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CN II MÙA VỌNG NĂM C 

TIN MỪNG 
Lc 3,1-6 
 
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế 
Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô 
làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê 
làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người 
em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền 
I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm 
tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và 
Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên 
Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là 
ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền 
đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao 
giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa 
tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như 
có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a 
rằng :  “Có tiếng người hô trong hoang 
địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức 
Chúa, sửa lối cho thẳng để Người 
đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, 
mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc 
quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi 
lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi 
người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của 
Thiên Chúa.” 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hãy dọn đường cho Chúa 
Người ta kể lại rằng, một khoa học gia và cũng là họa sĩ nổi danh Leonardo 
da Vinci vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly, bức tranh được rất nhiều người khen 
ngợi cho đến ngày hôm nay. Ông có một tranh chấp mạnh mẽ với người 
láng giềng, tâm tình thù hận trong tâm hồn không cho phép ông vẽ một chân 
dung nhân từ dịu dàng của Chúa Giêsu. Ngồi trong phòng vẽ hàng giờ, 
nhưng Leonardo da Vinci không thể nào tập trung tinh thần để vẽ chân 
dung. Cuối cùng, ông quyết định đi tìm để làm hòa với người đang có tranh 
chấp, rồi với tâm hồn an bình thư thái, ông đã vẽ được dung mạo Chúa 
Giêsu trong bức tranh nổi tiếng Bữa Tiệc Ly, và dung mạo của Chúa Giêsu 
do ông vẽ ra đó thể hiện tuyệt vời đặc sắc tinh thần của Chúa Giêsu mà cho 
đến ngày hôm nay chưa có hay ít có họa sĩ nào theo kịp. 
Hơn Leonardo da Vinci, mỗi người chúng ta được mời gọi không phải chỉ 
vẽ chân dung Chúa Giêsu trên trang giấy trong bức họa mà thể hiện chính 
Chúa Giêsu, trở thành một Chúa Giêsu Kitô thứ hai. Chúng ta không thể nào 
thành công làm công việc này, nếu tâm hồn chúng ta còn tích chứa những tật 
xấu, những tội lỗi, những tâm tình thù hận, ganh tị với anh chị em. Mỗi 
người chúng ta cần thực hiện điều mà thánh Phaolô tông đồ gọi là lớn lên 
trong đức bác ái: “Lòng bác ái của anh em càng ngày càng gia tăng trong sự 
thông biết và am hiểu, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho 
đến ngày của Chúa Kitô ngự đến”. Đây có thể nói là mục tiêu chính của 
Mùa vọng chúng ta đang cử hành, mùa chuẩn bị tâm hồn của chúng ta hay 
đúng hơn tẩy sạch tâm hồn chúng ta khỏi những gì là tiêu cực xấu xa, 
nghịch lại sự thật của Chúa, để chúng ta có thể không phải là họa lại mà là 
trở thành chính Chúa Giêsu, đón nhận hoàn toàn ân sủng cứu rỗi của Ngài. 
Đây cũng là điều mà Gioan tiền hô trong bài Phúc âm hôm nay lớn tiếng 
nhắc lại cho mọi thành phần dân Do thái thời Ngài đang bị cám dỗ bỏ quên 
Thiên Chúa, hoặc làm méo mó dung mạo Thiên Chúa mà họ đã được mời 
gọi làm chứng giữa muôn dân. Bí quyết đó là việc ăn năn thống hối, thay đổi 
nội tâm đã được Gioan rao giảng.  
Đón tiếp một vị khách phàm trần, người ta chỉ cần chưng diện treo hoa đèn, 
biểu ngữ, chào đón, chúc tụng và hô to những khẩu hiệu ngoài môi miệng 
cho qua lượt, nhưng để đón Chúa đến và họa lại chân dung của Chúa trong 
chính đời sống của mình thì con người phải thay đổi thực sự tâm hồn, phải 
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thực hiện cuộc canh tân thay đổi nội tâm khỏi những tâm tình xấu xa tội lỗi. 

