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Bản Tin Hàng Tuần 
CN III TN C   
TIN MỪNG 

Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến 
cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ 
đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã 
truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài 
Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ 
đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật 
sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài 
đã lãnh nhận.  
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền 
lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn 
khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy 
trong các hội đường và được mọi người ca tụng. 
Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và 
theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, 
Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc 
sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. 
Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép 
rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài 
xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng 
cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm 
hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị 
giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự 
do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân 
và ngày khen thưởng". Người gấp sách lại, trao 
cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người 
trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm 
đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Niềm vui từ Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta   

Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB 
Giáo hội là thân thể mầu nhiệm Chúa Giêsu. Mỗi chi thể đều quan trọng và cần 
thiết để cho toàn thân được khỏe mạnh. Các bài đọc Lời Chúa trong phụng vụ 
hôm nay gợi nhắc chúng ta điều này. Sống trong lòng Giáo hội, chúng ta cần ý 
thức phần vụ của mình để xây dựng nhiệm thể, đồng thời khi sự sống thần linh 
được lưu chuyển trong ta, chúng ta sẽ đón nhận được sức mạnh từ nơi Thiên 
Chúa và cảm nghiệm được niềm vui sâu xa bên trong tâm hồn. 
Giáo hội vừa hữu hình vừa thánh thiêng. Giáo hội hữu hình có cơ cấu phẩm trật, 
có Đức Thánh Cha, có hàng giáo phẩm, có giáo sỹ và giáo dân như chúng ta vẫn 
thấy. Giáo hội hữu hình được nhìn thấy rất rõ nét qua các cộng đoàn giáo xứ với 
những ngôi thánh đường và những nghi lễ phụng vụ. Nhưng trước hết, Giáo hội 
tự bản chất là nhiệm thể thánh thiêng của Đức Kitô. Giáo lý Công giáo đã khẳng 
định ngoài Giáo hội không có ơn cứu rỗi. Bởi lẽ ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, và 
Chúa Kitô thực hiện ơn cứu rỗi ngang qua Giáo hội, vì Giáo hội là thân thể mầu 
nhiệm của Ngài. Các Bí tích trong Giáo hội là công cụ Đức Giêsu sử dụng để 
thông chuyển ơn cứu độ xuống cho nhân loại (xem sách Giáo lý Công giáo số 
778-779). Chúng ta được mời gọi khơi dậy cảm thức thuộc về (sense of 
belonging) để góp nhần xây dựng Hội thánh, cụ thể tại mỗi cộng đoàn Giáo hội 
địa phương. Chúng ta không chỉ đến nhà thờ tham dự thánh lễ như hưởng nhận 
một ‘dịch vụ’ xã hội, nhưng cần phải chung tay xây dựng nhiệm thể Đức Kitô, 
cụ thể tại Giáo hội địa phương nơi chúng ta thuộc về. 
Ông Voltaire là một triết gia người Pháp thuộc thế kỷ thứ 18. Ông là một người 
Công giáo đã được rửa tội từ nhỏ nhưng khi lớn lên đã bỏ đạo và đi theo cách 
mạng. Ông tự hào là một trí thức, một triết gia và ông đề ra khẩu hiệu ‘Hãy đánh 
đổ con quái vật này đi’ (ám chỉ Giáo hội). Ông lập một nhóm lấy tên là 
Beelzebut để chuyên phá hoại Giáo hội, sát hại các tín hữu đặc biệt các linh mục. 
Năm 1753 ông ngạo mạn tuyên bố:“Chỉ cần 20 năm nữa khi khoa học phát triển, 
Giáo hội sẽ bị triệt phá hoàn toàn và Thiên Chúa có thể về hưu được rồi”. Nhưng 
20 năm sau, ông lâm trọng bệnh và nằm đau đớn giẫy chết trên giường bệnh. 
Ông thấy Giáo hội vẫn tồn tại và Thiên Chúa vẫn chưa về hưu như ông đã tiên 
đoán. Trong đau đớn tột cùng, ông thốt lên: “Tôi đã phạm một sai lầm rất lớn là 
chống đối Giáo hội. Tôi thấy cửa hỏa ngục đang mở ra và chờ đón tôi”. Ông gào 
thét trong hoảng loạn và tắt thở. Một người bạn đứng bên giường bệnh khi chứng 
kiến giây phút kinh hoàng ấy đã nói: “Tôi chưa thấy cái chết nào ghê sợ giống 
như cái chết của anh bạn Voltaire của tôi.” 
Chúng ta đang sống trong Giáo hội và thuộc về Giáo hội. Chúng ta đừng hỏi 
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Giáo hội đã làm được gì cho tôi nhưng hãy hỏi ngược lại là tôi đã làm được 
những gì cho Giáo hội. 
Trong bài Tin mừng hôm nay, tại hội đường Do thái giáo, Chúa Giêsu đã công 
bố cho mọi người: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa 
nghe” (Lc 4, 21). Điều mà thính giả vừa nghe đó là lời ngôn sứ Isaia nói về một 
kỷ nguyên mới do chính Đức Giêsu khai mở. Ngài được ‘Thần Khí Chúa đậu 
xuống, được xức dầu và sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố năm 
hồng ân của Chúa’. Hội đường Do thái giáo ngày xưa là hình bóng của Giáo hội 
ngày hôm nay. Dân Chúa quy tụ bên nhau để cử hành phụng tự hướng về Thiên 
Chúa. Cũng từ trong lòng Giáo hội, chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong 
đời sống đức tin. 
Chúa Kitô là đầu của Hội Thánh. Ngài là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng 
ta (châm ngôn của Đức Cha Lambert de la Motte).Cuộc sống chúng ta phải quy 
chiếu vào Ngài và chúng ta phải đặt Ngài vào chỗ tối thượng trong cuộc hành 
trình đức tin của chúng ta mỗi ngày. 
Năm nay Giáo hội cử hành năm thánh Lòng Thương xót. Lòng thương xót đó 
được diễn bày nơi Đức Giêsu ngang qua Giáo hội. Lòng thương xót là tên gọi 
thứ hai của Thiên Chúa (tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô), song song với 
tên gọi ‘Tình Yêu’ mà Thánh Gioan đã nói tới trong thơ thứ nhất của Ngài. Lòng 
thương xót cũng được tỏ bày qua chân dung cứu thế mà Đức Giêsu nói tới trong 
bài Tin mừng hôm nay: “Thần Khí Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ 
nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ 
được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức”. Đây là sứ mạng cứu thế của Đức 
Giêsu năm xưa và cũng là sứ mạng của Giáo hội hôm nay. Chúng ta được mời 
gọi tham phần vào sứ mạng thiêng liêng ấy khi sống giữa lòng Giáo hội, đặc biệt 
trong năm thánh này. 

SỐNG ĐẠO 
Bánh mì miễn phí 

Thùng bánh mì miễn phí nằm lặng lẽ trong ánh 
nắng buổi sớm của Sài Gòn, đẹp như tấm hòng 
hồn hậu cùa người 
dân nơi đây. 
 
Đây là tủ bánh mì 
của cô chủ một 

thẩm mỹ viện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh    
Hẳn bạn đã quen với những hình ảnh Sài Gòn 
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"miễn phí", từ thùng trà đá, đến chỗ bơm vá xe mỗi ngã tư đường... Và bây 
giờ, lại thêm một "thùng bánh mì miễn phí". 
