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Bản Tin Hàng Tuần 
    CN XXI TNC  

TIN MỪNG 
Lc 13, 22-30 
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và 
làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về 
Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy 
Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được 
cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: 
"Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì 
Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm 
vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào 
và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng 
ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin 
mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các 
ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu 
tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng 
tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã 
giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. 
Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta 
không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi 
những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi 
mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, 
Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong 
nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra 
ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến 
răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc 
chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. 
Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước 
hết và những người trước hết sẽ nên sau 
hết"
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Cửa vào nước Chúa thì quả thật chật hẹp  

Cha Mark Link, S.J. 
Một thanh niên viết thư cho một linh mục. Anh nói vị linh mục có thể tự do 
xử dụng lá thư của anh. Sau đây là lá thư anh viết: 
"Con là một trong những tay bơi lội có hạng ở Canada. Một ngày kia, con 
để chúng bạn lôi con vào đường ma tuý. 
"Con bị nghiện, và không lâu sau đó, sức khỏe tâm trí, thể xác và tinh thần 
đều xuống dốc cách thảm hại... Đời con đảo lộn tất cả. Con trở nên cô đơn 
và lo sợ khủng khiếp. Con không thể nói chuyện được với ai. 
"Tệ hơn nữa, con vẫn mắc nợ các tay đầu nậu trên $3,000. Con nghĩ, cách 
duy nhất để thoát khỏi là tự tử, do đó con về nhà và viết lá thư sau: 
 
"Cha mẹ yêu dấu, 
"'Con xin lỗi đã làm cha mẹ đau lòng... Xin cha mẹ đừng buồn. Nếu con 
sống, con sẽ gây thêm nhiều đau buồn hơn là điều con vừa mới thi hành... 
Con thương cha mẹ và cả gia đình. 
[ký tên] K 
 
"Con uống rượu để khỏi sợ hãi khi chuẩn bị kết liễu cuộc đời. Và rồi, vào 
giây phút sau cùng, điều gì đó đã khiến con ngừng lại. Con lấy điện thoại và 
gọi cho trung tâm giúp đỡ khủng hoảng. 
"Lúc bấy giờ con không biết là mẹ con đang cầu nguyện cho con một cách 
cuồng nhiệt. Một vài ngày sau, con nhập viện cai trừ ma tuý. Không bao lâu 
con phục hồi sức khỏe thể xác cũng như tâm thần. 
"Chính lúc bấy giờ con mới bắt đầu đọc Kinh Thánh. Càng đọc con càng 
cảm thấy bình an và niềm vui. Điều đó khiến con càng tin tưởng vào Chúa 
hơn nữa. 
"Trong khi đó, con càng khao khát được biết Chúa Giêsu hơn. 
"Thật buồn cười. Con từng quỳ gối cầu nguyện tối thiểu trên mười lần-để 
xin Chúa đến trong đời con--trước khi con nhận ra rằng Người đã ở trong 
cuộc đời con từ lúc nào... 
"Tất cả những điều này xảy ra cách đây chừng 5 năm. Kể từ đó, Thiên Chúa 
đã chúc phúc nhiều cho con. Con dạy học trong một trường Công Giáo và 
tích cực hoạt động trong giáo xứ... 
"Con cũng cố gắng mở lòng mình hơn nữa để đón nhận lòng thương xót và 
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tình yêu của Chúa là Cha chúng ta. 
Kính chào Cha. 
K 
 
Lá thư trên cho thấy một trong những điểm của bài phúc âm hôm nay: Cửa 
vào nước Chúa thì quả thật chật hẹp. 
Trong trường hợp của anh K, dường như cửa ấy thật là hẹp. Nhưng điều đó 
không làm anh nản lòng. Anh đã cố gắng và cố gắng cho đến khi vào được. 
Tôi tự hỏi, không biết có bao nhiêu người cũng có can đảm để cố gắng như 
anh K. 
Có người nói rằng, Kitô Hữu có ba loại người: loại tầu kéo, loại thuyền 
buồm và loại bè trôi sông. 
Kitô Hữu tầu kéo là những người theo Chúa Giêsu không chỉ khi trời nắng 
đẹp nhưng cả khi trời giông bão. 
Họ là những người theo Chúa Giêsu không chỉ khi thuận chèo xuôi mái 
nhưng còn khi gió cả sóng to. 
Họ là những người tham dự Thánh Lễ không vì bó buộc nhưng vì Đức 
Giêsu đã nói trong bữa Tiệc Ly, "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" Luca 
22:19. 
Họ là những người giúp đỡ người khác không chỉ vì cảm tình mà vì Đức 
Giêsu đã nói, "Hãy thương yêu nhau, cũng như Thầy yêu thương anh em" 
Gioan 15:22 
Nói tóm, họ là loại người mà bài phúc âm hôm nay khuyến khích chúng ta 
hãy trở thành. 
Kitô Hữu thuyền buồm, ngược lại, là những người theo Chúa Giêsu khi 
thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi gió ngược họ lại để xuôi theo chiều gió. 
Họ là những người tham dự Thánh Lễ khi gia đình và bạn hữu cùng đi. 
Nhưng để họ tự do thì thường họ quên lãng. 
Họ là những người hay thắc mắc, "Tới mức nào thì được coi là tội?" thay vì 
"Tôi có thể làm gì vì yêu thương Thiên Chúa và tha nhân?" 
Nói tóm, họ là những người theo Chúa Giêsu qua cánh cửa rộng nhưng lại 
do dự theo Người qua cánh cửa hẹp. Họ là những người theo đám đông hơn 
là theo Phúc Âm. 
Sau cùng, có loại Kitô Hữu bè lênh đênh. Họ là Kitô Hữu chỉ có tên mà thôi. 
Họ không thực sự theo Chúa Giêsu, ngay cả khi thuận chèo xuôi mái. Nếu 
họ đi theo đường hướng của Người đó là vì có ai lôi kéo hay xô đẩy họ. 



 4

Họ là những người thực hành đạo không phải vì họ muốn mà là vì bị ép 
buộc. Nói tóm, họ là Kitô Hữu chỉ có danh mà không có thực. 
Điều này đưa chúng ta về với các bài đọc hôm nay. Vấn đề được nêu ra cho 
chúng ta là: Chúng ta là Kitô Hữu tầu kéo, Kitô Hữu thuyền buồm, hay Kitô 
Hữu bè lênh đênh? 
Có phải chúng ta là Kitô hữu tầu kéo không? Chúng ta có theo Chúa khi 
thịnh vượng cũng như lúc gian nan không? Chúng ta có đi với Người không 
chỉ qua cửa rộng mà còn qua cửa hẹp không? 
Hay chúng ta là Kitô Hữu thuyền buồm? Có phải chúng ta chỉ theo Chúa khi 
thịnh vượng thôi? Có phải chúng ta chỉ theo Người qua cửa rộng? 
Có những câu hỏi mà các bài đọc hôm nay đặt ra cho chúng ta. Không ai có 
thể trả lời thay cho chúng ta mà chúng ta phải tự trả lời. 
Các bài đọc hôm nay mời chúng ta đối diện với các câu hỏi này với cùng 
một can đảm mà anh K đã có được khi đối diện với các khó khăn của anh. 
Nếu chúng ta đối diện với các vấn đề giống như anh, chắc chắn chúng ta sẽ 
có sự trợ giúp của Thiên Chúa như anh đã nhận được. 
Hãy chấm dứt với bài thơ của thi sĩ John Oxenham: 
"Mỗi người đều có một con đường trước mặt: đường cao, đường giữa và 
đường thấp. 
"Một linh hồn cao quý đi theo con đường cao; và linh hồn thấp hèn đi theo 
con đường thấp; phần còn lại trôi dạt đây đó trên con đường giữa mù mờ. 
"Mỗi một người đều có một con đường trước mặt: đường cao, đường giữa 
và đường thấp. 
Và mỗi một người phải quyết định cho mình một con đường để linh hồn đi 
theo." 
 