Ước chi trong Mùa vọng này giúp chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Gioan 
tẩy giả và nhất là lời mời gọi của chính Chúa đang đứng ngoài gõ cửa chờ ta 
để trở nên hiện ảnh, hiện thân của Chúa Giêsu giữa anh chị em, làm vinh 
danh Thiên Chúa và cũng vừa xây dựng được một xã hội tốt đẹp xứng đáng 
với con người mỗi ngày một hơn. 

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết hoán cải, canh tân đời sống trở về 
với Chúa mỗi ngày một nhiều hơn, thiết thực hơn. 

 

SỐNG ĐẠO 
Những tội nhân thánh thiện 

 Trầm Thiên Thu 

Tội nhân mà vẫn thánh thiện. Nghe vô lý lắm. Nhưng lại vô cùng hợp lý. Tại 
sao? Vì ai trong chúng ta cũng đều trải qua con đường tội-lỗi-và-thứ-tha, 
ngay cả những người đạo đức nhất, bởi vì đối với Thiên Chúa, bất kỳ ai 
cũng chỉ là những tội nhân. 
Có một số thánh nhân “nổi tiếng” về sa ngã, những người tội lỗi này đã 
thành tâm sám hối và nên thánh, đó là những “tội nhân thánh thiện”. 
1. Dismas 
Dismas là ai? Dismas còn được viết là Dimas hoặc Dysmas, là người cùng 
chịu đóng đinh với Chúa Giêsu trên Đồi Sọ (Gôngôtha), là người mệnh danh 
là “người trộm lành”. Khi tử tội kia (Dumachus) không biết phận mình mà 
còn phỉ báng và thách thức Chúa Giêsu, Dismas đã la mắng 
Dumachus:“Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, 
mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng 
với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” (Lc 23:40-41). Rồi 
Dismas thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin 
nhớ đến tôi!” (Lc 23:42). Chúa Giêsu nói với Dismas: “Tôi bảo thật anh, 
hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). Quá “đã”! Cả 
đời trộm cướp, cuối cùng Dismas cướp luôn Thiên đàng. Có lẽ không ai 
sướng bằng “thánh Dismas”, được đồng hành với Chúa Giêsu vào Thiên 
đàng ngay lập tức! 
2. Phêrô 
Phêrô là ai? Là giáo hoàng tiên khởi của Giáo hội Công giáo vì được Chúa 
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Giêsu trao trách nhiệm sau ba lần phải xác nhận nhân đức yêu mến: “Hãy 
chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21:17). Thế nhưng Giáo hoàng Phêrô cũng 
là người bị Chúa Giêsu chửi mắng nặng nhất: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! 
Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên 
Chúa, mà là của loài người” (Mt 16:23). Với kinh nghiệm “xương máu” đó, 
chính thánh Phêrô đã khuyên hậu duệ: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà 
Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn 
cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì 
ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ” (1 Pr 5:2). Ông 
Phêrô nóng tính và cương quyết, Chúa Giêsu báo trước mà ông vẫn nói 
mạnh. Nhưng rồi sự việc xảy ra đúng y boong. Ông sực nhớ điều Đức Giêsu 
đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba 
lần” (Mc 14:72). Thế là ông oà lên khóc. 
3. Matthêu 
Mátthêu là ai? Là dân thu thuế. Thời đó, dân thu thuế bị liệt vào loại người 
tội lỗi. Nhưng khi đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy một người tên 
là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Ngài bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9:9), 
Mátthêu sẵn sàng bỏ mọi thứ và đi theo Đức Giêsu ngay, không chút lưỡng 
lự, không so đo hay tính toán gì. Và rồi Mátthêu còn là tác giả cuốn Phúc 
