một tay má nó lo việc tang ma cho bà 
Nội. Nhà không có tiền nên nó chưa bao giờ ăn được miếng cá miếng thịt cho 
ngon, ngoài mấy mớ cá “giã cào” kho quẹt với rau lang hoặc cải làng mọc dại. 
Lâu lâu khi bán bớt mớ bắp mớ khoai, má nó nhín tiền mua vài con tôm bạc về 
kho, đó là thực đơn “vương giả” nhất trong quảng đời ấu thơ của nó. Vậy mà 
hôm nay nó đành lòng vất vào thùng rác cái món ăn “cực phẩm” ấy. 
Một tuần học đã trôi qua. Giờ ra chơi nó ngồi dưới gốc cây nhìn tụi trẻ nô đùa. 
Nó chưa có bạn, một phần vì tiếng Anh giới hạn – dù nó đã học được hơn hai 
năm tiếng Anh và thuộc rất nhiều từ vựng ba nó dạy – một phần vì mặc cảm bị 
chế nhạo bởi cái món nước mắm kho tôm, nên giờ “break time” nó thường ngồi 
một mình. Chợt nghe tiếng “bình bịch” đàng sau, nó quay lại thấy một thằng bự 
con đang rê banh ào ào về phía sân bóng rổ. Quần jean kéo lê dưới đất, bụi bay 
mù mịt quanh chân, chiếc áo thun màu xám rộng thùng thình “treo” tòng teng 
không che được hai cái đầu gối “lọ nồi” nhô ra từ hai chỗ rách. Mái tóc hắn xoăn 
tít, lởm chởm dưới cái mũ Lynynd Skynyrd đội ngược. Nó nhận ra đó là thằng 
Jack cùng lớp, cái thằng đã chế nhạo nó hôm nào. 
Theo lời thằng Bob và thằng Andrew, Jack chơi bóng rổ rất “cừ,” hắn ném cú 
nào là vào cú nấy. Jack ở trong đội bóng rổ của trường, thầy cô nói hắn rất có 
tương lai nên hắn lên mặt “ta đây” lắm. Bạn bè nể phục những cú ném bóng 
“thần sầu” của hắn, đặt cho cái nick name “Hooper Cooper” và hắn rất tự hào về 
cái biệt hiệu đó. 
Nhồi banh đến cái mức trong sân, Jack dạng chân, hai tay nâng banh ngang trán. 
Mắt nhìn thẳng lên cái rổ, hắn cong cùi chỏ bên phải, nhún đầu gối xuống rồi bất 
thình lình phóng lên cùng lúc thả lỏng trái banh, tay phải đẩy mạnh một phát 
thẳng cánh. Trái banh lao chính xác lên trên miệng rổ, đứng sựng lại, rồi lọt tỏm 
vào cái vòng, rơi xuống đất. 
- “Whoa!” Tuyệt thật! Hooper Cooper! Bob và Andrew chạy lại vỗ tay la ầm ĩ. 
Thằng Jack nở mũi ném mấy trái liên tục, trái nào cũng vào rổ đẹp hết biết. Bọn 
trẻ hò hét, kéo lại thật đông. Nó ngồi xem mà thấy khâm phục thằng Jack vô 
cùng. Nó cũng mê chơi banh lắm nên định khi nào thằng Jack bớt ác cảm với nó, 
nó sẽ xin hắn tập chơi. 
Tiếng Anh nó chưa giỏi, nhưng toán thì “khỏi chê!” Nó giải được hết những bài 
tập thầy cho. Có nhiều bài nó giải xong, thầy nói nó giải ngắn hơn cách của ông 
vài bước. Một hôm, ông thầy bỗng nhiên giao cho nó một nhiệm vụ. Khổ nỗi, cái 
nhiệm vụ đó lại làm cho thằng Jack nổi khùng. Thế là chẳng những cái mộng học 
chơi bóng rổ của nó tiêu tùng, nó còn bị thằng Jack lôi vào “vòng ân oán.” 
Hôm đó đến giờ toán. Ông thầy gọi nó: 
- Hiệp! Tất cả bài tập em đã làm xong. Bây giờ em hãy đi vòng vòng giúp cho 
các bạn, nhất là Jack, hãy đến giúp bạn ấy! 
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Cực chẳng đã, nó bước lại chỗ Jack và nói, giọng tiếng Anh nặng trịch âm Việt: 
- “Yu nít hép?” Bạn cần giúp không? 