Khoảng một tuần trở lại đây, mỗi buổi sáng, tại góc đường Xô Viết Nghệ 
Tĩnh lại xuất hiện một thùng bánh mì với dòng chữ "Bánh mì miễn phí- một 
người 1 ổ". 
Được biết, thùng bánh mì này do một gia đình lập nên, với mong muốn giúp 
đỡ những người có thu nhập chưa cao có thêm 1 bữa miễn phí, giúp họ tiết 
kiệm một khoản chi phí nho nhỏ để họ có của để của dành, chăm chút cho 
gia đình và bản thân những ngày giáp Tết. 
Cứ khoảng 6h sáng là thùng bánh mì lại đầy ắp những ổ bánh mì thơm ngon, 
nóng hổi để phục vụ cho mọi người. 
Anh Lương, một bảo vệ làm việc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng là 
người trông coi giúp thùng bánh, chia sẻ:"Mỗi ngày thùng bánh có từ 100 
đên 150 ổ bánh mì, bà con nghèo xung quanh lại lấy để ăn lót dạ, có ngày 
tầm 10h là hết cũng có ngày đến 2-3h chiều. Khi nào hết thì anh gọi người 
của lò bánh gần đó đưa đến bổ sung. Trong thời gian tới, chủ tiệm dự định 
tăng số lượng lên 200 ổ mỗi ngày nếu vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu". Anh 
kể, ban đầu, nhiều người lao động chưa biết, họ thường ngại ngùng không 
dám lấy, nên anh hay lấy sẵn để đưa tận tay cho họ, giới thiệu cho mọi 
người biết và khuyên họ cứ tự nhiên. Anh Lương chia sẻ, cô Lan, người lập 
nên thùng bánh mì này là một người rất hay làm tình nguyện và giúp đỡ 
nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. 
Anh Tùng, người chạy xe ôm ở gần đó tâm sự: "Một tuần nay, từ ngày có 
bánh mì từ thiện này, anh đỡ phần nào khoản chi phí cho ăn uống trong 
ngày". Anh nói thêm "Bây giờ thời buổi khó khăn, buôn bán ế ẩm, anh chạy 
xe một ngày cũng không được bao nhiêu, mà chi phí này nọ cái gì cũng 
tăng, vậy nên, chỉ tiết kiệm hơn được vài ngàn cũng đỡ hơn phần nào". 
Anh Tùng cũng là một trong những người giới thiệu cho bà con nghèo xung 
quanh địa điểm phát bánh mì từ thiện này. 
Chị Nguyễn Thị Chín, làm nghề thu mua ve chai qua đoạn đường này cũng 
ghé vào lấy để ăn sáng. Người phụ nữ quê Bình Định cho biết mấy hôm nay 
chị đã thấy tủ bánh mì này nhưng vì ngại nên không dám đụng vào. Sau khi 
được nhân viên bảo vệ mời chị rất vui và ấm lòng. 
Ông Lơ Đình Thảo (56 tuổi, bán vé số) cho biết, thường ngày ông ăn sáng 
dĩa cơm tấm, ổ mì thịt hết 15.000 đồng, nhiều bữa nhịn cả buổi sáng. Mấy 
ngày nay, ông đều đến đây lấy cả 3 chiếc về cho cả hai người đồng nghiệp 
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dùng. Dù trên thùng ghi dòng chữ nhưng cả bảo vệ lẫn bà chủ thẩm mỹ viện 
đều vui vẻ khi những người nghèo lấy hơn một ổ để đủ ấm dạ. 
Ngoài ra, họ còn có thể xin thêm miếng dưa leo, ít xì dầu cho đỡ nhạt. 
Điều đặc biệt là ai cũng chỉ lấy có một ổ bánh mì cho mình, đôi khi có người 
lấy vài ổ để cho thêm các bạn cùng làm chung. "Mình lấy một ổ là đủ rồi, 
còn để cho những người đến sau người ta lấy nữa". 
Từ chối chụp hình, chị Lan cười nói: “Việc rất nhỏ mà, trước đây tôi cũng 
hay đi từ thiện nhưng giờ tuổi đã lớn rồi, không đi được nhiều nên tôi nghĩ 
đến việc này. Ai lấy cũng được, nhất là những lao động nghèo. Tôi hy vọng 
có thể bớt chút gánh nặng chi phí, tiếp thêm năng lượng cho mọi người 
trước khi bước vào ngày mưu sinh vất vả. Như vậy là tôi thỏa lòng lắm rồi”. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào 
không có một tương lai 
VATICAN. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại nhà 
nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: 
“Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không 
có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà 
luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.” 
Khởi đi từ bài đọc kể lại việc Thiên Chúa đã tuyển chọn cậu bé Đa-vít để 
sau này trở thành vua của Ít-ra-en, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng: “Ngay cả 
những vị thánh, trong cuộc đời của mình, cũng đã gặp phải những cám dỗ và 
tội lỗi, giống như cuộc đời của vua Đa-vít vậy. 
Thiên Chúa đã chọn Đa-vít. Sự chọn lựa ấy nếu dựa theo tiêu chuẩn của con 
người sẽ chẳng thể nào hiểu được, vì Đa-vít chỉ là một đứa trẻ và lại còn là 
đứa con nhỏ nhất của ông Gie-sê. Nhưng Thiên Chúa đã phán rất rõ ràng với 
tiên tri Sa-mu-en rằng Ngài không xét theo hình dáng bên ngoài và những 
tiêu chuẩn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn 
Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. 
Nhưng ngay lúc đó, Thiên Chúa có biến cậu Đa-vít thành một vị thánh 
không? Câu trả lời là không. Mặc dù vua Đa-vít là một thánh vương, điều 
này là sự thật, nhưng ngài chỉ trở thành thánh sau khi sống một thời gian lâu 
dài. Trong cuộc sống đó, ngài cũng phạm tội, cũng vướng mắc bao lỗi lầm. 
Vua Đa-vít là một vị thánh và cũng là một tội nhân. Ngài là người có khả 
năng lãnh đạo con cái Ít-ra-en thống nhất đất nước, nhưng lại yếu đuối để rơi 
vào cám dỗ. Không chỉ phạm tội, ngài còn là kẻ sát nhân. Để che dấu ham 
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muốn, dục vọng của mình (tội ngoại tình), vua Đa-vít đã mưu sát người 
khác. Khi Thiên Chúa sai tiên tri Na-than đến chỉ cho vua thấy tội lỗi mà 
vua đã phạm – vì quả thực ngài không ý thức hết sự tàn ác, man rợ trong thủ 
đoạn của mình – vua Đa-vít đã ăn năn thú tội và nài xin sự tha thứ của Thiên 
Chúa. Vua Đa-vít đã không lợi dụng Thiên Chúa cho những toán tính riêng 
tư của mình. Khi bị truy đuổi buộc phải chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem, ngài 
đã gởi trả lại Hòm Bia Giao Ước, vì không muốn dùng Thiên Chúa như vật 
thế thân cho mình. Và sau này, khi bị xúc phạm, ngài cũng khiêm nhường 
thú nhận: ‘Tôi đáng bị như vậy.’ 
