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Bản Tin Hàng Tuần 

CN LỄ HIỂN LINH  

TIN MỪNG 
Mt 2, 1-12 
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ 
Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà 
đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. 
Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh 
ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy 
ngôi sao của Người ở Ðông phương, và 
chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói 
thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem 
cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các 
đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi 
họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu 
nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, 
vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả 
ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ 
gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì 
của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một 
thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân 
tộc của Ta". Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập 
mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời 
giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ 
đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi 
điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp 
thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm 
cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua 
nói, họ lên đường. 
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Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và 
đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi 
tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối 
xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, 
nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với 
Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.  
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Lễ Hiển Linh   

Lm. Munachi Ezeogu 
Trong một buổi sáng lạnh lẽo, ba người làm nghề hái dừa đang sưởi ấm quanh 
đống lửa. Khi ấy, hai người trong bọn họ tranh luận với nhau để so sánh xem 
đạo của ai là đạo thật. Okoro, người cao tuổi nhất trong bọn chỉ ngồi yên lặng 
nghe hai người kia tranh luận. Đột nhiên, hai người kia quay sang nói với Okoro 
rằng: “Quyết định dùm chúng tôi, Okoro. Tôn giáo nào đúng?”  
Okoro vuốt râu, ngẫm nghĩ và nói: “Các anh nên biết rằng, có ba lối để đi từ 
đây lên xưởng ép dầu. Anh có thể đi thẳng lên đồi, đấy là lối ngắn nhất nhưng 
phải leo dốc cao nhất. Anh có thể đi quanh bên phải của ngọn đồi, lối ấy không 
xa nhưng đường gập ghềnh và nhiều ổ gà lồi lõm. Hoặc là anh có thể đi quanh 
bên trái của ngọn đồi, đấy là đường xa nhất nhưng lại là lối đi dễ nhất”.  
Okoro nói thêm rằng: “Các anh nên biết rằng, khi các anh đến nơi, người chủ 
không hỏi các anh đến bằng cách nào. Ông ta chỉ hỏi hoa quả các anh mang đến 
có tươi tốt không?” 
Trong những câu chuyện kể về Đức Giêsu sinh ra, có hai nhóm người đến kính 
viếng hài nhi mới sinh, đó là mục đồng và ba vua. Tại sao giáo hội không có lễ 
kính các mục đồng để tưởng nhớ việc họ đã kính viếng Chúa Hài Đồng, nhưng 
hôm nay giáo hội lại đặc biệt cử hành lễ Hiển Linh để kính nhớ ngày ba vua kính 
viếng Hài Nhi Giêsu?  
Bởi vì sự viếng thăm của ba vua là một bất ngờ. Các mục đồng biết được việc 
Chúa sinh ra là do các thiên thần trực tiếp hiện đến trong đêm vắng để báo tin. 
Đấy là sự bày tỏ tự nhiên và hầu hết mọi người trong chúng ta đều lãnh hội được. 
Về phần ba vua thì khác, họ biết tin Chúa sinh ra là do họ quan sát một ánh sao. 
Ngôi sao chẳng nói với họ điều gì. Họ đã phải tự tìm hiểu dấu hiệu tự nhiên của 
ánh sao để biết ý nghĩa và nơi mà ánh sao đã dẫn đưa họ đến. Nếu chúng ta nhớ 
rằng, ba vua là những người thờ lạy thiên nhiên, sùng bái tạo vật qua việc quan 
sát sự di chuyển của tinh tú và các thiên thể Chúa tạo dựng, thì chúng ta sẽ thấy 
rằng việc ba vua chiêm bái Hài Nhi Giêsu là một thách đố cho niềm tin của 
chúng ta. 
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Như những người hái dừa, người theo đạo thường tin rằng chỉ có truyền thống 
tôn giáo của mình mới đúng là đường đến với Chúa. Đây là điều chúng ta thường 
nghe khi đề cập đến lời của Đức Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và 
là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Gioan 14:6). 
Chúng ta vội vã kết luận rằng con đường của Chúa tương đương với truyền 
thống tôn giáo của mình. Nhưng sấm ngôn của Chúa cảnh cáo chúng ta về những 
diễn giải hạn hẹp ấy rằng: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của 
các ngươi, đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Isaia 55:8); đấy 
là lý do làm cho chúng ta ngỡ ngàng về việc ba vua kính viếng Chuá Hài Đồng, 
và là câu chuyện lạ thường để cho chúng ta biết rằng Chúa không giới hạn bất kỳ 
một truyền thống tôn giáo nào. 
Nên để ý xem có bao nhiêu truyền thống tôn giáo khác nhau tìm biết Con Thiên 
Chúa giáng trần. Bọn mục đồng, bị xem là hạng người dơ bẩn không đáng được 
vào Đền Thờ cầu nguyện nếu không trải qua thời kỳ thanh tẩy; họ đã tìm biết 
Chúa qua các thiên thần trực tiếp hiện ra báo tin. Ba vua đã tìm biết Chúa bằng 
sự quan sát ánh sao. Và các kinh sư của vua Hêrôđê thì tìm biết Chúa qua sách 
ngôn sứ. Thị ứng, ánh sao, Sách Thánh... Nhiều cách khác nhau nhưng đã đưa 
đến một chân lý. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ truyền thống tôn 
giáo nào cũng tốt lành như nhau. Thánh Matthêu cho chúng ta biết rằng khi ánh 
sao dẫn lối đến Giêrusalem thì tắt, và ba vua đã phải nhờ các kinh sư chỉ lối đến 
Bêlem. Tuy rằng đã có ánh sáng tự nhiên của ánh sao, ba vua vẫn cần ánh sáng 
siêu nhiên của Sách Thánh, để cuối cùng tìm đến được với Chúa. 
Vậy câu hỏi chính của câu chuyện là: “Ai đã thật sự tìm biết Chúa Giêsu?” Vua 
Hêrôđê và các kinh sư, người có ánh sáng siêu nhiên là kinh thánh nhưng lại 
không tìm thấy Chúa, nhưng ba vua là những người đi theo ánh sáng tự nhiên 
của ánh sao đã có thể tìm ra Chúa. Tại sao? Vì giới cầm quyền Do-Thái có được 
chân lý tỏ ra trong Sách Thánh nhưng họ đã không tin theo. Họ đã không bước đi 
trong ánh sáng của Thánh Kinh. Còn ba vua thì khác, họ chỉ biết ánh sao và bước 
theo ánh sao dẫn lối. Việc có được chân lý không quan trọng cho bằng làm thế 
nào để chuẩn bị bước đi trong ánh sáng của chân lý ấy mà chúng ta đang nhận 
biết. Thà rằng chúng ta có ánh sao mờ dẫn lối, còn hơn là có được ánh sáng siêu 
nhiên chói chan của Thánh Kinh mà chúng ta lại sao lãng, hững hờ. 
Là Kitô hữu, chúng ta hằng tin rằng chính tôn giáo cho ta có con đường công 
chính. Nhưng điều ấy có đem lại bổ ích gì nếu chúng ta không bước đi theo con 
đường công chính ấy. Những người sùng bái thiên nhiên hoặc kẻ không biết 
Chúa, họ chỉ biết thành tâm quyết chí theo ánh sáng mờ ảo của thiên nhiên; họ có 
thể đến với Chúa Giêsu trước những Kitô hữu hằng tán tụng Thiên Chúa, nhưng 
không bước đi trong đức tin. Đấy thật là một thách đố mà chúng ta cần đối diện 
trong câu chuyện ba vua, những người đã tìm và đã gặp được Chúa. 