- “Nah!” Hắn gầm gừ và ném cho nó một cái nhìn giận dữ. 
Nó quay lại bàn giúp cho Bob, Andrew, và các bạn chung quanh. Với toán không 
cần nói nhiều tiếng Anh nên nó giúp không mấy khó. Cuối cùng tụi bạn nhìn nó 
rạng rỡ biết ơn. Kể từ hôm đó, nó trở thành “tutor” của lớp toán. 
Nhưng không phải với Jack. Hắn chả cần sự giúp đỡ của nó. Hắn ngồi gạch gạch, 
xóa xóa đến hết giờ cũng chỉ xong được có mấy bài. Khi Bob và Andrew chạy 
lại rủ đi ra ngoài, hắn điên tiết quẳng cây bút xuống: 
- “Damn it!” Đồ khốn kiếp! Phân số với lại phương trình! Chả như bóng rổ, ném 
một phát là xong ngay! 
Thằng Bob cười hì hì: 
- Kêu thằng Hiệp nó giúp cho, mày sẽ làm nhanh lắm! Nó đã giúp tụi tao hiểu 
được nhiều phép giải rất “thần kỳ.” 
- Mày câm đi! Tao, một “Hooper Cooper,” mà để cái thằng khù khờ nói tiếng 
Anh ngọng nghịu đó làm thầy hả? “No way!” 
Ra ngoài, gặp nó ở một khúc quanh, Jack thộp cổ áo nó và dứ dứ cái nắm đấm: 
- Ê! “Nước Mắm!” Bày đặt làm giỏi hả? Đừng bao giờ làm cho tao cảm thấy ngu 
ngốc trước mặt mọi người nghe! Liệu hồn đấy! 
- Tôi…tôi…Nó xanh mặt, nhìn quanh cầu cứu. May mà thằng Jack bỏ đi. 
Ba nó ngày xưa từng làm việc với cố vấn Mỹ nên tiếng Anh cũng tạm “đủ xài.” 
Ông xin làm ở một trạm xăng, má nó đi phụ bếp nhà hàng. Nhưng bán xăng được 
một thời gian thì bị cướp nên ông sợ quá xin nghỉ việc và đi bỏ báo. Tuy phải 
chạy đôn chạy đáo với việc làm nhưng ba má nó lúc nào cũng dành thời gian dạy 
dỗ nó. Tối nào ba nó cũng xem bài vở, nhắc nhở nó làm bài tập và rèn luyện 
tiếng Anh. Nó kể ba má nghe những chuyện ở trường, như là thư viện có nhiều 
sách đọc đã luôn và ông thầy kêu nó kèm toán cho các bạn. Nhưng nó không 
dám kể chuyện bị thằng Jack bắt nạt và cái tên “Nước Mắm.” 
Lên lớp chín, lớp nó có hai thằng “nhất” được thầy cô và bạn bè nể mặt. Nó học 
giỏi nhất, thằng Jack ném bóng rổ giỏi nhất. “Một rừng không thể có hai cọp,” 
thằng Jack nổi điên mỗi khi nó được thầy cô khen. Hắn bẹo má nó: 
- Hey, “Con tôm!” Cái đầu mày bé tẹo thế này, chỗ đâu mày chứa nhiều con số 
thế?” 
Nó đã chịu đựng thằng Jack một năm rồi. Nhưng nó học càng giỏi thì hắn ngày 
càng làm tới, khi véo mũi, lúc kéo tai, hoặc ca bài “Nước Mắm” để chọc cười 
cho bọn nhãi. Dần dà nó cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến lớp. Đi đâu, làm gì nó cũng 
nơm nớp ngó trước nhìn sau để xem thằng Jack ở đâu mà tránh. Nó luôn bị ám 
ảnh bỡi cái mặt đen sì và cái nắm đấm của hắn. Trong cơn mệt mỏi, tuyệt vọng, 
nó muốn nghỉ học để đi phụ bỏ báo với ba. 
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Nhưng rồi có một việc xảy ra với nó. Hôm đó nó ôm trái banh cũ ra chơi một 
mình. Đang rê banh chạy loanh quanh, thình lình một thằng choai choai mặc 
đồng phục ở đâu chạy tới tung vào nó. Hai thằng ngã lăn ra đất. Ông Jim hàng 
xóm lật đật chạy ra: 
- Trời ơi! Sao lại thế này? Mấy đứa có bị gì không? 
