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

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 94 Dec/24/2012 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hữu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA  

GIÁNG SINH 2012 
 

 
 

Kính chúc: 

_ cha Quản Nhiệm  

_ và toàn thể quý ông bà, anh chị em 
thuộc CĐ Đức Mẹ La Vang 

Một mùa Lễ Giáng Sinh tràn đầy ân 
thánh, bình an tâm hồn và một năm 
mới hạnh phúc, an khang, thành đạt 
trong tình yêu quan phòng của Thiên 
Chúa. 
Nguyện ước CĐ ĐMLV luôn sống 
tinh-thần-hang-đá-Belem xưa:  
nhỏ bé, đơn sơ nhưng đầm ấm tình 
Chúa tình người. 

Chân thành kính chúc, 

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 

 



 2

 

CHƯƠNG TRÌNH 
 

CANH THỨC VỌNG GIÁNG SINH 
24/12/2012 

 

 
 

1/ Để Chúa Đến _ LM Nguyễn Duy 

2/ Noel Mùa Hồng Ân _ Ngọc Linh 

3/ Mùa Đông Thánh Ân_ Đỗ Vy Hạ 

4/ Bao La Tình Chúa _ Giang Ân 

5/ Vui Lên Sion _ LM Thành Tâm 

6/ Tôi Gặp Giêsu _ Giang Ân 

7/ Xanh Trời Noel _ LM Nguyễn Duy 

8/ Hoạt Cảnh Chúa Ra Đời 

  



 3

 



 4

 



 5



 6



 7



 8
 



 9



 10



 11

 



 12



 13



 14

 

TIN MỪNG 
Lc 2, 1-1 
Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 
Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp 
cả thiên hạ.  Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-
ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.  Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên 
tuổi.  Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua 
Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-
vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã hành hôn với ông là bà Ma-ri-a, 
lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn 
nguyệt khai hoa.  Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong 
máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. 
Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm 
canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa 
chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo 
họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng 
là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh 
em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu 
này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong 
máng cỏ.”  Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi 
khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế 
cho loài người Chúa thương.” 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
Ngôi Lời đã trở nên người phàm   

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 
Cảnh sát thành phố Los Angeles ở Mỹ đã từng lùng sục mọi hang cùng ngõ 
hẻm tối tăm để tìm một em nhỏ tên Thad. Nhiều người ở Mỹ và Canađa đã 
góp tiền, thực phẩm để tặng cho em khi người ta chuyển đến “Cơ quan Bảo 
vệ Trẻ em Thành phố” một bức thư đầy lỗi chính tả của em. Em viết như 
sau: 
“Thưa Ông “dà” Noen, Giáng Sinh này xin ông giúp đỡ bố mẹ con. Bố con 
không còn đi làm nữa. Bây giờ nhà con không có nhiều thức ăn. Mẹ con 
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phải cho chúng con ăn những thức ăn đáng lẽ … 
Con muốn được lên “chời” để ở chung với các thiên thần. Ông mang con 
lên “chời” nhé. Bố mẹ con sẽ không phải mua đồ ăn cho con nữa. Điều đó 
sẽ làm cho bố mẹ con “xung xướng”. Xin Ông mang cho bố con một chỗ 
làm và ít thức ăn… 
Con sẽ không ngủ đâu. Khi Ông cho bố con một việc làm và cho mẹ con ít 
thức ăn, con sẽ đi với Ông và bảy con tuần lộc… Con gởi lời chúc Giáng 
Sinh vui vẻ đến Bà Noen và các chú lùn nữa. 
Ký tên: Thad. 
Người ta vẫn chưa tìm ra em Thad y như rất nhiều người Do Thái đã không 
tìm ra trẻ Giêsu nghèo khó năm xưa. Họ đâu dám đi ra ngoài vì sợ trời lạnh, 
họ không dám đến những khu nhà tối tăm, bẩn thỉu vì sợ dơ quần áo. Họ 
giống như những người giàu thời đại chúng ta chỉ muốn ở yên trong nhà, tự 
mãn với những nệm êm, chăn ấm, với những bữa tiệc, những cây thông đủ 
ánh đèn màu, với những chương trình tivi hấp dẫn. Những người giàu ấy sẽ 
phải khóc vì không nhận được ơn bình an và ơn cứu độ của Chúa Hài Đồng. 
Chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi, vì Ngôi Lời đã làm người và ở 
giữa chúng ta. Quả thực, Thiên Chúa không phải chỉ làm người giả hiệu, mà 
Ngài đã cắm lều ở giữa chúng ta. Để nhận ra điều đó, chúng ta hãy bước đến 
hang đá. Hẳn nhiên đó chỉ là biểu tượng. Nhưng là một biểu tượng nhắc nhớ 
một biến cố lịch sử duy nhất. Một cảnh sống nghèo nàn, thanh bạch đến nỗi 
thiếu tất cả, giữa một đêm tối không đèn, không đóm, nơi một góc trời 
không tên không tuổi. Hai người bạn trẻ, hai người lao động đơn sơ nằm 
nhờ trên đống rơm giữa những con vật hiền lành. Một hài nhi mới sinh trong 
một cuộc hành trình bất đắc dĩ. Nhưng Thiên Chúa đó! Thiên Chúa không 
yêu thương chúng ta từ trời cao. Ngài đã đến cắm lều ở giữa chúng ta, trong 
da thịt Đức Giêsu Nazarét. Điều mà không ai có thể tưởng tượng ra, đó là 
Thiên Chúa liên đới trọn vẹn với số phận mạt kiếp của chúng ta. Thiên Chúa 
đang ở giữa chúng ta, như là một người nghèo nhất tại Bêlem trước khi trở 
thành người rốt hết trên thập giá. Giáng Sinh nhắc nhớ cuộc gặp gỡ thân tình 
có một không hai đó giữa Thiên Chúa và con người như một huyền nhiệm, 
như một trao đổi kỳ diệu. 
Và như vậy, chúng ta thấy Thiên Chúa “người” hơn chính chúng ta. Ngài ở 
dưới đất. Đừng đi tìm Ngài trên khung trời cao! Chúng ta là như vậy đó: Khi 
tình yêu quá lớn, nghĩa là quá khiêm tốn thì chúng ta lại không dám nhận ra, 
không dám chấp nhận. Chúng ta không chấp nhận để cho Thiên Chúa 
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yêu thương chúng ta đến mức Ngài đến gặp chúng ta trong huyền nhiệm 
Nhập Thể của Ngài. Nhưng dù chúng ta có muốn hay không, thì từ nay 
Thiên Chúa đã đi vào cuộc sống của ngõ hẹp, của chuồng chiên bò, của hang 
đá, máng cỏ. 
Và nếu Thiên Chúa đã tự hạ gần gũi như vậy, tầm thường như vậy, thì 
không có gì xảy ra trong đời thường của chúng ta lại ở ngoài ánh sáng thần 
linh của Thiên Chúa, “ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng 
tối, và ánh sáng ấy là sự sống”. Khi đất này đã được sự hiện diện yêu thương 
của Thiên Chúa trong Đức Giêsu bao trùm, thì đất này đã là túp lều của Con 
Thiên Chúa nhập thể. Mọi đóng góp cho đất này đã trở thành nơi ở, chẳng 
những ở được mà còn ở tốt cho Thiên Chúa và cho con cái loài người của 
Ngài, là một điều không ai được khước từ nếu không muốn phủ nhận niềm 
tin của mình và mầu nhiệm Giáng Sinh. Không có con người nào là con 
người bị loại ra ngoài tình yêu của chúng ta nếu chúng ta không muốn cho 
đức ái chỉ là chữ viết trên giấy. Không có cảnh đời nào là cảnh đời chúng ta 
phải chạy trốn, nếu chúng ta thật sự muốn sống lòng cậy trông của mình. 
Chúng ta thường đi gặp Chúa ở ngoài cuộc sống cụ thể, hằng ngày, trong khi 
Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong cuộc sống cụ thể hằng ngày đó. 
Chính vì thế mà những người Mỹ, những người Canađa, những cảnh sát ở 
thành phố Los Angeles vẫn chưa tìm ra được em Thad khi họ nhận được bức 
thư em gởi cho ông già Noen. Bởi em Thad là hiện thân của bao nhiêu em 
bé và gia đình nghèo đói trên trái đất này, nơi Thiên Chúa đã làm người và 
cư ngụ ở giữa chúng ta trong những gia đình, những em bé khốn khổ đó. 
Anh chị em thân mến, tôi không tin là chúng ta có thể gặp được Chúa trong 
nhà thờ nếu đã không gặp cho được Ngài trong cuộc sống qua một khuôn 
mặt nào đó, như khuôn mặt của các em bé mồ côi, khuôn mặt của những ông 
già bà cụ cô thân cô thế, khuôn mặt của những con người ốm đau, bệnh tật, 
của những người nghèo đói, của những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, thiếu 
vắng tình thương… Bởi vì, đối với chúng ta, cụ thể mà nói, quê hương này 
là nơi Thiên Chúa làm người để anh em đồng bào chúng ta không phân biệt 
giai cấp, được làm con Chúa; là nơi Thiên Chúa hẹn gặp chúng ta; là nơi 
chúng ta phải gặp Ngài qua chứng từ về ánh sáng, để nhờ ánh sáng anh em 
đồng bào chúng ta sẽ nhìn thấy Ánh sáng của Tình thương, Ánh sáng của sự 
sống. 
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SỐNG ĐẠO 
Niềm Vui Mùa Giáng Sinh 
Tại một viện dưỡng lão nọ, ai ai cũng cảm thấy vui, vì ngày lễ Giáng Sinh 
sắp đến. Duy chỉ có một bà lão xem chừng như dửng dưng trước những 
nhộn nhịp chung quanh. Bà ngồi trong một góc nhà, gậm nhấm từng nỗi cô 
đơn của mình. Bà không còn một người thân nào trên trần gian này. Kỳ 
thực, bà còn một người con trai, nhưng người con ấy kể như đã chết: từ lâu, 
anh đã bị giam trong một trại khổ sai chung thân. Dù sao, một người con vẫn 
là một người con, cho dù có đốn mạt đến đâu. Người đàn bà đáng thương có 
ý gởi một món quà cho người con bạc phước của mình. Nhưng bà không có 
một đồng xu dính túi. Người đàn bà ước ao được gởi cho con của mình một 
gói thuốc lá. Một gói thuốc không là bao, nhưng gói trọn tình thương mà bà 
vẫn dành cho anh. Có một lão ông còn một gói thuốc lá, loại thuốc mà có lẽ 
con trai bà ưa thích. Lão ông đã đồng ý tặng bà gói thuốc. Quá cảm động, 
người đàn bà đã lấy cặp kiếng khỏi đôi mắt và trao cho lão ông. Gương mặt 
người đàn ông rạng rỡ lên vì ông có thể đọc được tỏ tường. Người đàn bà 
gói bao thuốc lại thành món quà Giáng Sinh quí giá để gởi tặng cho con. 
Trở lại góc phòng của mình, người đàn bà làm một cử chỉ máy móc: bà đưa 
tay lên mắt để sửa lại cặp kiếng lão. Nhưng cặp kiếng không còn nữa. Dù 
vậy, người đàn bà cảm thấy vui hơn bao giờ hết: bởi vì người con trai của bà 
nơi trại khổ sai sẽ vui khi nhận được quà Giáng Sinh; bởi vì lão ông sẽ đọc 
được báo rõ ràng hơn trong những ngày Giáng Sinh. 
Sự trao tặng nào cũng là một hy sinh: hy sinh một chút tiền của, hy sinh một 
chút thời giờ. Bà cụ trong câu chuyện trên đã hy sinh một phần ánh sáng của 
mình, nhưng bù lại là niềm vui của người con và của người đồng viện. Mời 
bạn cũng xây dựng niềm vui cho người khác để chúng ta trọn niềm vui Mùa 
Giáng Sinh. 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 
ĐTC: Noi gương Mẹ Maria khiêm nhường vâng phục tiếp đón Chúa 
Giêsu Kitô 
Lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria sống khiêm 
nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn 
tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống. 
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Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du 
khách hành hương năm châu sáng thứ tư 19-12-2012. Ngài tiếp: 
Lễ trọng Giáng Sinh mà chúng ta sắp cử hành mời gọi chúng ta sống sự 
khiêm tốn và vâng phục này của đức tin. Vinh quang của Thiên Chúa không 
biểu lộ trong chiến thắng và quyền bính của một vì vua, không rạng ngời 
trong một thành phố danh tiếng hay trong một dinh thự sang trọng, nhưng 
đến ở trong cung lòng của một trinh nữ và tự mặc khải trong sự nghèo nàn 
của một trẻ thơ. Cả trong cuộc sống của chúng ta nữa, sự toàn năng của 
Thiên Chúa thường hành động trong thinh lặng với sức mạnh của chân lý và 
tình yêu. Đức tin nói với chúng ta rằng sau cùng quyền năng không tự vệ 
của Trẻ Thơ đó sẽ chiến thắng tiếng ồn ào của các quyền lực trần gian. 