 4

SỐNG ĐẠO 
NGƯỜI ĐẠO SĨ THỨ TƯ 
Có lẽ tôi cũng cần phải lên tiếng, bởi vì nếu hôm nay tôi im lặng, tôi sẽ là một 
tên vô ơn bạc nghĩa nhất trên đời. Tôi là một người đã đến bên hài nhi với hai 
bàn tay trắng và đã nhận tất cả nơi Giêsu.  Tôi là một trong muôn ngàn người 
đến với Giêsu, nhận lấy thật nhiều rồi ra đi lặng lẽ.  Tôi là người đạo sĩ thứ tư, 
người đạo sĩ đến sau cùng và Phúc âm không đề cập đến.  Cố nhiên tôi cũng đã 
chuẩn bị một lễ vật dâng lên hài Nhi, nhưng vì lơ đễnh tôi đã để rơi rớt. 
Ngày tôi phát hiện vì sao lạ, tôi đã mở kho tàng mình và lấy ra ba viên ngọc quí 
nhất để làm của lễ tiến dâng.  Tôi đã chậm trễ dọc đường nên không tới kịp như 
ba vị trước. 
Trên đường đi, tôi đã gặp một cụ già hấp hối, đói rét và bệnh tật nhưng không có 
ai chăm sóc. Tôi đã yếu lòng nên lấy ra một viên ngọc để nhờ người chăm sóc cụ 
già ấy.  Đó là lý do đầu tiên làm tôi chậm bước.  Ngày hôm sau, tôi lên đường 
một mình.  Khi qua một khu rừng thưa, tôi nghe có tiếng thét thất thanh, tôi đã 
dừng lạc đà rồi tò mò chạy đến.  Tôi thấy có mấy tên côn đồ muốn hành hung 
một phụ nữ.  Tôi không đủ sức đánh chúng, nên đành phải rút viên ngọc thứ hai 
mà mua lấy tự do cho người bất hạnh kia. Thế là tôi chỉ còn một viên ngọc cuối 
cùng.  Tôi quyết sẽ không phung phí vì bất cứ một lý do gì nữa. Nhưng rồi tôi lại 
không giữ được lời tôi nguyện. 
Khi đến gần Bêlem, bỗng thấy lửa rực trời.  Những người lính của Hêrôđê đang 
giết những trẻ em.  Gần một ngôi nhà bốc lửa, một tên lính nắm xốc ngược một 
hài nhi định lấy gươm mà đâm thâu, và dưới chân là người mẹ quì khóc gào 
không ra tiếng...  Tôi bỗng quên lời hứa với chính mình và đem viên ngọc thứ ba 
trao cho tên lính để nó trả đứa bé lại cho người mẹ khốn cùng. Thế là hết, tôi 
chẳng còn gì nữa.  Tôi đã đi bao nhiêu đêm ngày đến đây mong triều bái vị vua 
mới sinh, thế mà tôi lại đến với hai bàn tay trắng. Dù sao thì tôi cũng phải đến để 
xin lỗi Ngài. 
Tôi cúi mặt bước vào hang đá. Tôi nghẹn ngào khi thấy vàng ròng, nhũ hương và 
mộc dược của những người đi trước tôi. Tôi không còn lòng dạ nào nói lên lời 
xin lỗi. Tôi quì xuống cạnh máng cỏ, úp mặt vào lòng bàn tay, mặc cho dòng 
nuớc mắt tuôn trào. 
Nhưng kìa, sao nước mắt tôi hôm nay ấm thế?...  Không, không phải là nước 
mắt, nhưng là đôi tay ấm áp của Chúa Hài Nhi đang nắm lấy tay tôi. Chúa Hài 
Nhi không lộ vẻ trách móc, nhưng nhìn tôi âu yếm, trên môi nở một nụ cười. Và 
tôi cảm thấy tràn đầy bình an. Tôi chợt hiểu rằng, tôi là người duy nhất lãnh nhận 
tất cả nơi Hài Nhi, bởi vì tôi chẳng có gì để tiến dâng cả. Tôi hiểu rằng nếu tôi 
đến bên hài nhi với ngọc ngà châu báu thì có thể tôi đã trở về không, bởi vì lòng 
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tôi đầy ắp tự mãn nên không còn chỗ để chứa chất bình an của Ngài. Nhưng tôi 
đã đến bên hài nhi với đôi bàn tay trắng, và cõi lòng trống không, vì thế tôi đã 
nhận được bình an tràn đầy. 
Vì thế mà hôm nay tôi bắt buộc phải nói lên một lời cảm tạ. Tôi muốn nói với 
các bạn rằng nếu bạn còn một của cải vật chất hay tinh thần nào đó mà bạn dành 
cho Hài Nhi, thì hãy phân phát cho người khác; các bạn hãy đến bên Hài Nhi như 
tôi, đến với sự khó nghèo trong lòng và với hai bày tay trắng, thì rồi các bạn sẽ 
nhận được tất cả. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đừng mất sự tin tưởng trong gia đình 
‘Chúng ta đừng mất sự tin tưởng trong gia đình! Thật đẹp khi chúng ta có thể 
luôn mở lòng mình với người khác, và không giấu diếm điều gì. Nơi nào có tình 
yêu thương, nơi đó cũng có thông hiểu và tha thứ.’ 
Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng lễ Thánh Gia, 
đánh dấu Năm Toàn xá Lòng Thương xót.   
‘Các gia đình thân mến, cha giao cho tất cả các con sứ mạng quan trọng nhất 
này, cuộc hành hương bên trong đời sống gia đình, một sự mà thế giới và Giáo 
hội cần hơn bao giờ hết.’ 
Nhắc lại đoạn kinh thánh về chuyến hành hương của Thánh Gia lên đền thờ 
Jerusalem, Đức Phanxicô chỉ ra rằng, ‘điều quan trọng là gia đình chúng ta cùng 
đi với nhau đến một mục tiêu duy nhất! Chúng ta biết rằng chúng ta có một con 
đường để đi với nhau, một con đường qua đó chúng ta gặp các khó khăn, nhưng 
cũng gặp được những thời khắc vui mừng và an ủi. Và trên cuộc lữ hành đời 
sống này, chúng ta cũng cùng chia sẻ với nhau trong những lời cầu nguyện. 
Con gì đẹp hơn thế, còn gì đẹp hơn một người cha người mẹ chúc lành cho con 
cái mình vào đầu và cuối ngày, làm dấu thánh giá lên trán con, như đã làm trong 
lễ rửa tội vậy? Đây chẳng phải là lời cầu nguyện đơn giản nhất mà bậc cha mẹ có 
thể làm cho con cái mình sao? Chúc lành cho con cái, nghĩa là tín thác chúng cho 