Vua Đa-vít cũng thật hào hiệp và trượng nghĩa. Có thể hạ sát vua Sa-un 
nhiều lần, nhưng ngài đã không ra tay. Ngài là một thánh vương và cũng là 
một đại tội đồ, nhưng đã ăn năn sám hối. Tôi thực sự được đánh động khi 
nhìn ngắm cuộc đời của con người này. Và cuộc đời ấy cũng khiến chúng ta 
phải suy nghĩ về chính cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đã được Thiên 
Chúa tuyển chọn qua Bí Tích Thánh Tẩy, để được thuộc về Đoàn Dân Chúa, 
được trở nên những vị thánh. Tất cả chúng ta đã được thánh hiến nhờ Đức 
Giêsu Kitô, để trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Khi đọc lại cuộc đời của vua 
Đa-vít từ khi còn là một chàng trai trẻ cho đến lúc tuổi già, chúng ta nhận 
thấy ngài đã làm nhiều điều tốt, nhưng cũng có những điều chẳng tốt lành gì. 
Điều ấy khiến tôi xác tín rằng, trong hành trình của người Kitô hữu, cuộc 
hành trình mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đảm đương lấy, chẳng vị 
thánh nào không có một quá khứ và cũng chẳng tội nhân nào không có một 
tương lai.” 
“Thứ Sáu Thương Xót” đầu tiên của Đức Giáo hoàng 
Khoảng 4 giờ chiều thứ sáu, 15-1-2015, Đức Phanxicô bất ngờ đến thăm các 
người lớn tuổi ở một nhà hưu dưỡng ngoại ở thành phố Rôma, thuộc khu 
phố Torre Spaccata. Theo một thông báo của Tòa Thánh thì cuộc viếng thăm 
không được báo trước. 
Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đặc trách tổ chức các sinh hoạt trong 
Năm Thánh Lòng Thương Xót tháp tùng Đức Phanxicô. Ngài đến thăm nhà 
hưu dưỡng Via Bruno Buozzi nơi có 33 người lớn tuổi ở. Ngài đã chào và 
hỏi chuyện từng người một. 
Trước khi về lại Vatican vào khoảng 17h15, Đức Phanxicô đến thăm nhà 
Casa Iris, nơi có sáu bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật. Nhà Casa Iris 
được tổ chức như một gia đình để thân nhân người bệnh có thể liên tục ở 
bên cạnh họ. 
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Hai cuộc viếng thăm này nằm trong chương trình “Thứ Sáu Thương Xót” 
của Đức Phanxicô, nhấn mạnh đến khía cạnh đấu tranh chống lại “văn hóa 
loại bỏ” của xã hội Phương Tây đã để những người lớn tuổi và những người 
bệnh không chữa lành qua một bên, thông báo của Tòa Thánh cho biết như 
trên. 
Đức Hồng Y Reinhard Marx: Cuộc trao đổi xoay quanh tình hình Giáo 
Hội Việt Nam 
 "Hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam và Đức gần giống nhau. Giáo Hội vui vì 
nữ giới phát triển. Cần quan tâm chỉ dẫn lối đi cho người trẻ. Tương lai sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh những trao đổi giữa hai bên Giáo hội với nhau." 
ĐHY Reinhard Marx đã nhận định như thế khi ngài và phái đoàn đến thăm 
Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (TTMV) vào ngày 15.01.2016 để gặp gỡ 
và trao đổi với một số linh mục, tu sĩ và giáo dân đang làm việc trong nhiều 
lãnh vực mục vụ khác nhau. 
Cuộc trao đổi xoay quanh 2 đề tài chính: tình hình Giáo Hội Việt Nam và 
tình trạng gia đình tại Việt Nam. 
Khởi đầu cuộc trao đổi, Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn đưa ra những con số 
thống kê về Giáo Hội Việt Nam: 
- Dân số Việt Nam: trên 90 triệu. Dân số Công Giáo: gần 7 triệu. 
- Số Giám mục (Gm): 26 Gm chính tòa, 2 Gm phó, 4 Gm phụ tá, 17 Gm hưu 
trí. 
- Số Linh mục (Lm) đang làm việc: khoảng 3.700 Lm triều và 1.200 Lm 
dòng.  
- Tu sĩ: khoảng 3.200 nam tu và 19.000 nữ tu; 42 Dòng nam và 108 Dòng 
nữ. 
- Số Giáo lý viên: khoảng 62.000. 
Đi vào chiều sâu, Lm Giám đốc TTMV Phêrô Nguyễn Văn Hiền cho rằng 
Giáo hội Việt Nam đang từng bước trưởng thành với một số thách đố, đó là: 
thể hiện cung cách đối thoại trong một đất nước độc đảng; sống tinh thần cởi 
mở trong một quốc gia luôn phải phòng thủ để sống còn; phát huy sự thật 
trong một xã hội có quá nhiều gian dối. Đa số các gia đình Công giáo Việt 
Nam ý thức sự cần thiết phải gắn bó với xứ đạo trong việc giáo dục con cái, 
nên tình hình giáo lý có chiều hướng khả quan: Tại Gíao Phận Sài Gòn, 
thường sau khi dạy giáo lý vào buổi sáng, có tới 1.183 giáo lý viên đến tham 
dự các khóa đào tạo (dài 4 năm) vào mỗi chiều Chúa nhật. 
Lm Giám học TTMV Phanxicô X. Bảo Lộc thì nhấn mạnh đến những nỗ lực 
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đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo của Học viện Mục vụ TGPSài 
Gòn sao cho phù hợp với giáo dân Việt Nam nhiều hơn. 
Lm đặc trách Gia đình Luy Nguyễn Anh Tuấn cho biết con số vợ chồng ly 
dị ở Việt Nam khoảng từ 30 đến 40%. Người Công Giáo ly dị ít hơn tùy 
theo vùng; có những người ly hôn không khai báo thì linh mục cũng không 
biết được. Trung bình một gia đình có 2 con, hiếm khi có 3 đến 4 con. Nhiều 
gia đình có ba thế hệ trong một nhà; những đại gia đình đó có những điều tốt 
nhưng cũng có những thách đố. Tốt vì có sự nâng đỡ của ông bà về giáo dục 
nhân bản, đức tin. Còn thách đố phát sinh bởi khoảng cách tuổi tác của hai 
thế hệ. Các gia đình di dân sống tự lập có khó khăn vì không được trợ giúp 
trong việc nuôi dạy con cái. 
Lm Giuse Vương Sỹ Tuấn đưa ra giải pháp làm sao để tiếp cận người trẻ và 
các gia đình di dân hầu giúp họ học giáo lý và giới thiệu lối sống hạnh phúc 
thực sự. Một là Mục vụ Giáo lý huấn luyện nhân sự. Kế tiếp là các dòng tu 
đến tận nơi ở hoặc nơi làm việc của di dân. Sau cùng là hình thành các 
nhóm, các cộng đoàn nhỏ sống niềm tin và nâng đỡ nhau trong hoàn cảnh cụ 
thể như: Gia đình theo Chúa, Khôi bình, Emmanuel...  