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các trẻ em tìm Chúa 
 
  

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 
Thiếu nhi Công Giáo tiến hành Italia, sáng ngày 20-12-
2012, ĐTC nhắn nhủ các em tìm Chúa Giêsu như tác 
giả sự sống, niềm vui, tình thương và an bình. 
ĐTC nói: ”Có bao nhiêu người làm cho các con được 
hạnh phúc, nhưng có một Người Bạn lớn nhất là Tác 

giả niềm vui của mọi người và với Tác giả ấy, tâm hồn các con được tràn 
đầy một niềm vui vượt lên trên mọi niềm vui khác, và kéo dài trọn đời: đó 
chính là Chúa Giêsu. Các con hãy nhớ rằng hễ các con càng học biết Chúa 
và đối thoại với Chúa, thì các con càng cảm thấy hài lòng trong tâm hồn và 
có khả năng vượt thắng những sầu muộn bé nhỏ nhiều khi xảy ra trong tâm 
hồn các con”. 
 
Thánh lễ Bế mạc Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần 
thứ X 

WHĐ – Sau năm ngày họp tại giáo phận Xuân 
Lộc, ngày thứ sáu 16-12-2012 (Chúa nhật thứ 3 
Mùa Vọng), Đại hội toàn thể Liên Hội đồng 
Giám mục Á châu lần thứ X đã cử hành kỷ niệm 
40 năm thành lập (1972-2012) với Thánh lễ bế 
mạc tại Nhà thờ chính toà TGP Sài Gòn vào lúc 
9g30. Đồng tế với các Hồng y, Giám mục và linh 
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mục của Đại hội, còn có một số Giám mục và nhiều linh mục Việt Nam, 
cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân tham dự. 
Trong bài giảng lễ, vị Hồng y chủ tế, cũng là Chủ tịch FABC, nhắc nhở mọi 
người hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng cách thực hiện lời khuyên của Gioan 
Tẩy Giả, mở lòng ra đón Chúa Giêsu để Ngài mang lại cho mọi người ơn 
bình an, niềm vui và hy vọng.   
Cuối Thánh lễ, Đức hồng y chủ tế Gracias tuyên đọc sứ điệp Đại hội nói về 
Linh đạo của Tân phúc âm hóa với 9 đặc điểm:  
Gặp gỡ Đức Kitô, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tập chú vào Nước Trời, 
dấn thân xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, khiêm tốn, nhất tâm bảo vệ 
phẩm giá con người, liên đới với các nạn nhân trong xã hội, và can đảm thể 
hiện đức tin bằng sự hy sinh. 
 
Giáo hội Việt Nam hãy nêu gương đức tin cho châu Á 
Chủ tịch FABC mời gọi người Công giáo Việt Nam sống đức tin làm gương 
cho Giáo hội Á châu 

Đức Hồng y Oswald Gracias dâng Thánh lễ 
tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông 

Hôm 15-12, sau khi kết thúc đại hội khoáng 
đại Liên hội đồng Giám mục Á châu (FABC) 
lần thứ X tại Tòa giám mục Xuân Lộc, các 
tham dự viên đã chia thành 15 nhóm đến 
thăm Tổng giáo phận Sài Gòn. 
Tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông, Đức Hồng y 

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng y Oswald Gracias, Đức cha 
Paul Tan và Philip Banchong đã đồng tế Thánh lễ có sự tham dự của hơn 
1.000 người gồm các linh mục trong giáo hạt và dòng Đa Minh, đại diện tu 
sĩ và bề trên các dòng. 
“Tôi muốn nói với anh chị em rằng có rất nhiều điều chúng tôi cần phải học 
hỏi nơi cộng đoàn giáo dân Việt Nam và chúng tôi rất hãnh diện về điều đó. 
Tôi mong rằng tinh thần hăng say, đạo đức của anh chị em sẽ trở nên tiên 
phong cho các giáo hội tại Á châu” - Đức Hồng y Oswald Gracias – chủ tịch 
FABC – nói với cộng đoàn bằng tiếng Anh và được một linh mục dịch sang 
tiếng Việt. 
Vị Tổng Giám mục của giáo phận Mumbai, Ấn Độ còn nhấn mạnh rằng 
“Tôi rất ấn tượng về tinh thần đạo đức của giáo dân Việt Nam. Những gì tôi 
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đã thấy chứng tỏ Giáo hội Việt Nam là một Giáo hội rất sống động”. 
“Vấn đề là chúng ta giữ làm sao cho đức tin đó luôn sống động và phát triển 
để thông truyền đức tin đó cho người khác? Làm sao để Lời Chúa đi vào đời 
sống chúng ta và trở thành trung tâm đời sống của mỗi người để rồi chúng ta 
chia sẻ nó cho người khác, cho thế giới” – vị hồng y lưu ý. 
Và ngài mời gọi tất cả linh mục, tu sĩ “hãy cộng tác với nhau để đem Tin 
Mừng đến cho người khác và để làm được điều đó thì các cha và nữ tu trước 
tiên phải loan báo Tin Mừng cho bản thân bằng việc học hỏi Lời Chúa. Vì 
chỉ khi nào Đức Kitô ngự trị trong bản thân mình thì mình mới có thể chia 
sẻ Ngài cho người khác được”. 
“Chúng ta phải học hỏi Lời Chúa và truyền bá cho mọi người giá trị mà Tin 
Mừng mang đến trong đời sống”. 
Ngài nói rằng Lời Chúa phải được thực thi trong đời sống hằng ngày qua 
việc sống bác ái yêu thương và công bằng đối với mọi người. 
“Chúa đã ban rất nhiều đặc ân cho các linh mục tu sĩ, vậy xin các vị hãy cố 
gắng tận dụng các đặc ân đó, phát triển các đặc ân đó nhiều hơn nữa” – ngài 
nhắn nhủ. 
“Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho giáo dân Việt Nam và xin mọi người hãy 
cầu nguyện cho chúng tôi - các vị giám mục Á châu”. 
 
Nữ tu hiến thận cứu bệnh nhi 
Cảm động trước sự suy kiệt vì suy thận giai đoạn cuối, một nữ tu đã hiến 
một quả thận của mình để cứu bé. Việc lấy và ghép thận đã được các bác sĩ 
Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện thành công. 

Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Quang Định, Phó 
giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé 
Nguyễn Xuân Khánh, 9 tuổi, ở Lâm Đồng, 
bị thiểu sản thận bẩm sinh 2 bên. Bệnh nhi 
bắt đầu suy thận mãn giai đoạn cuối vào 
năm 2011. 
Cha mẹ của cháu Khánh rất muốn tặng thận 
cho con, nhưng không thể thực hiện được vì 
bất đồng nhóm máu. May mắn bé được một 
nữ tu biết hoàn cảnh nên tặng cho một quả 

thận. 
“Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. Sau mổ, sức khỏe của cả người 

 
Ca ghép thận diễn ra thành công 
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hiến thận lẫn được ghép thận đều ổn định”, tiến sĩ Định nói. 
Đây là trường hợp ghép thận lần thứ 10 cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 
2 và là trường hợp ghép thận không đồng huyết thống từ người cho sống đầu 
tiên cho trẻ em tại bệnh viện này. 
Thiên Chương  
 
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2012 muốn đi tu 

Abigail Hyndman, người đẹp đại diện cho quần 
đảo British Virgin tham dự cuộc thi Hoa hậu 
Hoàn vũ (HHHV) 2012 tại Las Vegas (Mỹ) đã bất 
ngờ tuyên bố kế hoạch trở thành một... nữ tu. 
Ngay trước thềm đêm chung kết HHHV 2012 
(kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp 
nước chủ nhà Mỹ Olivia Culpo), thông tin thí 
sinh Abigail Hyndman đến từ đảo quốc British 
Virgin muốn... đi tu đã khiến nhiều người sửng 
sốt. 
Theo Daily Mail, Abigail Hyndman, 22 tuổi, sinh 

ra và lớn lên tại quần đảo British Virgin nhưng hiện cô đang theo học tại 
Trường đại học Công giáo Xavier ở Louisiana (bang New Orleans, Mỹ). 
Trong buổi phỏng vấn hôm 19.12 với trang Today.com, Abigail Hyndman 
bộc bạch việc trở thành một nữ tu đã được cô đặt kế hoạch cụ thể trước khi 
lên đường tới Las Vegas (Mỹ) tranh tài cùng 88 thí sinh trong cuộc thi 
HHHV 2012. 
Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định cuối cùng, người đẹp da màu này vẫn 
muốn được tham gia và trải nghiệm cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu thế 
giới. 
Được biết, sau khi HHHV 2012 kết thúc, Abigail Hyndman sẽ trở về trường 
và tham gia khóa tĩnh tâm tinh thần để chuẩn bị gia nhập tu viện. 
“Tôi thực sự yêu những người ở tu viện và công việc họ đang làm, đặc biệt 
là sau khi tham gia cùng mọi người khắc phục hậu của cơn bão Katrina”, 
Abigail Hyndman nói. 
Abigail Hyndman cũng cho biết ước mơ trở thành tu sĩ của cô đã nhiều lần 
bị gia đình cô ngăn lại. “Lý do lớn nhất mà tôi chưa trở thành một nữ tu là 
bởi tôi còn muốn có một gia đình”, cô chia sẻ. 
Hiện tại Abigail Hyndman đang hoạt động trong một dòng tu Công giáo ở 

 
Abigail Hyndman (giữa), 
Hoa hậu British Virgin 

Islands 2011 
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bang New Orleans. Chính những người bạn, người chị em của Abigail 
Hyndman thuộc dòng tu này đã khích lệ cô trở về tham dự cuộc thi HHHV 
2012 tại quê hương British Virgin, để từ đó đại diện quần đảo này tại cuộc 
thi HHHV quốc tế 2012. 
“Trước khi tới học ở Xavier, tôi nghĩ rằng tu sĩ thì chỉ cầu nguyện cả ngày. 
Nhưng hoàn toàn không phải. Những chị em của tôi trong dòng tu có thể là 
luật sư, bác sĩ… Họ không rao giảng mà chỉ tâm niệm sống thật với chính 
mình”, Abigail Hyndman bộc bạch. 
Trả lời về việc thí sinh Abigail Hyndman muốn trở thành tu sĩ, bà Paula 
Shugart, Chủ tịch cuộc thi HHHV 2012, cho rằng điều này hoàn toàn bình 
thường bởi 89 thí sinh tham dự đến từ các vùng đất khác nhau, các nền văn 
hóa khác nhau. 
"Đó là những gì tôi thích về các cuộc thi sắc đẹp. Các thí sinh đến từ tất cả 
các tầng lớp xã hội, và điều đó ảnh hưởng tới tính cách cá nhân của họ”, 
Paula Shugart bày tỏ. 
Bà Shugart thậm chí còn khẳng định sẽ là chuyện đáng mừng nếu như 
Abigail Hyndman giành vương miện HHHV 2012. 

Linh San 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Email phương xa 
 
Cha Huy xin kính chúc quí anh chị em trong cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, 
Hemet-Winchester, mừng lễ Giáng Sinh thật sốt sắng và được tràn đầy hồng 
ân Chúa trong những ngày tháng sắp đến. 
PS:  Cha cám ơn ban mục vụ cách riêng đã nhớ đến cầu nguyện cho cha. 
Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc phúc lành xuống trên quí ban để mọi 
người luôn được hiệp nhất và xây dựng cộng đoàn. 
Merry Christmas and Happy New Year! 
Cha Đinh Q. Huy 
 
St. Joseph Catholic Church in Livingston – Texas. 
Vài dòng sơ lược về việc Mục Vụ hiện nay tại giáo xứ St. Joseph Catholic 
Church in Livingston, Texas. 
Giáo xứ St. Joseph thuộc giáo Phận Beaumont, Texas; dưới sự dẫn dắt Mục 
tử của Giám Mục John Curtis Guillory, SVD. Hiện nay, trực tiếp 
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coi sóc giáo xứ có cha chánh xứ Lm. Clifton Labbé, SVD; và cha phó 
Joseph Minh Nguyễn, SVD. 
Giáo xứ tọa lạc trên số 2590 Freeway 190 West cắt ngang Freeway 59 North 
(hướng Bắc của thành phố Houston chừng 90 Miles) 
Giáo xứ được thành lập chính thức vào năm 1965, và chỉ vỏn vẹn có 14 gia 
đình Công giáo. Sau nhiều năm và nhiều thay đổi đa dạng của nếp sống 
nhân sinh…nay bộ mặt giáo xứ có phần khởi sắc hơn nhiều so với thời gian 
“khai sinh”. Hiện thời, giáo xứ có khoảng 450 - 500 gia đình công giáo gồm 
đa sắc dân: Mỹ trắng khoảng 50-60%; Mễ Tây Cơ vào khoảng 30 -35%; 
Brazilian, Ecuadoran, or Philipines chỉ vào độ 1 - 2%, không thấy có gia 
đình nào là Chinese hay Vietnamese? Tiếc thay! 
Cách xa chừng 30 Miles về hướng Bắc của Freeway 59, lại có 1 cộng đoàn 
Hispanic thuộc thành phố Corrigan (được gọi là Họ lẻ) mang tên nhà thờ St. 
Martin de Porres…có vào khoảng 60 -80 gia đình Hispanic Catholic, nên số 
Hispanic chiếm 90 -95% tổng số giáo dân tại nhà thờ này. 
Bên cạnh 2 nhà thờ, giáo xứ cũng hoạt động Mục Vụ (Thánh lễ và giải tội, 
các Bí Tích) trong 2 Trại giam ( 2 Prisons) và 3 nhà Hưu dưỡng (Pine 
Ridge; Timberwoods và Gardens Nursing Home); thêm vào đó 1 Bệnh viện 
mang tên Memorial Medical Center…cũng khá khang trang và rộng rãi với 
sức chứa hơn kém 1000 giường bệnh. 
Về Thánh Lễ thì có Thánh Lễ hằng ngày cho giáo dân bằng English. Tuy 
nhiên, vào ngày Chúa nhật và các Lễ trọng, luôn luôn có thánh lễ bằng tiếng 
Anh, tiếng Mễ và Bilingual Mass cho giới trẻ (Mễ và Mỹ) 
Các lớp giáo lý (CCD programs) đều phục vụ dưới Bilingual. Các hội đoàn 
vẫn sinh hoạt tích cực trong giáo xứ: Daughter of American, New 
Evangelical group; Youth Ministries; Bible Sharing group in Espanol; 
Knights of Columbus; lớp học về phụng vụ và giáo lý cho các em nhỏ trong 
giờ Thánh Lễ (được gọi là… La clase de liturgical Ninos). Các sinh hoạt đều 
được tiếp sức và cộng tác bởi những giáo dân thâm niên, các bạn trẻ về 
Catéchist…tham gia trong việc điều hành và phục vụ giáo xứ cách vô vị lợi. 
Nhiệt tình, trung thành và Voluntary 100%... 
Ngoài những giờ thánh lễ, chầu Thánh Thể hàng tuần, và các Bí tích cho 
giáo dân Rửa tội, thêm sức, Rước lễ lần đầu, Hôn phối.. Đặc biệt đi thăm 
viếng người già lão và đơn chiếc… nơi Nursing Homes, nhất là Xức dầu 
bệnh nhân, trao Mình Thánh Chúa… luôn luôn đáp ứng 24/7. 



 24

Cũng nên biết thêm về văn phòng giáo xứ có nhân viên về xã hội lo cho các 
gia đình nghèo túng, được gọi là “HEART TO HEART” nhằm giúp cho họ 
lương thực, và nhu cầu căn bản cho mỗi gia đình cần sự trợ giúp…It works 
very hard and gets successful in services. 
Nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi công việc Mục vụ trong mọi giáo xứ 
Công giáo trên toàn cầu và cầu nguyện cho giới trẻ Đáp lời mời gọi của 
Chúa trong việc phục vụ tha nhân. 
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2013. 
Trong Chúa Kitô. 
Rev. Joseph Minh Nguyen SVD. 
 