Nó cười, nói không sao và giúp phủi bụi cho thằng nhóc Logan, con ông ấy. Ông 
thấy nó hiền nên bắt chuyện: 
- Chú thấy cháu thường chơi một mình, cháu có muốn đi xem các bạn Hướng 
Đạo sinh họp đội không? Nếu cháu thích, chú sẽ đến nhà xin ba má đưa cháu đi 
chơi. 
Nhìn thằng Logan mặc đồng phục rất oai, nó mừng quá liền nói cám ơn lia lịa. 
Gần tối, ông Jim qua nhà nói chuyện với ba nó. Ông là một “Troop Leader,” 
trưởng đội Hướng Đạo thành phố. Hai người nói chuyện thật tâm đắc. Họ bàn 
luận về tiêu chí của Hướng Đạo, là phụ giúp gia đình và học đường rèn luyện 
cho thanh thiếu niên được mạnh mẽ, cường tráng từ tinh thần đến thể chất, có 
trách nhiệm, biết trọng danh dự, và biết thích nghi với mọi hoàn cảnh để thành 
công dân hữu ích cho đời. Đặc biệt, giúp đào tạo bọn trẻ trở thành những lãnh 
đạo giỏi trong tương lai. 
Tối đó ông Jim giới thiệu nó với đội Hướng Đạo và nó được chào đón rất niềm 
nỡ. Nó khoái quá, bèn xin ba má ghi danh vào đội ông Jim và trở thành một 
Hướng Đạo sinh ngay tuần sau đó. Ba nó được mời dự lễ tuyên thệ gia nhập 
đoàn. Ông vui mừng nhìn nó rạng rỡ trong bộ đồng phục, nâng tay chào và đọc 
theo lời tuyên thệ “Hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đối với Thượng Đế và Quốc 
gia, chấp hành mọi luật lệ của Hướng Đạo, luôn giúp người, giữ gìn thân thể 
khỏe mạnh, tâm trí trong sáng, đạo đức, ngay thẳng.” 
Từ ngày tham gia Hướng Đạo, nó cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, tinh thần rất ổn 
định. Công tác đầu tiên của nó là theo đội đi volunteer tại một trung tâm 
homeless. Nhìn cuộc sống của những kẻ không nhà, nó chợt nhận ra là phải nhất 
quyết học để thành người hữu dụng. Và chẳng biết tự bao giờ, nó không còn cảm 
thấy run sợ trước thằng Jack nữa. 
Nó tốt nghiệp cấp hai, hồi đó là lớp chín, hai năm sau khi đến Mỹ, và được đề cử 
đọc bài diễn văn. Má nó đã vui đến rơi lệ khi nhìn nó đọc rất hùng hồn và nhiều 
lần bị ngắt quãng bỡi những tràng vỗ tay nồng nhiệt. 
Lên lớp mười, nó tưởng sẽ tránh khỏi cái “nợ đời” Jack. Ngờ đâu “ma dẫn lối quỉ 
đưa đường,” hắn lại một lần nữa ngồi cùng lớp với nó và thằng Bob. Nhưng hình 
như từ khi biết nó là một Hướng Đạo sinh, và nó cũng đã cao lớn, thằng Jack bớt 
“động thủ tay chân,” chỉ thỉnh thoảng phá nó bằng cách gào lên “Thằng Nước 
Mắm.” 
Hè đến, ngoài việc lấy lớp “advance” ở trường college, nó theo đội đi leo núi, 
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cắm trại, tập bơi, gây quĩ giúp người nghèo, hổ trợ US Army, và luyện kỹ năng 
sống trong hoang dã. Hoạt động nhiều, nó “ăn như hổ, ngủ như heo”và nó lớn 
nhanh như thổi. Ngày xưa, mỗi lần nó đem “report card” về khoe thì ba cõng nó 
chạy một vòng. Bây giờ, mỗi lần nó đem “report straight A” về, nó ẵm ba nó 
xoay một vòng, vì nó không nỡ để cái lưng còng của ba phải khòm thêm vì nó! 
Nó đã cao hơn ba rồi còn gì! 