Âm thứ nhất. 
4. Phaolô 
Phaolô là ai? Là dân biệt phái, Phaolô đã dẫn chứng sách Cựu ước khoảng 
200 lần trong các thư gởi các Giáo đoàn. Là người Rôma, Phaolô đã đi khắp 
Đế quốc, nói 3 ngôn ngữ: tiếng Aram, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, đồng 
thời còn thông thạo tiếng Latin nữa. Trước khi ngã ngựa trên đường 
Damascus, Phaolô có tên là Saolô. Ngài đã từng than phiền về tính vô định 
của mình: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi 
lại làm” (Rm 7:19). Nhưng nhiệm vụ lịch sử của Phaolô là “định mệnh đã 
không chọn một người khá hơn”. Thánh Phaolô là một trong hai cột trụ của 
Giáo hội. 
5. Maria Mađalêna 
Maria là ai? Là gái làng chơi nổi tiếng ở thành Mađalêna (cách gọi theo Việt 
ngữ như Bà Năm Sa Đéc, Út Trà Ôn, Bảy Cầu Muối,…). Ngoại trừ Ðức Mẹ, 
ít phụ nữ được vinh dự bằng Maria Mađalêna. Tuy nhiên, ngài rất thích hợp 
là quan thầy của những người bị phỉ báng, vì trong Giáo Hội, người ta luôn 
cho rằng ngài là người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt rửa chân Ðức Giêsu 
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trong Phúc Âm theo thánh Luca (Lc 7:36-50). Maria Mađalêna là một trong 
những người đứng dưới chân Thập giá với Ðức Mẹ và thánh Gioan, và cũng 
là một nhân chứng đã được chứng kiến Đức Kitô Phục Sinh. 
Tất cả là nhờ lòng Chúa thương xót, con người rất yếu đuối, nếu không có 
lòng Chúa thương xót thì chẳng ai xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu độ của 
Thiên Chúa. Thật là may mắn cho chúng ta. Dù có tội lỗi thế nào thì hãy 
vững tin vào Thiên Chúa mà đừng tuyệt vọng.  
Chúng con xin tạ ơn Chúa! 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ sự dốt nát về giáo lý 
VATICAN - ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi mọi thành phần Giáo Hội tăng 
cường nỗ lực bài trừ nạn dốt nát về giáo lý. 
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30-11-2012 
dành cho 37 GM thuộc các giáo tỉnh miền nam và đông nam nước Pháp. 
Đây là đoàn thứ 3 và cũng là đoàn cuối cùng thuộc HĐGM Pháp về Roma 
hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh trong thời gian 
qua. 
ĐTC nói: "Một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thời nay là sự dốt 
nát tôn giáo nơi nhiều người, kể cả các tín hữu Công Giáo” (Christifideles 
laici, Ch. 5)... Vì thế, Giáo Hội yêu cầu mọi tín hữu Kitô hãy nêu lý do tại 
sao mình hy vọng (1 Pr 3,15) với ý thức rằng một trong những chướng ngại 
kinh khủng nhất cản trở sứ vụ mục vụ của chúng ta là sự dốt nát về nội dung 
đức tin. Trong thực tế đây là một sự dốt nát về hai mặt: một là không biết về 
Đức Giêsu Kitô và hai là không biết về giáo huấn cao cả của Chúa, về giá trị 
phổ quát và trường tồn của các giáo huấn ấy trong việc tìm kiếm ý nghĩa 
cuộc sống và hạnh phúc. Ngoài ra, sự dốt nát này làm cho các thế hệ trẻ 
không có khả năng hiểu biết lịch sử và không cảm thấy mình là người thừa 
kế truyền thống đã hình thành đời sống, xã hội, nghệ thuật và nền văn hóa 
Âu Châu”. 
Trong bối cảnh trên đây, ĐTC đề cao các sáng kiến trong Năm Đức Tin giúp 
các tín hữu tái khám phá và canh tân chứng tá đức tin. Ngài cũng nói rằng 
"Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng sẽ hiệu nghiệm nếu làm cho các cộng 
đoàn và giáo xứ dấn thân sâu rộng hơn”. 
 