SỐNG ĐẠO 
CHỈ CÓ THÀNH THẬT MỚI MANG LẠI HẠNH PHÚC 
Một cậu bé vô gia cư thường xuyên gạt tiền cơm của chủ quán, cho đến khi 
hành vi đó bị con trai bà chủ phát giác ra. Câu chuyện về cậu bé ngày nào, 
20 năm sau đó khiến nhiều người xúc động. 
Một ngày nọ, sau khi hết giờ lên lớp và trở về văn phòng, bác bảo vệ chạy đến 
và đưa cho tôi một số tiền cùng hóa đơn thanh toán. Số tiền ấy tương đương 
với cả chục triệu đồng tiền nợ của gia đình tôi… Tôi bần thần hết nửa ngày. 
Thật là kỳ lạ, tôi không tài nào nhớ được tôi có cho ai mượn số tiền lớn đến 
thế. Nhìn vào chỗ tên người gửi, thấy đề là “Cậu bé ăn xin của 20 năm 
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trước”… mọi ký ức lại ùa về trong phút chốc. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ đích thị là 
cậu bé ăn mày năm đó sao? 
Hồi tưởng lại 20 năm trước, lúc ấy mẹ tôi vẫn còn đang là người bán cơm 
hộp cho học sinh ở cổng một ngôi trường. Bà cảm thấy những đứa bé học 
sinh rất khổ và tội nghiệp nên luôn làm những hộp cơm ngon hơn mà chỉ 
bán với giá rẻ bèo. Vì thế học sinh đến mua cơm ngày một đông đúc. 
Tôi lúc đó chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đang trong lúc rảnh rỗi chờ phân 
công tác, tôi ra phụ mẹ đứng bán cơm. Có một lần đang mải phục vụ cho 
những em học sinh ngay tầm chúng tan học, tôi bỗng cảm thấy dường như 
có ai đó đi ngang qua đụng phải mình. 
Một cậu bé đoán chừng 10 tuổi, trên người mặc bộ quần áo mỏng manh, 
rách te tua, trong khi lúc ấy trời đã bắt đầu vào đông, lạnh tê tái. Dường như 
đã rất quen thuộc, mẹ tôi ngay lập tức mỉm cười và đưa cho cậu bé một hộp 
cơm. Không đợi tôi nhắc nhở, cậu bé vội vàng giật lấy hộp cơm, sau đó ném 
1 tờ tiền vào thùng và chạy mất. 
Một cậu học sinh đứng bên cạnh tức giận: “Thằng ăn mày này toàn lừa tiền 
cơm, rất nhiều lần đều như vậy, nếu lần sau còn thế thì phải dạy cho nó một 
trận !” Tôi ngạc nhiên kiểm tra lại hộp tiền, thì thấy quả thực là cậu bé chỉ 
đưa có 1 tờ 200 đồng. 
Khi tôi bảo với mẹ là bà sao lại sơ ý như thế, bà nói với tôi: “Mẹ biết mỗi 
lần thằng bé chỉ bỏ vào đó 1 tờ 200 đồng. Chỉ có điều ta cũng nên giữ đạo 
nghĩa. Đứa trẻ này đã mất cả cha lẫn mẹ, rất đáng thương, mẹ cũng chỉ có 
thể giúp nó đến như vậy.”  
Tôi phản bác lại ngay: “Mẹ thật quá hồ đồ, đây mà là giúp cậu ta sao ?” 
Nhưng tôi chưa kịp “phản biện hết ý” thì đã bị mẹ mắng và bảo tôi thôi đi. 
Tôi ý thức được rằng dù có nói gì cũng vô dụng, mẹ tôi suốt ngày chỉ biết 
niệm Phật, chỉ một lòng muốn giúp người khác chút ít nhưng lại không nghĩ 
sâu xa hơn. Thế là tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: “tôi phải xử cho thật 
tốt chuyện này mới được”. 
Hôm sau đó, cậu bé ăn xin vẫn tới như thường. Cậu ta vẫn chực được giành 
lấy hộp cơm như những lần trước, điệu bộ rất vội vàng và vừa chuẩn bị ném 
tiền vào thùng. Ngay lúc đó tôi bất thình lình nắm lấy tay cậu… tờ 200 đồng 
rơi xuống đất. 
Lúc đó tất cả mọi người đều quay lại nhìn, điều đó khiến cho cậu bé vô cùng 
bối rối, cả xấu hổ, và dường như chỉ chực khóc. Tôi nhìn cậu bé vừa cười 
vừa nói: “Mua như vậy thì không đủ ăn đâu! Em cứ lấy cơm đi, phần còn 
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thiếu sau này hãy trả”. Nói xong tôi buông tay cậu bé ra. 
Cậu bé nhìn tôi ánh mắt sợ hãi cầm hộp cơm, đáy mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. 
Tôi lại nói với cậu: “Đi đi, anh biết rõ em nhất định sẽ trả! Nhớ nhé! Sau này 
phải trả cả vốn lẫn lãi!” 
Cậu bé suy nghĩ khá lâu, rồi sau đó im lặng quay người, bước đi từng bước 
từng bước một, cậu không còn chạy hớt ha hớt hải như trước. Kể từ lần đó, 
cậu vẫn thường xuyên đến quán của mẹ tôi ăn, và để lại tờ 200 đồng… 
Đang đắm chìm trong dòng ký ức thì bác bảo vệ lại vội vã quay lại: “Tôi 
quên ! Còn một phong thư nữa !” Tôi vội vàng mở nó ra xem. Trong phong 
thư viết rằng: 
“Tôi cuối cùng đã tìm được địa chỉ của anh. Suốt bao năm tìm kiếm, tôi mới 
có thể đem tiền trả lại, mới có thể hoàn lại ân tình 20 năm về trước. Lúc đó 
tôi đã lang thang khắp nơi, thường xuyên chịu đói rét. Một lần tôi tới cổng 
trường học giả vờ mua một hộp cơm. Tôi ném thử tờ 200 đồng vào hộp rồi 
nói xin mua cơm. Tôi nghĩ, dù có bị phát hiện đi nữa thì dì bán cơm cũng rất 
hiền lành, sẽ không trừng phạt tôi. Nhưng dì cũng không phát hiện ra, tủm 
tỉm cười rồi đưa tôi một hộp. 
Sau đó tôi bắt đầu dựa vào thủ đoạn và mánh khóe để có được bữa ăn. Tôi 
cảm thấy người tốt trong xã hội rất dễ bị lừa. Tôi thường xuyên nói dối, và 
trộm đồ trong hành lang, còn định trộm cả trong cửa hàng nữa. 
Lần đó khi bị anh tóm lấy, tôi đã nghĩ mình vậy là xong rồi, bị đánh rồi. 
Nhưng tôi đã không phải chịu trận đòn nào, mà lại còn được anh thả đi. 
Những lời nói của anh đã bảo vệ danh dự cho tôi, khơi dậy trong tôi mong 
muốn làm người tốt thực sự. Trong những năm sau này, mỗi khi nhớ đến 
ánh mắt của anh, tôi lại có thể tránh xa những điều xấu. 
Và dù phải tìm kiếm khắp nơi, dù phải đi bao xa, mất bao nhiêu thời gian, 
tôi vẫn muốn hoàn thành lời hẹn ước cũ.” 
Và sự thay đổi của cậu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng… 
“Một ngày nọ, khi nhìn thấy tôi ngồi co ro vì giá rét, một phụ nữ đã trở về 
nhà mang cho tôi mấy chiếc áo. Sau đó tôi phát hiện trong túi áo có rất 
nhiều tiền. Lúc đó tôi rất đói, rất muốn giữ lại số tiền này, nhưng ánh mắt 
của anh lại hiện lên làm tôi thay đổi ý nghĩ. 
Tôi phải mất cả ngày mới tìm được nhà người phụ nữ nọ. Hai vợ chồng họ 
đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi tới trả lại tiền. Họ khóc nức nở ôm tôi 
vào lòng, rồi liên tục nói tôi là đứa trẻ tốt. Khi đó con gái hai vợ chồng vừa 
bị bệnh mà qua đời, tôi may mắn trở thành con nuôi của họ. Cuộc sống từ 
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đó trở nên tốt hơn, tôi được cha mẹ nuôi thương yêu hết mực, được đi học. 
Giờ tôi đã trở thành giáo viên…” 
Quả nhiên đúng là cậu bé đó! Một niềm vui ấm áp lan tỏa. Tôi chợt cảm 
thấy thật là may mắn vì đã không vô tình hủy hoại một con người. Cậu bé ăn 
mày năm xưa đã học được đức tính thành thật ngay thẳng, vì vậy mà đã vô 
tình gặp được một gia đình tốt. 
Thỉnh thoảng, chỉ một câu nói vô tình thốt ra lại có thể làm thay đổi cuộc 
đời của một con người. Đôi lúc, chỉ có lòng tốt và sự hiền lành nhân nhượng 
thôi thì vẫn chưa đủ. Và có đôi khi, cuộc sống sẽ mở ra cho người ta một 
cánh cửa mới, yên lành và bình ổn hơn vào một lúc bất chợt ta vô tình nhất! 
Giờ đây khi đứng trên bục giảng, chắc hẳn rằng cậu bé ăn mày năm nào giờ 
đây sẽ nói với học sinh của mình rằng:“Chỉ có thành thật mới mang lại 
hạnh phúc!” 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC Phanxicô: Những phụ nữ bị biến thành nô lệ xứng đáng được 
hưởng "hòa bình, công lý và tình yêu" 
Hôm 15/8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ niềm hy vọng rằng những 
phụ nữ đã bị biến thành nô lệ đối với “sự kiêu ngạo của những kẻ quyền 
lực” phải xứng đáng được hưởng một cuộc sống “hòa bình, công lý và tình 
yêu”. 
Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với đông đảo các tín hữu hiện diện trong giờ 
kinh Truyền Tin trong ngày Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời. 
“Việc Đức Maria Hồn Xác Về Trời là một Mầu nhiệm cao cả gắn liền với 
mỗi người chúng ta, liên quan đến đời sống mai hậu”, Đức Thánh Cha 
Phanxicô nhấn mạnh. 
“Sự mừng vui của thiếu nữ Galilê – được thể hiện trong lời ca vịnh 
Magnificat – đã trở thành khúc hoan ca của cả nhân loại – những người vui 
mừng vì Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn mọn của những tôi 
trung của Ngài, và đưa họ về hưởng vinh phúc quê trời với Ngài”, Đức 
Thánh Cha nói. 
“Lời kinh của Mẹ Maria cũng giúp mỗi người chúng ta suy ngẫm về những 
thực trạng đau buồn nơi xã hội chúng ta ngày nay, đặc biệt là những phụ nữ 
đã bị đè bẹp bởi sức nặng của cuộc đời và những bi kịch của những bạo lực; 
hay là những người phụ nữ bị biến thành nô lệ cho sự kiêu ngạo của những 
kẻ quyền lực; những thiếu nữ bị buộc phải làm việc vô nhân đạo; những 
người phụ nữ bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần bởi thói tham lam của 
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đàn ông”, Đức Thánh Cha cho biết. 
“Nguyện xin cho họ sẽ sớm bắt đầu một cuộc sống trong hòa bình, công lý 
và tình yêu: mong một ngày kia họ sẽ được chạm tới bởi lòng nhân hậu của 
con người để họ có thể vui mừng tiến bước trên đường đời và tiến về quê 
trời”, Đức Thánh Cha tiếp tục. 
“Đức Trinh Nữ Maria – một thiếu nữ trẻ trung – người đã phải qua một cuộc 
đời với nhiều biến cố đau buồn – cũng mời gọi mỗi người chúng ta cùng suy 
nghĩ về những người phụ nữ này vốn đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời – 
Đức Thánh Cha nói – “Chúng ta hãy cùng nguyện xin Thiên Chúa hãy giơ 
cánh tay uy quyền của Ngài để giải thoát họ khỏi ách nô lệ”. 
Hôm 12/8, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã viếng thăm một trung tâm tị 
nạn tại Rome dành cho những phụ nữ đã được giải cứu khỏi những động 
mại dâm như là một cử chỉ thiết thực trong ‘ngày thứ Sáu Thương Xót’ 
trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót này. 
Đông đảo các tín hữu nô nức đổ về Lộ Đức trong tình trạng an ninh 
được thắt chặt 
Hôm thứ Hai 15/8, các đoàn hành hương Công giáo từ khắp nơi trên thế 
giới, trong đó có nhiều người ốm đau và bệnh tật, đã nô nức đổ về Lộ Đức 
trong tình trạng an ninh được thắt chặt sau các cuộc tấn công cực đoan gần 
đây. 
Lính vũ trang và cảnh sát đã thực hiện việc tuần tra tại các nhà ga xe lửa, 
trung tâm thị trấn và cả bên trong Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức – 
nơi Bernadette Soubirous – đi nhặt củi trong hang đá này vào năm 1858 – đã 
chứng kiến Đức Mẹ Maria hiện ra tại đây. 
Trong khi một máy bay trực thăng bay vòng trên cao, các du khách tay cầm 
nến và những biểu ngữ lũ lượt đổ về phía hang Đức Mẹ, dường như không 
hề nao núng bởi những hạn chế nhằm thắt chặt an ninh mới hoặc các cuộc 
tấn công xảy ra gần đây. 
Đám đông dân chúng bắt đầu đổ về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức 
trước ánh bình minh để tham dự các Thánh lễ được cử hành long trọng 