Chúa, như ông Elkanah và bà Anna, thánh Giuse và Đức Mẹ, để Chúa là che chở 
và nâng đỡ cho chúng suốt ngày.’ 
Rồi Đức Giáo hoàng nhấn mạnh lần nữa về những hành vi cụ thể. Điều quan 
trọng với các gia đình là cùng đọc kinh ngắn trước bữa ăn, để tạ ơn Chúa vì 
những tặng vật này và để học biết cách chia sẻ những gì mình nhận được cho 
những ai đang cần đến hơn. Đây là những hành vi nhỏ, nhưng hướng đến một vai 
trò đào luyện lớn của gia đình trong cuộc lữ hành đời sống thường nhật.’ 
Cuối cuộc hành hương, Chúa Giêsu về lại Nazareth và vâng phục cha mẹ. Hình 
ảnh này cũng chứa đựng một giáo huấn thật đẹp về gia đình. Một cuộc lữ hành 
không kết thúc khi chúng ta đến đích, nhưng là khi chúng ta về nhà và trở lại 
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cuộc sống thường nhật, đưa các hoa trái cảm nghiệm thiêng liêng vào thực hành. 
Đức Phanxicô kết lời, ‘Trong Năm Thánh Lòng Thương xót, mọi gia đình Kitô 
có thể trở nên một nơi hành hương trên hành trình cảm nghiệm niềm vui của tha 
thứ. Tha thứ là yếu tính của tình yêu, tha thứ có thể hiểu được sai phạm và sửa 
đổi chúng. Chúng ta sẽ khốn nạn thế nào, nếu Thiên Chúa không tha thứ cho 
chúng ta! Trong gia đình, chúng ta học cách để tha thứ, bởi chúng ta chắc rằng 
chúng ta được thông hiểu và nâng đỡ, cho dù phạm sai lầm đến thế nào.’ 
Nét quốc tế trong thánh lễ nửa đêm ở Rôma 
Cũng như năm ngoái, các trẻ em từ những nước Đức Phanxicô đến thăm năm 
nay ở trong đoàn rước với ngài từ đầu thánh lễ Giáng Sinh. 
Đó là mười lăm em tuổi từ 6 đến 11. Các em đến từ Kenya, Uganda, Trung Phi, 
Sri Lanka, Phi Luật Tân, Mỹ và Mễ Tây Cơ. Đây là những nước Đức Phanxicô 
đã đến thăm năm vừa qua hay sắp đến (ngài dự trù đi Mễ Tây Cơ tháng 2-2016) 
Sự hiện diện của các trẻ em ở năm châu lục – một em bé gái Belgo-Công gô, hai 
em bé trai người Ý đại diện Âu Châu – đã đem lại nét quốc tế trong thánh lễ 
Giáng Sinh ở Đền thờ Thánh Phêrô. 
Mặc y phục truyền thống, các em ở trong đoàn rước cùng với Đức Giáo hoàng 
đem hoa đến tượng Chúa Hài Đồng đặt trong máng cỏ, một nghi thức truyền 
thống mở đầu cho một thánh lễ Giáng Sinh long trọng. Năm ngoái, mười em đến 
từ các nước Đức Phanxicô đã đến thăm cũng làm nghi thức tương tự. 
Nét quốc tế cũng thể hiện qua các bài đọc với nhiều ngôn ngữ khác nhau: bài đọc 
đầu tiên bằng tiếng Bồ Đào Nha, thánh vịnh là tiếng Ý và bài đọc hai bằng tiếng 
Anh. Lời nguyện giáo dân cũng được đọc bằng các tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, 
Pháp, Trung Quốc và Armênia, ngôn ngữ của Chúa Giêsu Nadarét. 
Vé số từ thiện của Đức Giáo hoàng để giúp người tị nạn và vô gia cư 
Đây là lần thứ ba, Đức Phanxicô đã dùng quà tặng của mình để làm giải trúng 
cho cuộc xổ số lấy tiền giúp người tị nạn và người vô gia cư. 
Hãng tin Ý SIR cho biết, ngày 2 tháng 2-2016 sẽ có cuộc xổ số đặc biệt theo luật 
định để lấy tiền giúp người tị nạn và người vô gia cư. 
“Trong mùa Noel này không những khó khăn về kinh tế mà còn khó khăn về tâm 
hồn, sáng kiến này trở thành dịp tốt không những để trao đổi quà mà còn để thực 
hiện tình tương trợ có thể”, Đức Diego Ravelli, trưởng văn phòng Từ thiện cho 
biết. 
Như những lần xổ số trước, lần này Đức Phanxicô sẽ có khoảng mười hai món 
quà có giá trị như chiếc xe Lancia Ypsilon và đồng hồ Rolex, ngoài ra còn có 
hơn ba mươi lô an ủi. 
Giá vé là 10 ơrô và được bán ở tiệm thuốc Vatican, văn phòng bưu điện, quầy 
bán tem, các Viện bảo tàng Vatican. 
Đức ông Ravelli giải thích, “mua vé số là tặng một món quà, là làm một hành 
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vi nhỏ nhưng cụ thể. Dịp may để trúng món quà của Đức Giáo hoàng, món quà 
ngài đã nhận và đem cho lại và tin chắc mình còn trúng một giải quý hơn… đó là 
niềm vui chia sẻ một ít tình thương…” 
Tín hữu hồi giáo bảo vệ tín hữu kitô: “Giết chúng tôi hết đi, hoặc để chúng 
tôi yên.”  
Kenya: Trên một chiếc xe buýt bị tấn công, các hành khách hồi giáo đã bảo vệ 
tín hữu kitô. Họ từ chối sự đối xử phân biệt vì tôn giáo. “Giết chúng tôi hết đi, 
hoặc để chúng tôi yên.” Khi từ chối không chịu tách ra vì tôn giáo, các hành 
khách Hồi Giáo trên chiếc xe buýt sáng thứ hai 21-12-2015 đã cứu các tín hữu 
Kitô đang ở trên xe. “Những người hồi giáo này đã gởi một sứ điệp hợp nhất rất 
quan trọng, họ nói lên sứ điệp tất cả chúng ta là người Kenya và chúng ta không 
thể chia rẽ nhau do Con người gây ra”, Bộ trưởng Nội vụ Kenya, ông Joseph 
Nkaissery đã tuyên bố như trên. 
Các người tấn công yêu cầu tất cả hành khách xuống xe, họ muốn chia người 
Kitô giáo ra một bên, người Hồi giáo ra một bên nhưng người Hồi giáo đã từ 
chối. 
Trong các tháng vừa qua, các thanh niên shebab thuộc tổ chức Al-Qạda đã gây ra 
nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Kenya, họ thường giết các tín hữu kitô nhưng 
không giết các tín hữu hồi giáo. Từ năm 2013, có hơn 400 người bị giết trong các 
cuộc tấn công của thanh niên shebab ở Kenya. 
Các trẻ em bị bệnh được gặp Đức Giáo hoàng 
Một cuộc gặp gỡ còn ghi mãi trong ký ức của các em. Mười hai em tuổi từ 9 đến 
17 đang được chữa bệnh ở Viện Gustave-Roussy (IGR) của thành phố Villejuif, 
ở bệnh viện Kremlin-Bicêtre và các em ở giáo xứ Paray-Vieille-Poste (Essonne, 
nước Pháp) đã tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 30 tháng 12 ở Quảng 
trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến này, Đức Giáo hoàng đã tuyên bố: 
“Tôi rất vui mừng được đón tiếp giáo dân hành hương vùng nói tiếng Pháp, đặc 
biệt các em bị bệnh và các người thân cận của các em. Trong dịp lễ Giáng sinh 
này, chúng ta cần nhớ lại, chúng ta phải phục vụ cho những người nhỏ bé nhất”. 
Sau đó Đức Phanxicô đến gặp các em và ban phép lành cho các em, ngài thăm 
hỏi từng em một. Em Mathias thuộc giáo xứ Paray cho biết, “ngài xin chúng con 
cầu nguyện cho ngài”. Còn em Clémence 14 tuổi thì rất vui vì “ngài đã ký tặng 
con.” Em Mathilde, 17 tuổi được chữa trị ở Viện Gustave-Roussy thì rất xúc 
động, với em, đây là giây phút cảm xúc sâu đậm. “Con không phải là tín hữu 
nhưng đây là một giây phút cao lớn trong đời con. Đức Giáo hoàng là người kết 
hợp nhiều người ở trên tất cả các nước, vậy mà ngài rất khiêm tốn. Con rất xúc 
động về buổi gặp gỡ này. Sau các cuộc tấn công khủng bố, con được sống giây 
phút này thật là an ủi.” Một cuộc gặp gỡ mang sức mạnh và hy vọng để chống lại 
cơn bệnh. 
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Hồng Y cố vấn Giáo Hoàng Phanxicô sắp thăm Việt Nam   
MUNICH. ĐHY Reinhard Marx, TGM Munich, Chủ tịch HĐGM Đức, sẽ viếng 
thăm Việt Nam từ ngày 8 đến 17-1-2016. 
Thông cáo của HĐGM Đức công bố ngày 29-12-2015 cho biết, trong cuộc viếng 
thăm tại ”Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Đông Nam Á, ĐHY Marx 
muốn tìm hiểu về một Giáo hội đang lớn mạnh trong một tình trạng khó khăn”. 
ĐHY sẽ dừng lại tại thủ đô Hà Nội, giáo phận Vinh ở miền Trung, và TP HCM, 
thủ đô kinh tế của Việt Nam. 
Trong 10 ngày viếng thăm, ĐHY Marx sẽ gặp gỡ ĐHY Phêrô Nguyễn Văn 
Nhơn, TGM Hà Nội, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM giáo phận Sài Gòn, 
và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp của giáo phận Vinh, cũng là Chủ tịch Ủy 
ban GM Việt Nam về Công lý và Hòa bình. Ngoài ra, ĐHY cũng có cuộc gặp gỡ 
và trao đổi tại Đại sứ quán Đức. 
ĐHY Reinhard Marx năm nay 62 tuổi, sinh ngày 21-9-1953, nguyên là GM 
Trier, giáo phận cổ kính nhất của Đức, trước khi được ĐTC Biển Đức 16 thuyên 
chuyển về Munich ngày 30-11-2007 và thăng Hồng Y ngày 20-11-2010, lúc ấy 
ngài là vị trẻ nhất trong Hồng y đoàn. ĐHY được coi là người được ĐTC 
Phanxicô đặc biệt tín nhiệm. Ngài là thành viên Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của 
ĐTC về việc cải tổ giáo triều Roma và cũng là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của 
Tòa thánh, gồm 8 HY và 7 giáo dân, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế 
và tài chánh của Tòa Thánh. Ngoài ra, ĐHY cũng là chủ tịch Ủy ban GM Liên 
hiệu Âu Châu gọi tắt là Comece. 
Trong số khoảng 90 triệu dân tại Việt Nam, có từ 6 đến 7% là tín hữu Công Giáo 
thuộc 26 giáo phận, tương đương với 7% dân số toàn quốc và là Giáo Hội Kitô 
lớn nhất tại Việt Nam. 
Không được dùng ván trượt hoverboard trong thánh lễ 
Ván trượt hoverboard đang là món quà công nghệ hot trong năm nay. Nó là một 
dụng cụ trượt điện tử cân bằng tự động, nhưng có thể tăng tốc quá mạnh đẩy 
người dùng bay xuống đất. 
Một linh mục ở Phi Luật Tân đã kết thúc thánh lễ đêm Giáng Sinh với một bài 
hát Giáng Sinh trình diễn trên chiếc ván trượt này. 
Nhưng Giáo phận San Pablo không thích chuyện này cho lắm. 
Tòa Giám mục đã ra thông báo hôm thứ ba, gọi việc làm liều lĩnh này là ‘sai trái’ 
và tuyên bố vị linh mục này bị đình chỉ. 
Theo tuyên bố thì, ‘Linh mục nói rằng đây là một lời thức tỉnh cho bản thân, cha 
nhận thức được việc làm của cha là không đúng, và cha hứa sẽ không tái diễn. 
Cha sẽ không được quản xứ, và phải có thời gian để suy nghĩ về sự kiện vừa qua. 
Cha muốn xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.’ 
Tuyên bố này cũng khẳng định, ‘Thánh lễ là hình thức thờ phượng cao nhất của 
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Giáo hội. Do đó, đây không phải là màn trình diễn cá nhân để ai đó nổi hứng làm 
những chuyện thu hút sự chú ý.’ 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