Ông Tạ Đình Vui, phụ trách các cộng đoàn gia đình đã 22 năm, cho rằng 
việc cần làm là đào luyện cho con người Việt Nam biết cách suy nghĩ, biết 
chữa lành trái tim đầy thương tích của mình để trở nên những con người 
thực sự trưởng thành về nhân bản và đức tin, biết lãnh nhận trách nhiệm đối 
với Giáo Hội và xã hội. 
Chị Têrêsa Vân, một giáo dân nhiệt thành cho biết rằng, nhờ sinh hoạt trong 
phong trào Emmanuel mà gia đình của chị được nâng đỡ, vượt qua nhiều trở 
ngại, mỗi ngày một hạnh phúc và hoàn thiện hơn. 
Lm Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ hai điều về di dân: Thách đố và Kế hoạch 
hành động. Thách đố về phía Giáo hội: Cần giúp di dân cảm thấy họ được 
Giáo hội yêu thương cách cụ thể. Thách đố về mặt xã hội: Di dân mong 
được cư xử cách bình đẳng. Hội đồng Giám mục VN đang quan tâm đến di 
dân. Cần có “Hướng dẫn mục vụ” cho di dân. Sắp tới, mục vụ di dân định 
mở một công ty để giúp các di dân về việc làm và cung cách sống. Hiện số 
di dân Đức làm việc tại Sài Gòn đang dần dần gia tăng... 
Lm Phêrô Hiền nhận thấy gia đình VN đứng vững phần lớn nhờ sự hy sinh 
của người mẹ. Điều đáng ưu tư là, hiện nay phụ nữ phát triển rất nhiều về 
mọi mặt, nhưng nam giới lại không được như thế, và đây sẽ là thách đố lớn. 
Nếu trong tương lai, nhà nước lo hết mọi sự cho trẻ em như ở phương Tây, 
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và người nam không biết định hình nhân cách của mình đúng mức, gia đình 
sẽ khó đứng vững. 
ĐHY Marx đúc kết: Hoàn cảnh gia đình ở Việt Nam và Đức gần giống 
nhau. Giáo Hội vui vì nữ giới phát triển. Cần quan tâm chỉ dẫn lối đi cho 
người trẻ. Tương lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh những trao đổi giữa hai bên Giáo 
hội với nhau. Xin cảm ơn vì đã có cuộc gặp gỡ rất hữu ích này. 
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi, ĐHY Marx cùng các linh mục hiện diện đã 
cùng dâng Thánh lễ tại nhà nguyện ấm cúng của TTMV. 
Trong phần giảng lễ, dẫn giải Bài đọc I nói về việc dân đòi tiên tri Samuel 
tìm cho họ một vị vua, ĐHY nhận định rằng người đời nhiều khi khao khát 
tìm kiếm những điều khác với ý Chúa. Từ bài Tin Mừng nói về việc Chúa 
chữa người bất toại được đưa xuống từ mái nhà, ĐHY nói nhiệm vụ của 
Giáo Hội là đưa bệnh nhân đến với Chúa để Chúa chữa cho họ. 
Chia tay phái đoàn ĐHY, các tham dự viên cảm thấy lòng hân hoan khi nhìn 
thấy sự hiệp thông gắn kết của Hội Thánh trên toàn thế giới. 
Êtiôpia: Nhiều tín hữu đi bộ hàng bốn giờ để đến nhà thờ… trong hạn 
hán và trong nạn đói 
Êtiôpia đứng trước một trong những tai ương nặng nhất trong lịch sử ngàn 
năm của mình. Hơn 10 triệu người đang bị nạn đói đe dọa. 
Êtiôpia là một trong những nghèo nhất hành tinh và cũng là nước được nhận 
nhiều trợ cấp nhất của Quỹ Giáo hoàng giúp Giáo hội gặp Khó khăn (AED). 
Năm 2014, quỹ này đã chi hơn 1.2 triệu ơrô cho Giáo hội địa phương. Năm 
nay, quỹ đóng góp để trợ cấp cho 13 địa phận bị nạn đói đe dọa. Có thể có 
hơn 10 triệu người dân Êtiôpia sẽ bị chết vì nạn hạn hán trầm trọng, hạn hán 
đã gây tai ương trên một vùng đất rộng lớn và có thể so sánh nạn hạn hán 
năm nay với nạn hạn hán năm 1984. Gần như không có một giọt mưa nào và 
mùa màng thì chẳng trồng được gì. 
Linh mục Hailé Gabriel Meleku, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công 
giáo Êtiôpia báo động về các hậu quả của nạn hạn hán đang hoành hành đất 
nước: “Tình trạng ngày càng nặng một cách tang thương. Các con số không 
ngừng gia tăng. Từ một tháng nay đã có thêm trên hai triệu người có nguy 
cơ bị chết và con số này còn tăng thêm nữa.” Ngay cả lạc đà cũng chết khát. 
Các giám mục xin các tổ chức Phi Chính Phủ và đặc biệt là các hiệp hội 
công giáo huy động để cứu mạng sống nhiều người. Theo các giám mục, 
nạn hạn hán là hậu quả của việc thay đổi khí hậu và xự xuống cấp của môi 
trường. Hơn 820 000 người bị buộc phải bỏ nhà bỏ cửa để đi tìm thức ăn. Và 
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các gia đình nghèo là các gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất, đàn ông trẻ tìm 
cách ra nước ngoài và thường là đi bất hợp pháp, họ bỏ vợ bỏ con để đi mưu 
sinh. Cơn khủng hoảng này mang lại nhiều hệ quả xã hội: các vụ hiếp dâm, 
các vụ lạm dụng gia tăng, nhiều trẻ em không còn được đến trường, các vụ 
ra đi của dân chúng tạo thêm các mâu thuẫn xã hội vốn đã có. Một vài tỉnh 
bị nặng hơn tỉnh khác nhưng nói chung, toàn nước Êtiôpia đều bị ảnh 
hưởng. 
Linh mục Haile cho biết, vì nạn suy dinh dưỡng nên “rất nhiều tín hữu 
không còn đủ sức đi bộ ba đến bốn giờ để đến một nhà thờ gần nhất”. Và 
như các bạn đã biết, sự thật là như vậy. Để tham dự thánh lễ, có những tín 
hữu đã đi bộ bốn giờ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, giữa nạn đói và hạn 
hán, ở một trong những nước nghèo nhất thế giới… 
Họ giữ vững đức tin dù có thế nào chăng nữa!  
Các GM Hoa Kỳ ủng hộ TT Obama trong việc tăng kiểm soát vũ khí 
WASINGTON. Các Giám mục Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Obama trong 
việc tăng cường kiểm soát vũ khí tại nước này, để giảm bớt con số các vụ 
giết người. Hôm 05.01 vừa qua, Tổng thống Obama cho biết sẽ bó buộc 
đăng ký tất cả những người bán vũ khí và kiểm soát kỹ lưỡng hơn những 
người mua vũ khí. Đức Cha Kevin Farrell, Giám mục giáo phận Dallas, 
Texas, đã viết trên trang blog của ngài rằng: “Tạ ơn Chúa, sau cùng đã có 
người can đảm lấp đầy những lỗ hổng trong luật pháp về vũ khí, để giảm bớt 
con số những vụ bắn súng, tự tử và sát nhân, đã trở thành một tai ương tại 
nước Mỹ.” Tuy nhiên, Đức Cha Farell lấy làm tiếc vì đề nghị của Tổng 
thống Obama ít ỏi quá và cũng mạnh mẽ phê bình Quốc hội Mỹ đã bán mình 
cho các nhóm ủng hộ việc bán vũ khí. Một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin 
tôn giáo RNS thực hiện hồi năm 2013 cho thấy 62% người Công giáo ở Mỹ 
ủng hộ việc kiểm soát võ khí nghiêm ngặt hơn. 