ngoài trời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhân dịp mừng kính Lễ Đức 
Trinh Nữ Maria Hồn Xác Về Trời. 
Hàng ngàn người đã tham dự cuộc rước nến hôm tối Chúa nhật 14/8 mặc dù 
tuyến đường đã bị hạn chế nhằm đảm bảo vấn đề an ninh được tốt hơn. 
Chính quyền Pháp đã lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp an ninh để bảo vệ 
cho dịp lễ hàng năm, nhưng mối lo ngại sau hàng loạt các cuộc tấn công 
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trong tháng bảy vừa qua – đáng chú ý là vụ sát hại Cha Jacques Hamel hôm 
26/7 tại Saint-Étienne-du-Rouvray, Normandy. Tuy nhiên các linh mục coi 
sóc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đã từ chối việc hủy bỏ cuộc 
hành hương năm nay, mặc dù một số lễ hội mùa hè khác trên khắp nước 
Pháp đã suy giảm cách đáng kể. 
Để đến được Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức, khách hành hương 
phải trải qua nhiều chặng kiểm soát an ninh. Các tuyến đường đều bị hạn 
chế và chỉ cho phép người đi bộ, có rất nhiều người di chuyển bằng xe lăn, 
để có thể đến được Trung tâm hành hương mà không bị cản trở. 
GP Vinh: Khoảng 40.000 giáo dân đổ về TGM Xã Đoài cầu nguyện cho 
Quốc thái, dân an  
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, sáng 15/8/2016, 
khoảng hơn 40.000 giáo dân và hàng trăm linh mục, tu sĩ đã đổ về Tòa Giám 
mục Xã Đoài hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Quốc thái, dân an. 
Trước hiện tượng lấp liếm, bao che, và không minh bạch của nhà cầm quyền 
đối với thảm họa môi trường Miền Trung, người công giáo đã không thể im 
lặng. Hàng vạn giáo dân cũng như hàng triệu người ngoài công giáo đang 
đối mặt với đại họa không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà là cả sự 
tồn vong của nòi giống. Việc lên tiếng là hết sức cần thiết và là một trách 
nhiệm, một nghĩa vụ của mỗi công dân. Điều này cũng là thực hiện lời dạy 
của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: “Người công giáo tốt là công dân tốt”.  
Quan tâm, lên tiếng và hành động vì một môi trường tự nhiên, xã hội, chính 
trị… trong sạch, còn là nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam theo Thông 
điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Phanxico. 
Từ sáng sớm, hàng đoàn giáo dân từ các Giáo xứ, đặc biệt là các giáo xứ 
thuộc 6 Giáo hạt phía Bắc giáo phận đã lũ lượt kéo về Tòa Giám mục Xã 
Đoài bằng các loại phương tiện. 
Những giáo xứ không quá xa TGM, như Ngọc Liễn, Nhân Hòa… giáo dân 
và linh mục đã cùng nhau đi bộ trên đường với các khẩu hiệu chỉ rõ tội ác 
của tập đoàn Formosa và sự tiếp tay, bao che của nhà cầm quyền cho tập 
đoàn gây tội ác này với người dân Việt Nam trong thảm họa môi trường 
Miền Trung. 
Trước thảm họa môi trường ở Việt Nam, không chỉ là môi trường tự nhiên, 
mà còn là môi trường xã hội, chính trị đang trong tình trạng“tranh tối, tranh 
sáng, mà sáng thì ít, tối thì nhiều” – Lời Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp 
trong bài giảng ngày hôm nay, cộng đoàn con cái Giáo phận Vinh đã hiệp 
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dâng thánh lễ cầu cho Quốc thái, dân an.  
Thánh lễ trọng thể, hết sức sốt sắng đã dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lời 
cầu nguyện cho đất nước, cho người dân Việt Nam không chỉ trong Giáo 
phận mà cả dân tộc Việt Nam được bình an, được sống trong môi trường 
sạch và minh bạch công dân được hưởng những quyền mà Hiến pháp và các 
công ước quốc tế đã hiến định. 
Đức Tổng Giám mục Ignatius kêu gọi người Công giáo phục vụ đất 
nước 
Đức Tổng Giám mục Ignatius Suharyo của Jakarta kêu gọi người Công Giáo 
Indonesia phục vụ đất nước, tránh chỉ biết mình và có hành động nhũng 
nhiễu, như vậy sẽ tàn phá đất nước. 
“Tinh thần hay lòng phục vụ nên đặt vào trong hành động”, ngài nói với 300 
giáo dân trong buổi hội thảo hôm 13-8 ở Jarkata. 
Hội thảo mang chủ đề “Cách mạng tư duy: Phục vụ Indonesia” được tổ chức 
đánh dấu lần thứ 71, Ngày Độc lập của Indonesia vào 17-8. 
Nam giới hãy phục vụ hơn là được phục vụ, vị giám chức nói. 
“Từ khởi nguyên … người đàn ông đầu tiên muốn trở nên giống Chúa. Với 
đàn ông, Chúa là một người nào đó có quyền lực. Đàn ông chưa bao giờ 
nghĩ Chúa với lòng thương xót. Điều người đàn ông muốn chỉ là quyền lực 
của Chúa”, ngài nói. 
Tuy nhiên, “Chúa Giêsu đến thế gian để phục vụ thay vì được phục vụ”, 
ngài nói tiếp. 
Sẵn lòng phục vụ phải xuất phát từ chính mình thêm vào đó, ngài nói thêm, 
nếu đó là những hành động xấu như tham nhũng thì hậu quả luôn kề bên. 
Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc về Thánh bộ Giáo dân, Gia 
đình và Sự sống 
Hôm17/8, Tòa Thánh đã ban hành Tự sắc Đức Giáo Hoàng. ĐTC Phanxicô 
chính thức thành lập Thánh Bộ mới về Giáo dân, Gia đình và Sự sống. 
“Trải qua nhiều thế kỷ, Mẹ Giáo Hội – một người mẹ quan tâm chăm sóc 
đoàn con cái – đã luôn yêu thương và thể hiện sự tôn trọng đối với giáo dân, 
các gia đình và sự sống, thể hiện tình yêu của Đấng giàu Lòng Thương Xót 
đối với nhân loại”, Tự sắc được phê chuẩn hôm 15/8 cho biết. 
” Giáo Hội đã dành một sự quan tâm đặc biệt đối với các giáo dân, các gia 
đình, và sự sống, bởi vì họ là những chứng nhân sống động cho Tin Mừng 
giữa thời đại chúng ta, đồng thời là biểu hiện về sự tốt lành thánh thiện của 
Đấng giàu Lòng Thương Xót”. 
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Thánh Bộ mới  này sẽ đảm nhận những nhiệm vụ của Hội đồng Giáo Hoàng 
hiện tại về Giáo Dân và Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình. 
Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 sắp tới.   
Đức Cha Kevin Joseph Farrell – Giám Mục Đương nhiệm Địa phận Dallas, 
Texas – đã được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng đầu tiên của Thánh Bộ mới 
này. 
ĐTC gởi lời chia buồn vì sự ra đi của vị Giám mục từng xuống đường 
tranh đấu cho công lý và hòa bình 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn đặc biệt trước sự ra đi của 
Đức Cha Edward Kevin Daly vào hôm thứ Năm 11.08 vừa qua và ngài cũng 
nhắc lại sự nhiệt tâm của Đức Cha trong việc mục vụ cho công lý và hòa 
bình. 
Lời chia buồn này đã được Đức Ông Amaury Medina Blanco – Thư ký Tòa 
Nunziature, Ireland – đọc tại lễ an táng của Đức Giám mục Daly cử hành tại 
Nhà thờ Thánh Eugene ở Londonderry, Bắc Ireland. 
Đức Giám mục Daly trở thành một trong những biểu tượng của “đấu tranh” 
ở Bắc Ireland sau khi có người chụp được tấm ảnh tay ngài cầm một chiếc 
khăn nhuốm máu khi ngài cứu chữa một người biểu tình bị trọng thương 
trong năm 1972, gọi là ngày “Chúa Nhật nhuốm máu tại Derry” khi quân đội 
Anh đã bắn chết 14 người xuống đường biểu tình. 
Sau đây là nguyên văn những lời chia buồn từ ĐTC: 
Đức Thánh Cha đau buồn khi hay tin về sự ra đi của Đức Giám Mục Kính 
Yêu Edward Kevin Daly, Giám mục Danh Dự của Giáo phận Derry, và ngài 
đã gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân 
của giáo phận. 
Đức Giám mục Daly nhắc nhớ đến lòng nhiệt tâm của ngài trong việc mục 
vụ cho công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha cùng với anh chị em tạ ơn trong 
lời cầu nguyện vì đời sống của ngài và dâng linh hồn ngài cho tình yêu 
thương xót của Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
ban phép lành Tòa Thánh, như bảo đảm cho niềm vọng và an ủi nơi Đức 
Giêsu Kitô, cho những ai đã tham dự thánh lễ cũng như cho tất cả những 
người đau buồn trước sự ra đi của Đức Cha. 
Hoa Kỳ: Giáo Hội Tin Lành Luthêrô phê chuẩn một hiệp ước với Giáo 
Hội Công Giáo 
New Orleans - Gần 500 năm, sau khi Martin Luther treo 95 luận đề của 
mình lên cửa nhà thờ lâu đài Wittenberg, giờ đây, Giáo Hội Luthêrô lớn nhất 
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Hoa Kỳ đã thông qua một tuyên bố công nhận rằng "không còn vấn đề chia 
rẽ nào nữa" về nhiều quan điểm của Giáo Hội Công Giáo Rôma. 
"Tuyên bố Cương lĩnh: Hội Thánh, Sứ Vụ và Bí Tích Thánh Thế" (tựa tiếng 
Anh là "Declaration on the Way: Church, Ministry and Eucharist") đã được 
931/9 nghị viên Giáo Hội Tin Lành Luthêrô Hoa Kỳ (Evangelical Lutheran 
Church in America - ELCA) phê chuẩn trong một Đại hội đồng Toàn Liên 
Hội năm 2016 được tổ chức hồi tuần qua tại Trung tâm Hội nghị Morial N. 
Ernest ở thành phố New Orleans. 
Trong một thông cáo phát hành sau cuộc bỏ phiếu hôm 10 tháng 8, bà 
Elizabeth A. Eaton - Giám mục Chủ tịch của Giáo Hội Tin Lành Luthêrô 
Hoa Kỳ gọi đây là một tuyên bố mang tính "lịch sử". 
"Mặc dù chúng tôi chưa bước đi nhưng chúng tôi tuyên bố rằng, thực tế 
chúng tôi đã đứng trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất", bà nói. 
"Tuyên bố này giúp chúng tôi nhận ra tròn đầy hơn về sự hiệp nhất trong 
Chúa Kitô giữa chúng tôi với bên đối tác của chúng tôi là Giáo Hội Công 
Giáo, nhưng nó cũng giúp làm vững mạnh thêm lời cam kết của chúng tôi về 
mong muốn hiệp nhất với tất cả các Kitô hữu", bà Eaton cho biết. 
Tuyên bố này được đưa ra nhân dịp các Giáo Hội Luthêrô và Công Giáo 
chuẩn bị khởi động kỷ niệm 500 năm xảy ra cuộc Cải Cách Tôn Giáo. 
Luther đã phát động cuộc cải cách này vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, khi 
ông đóng đinh treo 95 luận đề lên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức Quốc. Tập 
luận đề đó bao gồm 95 câu hỏi và mệnh đề mà ông muốn tranh luận với 
Giáo Hội Công Giáo. 
Đáng chú ý nhất trong "Tuyên bố Cương lĩnh" 2016 này là 32 điểm đồng 
thuận giữa Giáo Hội Tin Lành Luthêrô và Công Giáo về việc không còn có 
sự dị biệt chia rẽ nào trong vấn đề Hội Thánh, Sứ vụ và Bí Tích Thánh Thể. 
Những điểm này trước đây cũng đã được Ủy ban Đại kết và Liên tôn thuộc 
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ khẳng định. 
Tuyên bố này cũng chỉ ra những điểm dị biệt còn tồn tại giữa hai Giáo Hội 
và các bước tiếp theo trong việc xử lí chúng. 
Bà Eaton cũng đề cập đến các thỏa thuận trước đây mà Giáo Hội Công Giáo 
và Giáo Hội Tin Lành Luthêrô Hoa Kỳ đã đạt được, cũng như "Tuyên bố 
chung về Giáo Lý Phản Biện" năm 1999. 
Hồi năm 2013, Vatican và Liên đoàn Luthêrô Thế giới đã phát hành một văn 
kiện chung với nhan đề "Từ Xung đột đến Hiệp nhất", tập chú vào các tiến 
bộ mà cuộc đối thoại giữa Lutherô và Công Giáo đã đạt được trong 50 năm 