Đài Loan ngày 19 tháng 12 năm 2012 
Anh Dung thân mến, 
Tôi xin cám ơn những lời cầu nguyện và tâm tình của Dung cùng Cộng đoàn 
La Vang (Hemet-Winchester).  
Trong mùa giáng sinh năm nay, tôi xin kính chúc Cha Quản Nhiệm, Chị 
Oanh Chủ Tịch và gia đình, anh Dung và gia đình cùng toàn thể anh chị em 
trong cộng đoàn đầy ơn thánh của Chúa và mọi sự bình yên, tốt đẹp về mọi 
mặt trong cuộc sống. 
Tôi đang ở thành phố Hsinchu, và chuẩn bị vào tháng 1 năm 2013 đi làm 
phó xứ Giáo Xứ Chúa Thánh Thần. Cha xứ là một Linh Muc VN cũng Dòng 
Chúa Thánh Thần. Cộng đoàn giáo xứ gồm có: 
1. Cộng đoàn người Hoa, những người bản xứ nói tiếng Hoa,  
2. Cộng đoàn nói tiếng Anh gồm Người Phi, Du học sinh ngoại quốc, các 
người du lịch và những khách có đạo công giáo viếng thăm Đài loan hoặc đi 
công tác cho các công ty ngoại quốc tại đài loan. 
3. Cộng đoàn nói tiếng Việt bao gồm các Cô dâu VN có đạo công giáo và cả 
các cô dâu ngoài công giáo; các công nhân VN qua Đài loan đi làm, và một 
số Cha Mẹ của các cô dâu VN qua đài loan thăm hoặc giúp đỡ các cô dâu 
vào những ngày tháng họ sinh con cái. 
Thật sự, hoàn cảnh các cô dâu trong giáo xứ Chúa Thánh Thần khá đoàn kết 
và thương yêu nhau. Mỗi ngày lại có thêm các cặp hôn nhân làm phép giao 
để theo luật của Giáo hội Công giáo. Mỗi ngày lại có thêm một số cô dâu đã 
nhiều năm không đi đến nhà thờ vì nhiều lý do: 
a. Chồng không cho phép đi đến nhà thờ, vì họ không biết tiếng Hoa thành 
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thạo, nên bị Chồng ăn hiếp và khống chế, cũng không cho phép liên lạc với 
thế giới bên ngoài gia đình. 
Con số này từ từ giảm thiểu khi các cô dâu biết nói tiếng Hoa khá hơn. 
b. Một số cô dâu đã không đi đến nhà thờ vì không biết tiếng Hoa và cũng 
không biết nhà thờ ở đâu, hoặc không gặp được Cha VN.  
c. Một số cô dâu vì mặc cảm, cho nên tránh xa nhà thờ, vì ngại ngùng không 
ai thông cảm cho hoàn cảnh lấy chồng của họ vì hoàn cảnh kinh tế. 
d. Một số cô dâu vì lo lắng công việc làm ăn, buôn bán cho các chủ, cho nên 
cũng chẳng được cơ hội đi nhà thờ. 
e. Một số khác có lẽ họ không tha thiết gì với đạo vì nhiều lý do khác. 
Nhưng trong thời gian qua, tôi nhận xét được một số cô dâu VN đã tìm hỏi 
nhau, và nghe các chị em mách bảo nhau có các cha VN, và địa điểm các 
nhà thờ công giáo; cho nên đã có một số cô dâu VN liên lạc được với các 
Cha VN và đến xưng tội rước lễ sau nhiều năm xa nhà thờ ( có người 10 
năm, có người 15 hoặc 20 năm bây giờ trở lại với Chúa và Giáo hội. Nhiều 
cặp hôn nhân trước đây chưa làm đám cưới theo Luật Giáo hội Công Giáo, 
bây giờ bắt đầu ý thức và cũng từ từ học đạo để hợp thức hóa hôn nhân theo 
luật giáo hội (Xin phép chuẩn để làm phép Giao). Nhiều chị em đã đến lãnh 
bí tích Hòa Giải sau nhiều năm lung lạc. Các công nhân VN qua đài loan đi 
làm kiếm tiền vẫn còn thêm tuy không nhiều bằng những năm trước đây. 
Có nhiều hoàn cảnh đáng thương, và cũng có những hoàn cảnh đáng mừng 
cho các cặp hôn nhân của các cô dâu VN qua Đài loan, đã trở nên sốt sắng 
và ý thức lại đức tin Công Giáo của mình vì họ ý thức tinh thần trách nhiệm 
hơn đối với con cái, bản thân và gia đình họ.  
Tóm lại, tôi rất vui mừng khi thấy Chúa Thánh Thần làm việc biến đổi tâm 
hồn con người nguội lạnh trở thành nóng sốt hơn. 
Ít dòng kính gởi quý Cộng Đoàn La Vang (Hemet-Winchester) và xin cộng 
đoàn cầu nguyện cho những người Việt tha hương nhận biết Chúa và ý thức 
trách nhiệm với lương tâm mình. 
Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với Cộng đoàn La-Vang Hemet). 
Cha Simon Thạch 
 
Giỗ giáp năm cụ ông Phêrô Nguyễn Bá Linh:  
Giờ kinh cầu nguyện tại gia 
Thời gian: 4:30 pm ngày CN 30/12/2012 
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Địa chỉ:  
13775 Calle Seco,  
Poway, CA 92064  

Anh chị Sương & Thoại trân trọng kính mời. 
Điện thoại liên hệ: Nguyễn B. Sương 858.206.5795 
 
Suggested routes 

50.0 mi, 57 mins 

 In current traffic: 57 mins 

I-15 S 

Driving directions to 13775 Calle Seco, Poway, CA 92064 

 
36515 
Briggs Rd 
Winchester, 
CA 92596 

 1. Head east toward CA-79 
S/Winchester Rd 
  210 ft
 2. Turn right onto CA-79 
S/Winchester Rd 
  5.3 mi
 3. Slight right to merge onto I-15 
S towardSan Diego 
  39.0 mi
 4. Take exit 22 for Camino Del 
Norte 
  0.3 mi
 5. Turn left onto Camino Del 
Norte 
  1.6 mi
 6. Continue onto Twin Peaks Rd 
  1.4 mi
 7. Turn right onto Community Rd
  1.3 mi
 8. Turn left onto Poway Rd 
  0.4 mi
 9. Turn right onto Gate Dr 
  0.6 mi
 10. Take the 2nd right onto Calle 
Seco 
Destination will be on the left 
  98 ft
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NHỮNG CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH 
 

GIỮ LỜI HỨA VỚI CHÚA HÀI ĐỒNG  

Giáng sinh là nguồn cảm hứng không bao giờ múc cạn.  Trong lịch sử nhân 
loại từ 2,000 năm qua đã có vô số câu chuyện kể về ngày Giáng Sinh.  Tựu 
trung hầu hết những câu chuyện Giáng Sinh đều xoay quanh những đề tài về 
lòng quảng đại, sự san sẻ, bởi vì ý nghĩa của lễ Giáng Sinh chính là sự trao 
tặng.  Do đó, chuyện Giáng Sinh cũng thường là chuyện tử tế.  Trong bầu 
khí Giáng Sinh, xin được kể hầu quí vị câu chuyện sau đây từ một linh mục 
người Mỹ ghi lại: 

Vị linh mục giúp xứ đi một vòng kiểm tra xung quanh nhà thờ trước khi 
giáo dân đến tham dự Thánh Lễ nửa đêm.  Ghế bàn đã được sắp xếp thứ tự 
sạch sẽ, các cuốn sách hát lễ đã được thu dọn.  Chỉ còn vài phút nữa là bắt 
đầu Thánh Lễ ban sáng.  Sau khi đảo qua một vòng nhà thờ, vị linh mục trở 
lại phòng thánh để chuẩn bị Thánh Lễ, đi ngang qua máng cỏ, ngài dừng lại 
để chào thăm Chúa Hài Ðồng, quang cảnh Giáng Sinh được diễn lại một 
cách vô cùng sống động trước mắt ngài.  Ánh sao hướng dẫn các mục đồng 
đến hang đá Bêlem, các mục đồng đang quỳ thờ lạy, các súc vật cũng trong 
tư thế trang nghiêm, giữa hang đá là Thánh Giuse và Mẹ Maria đang cung 
kính cúi nhìn xuống máng cỏ.  Bỗng vị linh mục chau mày và nhìn sát vào 
hang đá, ngài không thể cầm được tiếng than như vang dội khắp giáo 
đường.  Máng cỏ hoàn toàn trống trơn.  Hài nhi Giêsu đã biến mất.  Trong 
cơn hốt hoảng vị linh mục lục soát khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy 
Hài Nhi Giêsu.  Ngài kêu gọi tất cả những ai có mặt trong giáo xứ đến 
nhưng không một vị nào có thể đưa ra một lời giải thích.  Các ngài bàn bạc 
tranh luận với nhau hồi lâu rồi cuối cùng đành lắc đầu.  Sự thật trước mắt là 
Hài Nhi Giêsu đã biến mất. 

Trong thánh lễ rạng đông hôm ấy, vị linh mục đã báo cáo cho cộng đoàn về 
sự cố với một giọng vừa mạnh vừa run vì xúc động.  Ngài nói đến tính cách 
nghiêm trang của hành động.  Ngài coi việc đánh cắp tượng Chúa Hài Ðồng 
là một hành động phạm thánh.  Từ trên tòa giảng, đôi mắt giận dữ của ngài 
đảo qua từng khuôn mặt trong cộng đoàn rồi dõng dạc tuyên bố:  "Hài Nhi 
Giêsu phải được mang trả lại nội trong hôm nay".  Trong các thánh lễ liên 
tiếp, vị linh mục cũng lập lại mệnh lệnh ấy, nhưng vô hiệu, máng cỏ vẫn 
trống trơn.  Chiều ngày Giáng Sinh, buồn bã vì sự việc xảy ra, ngài thẩn thờ 
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đi qua các ngã đường của giáo xứ, đầu óc miên man nghỉ đến hành động 
phạm thánh. 

