
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 93 Dec/14/2012 

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 
 

CN III MÙA VỌNG NĂM C 
TIN MỪNG 
Lc 3, 10-18 
"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" 
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy 
chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai 
có hai áo, hãy cho người không có; ai có 
của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những 
người thu thuế cũng đến xin chịu phép 
rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi 
phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi 
đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các 
ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn 
chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông 
đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; 
các ngươi hãy bằng lòng với số lương của 
mình". 
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi 
người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: 
"Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" 
Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi 
lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng 
quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không 
xứng đáng cởi dây giày cho Người, - 
chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa 
Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong 
tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa 
vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa 
không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều 
điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân 
chúng.

 



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Cho Chúa một cơ hội 

Thiên Phúc 
Cuộc đối thoại độc đáo giữa một người tân tòng và một người chưa có niềm tin 
như sau: 
- Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao? 
- Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô. 
- Vậy xin hỏi anh, ông ta sinh ra trong quốc gia nào? 
- Rất tiếc là tôi đã quên mất chi tiết này. 
- Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi? 
- Tôi cũng nhớ rõ nên chẳng dám nói. 
- Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài? 
- Tôi không biết! 
- Quả thật, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thật sự đi 
theo ông Kitô! 
- Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế 
nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba năm trước, tôi là người nghiện 
rượu, sáng say chiều xỉn, nợ nần lút đầu ngập cổ, gia đình tôi xuống dốc một 
cách kinh khủng. Mỗi tối, khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận và buồn tủi. Thế 
mà bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi 
đã tìm lại hạnh phúc, các con tôi trông ngóng, chờ tôi về sau giờ tan ca. Những 
điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả 
những gì tôi biết về Người. 
Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân chúng hỏi ông: “Chúng tôi phải làm 
gì?”. Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn 
sàng đổi mới bằng hành động cụ thể. 
Các thánh thường nói: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Đó là một thái độ 
sẵn sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy quả không dễ dàng. Nhưng nói 
được như Đức Maria mới thực là cao quý: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 
Ngài nói”. 
Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông 
đã nói: “Những điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi”. 
Như vậy: 
Sám hối không chỉ là quay trở về với quá khứ, mà còn hướng đến một tương lai 
tốt đẹp hơn. 
Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân, mà còn mang tính liên đới trong cộng 
đoàn. 
Sám hối không chỉ là một cảm xúc mông lung, nhưng chính là một quyết tâm 
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hành động. 
Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống thánh thiện, mà là trở về với một Đấng 
thánh: Đức Giêsu Kitô. 
Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa Kitô cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, 
thay đổi con người, nhất là để Người biến những tâm tình và ước muốn của 
chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của Người. 
Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự hướng lòng về 
Người. 
Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự khiêm tốn để nên 
giống Người. 
Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận 
tâm về mình mà nhường cơm sẻ áo cho anh em. 
Mùa vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con 
người. Cho dù con người có sa ngã, phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương 
trình cứu độ của Người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn mang hình ảnh 
cao đẹp của Thiên Chúa, nên mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu 
thương. Mùa vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta 
hãy hoàn toàn phó thác và hy vọng nơi Người. 
Lạy Chúa Giêsu, sám hối là dọn đường cho Chúa đến, sám hối cũng là dọn lối 
để đến với tha nhân. 
Xin dạy chúng con biết bày tỏ lòng sám hối bằng cách mềm mại để Chúa uốn 
nắn, và quyết tâm sống công bình bác ái với anh em. Amen. 

SỐNG ĐẠO 
Lịch sử câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe  
trong bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa 

 
Ngày 12 tháng 12, Giáo Hội trên toàn thế giới kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe, bổn 
mạng của các nước Mỹ Châu La Tinh. 
Câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe đã trôi qua hàng mấy thế kỷ, nhưng vẫn còn 
mang tính chất thời sự vì đối với nhiều người, câu chuyện về Đức Mẹ Guadalupe 
có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Tân Phúc Âm Hóa.  
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Có thể, ít ai nghĩ rằng, Đức Mẹ đã ưu tiên hiện ra tại Mỹ châu trước các Châu 
khác, lại hiện ra với một người đàn ông, người "mọi" da đỏ, mới trở lại đạo. 
Nhưng việc Trời cao, khác với việc loài người... 
"Truyền thống  cho biết, vào lúc rạng đông sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 12, năm 
1531, một người mọi da đỏ (Indian) mới theo đạo Công giáo, tên là Juan Diego, 
đang đi từ làng anh ở tới làng Tlatelolco để dự lễ ban sáng (thời đó chỉ có lễ ban 
sáng). Khi anh đi ngang qua đồi Tepeyac, anh nghe có ai gọi từ trên đỉnh đồi: 
Juanitô, Juanitô (Juan Diego).   
Anh ngước lên, thấy một bà mặc áo sáng rực rỡ. Bà nói với anh cách hiền từ: 
"Juanito, đứa con hèn mọn nhất của Ta, Ta là Đức Maria trọn đời đồng trinh, 
Mẹ của Chúa chân thật, là Đấng dựng nên trời đất. Ta rất muốn có một ngôi nhà 
thờ được xây cất ở đây, để trong đó Ta ban tình yêu, lòng thương xót, giúp đỡ, 
che chở tất cả những ai sống trong miền này, và cho những ai kính mến Ta, kêu 
cầu Ta, tin cậy Ta. Con hãy đến với đức giám mục Mexicô nói cho ngài biết điều 
Ta rất ước ao này. Con hãy đi và  hết sức cố gắng làm theo lời Ta".  
Khi Diego đến với Đức Giám mục Fray Juan de Zumarraga (dòng Phanxicô), 
ngài không tin và nói, "Lần sau anh tới, ta sẽ nghe, nếu ta có giờ".  
Diego trở lại đỉnh đồi, nơi Đức Mẹ đang chờ, anh nói : 
"Lạy Bà, con đã nói những điều Bà dạy với Đức Giám mục, nhưng hình như ngài 
không tin đó là thật, vì vậy con xin Bà trao việc này cho người thông minh hơn 
con, để người ta có thể tin, vì con chỉ là kẻ vô dụng". 
Bà trả lời: 
"Hỡi con hèn mọn nhất của Ta, Ta nhờ con, ngày mai con lại đến với Đức Giám 
mục và nói với ngài rằng "Thánh nữ đồng trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, là Đấng 
sai con đến đây".  
Nhưng hôm sau, ngày Chúa nhật, Đức Giám mục vẫn không tin Diego, và nói, 
nếu có Đức Mẹ từ trời sai anh đến, thì anh phải xin một dấu lạ, tôi mới tin. Và 
ngài bảo Diego về.  
Sáng thứ Hai, Diego không trở lại đồi. Cậu của chàng là Juan Bernadino bị bệnh 
nặng, ông muốn chàng sáng hôm sau đến làng bên cạnh mời linh mục tới cho 
ông xưng tội.  
Sáng thứ Ba, Diego đi tìm linh mục, chàng đi vòng quanh đồi cho lẹ để đến thủ 
đô Mexico, mời linh mục, và để Bà trên trời khỏi giữ chàng lại, nhưng Đức Mẹ 
đã đến trước, Ngài bảo chàng: 
" Hỡi đứa con hèn mọn nhất của Mẹ, con không phải sợ, không phải lo, Ta là Mẹ 
của con đây, con không ở trong sự bao bọc của Ta sao? Bệnh của cậu con đã 
được chữa khỏi rồi. Con hãy đi lên đỉnh đồi, hái những bông hoa, và đem về đây 
cho Ta". 
Diego lên đỉnh đồi, chàng ngạc nhiên vì thấy nhiều hoa hồng Castilia trổ bông 