 13

gần đây, hơn là việc đề cập đến cuộc xung đột hàng thế kỷ vừa qua. 
Giáo Hội Tin Lành Lutherô Hoa Kỳ là một trong 10 Giáo Hội Tin Lành lớn 
nhất tại nước này với hơn 3.7 triệu thành viên trên khắp 50 tiểu bang và 
vùng Caribbean. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
_ 21/8/2016: CN 21 Thường Niên 
_ 28/8/2016: CN 22 Thường Niên 
_ 04/9/2016: CN 23 Thường Niên 
_ 11/9/2016: CN 24 Thường Niên 
_ 18/9/2016: CN 25 Thường Niên 
_ 25/9/2016: CN 26 Thường Niên 
  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Gặp chàng trai Việt có vinh dự ăn trưa với Đức Giáo Hoàng 

  
Vũ Hoàng Quân là 
đại diện duy nhất 
châu Á được dùng 
bữa trưa với Đức 
Thánh Cha 
Phanxico trong Đại 
hội giới trẻ 2016 
Cuối tháng 7 vừa 
qua, Vũ Hoàng 

Quân đã vinh dự đại diện cho thanh niên châu Á dùng bữa trưa với Đức 
Giáo Hoàng Phanxico nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Krakow 
(Ba Lan). 
Chàng trai trẻ này hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Cassino 
& Lazio Meridionale, thành phố Cassino, Ý. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi 
với Quân về vinh dự đặc biệt này. 
_ Quân có thể bật mí về lý do mình được chọn để ăn trưa với Giáo Hoàng? 
_ Tôi nhem nhóm ý định tham gia Đại hội giới trẻ từ năm 2013, năm đó đại 
hội diễn ra ở Rio de Janeiro, Brasil. Từ Việt Nam, tôi đã gửi đơn xin làm 
tình nguyện viên và được chấp nhận nhưng năm đó tôi phải sang Ý học nên 
không có đủ tiền để tham gia. Thế nên khi Đức Thánh Cha (ĐTC) tuyên bố 

 



 14

Đại hội giới trẻ thế giới năm 2016 sẽ diễn ra ở Ba Lan, tôi “đập bàn” tuyên 
bố là chắc chắn không được phép bỏ lỡ. 
Tôi đã canh và gửi đơn làm tình nguyện viên ngay khi ban tổ chức (BTC) 
mở đăng ký từ tháng 6/2015 và được chấp nhận. Đến tháng 11/2015 thì tất 
cả tình nguyện viên nhận được email của BTC cho biết cần người có thể làm 
dài hạn trong vòng 6 tháng, tôi gửi CV và được chấp nhận làm cho BTC 
trong vòng 6 tháng, từ tháng 1/2016 đến hết đại hội. 
Thế là tôi khăn gói sang Ba Lan từ giữa tháng 1, làm quần quật ngày 8 tiếng, 
chủ yếu là liên hệ bằng mail và điện thoại với các đoàn hành hương nói 
tiếng Anh và tiếng Ý. Tôi là người châu Á duy nhất trong BTC, trong số tầm 
150 người Ba Lan và quốc tế khác. 
Thông lệ mỗi đợt Đại hội Giới trẻ thì ĐTC sẽ có một bữa trưa với những 
người trẻ đại diện của các châu lục, là người châu Á duy nhất trong BTC, tôi 
nghiễm nhiên được chọn. 
_ Vậy là Quân phải bỏ dở việc học để sang Ba Lan làm tình nguyện viên? 
_ Tôi học gần xong rồi, đi làm tình nguyện viên trong Đại hội giới trẻ coi 
như thực tập và được điểm cộng. 
_ Quân đã chuẩn bị gì khi biết mình được chọn ăn trưa với Đức Giáo 
Hoàng? 
_ Biết tin mình được chọn tôi hào hứng lắm nhưng cũng “rét” vì không biết 
phải ăn mặc như nào nói năng gì cho “phải đạo”. Tôi có hỏi ý kiến một số 
người thì họ bảo đừng có lo, ĐTC dễ thương lắm. 
Nghe vậy tôi cũng đỡ lo lắng và nghĩ là phải kiếm gì đó liên quan đến Việt 
Nam tặng Ngài. Tôi liên hệ mấy người bạn sang dự đại hội cầm cho một bức 
tranh khảm hình Đức Mẹ La Vang và một chiếc nón lá. Tiếc là chiếc nón đã 
bị thất lạc trong khâu vận chuyển nên chỉ tặng được tranh. 
_ Bữa trưa hôm đó diễn ra như thế nào? 
_ Hôm đó thành phố chặn các tuyến phố chính để lấy đường cho Đức Giáo 
Hoàng đi. Chúng tôi trước khi vào phòng ăn ở tòa Giám mục Krakow cũng 
bị soi an ninh mấy vòng. Bữa trưa diễn ra sớm hơn dự kiến 30 phút. 
Những người đi cùng tôi, bạn nào mặt mũi cũng căng thẳng. Vào phòng ăn, 
ai nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha thì được chỉ định ngồi gần ĐTC, 
những bạn khác ngồi đối diện ĐTC vì đấy là 2 thứ tiếng mẹ đẻ của Ngài, 
những bạn nói tiếng Anh thì phải thông qua phiên dịch. 
Xếp chỗ xong thì ĐTC xuất hiện, đi một vòng bắt tay từng người, cười tươi 
lắm, mỗi tội trông có vẻ hơi mệt, độ này sức khỏe của Ngài có vẻ không tốt. 
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Làm dấu đọc kinh xong mọi người ngồi xuống bàn, tất cả mọi người vẫn 
căng thẳng, thế là Ngài bảo: “Ơ kìa các con, nói gì đi chứ?”. 
Thế là tôi quyết định lên tiếng, tôi lấy tranh ra tặng ĐTC với tặng mấy cái 
huy hiệu nhỏ cho mấy người ngồi cùng. Vệ sĩ của Ngài chạy ra định cản 
nhưng ĐTC ra dấu bảo cứ kệ nó. Ngài nhận tranh, có vẻ thích lắm. Ngài 
khen tranh đẹp và cảm ơn. 
_ Quân có nói gì với ĐTC không? 
_ Sau màn chào hỏi của tôi thì có vẻ không khí bớt căng thẳng hơn. Mấy 
người còn lại bắt đầu hỏi Ngài mấy câu. Tôi có hỏi là: “Cha hy vọng gì cho 
giới trẻ trong cuộc sống hơi bị phức tạp hiện nay?”, Ngài bảo: “Hy vọng gì 
á? Hy vọng là các con đừng đánh mất hy vọng”. 
Nói chung là mỗi người chỉ được hỏi có một câu thôi, có người chỉ nghe 
thôi, không hỏi gì cả. Ăn xong cả nhóm chụp ảnh với ĐTC, tôi cũng “bon 
chen” selfie với Ngài một bức. Ăn trưa với ĐTC có được 45 phút, ăn xong 
chúng tôi phải ra họp báo, bị hỏi đi hỏi lại mấy câu: ăn gì, nói gì, cảm giác 
thế nào, vì sao được chọn... 
_ Bữa trưa có những món vậy? 
_ Toàn đồ Ba Lan, có súp, bánh Pierogi (cái này hơi giống bánh bột lọc của 
Việt Nam), bánh ngọt và cà phê. Mỗi người có đĩa riêng, nhưng hầu như 
không ai quan tâm ăn uống, tranh thủ trao đổi gì được với ĐTC được chút 
nào hay chút đó. 
_ ĐTC có ăn hết phần trên đĩa không? 
_ Có, Ngài dùng hết. 
_ Quân có thể nhắc lại cảm xúc của mình khi được tiếp xúc với ĐTC không? 
_ Nói chung là ngồi cạnh Ngài thấy Ngài rất là dễ thương, cảm giác như 
đang ngồi nói chuyện với ông mình ở nhà chứ không phải VIP. Gặp Giáo 
Hoàng thì tất nhiên là tôi thấy vui, thấy những dấn thân của mình được đền 
đáp. 
_ Cảm ơn Quân đã chia sẻ câu chuyện của mình! 
T.XuânCÔNG NGHỆGIẢI TRÍ 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
CHÚNG TÔI ĐI ĐIỀN DÃ HÀ TĨNH FORMOSA 