Thẩm phán ở California ủng hộ bệnh viện Công giáo không triệt sản 
phụ nữ 
Mới đây, một thẩm phán ở California đã đưa ra phán quyết ủng hộ một bệnh 
viện Công giáo đã từ chối việc triệt sản một người phụ nữ. 
Cô Rebecca Chamorro đã yêu cầu Trung tâm y tế Mercy thực hiện một ca 
“thắt ống dẫn trứng sau khi sinh.” Sau đó bệnh viện Công giáo từ chối thực 
hiện, cô đã kiện họ ra tòa với sự giúp đỡ của American Civil Liberties 
Union. 
Một thẩm phán đã đưa ra phán quyết chống lại cô Chamorro và ACLU về 
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yêu cầu khẩn cấp hồi đầu tháng này. Mới đây, ông vửa thực hiện phán quyết 
vĩnh viễn của ông. 
Thẩm phán Ernest Goldsmith giải thích, “Không có luật nào nói rằng bệnh 
viện được uỷ nhiệm thực hiện triệt sản.” Ông nói thêm rằng buộc họ phải 
làm như vậy là vi phạm niềm tin tôn giáo của họ. 
Đó là một chiến thắng nhỏ cho những người ủng hộ tự do tôn giáo tại Hoa 
Kỳ. Nỗi sợ hãi đáng kể hơn là các bệnh viện Công giáo là buộc phải thực 
hiện phá thai. 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ Joseph Kurtz gần đây đã 
hứa rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với các nhà lãnh đạo Tòa Bạch ốc 
và Quốc hội không mệt mỏi cho đến khi những bảo vệ thích hợp được bảo 
đảm.” 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
  
_ 01/24/2016: Chúa Nhật III Quanh Năm C 
_ 01/31/2016: Chúa Nhật IV Quanh Năm C 
_ 01/24/2016: Chúa Nhật III Quanh Năm C 
_ 01/31/2016: Chúa Nhật IV Quanh Năm C 
_ 02/07/2016: Chúa Nhật IV Quanh Năm C 
_ 02/08/2016: Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 
_ 02/10/2016: Thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay& Kiêng thịt  
_ 02/14/2016: Chúa Nhật I Mùa Chay 
_ 02/21/2016: Chúa Nhật II Mùa Chay 
_ 02/28/2016: Chúa Nhật III Mùa Chay 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Cách ứng xử với tiền 

 
Hai vợ chồng ông bà John và Lisa Robinson trong 
niềm vui trúng số độc đắc  
nhưng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đi làm như bình 
thường   
Một trong những phát minh vĩ đại của con người là 
tiền. Cứ thử hình dung, không có đồng tiền, người ta  
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cứ mãi khệ nệ ôm con cừu đi trao đổi lấy mấy chục ký ngô. Dù rằng trong 
quá trình tồn tại và phát huy tác dụng, đồng tiền cũng không tránh khỏi bị 
lời ra tiếng vào, thậm chí bị lên án kịch liệt, nhưng rốt cục, cho đến tận bây 
giờ, nhân loại vẫn phải cần đến nó. 
Tiền là một thực thể, một thứ giá trị trong đời. Đối với con người, tiền còn là 
thứ thước đo, thuốc thử, một thứ giấy quỳ để đánh giá độ pH tư cách, đạo 
đức, nhân phẩm của mỗi ai đó. Có rất nhiều trường hợp, con người bại hoại, 
mất tư cách, bị chôn vùi bởi đồng tiền. Nhưng cũng không thiếu con người 
ánh lên vẻ đẹp, bộc lộ phẩm chất cao đẹp trước đồng tiền. 
Tôi vòng vo rườm rà vậy do đọc được cái tin liên quan đến cuộc xổ số 
Powerball ở Mỹ với giải độc đắc lên tới hơn 1,5 tỉ USD. Tạm hình dung số 
tiền ấy lớn thế nào khi ta biết một căn hộ chung cư cao cấp ở ta khoảng 2 tỉ 
đồng, tức gần 100.000 USD. Giải độc đắc ấy tương đương 1.500 căn hộ, thứ 
mà phần đông người dân xứ ta cả đời mơ ước vẫn không đạt được. 
Báo chí cho biết, một trong 3 người trúng thưởng chia nhau giải độc đắc ấy 
là một nữ y tá, đã 62 tuổi. Bà làm việc tại một phòng khám đa khoa. Chồng 
bà hơn mấy tuổi, cũng đi làm. Ở tuổi đó, con cái đã trưởng thành, cuộc sống 
vật chất nhìn chung no đủ, lẽ ra họ sẽ nghỉ ngơi, hưởng thụ. Không ai có thể 
chê trách. Nhưng họ vẫn đi làm. Còn sức khỏe, còn làm việc, đóng góp cho 
xã hội. Lao động như một thú vui và cũng là trách nhiệm. Đáng lưu ý nhất là 
họ trúng xổ số, họ sắp có số tiền hơn nửa triệu USD. Cứ như sự nghĩ tầm 
thường, phen này thì họ nghỉ việc ngay chứ tội gì mà đi làm nữa, ăn chơi 
thỏa thích, tung tẩy đây đó, cứ gọi là “mát trời ông địa”. Ta hãy xem họ ứng 
xử, thể hiện bản thân trước đồng tiền như thế nào. Theo tường thuật của 
hãng tin Reuters, hai vợ chồng ông bà John và Lisa Robinson (người trúng 
số) sống ở thành phố Munford, bang Tennessee (Mỹ) hết sức bình thản 
trước cục tiền từ trên trời rơi xuống này. Ông chồng bảo dù có số tiền lớn 
như vậy, tuần tới, ông vẫn tiếp tục công việc của mình ở một trung tâm phân 
phối, còn bà Lisa vợ ông cũng sẽ tiếp tục làm việc trong phòng khám như 
xưa nay. Ông cắt nghĩa: "Đó là tất cả những điều chúng ta phải làm trong 
cuộc sống. Lao động. Không được phép ăn không ngồi rồi". 
Tôi thực sự kính phục người Mỹ này. Rõ ràng đồng tiền chính đáng ấy có 
thể làm thay đổi cuộc sống của họ theo hướng chất lượng sống tốt hơn 
nhưng lại không hề làm thay đổi, dù chỉ tí ti, quan điểm sống lành mạnh, đẹp 
đẽ của họ. Chỉ riêng việc xác định cho chính mình và người thân thái độ 
“không được phép ăn không ngồi rồi” ngay cả khi ngồi trên đống tiền, 
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những con người này còn đẹp hơn mọi bài hát, lời thơ ca ngợi con người. 