_ 01/3/ 2016: Lễ Hiển Linh 
_ 01/10/2016: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 
_ 01/17/2016: Chúa Nhật II Quanh Năm C 
_ 01/24/2016: Chúa Nhật III Quanh Năm C 
_ 01/31/2016: Chúa Nhật IV Quanh Năm C 
  

VƯỜN ADONG & EVA 
Cuộc tình dưới mưa và Bài thánh ca buồn khắc khoải 40 năm 

 
(Trong ảnh: nhạc sĩ 
Nguyễn Vũ trình bày 
ca khúc Bài Thánh ca 
buồn). 
 
“Bài thánh ca buồn” là 

một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi 
dịp Giáng sinh.  
Gần nửa thế kỷ trôi qua, giai điệu Bài Thánh ca đó còn nhớ không em của nhạc sĩ 
Nguyễn Vũ vẫn không ngừng ngân vang, len lỏi vào tâm thức từ người dân đô 
thị đến những vùng quê. 
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội 
nhưng suốt thời thơ ấu ông sống ở Đà Lạt. Những năm tháng tuổi 
thơ sống ở thành phố sương mù đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật 
của ông trong đó có “Bài thánh ca buồn”. 
Không chỉ sáng tác nhạc, Nguyễn Vũ còn hát rất hay. Từ nhỏ, ông đã chơi được 
nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano…và hát cho Ban thiếu nhi của Đài 
Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh đã đoạt giải Nhất 
đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổchức. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ và nhạc sĩ 
Đức Huy là anh em con cô, con cậu. Khi còn nhỏ Nguyễn Vũ và Đức Huy cùng 
sinh hoạt “sói con” (hướng đạo sinh) với nhau. Nguyễn Vũ thường qua nhà Đức 
Huy hướng dẫn cho Đức Huy chơi đàn thuở Đức Huy 14-15 tuổi. 
Năm 1965, Nguyễn Vũ có tác phẩm đầu tay là ca khúc “Loài chim biển”. Hai 
năm sau, tên tuổi nhạc sĩ mới được giới yêu nhạc biết đến nhiều qua loạt ca khúc 
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có chữ “cuối”: “Lời cuối cho nhau”, “Nhìn nhau lần cuối” và “Bài cuối cho 
người tình”. Rồi sau đó, ấn tượng nhất là“Bài thánh ca buồn”. 
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết: “Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán 
giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời 
gian trai trẻ của mình. Cái thời mà tôi chỉdám ngắm nhìn người tôi mến, không 
dám mở lời làm quen…" 
“Thuở tôi là một cậu bé 14 tuổi ngày đi lễ ở nhà thờ Con gà (TP.Đà Lạt), sở dĩ 
tôi “chịu khó” đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày 
vẫn đi ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai 
mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc bồng bềnh trong gió cao 
nguyên. Ngày qua ngày, suốt hơn ba tháng trời, tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái 
đuôi” của cô ấy. Kẻ trước người sau, mỗi bận đi lễ về phải đi bộ hơn 3km đường 
đèo nhưng một lời bẻ đôi tôi không dám thốt. Lòng thành của tôi chỉ được hưởng 
một ân huệ cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi…”. 
Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, tan lễ thì trời đổ mưa to, côấy nép vào 
một mái hiên trú mưa, tôi cũng…trú tạm bên cạnh, hai người đứng cách nhau 
độ một gang tay.. Lẫn trong tiếng mưa vang lên giai điệu quen thuộc của bản 
thánh ca “Đêm thánh vô cùng” (Silent Night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy: 
“Đêm Thánh vô cùng/ Giây phút tưng bừng/ Đất với trời, se chữđồng…”. Cô ấy 
đưa tay hứng những giọt nước mưa và khe khẽ hát theo. Tôi lặng người. Giọng 
hát cô ấy buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy run, khẽ đưa tay vuốt nhẹ những 
hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo của cô ấy. Cô ấy bất chợt quay sang tôi 
nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn nghen!”. 
Mưa tạnh, “người trong mộng” đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 
tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ vì “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi 
bỗng dại khờ”. 
Ba ngày sau, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tâm trạng tôi lúc đó y 
như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó, mỗi khi chợt nghe bài “Đêm 
thánh vô cùng” lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa 
thiên thần của “người ấy”. 
Ôm hình bóng ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lại “Đêm thánh vô cùng” 
từ chiếc máy đĩa, bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên 
như trẻ thơ – tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi trần thời gian – chợt ùa về trong 
ký ức, thôi thúc tôi và “Bài thánh ca buồn” ra đời. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Lời Tạ Ơn Cho Một Khuôn Mặt Mới  
Phùng Annie Kim  
Patrick Hardison hay mọi người thường gọi anh là Pat đang ngán ngẩm vì công 
việc làm ăn có mòi ế ẩm. Cửa hàng bán vỏ xe hơi trên đường Main của anh 
không hiểu sao dạo này vắng khách. Nó nằm trong một khu thương mại thuộc 