Thằng Jack vẫn gầm gừ với nó như “trâu trắng với trâu đen.” Nhưng lên cấp ba 
bận rộn và thi đấu thường xuyên, hắn ít có thời gian để quậy nó. Ngày kia, thằng 
Jack ném trật trái banh ra lề cỏ. Hắn bị quê với đám bạn nên vội phóng theo. Bất 
ngờ ống quần Jean của hắn móc vào cái trụ nước tưới làm hắn té nhào. Hắn đứng 
dậy nhưng lại ngã tiếp. 
- Oh God…Trời ơi, tao bị gãy chân rồi! Hắn lăn lộn dưới đất la oai oái. 
Mấy đứa con gái lật đật gọi 911. 
Nó bước lại xem. Bàn chân phải của thằng Jack sưng vù nơi mắt cá, nó biết là 
hắn đã bị trẹo gân. Hồi còn ở Việt Nam, bác của nó làm nghề sửa trặc có chỉ nó 
cách “nắn gân” và nó thường dùng mỗi khi bạn nó đá banh bị trặc. Thấy thằng 
Jack rên la đau đớn, nó tội nghiệp và cái tâm Hướng Đạo “luôn giúp người” trổi 
dậy, nó ngồi xuống: 
- Để tao xem thử. 
Thằng Jack đang nhắm tít mắt kêu gào nên không biết là ai đã nói. 
Nó cầm lấy bàn chân của hắn, xoa xoa nắn nắn, rồi bất thình lình giật mạnh. 
- Úi da…Chết tao rồi! Thằng Jack rống lên. Mở mắt ra nhìn thấy nó, hắn thét 
lớn: - “Son of a bitch!” Thằng khốn kiếp! Mày muốn giết tao hả? Rồi hắn dùng 
bàn chân kia đạp vào mặt nó. Nó bật ngửa, choáng váng mặt mày, máu mũi 
tuông ra. 
Khi xe cứu thương đến, thằng Jack đứng dậy đi tỉnh bơ. Nó thì bị đưa vào nhà 
thương may hai đường bên dưới mũi. Thằng Jack nói nó bẻ chân hắn để trả thù. 
Người lớn cũng có vẻ tin thế khi bọn trẻ khai “hai đứa không thích nhau từ lâu.” 
Vậy là từ ân nhân nó trở thành phạm nhân! Nó ức lắm, nhưng không thèm giải 
thích. Nhà trường vì nể tình hai đứa trò “đặc biệt” nên chỉ ra hình phạt “cấm đứa 
nọ lại gần đứa kia.” Sau này nó kể Bob nghe về cái nghề “sửa trặc” và bị hắn 
chửi, sao hồi đó không chịu nói ra. Bob có nói lại với thằng Jack, nhưng vì lúc ấy 
sắp tốt nghiệp nên mọi việc rồi cũng trôi qua. 
Sau việc này, ba má nó la cho một trận. Sống ở Mỹ khi gặp chuyện, muốn giúp 
người thì gọi 911, không được đụng đến nạn nhân mà “ách giữa đàng mang vào 
cổ.” Nhưng việc ấy lại hóa hay cho nó! Không còn phải lo thằng Jack, nó lo 
“gặt” thành tích học tập ở trường và “hái” huy chương (merit badges) ở Troop 
Hướng Đạo, quyết chí lấy cho được cái đẳng cấp cao quí “Hướng Đạo Đại 
Bàng.” Nó luôn học “straight A” và lập rất nhiều thành tích khác. Tên nó được 
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list trong Who’s Who book hàng năm. 
Khi nộp đơn lên đại học, thành tích tốt của nó gồm một cái list thật dài. Đầu 
tháng Năm năm cuối lớp 12, nó được giấy báo cả bốn trường đại học nó nộp đơn 
đều nhận. Nó nhảy cẩn lên vì cái giấy báo của đại học Stanford. Nó cũng hoàn 
tất đủ 21 “badges,” chuyên hiệu yêu cầu cho cấp “Hướng Đạo Đại Bàng” trước 
khi nó18 tuổi. Trong buổi lễ trọng thể gắn huy chương “Eagle Scout Award,” ba 
má nó được hai Hướng Đạo sinh danh dự “hộ tống” lên khán đài. Họ cũng được 
vinh danh, và nhận chứng chỉ “Eagle Scout” cho nó cùng lá thư tuyên dương từ 
ông “Chief Scout Executive”của Hướng Đạo Hoa Kỳ. 