Ngày Giáng Sinh vẫn thường là ngày vắng lặng.  Thỉnh thoảng mới thấy có 
một bóng người qua lại, vậy mà lạ thay, trong một ngỏ hẽm, có một bé trai 
khoảng 4, 5 tuổi đang ung dung bách bộ.  Ðằng sau cậu là một toa xe lửa 
nho nhỏ xinh xắn mới toanh.  Ðây hẳn phải là một món quà Giáng Sinh mà 
ông già Noel đã tặng cho cậu bé.  Vị linh mục tự suy nghĩ và cảm thấy vui 
lên với niềm vui của cậu bé.  Ngài biết rõ cậu là con của một gia đình nghèo, 
cha cậu hẳn phải hy sinh rất nhiều để cậu có được một món đồ chơi xứng 
đáng trong ngày lễ Giáng Sinh.  Niềm vui của trẻ thơ thường đánh động tấm 
lòng già cỗi ích kỷ của người lớn, trong phút chốc, vị linh mục như quên hẳn 
mọi phiền muộn trong lòng.  Ngài tiến tới để chúc mừng Giáng Sinh và 
chung vui với cậu.  Nhưng vừa đến gần, ngài bỗng chau mày, cũng cái chau 
mày như sáng hôm nay khi khám phá ra máng cỏ trống trơn.  Cái toa xe lửa 
không trống trơn mà lại có một hành khách, hành khách ấy không ai khác 
hơn là Hài Nhi Giêsu đã bị đánh cắp từ máng cỏ trong nhà thờ.  Hài nhi 
Giêsu nằm trong toa xe lửa, mình được quấn khăn hẳn hoi, cậu bé không để 
lộ bất cứ một sự bối rối nào khi vị linh mục nhìn vào trong toa xe lửa của 
cậu.  Niềm vui nhỏ vừa loé lên nơi vị linh mục giờ đây nhường chỗ cho một 
cơn giận bất ngờ.  Ngài chất vấn cậu bé và giải thích cho cậu về hành động 
ăn cắp của cậu.  Vị linh mục nghĩ ít nhất một cậu bé 4, 5 tuổi cũng đã biết 
được rằng ăn cắp là một tội và nhất là ăn cắp đồ thánh nặng nề hơn.  Nhưng 
mặc cho vị linh mục hùng hồn dẫn giải, đôi mắt bồ câu ngây thơ của cậu bé 
vẫn không để lộ một mảy may sám hối nào.  Chờ cho vị linh mục trút hết 
cơn giận và chấm dứt bài học luân lý, cậu bé bình tĩnh thưa: 

-        Nhưng thưa cha, con không hề ăn cắp Chúa Hài Ðồng, sự việc xảy ra 
như thế này: Con đã cầu xin Ngài cho con được một món quà Giáng Sinh 
mà con hằng ao ước đó là có được một toa xe lửa màu đỏ. Con đã hứa với 
Ngài rằng nếu con có được một toa xe lửa như thế thì Ngài sẽ là hành khách 
đầu tiên.  Ngài đã nhậm lời con, cho nên con giữ lời hứa với Ngài. 

Trẻ thơ trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tin có ông già Noel.  Trẻ thơ trên khắp 
thế giới vẫn tiếp tục tin ở lòng quảng đại và sự tử tế của người lớn.  Người 
Mỹ luôn giải thích cho con cái mình về ông già Noel như sau: 

Ngày xửa ngày xưa có một người đi rảo khắp thế giới để trao quà cho trẻ 
em.  Con có thể tìm thấy người đó với nhiều tên gọi khác nhau tùy theo mỗi 
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nước nhưng những gì người đó cất giữ trong trái tim thì vẫn giống nhau 
trong mọi ngôn ngữ.  Người đó là tình yêu vô điều kiện và là ước muốn chia 
sẻ bàng những món quà xuất phát từ trái tim.  Khi lớn khôn con sẽ biết rằng: 
Ông già Noel chẳng phải là lão già râu tóc bạc phơ đến từ những ống khói lò 
sưởi.  Cuộc sống và tâm hồn ông già Noel cũng sống mãi trong con tim của 
mỗi người chúng ta và trong tâm hồn của tất cả những ai còn tin ở tình yêu 
vì được trao ban cho người khác.  Tinh thần đích thực của ông già Noel là 
những gì con có thể cho hơn là những gì con nhận lãnh.  Con sẽ hiểu được 
rằng: Ông già Noel sẽ sống mãi trong tâm lòng của mỗi người. 

Lời giải thích trên đây của người Mỹ về ông già Noel hẳn gợi lại cho chúng 
ta trong lời mở đầu của đạo diễn Trần Văn Thủy trong các câu chuyện của 
ông như sau: 

Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng:  Tử tế có trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi 
dòng họ, mỗi dân tộc, hãy bền đỗ đánh thức nó, đặt nó trên bàn thờ tổ tiên 
hay trên lễ đài quốc gia.  Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực 
tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. 

Hãy hướng trẻ thơ và cả người lớn vào việc học làm người tử tế trước khi 
mong muốn và chăn dắt họ thành những người có quyền hành giỏi giang hay 
siêu phàm. 

 

Ý Nghĩa Của Việc Tặng Quà 
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Không khí của ngày lễ chưa làm tôi 
nôn nao, cho dù bãi đậu xe của cửa hàng giảm giá trong khu nhà chúng tôi 
đã chật ních đầy xe. Bên trong cửa hàng lại còn tệ hơn. Các lối đi đầy ứ 
những xe đẩy hàng và người mua sắm vào giờ chót. 
Tại sao tôi lại đến đây hôm nay? Tôi tự hỏi. Đôi chân tôi rã rời, đầu tôi đau 
buốt. Tôi đã có 1 danh sách một số người quả quyết rằng họ không cần quà 
cáp, nhưng tôi biết họ sẽ rất buồn nếu như tôi chẳng tặng quà gì cho họ! 
Mua quà cho người mà cái gì họ cũng có để rồi lại hối tiếc vì đã tốn kém 
nhiều cho quà cáp, theo tôi mua quà chẳng có tí gì là thích thú cả! 
Tôi vội vã cho những món hàng cuối cùng vào xe đẩy, rồi tiến tới những 
dòng người xếp hàng dài đăng đẳng. Tôi chọn hàng ngắn nhất nhưng có lẽ 
cũng phải chờ đến 20 phút. 
Đứng trước tôi là 2 đứa trẻ - 1 cậu bé khoảng 5 tuổi và 1 cô bé nhỏ hơn. Đứa 
bé trai mặc một chiếc áo rách. Đôi giày tennis rách tả tơi, lớn quá khổ và dư 
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thừa ra phía trước chiếc quần Jean ngắn cũn cỡn của nó. Nó nắm chặt mấy 
tờ đô-la rách nát trong đôi bàn tay cáu bẩn của mình. Quần áo của đứa bé gái 
cũng giống y anh nó vậy. 
Cô bé có một mái tóc xỉn màu với những lọn tóc xoăn. Trên khuôn mặt nhỏ 
nhắn của cô bé hiện rõ rằng cô bé đang mong chờ đến bữa ăn chiều. Trong 
tay cô là một đôi dép màu vàng bóng thật đẹp. Trong lúc tiếng nhạc Giáng 
Sinh vang lên từ hệ thống stereo của cửa hàng, cô khe khẽ ngân nga theo, dù 
lạc điệu nhưng rất hạnh phúc. 
Cuối cùng cũng đã tới phiên chúng tôi, cô bé cẩn thận đặt đôi giày lên quầy. 
Cô có vẻ quý đôi giày như vàng vậy. 
Người thu ngân in hoá đơn và nói: “Của cháu là 6,09 đô”. Cậu bé đặt những 
đồng tiền rách nát của mình trên mặt quầy và lục tìm khắp túi. 
Cuối cùng cậu tìm được tất cả là $5.12. “Cháu nghĩ chúng cháu phải trả đôi 
giày lại” - cậu lấy hết can đảm nói. “Lúc khác cháu sẽ quay lại, có lẽ là ngày 
mai”. 
Nghe anh nói thế, cô bé bắt đầu nức nở: 
“Nhưng Chúa Jesus sẽ rất yêu thích đôi giày này cơ mà” - cô bé khóc. 
“Thôi được, chúng ta về nhà và sẽ kiếm thêm, em à, đừng khóc nữa, rồi 
chúng ta sẽ quay trở lại mà” - Cậu bé năn nỉ em. 
Tôi nhanh chóng đưa cho người thu ngân 3 đô. Hai đứa trẻ đã xếp hàng chờ 
đợi quá lâu, và dù sao cũng đang là mùa Giáng Sinh. 
Bỗng niên một đôi vòng tay ôm lấy tôi và giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Cháu 
cảm ơn cô, cô nhé”. 
“Ý của cháu là gì khi nói rằng ”Chúa Jesus sẽ thích đôi giày này? “- Tôi hỏi. 
Cậu bé đáp: “Mẹ cháu bệnh và sẽ lên Thiên Đàng. Bố bảo mẹ sẽ về với 
Chúa trước Giáng Sinh”. 
Cô bé nói thêm: “Giáo viên của cháu nói rằng đường phố trên Thiên Đàng 
vàng bóng, như chính đôi giày này đây. Mẹ cháu sẽ rất đẹp khi mang đôi 
giày này đi trên con đường ấy phải không cô?” 
Nước mắt tôi tuôn trào khi nhìn thấy những giọt lệ lăn trên khuôn mặt cô bé. 
Tôi đáp: “Đúng, cô tin chắc là mẹ cháu sẽ rất đẹp”. 
Tôi lặng lẽ cám ơn Thượng Đế đã dùng những đứa trẻ này để nhắc nhở tôi 
về ý nghĩa đáng trân trọng của việc tặng quà. 

 

Chia sẻ 
Tôi rảo nhanh chân đến cửa hàng địa phương để mua vài món quà giáng 
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sinh vào phút chót lễ Giáng Sinh. Trên đường đi tôi ngắm nhìn mọi người 
rồi tự nhủ, đáng nhẽ mình phải đi mua quà từ trước nhưng do bận nhiều việc 
quá. Lễ Giáng Sinh cũng là lúc để tôi có thể thong thả được một lúc. Có lúc 
tôi đã ước rằng mình sẽ ngủ một giấc dài qua cả mùa Giáng Sinh. Nhưng 
bây giờ là lúc tôi phải nhanh chóng đến cửa hàng đồ chơi. 
 