“…Không bao giờ loại trừ được khả năng Formosa có thể tạo ra một thảm 
họa mới khiến cá chết trắng suốt 3.000 cây số chạy dọc bờ biển Việt Nam”  
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( Lâm Nhân Huệ, Tổng thư ký Hội Thẩm Phán Môi Trường quốc đảo Đài 
Loan ). 
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, chuẩn bị cho đoàn nhà 
văn chúng tôi đi thâm nhập thực tế rất chu đáo. Chúng tôi chọn Hà Tĩnh, nơi có 
điểm nóng Formosa. Đoàn chúng tôi gồm nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà thơ 
Trần Nhương, nhà văn Văn Chinh, nhà phê bình kiêm nhà giáo Bùi Việt Thắng, 
nhà báo Kiều Mai Sơn trẻ nhất đoàn, khoảng ba chục tuổi. Số còn lại tuổi trên 
60 đến dưới 80.  
Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ sáng ngày 18.7.2016, trên một chiếc 
xe tốt nhất và lớn nhất mà Hội Nhà Văn đang sở hữu, cùng một lái xe trẻ tuổi, 
đẹp trai, ngoan nết giỏi nghề, đó là Nguyễn Đăng Khôi. Như đã hẹn trước, qua 
thành phố Vinh, chúng tôi đón nhà văn Đức Ban, nguyên Chủ tịch Hội Văn 
Nghệ Hà Tĩnh, hiện là Chi hội trưởng Chi Hội Nhà Văn Việt Nam tại Hà Tĩnh. 
Cùng đi còn có nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc, phó Chủ tịch Hội Văn Nghệ Nghệ 
An. 
Chúng tôi đi với tinh thần tự túc, từ ăn ở đến đi lại, không làm phiền địa 
phương. Thế nhưng các bạn nhà văn, nhà báo, thậm chí học trò và cả phụ 
huynh của học trò thầy giáo Bùi Việt Thắng, cứ nối nhau chiêu đãi… Nhân 
đây, chúng tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn đối với các bạn đã tiếp sức cho chúng 
tôi. 
Nhờ sự sắp xếp của nhà văn Đức Ban và sự giúp đỡ của Ủy Ban Nhân Dân 
tỉnh Hà Tĩnh, 8 giờ sáng ngày 19, chúng tôi khởi hành tới Formosa. Bữa nay 
nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, phó Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Tĩnh cùng đi với 
đoàn. Nhà báo Ngọc Vượng, phóng viên thường trú báo Gia đình-Xã hội lái 
chiếc ô tô riêng của anh dẫn đường. Tới khách sạn Mường Thanh, tiếp giáp 
với cổng phía Tây của Formosa, tất cả đều dừng lại. Chờ chúng tôi vào trong 
cổng của Formosa, Ngọc Vượng mới quay về. 

Người hướng dẫn chúng tôi thăm khu 
công nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một 
cô gái thuộc bộ phận đối ngoại, từng 
làm việc dưới quyền ông Chu Xuân 
Phàm, người phát ngôn khá ấn tượng 
trong cuộc họp báo đầu tiên sau vụ cá 
chết. Cô đi cùng xe với chúng tôi. Cô 
có khuôn mặt và mái tóc nom hao hao 

như các cô gái Trung Hoa, tôi hỏi: "Xin lỗi, cháu là người Việt hay người Hoa 
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?" – "Dạ, cháu là người Việt ạ, cô gái đáp. "Cháu tên chi, quê ở đâu ?" – "Dạ 
cháu tên Dung, quê ở Đà Nẵng." – "Cháu học ngoại ngữ tiếng Trung, và làm 
phiên dịch ?" – "Dạ đúng." Nhà văn Trần Nhương hỏi: "Các bác có được chụp 
ảnh không ?" – "Dạ được, nhưng chụp ít thôi ạ." 
Xe vừa khởi động chầm chậm, tôi giơ máy ảnh chụp qua cửa kính. Lập tức 
người bảo vệ xộc ra đập tay vào cửa la: "Không được chụp ảnh !" Nom gương 
mặt anh có vẻ hậm hực, tức tối. Cảm thấy tội nghiệp, chỉ vì miếng cơm manh 
áo ! 
Tội nghiệp cho cả nền kinh tế nước nhà sau 30 năm đổi mới, vẫn thân phận kẻ 
làm thuê. Cao hơn nữa thì đua nhau làm gia công như dệt may, giầy dép, đồ 
gỗ… và bà thứ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội còn hí hửng 
khoe trước: “Năm nay nước ta có số lao động xuất khẩu cao nhất so với các 
năm trước.” Hình như những người lãnh đạo chưa nuôi được ý chí tự cường, 
giúp dân thoát cảnh làm mướn. Nhà nước chưa một lần khuyến khích người đi 
lao động nước ngoài phải chú ý học lấy nghề, để về nước tham gia vào các 
ngành sản xuất mà chỉ thuần túy giúp họ đi bán sức lao động. 
Xe chúng tôi đi chầm chậm trong khu vực có đường băng chuyền đặt trên cao, 
nom như một đoàn tầu điện dài hun hút. Đường băng chuyền chạy từ phía bờ 
cảng Sơn Dương len lỏi vào khu vực các nhà máy. "Cháu giới thiệu qua về 
Khu liên hợp này đi", trong đoàn có người nói. "Dạ, thưa các bác, xe chúng ta 
đang chạy trong khu vực nhà máy của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa 
Hà Tĩnh. Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Formosa làm 
chủ đầu tư có 3 hạng mục: Nhà máy luyện gang thép công suất 7, 5 triệu 
tấn/năm; nhà máy điện công suất 650 MW và cảng nước sâu Sơn Dương. 
Tổng diện tích của dự án là 3.318,12ha, trong đó diện tích mặt đất 2.025,37ha, 
diện tích mặt biển 1.293,35ha. 
"Cảng đón được tàu trọng tải bao nhiêu tấn và độ sâu bao nhiêu mét", tôi hỏi. 
"Dạ, cháu thấy tầu lớn vẫn vào đây bốc hàng, còn trọng tải bao nhiêu cháu 
không rõ, độ sâu cháu cũng không biết." 
Theo tìm hiểu, Sơn Dương thuộc loại cảng biển sâu nhất Việt Nam, độ sâu ổn 
định tới 20 mét, độ chênh thủy triều không ảnh hưởng tới việc tàu ra vào. Cảng 
này, tàu 300.000 tấn có thể bốc xếp hàng thoải mái. Nghĩa là cả một hạm đội 
lớn như Hạm Đội 7 của Hải Quân Hoa Kỳ, cũng có thể cập cảng Sơn Dương 
và trú tránh an toàn. Với độ sâu ấy, tầu ngầm cũng có thể ra vào dễ dàng. Hơn 
nữa trên bờ cảng, còn diện tích mặt đất khá rộng, vừa làm bến bốc dỡ hàng 
hóa, khi cần có thể dẹp lại làm sân bay dã chiến. Nghĩa là Sơn Dương có khả 
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năng vừa là cảng thương mại lớn vừa là căn cứ quân sự tuyệt hảo. Không thể 
hiểu, bằng cách nào mà Formosa lại chui được vào tử huyệt này của nước ta ? 
Lại nữa nó được xây dựng nhanh với tốc độ chóng mặt, do 8 nhà thầu của 
Trung Hoa đại lục với cả vạn người họ ồ ạt kéo sang làm việc hối hả một cách 
đáng ngờ ! 
Khu kinh tế Vũng Áng ở chân núi phía bắc dẫy Hoành Sơn gồm các xã: Kỳ 
Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trình, Kỳ Hòa, 
Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh. Tổng diện tích hơn 30km2. Nghĩa là nó chiếm 
hơn 1/10 diện tích của cả huyện này. 