 6

Trong bài huấn dụ, ĐTC khích lệ các GM Pháp tăng cường việc mục vụ ơn 
gọi. Ngài nói: ”Giáo Hội tại Âu Châu và Pháp không thể dửng dưng trước 
sự giảm sút ơn gọi và các cuộc truyền chức LM. Điều cấp thiết là động viên 
mọi năng lực sẵn có để người trẻ có thể nghe tiếng Chúa. Chúa gọi ai và vào 
lúc Chúa muốn. Nhưng các gia đình Công Giáo và cộng đoàn nhiệt thành 
vẫn là những môi trường đặc biệt thuận lợi. Vì thế, các gia đình, cộng đoàn 
và người trẻ ở nơi trọng tâm các sáng kiến rao giảng Tin Mừng, mặc dù có 
một bối cảnh văn hóa và xã hội đang chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương 
đối và duy lạc thú”. 
Sau cùng, ĐTC đề cao vai trò của ngành giáo dục Công Giáo, các Đại học 
và các trường Công Giáo như những nơi thích hợp để thực thi công cuộc tái 
truyền giảng Tin Mừng, góp phần làm cho xã hội con người được triển nở 
và mang lại câu trả lời tốt đẹp nhất cho các thách đố đủ loại đang được đề ra 
cho mọi người vào đầu Ngàn Năm thứ Ba này” 
Quảng trường Thánh Phêrô, một hang đá do một miền phía nam nước 
Ý dâng tặng 
ROME, Thứ tư, ngày 5 tháng 12, 2012 (Le Monde 
vu de Rome) – Đây là Miền Basilicate, phía nam 
nước Ý đã dâng tặng năm nay, hang đá truyền thống 
theo ước muốn của Chân Phước Gioan Phaolô II để 
đặt tại quảng trường Thánh Phêrô dưới chân tháp 
bút chì.  
Hang đá vĩ đại này lớn 150 mét vuông là tác phẩm 
của ông Francesco Artese, một trong các thầy dậy thủ công nghiệp làm hang 
đá miền nam, theo một thông cáo của Vatican. 
Sau khi khánh thành hang đá ngày 24 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ thắp lên 
ngọn đèn hòa bình tại cửa sổ văn phòng làm việc của ngài. Ngày 31 tháng 
12, ngài sẽ dừng chân cầu nguyện trước hang đá sau kinh chiều và Te Deum 
để tạ ơn cho năm dương lịch vừa qua. 
Chính Chân Phước Gioan Phaolô II, năn 1982 đã lần đầu tiên quyết định cho 
làm một hang đá cho các khách thăm viếng đến xem tại quảng trường Thánh 
Phêrô vào dịp Giáng Sinh. Một số các hang đá cho đến nay đã được các kỹ 
sư của Vatican phác họa và lớn tới 300 mét vuông  
Hang đá sẽ có mặt thường trực tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày 
Lễ Dâng Chúa Giêsu nơi Đền Thánh, vào ngày 2 tháng 2, 2013. 
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Gia đình là môi trường thuận tiện đầu tiên để thông truyền đức tin 
Gia đình là nơi thuận tiện đầu tiên để nói về Thiên Chúa, để thông truyền 
đức tin cho các thế hệ mới. Vì thế các phụ huynh phải biết tỉnh thức và nhậy 
cảm chú ý tới các dịp thuận tiện giúp trình bầy đức tin cho con cái với niềm 
vui, khả năng lắng nghe và đối thoại. 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du 
khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường 

Phaolô VI sáng thứ tư 2 ́ ́ ́
́
8-11-2012. 

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha giải thích 
việc loan báo Tin Mừng như sau: 
Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong 
gia đình hiểu rằng đức tin không phải là một 
gánh nặng, mà là suối nguồn của niềm vui sâu 
xa, là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận 
biết sự hiện diện của sự thiện không gây ồn ào, 

và cống hiến các định hướng quý báu giúp sống tốt cuộc đời mình. Và sau 
cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại: gia đình phải là một môi trường, 
trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc 
đối thoại với nhau bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau, để là dấu chỉ 
của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Như thế, nói về Thiên Chúa có 
nghĩa là làm cho người ta hiểu bằng lời nói và cuộc sống rằng Thiên Chúa 
không phải là Đấng tranh đua với cuộc sống chúng ta, nhưng là Đấng bảo 
đảm đích thực cho sự cao cả của con người.  