Ðang tìm những thứ cần mua, tôi thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi đang ôm 
một con búp bê rất dễ thương. Cậu bé ôm con búp bé rất âu yếm và đang 
vuốt ve tóc của nó. Tôi cảm thấy rất tò mò nên chăm chú quan sát cậu bé và 
tự hỏi không biết cậu bé đó định tặng con búp bê đó cho ai. Tôi nhìn thấy 
cậu bé quay sang nói với người cô đi bên cạnh “Cô có chắc là cô không đủ 
tiền mua con búp bê này không?”. Người cô trả lời đứa cháu một cách 
không hài lòng “Cháu phải biết rằng cô không có đủ tiền để mua nó!” Người 
cô dặn đứa bé không được đi lung tung trong khi bà đi mua trêm vài thứ 
khác, và bà sẽ quay lại sau vài phút nữa. Rồi thì bà ta bỏ đi để lại thằng bé 
vẫn đang mải mân mê con búp bê. 
Tôi tiến lại gần để hỏi xem thằng bé định mua con búp bê đó cho ai. Thằng 
bé trả lời “Cháu mua con búp bê này cho em gái của cháu, vì nó rất thích 
được tặng một con búp bê nhân dịp giáng sinh và nó đoán rằng ông già Noel 
sẽ tặng nó một con”. Tôi bèn bảo thằng bé rằng có thể ông già Noel sẽ mang 
đến không biết chừng. Thằng bé đáp lại ngay “Ông già Noel không biết chỗ 
em cháu đang ở. Cháu sẽ đưa con búp bê này cho mẹ cháu để mẹ cháu 
chuyển cho em cháu”. Nghe như vậy tôi liền hỏi thằng bé xem em nó hiện 
giờ đang ở đâu. 
Thằng bé ngước nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu rồi nói “Nó đã đi theo với 
đức Chúa rồi”. 
Bố của cháu bảo là mẹ của cháu cũng đang chuẩn bị đi cùng với em cháu 
rồi. Nghe những lời thằng bé nói tôi cảm thấy tim tôi như có ai vừa bóp nhẹ. 
Nói xong thằng bé ngước nhìn tôi rồi nói “Cháu đã bảo với bố cháu khuyên 
mẹ cháu đừng đi theo em cháu vội. Cháu bảo bố nhắn với mẹ cháu rằng hãy 
đợi cháu đi cửa hàng về đã”. Sau đó thằng bé hỏi tôi có muốn xem bức tranh 
của nó vẽ không. Tôi bảo rằng tôi rất thích. Thằng bé liền rút vài bức tranh 
nó để ở quầy hàng đưa cho tôi rồi nó nói “Cháu muốn mẹ cháu mang theo 
những bức tranh này theo để mẹ cháu không quên cháu, cháu rất yêu mẹ 
cháu nên cháu không muốn mẹ đi đâu. Nhưng bố cháu bảo mẹ cháu phải đi 
cùng với em cháu”. 
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Tôi chăm chú nhìn thằng bé và cảm thấy dường như trong hình hài nhỏ bé 
kia thằng bé lớn lên rất nhiều. Trong khi thằng bé không chú ý, tôi vội lục 
tìm trong ví của mình để lấy ra một nắm tiền rồi tôi bảo thằng bé “Cháu có 
đồng ý là chúng ta sẽ cùng đếm số tiền này không?” Thằng bé vô cùng phấn 
khởi nó nói “Ðược ạ, cháu hi vọng là đủ”, rồi tôi đưa cho thằng bé một ít để 
hai người cùng đếm. Trong khi đếm tiền thằng bé khẽ nói “Tất nhiên ở cửa 
hàng này có rất nhiều búp bê, cảm ơn Chúa đã mang cho con số tiền này”, 
sau đó thằng bé nói với tôi rằng “Cháu vừa mới ước được đức Chúa ban cho 
cháu số tiền này, cháu sẽ mua con búp bê này để mẹ cháu mang nó cho em 
gái cháu. Và Ngài đã nghe thấy lời nguyện ước của cháu. Cháu cũng muốn 
ước rằng Ngài ban cho cháu đủ tiền để cháu mua cho mẹ cháu một bông 
hồng trắng vì mẹ cháu rất thích hoa hồng trắng nhưng cháu chưa kịp hỏi 
Ngài thì Ngài đã ban cho cháu số tiền đủ để mua cả búp bê và hoa hồng 
nữa” 
Ðúng lúc đó thì cô của thằng bé quay trở lại nên tôi đẩy xe hàng của mình 
đi. Lúc này đây tôi có tâm trạng khác hẳn với lúc mới vào cửa hàng và tôi 
không khỏi nghĩ miên man về câu chuyện thằng bé kể cho tôi. Bây giờ tôi 
mới nhớ ra mình có đọc thấy trên báo nhiều ngày trước đây có một tai nạn 
do một tài xế say rượu đã đâm vào một ô tô làm chết tại chỗ một bé gái còn 
mẹ của bé thì bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó tôi nghĩ rằng tai nạn đó 
không phải là trường hợp của cậu bé đã kể. 
Hai ngày sau tôi đọc trên báo thấy đăng tin người phụ nữ xấu số đó đã qua 
đời. Tôi vẫn không tài nào quên được cậu bé và tự hỏi không biết hai câu 
chuyện này có liên quan gì đến nhau không. Ngày hôm sau có chuyện gì cứ 
thôi thúc tôi khiến tôi bước ra ngoài và mua một bó hoa hồng trắng rồi đem 
đến nơi cử hành tang lễ cho người phụ nữ trẻ. Ở đó tôi thấy người phụ nữ 
nằm trong quan tài trên tay ôm một bó hoa hồng trắng rất đẹp bên cạnh đó là 
một con búp bê và những bức tranh của cậu bé mà tôi đã gặp ở cửa hàng đồ 
chơi hôm nào. 
Tôi đứng đó nước mắt tuôn trào, cũng từ đó tôi cảm thấy yêu quí người thân 
của mình hơn và biết trân trọng những tình cảm linh thiêng đó. Tình yêu của 
cậu bé dành cho em gái và mẹ của mình thật là quá lớn lao. Nhưng chỉ cần 
có một tích tắc vô trách nhiệm của gã lái xe say rượu kia đà tàn phá hoàn 
toàn cuộc đời của cậu bé tội nghiệp. Ai đó đã từng nói rằng: “Chúng ta sống 
được nhờ những cái gì chúng ta có, nhưng chính chúng ta tạo ra ý nghĩa 
cuộc sống của mình bằng những gì chúng ta chia sẻ với người khác”. 
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Tình Yêu Đêm Giáng Sinh 
Nguyên Nhung  

 
Xếp lá thư của Chuyên vào túi áo, Ngọc 
mỉm cười xa vắng. Lá thư từ miền hỏa 
tuyến gửi về thành phố đến tay Ngọc vào 
những ngày đầu tháng mười hai, báo tin 
Chuyên sắp về phép trong mùa Giáng 
Sinh khiến Ngọc nôn nao chờ đợi. Nhớ 
lại Noel năm ngoái Chuyên không về 
được vì phải ở lại đơn vị, chỉ có mình 
Ngọc đi lễ nửa đêm với cô em gái, nghe 
hồi chuông ngân lan lan trên nóc nhà thờ 

giăng giăng những ánh đèn chớp tắt, Ngọc lại nhớ Chuyên da diết...  
Đứng dưới giàn mướp ở góc sân sau, những bóng nắng in xuống nhảy múa 
đậu trên chiếc áo trắng của Ngọc, tưởng như cũng biết cười với nỗi vui thầm 
kín của người con gái. Những bông hoa mướp cuối mùa trên giàn vẫn tươi 
thắm, dù đợt gió cuối năm hơi lành lạnh đã làm những chiếc lá trên giàn ngả 
màu vàng úa, đang xào xạc theo từng cơn gió mùa thổi tới. 
Bầu trời cao và trong, xanh biếc, nắng vẫn óng ả trên những cây cỏ trong 
vườn. Chuyên về. Ngọc nghe những tiếng reo vui ấy cứ ấm áp ngân mãi 
trong lòng, như tiếng chuông đêm giáng sinh năm nào. Rồi Ngọc chợt buồn 
cười nhớ lại những kỷ niệm vui vui lần đầu gặp Chuyên mùa Giáng Sinh hai 
năm về trước, để từ đấy hai đứa đi vào đời nhau như một giấc mơ huyền 
nhiệm.  
Chuyên nhập ngũ khi tròn hai mươi tuổi, làm bổn phận người trai thời loạn 
để bảo vệ miền Nam tự do. Mới đó mà chín tháng quân trường trôi nhanh, 
đời chinh chiến đưa đẩy Chuyên làm người lính xa nhà, dù chưa có một mối 
tình nồng đậm ở hậu phương, nhưng vài khuôn mặt dễ thương tuổi học trò 
vẫn ẩn hiện trong tim người lính. Ra đơn vị một thời gian, nhiều lần hành 
quân thử lửa nơi chiến trường lửa khói, viên đạn địch ghim vào chân bên 
phải tý nữa thì phá vỡ xương đùi, chàng phải nằm bệnh viện dưỡng thương 
một thời gian. Vết thương sau khi lành lặn đã để lại cho người lính một kỷ 
niệm khó quên, thời gian ấy lại rơi đúng vào mùa Giáng Sinh nên Chuyên có 
được những ngày nghỉ hiếm hoi trong đời lính với mái ấm gia đình.  