 5

trong mùa Đông giá lạnh như cắt da này. Chàng hái và bỏ đầy vào áo choàng 
đem lại cho Đức Mẹ. Ngài phán: 
" Hỡi con, đây là bằng cớ phép lạ, con hãy đem đến cho Đức Giám mục. Con là 
sứ giả rất đáng tin cậy của Ta."  
Diego vào dinh giám mục, chàng nói: 
"Thưa ngài, đây là điều ngài muốn, Bà Trên trời đã hoàn tất điều ngài yêu cầu. 
Bà đã sai con lên đỉnh đồi cắt những bông hoa này, sai con đem về cho ngài, con 
đã làm và xin ngài thực hiện điều Bà muốn. Đây, xin ngài nhận cho".  
Nói xong chàng mở áo choàng ra, và đầy dẫy hoa hồng rơi xuống đất, và áo 
choàng của chàng bỗng hiện ra hình Đức Mẹ mà ngày nay người ta còn giữ tại 
đền thờ làng Tepeyac. 
Cả thành phố Mexicô kéo đến tôn kính và cầu nguyện ảnh Đức Mẹ hiện trên áo 
choàng. 
Tin vào lời Đức Mẹ, Đức Giám mục cấp tốc lên đường đến nơi Đức Mẹ hiện ra, 
và đến thăm cậu của Diego đã được lành bệnh. 
Từ đó họ gọi Đức Mẹ là "Thánh Maria trọn đời đồng trinh thành Guadalupe". 
Một thánh đường đã được xây cất để tôn kính Đức Mẹ. 
Ngày nay hằng năm có nhiều ngàn vạn người đến kính viếng Mẹ tại đây: 
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe, một trong số các đền thánh 
lớn nhất trong thế giới Công giáo Rôma. 

 
 
- Lời Đức Mẹ dạy Juan Diego: "Con ơi, hãy nghe những lời Mẹ nói với con 
đây: đừng lo lắng hay rối trí vì bất cứ chuyện gì, đừng sợ bệnh tật hay 
những tai nạn xảy ra, hay sự đau đớn. Ta không phải là Mẹ con sao? Ta 
không phải là sự sống và là sức khỏe sao? Không phải Ta bồng bế con và 
trao sứ mạng cho con sao? Con còn cần gì hơn nữa?". 
Lời Đức Mẹ nói với Diego cũng như nói với mỗi người chúng ta. 
Hãy tin cậy, yêu mến, phó thác mọi sự xác hồn cho Mẹ, và luôn ngoan 
ngoãn nghe lời Mẹ như Diego, Mẹ bảo gì làm cái nấy. 

Xuân Hà 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 
Đức Thánh Cha kêu gọi các nước bảo vệ và thăng tiến giáo dục 
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 6 tân Đại sứ cạnh Tòa Thánh, sáng ngày 
13-12-2012, ĐTC Biển Đức 16 đề cao vai trò của giáo dục và kêu gọi các 
chính phủ đẩy mạnh việc giáo dục cho người trẻ, trong sự tôn trọng sự thật 
về con người. 
6 vị đại sứ đến trình thư ủy nhiệm là Cộng hòa Guinée, tiểu quốc Saint 
Vincent và Grenadines, nước Niger, Zambia, Thái Lan và Sri Lanka. 
ĐTC nói rằng: ”Quyền có một nền giáo dục với những giá trị đúng đắn 
không bao giờ được phủ nhẫn hoặc quên lãng. Nghĩa vụ giáo dục về các giá 
trị ấy không bao giờ được bãi bỏ hoặc làm suy yếu vì bất kỳ lợi lộc chính trị 
quốc gia hay siêu quốc gia. Vì thế, cần giáo dục trong sự thật và về sự thật. 
Nhưng ”sự thật là gì?” (Ga 18,38), Philatô vốn là một nhà cai trị đã từng hỏi 
như thế.  
Ngày nay, nói điều thật thì bị nghi ngờ, muốn sống trong sự thật, dường như 
bị coi là người lỗi thời, và thăng tiến sự thật dường như là nỗ lực vô ích. Thế 
nhưng tương lai nhân loại ở trong tương quan của các trẻ em và người trẻ 
với sự thật: sự thật về con người, sự thật về thiên nhiên, về các tổ chức, cơ 
chế, v.v. Với việc giáo dục về tâm hồn và tư tưởng ngay chính, ngày nay 
hơn bao giờ hết, người trẻ cũng cần được giáo dục về ý nghĩa cố gắng và 
kiên trì trong những khó khăn. Cần phải dạy cho người trẻ biết rằng mọi 
hành động của con người phải có trách nhiệm và phù hợp với ước muốn vô 
biên,và hành vi đó tháp tùng sự tăng trưởng của người để để huấn luyện về 
một tình nhân đạo ngày càng huynh đệ hơn và được giải thoát khỏi mọi cám 
dỗ cá nhân chủ nghĩa và duy vật. 
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Tuổi Già Thật Đẹp Biết Bao!  

 
Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng 
thăm những người cao tuổi tại Mái Ấm Gia Đình “Hoan Hô Người Cao 
tuổi” do Cộng đồng thánh Egidio thành lập tại khu vực Trastevere ở Roma. 
Nhà này được khánh thành hồi Tháng Giêng năm 2009 và hiện có 28 người 
già cư ngụ. Họ sống trong các căn hộ riêng, nhưng có liên hệ thường xuyên 
với các nhân viên giúp đỡ. Trong cuộc gặp này, ĐTC Biển Đức 16 khích lệ 
người cao tuổi hãy vui sống và đồng thời đề cao giá trị của họ trong xã hội 
và Giáo Hội như sau:  
Trong Kinh Thánh, sống lâu được xem là một phúc lành của Thiên Chúa, 
hôm nay phúc lành này cần được chiếu sáng và cần được nhìn nhận như là 
một quà tặng rất đáng giá và trổi vượt. Vì xã hội ngày nay thường đề cao 
tính hiệu quả và lợi nhuận nên đôi lúc không còn nhận ra điều này; thậm chí 
đôi lúc còn khước từ, xem những người cao tuổi như là những người không 
còn khả năng lao động hay vô dụng. Không ít lần tôi đã nghe về những nỗi 
đau của những con người bị gạt ra bên lề xã hội, họ phải sống xa cách với 
gia đình, trong tình trạng cô độc. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải làm nhiều hơn 
nữa, phải dấn thân hơn nữa, khởi đi từ gia đình đến các thể chế công cộng, 
để làm sao người cao tuổi có thể ở lại chính mái ấm của mình. Tôi muốn nói 
rằng, phẩm chất của một xã hội được đánh giá dựa trên cách mà xã hội đó 
đối xử với người cao tuổi và vị trí mà họ dành cho người già trong đời sống 
chung. Ai biết dành một chỗ cho người già, người đó đang dành chỗ cho sự 
sống. Ai đón nhận người già, người đó đang đón nhận sự sống. 
 
Thánh lễ Khai mạc Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu 
lần thứ X 
WHĐ – Lúc 9 giờ sáng 11-12-2012, tại nhà nguyện lớn của Toà giám mục 
Xuân Lộc, Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) lần 
thứ X đã khai mạc bằng một Thánh lễ trang trọng do Đức hồng y Gaudencio 
Rosales, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ tế. 
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Trong Thánh lễ, ngoài các thành viên của Đại hội, còn có sự hiện diện của 
các linh mục và đại diện mọi thành phần Dân Chúa của giáo phận Xuân Lộc. 
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức hồng y Gaudencio đặt vấn đề: Tại Á 
châu, Kitô hữu rất ít, nên có thể nói ở châu lục chúng ta có tới 99 con chiên 
lạc, và chỉ có 1 con chiên ở trong chuồng! Mà Chúa thì không muốn mất 
một con chiên nào! Dù chỉ một con chiên lạc, Ngài cũng bỏ tất cả để đi tìm! 
Huống hồ là 99 con lạc! Vậy trách nhiệm của chúng ta là gì? 
 