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những Lễ Đặc Biệt trong tháng 12/2012  
_ 12/12/2012: Lễ Mẹ Guadalupe: 6:00 pm 
_ 21/12/2012: Simbang Gabi: Lễ hội theo truyền thống văn hoá của người   
Philippine chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng Sinh: 6:00 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 
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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 đã 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 
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… 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 

Hoà Giải Mùa Vọng 
Để giúp chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, cha quản nhiệm sẽ 
ngồi giải tội trước các Thánh Lễ CN.  
Đặc biệt CN 23/12/2012: 
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1:00 – 1:30 pm: giải tội cho người lớn 
Sau Thánh Lễ: giải tội cho các em thiếu nhi 
 
Chương Trình Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2012 @ CĐ Đức Mẹ La 
Vang Winchester 
Lễ Nửa Đêm  24/12/2012 
7:00 – 7:45 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 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
CÓ PHẢI HỄ ĐƯỢC LÃNH ƠN TOÀN XÁ LÀ ĐƯỢC LÊN THIÊN 
ĐÀNG NGAY? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Hỏi: Nhân Năm Đức Tin, và tháng cầu cho các linh hồn  tháng 11 xin cha 
giải thích giúp 2 câu hỏi sau đây: 
1- Ân xá là gì và có hiệu quả ra sao ? 
2- Một người khi sống thì bê bối, bỏ Đạo lâu năm, lấy 2, 3 vợ… nhưng khi 

gần chết kịp ăn năn, xưng tội và được lãnh ơn toàn xá trong giờ sau hết. 
Như vậy chắc chắn được lên Thiên Đàng ? 