 

“Cảm ơn Anh, một tấm lòng chân thật  
Trong tình yêu vẫn ấm áp tình người.” 
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Chàng sĩ quan mặt búng ra sữa ngày nào trông đã có vẻ lì lợm, chững chạc 
hơn so với ngày mới bước chân vào đời lính, không biết sao lại ngoan ngoãn 
theo bố mẹ đến nhà Ngọc dự bữa tiệc đêm Giáng Sinh năm ấy. Ngọc và lũ 
em không làm sao nín cười được, khi Chuyên mặt đỏ bừng vì ngượng, vâng 
lời cha mẹ khoe chiến thương cho mọi người xem. Mấy đứa con gái kéo 
nhau vào phòng trong rúc rích cười, con em út đã nghịch ngợm bảo Ngọc: 
"May quá chị Ngọc nhỉ? Nếu anh Chuyên bị thương ở trên bụng thì em 
không biết..." 
Ngọc vội vàng bịt miệng em kịp lúc, rồi mấy chị em lại rúc rích cười với 
nhau, tha hồ bàn tán về anh chàng sĩ quan trẻ ngượng nghịu ngoài phòng 
khách. Sau này, khi hai đứa yêu nhau, Ngọc có kể lại chuyện này cho 
Chuyên nghe, hai đứa cứ rũ ra cười, khi đang yêu họ ríu rít như hai con chim 
non, mỗi lần về phép là những ngày vui dài bất tận. Đó cũng là những kỷ 
niệm đẹp ghi đậm trong tâm khảm hai người, và mùa Giáng Sinh năm ấy 
bỗng lại là mùa Giáng Sinh đẹp nhất trong đời Ngọc. Để rồi sau mỗi lần về 
phép, Chuyên trở ra đơn vị, Ngọc lại hồi hộp chờ đợi và mong mỏi chàng 
trở về với một xác thân lành lặn. 
Ngọc tuy không đẹp nhưng rất có duyên, còn Chuyên thì khỏe mạnh, đầy 
nam tính. Chàng có cái lì lợm toát ra từ vẻ mặt, từ đôi mắt, bởi vậy lần đầu 
tiên gặp Chuyên, Ngọc đã nhìn thấy đôi mắt ấy hình như có lửa, đã đốt cháy 
trái tim Ngọc ngay khoảnh khắc đầu tiên. Người ta gọi đó là "tiếng sét ái 
tình", dù hai bên gia đình hình như đã có sự sắp xếp để hai đứa gặp nhau. 
Riêng Ngọc, nàng lại cho là có sự sắp xếp của định mệnh, để hai người vĩnh 
viễn bước vào đời nhau đúng vào đêm Chúa sinh ra đời.  
oOo 
Ngọc đang sửa soạn những món ăn cho đêm Noel thì Chuyên về. Suốt ngày 
hôm đó Ngọc nôn nao mong đợi, nào ai biết được những gì xảy ra cho người 
lính. Mãi tới khi thấy Chuyên đứng bên ngưỡng cửa, bộ đồ nhà binh còn 
bám bụi đường xa, nụ cười rạng rỡ của chàng khi cô em út đã nhảy ra mừng 
trước chị, Ngọc mới yên chí là chàng về thật. Một kỳ nghỉ phép vào mùa 
Giáng Sinh thật hiếm hoi cho đời lính, những cuộc đụng độ bất ngờ trong 
giờ hưu chiến vẫn có thể giữ Chuyên ở lại đơn vị là chuyện thường. Đánh 
đổi những ngày phép hiếm hoi này không phải dễ cho một người lính ở đơn 
vị tác chiến như Chuyên, ròng rã nhiều tháng ngày Ngọc làm tượng đá chờ 
đợi, nàng mới cảm thông được nỗi buồn của những người vợ lính. . .  
Việc đầu tiên trong kỳ nghỉ phép rất hiếm hoi này, Chuyên chạy vội đến một 
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cửa tiệm bách hóa để mua quà Giáng Sinh cho Ngọc. Đứng trước bao nhiêu 
món quà trưng bày trong tủ kính, cuối cùng chàng đã tìm được món quà cho 
người yêu, con búp bê thật xinh với dáng đứng và khuôn mặt của cô bé tuổi 
mười lăm, duyên dáng và ngây thơ như Ngọc. Ngoài ra Chuyên còn mua 
thêm vài món quà nữa, những món quà này Chuyên giấu kín trong một túi 
giấy, với một bí ẩn mà chắc rằng chỉ có chàng mới hiểu được ý nghĩa cao 
đẹp của nó.  
Sau khi tiếp mẹ nấu nướng những món ăn cho bữa tiệc đêm Giáng Sinh, 
Ngọc vội vã vào phòng riêng trang điểm chờ Chuyên tới đưa nàng đi chơi 
đêm Noel. Thành phố vẫn tưng bừng trong không khí rộn rã của đêm Noel, 
trong khi ấy chắc hẳn có những người lính ở miền xa đang căng mắt chờ đợi 
những bất an xảy đến cho họ. Đã có một "party" thật vui nhộn do cô bạn 
thân mời, Ngọc có thể xin phép mẹ để được đi chơi với Chuyên mà không bị 
nhắc nhở, dặn dò, lo lắng như những lần được bạn bè mời đi ăn sinh nhật 
trước kia. Hay là bây giờ Ngọc đã lớn, bố mẹ đã hoàn toàn tin tưởng nàng 
chọn lựa đúng người để gửi gấm yêu thương. Bố vẫn nói đùa với mọi người, 
có lũ con gái ở trong nhà như bom nổ chậm, lòng ngay ngáy không yên. Mỗi 
lần thấy con gái đi theo để thưa với bố điều gì, ông lại hồi hộp không biết có 
phải tin báo giờ bom sắp nổ. Bố vui tính hay đùa, chứ ba đứa con gái của 
ông là ba bông hoa tươi thắm, đã khiến ngôi nhà vang lên những tiếng cười 
trong trẻo, óng ánh như tia nắng đầu ngày trải trên giàn mướp hương hoa 
vàng ở mảnh vườn sau.  
Khi Chuyên trở lại để xin phép mẹ đưa Ngọc đi chơi, chàng thật bảnh bao 
trong bộ quần áo "civil" thẳng nếp, tóc tai chải gọn gàng, mày râu nhẵn 
nhụi, khác hẳn khuôn mặt phong trần, xạm nắng trong bộ quân phục chàng 
mặc lúc ban chiều. Trên tay chàng là gói quà nhỏ tặng Ngọc, ngoài ra còn 
một gói to hơn, bọc kín mít trong một túi giấy, bỏ vào chiếc túi ny lông, hơi 
cồm cộm, Ngọc đoán là giầy dép, hay quần áo. Món quà ấy Chuyên nhờ 
Ngọc cầm hộ, khi hai người chở nhau trên chiếc xe Honda, Ngọc chỉ mơ hồ 
đoán đó là món quà Chuyên dành cho ai đó nhưng không tiện hỏi. 
Cả tuần nay, Ngọc băn khoăn chọn chiếc áo dài có màu sắc thích hợp cho 
đêm Giáng Sinh. Dưới ánh đèn mờ thì màu đỏ huyết dụ sẽ làm khuôn mặt 
Ngọc nổi lên những đường nét quyến rũ, dù rằng Ngọc rất thích chiếc áo 
màu thiên thanh, đi trong nắng sẽ làm vẻ tươi thắm của khuôn mặt trở nên 
dịu dàng hơn, nhưng dưới ánh đèn qua sự phản chiếu ánh sáng, nó sẽ bị lợt 
lạt đi. Băn khoăn mãi, không biết sao Ngọc lại chọn màu áo trắng học trò, có 
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thêu những chiếc hoa xinh màu xanh nhạt dưới hai tà áo. Ngọc thấy sự giản 
dị của màu áo lại khiến mình có nét ngây thơ của một cô em gái hậu 
phương, có lẽ vì Chuyên là một người lính? Ý nghĩ ấy khiến Ngọc mỉm cười 
hoài một mình, chỉ màu áo mà cũng làm những kẻ đang yêu nghĩ ngợi mãi, 
có phải vì Ngọc vẫn nghĩ tới Chuyên với một tâm tình trong sáng của tuổi 
trẻ còn nguyên vẹn.  
Trên đường phố đã nhộn nhịp người qua lại, xe cộ dập dìu như mắc cửi, 
nhưng sao trong đôi mắt Chuyên, Ngọc thấy niềm vui như vẫn phảng phất 
một nỗi buồn. Ngọc không dám hỏi Chuyên về những điều thầm kín đó, và 
khi thấy Chuyên chở mình đi về hướng ngoại ô của thành phố, qua những 
con đường đầy ổ gà chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, chen chúc những căn 
nhà ván lợp lá nghèo nàn khuất dưới tàng cây tối thẫm, Ngọc lại bâng quơ 
nghĩ tới những chuyện không vui, mà vẫn không đủ can đảm hỏi Chuyên tại 
sao lại tới đó. Trong lòng Ngọc nhen nhúm chút buồn bã, vì Ngọc tưởng một 
đêm Noel trọn vẹn của hai đứa, phải là những tiếng cười rộn rã với bạn bè, 
màu rượu đỏ óng ánh trong chiếc ly thủy tinh, phải là những bước chân quấn 
quýt dìu nhau trong thế giới của âm nhạc, những bài ca Giáng Sinh vang 
vang trên đường phố. Và cuối cùng, trong không khí ấm áp của ngôi giáo 
đường rền rền tiếng chuông ngân, hai đứa sẽ thì thầm với nhau những lời 
ước nguyện đẹp đẽ. 
Đêm Noel là đêm an bình mà ở một góc trời xa vẫn bừng lên ánh hỏa châu 
trên vùng trời đen thẫm, có điều gì khắc khoải trong tâm hồn Ngọc khi nghĩ 
sau những ngày nghỉ phép thần tiên, Chuyên lại trở ra đơn vị. Lại những 
chiến trường xa gian khổ, lại những bất trắc rình rập quanh đời sống của 
chàng, Ngọc cố xua đuổi những nỗi buồn vô cớ để hưởng trọn tình yêu đêm 
giáng sinh với người yêu. Mãi tới khi chiếc xe Honda quẹo vào một con ngõ 
tráng xi măng ngoằn nghoèo, con hẻm sâu và tối, thỉnh thoảng có một nhà 
treo đèn ngôi sao trước cửa, như dấu hiệu của một mùa Giáng Sinh buồn bã 
nơi những gia đình nghèo khổ và cô đơn.  
Nỗi thất vọng và buồn bã lại nhen nhúm trong lòng cô gái trẻ, Ngọc cứ bâng 
khuâng tự hỏi, Chuyên định làm gì mà hoang phí những giờ phút quý hiếm 
của lần về phép, với đêm Giáng Sinh tuyệt vời như vậy? Ý tưởng ấy cứ miên 
man trong lòng Ngọc, cho đến khi Chuyên ngừng xe trước thềm một căn 
nhà đơn sơ, cửa vẫn mở để Ngọc nhìn thấy tất cả sự nghèo nàn của nó.  
Duy nhất một ngọn đèn trần vàng úa tỏa xuống những đồ đạc rẻ tiền. Trên 
chiếc giường con kê ở góc nhà, hai đứa trẻ con đang nằm chơi với nhau, bi 
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bô nói chuyện. Và ở chiếc võng phía bên kia, theo tiếng võng kẽo kẹt đưa có 
tiếng người mẹ ru con buồn não nuột. Chắc người mẹ còn trẻ, vì Ngọc nghe 