Tạp chí Forbes bầu chọn ĐGH Bênêđictô XVI vào TOP-10 nhân vật 
quyền lực thế giới năm 2012 
Ngày 5 tháng 12, tạp chí Kinh Tế nổi tiếng 
Forbes của Mỹ đã công bố danh sách 
những người quyền lực nhất thế giới của 
năm 2012.  
 
Hiện nay nhân loại có khoảng 7,1 tỷ người 
sống trên địa cầu. Để tạo ra được danh sách 
cho 71 nhân vật quyền lực nhất thế giới 
năm 2012, tạp chí "Forbes" đã xem xét 
hàng trăm ứng cử viên từ các tầng lớp khác 
nhau trên toàn thế giới và áp dụng cách đánh giá riêng của mình theo 4 tiêu 
chuẩn: Nhân vật được chọn có bao nhiêu quyền lực trên người khác? Bao 
nhiêu gia sản người đó có? Người bình chọn có bao nhiêu ảnh hưởng vào 
các lĩnh vực của thế giới? Và người ấy sử dụng quyền lực của mình vào các 
hoạt động đó như thế nào? 
Các tiêu chuẩn này không được xem là phương cách đánh giá đúng tuyệt 
đối, nhưng sẽ tạo ra thêm những ý tưởng để thế giới tiếp tục thảo luận, tạp 
chí kinh tế Mỹ cho biết. 
 
Top-10 nhân vật quyền lực nhất thế giới của năm 2012: 
 
1. Tổng thống Mỹ Barack Obama (51 tuổi) 
2. Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel (58 tuổi) 
3. Tổng thống Nga Vladimir Putin (60 tuổi) 
4. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates (57 tuổi) 
5. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (85 tuổi) 
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6. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke (58 tuổi) 
7. Quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz al Saud của Saudi Arabia (88 tuổi) 
8. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu (ECB) Mario Draghi (65 tuổi) 
9. Tổng bí thư đảng cộng sản Tầu Tập Cận Bình (59 tuổi) 
10. Thủ tướng Anh David Cameron (46 tuổi) 
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI được bình chọn vào vị trí thứ 5 trong danh 
sách của tạp chí "Forbes", vì là người lãnh đạo tinh thần của 1,2 tỷ người 
Công giáo, tương đương với 1/6 dân số thế giới, theo đánh giá của Forbes. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 
Simbang Gabi: 21/12/2012: Lễ hội theo truyền thống văn hoá của người   
Philippine chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng Sinh: 6:30 pm 
Gây Quỹ Bác Ái Truyền Thống   
Một trong những sinh hoạt trong năm mang ý nghĩa nhất của Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang Winchester là việc gây quỹ bác ái truyền thống hàng năm 
vào dịp lễ Giáng Sinh để giúp những người kém may mắn hơn chúng ta 
đang ở Việt Nam, cụ thể là những em bé mồ côi nghèo khổ và khuyết tật 
trong các mái ấm và các nhà tình thương. 
Truyền thống này đã bắt đầu từ khi Cộng Đoàn còn rất nhỏ bé tại nhà thờ 
Our Lady of Valley_ Hemet, khi CĐ vỏn vẹn chỉ có 7 gia đình tiên khởi. 
Những con số nhỏ bé khiêm tốn nhưng nói lên tấm lòng quảng đại rộng rãi 
của quý ông bà anh chị em đã thực thi việc bác ái trong những năm qua: 
Noel 2008 thu được: $ 4,600.00 
Noel 2009 thu được: $ 6,023.00 
Noel 2010 thu được: $ 6,483.45 
Noel 2011 thu được: $ 7,263.54 
  
Trước tình hình kinh tế xuống dốc thảm hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ trong 
những năm gần đây làm cho tình hình tài chánh của mỗi gia đình chúng ta 
ngày càng khó khăn eo hẹp. Dù khó khăn thế nào chăng nữa nhưng chúng ta 
không thể chối cãi một thực tế là chưa có gia đình nào trong CĐ phải thiếu 
ăn. Con cái chúng ta vẫn dư thừa dinh dưỡng. Tủ lạnh trong nhà lúc nào 
cũng đầy ắp đồ ăn thức uống, nhiều khi còn phải đổ vào thùng rác những 
thức ăn dư thừa còn lưu trong tủ lạnh hết ngày này qua ngày khác.  
Chúng tôi đề nghị một việc bái ái nhỏ mà ai cũng có thể thực hiện được đó 
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là nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Chẳng 
hạn chi tiêu bớt đi 20$ tiền chợ mỗi khi đi mua đồ ăn thức uống trong mùa 
Giáng Sinh hoặc khi đi mua hàng on sale cuối năm, hy sinh không mua thêm 
một chiếc áo, một cái quần để dành tiền ấy làm việc bác ái. 
Đó là món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất và đẹp nhất chúng ta có thể dâng 
tặng Chúa Hài Nhi. 
Nếu mỗi người chúng ta đều trở nên những ông già Noel, những bà già 
Noel, những chàng trai Noel, những cô gái Noel, những em bé Noel…  biết 
đem niềm vui rất nhỏ bé, chia sẻ chút hơi ấm tình người cho những người 
bất hạnh thì thế giới này sẽ trở thành một hang đá Belem vĩ đại đầm ấm yêu 
thương, nơi ấy mọi người cùng hát vang bài ca muôn thuở: 
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời 
Bình An dưới thế cho người thiện tâm. 
Dung Nguyễn 
 
Chương Trình Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2012 @ CĐ Đức Mẹ La 
Vang Winchester 
 
Lễ Nửa Đêm  24/12/2012 
7:00 – 8:00 pm: Canh thức vọng Giáng Sinh 
8:00 – 9:30 pm: Thánh Lễ Nửa Đêm 
9:30 – 10:00 pm: Réveillon  
Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
 
Lễ Ban Ngày 25/12/2012  
1:30 – 3:00 pm: Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 
Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
 
Tiệc Mừng Noel 25/12/2012 
Gây Quỹ bác ái & Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Quản Nhiệm  
4:00 – 9:00 pm 
Tại:  Tư Gia anh chị Thu-Oanh  
34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
Được đặt cây Giáng sinh trong cung thánh không? 
Giải đáp:  
Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại 
Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. 
 
 
 
Hỏi: Trong nhà thờ của chúng tôi, đã trở thành 
thói quen trong mấy năm qua là người ta đặt một 
cây Giáng sinh lớn và được thắp sáng, ở cung 
thánh trong mùa Vọng và mùa Giáng sinh. Nó 
được nhìn thấy khá dễ dàng trong nhà thờ. Bởi vì 
cây Noel này lớn và đèn nhấp nháy theo chu kỳ, 
nó khá gây mất sự tập trung cho mọi người trong 
Thánh Lễ. Có người đã xin cha xứ tắt đèn nhưng 
không thành công, vì xét nó trái với tinh thần của mùa. Thưa cha, có điều gì 
ủng hộ ý kiến trên trong chữ đỏ không? - M. T., Wellington, New Zealand 
 