 Xin cha  cho biết điều này có đúng hay không? 
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Đáp: Căn cứ theo giáo lý  của Giáo hội, thì xin được nói rõ lại như sau: 
1-     Trước hết, theo giáo  lý và giáo luật, thì ân xá hay ơn xá giải 
(Indulgences) “là ơn sủng mà Giáo Hội lấy ra từ kho tàng ơn cứu chuộc của 
Chúa Kitô và công nghiệp của Đức Mẹ và các thánh để tha các hình phạt 
hữu hạn ( temporal punishment) cho tín hữu còn sống hay cho các linh hồn 
còn đang ở nơi gọi là “Luyện tội” (x. SGLGHCG, số 1471; Giáo luật số 
992- 994). Nói rõ hơn, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần tức tội  chối bỏ 
Thiên Chúa hoàn toàn thì không thể tha  được (x. Mt 12:32; Mc 13:28-29) – 
còn các tội nặng  nhẹ khác  đều có thể được tha qua bí tích hòa giải, như 
Chúa Giêsu  đã bảo đảm  với các Tông Đồ xưa: 
“Anh  em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh  em cầm giữ ai, thí 
người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20:23) 
Được tha tội qua bí tích hòa giải rồi nhưng hối nhân vẫn phải làm một việc 
gọi là việc “đền tội” (penance) do cha giải tội giao để tẩy xóa đi mọi hậu quả 
do tội để lại trong tâm hồn mình. Đây là hình phạt hữu hạn (temporal 
punishment) khác xa với hình phạt đời đời   (eternal punishment) trong nơi 
gọi là hỏa ngục dành  cho những ngượi chết “trong khi đang mắc tội trọng 
và không kịp sám hối để xin Chúa thứ tha”. (x. SGLGHCG, số 1033-
1035). 
Nghĩa là, khi ta nhận biết mình có tội nặng hay nhẹ và muốn xin Chúa tha 
thứ qua bí tích hòa giải thì phải tin rằng Chúa sẵn lòng tha, nếu ta thật lòng 
sám hối và  còn tin tưởng nơi lòng thương xót vô biên của Chúa. Sau 
đó, phải đi xưng tội với một linh mục đang có năng quyền tha tội. (Linh mục 
nào đang bị Giám mục tạm  rút năng quyền – hay  nôm na gọi là “bị treo 
chén”(Suspension) thì thông thường không được giải tội hay cử hành bất cứ 
bí tích nào trong thời  gian còn bị tạm rút năng quyền ). Nếu ai thành tâm và 
thành thực xưng ra các tội đã phạm vì yếu đuối con người và vì ma quỷ cám 
dỗ, thì chắc chắn sẽ được Chúa thương tha thứ qua tác vụ của linh mục như 
Chúa Giêsu đã phán hứa trên đây. 
Cũng cần  nói rõ thêm là linh mục hay Giám mục thì cũng chỉ là thừa tác 
viên mà Chúa Kitô dùng để ban ơn thánh của Người cho chúng ta trong 
Giáo Hội. Do đó, đừng ai đặt vấn đề linh mục có xứng đáng hay không khi 
cử hành các bí tích. Mọi linh mục đang có năng quyền ( Priestly Faculties) 
nhận lãnh từ Giám mục trực thuộc thì đều có thể cử hành thành sự ( validly) 
các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải, vì linh mục nghe và giải tội cho ai thì 
đều phải làm nhân danh Chúa Kitô ( in Persona Christi) chứ không nhân 
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danh chính mình. Như thế, chính Chúa Kitô nghe và tha tội cho mọi hối 
nhân thành thật xưng tội qua trung gian của một linh mục, dù linh mục đó là 
người bất xứng đến đâu dưới mặt của người đời. Phải nhấn mạnh thêm về sự 
thành thật khi xưng tội, vì nếu hối nhân dấu tội không muốn  xưng hết  với 
linh mục thì việc xưng tội sẽ không thành, mà còn phạm thêm tội cố ý nói 
dối Chúa nữa. Chính vì người ta cứ nghĩ  lầm là xưng tội với cá nhân linh 
mục, chứ không phải  thú nhận tội lỗi với chính Chúa Kitô, nên nhiều người 
không dám xưng hết các tội đã phạm - cách riêng các tội phạm điều răn thứ 
sáu và chín-với linh mục vì mắc cở hay sợ bị tiết lộ ra ngoài. Lo ngại như 
vậy là không đúng vì mọi linh mục đều bị buộc phải giữ kín mọi điều nghe 
được từ hối nhân trong Tòa giải tội . Đây là “ấn tòa giải tội=seal of 
confessions) buộc mọi linh mục phải triệt để tuân giữ. Ai vi phạm sẽ bị vạ 
tuyệt thông tiền kết. ( x Giáo luật sớ 1388, triệt 1) Vạ này chỉ có Tòa Thánh 
giải mà thôi. 
Ân xá – toàn phần hay bán phần – chỉ có mục đích tha  từng phần hay toàn 
phần các hình phạt hữu hạn ( temporal punishment)  sau khi các tội nặng 
nhẹ  đã được tha qua bí tích hòa giải, để tẩy xóa đi những hậu quả do tội còn 