Xe của chúng tôi vẫn lăn bánh trên 
những nẻo đường mà cô Dung chỉ dẫn. 
Không hiểu sao trong tôi lại nhen lên từ 
ký ức, rằng lúc này tôi có cảm giác y 
hệt hồi những năm đầu của thập niên 50 
của thế kỷ 20, như tôi đang đi trong 
vùng địch tạm chiếm, mặc dù tôi đang 
đi trên đất nước của tôi, và người chủ 
tạm này theo hợp đồng, họ chỉ làm chủ 

có 70 năm thôi. Thực ra, theo luật pháp nước tôi, họ chỉ được phép thuê 50 
năm, còn 20 năm gian dối kia là do có kẻ tiếp tay. Cũng như Hồng Kông 
Trung Quốc chỉ thuộc về người Anh có 99 năm. Nhưng Hồng Kông là nhượng 
địa. 
Ngoài kia cảng Sơn Dương mênh mang nước, biển xanh rờn. Trong khu liên 
hợp này, các nhà máy dường như chưa khởi động. Tôi hình dung khi các nhà 
máy luyện gang thép và nhà máy điện khổng lồ kia hoạt động đồng bộ, khí 
thải phun khói bụi lên trời thì từ Vinh và Đồng Hới chắc nhận ra vị trí của Hà 
Tĩnh thật dễ dàng. Khu công nghiệp này khi vận hành, nó sẽ phát thải lên trời, 
thải qua các nguồn nước, thải trong lòng đất, trong đó có bụi than, có khí độc 
hóa chất, có chất rắn không hòa tan… Vậy là từ bầu trời, mặt đất, nguồn nước 
ngầm, dưới đáy biển sẽ đồng bộ nhận chất thải độc của khu công nghiệp 
Formosa. Tuy nó mới chỉ súc rửa đường ống thôi, đã hủy diệt môi sinh hơn 
200km biển chạy suốt bốn tỉnh, và không một sinh vật biển nào từ tầng mặt 
đến tầng đáy có thể sống sót, từ các loài tôm cua cá nghêu sò đến san hô rong 
tảo đều chết. Cá chết nổi trắng các bờ biển, một vụ đầu độc kinh hoàng. Một 
vụ đầu độc khổng lồ có dự mưu chứ không phải vô tình. Một thảm họa môi 
trường do con người gây ra với quy mô lớn như thế này, chưa từng một lần 
xảy ra trên Trái đất. 
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Tại sao nói có dự mưu ? Có dự mưu là bởi thủ phạm có chuẩn bị, có tính toán 
cho hành vi và biết trước hậu quả. Điều này đã được Chu Xuân Phàm, người 
phụ trách đối ngoại của Formosa phát ngôn trước báo chí và lãnh đạo địa 
phương sau mấy ngày cá chết. Vẻ mặt giận dữ, thái độ ngông ngạo, lời nói xấc 
xược, y lớn tiếng quát hỏi: “Muốn cá hay muốn thép ? Chọn tôm cá hay chọn 
thép ? Muốn cả hai thì đến Thủ Tướng cũng không làm được”. 
Như vậy là cả Chu Xuân Phàm và lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh, đều biết rõ tác 
hại của hóa chất mà họ dùng để súc rửa đường ống. Thật là một tội ác đã được 
sắp đặt. Vậy mà còn có kẻ bênh che… Sau đó Formosa chối tội, đuổi Chu 
Xuân Phàm về Đài Loan. Chúng tôi thường bảo Chu Xuân Phàm thuộc trường 
phái hiện thực trần trụi. Và chính những lời thú tội của Phàm cũng là một bằng 
chứng phạm tội quả tang. 
Vậy là kẻ thủ ác đã công khai thách thức và công khai thú tội. Đây là loại tội 
phạm môi trường, nhân chứng vật chứng có đủ. Vấn đề còn lại là luật pháp 
Việt Nam phải khởi tố và tòa án phải xét xử, phải truy tố chứ không thể chỉ xin 
lỗi rồi cho qua. Hai đứa trẻ vì đói mà cướp mẩu bánh mì và vài thứ trị giá có 
45.000đ còn phải ngồi tù, vì Tòa tuyên đó là hành động gây nguy hại cho xã 
hội. Thế thì kẻ đầu độc môi trường, tàn sát vô vàn sinh vật biển suốt một dải 
dài hơn 200km, làm tê liệt nhiều ngành kinh tế và ảnh hưởng xấu tới đời sống 
hàng mấy chục vạn người.  
Và nửa thế kỷ sau chắc gì môi trường đã có thể hồi sinh.Thử hỏi tội ác ấy có 
nguy hiểm cho xã hội không ? Có xứng đáng để truy tố không, hay nó không 
nguy hại bằng hai đứa trẻ cướp mẩu bánh mì ? Đây còn chưa kể đến cú sốc 
tâm lý cực lớn đối với mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em thì việc sang chấn 
thần kinh, sang chấn tâm lý sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời. Liệu Formosa và 
những kẻ rước Formosa vào có thể đền bù được tội ác này không ? 
Đi 16km, được một góc khu công nghiệp Formosa, cũng tức là chúng tôi chỉ 
được phép cỡi ô tô xem nhà xưởng và sắt thép trong phạm vi đó… 
Tiếp theo chúng tôi vào thăm bà con ngư dân tái định cư ở Đồng Yên thuộc xã 
Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh. Một con đường chạy giữa hai dẫy nhà thưa thớt. Đây 
là khu vực của các gia đình ngư dân tái định cư. Trời nắng nóng như thiêu, 
nhiệt độ ngoài trời đến 40 độ C, bốn bề không một bóng cây. Các nhà cất còn 
tạm bợ, nhiều nhà chưa hoàn thiện.  
Chúng tôi ghé một ngôi nhà nhỏ ven đường. Ngôi nhà vừa cất xong, chỉ có 
tường vách, không thấy một thứ đồ đạc gì đáng giá ngoài đống lưới cuốn gọn 
trong góc nhà cỡ chừng một mét khối. Một người phụ nữ bế con bên nách nhìn 
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ra đường vẻ ngơ ngác. Chúng tôi bước vào nhà hỏi chuyện. Được biết dẫy nhà 
lơ xơ đây thuần dân tái định cư của xã Kỳ Lợi, tất cả đều là ngư dân bám biển 
sống từ nhiều đời. Nơi tái định cư có tên là xóm hoặc làng Đồng Yên. Gọi là 
Đồng Yên, nhưng lòng người lại không yên. Chị chủ nhà tên Nguyễn Thị 
Vinh, sinh năm 1982, tuổi Nhâm Tuất. Nhà văn Trần Nhương trêu: “Nhâm 
Tuất – con chó vàng, giàu rồi, lo gì ?” 
Như đụng vào nỗi lòng đang lo lắng buồn đau, chị Vinh than thở: "Ông ơi, con 
đang lo không biết sống sao đây. Mấy tháng nay thuyền úp bến, lưới chồng 
đống khô rang, thèm con tôm con cá đến xót cả ruột. Chị Vinh có hai con nhỏ, 
bốn tuổi và hai tuổi. Chồng, anh Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1975." 
Thấy tôi ghi tên tuổi của vợ chồng chị Vinh, bà con xóm giềng kéo đến rất 
đông. Họ không cần biết chúng tôi là ai. Tất cả đòi ghi tên và số người trong 
nhà. Nguyễn Thị Thơ 55 tuổi, chồng là Hoàng Văn Từ 55 tuổi, nhà có 10 
khẩu. Thôi thế nhà em xong rồi. Bà Thơ vừa quay ra, người khác đã len vào 
xướng danh. Nhà văn Trần Nhương giải thích: "Bà con ơi, chúng tôi là khách 
qua đây chứ không phải cơ quan công quyền gì đâu". Bà con không để ý, vẫn 
cứ đòi ghi tên: "Hoàng Kham, bác ghi đi. Nhà em 10 khẩu, 4 lao động biển." 
Tôi hỏi xen: "Thế bây giờ bà con đã đi 
biển được chưa ?" – "Chưa ! 
Nước vẫn còn ngứa lắm. Trong lộng 
chưa thấy có cá tôm gì." – "Thế ra khơi 
được chứ ạ ?" – "Khơi thì được 
nhưng phải có thuyền lớn. Mới lại đánh 
bắt về bán cho ai. Dù cá sạch, dân vẫn 
không dám ăn. Nhà Nước chưa 
hướng dẫn chỉ số an toàn, chưa có chỉ dẫn gì hết, ai dám mạo hiểm ?" – "Bác 
ơi, em Nguyễn Văn Thành, 57 tuổi, nhà 8 khẩu." – "Em Nguyễn Bá Thạch, 62 
tuổi, nhà 6 khẩu." – "Em Phạm Minh, 54 tuổi, nhà 8 khẩu" v.v… Tất cả bà con 
đều là ngư dân thuộc xã Kỳ Lợi. 
Chúng tôi hỏi: "Từ ngày phải ngừng đi biển, bà con có được Nhà Nước hỗ trợ 
gì không ?" – "Dạ có, mỗi khẩu một tháng được 15 ký gạo. Nhưng bác bảo chỉ 
có hạt gạo không sống sao nổi. Còn trăm thứ khác phải tiêu pha chứ. Trước, 
mọi thứ chi tiêu đều lấy từ biển. Không biết rồi đây sẽ sống ra sao." 
"Các bác có làm gì thêm để kiếm tiền không ?" – "Trước Formosa thuê lặn 18 
triệu, nay họ gọi thuê 50 triệu, chẳng ai đi." – "Sao lại không đi ?" – "Đi cho 
mà chết à. Tôm cá còn chẳng sống được. San hô, hoa đá còn chết. Chết tiệt, 
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chẳng còn gì cả. Mình lặn xuống cho toi mạng à. Đã có người chết vì lặn thuê 
cho họ rồi đấy." 
Tôi gợi chuyện bà con: "Vậy chớ bây giờ Nhà Nước hỗ trợ cho bà con chuyển 
nghề. Rồi trong nhà có thanh niên mạnh khỏe, Nhà Nước đào tạo nghề rồi cho 
sang Đài Loan lao động, bà con có ưng không ?" – "Không ! Chúng em suốt 
đời bám biển. Nay làm rừng, làm ruộng không làm được, không sống được. 
Con cái dốt nát, chữ nghĩa ít. Các ông cho học vớ vẩn rồi cho sang Đài Loan. 
Họ nhận vào làm việc tay chân vài tháng rồi kêu hết việc. Họ hỏi có biết vận 