Đáp: Không hiểu vì sao, với quá nhiều công việc phải làm, Tòa Thánh đã 
không ban hành bất kỳ qui định phổ quát nào liên quan đến cây Noel đặt 
trong cung thánh hoặc nơi khác.  
Liên quan đến các nguyên tắc bao quát, Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, 
số 305, cho biết: 
"Nên giữ chừng mực khi trang hoàng bàn thờ. Trong Mùa Vọng, bàn thờ 
được chưng hoa cách vừa phải, thích hợp với đặc tính của mùa, để không 
cho thấy quá sớm niềm vui trọn vẹn của ngày Sinh Nhật Chúa. Mùa Chay 
không được chưng hoa trên bàn thờ, trừ Chúa Nhật Laetare (IV Mùa Chay), 
các lễ trọng và lễ kính.  
“Việc chưng hoa phải luôn luôn điều độ, và nên đặt hoa chung quanh bàn 
thờ hơn là trên bàn thờ”. 
Nguyên tắc chung của sự chừng mực đối với sự chưng hoa mở rộng cho 
toàn bộ khu vực bàn thờ. 
Các vật như Vòng hoa mùa Vọng, hang đá Giáng sinh, và các thiết bị theo 
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mùa truyền thống tương xứng với kích thước của không gian và các đồ trang 
trí khác, có thể củng cố việc cầu nguyện và sự hiểu biết của cộng đoàn giáo 
xứ". 
Thêm một lần nữa, các nguyên tắc chung liên quan là rằng các trang trí theo 
mùa củng cố việc cầu nguyện và sự hiểu biết của cộng đoàn giáo xứ. 
Tôi có thể nói rằng một cây Giáng sinh được trang trí trong cung thánh khó 
có thể được xem như là một sự trang trí vừa phải, ngay cả khi các đèn nhấp 
nháy được tắt đi. Như vậy, thay vì "củng cố việc cầu nguyện và hiểu biết”, 
các tín hữu dường như chia sẻ nhiều hơn với kinh nghiệm của độc giả trên là 
họ bị chia trí trong Thánh lễ. 
Giống như các văn kiện phổ quát, tài liệu "Xây dựng các viên đá sống động” 
không đề cập đến cây Giáng sinh. Điều này là bởi vì ít khi tìm thấy cây 
Giáng sinh trong cung thánh Công giáo. 
Vì vậy, tôi xin nhắc lại những gì tôi đã nói trong một lần giải đáp cách đây 
vài năm (ngày 29-11 và ngày 13-12-2005): 
"Cây thông Noel được dựng cách thích hợp hơn bên ngoài cung thánh và 
nhà thờ, và tốt nhất nên đặt ở tiền sảnh hoặc sân nhà thờ. Đây đã là một tập 
tục trên Quảng trường Thánh Phêrô từ thời ĐTC Gioan Phaolô II .... Trong 
nhà thờ, ngoài hang đá, mùa Giáng sinh có thể được gợi lên bằng cách sử 
dụng, ví dụ, cây trạng nguyên truyền thống, cây nhựa ruồi và các vật liệu 
truyền thống khác tùy theo nền văn hóa". 
Và: "Tôi không thấy sự khó khăn với cây Giáng sinh, nhưng ... Tôi nghĩ 
rằng việc đặt nó trong cung thánh không phải là một sự thực hành phổ biến 
trong Giáo Hội. Do đó việc đặt như thế là không nên bởi vì, như một biểu 
tượng phổ biến, nó không còn có một ý nghĩa độc quyền tôn giáo, và có thể 
dễ dàng gợi lên khía cạnh vật chất và thương mại của mùa lễ thánh".  

(Zenit.org 11-12-2012) 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Hạnh phúc: Có và Không! 
Thanh Võ 
 
Vài năm gần đây tôi phát giác ra rằng mình mắc bệnh "ghiền". Xin thưa 
ngay, ghiền đây không phải là xì ke ma túy, cũng không phải cờ bạc, rượu 
chè, mà là căn bệnh ghiền của thế kỷ 21: Ghiền Internet. Chẳng biết tự bao 
giờ mà ngày nào cũng vậy, ăn sáng xong cứ theo thói quen là tôi phải bật 
máy vi tính, check meo, chuyển meo, gửi meo, xong hết rồi mới yên tâm mà 
làm việc khác. Có bữa bận quá, gần chiều tối vẫn chưa đụng tới cái laptop 
được thì người tôi cứ bứt rứt làm sao ấy. Tháng rồi, gặp gia đình cậu em, tôi 
hết hồn khi nhìn thằng cháu mới 6 tuổi đầu khi hai bàn tay nó cứ bấm thoăn 
thoắt trên bàn phím mà mắt thì vẫn không rời màn ảnh computer. Thì ra cu 
cậu đang chơi game. Tôi cà rà lại xem, hỏi sao con giỏi vậy? Thằng bé vẫn 
chăm chú vào trò game, trả lời một câu ngọt xớt: “Mấy cái này dễ òm hà, ai 
mà hổng biết”. Thằng anh 10 tuổi đứng kề bên xen vào: “Mai bố dẫn con đi 
mua cái iPad mới nè. Cái cũ out of date rồi. Tụi bạn con chơi đồ top of the 
line không hà”. Úi trời ơi, thiệt là hậu sinh khả úy. Còn cô cháu gái 14 tuổi 
thì miễn bàn. iPod đeo dính hai lỗ tai suốt ngày, có lúc đi đường mà cô cứ 
nhún nha nhún nhảy theo điệu nhạc đang nghe. Lại còn màn gửi text nữa 
chứ. Hôm nọ anh bạn đồng nghiệp biểu diễn cho chúng tôi xem màn “ảo 
thuật một ngón”, tức là một bàn tay anh cầm cái cell phone trong khi ngón 
cái cứ múa may liên hồi để chọn cái chữ cái mà ráp thành câu rồi “click” - 
send. Ai nấy phục lăn. Chưa hết, gần đây thiên hạ còn có thêm màn 
facebook. Chẳng hiểu có cái gì mà người ta mê đến vậy. Mỗi ngày tôi nhận 
ít nhất cũng dăm ba cái meo mời click vào xem “my facebook”. Thiên hạ thi 
nhau mở account, rồi post hình mình lên, xong lại mời free mọi người thi 
nhau mà vào xem và ngắm. Tôi đã có lần click xem facebook của cậu em. 
Ối dào, chuyện gì cậu cũng khai tuốt tuồn tuột. Nào là sáng nay mình thức 
dậy lúc mấy giờ, hôm nay đi đâu, tắm mấy lần, ăn cơm mấy bữa, vân vân và 
vân vân. Lạ cái là bạn bè cậu em cứ thi nhau gửi facebook qua lại cho nhau 
đọc, xem và... phê bình góp ý. Riết rồi loạn. Nhức cái đầu. Nên tôi chỉ thu 
hẹp mình trong phạm vi "meo". Đọc và chuyển meo, vậy cũng đã chiếm bao 
nhiêu thời giờ trong ngày. Thế cho nên thường xuyên bị ba đứa cháu chê là 
"quê một cục"... 
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Tuần rồi như thường lệ, ăn sáng xong tôi bật máy check meo và click vào 
một đọc một lá thơ mà cô em chuyển đến. Anh chàng nha sĩ nào đó đã viết 
gửi cho bạn bè về chuyến đi của anh về một xứ sở xa xôi mà, như anh kể, 
nơi đó hoàn toàn không có điện thoại, không máy vi tính, không xe, không 
radio, tivi, nói chung là không có thứ gì mà thế kỷ 21 này gọi là high tech. 
Không tin, tôi email xin một cuộc hẹn trò chuyện với anh... 
 