thành phố Senatobia. Senatobia gốc là tiếng của người da đỏ “Senatohoba”, dịch 
sang tiếng Mỹ có nghĩa là “White Sycamore” là thành phố nhỏ thuộc quận Tate 
về phía Tây Nam tiểu bang Mississippi. 
Thành phố Senatobia đang chìm trong cái nắng gắt và cái nóng bức của buổi trưa 
hè oi ả. Cây cối đứng lặng. Không một ngọn gió. Đường phố và bãi đậu xe thưa 
thớt bóng người. Người dân sống trong thành phố này đang trốn cái nóng và cái 
nắng ở trong nhà hay trong những nơi có máy điều hòa không khí. Nhiệt độ mùa 
này có khi lên đến một trăm mười độ F.. Bỗng tiếng điện thoại reo vang. Pat 
phóng vội lên xe. Có một đám cháy không xa lắm. 
Khi còn học trung học Pat thích ngành cứu hỏa. Nghề buôn bán vỏ xe hơi là 
nghề tay mặt và là nguồn sinh kế chính của gia đình anh gồm một vợ và năm con 
từ nhiều năm nay. Anh là một lính cứu hỏa đã nghỉ việc nhưng vì yêu nghề, anh 
sẵn sàng tự nguyện phục vụ khi Sở Cứu Hỏa cần.Anh cũng là một khuôn mặt 
quen thuộc trong số hai mươi người trong thành phố tình nguyện làm công việc 
nguy hiểm và đầy bất trắc này.Anh được thông báo có một căn nhà trong khu 
“townhouse” đang cháy và anh lúc nào cũng sẵn sàng tham gia việc chữa cháy 
mà không có một chút thù lao nào. 
Khi đội cứu hỏa đến nơi thì ngọn lửa đã bốc cao đến trần nhà phía sau nhà bếp. 
Người chồng chạy thoát ra ngoài và la lớn rằng bà vợ ông ta còn bị kẹt trong đó. 
Pat và ba đồng nghiệp đội mũ an toàn, mang mặt nạ chống khói và bộ quần áo 
bảo hộ đặc biệt của lính cứu hỏa. Từ cửa trước, họ tiến từng bước vào trong, vừa 
gọi vừa nhìn chung quanh tìm người đàn bà. Bất ngờ trần nhà sụp xuống chỗ Pat 
đang đứng. Cả một khối lửa chụp vào mặt Pat, bắt vào chất nhựa của chiếc mặt 
nạ làm chiếc mặt nạ bốc cháy, tan chảy ra cùng lúc với khuôn mặt anh. Trong lúc 
nguy biến, anh vẫn còn tỉnh táo tìm cách tháo bỏ mặt nạ ra, nín thở và nhắm mắt 
lại. Hành động này giúp ngăn khói không xông vào cổ và phổi đồng thời bảo vệ 
được đôi mắt. Tháo bỏ chiếc mặt nạ cũng là lúc sự đau đớn từ khuôn mặt cháy 
đen, nóng rát và biến dạng lan đến toàn thân làm anh mờ mắt, lảo đảo. Anh quỵ 
xuống trong tay của những người bạn đồng nghiệp. Họ kéo anh ra khỏi ngôi nhà 
trong tình trạng sức khỏe thật là tồi tệ. 
Đó là ngày năm tháng chín năm hai ngàn lẻ một, “ngày định mệnh”của người 
lính cứu hỏa hai mươi bảy tuổi vì khuôn mặt của anh từ nay không còn là khuôn 
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mặt của một con người bình thường. 
Pat được đưa vào bệnh viện chữa trị suốt sáu mươi ba ngày với nhiều cuộc giải 
phẫu. Anh đã mất hai tai và môi, cái mũi chỉ còn là miếng xương và mô mí mắt 
không còn khiến anh không thể nhìn rõ được. Nếu để lâu, anh có thể bị mù. Anh 
không dám nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt đáng sợ, khuôn mặt của loài 
ma quái đã làm cho ba đứa con nhỏ của anh Alison, Dalton và Averi khóc thét 
lên khi nhìn thấy bố từ bệnh viện trở về. 
Anh tâm sự làm sao trách được các con khi anh nhìn anh trong gương, anh cũng 
sợ...chính mình. Cái đầu trọc lóc, hai bên trơn tuột không có lỗ tai, đôi mắt nhỏ 
như hai cái lỗ, không có mí mắt trên, hấp háy và ti hí như mắt của loài kỳ nhông, 
cái miệng phẳng lì, méo mó, không có môi, cái mũi trơ xương nhọn hoắt. Kinh 
khủng nhất là những lớp da biến dạng, nhăn nhúm, chảy xệ xếp lớp trên mặt làm 
mặt anh thật đáng sợ. 
Anh kể anh đã tìm cách đùa giỡn với chúng, kể chuyện về những con gấu anh đã 
đánh nhau với gấu nhưng chúng vẫn bỏ chạy, la hét và khóc ầm ỹ. Những giọt 
nước mắt của các con, của vợ anh cũng chính là những giọt nước mắt rơi từ hai 
cái lỗ nhỏ bất hạnh ấy để rồi có những lúc quá đau khổ anh đã muốn “Thà chết đi 
cho rồi”!. “Sống như thế không phải là đời sống”. 
Trong vòng bảy năm sau đó, Pat đã trải qua liên tục bảy mươi ba ca phẫu thuật 
lớn nhỏ. Các bác sĩ đã dùng mô thịt và da đùi để tái tạo lại khuôn mặt gồm 
miệng, mũi và mí mắt nhưng cũng không thể làm cho khuôn mặt Pat trở nên bình 
thường. Một người bạn thân đau lòng trước sự đau đớn hành hạ thể xác Pat, sự 
mặc cảm trước đám đông và từ chối không muốn gặp ai, cuộc hôn nhân kéo dài 
được mười năm đến nay đã kết thúc, tâm lý bị các con ghê sợ và tránh xa, lại 
thêm chứng nghiện thuốc giảm đau và công việc kinh doanh bị trở ngại đã khiến 
cho người bạn này viết thư cho tiến sĩ Eduardo Rodriguez, người y sĩ tài năng đã 
thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép mặt thành công năm hai ngàn lẻ hai tại Đại học 
Trung tâm Y Tế Maryland. Pat cầu xin sự giúp đỡ của ông, một cơ hội để đưa 
anh trở về đời sống bình thường. Nhận được thư, tiến sĩ Rodriguez hứa sẽ cố 
gắng hỗ trợ trường hợp của Pat và đưa anh vào danh sách chờ đợi vào tháng tám 
năm hai ngàn lẻ bốn. 