Băn khoăn liên tưởng đến chuyện xứ mình. Trong vốn liếng ngôn ngữ dân 
gian, chả thiếu những câu dạng “ném tiền qua cửa sổ”, “bóc ngắn cắn dài”, 
“vung tay quá trán”, “đại lãn chờ sung”… chỉ sự hoang phí, lười biếng của 
con người (tất nhiên là người mình). Nhiều khi đồng tiền kiếm được bằng đổ 
mồ hôi sôi nước mắt, một nắng hai sương mà cũng không biết quý, ném vào 
nhậu nhẹt, chơi bời, “trăm nghìn đổ một trận cười như không”. Cả gia đình, 
nhà trường, xã hội, bộ máy tuyên truyền lúc nào cũng nhắc nhở phải tiết 
kiệm, chăm làm, chi dùng hợp lý nhưng dường như người ta cứ hay quên. 
Chắc nhiều người còn nhớ chuyện ông cụ già ở quận 11 (TP.HCM) trúng vé 
số độc đắc hơn 7 tỉ đồng, vậy mà chỉ hơn năm sau số tiền ấy chẳng còn bao 
nhiêu, có nguy cơ tái nghèo. Ta không trách ông cụ, chỉ day dứt tại sao 
người xứ ta có thể lơi lỏng phẩm chất bản thân như vậy trước đồng tiền. 
Nhà Phật có câu “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (một ngày không 
làm, một ngày không có ăn). Sống phải lấy sự làm việc làm lẽ sống, làm 
kinh nhật tụng. Chỉ những đồng tiền sinh ra từ lao động, mới đem lại vinh 
quang, phẩm giá cho con người. 
Giàu như nước Mỹ, già như ông cụ người Mỹ trúng số nửa triệu USD, mà 
vẫn khẳng định “không được phép ăn không ngồi rồi”, ngẫm lại mình, thấy 
thật thẹn thùng. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nhật Ký Của Việt Kiều Mỹ Khi Ghé Thăm Xứ Úc Thòi Lòi 
Tôi không biết tại sao người Việt ở Úc lại đặt tên cho xứ này là Xứ Thòi 
Lòi. Có lẽ tại xứ này có nhiều cá thòi lòi là một loại cá bống trắng hay sao 
đó mà ngay hôm đến Úc, ghé thăm nhà bạn tôi, trong bữa cơm đầu tiên, trên 
bàn ăn, tôi đã thấy có mặt đĩa cá thòi lòi tẩm bột chiên. 
Cái tên “Xứ thòi lòi” nghe sao mà tình tự dân tộc, đậm đà ruộng lúa, nương 
dâu, đồng chua, nước mặn vô kể. Úc còn có cái tên là “Miệt dưới” hay 
“Miệt vườn”, gợi nhớ tới bóng dừa, hoa cau, con đò, mái chèo thênh thang 
sóng nước rập rờn một miền nam nắng cháy. Nó khiến tôi thấy mến, tự nhủ 
lòng, mình phải đi Úc một chuyến. Nhân đứa cháu lấy chồng mời tôi qua dự 
đám cưới, thế là mình có cớ “qua bên ấy xem thử” cái xứ thòi lòi có quê như 
cái tên không? 
Nghe tôi đi chơi Úc, bạn bè ai cũng háo hức. Họ nhắn, nhớ kể chuyện xứ 
“Down under” cho họ nghe. Mấy đứa cháu thì nhắc, đem về cho tụi nó con 
Kangaroo hay con Koala. Tôi không hào hứng lắm khi nghĩ tới đường bay 
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dài 23 tiếng đồng hồ từ Mỹ tới Brisbane mà phải ghé tới hai 
trạm Melbourne và Sydney để lấy thêm khách. Có lẽ nỗi trở ngại về địa dư 
quá xa xôi mà dân Mỹ ít ai đi du lịch Úc châu chăng? Hơn nữa, thời tiết hai 
nơi lại trái ngược hẳn nhau, nên mỗi mùa hè vừa dự định đi Úc tôi bỗng đổi 
ý vì sợ qua Úc trúng phải mùa đông mà tôi rất ghét đi du lịch trong mùa 
lạnh. 
Cuối cùng tôi cũng được cỡi Kangaroo qua Úc. Nói đùa chứ tôi được ngồi 
máy bay có hình con “gà rù” (Kangaroo) của hãng Qantas mà bay rề rề đến 
23 tiếng qua Úc. Vì mua vé trễ nên tôi bị hai chuyến bay chuyển tiếp thành 
hơi lâu, chứ nếu bay thẳng tôi chỉ phải ngồi 14 tiếng thôi. 
Tôi đến Brisbane buổi sáng. Vừa xuống máy bay, tôi đã cảm được làn gió 
mơn man từ đâu thổi đến báo hiệu một ngày mát trời, không nhiều nắng. 
Brisbane là một thành phố nổi tiếng với những cánh buồm, biển xanh và cát 
trắng. Nó cũng là thủ phủ và là thành phố đông nhất bang Queensland của 
Úc. Queensland quanh năm nắng ấm, lại có bờ biển vàng (Gold coast) là nơi 
có vùng san hô Great Barrier Reef. Dãy san hô ngầm lớn nhất thế giới này 
đã được cơ quan Liên Hiệp Quốc (Unesco) xếp vào hàng di sản thiên nhiên 
hiếm qúy của nhân loại. 
Tôi được chở đi thăm thành phố biển nên thơ. Cái khác biệt đầu tiên đập vào 
mắt tôi là hình dáng bên ngoài của người Úc. Họ ăn mặc ít chạy theo thời 
trang như người Âu châu nhưng nét mặt và lối cư xử tôi thấy mài mại dân 
Ăng lê theo đúng cái câu “Lạnh và phớt tỉnh như Ăng Lê” vậy. Nhìn chung 
người Úc khoẻ mạnh, ít có người mập phì, tôi để ý (ngay tại Sydney cũng 
vậy) có nhiều tiệm bán dụng cụ thể thao hay cắm trại ngoài trời. Tôi đoán 
dân Úc chuộng thể thao và thiên nhiên nên họ trông cân đối hơn người Mỹ. 
Ngay đến trong công viên gần bãi biển Sunshine Coast chính phủ cũng cho 
đặt vài dụng cụ tập thể thao với mục đích khuyến khích người dân năng tập 
thể thao. 
Bờ Biển Vàng (Gold Coast) dập dìu du khách. Cũng giống những bãi biển 
du lịch khác, Gold coast đầy những cửa tiệm bán quà lưu niệm và thức ăn 
nhanh. Tôi thấy không những ở đây, phi trường và Sydney(còn nơi khác ở 
Úc mà tôi không rõ) có rất nhiều những tiệm bán thức ăn nhanh. Kỹ nghệ 
fast food của Mỹ xâm chiếm thị trường Úc mạnh mẽ không biết từ hồi nào 
mà tôi thấy các hiệu ăn nhanh như Mac Donald, Hungry Jack’s (chi nhánh 
của Burger King), KFC có mặt ở khắp nơi. Trẻ em xứ này hệt như Mỹ mê 
ông Mac ngày đêm. Tính đến nay Mac Donald (theo cách viết trên bảng hiệu 
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ở Úc- McDonald’s) đã có khoảng 780 tiệm, thuê mướn 85,000 nhân viên 
trên toàn nước Úc. 
Du khách ghé Bờ Biển Vàng ai cũng bị thu hút bởi hình ảnh tươi mát rất đẹp 
của các cô Meter Maids mặc đồng phục bikini đi vòng quanh khu du lịch. 