Hội Từ Thiện Arpan 
- Chào anh Nguyễn Bình. Nhận email của anh, tôi ngạc nhiên lắm. Có thật là 
anh đã đến một vùng đất mà nơi đó không hề có dấu tích của các phương 
tiện tối thiểu của cuộc sống, mà theo như anh viết, anh đã sống những chuỗi 
ngày thật bình yên nơi ấy? 
- Mình hiện là nha sĩ tại Orange County. Năm nay là lần đầu tiên mình tham 
gia làm công tác thiện nguyện với hội Arpan. Mấy năm trước thì mình 
thường đi với SAPVN. Nhờ vậy mà mình có dịp đi qua nhiều nước lắm, 
thấy và học được nhiều điều hay, cũng như tích lũy cho mình rất nhiều kinh 
nghiệm sống... 
- Anh có thể nói sơ về hội Arpan? 
- Arpan Global Charity là một tổ chức y tế từ thiện quốc tế được thành lập 
năm 2005. Theo tiếng Ấn Độ thì Arpan có nghĩa là “cho tặng”. Đây là một 
tổ chức thiện nguyện gồm các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá cùng các thiện 
nguyện viên. Hằng năm Arpan đều được các nước kém hay đang phát triển 
mời đến để giúp đỡ các ca chẩn đoán và khám bệnh, trao đổi chia sẻ kinh 
nghiệm với các giới chuyên môn tại nước ấy. Mọi thành viên, như mình 
chẳng hạn, phải tự túc vé máy bay. Nước "mời" mình đến chỉ lo về vấn đề 
ăn ở.  
- Nếu ai muốn tham gia cộng tác với Hội Arpan thì liên lạc ở đâu? 
- Bạn có thể vào website: www.arpanglobal.org. Các chuyến đi sắp tới của 
hội sẽ là chuyến đi Lagos tại nước Nigeria vào tháng 10-2012 hay đi 
Ecuador vào năm tới 2013. 
- Thế trong email anh có nói về vùng đất nào đó với cái tên lạ lắm. Anh 
Bình có thể nói rõ hơn được không ? 
- À, mình vừa đi Ấn Độ về. Chuyến đi của mình dài 2 tuần. Tuần đầu mình 
đi theo hội Arpan đến thành phố Deesa thuộc miền Đông Ấn Độ. Năm nay 
thì hội đến đây theo lời mời của bệnh viện Mahadma Gandhi Lincoln 
Memorial. Tuần lễ thứ nhì thì mình tự mua vé bay qua Calcutta, một thành 
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phố rất nhỏ ở miền Tây Ấn Độ. 
- Anh Bình kể cho mọi người về hai tuần "du lịch" kỳ thú này được không 
anh? 
 
Tình nguyện viên làm gì? 
- Tuần lễ đầu tiên tụi mình chia xẻ kinh nghiệm với các nha sĩ Ấn Độ, trả lời 
các câu hỏi nếu có, và giúp khám, chẩn đoán những trường hợp phức tạp. 
Các bác sĩ trong đoàn thì thực hiện các ca mổ xương cho các trẻ em bị ung 
thư xương. Các dược sĩ thì hướng dẫn cách tổ chức một hiệu thuốc như thế 
nào để phân phát thuốc mau lẹ và hiệu quả nhất. Sau đó cả đoàn đi thăm cô 
nhi viện các trẻ em bị bệnh AIDS, thăm nơi nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, bại 
liệt và đến thăm các trung tâm chăm sóc người già bị bỏ rơi cùng các trẻ mồ 
côi. 
- Thế anh có nhận xét gì về những người chuyên môn (bác sĩ, nha sĩ, 
dược sĩ, y tá) tại Deesa? 
- Họ rất giỏi. Không phải mình cứ nghĩ rằng Ấn Độ là nước nghèo mà thành 
phần “professional” của họ có trình độ thấp đâu. Họ luôn luôn trau dồi học 
hỏi thêm qua internet nên trình độ họ khá lắm. Chỉ có điều là họ còn thiếu 
dụng cụ và tỉ lệ thành phần này, so với số lượng dân, còn quá ít. 
- Thành phố Deesa thì sao? 
- Deesa là một thành phố nhỏ ở miền Đông Ấn Độ. Cứ tưởng tượng như một 
thị xã ở miền Tây Việt Nam mình vậy. Nhưng họ được trang bị một số dụng 
cụ khá đầy đủ hơn Việt Nam. Năm 2009, mình có về Việt Nam khám, chẩn 
đoán và điều trị cho đồng bào miền Tây ở mấy trạm xá nhà quê. Mình còn 
nhớ, mới chạng vạng 4 giờ chiều là không còn thấy gì cả, vì trời tối, mà 
không điện nước, cả lửa cũng không, thử hỏi làm sao tiệt trùng dụng cụ? 
Nên đành đi về vậy. Còn ở Deesa thì khá hơn, có các phương tiện đó. 
- Ngoài đường phố thì thế nào? 
- Đường nào cũng có 2 lối (lane) cho xe chạy. Thành phố có một bệnh viện 
lớn với một bác sĩ gia đình thường trực. Mỗi tuần thì có vài bác sĩ chuyên 
môn từ các thành phố lớn về đây khám và chữa trị các trường hợp đặc biệt. 
- Thế còn tuần lễ thứ hai tại Calculta? 
 
Giấc mơ của Mẹ... 
- Đúng ra thì mình chỉ tháp tùng theo hội Arpan có một tuần mà thôi. Nhưng 
chuyện là thế này, ông anh mình bị bệnh. Mình nghe nói nhiều về thành phố 
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Calcutta - nơi có ngôi mộ Mẹ Teresa, nên mới mua vé bay qua đó, mục đích 
là đến viếng mộ Mẹ và cầu nguyện cho anh. Thật sự mà nói, tuần lễ thứ hai 
đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mình. Nhắc đến Ấn Độ thì phải nói 
tới hai ngôi mộ lớn. Thứ nhất là ngôi mộ Taj Mahal để tưởng niệm một bà 
hoàng hậu rất được đức vua sủng ái từ ngàn năm trước của đất nước này. 
Đây được xếp loại là một trong các kỳ quan của thế giới.  
Thứ hai là mộ của Mẹ Teresa ở thành phố Calcutta thuộc miền Tây Ấn Độ. 
Mình theo đạo Công giáo, và có được nghe câu chuyện về giấc mơ của Mẹ. 
Có một đêm Mẹ Teresa nằm mơ. Mẹ thấy Đức Chúa Trời hiện đến và giao 
cho Mẹ một trọng trách là tìm đến và giúp đỡ những kẻ nghèo nhất trong 
những người cùng khổ (The poorest of the poor). Thức dậy Mẹ đã suy nghĩ 
rất nhiều và sau cùng đã chọn thành phố Calcutta vì nơi đây là miền đất của 
những người nghèo khổ nhất, bất hạnh nhất và bị bỏ rơi nhất tại Ấn Độ. Mẹ 
Teresa đã sáng lập ra hội từ thiện Missionary Sisters of Charity. Ban đầu thì 
hội chỉ gồm các nữ tu, nhưng sau này thì đã có thêm sự đóng góp của các 
thiện nguyện viên trên toàn thế giới. Mình đến đây ban đầu chỉ có ý định cầu 
nguyện cho người anh, nhưng ngay hôm đầu tiên mình lại quyết định tham 
gia công tác thiện nguyện một tuần - thử xem sao. Thật buồn cười, khi mới 
đến, mình tự giới thiệu ngay, ra vẻ oai vệ lắm: "Tôi tên Bình Nguyễn. Nha 
sĩ, tôi đến từ Mỹ". Mình cứ tưởng các nữ tu và mọi người sẽ xuýt xoa khi 
nghe mình đến từ Mỹ, lại là nha sĩ nữa chứ. Ai dè. Không một ai quan tâm 
điều đó. Họ nhỏ nhẹ hỏi rằng mình dự định sẽ ở đây bao lâu, để họ tiện phân 
công việc... 
- Tại sao thời gian lưu lại là cần thiết khi sắp xếp công việc hở anh? 
- Mình được giải thích như thế này. Có những bé gái nhỏ bị hiếp dâm chẳng 
hạn, chắc chắn là tâm hồn các bé bị hoảng loạn và lo sợ cùng cực. Cho nên 
những người giúp chăm sóc cho bé phải là người nữ, và phải ở đó từ một 
tháng trở lên, chứ cứ vài ba ngày mà lại thay đổi người thì ảnh hưởng đến 
tâm thần các cháu bé lắm. Có tiếp xúc một thời gian đủ dài với cùng một 
bệnh nhân thì mới tạo được sự ổn định thần kinh và giúp gây tình thân trong 
lòng các em, như thế việc điều trị mới dễ có kết quả. 
- Thế anh Bình ở một tuần thì công việc của anh là gì? 
-Mỗi sáng thức dậy thì ai ai cũng được phát một lát bánh mì, một trái chuối 
nhỏ và một ly nước. Rồi ai nấy đều được giao công việc giặt đồ. "Đồ" ở đây 
bao gồm quần áo dơ, tã dính phân của các người bệnh. Khi đó mình bị 
“shock” lắm, vì không ngờ nha sĩ ở Mỹ qua mà lại bị giao đi giặt tã. Nhưng 
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sau đó mình hiểu ra rằng với các nữ tu thì trước mặt Thượng Đế, mọi người 
đều bình đẳng như nhau. 
 