 
 
 
 
  
 

Khuôn mặt Patrick bị tàn phá và khuôn mặt mới sau giải phẫu. 
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               Bác sĩ gốc Cuba Eduardo Rodrigue 
Ân nhân hiến tặng mặt và Pat trước khi bị tai nạn 
                                                               
Mười năm chờ đợi ca mổ, mười bốn năm sống trong đau khổ và gần như 
tuyệt vọng vì nổi bất hạnh, người khác có thể đã bỏ cuộc nhưng đối với Pat, 
anh đã có những đức tính cần thiết như can đảm, kiên nhẫn, sự tận tụy, trách 
nhiệm, niềm tin và hy vọng. Bác sĩ Rodriguez đã nhận xét Pat là một bệnh 
nhân được tuyển chọn hoàn hảo, một “ perfect candidate” thích hợp để thực 
hiện ca mổ phức tạp này. 
Con đường thực hiện ca mổ này đòi hỏi Pat phải trải qua nhiều cuộc thí 
nghiệm, bảo đảm Pat sẵn sàng về tâm lý và thể chất nhưng vấn đề quan 
trọng nhất là phải tìm người hiến tặng các bộ phận thích hợp với cơ thể của 
Pat. Một người gốc Á châu, một phụ nữ, đợi đến người thứ ba là David 
Rodebaugh sống ở Brooklyn New York mới đúng là người mà bác sĩ hài 
lòng. 
David hai mươi sáu tuổi, làm nghề thợ máy, một tay đua xe gắn máy đã từng 
thắng nhiều giải thưởng, có máu giang hồ, có cùng loại máu, loại tóc, màu 
da, cấu trúc xương, cân nặng phù hợp với cơ thể của Pat. David lái xe gắn 
máy tránh một người phụ nữ trên đường làm anh ta ngã xuống. David không 
đội mũ bảo hiểm nên đầu đập mạnh trên đường. Bác sỹ đã mổ David hai lần 
nhưng David bị hôn mê, rơi vào đời sống thực vật. Gia đình đã đồng ý rút 
ống thở để David ra đi. Theo ý nguyện của David để lại, anh hiến tặng toàn 
bộ cơ thể cho chương trình “Live-On NY” hay còn gọi là “The New York 
Organ Donor” trong đó có khuôn mặt của David dành cho Pat. 
Tiến sĩ Eduardo Rodriguez khoa trưởng trung tâm y khoa Langone của 
trường đại học New York bắt đầu ca mổ vào lúc bảy giờ rưỡi sáng ngày 
mười bốn tháng tám với một đội ngũ bác sĩ giỏi và y tá chuyên nghiệp gồm 
một trăm người. 
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước khi mổ, khuôn mặt David phẳng và dẹp, 
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hai bên lỗ tai có xiên lỗ và có một cái sẹo hình móc câu ở sọ trong ca mổ 
trước đây. Lát nữa đây, khuôn mặt này sẽ được bàn tay khéo léo của bác sĩ 
Rodriguez tách ra khỏi hộp sọ và nổi lềnh bềnh trong một thau có dung dịch 
lạnh pha chất dùng để bảo quản cho cho sự tuần hoàn máu (hemodynamic 
preserving solution). Nó không còn là của David. Nó cũng chưa thuộc về 
Pat. 
Khi các bác sĩ khám nghiệm và tuyên bố rằng bộ não đã chết, bác sĩ 
Rodriguez lạng da đầu của David từ phía sau đến hai bên mang tai rồi vòng 
qua mũi. Thủ thuật tinh xảo và tài năng của vị bác sĩ người xứ Cuba này là 
làm thế nào cắt các mô “tissue” mà vẫn giữ được các sợi thần kinh, các bắp 
thịt, hai động mạch cổ đưa máu từ tim đến các bộ phận như đầu, óc, mặt, cổ 
(carotid arteries) và hai tĩnh mạch cổ đưa máu từ đầu về tim. (internal 
jugular veins). 
Trong khi tiến hành phẫu thuật, một sự trục trặc bất ngờ xảy ra đó là tĩnh 
mạch cổ của David lớn hơn của Pat làm Pat bị chảy máu nhiều. Bác sĩ 
Rodriguez phải làm một thủ thuật đưa tĩnh mạch vào một cái lỗ được khoét 
thật nhỏ trên cạnh động mạch của Pat để cho máu chảy vào tĩnh mạch này 
làm cho máu ngưng chảy. 
Hai phòng mổ cạnh sát nhau. Pat nằm trong phòng mổ phía bên kia trong 
tình trạng mê sâu. Anh không biết rằng khuôn mặt mới của David đang trên 
đường di chuyển. Bác sĩ Rodriguez đeo bao tay, ông chậm rãi nhúng sâu vào 
dung dịch có máu đỏ, lấy khuôn mặt ra khỏi cái chậu, vẫy nhẹ cho máu nhỏ 
xuống hết rồi ông nghiêng mặt nhìn lên ống kính chụp hình. Khi giơ cao 
trước máy chụp hình, khuôn mặt hình như phồng to hơn. Nó không còn là 
khuôn mặt của David nữa. Cái trán hẹp hơn. Hai gò má phình to hơn. Hai 
cái môi xệ xuống như đang mỉm cười. Bác sĩ Rodriguez và các bác sĩ phụ tá 
đều biết công việc mình phải làm. Họ nâng khuôn mặt của David đặt lên 
trên khuôn mặt của Pat. Họ cắt bỏ các vết sẹo, nối lại các mạch máu và giây 
thần kinh, sắp xếp lại các xương mặt, phục hồi hai mí mắt, điều chỉnh lại hai 
môi, sau đó “drapping” phủ lớp da trên mặt Pat như người ta trải chiếc khăn 
trải giường. 
Hai mươi sáu tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng. Từ khi chuẩn bị trước khi 
mổ, tiến hành làm phẫu thuật, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau ca mổ, số 
tiền chi phí lên tới con số từ tám trăm năm chục ngàn đến một triệu đồng. Số 
tiền này được trường đại học tài trợ. Đây là ca mổ tốn tiền nhất từ trước đến 
nay. Đó cũng là ca mổ phức tạp mất nhiều thời gian và có số bác sĩ và y tá 
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tham gia đông nhất. 
Trở lại ngành y khoa chỉnh hình, các ca mổ lớn cấy ghép mặt thành công và 
nổi tiếng trên thế giới trong vòng hơn mười năm nay đếm trên đầu ngón tay 
như năm hai ngàn lẻ một, bà Connie Culp, bốn mươi sáu tuổi bị chồng bắn. 
Năm hai ngàn lẻ năm, bà Isabelle Denoire ba mươi tám tuổi, người Pháp bị 
chó cắn. Năm hai ngàn mười, Oscar Wells ba mươi mốt tuổi bất ngờ lỡ tay 
tự bắn vào mặt. Năm hai ngàn mười một, Dallas Wiens, hai mươi tuổi làm 
nghề xây dựng bị phỏng vì điện giật... Đánh giá về sự thành công ca mổ của 
Pat, bác sĩ khoa trưởng trường đại học y khoa Robert Grossman nói: “ Đây 
là cái mốc chính và cũng là sự đóng góp quan trọng và to lớn về sự tiến bộ 
trong lãnh vực khoa học và ngành y khoa”. 
Điều lo ngại nhất của giới y sĩ trong việc tiến hành phẫu thuật thay hoặc 
ghép các bộ phận đó là cơ thể chống lại sự tiếp xúc với các tế bào lạ.Trong 
vòng ba tháng theo dõi, bệnh nhân phải dùng một loại thuốc đặc trị chống lại 
sự đào thải các bộ phận cấy, ghép trong cơ thể.Theo thống kê, cứ ba trong 
năm trường hợp thay hay cấy, ghép, bệnh nhân chết vì các bộ phận mới 
không thích hợp này. 
Da là bộ phận lớn và bảo vệ cơ thể. Nó là người lính đầu tiên và mạnh nhất 
chống lại bệnh tật và các vi trùng xâm nhập. Vì thế sau sáu tháng theo dõi và 
uống thuốc cho đến suốt đời, cơ thể Pat càng ngày phục hồi khá hơn. Pat có 
thể ăn được thức ăn bình thường mặc dù nói chưa rõ. Các vết sưng đỏ ở mặt 
xẹp và tan dần. Pat có thể đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, đeo tai giả đi mua 
sắm trong cửa hàng Macys mà không bị ai dòm ngó hay để ý về sự khác lạ 
trên khuôn mặt mới. Một khuôn mặt bình thường như những khuôn mặt của 
những người chung quanh được xã hội chấp nhận. 
 