Theo định nghĩa nguyên thủy, Meter Maids là những người cảnh sát đi phạt 
các chiếc xe đậu quá giờ ở các meter. Nhưng để thu hút du khách, các tay 
doanh thương quanh khu này, bỏ tiền thuê các cô gái tóc vàng, có hình dáng 
tuyệt mỹ đi diễu hành dọc theo con phố biển. Mấy cô mang các túi đựng bạc 
cắc đến gần các meter “cứu bồ” du khách bằng cách bỏ thêm bạc cắc vào 
các meter bị quá hạn giờ. Du khách hay chạy lại chụp hình với các cô, nhất 
là nam giới. Tuyệt chiêu câu khách này của các tay doanh thương chỉ có tại 
đây. 
Ngoài ra, Úc còn nổi tiếng với những bãi biển nude rất đẹp, những bãi biển 
của người giàu tiền mà nghèo quần áo. 
Vài điều lạ ở Brisbane mà ở Mỹ không có, đi đâu tôi cũng thấy tấm bảng để 
trước nhà “Rainwater tank in use”. Hỏi ra mới biết dân chúng hưởng ứng 
chương trình khuyến khích dùng nước mưa của chính phủ vì nạn hạn hán. 
Ngoài vấn đề khan hiếm nước, tôi nghĩ chắc điện cũng mắc nên dân Úc ít 
dùng máy để sấy quần áo. Tôi thấy hầu như sân sau của nhà nào cũng có dây 
phơi và mọi thứ cứ tự nhiên phất phới như cờ lau tập trận. Số người dùng 
máy sấy có lẽ ít, theo người bạn tiết lộ, chắc chỉ trên dưới 30 % dân số toàn 
nước Úc. Ở Mỹ hầu như nhà nào cũng dùng máy sấy quần áo. 
Một điều nữa, tôi cũng nghiệm ra dân Úc không thích nhận những bích 
chương quảng cáo thương mại cho lắm nên trên hộp thư của phần lớn các 
nhà tư nhân đều có ghi “No junk mail please”. 
Rời Brisbane, tôi bay qua Sydney thăm bạn bè và thành phố cảng lớn và lâu 
đời nhất nước Úc. Tôi được bạn dắt đi xem Nhà hát Opera Sydney và Cầu 
Cảng (Harbour Bridge) vào một ngày mưa gió sụt sùi. Người bạn say sưa 
nói về kiến trúc rất đẹp và độc đáo của Nhà Hát hình vỏ sò này.  Có người 
gọi nó là Nhà Hát Con Sò, người gọi là Nhà hát Ngao Hóng Gió. Nó không 
những đẹp vì hình tượng nghệ thuật bên ngoài trông như những cánh buồm 
căng trong gió hay những cánh sò đang chen nhau mở rộng giữa lòng đại 
dương mà còn là một sân khấu nghệ thuật lớn nổi tiếng của thế giới. Anh 
bạn tôi đã từng ra vào nhà hát này nhiều lần không những để thưởng ngoạn 
mà còn trình tấu. 
Tôi loanh quanh ở khu nhà hát và hải cảng ẩm ướt, gió lồng lộng thổi khiến 
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tôi gây lạnh. Tôi ghé bên anh thổ dân Úc chụp hình với cây kèn độc đáo 
Didgeridoo của anh. Người Úc rất yêu âm nhạc và nghệ thuật, nên Nhà Hát 
Opera Sydney bận rộn quanh năm. Trong khi thổ dân Úc biết duy trì và phát 
huy âm nhạc cổ truyền của họ với sự sáng tạo và cách làm mới chúng bằng 
những kỹ thuật tân tiến nên những vở trình diễn của họ ở nhà hát rất gây ấn 
tượng. 
Lưu lại Úc vài ngày tôi mới thấm thía cái khổ của du khách Mỹ phải đương 
đầu với vật giá Úc. Mức sinh hoạt của hàng hoá, thực phẩm và giá cả ở Úc 
đắt hơn Mỹ tới hai, ba lần. Tôi hỏi ra mới biết lương tối thiểu ở Úc bây giờ 
là $14.31 trong khi ở Mỹ có $8.00. Có thế chứ, nhưng đi sâu vào các ngành 
nghề, mức lương bổng của các kỹ sư, bác sĩ, y tá..v..v…ở Úc so với Mỹ thì 
tôi thấy không chênh lệch bao nhiêu, đôi khi còn thấp hơn Mỹ nữa. Tuy 
nhiên dân Úc được chính phủ lo toàn bộ về chi phí y tế, lệ phí khám bác sĩ, 
bệnh viện, chính phủ trả 100%.  Hầu hết các loại thuốc đặc trị cần phải sử 
dụng lâu dài đều được chính phủ trả phụ cho bệnh nhân từ 70% – 90% giá 
bán qua chương trình PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) do bộ y tế ban 
hành. Toàn dân Úc đều được hưởng quyền lợi này không cần phải mua bảo 
hiểm gì hết. Một người nếu có bảo hiểm chỉ thêm quyền được chọn tên bác 
sĩ và bệnh viện (tư) mình muốn mà thôi. Trong khi dân Mỹ phải mua bảo 
hiểm y tế với một giá rất cao. 
Hơn thế nữa, chính phủ Úc còn lồng trong sự đãi ngộ của an sinh xã hội là 
một chính sách cưỡng bách giáo dục. Tất cả trẻ em tại xứ Kangaroo đều là 
tài nguyên của nước Úc, cha mẹ chỉ là người nuôi dùm đứa trẻ này cho nước 
Úc mà thôi. Bất kể cha mẹ giàu hay nghèo mỗi đứa trẻ sinh ra, chính phủ 
cho ngay bà mẹ một số tiền, gia giảm tùy theo tình trạng kinh tế của từng 
thời điểm, hiện nay là $5000 đô Úc. Ngoài ra mỗi hai tuần, bộ xã hội sẽ tự 
động gửi (không cần phải đơn từ xin lãnh gì hết) vào tài khoản (account) của 
cha mẹ một số tiền “family allowance” mà người Việt ở Úc hay gọi là “tiền 
sữa”, cho đến khi đứa bé được 18 tuổi. Tất cả học phí cho các nhà trẻ mẫu 
giáo, tiểu học, trung học chính phủ trả 100%, cha mẹ chỉ phụ thêm tiền sách 
vở, dụng cụ học đường v.v… Ngược lại, đứa trẻ sẽ “bị” cưỡng bách phải 
chích ngừa đầy đủ theo lịch, và đến trường học đủ buổi. Bộ xã hội liên kết 
với trường học (bằng computer) nơi gửi các báo cáo về đứa nhỏ, nếu cha mẹ 
không đem con chích ngừa đúng lịch, không cho con đi học là trọn bộ “tiền 
sữa” sẽ bị cắt ngay, chừng nào đi học lại đàng hoàng mới phát lại. Có nhiều 
bà mẹ Việt Nam, Tết dẫn mấy đưá nhỏ về VN chơi ham vui qua trễ, mấy 
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đứa nhỏ bỏ học có khi cả tháng, bộ xã hội tự động cắt tiền sữa khi mấy đứa 
nhỏ đang ở ngoài nước Úc. Nếu nặng nề hơn, như chính phủ cảm thấy đứa 
trẻ bị bạc đãi về tinh thần (học hành không ổn định) hay thể xác (bị cha mẹ 
hay bất cứ ai đánh) thì nó sẽ bị “tịch thu”, cha mẹ không được quyền nuôi 
nó nữa, nhà nước sẽ giao cho nơi khác nuôi để nó được “ăn học” đàng hoàng 
hơn… Điều này làm cho nước Úc ngày nay có tỷ lệ zero phần trăm trẻ em bị 
mù chữ. 