Những người cùng khổ... 
Người nghèo nơi đây nhiều lắm, đa số là các trẻ cô nhi, tật nguyền, bại liệt, 
mắc bệnh Down, nói chung là thành phần bị gia đình, xã hội ruồng rẫy, bỏ 
rơi và các “sơ” (soeurs - theo tiếng Pháp) lượm về chăm sóc. Bên đây người 
ta gọi thành phần này là “untouchable”, có nghĩa là “không ma nào thèm 
đụng tới nữa”, là thành phần “vứt đi”, tức là họ đã hoàn toàn sống bên lề rìa 
của xã hội. Mình còn nhớ ngày đầu tiên "bị" phải giặt đồ, lại không hề có 
máy giặt, mà phải giặt hoàn toàn bằng tay, mình gớm quá, kinh hãi quá đi. 
Mình xắn ống quần lên, giậm hai bàn chân lên đống đồ dơ bẩn trong thau, 
mà miệng thì cứ ợ lên ợ xuống vì... nhợn. Mới vừa giậm mấy cái thôi thì 
nước trong thau đã đen thùi lùi như... nước cống. Mình hãi quá, nhảy ra khỏi 
thau, lật đật đổ nước ra, múc nước mới vô, giậm giậm vài cái nữa thì hỡi 
ôi... lại đen ngòm và hôi rình. Chính vào giây phút đó, mình muốn khóc. 
Thượng Đế ơi, tại sao có những miền đất mà con người ta nghèo đến vậy và 
cơ cực đến vậy? Nơi đây, các sơ ai cũng chỉ có hai bộ đồ luân phiên để mặc, 
một đôi dép, vậy thôi. Không nhà, không tiền, không điện thoại, không cell, 
không computer, không laptop, không son phấn, không cả cái bàn, cái ghế 
để ngồi. Họ giống nhau ở một điểm duy nhất là "không có gì để lo, để nắm, 
để giữ, hay để sợ mất". Các nữ tu cũng như mình vậy, họ cũng phải giặt mấy 
thau tả dính đầy cứt đái, nhưng họ khác mình, vì họ làm điều "dơ bẩn" đó từ 
năm này qua năm khác, mà họ không ợ lên ợ xuống, họ không giậm bằng 
chân mà thản nhiên ngồi xuống dịu dàng dùng hai bàn tay vò giặt. Mỗi sáng 
ai cũng đều làm công việc đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ. 
 
Mất khả năng tự lo... 
Sau đó mình được phân công đút các em ăn sáng. Hàng ngàn trẻ tật nguyền 
bại liệt được các thiện nguyện viện dìu hay bế ra một chỗ trống rất rộng, 
giúp các em ngồi trên dãy ghế gỗ thật dài và mớm thức ăn cho các em. 
Riêng khu vực mình làm thì có hơn 40 em, gái trai đều có, mù, câm điếc, tàn 
tật, nói chung những gì bất hạnh nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra thì nơi đây 
mình đều thấy tận mắt. Hầu hết các em đều không còn tự lo cho mình được. 
Công việc nghe qua thì đơn giản, nhưng thật ra lại không dễ chút nào. Có 
khi cần hơn một tiếng đồng hồ để đút cho các em ăn xong một bát cháo nhỏ 
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xíu. Nơi đây nghèo lắm, đồ ăn của các em không gì ngoài khoai và rau nấu 
nát nhừ ra như cháo. Nhiều em trông thật tội, đầu cổ cứ ngoẹo sang một bên, 
có em bại liệt cả cột sống, cả người nhũn hết ra, và không còn điều khiển nổi 
một cơ phận nào trên cơ thể. Một tay mình vịn nâng đầu em lên, tay kia thì 
mình vừa nhấp nhấp đụng vào cằm, vào miệng, thậm chí có khi đụng nhẹ 
vào lưỡi để khích thích các em nuốt. Nhiều trẻ không còn khả năng nuốt, 
mình phải vừa đút, vừa xoa cổ lên xuống, rồi vuốt ngực cho thức ăn dễ trôi 
xuống, và cuối cùng xoa bụng để giúp tiêu hóa. Có lần, một em bé ọe ra trên 
tay mình, nhão nhoẹt. Nhưng lúc ấy mình không cảm thấy ghê nữa, mà 
trong thâm tâm, mình lại cám ơn Thượng Đế là mình còn biết nuốt, biết 
nhai, biết ăn và còn cái hạnh phúc cảm nhận được thế nào là món ăn ngon 
hay dở. 
 
Tâm tư thay đổi... 
Ngày một, ngày hai trôi qua, mình bắt đầu nhận ra nhiều điều thay đổi trong 
tâm mình. Mỗi sáng, mình đứng nhìn dòng người dài ngoằn đang xếp hàng 
để được phân chia công tác. Có một hôm mình tò mò đứng đếm, trên 200 
người mỗi ngày. Họ từ khắp nơi đổ về đây để làm từ thiện. Mình hỏi thăm, 
thì có người đến từ Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Chile, Brazil, Mỹ, Canada, 
Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật, vân vân... và họ thuộc đủ mọi tôn giáo khác 
nhau. Ai ai cũng đều tự móc tiền túi ra để mua vé đến nơi này làm việc 
thiện. Mình đã tự hỏi rằng: "Tại sao? Công việc của các nữ tu trong Hội của 
Mẹ Teresa có gì mà hấp dẫn đến vậy? Hội chưa hề bao giờ quảng cáo, kêu 
gọi đóng góp, xin tiền... hay gì gì cả. Thế mà mọi người vẫn biết đến và tìm 
về".  
Mỗi Thứ tư đều có ngày “hướng nghiệp” (orientation day). Thành phố 
Calcutta có 7 cơ sở, nói cho oai chứ thật ra là 7 căn nhà được phân loại ra 
theo thành phần cần giúp đỡ: những bệnh nhân sắp chết, những người mắc 
bệnh AIDS, những trẻ em không có khả năng tự lo, những trẻ tật nguyền 
nhưng còn biết chút chút, vân vân... 
 