Nó xếp hạng thủ khoa toàn khối 12 và được phát thưởng đặc biệt cùng với chín 
bạn khác, một ngày trước lễ tốt nghiệp High School. Nhà trường tuyên dương nó 
về thành tích học tập, tham gia nhiều hoạt động, volunteer, và đặc biệt, họ rất 
hãnh diện vì nó được nhận vào đại học danh tiếng Stanford. Má nó lại khóc khi 
nó đọc bài diễn văn tốt nghiệp. 
Ngày nó tốt nghiệp Cử nhân cũng là ngày nó nhận việc tại một hãng computer. 
Ban ngày đi làm, ban đêm học tiếp, và nó tốt nghiệp Master cùng lúc vị hôn thê 
của nó vừa xong Dược sĩ. Vậy là “Tam hỉ lâm môn,” đại-tiểu-đăng-khoa nhập 
chung một cuộc. Nó đám cưới với cô Dược sĩ “khác họ cùng làng” rồi mua một 
ngôi nhà thật khang trang, có hồ bơi và vườn cây ăn trái, ở gần San Jose. Nó bàn 
với vợ, trở lại vừa học vừa làm để lấy bằng Tiến sĩ trong khi chờ đợi “thằng cu 
Tý” chào đời. 
Tình cờ nó gặp lại Bob tại cuộc diễn hành “Holiday Parade” ở down town San 
Jose. Là fan hâm mộ, vợ nó muốn đi xem cho tận mặt ngôi sao ca nhạc kiêm 
nhạc sĩ tuổi “teen” Celeste Kellogg. Mãi lo chen lấn, nó lạc cô vợ, và giật nẩy 
mình khi Bob chụp lấy nó. Hai đứa mừng rỡ trò chuyện râm rang, quên luôn 
“super star” Celeste Kellogg đang trình bày bài "Handcuffed To Your Heart" cô 
mới vừa sáng tác. Bob kể đã tốt nghiệp kỹ sư điện tử, đi làm, và hiện sống gần 
đó. Tâm sự một hồi, đột nhiên Bob hỏi: 
- Mày còn nhớ thằng Jack “Hooper Cooper” không? 
- Trong mũi tao vẫn còn cái sẹo, làm sao quên được! 
- Ừ, hồi đó nó quá đáng thật! Nhưng bây giờ nó tội nghiệp lắm! Lò mò nó cũng 
xong được Computer soflware Engineer. Nó làm cho hãng X. từ đó đến giờ, có 
vợ có con, rồi mua nhà ở gần nhà tao. Nhưng hãng của nó vừa mới bị phá sản. 
Giờ thì vợ bịnh con đau, tiền nhà khất mãi, điệu này vài bữa nữa nhà băng sẽ kéo 
thôi! Nó đang lên cơn điên, chạy kiếm job tứ tung. Nó nói chắc có ngày nó phải 
đi “cướp nhà băng” quá! 
Thằng “Hooper Cooper,” cái biệt danh“Nước Mắm,” những tháng ngày bị bắt 
nạt, và cú đạp như trời giáng từ cái bàn chân đen thùi của hắn. Nó quên sao được 
mà quên! Cuối tuần nghỉ sớm, nó lái xe rời hãng. 
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Dừng lại chỗ bảng Stop trước cổng, nó bỗng cảm thấy hơi buồn vì cây thông già 
không còn lấp lánh ánh đèn Christmas. Người ta đã gỡ hết sau Tết Tây, mấy tuần 
rồi mà nó vẫn còn thấy nhớ. Ai cũng nói cây thông này là biểu tượng của công 
ty. Đúng vậy. Cây cao chọc trời, đứng ngạo nghễ giữa nắng lửa mưa dầu và luôn 
vươn lên xanh tốt. Cũng như cái hãng này. Dù nền kinh tế toàn cầu chao đảo ngã 
nghiêng, hãng vẫn tồn tại vươn lên cùng các chi nhánh khắp thế giới. Đó là nhờ 
công sức của mọi người, ai nấy đều cống hiến hết mình cho sự sống còn của 
hãng. Và họ đã được đền bù xứng đáng. Tháng trước, ông boss đã nói “You 
deserve it” khi trao cho nó cái “Certificate” và tờ check “Bonus” mà nếu ai nhìn 
thấy cũng phải “phát ghen.” Nó được chọn là một trong mười manager giỏi nhất 
năm, từ tất cả các chi nhánh trên toàn thế giới. 