Lên bậc đại học chính phủ lại giúp đỡ sinh viên học sinh học lên cao bằng 
những tài trợ tài chánh (trả một phần lớn học phí đại học) hoặc cho vay. 
Hành động này không những nâng cao dân trí mà còn là một đầu tư to lớn 
vào chất xám quốc gia mang lại một tương lai giàu mạnh cho đất nước. Đất 
rộng, người thưa, tài nguyên phong phú, Úc còn có nhiều ngân quỹ tài trợ 
cho những chương trình bảo tồn văn hoá nghệ thuật mà nhiều nước tiên tiến 
đang cố gắng làm mà vì thiếu tiền không đeo đuổi nổi. 
Ngoài ra, nước Úc còn là nơi rất chú trọng về cơ hội bình đẳng (equal 
opportunity) cho mọi người. Người thất nghiệp hay lợi tức thấp có việc phải 
đáo tụng đình, chính phủ trợ cấp 100% chi phí luật sư qua chương trình hỗ 
trợ luật pháp (legal aid) của bộ xã hội. Điều này giúp cho người nghèo 
không dễ bị người giàu … ăn hiếp bằng kiện tụng. 
Bàn tay khéo léo đỡ đầu của chính phủ Úc cũng không quên đến dân tị nạn 
Việt Nam. Thảo nào ở Sydney, đi đâu tôi cũng nghe tiếng Việt líu lo, đúng 
là “Đất lành chim đậu”. Tôi được dắt đi thăm ba khu chợ Việt Nam ở 
Sydney. Tôi thích cấu trúc hợp quần của phố Việt ở đây. Nó tập trung các 
cửa tiệm vào vài con đường chính hơn là rải ra như lối phát triển dân cư của 
người mình ở khu Little Sài Gòn ở Cali, Hoa Kỳ. Đi dọc theo một con 
đường chúng ta có thể vào tất cả các hàng ăn, tiệm tạp hoá, nhà thuốc tây 
hay nhà băng, chợ búa mà không phải lái xe vì chúng nằm san sát vào nhau. 
Tôi phát giác ra một điều rất logic là điạ dư càng gần Việt Nam, khu phố 
Việt mình càng đượm nét quê hương hơn. Tôi thấy có những cửa hiệu thịt 
tươi, cửa hàng trái cây lộ thiên (bên Mỹ ít có) và những tiệm cà phê với 
nhiều khách hàng ngồi giải khát ngoài trời ngắm người qua lại trông thật 
nhàn du. Nhất là tiếng mời chào inh ỏi khi tôi bước vào chợ, gợi tôi nhớ chợ 
Bến Thành. “Chế ơi, mua dùm ký hồng, ký nho đi Chế”. Tôi hơi ngạc nhiên 
khi bị gọi là “Chế” . Tôi chợt nhận ra rằng phần lớn những người buôn bán 
ở đây là người Việt gốc Hoa nên họ gọi tôi là “Chế” nghĩa là “Chị” hay 
“Cô”. Nhìn những trái na (măng cầu dai) đẹp và to như trái bưởi tôi mê quá. 
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Trái cây ở Úc loại nào cũng to hơn ở Mỹ, những con cua cũng lớn gấp ba, 
gấp bốn giống cua Canada ở Mỹ. Ngay đến những cái nấm nút (button 
mushrooms) cũng to lớn dị thường làm tôi trố mắt. Hiệu vải thì rất nhiều 
trong khi ở Mỹ không còn ai may lấy để mặc nữa, nên có rất ít tiệm vải. Bạn 
tôi cho biết, các phụ nữ Việt ở Úc hầu như đều may quần áo lấy mà 
mặc. Người Việt ở Úc ít bon chen, se sua chạy theo vật chất mà sống thoải 
mái, an nhàn hơn người Việt ở Bolsa, Hoa Kỳ. 
Có một chuyện khá đặc biệt liên quan đến người Việt tỵ nạn mà dường như 
chỉ có ở Úc mà thôi. Đó là các cựu quân nhân VNCH của miền nam Việt 
Nam trước 75 đều được chính phủ và người dân Úc công nhận y như cựu 
quân nhân của Úc. Họ được tất cả các quyền lợi đãi ngộ của chính phủ và 
dân chúng dành cho cựu quân nhân Úc. Từ trợ cấp bằng tiền mặt (lương cựu 
quân nhân) đến các ưu đãi của xã hội như miễn phí, giảm giá trên hầu hết 
các dịch vụ liên quan đến đời sống như, tàu xe, điện, nước. Nói chung là hầu 
hết các loại bills là những thứ đè nặng trên vai con người ở những nước tiên 
tiến, các cựu quân nhân VN đều được miễn giảm, hoặc chiết giảm y như 
chính các cựu quân nhân Úc. 
Sự việc được chấp nhận từ người dân đóng thuế của Úc dành những đãi ngộ 
xã hội (bằng tiền thuế của họ) cho cựu quân nhân Việt Nam trước 75,  tôi 
thiết nghĩ là một vinh dự và vinh danh cho tập thể cựu quân nhân VNCH tại 
Úc. Điều này nói lên tấm lòng của chính phủ và nhân dân Úc đến hôm nay 
vẫn nhìn nhận công trạng của những quân nhân đứng ở chiến tuyến phía 
Nam cùng với cha anh của họ trong thời điểm của cuộc chiến VN năm xưa. 
Những cựu quân nhân VN này cũng xứng đáng được hưởng những gì mà 
người Úc đang đãi ngộ cha anh của họ. 
Tất cả những điều tôi biết được về Úc đều do bạn bè kể lại. 
Hơn một tuần ở xứ thòi lòi, tôi hòa nhập vào dòng chảy hài hoà và êm dịu 
của đời sống dân Úc. Tôi thấy lòng mình cũng trầm xuống, ít bon chen và 
ồn ào hơn. Duy có tình bạn bè thì càng lúc càng đậm đà, so với sự giao tình 
chỉ bằng email qua lại xưa nay. 
Khi lên phi trường Sydney về Mỹ, tôi tự nhủ, trời còn thương dân tị nạn Việt 
Nam mình quá đi. Từ thưở tạo thiên lập địa, ông trời nặn ra năm châu, còn 
nhớ nặn ra cái châu Úc đất rộng, người thưa này nằm gần Việt Nam, để khi 
hữu sự dân mình có chỗ chạy qua lánh nạn. Đã vậy còn được dân Úc đãi ngộ 
ân cần, đối xử tử tế, không phân chủ khách, ai cũng sống nhàn nhã, thong 
dong như người trong nhà. Điều này khiến Du khách Mỹ như tôi khi rời Úc, 
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lòng vẫn ngậm ngùi với câu “Xứ Úc thòi lòi đi dễ khó về”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
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 

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 
 