Bí quyết sống vui? 
Tối về mình không ngủ được, cứ tự hỏi tại sao trên đời có nhiều người bất 
hạnh đến thế và lại có nhiều người hy sinh đến vậy? Động lực nào đã giúp 
các sơ luôn luôn mỉm cười mỗi ngày và vui sống? Tò mò lắm, nên mình đã 
sống và làm theo y hệt công việc của một nữ tu hằng ngày. Bảy ngày trôi 
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qua đã giúp mình tìm ra đáp số. Có những đến 3 phần tạo nên câu trả lời đầy 
đủ nhất: 
1. Nguyện cầu trong cuộc sống: Mỗi sáng sớm, các sơ đều tập trung tại nhà 
chính để đọc kinh và cầu nguyện. Các thiện nguyện viên đều vậy. Họ đến, 
không phân biệt tôn giáo, im lặng, ngồi bệt dưới đất và cùng nhau cầu 
nguyện. Họ cầu nguyện hết sức chân thành và liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. 
Mỗi chiều sau khi xong công việc, các sơ lại họp nhau nơi đây và tiếp tục 
cầu nguyện trong một tiếng rưỡi đồng hồ, rồi mới đi ngủ. Mình đã tham dự 
những buổi cầu nguyện như vậy, và lần nào mìnhcũng đều xúc động. Mình 
biết là ở trên cao, Mẹ Teresa luôn mỉm cười khi các con của Mẹ đã và đang 
tiếp tục làm tròn nhiệm vụ Mẹ giao. Và mình hiểu ra rằng nhờ có sự che chở 
ban phước lành của Ơn Trên, các sơ mới làm được những điềuvĩ đại ấy. 
2. Sự đơn giản: Bạn cứ thử hình dung ra một buổi hội họp với hơn 200 
người trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà không hề có một tiếng phone reo? Con 
người ở đây sống với sự đơn giản tuyệt đối. Không cell phone, không máy 
fax, không wifi, không computer, không laptop, không internet, cũng không 
cần texting hay iPod. Họ không có cả cái ghế để ngồi. Ghế của họ là sàn đất, 
không xi măng, không gỗ, không thảm. Bởi thế suy nghĩ của họ đơn giản 
hơn chúng ta nhiều lắm. Không tính toán, không lo toan, không ích kỷ, 
không ganh tỵ hẹp hòi, không thù hằn đố kỵ. Và vì vậy đầu óc họ cũng 
thảnh thơi hơn chúng ta nhiều lắm. Không sợ mất nhà, mất tiền, mất job, 
không sợ tai tiếng thị phi, không sợ cả cái chết dù ngày mai có đến. 
3. Niềm vui tự có: Lúc mới tới đây mình gớm công việc giặt đồ quá đi. Đã 
có lúc muốn bỏ về. Nhưng khi tiếp xúc với các em, mình mới nhận ra là 
mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Mình không phải nghèo (the poor), 
còn họ lại là những người nghèo khổ nhất (the poorest). Họ không ăn được, 
không tự đái ỉa được, không tự lo được, thì còn gì là cuộc sống. Vậy mà đã 
có em bé nhìn mình cười. Nụ cười vô tư và dễ thương làm sao. Mình cười, 
nhưng tim mình thắt lại, và lòng mình chùng hẳn đi. Liệu em có hiểu biết gì 
không, có cảm nhận được gì không khi tặng mình nụ cười vô tư ấy? Có một 
buổi chiều khi làm xong hết việc, sắp đi về ngủ thì tình cờ mình trông thấy 
một bông hoa nở bên một khe lạch. Mình chạy lại xem ngay, và mừng rỡ 
đứng ngắm thật lâu bông hoa lạ kia. Hạnh phúc và niềm vui tự đâu cứ tràn 
về. Mình happy quá, vì mình còn đôi mắt để nhìn, để ngắm, còn đôi chân để 
chạy lại xem, còn hai tai để nghe tiếng nước chảy tí tách. Và mình chợt hiểu 
ra rằng niềm vui không phải là những trò game trên máy tính, không phải là 
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những bữa ăn buffet anh ách cả bụng, cũng không phải là những text 
message cứ trao đổi nhau mỗi ngày xoành xoạch. Đừng tính toán cho cái tôi 
của mình nhiều quá. Khi không tìm thì niềm vui sẽ tự đến. Bảy ngày đã 
mang đến cho mình biết bao là niềm vui nho nhỏ... 
 
Vui cứ đến mỗi ngày nho nhỏ 
Như từng nụ hoa đỏ mọc bên hồ 
Vui cứ đến tự bao giờ chẳng rõ 
Như suối nguồn trăm ngách chảy trăm nơi... 
 
 
 
Không xin - Không từ chối... 
Mình xin kể một kỷ niệm gây “shock” nữa đây. Hôm cuối cùng sắp sửa về, 
vì quá xúc động trước những điều tai nghe mắt thấy, mình và người bạn tìm 
đến gặp một nữ tu, nói lời từ biệt rồi ngỏ ý muốn đóng góp chút tiền cho hội. 
Sơ chỉ tay về phía mộ Mẹ Teresa và bảo tụi mình đến bỏ tiền vào thùng đó 
(nơi mộ Mẹ có một thùng nhỏ bằng gỗ, không hề khóa, để mọi người tùy hỉ 
đóng góp). Mình nói to: "Con giúp một ngàn đô!" (mà trong long đinh ninh 
rằng sơ tưởng mình tặng món tiền nhỏ nên mới bảo bỏ vào cái thùng ấy, chứ 
cả ngàn đô thì... lỡ ai rinh thùng đó đi luôn thì sao?). Sơ gật đầu và vẫn chỉ 
tay về hướng ấy. Mình lập lại lần nữa to hơn: “One thousand dollars!”. Sơ 
gật đầu, mỉm cười cúi chào rồi... tiếp tục rảo bước. Mình ngạc nhiên cùng 
cực, không lẽ nơi đây không ai tham và ăn cắp? Sau đó trên chuyến bay về 
lại Mỹ, mình có dịp trò chuyện với một thiện nguyện viên người Nga. Cô 
cho biết cô đã đến Calcutta đây là lần thứ ba. Khi mình kể lại món quà “một 
ngàn đô”, cô cười và giải thích: “Hội Missionary Sisters of Charity do Mẹ 
Teresa sáng lập có một câu phương châm, đó là: Không xin. Không từ chối 
(Ask for nothing. Refuse nothing). Nghĩa là: Chúng tôi không quảng cáo, 
không kêu gọi đóng góp. Nhưng nếu bạn có lòng, thì chúng tôi nhận tất cả 
những gì bạn tặng: tiền bạc, thời gian, công sức, một lời cầu nguyện, hay 
ngay cả một nụ cười”. Giờ nhớ lại, mình vẫn còn thấy ngượng cho danh tự 
xưng “nha sĩ từ Mỹ” mà mình tự khoe với mọi người, cũng như về món quà 
“to tát một ngàn đô” mà mình “sợ mất giùm cho các nữ tu”. 
Có dịp trò chuyện với các thiện nguyện viên đến từ khắp nơi, mình đi từ 
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một cô bé đến từ Trung Quốc, chừng 
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hơn hai mươi tuổi, nói rằng cô đến đây là lần thứ hai. Mình tò mò hỏi lại: 
"Cô sống tại một nước cộng sản chưa đủ khổ hay sao mà còn tìm đến đây 
giúp đỡ?". Cô cười: “Có đến nơi này, tôi mới biết là không nơi đâu nghèo 
khó và cùng cực như ở Calcutta và cũng không nơi đâu có thể tìm thấy 
những con người hơn cả vĩ đại như các nữ tu nơi này”.  
 