Ra khỏi xa lộ 101, nó quẹo vào Tully. Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 
của người Việt nên khu Lion Plaza rất nhộn nhịp, tấp nập kẻ ra người vào. Hàng 
Tết, hoa quả, bánh mức đủ sắc đủ màu chưng bày tràn ra tận cửa. Nó đến tiệm 
giò chả Đức Hương để mua bánh tét bánh chưng đem về cho cha mẹ hai bên ăn 
Tết. Má nó thường nói “bánh chưng bánh tét là những thứ không thể thiếu trên 
bàn thờ ngày xuân,” nên nó ghé mua trước kẻo cận ngày sẽ hết. Cầm giỏ bánh 
còn nóng hổi trên tay, nó chạnh lòng nhớ lại cái Tết ngày xưa ở vùng kinh tế 
mới. Cuối tháng Chạp năm đó nó theo bọn trẻ trong làng, lên rừng chặt một khúc 
củi to cho má nấu bánh chưng, vác về giữa đường gặp một con trăng to rằn ri 
trông rất khiếp, nó hốt hoảng quăng luôn khúc củi, chạy thục mạng về tay không. 
Ngang qua khu hội chợ của cộng đồng Việt, “Tet Festival,” đèn màu rực rỡ cùng 
tiếng náo nhiệt vọng ra làm nó thấy lòng vui khôn tả. Nó sẽ đưa cả gia đình đi 
xem hội chợ. Ai cũng nói đến Bắc Cali vào dịp Tết mà không đi xem hội chợ thì 
thật “uổng một đời,” vì chợ Tết San Jose đổi mới hàng năm với những màn múa 
lân múa rồng độc đáo, nào thi Hoa Hậu, trình diễn Thời Trang, rồi thì Paris By 
Night, lúc lại Trung Tâm Asia ca nhạc. 
Lên đến down town, vợ nó bỗng gọi nói thèm ăn Big Mac. “Bà bầu” có khác, 
thèm là phải được ăn ngay, nếu không sau này “thằng cu sẽ chảy nước dãi,” má 
nó nói vậy. Nó tấp vào McDonald, order một cái Big Mac rồi ngồi chờ. Chợt có 
tiếng sột soạt ở bàn bên, nó nhìn sang thấy một gã dáng vẻ thiểu não, miệng 
ngậm cái ống hút, hút xoèn xoẹt vào cái ly đã cạn, mắt chăm chú nhìn tờ báo 
trước mặt, tay liên tục khoanh tròn. Thấy gã có vẻ quen quen, nó nhìn kỹ, nhận 
ra đó là thằng Jack. Nó đứng dậy, liếc thấy những chỗ khoanh tròn: Cần người 
dọn dẹp, làm vườn, phụ bếp… 
- Hey Jack! Khỏe không? 
Gã giật mình, ngước lên: 
- Xin lỗi…you là… 
- Thằng… “Nước Mắm”! Jack trố mắt nhìn nó chằm chằm. Nó 
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không còn là thằng “Nước Mắm” cà tong, rạm nắng ngày nào. Nó cao lớn, trắng 
trẻo, mặc com lê, xách cặp, dáng oai vệ lãnh đạo.  
Nhớ lại chuyện cũ, gã ấp úng: 
- Tao…tao…thật xin lỗi…hồi đó… 
- Chuyện xưa rồi, bỏ đi! Nó nói, rút tấm danh thiếp trong túi đưa cho gã:  
- Mày đang tìm việc phải không? Lên trang web này, lấy hồ sơ xin việc điền vào, 
rồi mang resume đến gặp tao, tao sẽ nộp giúp! Nói xong, nó lại lấy cái Big Mac 
và bước ra xe. 
Jack sững sờ dõi mắt theo chiếc Lexus vừa rời khỏi parking, rồi quay lại nhìn 
đăm đăm vào hàng chữ trên tấm danh thiếp: 
“Hiep Le– Senior Engineering Manager” 
Nhìn một hồi, gã bất chợt cười toe, rồi đưa tấm danh thiếp lên môi hôn một phát, 
nước mắt lấp lánh trên đôi gò má đen bóng, gã hét lớn: 
- “God bless you!” Thằng “Nước Mắm!” 
Phương Hoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
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 
 