để lại trong tâm hồn hối nhân như đã nói ở trên. Nghĩa là ân xá không có 
hiệu năng tha các tội lớn nhỏ cho ai mà chỉ tha hay tẩy xóa hình phạt hữu 
hạn của các tội đã được tha qua bí tích hòa giải mà thôi. Do đó, ai đang có 
tội trọng thì không thể lãnh ân xá hữu hiệu được mà phải đi xưng tội trước 
rồi mới lãnh ân xá sau để xin tha hình phạt hữu hạn, theo giáo lý Giáo Hội 
dạy. 
Vể thẩm quyền ban phát ân xá, thì  giáo luật qui định chỉ một mình Đức 
Thánh Cha có quyền ban ân xá hay cho phép Bản quyền địa phương nào ban 
ân xá vì lý do chính đáng được Tòa Thánh chấp thuận. Thí dụ mừng kỷ 
niệm thành lập Giáo phận hay Nhà Dòng.   (x Giáo luật số 995, triệt 1 & 2) 
2-  Liên quan đến câu hỏi thứ hai, xin được trả lời như sau: 
Giáo lý của Giáo Hội chỉ nói đến hiệu quả của bí tích hòa giải là cho chúng 
ta được giao hòa hay hiệp thông lại với Thiên Chúa trong thân tình Cha-con 
từng bị gián đọan vì tội, nhất là tội trọng, cũng như chỉ nói đến hiệu quả của 
ân xá là  tha hình phạt hữu hạn sau khi tội được tha qua bí tích hòa giải. 
Nhưng Giáo Hội không hề đưa ra tiêu chuẩn cụ thể nào về số phận đời đời 
của một ai sau khi chết. Nghĩa là  Giáo Hội chưa hề dạy nếu ai sống thế nào, 
hoặc làm điều gì, ngay cả tự tử thì chắc chắn sẽ  xuống hỏa ngục hoặc sẽ lên 
thẳng Thiên Đàng sau khi chết... Giáo lý chỉ nói đến những trường 
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hợp gia trọng để lưu ý giáo dân phải tránh mà thôi. Thí dụ Giáo Lý của Giáo 
Hội dạy rằng: “ những ai đang có tội trọng thì không được rước Mình 
Thánh Chúa và không được cử hành Thánh lễ ( nếu là linh mục) ( x Giáo 
luật số 916, SGLGHCG số 1415) hoặc  “nếu ai đang mắc tội trọng mà chết 
không kịp sám hối  để được  hòa giải với Chúa thì sẽ phải hình phạt hỏa 
ngục”. (x. SGLGHCG, số1033-1035) 
Nhưng ai đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng  nói trên để đáng phải xuống hỏa 
ngục,  thì chỉ  một mình  Chúa biết và phán đoán mà thôi.  Giáo Hội không 
biết được  nên  vẫn dạy phải cầu nguyện cho mọi kẻ chết, kể cả cho những 
người  đã tự tử, hay tự sát sau khi giết một hay nhiều người khác, mặc dù 
Giáo Hội nghiêm khắc lên án hành vi sát nhân hay tự tử này. 
Mặt khác, Giáo Hội cũng chưa hề phong thánh cho ai ngay sau khi người đó 
chết. Cụ thể, ai  sống thánh thiện,  đạo đức hơn các Đức  Giáo Hoàng. 
Trước  khi chết  các ngài cũng được xức dầu và  lãnh ơn toàn xá trong giờ 
sau hết, (trừ Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô I chết bất ngờ trong nhà nguyện 
riêng sau 33 ngày lên ngôi). Nhưng Giáo Hội vẫn cử hành  lễ an táng để cầu 
nguyện cho,  chứ chưa hề tức khắc tuyên bố vị nào đã lên Thiên Đàng rồi, 
nên khỏi cầu nguyện nữa. Ai được phong thánh (canonization) thì cũng phải 
chờ một thời gian và hội đủ một số tiêu chuẩn theo luật định. Nghĩa là cho 
đến nay, Giáo Hội chưa hề phong thánh cho ai ngay sau khi người đó chết, 
mặc dù nhiều người biết đời sống thánh thiện của người đó. 
Tóm lại, chúng ta phải tin và trông cậy lòng thương xót tha thứ vô biên của 
Thiên Chúa, cũng như tin giá trị và hiệu quả của bí tích hòa giải và ơn toàn 
xá. Nhưng không thể căn cứ vào đây để phán đoán  ngay ai được lên Thiên 
Đàng hay phải sa hỏa ngục để khỏi cầu nguyện cho những người đó nữa. Có 
chăng chỉ nên tin rằng những ai đã thực tâm yêu mến và sống theo đường lối 
của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ không bỏ qua mà không tiếp nhận vào Nước 
Người nơi dành cho các Thánh và các Thiên Thần. Nhưng ai đã được lên 
Thiên Đàng và ai phải xuống hỏa ngục thì chỉ có một mình Chúa biết mà 
thôi. 
Vậy chúng ta không nên vội đưa ra những phán đoán về số phận đời đời của 
ai cho dù người đó sống chết ra sao, mà chỉ nên cầu nguyện cho họ mà thôi. 
Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn các câu hỏi đặt ra. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Ông già Noel “thứ thiệt” làm các nạn nhân của bão Sandy bàng hoàng 
xúc động 