 
Việt Nam- Ấn Độ: Giống và khác? 
- Câu chuyện quá hay. Nếu như so sánh giữa Việt Nam và Ấn Độ, thì anh 
Bình có thấy điểm gì giống và khác nhau không? 
- Nhiều lắm. Cho phép mình nói về điều hay lẫn điều chưa hay nhé. Mình đã 
về Việt Nam, rồi lại qua Ấn Độ, nên mình chỉ có sự so sánh rất cá nhân như 
thế này. Tại Ấn Độ, giới chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ rất thiếu, vì 
dân số đông quá, nhưng phải nói rằng họ rất giỏi vì họ ham tìm tòi, học hỏi 
trên mạng, tham dự các khóa huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm với các giới 
chuyên môn từ các nước tiên tiến như Mỹ, Canada... hằng năm đều qua Ấn. 
Việt Nam mình thì thành phần professional tràn đầy, nhưng phẩm chất thì 
chưa được như ở Ấn. Ở xứ sở này, dường như không có nạn ăn cắp, móc túi, 
cò mồi, hay ép giá. Người Ấn Độ có vẻ hiền lành hơn, không thừa nước đục 
thả câu mà bắt nạt du khách. Mình đã về miền Tây Việt Nam, rồi nay đi 
thăm miền Tây lẫn miền Đông Ấn Độ, nói thật, đi ngoài đường tại thành phố 
Deesa hay Calcutta cho mình cái cảm giác bình an hơn ở Việt Nam nhiều 
lắm, mặc dầu mình rành tiếng Việt, trong khi không biết một chữ tiếng Ấn 
và người dân Ấn thì hầu như chỉ có một thiểu số rất ít biết bập bẹ tiếng Anh. 
Xứ Ấn rất nóng, nhưng mình không thấy ai ở trần hay mặc quần đùi ra 
đường, trong khi ở Việt Nam thì... (cười) đầy ra đấy. Phụ nữ tuy không che 
mặt như ở các nước Hồi giáo nhưng ăn mặc rất cổ điển và hết sức kín đáo. 
Còn điều chưa hay, bạn cứ tưởng tượng xem các đường phố Việt Nam bây 
giờ chen chúc và kẹt xe như thế nào, thì ở Ấn Độ, mình hãy nhân lên gấp 10 
lần như vậy. Người đâu mà đông khủng khiếp. Nếu ai có than phiền rằng 
dân Việt Nam chạy ẩu, bất chấp luật giao thông, đậu xe bừa bãi bất kể nơi 
nào, thì dân Ấn tệ gấp 10 lần hơn thế. Ai cằn nhằn rằng sao bây giờ ở Việt 
Nam rác rến đầy đường thì xin thưa, Ấn Độ dơ gấp 10 lần hơn vậy.  
Còn hai điểm nổi bật nhất mà ai đến Ấn Độ dù không cần để ý cũng nhận ra 
ngay. Thứ nhất phải nhắc tới Bò. Bò đâu mà đầy đường đầy sá. Quay tới 
quay lui bốn hướng nơi đâu cũng thấy bò. Chúng đi nhan nhản khắp nơi, và 
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xe cộ, người đi đường phải tránh chúng. Nghe nói bò là loài thú được người 
dân Ấn tôn thờ. Thứ hai phải nhắc tới Người. Dường như bên này "Nam nữ 
thọ thọ bất tương thân", nên không bao giờ nhìn thấy một người nam đi sát 
một người nữ, dù là vợ chồng hay cha con, thì nói chi đến chuyện nắm tay 
hay hôn hít. Ngược lại ở Việt Nam thì đầy những cảnh các cô nắm tay dung 
dăng dung dẻ, hay các cậu bá vai, ôm eo cười giỡn. Chính mắt mình thấy hai 
người đàn ông nằm sát rạt trên một chiếc xe lam, đắp chung cái mền và họ 
ngủ khò sung sướng. Có lẽ đó là do phong tục tập quán khác nhau ở hai 
nước. 
Còn về vật giá thì trung bình một người dân lao động đi làm cả ngày quần 
quật cũng chưa kiếm nổi 5 Mỹ kim, trong khi một nhà trọ cho các du khách 
thì giá khoảng 15 Mỹ kim một ngày? Một Mỹ kim bằng 53 rupee. 
 
Hạnh phúc xả ly... 
- Thế chuyến đi Ấn Độ vừa qua đã giúp anh Bình điều gì? 
-Hai tuần ở hai thành phố nhỏ nơi miền Tây và miền Đông Ấn Độ đã tặng 
cho mình một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Lúc rời Mỹ, tôi cứ tưởng mình 
tới đó để "dạy cho người ta, ban phước cho người ta, bố thí cho người ta". 
Hai tuần trôi qua, mình mới nhận ra là mình may mắn đã "học được rất 
nhiều từ người ta, được người ta ban phước và được người ta bố thí". Các nữ 
tu và những con người cùng khổ nhất trong những người nghèo khổ đã tặng 
cho mình một món quà vô giá: giúp mình hiểu thế nào là Hạnh Phúc Xả Ly. 
Con người ta thường cho rằng hạnh phúc là "Có": có tài sản, có quyền lực, 
có danh vọng, có địa vị... Khi chưa có thì muốn có, và làm đủ mọi cách để 
mà có. Khi có rồi thì sợ mất hay lại muốn đòi có cái khác cao hơn, mắc hơn, 
xịn hơn. Nếu không có thì buồn phiền, bất mãn, khổ sở. 
 
Hạnh phúc: Có và Không! 
Nhưng với các nữ tu nơi đây thì "không có" là một hạnh phúc. Họ nghèo 
hơn chúng ta nhiều lắm, vì tài sản của họ chỉ là hai bộ đồ và hai bàn tay 
trắng. Nhưng họ giàu hơn chúng ta biết bao, bởi họ thật sự có trái tim và tấm 
lòng. Và những người bất hạnh cũng vậy. Với họ, sống được thêm một ngày 
đã là một niềm vui. Có những em bé mồ côi khi mình tắm cho, em ôm lấy 
mình bi bô câu gì đó, rồi em cười hạnh phúc. Có những ông cụ gầy giơ 
xương khi được phát trái chuối thì bẻ ngay một mẫu cho vào miệng móm 
mém nhai một cách ngon lành. Có những bà cụ già bị bỏ rơi, khi mình kéo 
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tấm chăn lên ngực thì bà nhắm mắt ngủ ngay một giấc thật ngon. Ở quốc gia 
này, chẳng thấy ai cần đến thuốc an thần hay thuốc trị trầm cảm. Phải chăng 
sự đơn giản đã giúp tâm hồn người dân nơi đây thanh thản hơn chúng ta? 
Đi hai tuần trở về, mình nghiệm ra một điều rằng: Trong cuộc sống, có 
nhữngthứ “Cho đi” là “Đón nhận”. Phải chăng hạnh phúc khi “Không” 
chính là “Có”? Nắm giữ cho nhiều rồi khi nhắm mắt thì Có cũng thành 
Không... 
 
Quà tặng cuộc sống... 
- Cuối cùng thì anh Bình còn điều gì muốn chia sẻ? 
- Về lại Mỹ, mình có suy nghĩ khác đi. Mình sắp xếp lại thời khóa biểu cho 
công việc, gia đình và cho chính bản thân. Dành thêm thời gian quan tâm 
đến người khác, và tự cho phép mình có những giây phút thảnh thơi - một 
mình, với thiên nhiên, hay... chẳng làm gì cả. Mình tập bỏ bớt các sự ham 
muốn, sự bám víu vật chất bên ngoài. Bớt ngồi chít chát meo, bớt đổi iPad, 
iPhone mỗi lúc ra mặt hàng mới. Mình cũng bớt cưng chiều các con quá 
đáng như xưa, dành thời gian dạy dỗ các con về giá trị thật của hạnh phúc và 
con người. Mình kể về hai chuyến đi này chỉ mong mọi người hiểu rằng: Ở 
một nơi thật xa -những góc rất khuất của cuộc đời, vẫn có nhữngcon người - 
tuy bất hạnh nhưng thảnh thơi hơn chúng ta nhiều lắm, tuy tay trắng nhưng 
lại giàu có hơn chúng ta biết bao. Nếu có thể, hãy tự thưởng cho mình hay 
cho con cháu một vé đi Ấn Độ, thay vì tự mua một chiếc xe mới, hay tặng 
cho con một cái laptop đắt tiền. Chỉ một tuần thôi, chắc chắn sẽ thay đổi 
hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về cuộc sống và hạnh phúc trong đời. Chắc 
chắn đây là món quà mà mình sẽ tặng cho các con khi chúng 18 tuổi. 
- Cám ơn anh Bình đã dành thời gian, công sức, tấm lòng để xoa dịu nỗi bất 
hạnh của những người cùng khổ. Chúc anh sẽ có thêm nhiều chuyến đi lý 
thú nữa.    
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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 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Xin 
liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

 