tiếng ru tuy rất buồn nhưng âm thanh còn trong trẻo, không khí phảng phất 
chút hiu quạnh với bức ảnh của người đàn ông mặc quân phục còn khá trẻ, 
đặt trên chiếc bàn thờ ở giữa nhà dưới ngọn đèn dầu leo lét.  
Mãi tới khi Chuyên cất tiếng gọi, người thiếu phụ ngồi nhỏm dậy quấn vội 
mái tóc mây, đứa bé bồng trên tay mở to đôi mắt trong veo nhìn hai người 
xa lạ chực khóc, và hai đứa bé đang chơi trên chiếc giường nhỏ chạy ùa tới 
nhìn khách chăm chăm. Ngọc đã gần đoán hiểu ra được sự thăm viếng đột 
ngột của Chuyên dành cho gia đình một người lính cùng đơn vị, khi anh ta 
đã nằm xuống mấy tháng trước đây trong một cuộc đụng độ giữa hai bên.  
Người phụ nữ còn trẻ, chắc dưới tuổi ba mươi, ngạc nhiên vì sự thăm viếng 
khá bất ngờ của người sĩ quan chỉ huy cùng đơn vị với chồng mình và cô 
bạn trẻ, trong chiếc áo dài trắng đơn sơ. Có lẽ hình ảnh ấy khiến chị nhớ đến 
hình ảnh một thời của mình, và cái chết quá mới mẻ của chồng khiến chị 
vừa cảm động, vừa tủi thân. Trong tiếng nói cuả chị, Ngọc nghe như có chút 
nghẹn ngào khiến nàng cảm động:  
"Chào Thiếu Uý, chào cô . . . " 
Rồi chị nín bặt như sợ nói thêm sẽ có thể bật lên khóc. Để tránh sự xúc 
động, Chuyên nắm tay hai đứa bé lôi vào lòng xoa đầu chúng một cách trìu 
mến, rồi chàng giơ tay bồng đứa bé độ bảy, tám tháng trên tay chị. Mấy đứa 
nhỏ quấn ngay lấy chàng, như đã lâu lắm rồi chúng chưa được nắm lấy bàn 
tay yêu thương của một người nào giống như cha chúng. Chuyên vội giới 
thiệu với Ngọc:  
"Đây là chị Luân, trước kia anh Luân cùng đơn vị với anh. Còn đây là Ngọc, 
em gái hậu phương của tôi đấy."  
Chàng cố pha trò cho không khí bớt phần buồn bã, vì nhìn những đứa bé còn 
nhỏ như vậy, Ngọc hiểu anh Luân chỉ ra đi ít lâu nay, và cái buồn hình như 
còn y nguyên trong lòng người vợ. Chị Luân định chạy đi tìm nước mời 
khách, nhưng Chuyên đã ngăn lại, rồi hướng về mấy đứa bé, đang nhìn 
chàng bằng những đôi mắt đen lay láy. Chuyên nói:  
"Chú có quà cho các cháu đây. Nguyên năm tuổi, học mẫu giáo rồi phải 
không, chú cho con viết chì màu để tô hình nhé. Bé Tiên thì lại làm cô tiên, 
cái áo đầm này đẹp chưa? Nào em bé ra đây, bé thế này thì chỉ có sờ tí mẹ 
thôi, chú cho bé con thỏ biết nhảy để ba anh em chơi chung với nhau nè!" 
Hai đứa lớn mừng rỡ xà vào lòng Chuyên, bây giờ mới ríu rít kể chuyện. 
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Những chuyện của trẻ con thật dễ thương, điều thương cảm hơn cả là chúng 
chưa hiểu gì về sự vắng mặt của người cha. Ngọc đã phải bậm môi để đừng 
chảy nước mắt khi nghe thằng Nguyên nhắc về cha nó, với nỗi mong đợi của 
đứa bé ao ước được gặp bố, sau nhiều tháng chưa thấy bố về phép như mọi 
khi. Nó thỏ thẻ hỏi Chuyên:  
"Chừng nào bố con về hở chú?" 
Chuyên vội quay đi để tránh cái nhìn tha thiết trong đôi mắt trẻ thơ của 
thằng bé:  
"Bố còn bận lắm chưa về được, nhưng bố nhắn chú về mua quà cho con và 
mấy em rồi. Con phải ngoan, nhớ trông em cho mẹ, kỳ tới chú về bố con sẽ 
gửi quà nhiều hơn."  
Những câu nói dối để xoa dịu nỗi mong đợi nơi thằng bé năm tuổi, khiến 
người lớn nghe thắt cả lòng. Đằng sau những vinh quang của vòng hoa tươi 
thắm quàng lên cổ áo người lính trở về từ mặt trận, những khuôn mặt rắn rỏi 
và kiêu hùng trong tiếng nhạc rộn ràng kia, có bao giờ lại thiếu những hồi 
kèn truy điệu thiết tha, ngân lên rồi đọng lại trong lòng người ở lại sự vắng 
mặt của người đã nằm xuống, không bao giờ trở về.  
Chuyên trở lại câu chuyện với chị Luân, người góa phụ còn xuân sắc với ba 
đứa con thơ trên tay, Ngọc không hiểu chị có đủ nghị lực và can đảm để 
vượt qua cái chênh vênh của cuộc sống chật vật và cô đơn ấy được bao lâu. 
Cho dù thời gian qua đi, một mai đất nước có thanh bình, nhưng chiến tranh 
đã để lại những dấu tích bi thảm trên thân phận người vợ lính, những đứa bé 
không cha dẫy đầy trên mảnh đất quê hương. Nghĩ tới đây, rồi nhìn thấy đôi 
mắt ướt của người góa phụ còn trẻ, Ngọc bỗng rùng mình, và mắt nàng cũng 
rưng rưng một màn lệ mỏng . . .  
Tuy nhiên, mùa Giáng Sinh năm ấy lại là mùa Giáng Sinh ý nghĩa nhất trong 
đời Ngọc, nó đã trở thành một kỷ niệm đẹp của hai người, để Ngọc có dịp 
đánh giá tâm hồn Chuyên sâu sắc hơn. "Không bỏ anh em, không bỏ bạn 
bè", có phải đấy là giá trị duy nhất mà một người Lính sau bao nhiêu lần thử 
thách với cái chết còn giữ được, ngay cả mạng sống của họ. Bây giờ Ngọc 
mới thực sự nhìn ra tâm hồn của người yêu, rồi nhìn ra những cảnh đời cô 
đơn, cùng khổ đang nhan nhản xảy ra xung quanh nàng, tự nhiên Ngọc 
không còn thiết tha gì với những cảnh xa hoa, hào nhoáng ở ngoài kia, nó 
như những mảnh vải màu sắc rực rỡ, vá lên một chiếc áo rách tả tơi...  
oOo 
Năm nay, mùa Giáng Sinh lại tới, Chuyên và Ngọc đã về với nhau được hơn 
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ba mươi năm, đôi bạn tình đã trải qua nhiều đau khổ với cảnh tan nát của 
nước non. Chuyên may mắn thoát chết trong những ngày chinh chiến gian 
khổ, nhưng sau đó chàng nếm thêm nhiều năm tù tội khi đất nước hòa bình. 
Hoàn cảnh lại xô đẩy Ngọc giống như chị Luân, vợ một người lính đã nằm 
xuống, nhưng có điều là nàng vẫn còn niềm hy vọng, vì cuối cùng Chuyên 
cũng trở về với Ngọc và các con. Chẳng hiểu sao định mệnh cứ đưa đẩy đất 
nước vào những nghịch lý triền miên như vậy, và điều ấy khiến con người 
càng ngày càng xa cách nhau hơn. 
Rồi dài theo những bước chân và sự xoay vần của lịch sử, hai vợ chồng và 
mấy đứa con lại trôi nổi nơi xứ lạ quê người. Trong mảnh sân vuông vức, 
Ngọc vẫn trồng một giàn mướp trong góc vườn để nhớ tới mảnh vườn sau ở 
quê nhà năm xưa. Nhìn tia nắng ban mai chiếu ánh sáng qua giàn lá xanh 
như ngọc, Ngọc lại không quên được những kỷ niệm êm đềm của những 
mùa Giáng Sinh xưa. Những đợt gió cuối mùa ở quê người, là cái dữ dội của 
con dao cắt vào ruột kẻ tha hương, chứ không phải cái hiu hắt dịu êm của 
chút gió cuối năm ở quê nhà những mùa Noel cũ.  
Trời khi nóng khi lạnh, khiến giàn mướp đã xơ xác vẫn còn những chiếc lá 
thưa thớt xào xạc thoảng qua tai Ngọc, như tiếng ngân của một cung đàn êm 
đềm trong quá khứ. Những bông hoa cuối mùa, dường như vẫn giữ lại trong 
lòng Ngọc biết bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ dễ thương nhất của cuộc đời, 
mà những kỷ niệm ấy như những tiếng chuông mùa Giáng Sinh, vẫn ngân 
nga trong lòng nàng mỗi mùa Giáng Sinh trở lại. 
Ở góc vườn bên kia, bóng Chuyên lom khom xới đất để sửa soạn trồng 
những cây hoa pensée mùa Đông. Một thời tuổi trẻ đã qua rồi, nhưng sao 
lòng Ngọc vẫn ấm áp khi nhớ lại đêm Giáng Sinh năm ấy, chính vì thế trong 
mắt nàng Chuyên vẫn là Chuyên của những năm tháng cũ. Nắng đã lên rực 
rỡ, chỉ còn Ngọc đứng dưới giàn mướp đã thưa thớt lá. Nhìn bóng nắng 
nhảy múa trên vai áo mình, Ngọc tự nhiên nhớ lại mùa Giáng Sinh năm xưa, 
và mỉm cười vu vơ như thuở nàng còn là người yêu của lính. 

NGUYÊN NHUNG 
Mùa Giáng Sinh 
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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 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
  951-672-4900                                              951-302-6900  

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 951-473-0325  

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

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

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

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

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

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

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

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

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

Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone: 951-303- 8405

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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.  Gia Đình Thuý Trần 

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 

 
 