Sau đây là những lời tâm sự của Pat. 
 
Sau ca mổ ngày mười bốn tháng tám năm hai ngàn mười bốn thành công, 
mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tập một thói quen đó là đứng trước gương, tôi 
nhìn tôi trong gương với tất cả sự nhận biết từng cử chỉ và hành động mình 
đang làm. Tôi lấy tay xoa nhẹ và chậm rãi trên đôi má bầu bĩnh và toàn 
khuôn mặt tròn trịa với tất cả sự trân trọng. Cảm giác trơn láng, nhẵn nhụi, 
mịn màng của màu da trắng làm tôi liên tưởng đến một người, hơn cả một 
người bạn, một ân nhân, người cứu rỗi đời tôi: David Rodebaugh. Anh đã 
cho tôi làn da này. 
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Mỗi khi tôi xoa nhẹ và chậm rãi trên đôi má dọc theo hai bên thái dương, 
dưới cằm rồi vòng lên trên môi, hai tay tôi có cảm giác nham nhám, thô 
tháp, tôi biết rằng đó là những tế bào của những sợi râu quai nón và râu mép 
đang hoạt động. Chúng đang nhú dần từng ngày dưới làn da như những đóa 
hoa từ từ hé nụ. Chúng sẽ mọc dài ra rất nhanh, có sợi dài sợi ngắn và màu 
nâu đen. Đó là những sợi râu mạnh khỏe, đầy sức sống của David đang sống 
dậy trong làn da này và trên khuôn mặt tôi. Tôi không có râu quai nón. Đó là 
những sợi râu của người đã hiến tặng: David Rodebaugh. 
Mỗi khi tôi nhìn đôi mắt tôi trong gương với hai lằn mí rất rõ làm cho đôi 
mắt càng ngày càng mở to ra sau khi hết sưng. Trên đôi mắt là cặp lông mày 
mọc khá dầy và có màu nâu đen cùng với màu của những sợi râu, tôi có cảm 
tưởng đôi mắt David đang nhìn và cười với tôi như muốn nói rằng sao chúng 
ta trông giống nhau thế hả anh bạn Pat? 
Tôi thường ôm những đứa con tôi và hôn chúng trước giờ đi ngủ. Đôi môi 
của tôi màu hồng, hình giống như chiếc thuyền, có một nhân trung rất sâu ở 
chính giữa, môi trên mỏng hơn môi dưới. Khi môi tôi chạm trên đôi má mịn 
màng của những đứa trẻ, tôi có cảm giác đôi môi ấy mềm, láng, ngọt ngào 
của tình yêu thương. Khi David còn sống, tôi nghĩ rằng đôi môi yêu thương 
ấy đã từng hôn lên những đôi môi của nhiều người con gái trong cuộc đời 
của David, chàng thanh niên đẹp trai và lãng tử đã cho tôi một đôi môi đẹp 
và gợi cảm hơn cả đôi môi của tôi trước kia. 
Tôi với David bây giờ là một. Chúng tôi có trong nhau. David không còn 
sống nhưng mẹ anh người phụ nữ tốt bụng đã đồng ý ký tên hiến tặng khuôn 
mặt David cho tôi. Khi đến thăm và nhìn khuôn mặt tôi, bà tưởng đã nhìn 
thấy con trai bà. Bà cảm động ôm tôi khóc òa và nói với tôi rằng: “Phép lạ 
của David sẽ sống mãi” (The miracle of David will live on). 
Đúng như thế. Khuôn mặt của tôi là một “phép lạ” mà đứa con bất hạnh của 
bà đã ban cho một người đã chịu nỗi bất hạnh suốt mười bốn năm qua. Hạnh 
phúc của tôi bây giờ là sự bất hạnh vĩnh viễn của bà. Tôi không biết dùng lời 
lẽ nào để chia sẻ sự đau khổ của bà mẹ mất con cũng như tôi cũng không 
biết diễn tả thế nào về niềm hạnh phúc của người được xã hội chấp nhận là 
một con người. Sau tai nạn, trải qua nhiều sự đau đớn về thể xác và tâm lý, 
giữa sống và chết, hạnh phúc và đau khổ, được và mất... đối với tôi bây giờ 
cũng chỉ là những ảo ảnh của cuộc đời. 
Người thứ ba tôi muốn nhắc đến với tất cả lòng biết ơn cùng với lòng kính 
mến, nể phục về tài năng và đạo đức của người y sĩ trong ngành y khoa đó là 
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bác sĩ Eduardo Rotriguez. Khuôn mặt hiến tặng của David nếu không có đôi 
bàn tay khéo léo, tấm lòng nhân hậu, sự nhiệt tình và bộ óc siêu đẳng của 
ông trong nghề nghiệp chuyên môn, tôi sẽ tiếp tục sống trong cõi địa ngục 
trần gian đến cuối đời. Từ sự tuyệt vọng vì chờ đợi ca ghép mặt suốt mười 
năm quá lâu, ông đã an ủi tôi “Dont let you down”. Từ sự bi quan, ông cho 
tôi phân nửa sự lạc quan và sự thật “ It could give you a normal face or 
could kill you”. 
Từ sự đau đớn về thể xác, ông cho tôi niềm tin rằng sẽ có những viên thuốc 
mới sẽ làm cho tôi vượt qua cơn nghiện. Ông theo dõi sát cơ thể tôi từ khi có 
đủ những điều kiện tiến hành ca mổ, khi tôi nằm trên bàn mổ cho đến sáu 
tháng sau ca mổ với ánh mắt lúc nào đăm chiêu và nghĩ ngợi sau mỗi lần 
khám bệnh hàng ngày. 
Thế rồi một hôm, ông mời tôi cùng đi mua sắm với ông trong khu Macys. 
Tôi rất ngạc nhiên vì lời đề nghị này. Tôi và ông đi lang thang một lúc lâu, 
trong lòng nghĩ rằng ông đang cần tìm mua những chiếc áo sơ mi mới. Ông 
quan sát mọi người qua lại. Không ai quay lại nhìn hay quan tâm gì đến tôi 
cả. Ông nói ông muốn chứng kiến tận mắt hình ảnh xã hội đời thường chấp 
nhận tôi như thế nào. Khi nghe ông nói đến câu này, tôi đã bật khóc. 
Trên đường về, ông khen tôi “You are special”. Tôi nói chính ông mới là 
người xứng đáng “You are special”? 
Vài ngày sau tôi được ông trực tiếp đến tận giường bắt tay, ôm tôi và báo 
cho tôi biết tôi sẽ được xuất viện sau sáu tháng chữa trị. Nụ cười của ông lúc 
ấy thật rạng rỡ. Bệnh viện đã chụp rất nhiều tấm hình tôi trong ca mổ để 
theo dõi và làm tài liệu nhưng bức hình đẹp nhất sau mười bốn năm chạy 
trốn hình ảnh mình trên ống kính đó là tôi được chụp với ông trong buổi lễ 
chia tay và với những người đã từng gắn bó với tôi trong bệnh viện. Ông đã 
tạo nên một kỳ tích trong lịch sử y khoa ngành cấy ghép mặt ở xứ Mỹ và 
mãi mãi là thần tượng của tôi. 
Ngoài ra, tôi muốn gửi những lời cám ơn đến đội ngũ các bác sĩ phụ tá bác 
sĩ Rodriguez và những người y tá mặc quần áo, đội mũ xanh làm việc âm 
thầm bên cạnh bác sĩ Rodriguez. Đó cũng là những chiếc áo trắng đi lại vội 
vã trên hành lang hay cắm cúi làm việc trong các phòng hành chánh, các 
phòng thí nghiệm, những người lao công, gác cổng, các sinh viên tập sự vô 
danh và rất nhiều người trong bệnh viện biết đến bệnh nhân Pat. Họ đã chăm 
sóc công việc vệ sinh, miếng ăn thức uống, chia sẻ từng viên thuốc, từng 
mũi kim chích trong những tiếng rên la vì đau đớn của tôi. Làm sao tôi kể 
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cho hết còn biết bao nhiêu con người đóng góp cho quỹ học bổng của sinh 
viên trường đại học “the University Grant” đài thọ cho ca mổ này. 
Cuối cùng tôi muốn cám ơn đến mái gia đình nhỏ của tôi. Các con tôi 
Cullen, đứa lớn đã vào đại học. Cullen và Brandon ngày đó chỉ đứng xa mà 
nhìn bố với ánh mặt sợ hãi. Còn ba đứa kia Dalton, Averi và Alison chắc đã 
quên hình ảnh chúng khóc thét lên và bỏ chạy khi thấy khuôn mặt của bố. 
Bây giờ chúng đã ôm tôi và cho tôi những nụ hôn nồng ấm như ôm hôn mẹ 
của chúng. 
Cuối cùng, tôi muốn cám ơn Chrissi, người vợ cũ của tôi. Chrissi đã mệt 
mỏi vì phải chia sẻ bệnh tật của tôi rất nhiều trong mười năm qua nhưng sự 
chịu đựng của người phụ nữ có giới hạn. Cô ấy còn trẻ và cần có một sự 
thay đổi. Mặc dù hạnh phúc chỉ kéo dài có mười năm nhưng cô ấy vẫn còn 
trách nhiệm với các con của tôi. Với tôi, thế là đủ lắm rồi. Dù sao, cô ấy với 
tôi vẫn còn là tình bạn. Năm đứa con tôi vẫn là chiếc cầu nối giữa bố mẹ 
chúng. 
Khuôn mặt mới. Cuộc đời mới. Niềm tin và hy vọng mới. Ngày lễ 
Thankgivings năm nay tôi muốn gửi một thông điệp đến mọi người thân yêu 
của tôi rằng trong những lúc tối tăm nhất của cuộc đời vẫn còn một tia sáng 
lấp lóe ở cuối đường hầm. Hãy bám víu lấy chút ánh sáng mong manh ấy và 
kiên nhẫn chờ đợi. Ánh sáng ấy sẽ có lúc lan tỏa và bừng sáng khi mình 
vượt qua được khúc quanh cuối đường. Tôi đang choáng ngợp đón nhận 
những tia sáng lấp lánh ấy. Đó là niềm vui đã trở lại trong trái tim tôi. 
Ý tưởng này tôi học từ bác sĩ Eduardo Rogriguez, người ơn suốt đời và cũng 
là người đã cho tôi khuôn mặt mới. 
 
Phùng Annie Kim 
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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

 

 
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 