hành máy móc không ? Không biết, họ tống về. Thế là ôm nhau chết đói cả 
lũ."  
"Vậy nguyện vọng bà con thế nào ?" – "Chúng tôi muốn biển. Muốn Nhà 
Nước bắt Formosa làm sạch biển cho chúng tôi sinh sống. Muốn Nhà Nước 
tống cổ Formosa đi thì chúng tôi mới yên tâm làm ăn." Tôi nói: "Nếu Nhà 
nước đền bù thỏa đáng, bà con nghĩ sao ?" – "Không ! Đã bảo không là không. 
Không đền bù. Tiền ấy đem làm sạch biển cho ngư dân. Chúng tôi cần sinh 
sống lâu dài trên đất của tổ tiên đã tạo lập từ ngàn đời. Dân chài 4 tỉnh miền 
Trung này tới cả mấy chục vạn chứ ít đâu. Lại còn bao nhiêu, bao nhiêu là 
người sống theo con cá nữa chứ, nó không đơn giản như các ông nghĩ. Các 
ông hay nghĩ quẩn lắm, định đem vài tờ giấy bạc làm mờ mắt chúng tôi sao ?" 
Được bà con dạy cho một bài học, tôi chưa kịp đáp lời. Một ông già nom có vẻ 
đàng hoàng chững chạc, nhìn thẳng vào mắt tôi, ông hỏi: "Có thật các ông 
muốn ngư dân chúng tôi chuyển nghề, để trao biển cho Trung Quốc không ? 
Đời đời dân tôi bám biển là để giữ biển. Giữ biển là giữ nước đấy." Câu hỏi vỗ 
mặt của người dân chài khiến tôi bàng hoàng. Chưa kịp nói lời xin lỗi, ông đã 
bỏ đi. Đúng là dân biển ăn sóng nói gió, chém to kho mặn, đã nói một là một, 
hai là hai. 
Chia tay bà con, chúng tôi ra bãi biển Vũng Áng. Trời nắng chang chang, biển 
đầy ắp nước. Nước xanh ngăn ngắt, sóng vỗ lăn tăn như mời gọi mà không ai 
dám nhúng tay xuống nước. Bãi cát trắng phau. Những con thuyền thúng úp 
sấp nom như những nấm mồ. Những con thuyền dài bọc phủ ni lông trắng toát, 
nom như những ngôi mộ mới vừa chôn cất. Mép nước san sát những con 
thuyền bỏ biển neo đậu, bập bềnh theo nhịp sóng vỗ, như một điệu ru buồn. 
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Nhìn cảnh tượng đau lòng, lại nhớ 
đọc mạng, thấy các đại biểu 
Quốc Hội đang làm nóng hội 
trường về chuyện Formosa. Ông 
Trương Trọng Nghĩa đại biểu đoàn 
Tp. HCM đề nghị Quốc Hội phải 
thảo luận vấn đề Formosa. Rõ ràng 
Formosa tàn sát môi trường biển 
miền Trung là một sự kiện động trời. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, phó Chủ tịch 
Quốc Hội: “Câu hỏi đặt ra là môi trường khi nào được khắc phục, nghề cá 
của ngư dân đến khi nào khôi phục được ? Nếu không trả lời được những câu 
hỏi, không có dự kiến, giải pháp đủ mạnh sẽ rất khó lường, không chỉ là câu 
chuyện kinh tế mà còn nhiều vấn đề khác… Tôi thấy vụ việc Formosa còn là 
vấn đề tiềm ẩn lâu dài. Nếu không lường trước, tình hình sẽ còn diễn biến hết 
sức phức tạp. Vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là kinh tế mà còn gắn với 
quốc phòng, an ninh.” 
Có đại biểu đòi lập Ủy ban giám sát đặc biệt Formosa. Ông Hà Ngọc Chiến, 
Chủ tịch Hội Đồng Dân Tộc của Quốc Hội nêu vấn đề: “Chính phủ cần làm rõ 
nguyên nhân chủ quan liên quan đến việc phê duyệt, thẩm định dự án này. Bởi 
vì theo thông tin, đây là dự án nước ngoài rất lớn nhưng được phê duyệt rất 
nhanh. Đánh giá tác động môi trường cũng được phê duyệt rất nhanh. Rồi họ 
đòi hỏi ưu đãi nọ, ưu đãi kia cũng được phê duyệt rất nhanh. Và cuối cùng hậu 
quả tai hại cũng rất nhanh”. 
Có đại biểu Quốc Hội còn đề nghị đem vấn đề Formosa ra trưng cầu dân ý. 
Ông Trần Hoàng Ngân đại biểu Tp. HCM nói: “Khi giải quyết vấn đề Formosa 
phải xem đây là dự án quốc gia. Các Ủy Ban của Quốc Hội phải tăng cường 
giám sát đã trả lời thỏa đáng cho cử tri dự án này có xứng đáng tồn tại không, 
theo quan điểm của cá nhân tôi là không”. Luật sư Trương Trọng Nghĩa đoàn 
Tp. HCM nói về Formosa, có đề cập đến ý kiến của cử tri: “Cử tri cũng đặt 
câu hỏi là cho đến nay chưa thấy các đại biểu Quốc Hội ở các tỉnh miền Trung 
và các Ủy Ban của Quốc Hội có ý kiến gì cả, chí ít là cũng có thông tin, chí ít 
là dự kiến sẽ làm gì”. 
Vậy là các đại biểu Quốc Hội đã phản ánh trung thực nguyện vọng của dân. 
Dân muốn được thông tin minh bạch. Dân muốn truy cứu trách nhiệm người 
lập và người phê duyệt ưu đãi dự án Formosa nhanh đến chóng mặt. Dân 
không muốn có Formosa. 
Rời Vũng Áng, đoàn chúng tôi vào Thiên Cầm. Biển đẹp như mơ, bãi cát 
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thoải, đây đó có một vài chiếc dù xòe to, dăm chiếc ghế nhựa xanh đỏ để 
chụm, chờ khách. Bãi tắm Thiên Cầm bình thường ai đã ghé thăm vào mùa 
nóng, khó có thể cầm lòng đi nơi khác. Phải nói vẻ đẹp của bãi Thiên Cầm có 
sức gợi cảm đến mê hồn. Vậy mà mùa hè này nó trở nên đìu hiu, cô quạnh. 
Các quán hàng trên bến vắng teo. Chủ quán nọ nhìn sang chủ quán kia chuyện 
vãn. 
Tôi hỏi cô Tám Hạnh – một chủ quán, việc kinh doanh hàng họ thế nào. Cô 
ngáp dài uể oải đáp: "Chán lắm bác ơi, ế lắm. Từ đầu tháng tư, sau vụ cá chết 
trắng biển, khách qua đây đi vội như đi qua vùng có bệnh dịch chứ không ghé 
nghỉ như mọi năm. Mọi năm vào cữ này, chúng cháu bận túi bụi từ sáng sớm 
đến nửa đêm." – "Quán nhà ta có mấy người phục vụ." – "Nhà cháu có 12 
người, nhận thêm 8 người giúp việc." – "Năm nay vắng khách, cô cho người 
giúp việc nghỉ hết à ?" – "Thôi thì cầm cự nuôi nhau tạm bác ạ, đuổi họ đi đâu. 
Ở đây nó định hình công việc rồi. Rời biển là chết đói." – "Nếu Nhà Nước hỗ 
trợ cho cô chuyển nghề, cô có ưng không ?" – "Không. Nhà Nước để tiền ấy 
với tiền Formosa đền bù, làm sạch biển cho dân chúng cháu làm ăn thôi. 
Không lấy đền bù, cũng không đi đâu cả, dân chúng cháu đã có kiến nghị cả 
rồi." 
Sáng sớm, chúng tôi ra cảng cá Cẩm Nhượng. Thuyền về bến, tôm cá lèo tèo. 
Thấy một tốp gần chục phụ nữ ngồi bới đống rong rêu nhặt ốc, sò và cá lẹp. 
Lại một tốp đang phân loại tôm đóng vào thùng xốp. Tôi hỏi ông chủ có tên 
Trần Kỳ khoảng ngoài 50 tuổi. Ông Kỳ chỉ tay về phía những con thuyền bên 
mép nước nói: "15 thuyền về bến mà chỉ có bằng này sản phẩm, chừng năm, 
sáu chục cân. Ông cho biết biển Thiên Cầm nằm về phía cực bắc của Hà Tĩnh, 
nên ít chịu ảnh hưởng. Nhưng sản lượng đánh bắt tụt hẳn, chỉ bằng một phần 
tư, một phần năm các vụ trước. Giá cả cũng tụt quá nửa. Có đánh bắt về cũng 
không bán được cho ai. 
"Vậy ông đóng các thùng tôm kia chở đi bán ở đâu ?" Ông Trần Kỳ cười như 
mếu: "Chở ra Vinh, ra Thanh Hóa, ra Hà Nội bán cho các bác chứ chở đi đâu. 
Bây giờ làm ăn chán lắm. Tôi có hai thuyền đánh cá, phải cho ra đánh bắt tận 
Quảng Ninh. Mong sao biển sạch trở về làm ăn như cũ." 
Chúng tôi gặp nhiều người khác nhau, từ ngư dân trực tiếp đi biển, đến người 
thu gom phân phối; người chế biến các sản phẩm như làm nước mắm, buôn 
bán cá, tôm, mực khô, người chở xe thồ, xe điện, người kinh doanh nhà hàng, 
khách sạn, tất cả họ đều mong muốn biển sạch để được làm ăn như cũ. Trước 
khi biển bị Formosa đầu độc chẳng nói làm gì, nay là ước mơ của dân biển sao 
cho trở về được cái ngày xưa ấy. 
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Trở lại các vấn đề của dự án Formosa. Cái gì cần nói, các đại biểu Quốc Hội 
đã nói cả rồi. Chỉ tiếc các cơ quan quản lý Nhà Nước ta, nghiệp vụ mỏng quá. 
Ngay như Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, cuối năm 2015 vào kiểm tra các chỉ số 
môi trường của Formosa vẫn cảm thấy bình yên. Các cấp lập và phê duyệt dự 
án cũng không hình dung được khu công nghiệp sẽ hoạt động như thế nào, do 
đó không đặt ra các tiêu chí đảm bảo môi trường như một điều kiện tiên quyết 
để phê duyệt dự án. 
Đọc một đoạn sau đây, sẽ hình dung ra tất cả: “Khu kinh tế Vũng Áng được 
Thủ Tướng Chính phủ thành lập theo quyết định số 72/2006 QĐ-TTg ngày 
3.4.2006 có diện tích 2.278,1ha là khu kinh tế đa ngành đa lĩnh vực với trung 
tâm: 

– Phát triển các ngành luyện kim với lợi thế tài nguyên, nguồn nguyên 
liệu, các ngành công nghiệp gắn với khai thác cảng biển, khu công nghiệp 
trung tâm nhiệt điện và lọc dầu. 

– Phát triển đồng bộ khu liên hiệp Vũng Áng – Sơn Duơng bao gồm đầu 
tư khai thác có hiệu quả khu liện hợp cảng, phát triển dịch vụ cảng và các dịch 
vụ vận tải để tạo thành một trong những cửa ngõ ra biển quan trọng của bắc 
Trung Bộ. 

– Xây dựng khu đô thị mới Vũng Áng đồng thời ưu tiên phát triển du lịch 
sinh thái, khu du lịch nghỉ dưỡng biển trở thành các điểm du lịch quan trọng 
trong tuyến du lịch ven biển bắc Trung Bộ. 
Đúng là các nhà lập kế họach phát triển kinh tế không tưởng, và lãng mạn hơn 
nhiều các nhà thơ lãng mạn. Truớc hết, không bao giờ chủ nhân Formosa lại 
đầu tư khai thác mỏ quặng nằm sâu trong lòng đất hàng trăm mét. Lại còn 
muốn biến nơi đây thành “thành phố sinh thái du lịch nghỉ duỡng quan trọng 
trong tuyến du lịch ven biển miền Trung.” Rõ ràng họ không hiểu luyện thép, 
lọc hóa dầu, nhiệt điện là những ngành công nghiệp bẩn, độc hại hàng đầu, làm 
sao lại có thành phố du lịch sinh thái song hành được. Bởi vậy rất khó tìm được 
nước nào chịu hy sinh môi truờng cho nhà đầu tư loại công nghiệp này. 
Chẳng thế, nó mới súc rửa đường ống 
đã làm cho nhiều ngành kinh tế miền 
Trung lao đao, cả mấy trăm ngàn 
người bị ảnh hưởng xấu. Tôm cá 
không đánh bắt được, biển chết, kinh 
doanh du lịch và nhiều ngành phụ trợ 
khác tê liệt. Nếu còn dung dưỡng 
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Formosa, chắc chắn họ sẽ biến không chỉ Hà Tĩnh thành bãi chứa rác thải nguy 
hiểm, và nó không chỉ đe dọa về môi trường sinh thái, mà nó còn nguy hiểm 
tới cả an ninh quốc phòng như tướng Đỗ Bá Tỵ cảnh báo.  
Khi ông Hồng Phú Nguyên ( Hong Fu Yan ) Chủ tịch Tập Đoàn Nhựa và Sợi 
Formosa Đài Loan phủ nhận Formosa Hà Tĩnh tàn sát môi truờng biển, bà 
Lâm Nhân Huệ ( Lin Jen Hui ), Tổng thư ký Hội Thẩm Phán Môi Truờng Đài 
Loan nói: “Nếu Tập Đoàn tin rằng họ bị kết tội oan uổng, tại sao họ lại xin lỗi 
và bồi thường 500 triệu USD ?” Và điều này mới thực sự quan trọng. Bà Lâm 
Nhân Huệ nói tiếp: “Nếu Formosa chính thức hoạt động và xả tới 45.000m3 
nước thải/ngày, đúng như mức Bộ Tài Nguyên – Môi Truờng của Việt Nam 
cho phép thì tầm vóc của thảm họa kế tiếp sẽ lớn gấp nhiều lần. Nói cách khác, 
không bao giờ loại trừ được khả năng Formosa có thể tạo ra một thảm họa mới 
khiến cá chết trắng suốt 3.000km bờ biển chạy dọc Việt Nam” ( Nguồn: Người 
Việt 15.7.2016 ). 
Chớ coi thường lời cảnh báo nghiêm khắc mang tính khoa học và xây dựng 
của một người có trách nhiệm và có lương tri. Hơn nữa bà Lâm Nhân Huệ còn 
là đồng bào gần gũi của Tập đoàn công nghiệp Formosa. Hãy nghe thêm một ý 
kiến nữa của ngài nghị sĩ Su Chih Feng, cựu thị trưởng Văn Lâm ( Đài Loan ) 
cho rằng: “Formosa là con quái vật khổng lồ, do đó phải cẩn trọng và cứng rắn 
khi hợp tác với tập đoàn này” ( Nguồn ZingVN ). 
Nhân đây xin nói thêm về giá trị của biển Việt Nam. Trước hết phải nói, nước 
ta không phải là một nước nhỏ. Xin mọi người đừng có tự ti. 
Nước ta có gần một trăm triệu dân, về dân số đứng thứ 14 trên thế giới. Nếu 
biết khai thác có hiệu quả tiềm năng trí tuệ và sức lao động, khối người này có 
thể làm cho bất cứ một quốc gia nào giàu mạnh. Ấy là chưa nói đến truyền 
thống lịch sử, văn hóa và tố chất của nguời Việt Nam. Diện tích đất đai chỉ có 
hơn 320.000km2 cũng không phải là quá chật. Song ta có thế mạnh về biển, bờ 
biển trải dài từ Bắc vào Nam tới 3.260km, và không gian biển của ta tới trên 
một triệu km2, gấp gần bốn lần diện tích đất liền. Nhiều tài nguyên khoáng sản 
trong lòng biển. Một phần rất nhỏ tài nguyên đó ta đang khai thác: dầu và khí 
đốt. Tài nguyên về hải sản cũng không nhỏ. Ta chưa có thống kê, nhưng các 
nước bạn như Thái Lan, riêng nguồn lợi về hải sản đã chiếm 2% GDP, còn 
Indonesia, nguồn lợi này chiếm tới 5% GDP.  
Do đó biển là không gian sinh tồn, có tiềm năng dồi dào để nuôi sống con 
người và phát triển đất nước trong hiện tại và cả tương lai. Trái lại trên mặt 
đất, các tài nguyên thiên nhiên như rừng và than đá, ta khai thác gần như cạn 
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kiệt. Các loại khoáng sản khác đều có nhưng trữ lượng không đáng kể, không 
đủ khai thác công nghiệp. Về đất đai nông nghiệp, chủ yếu dựa vào vựa lúa 
đồng bằng Nam Bộ, thì đang bị đe dọa nghiêm trọng vì nguồn nước do Trung 
Quốc khống chế từ thượng nguồn. Nếu quan hệ hai nước xấu đi, Trung Quốc 
sẽ đóng nước mùa khô và xả nước mùa lũ, vựa lúa Nam Bộ trở nên úng lụt và 
khô mặn. Nghĩa là đồng bằng Nam Bộ chẳng còn lợi thế gì nữa. Và an ninh 
lương thực quốc gia trở nên bấp bênh, khó lường. 
Nên nhớ giới thống trị Trung Hoa từ cổ xưa tới nay, trừ những điều nhân nghĩa 
thì không việc tàn bạo nào họ không dám làm. Ngay cả giết hàng loạt dân họ 
chỉ vì nghi kị vu vơ, họ cũng không ngần ngại, huống chi đối với láng giềng 
mà họ đang mưu toan thôn tính. 
Trung Quốc không hề có bạn bè. Họ luôn đặt các nước vào hàng tôi tớ, phụ 
thuộc, hoặc thù địch. 
Cho nên bằng mọi giá phải giữ cho môi trường sinh thái biển lành mạnh, phải 
tác động trở lại cho môi trường biển miền Trung sớm phục hồi. Ngư dân 
không chỉ đánh bắt hải sản mà còn là đội quân giữ biển, giữ tài nguyên, và giữ 
chủ quyền quốc gia. Vắng họ, lập tức có kẻ khác thế chân ngay. Và kẻ thù 
không mong gì hơn ngư dân nước ta bỏ biển. Vì vậy phải tăng cuờng phương 
tiện cho ngư dân miền Trung đánh bắt xa bờ, thay vì hỗ trợ cho họ đổi nghề. 
Và nên nhớ, biển mới là cứu cánh cho sự sống còn, và sự bứt phá của cả dân 
tộc trong thế kỷ 21 này. 
Mệnh nước đang nằm trong tay Quốc Hội, trong tay bộ máy quyền lực Nhà 
Nuớc. Hãy thuận theo ý dân mà chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua khúc 
quanh lịch sử hiểm nguy này. 
Nếu muốn giữ cho mệnh nước trường tồn, phải giữ cho bằng được môi trường 
sinh thái biển trong lành và bình yên. Như vậy, chấp nhận Formosa tồn tại là 
điều không thích hợp. Vẫn chưa muộn, nếu ta phạt Formosa hành vi đầu độc 
môi trường, khởi kiện Formosa gây thảm họa môi trường, và cuối cùng là mời 
họ ra khỏi nước ta. 
Nếu không, thì như lời bà Lâm Nhân Huệ, Tổng thư kí Hội Thẩm Phán Môi 
Trường quốc đảo Đài Loan đã cảnh báo: “…Không bao giờ loại trừ được khả 
năng Formosa có thể tạo ra một thảm họa mới khiến cá chết trắng suốt 
3.000km bờ biển chạy dọc Việt Nam.” 
“Formosa là con quái vật khổng lồ, phải cẩn trọng và cứng rắn khi hợp tác với 
Tập Đoàn này !” Đó là lời cảnh báo, cũng của một người Đài Loan. 

Bút ký của nhà văn HOÀNG QUỐC HẢI, 4.8.2016 
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Vườn Cây Mỹ Tho 
Có bán hầu hết các loại cây ăn trái. Đặc biệt: có 2 loại cây thuốc trị 
cảm và ngăn ngừa được các bịnh như: Tiểu Đường, Cao Máu, Mỡ 
trong máu, lọc gan. Nhận thẻ tín dụng 

Đia Chỉ: 19644 Grand Ave, Lake Elsinore CA 92530. 
Phone: 940 284 6219 hoặc 940-284-5055

Tiệm nail vùng Hemet 
 
Cần thợ tay chân nước lớn tuổi, mới có bằng OK, 
tiệm đông khách walk-in, khách sang, tip hậu, 
income cao. 
Cell Phone:  951-907-4442 Tel: 951-652-4538 

 
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: 70060 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 

Lemongrass Asian Cuisine 
Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and 

Vietnamese food in the Inland Empire 
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545 

(951) 766-1506 
Website: www.lemongrasshemet.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. 

Sửa computers & labtops 
Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi 

người. 
Liên lạc  KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc 

951.834.6312. 

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 