  
Cali Today News - Một triệu phú của 
Missouri đã giả làm “ông già Noel bí ẩn” 
đến và tặng nhiều giấy bạc 100 đô la cho 
nhiều nạn nhân bão Sandy đã mất tất cả ở 
Staten Islands của New York. 
 
 

Người doanh gia giàu lòng từ tâm của thành phố Kansas City đã chi ra đến 
100,000 đô la bằng tiền mặt trong mùa lễ năm nay. Dù xuất hiện ở New 
Jersey và New York để cho hàng chục ngàn đô la, người này vẫn nói “tiền 
bạc không phải là cái chính”  
Hôm qua lúc đi phân phát giấy bạc 100 đô la , ông ta đă làm cho nhiều nạn 
nhân sửng sốt và cảm động, người này nói: “Tiền bạn không là gì cả, đây chỉ 
là hành động tử tế tự phát” 
Người triệu phú giấu tên còn nói là “tôi đang làm gương và nếu 10% những 
người trông thấy tôi làm như thế này bắt chước tôi thì hay quá, ai cũng có 
thể trở thành ông già Noel cả mà!” 
Nhiều người đã không tin nổi và hỏi thẳng ông “liệu đây là tiền thật hả” thì 
ông đáp “tiền thật, cho quý vị mà”. Nhiều người đã bật khóc vì quá xúc 
động và ôm hôn ông. Một số nhận đến 4 tờ giấy trăm đô từ tay ông. 
Điều đáng nói là “ông già Noel bí ẩn”chỉ mặc quần jean, áo màu đỏ quen 
thuộc của ông già Noel, đội nón đỏ và được nhiều cảnh sát lẫn nhân viên 
BFI theo hộ tống và bảo vệ. 
Người triệu phú từ tâm còn yêu cầu không được tiết lộ tên của ông lẫn đưa 
mặt ông lên báo.  
Ông cười hiền từ: “Tôi chỉ mong cho hết tiền trước khi tôi chết”. Ông ra đi 
cũng nhanh và bí ẩn như khi ông xuất hiện. 

Đào Nguyên source MSNBC 
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Một Món Quà Mùa Noel Làm Xúc Động Thế Giới 
 
Anh Lawrence DePrimo 25 tuổi là một nhân viên cảnh sát bình thường ở 
thành phố vĩ đại New York City, vĩ đại đến nỗi người ta đặt cho nó cái hỗn 
danh là Big Apple (quả táo bự.) Ai đã ghé qua thành phố này thì cũng biết 
nó bự đến nỗi chẵng ai thèm đếm xỉa đến ai cả, cuộc sống bon chen, công 
việc dồn dập, mỗi người lo riêng cho cuộc sống của mình. 
Do đó một hành động bác ái đột xuất cuả anh DePrimo đáng lẽ sẽ chẳng ai 
biết tới. Anh cũng nghĩ như vậy và rất đỗi ngạc nhiên khi có người đề cập 
đến nó. “I had no idea it was going to be such a big deal” (“Có gì mà phải 
nói chứ”!) anh cho biết như vậy. 
Hai tuần trước khi anh đi tuần ở khu Time Square trong một đêm giá lạnh, 
anh phải đi 2 đôi vớ mà vẫn thấy buốt, anh nhìn thấy một người đàn ông vô 
gia cư không có giầy. Anh tả lại “Đôi chân cuả ông ta bị xưng lên bằng cả 
cái bàn tay tôi như thế này. Tôi động lòng trắc ẩn. Chẳng nghĩ gì sâu sa cả. 
Tôi dừng lại và hỏi nếu ông ta có muốn một đôi vớ cho ấm không?” 
Người đàn ông bất hạnh trả lời không. Cảm ơn lòng tốt của anh và nói thêm: 
“May God bless you” (Xin Chúa ban phước lành cho ông) 
Thật là bất ngờ, anh DePrimo nói tiếp “Này đây một người nghèo mạt đến 
nỗi một đôi vớ cũng không có, thế mà lại có một tấm lòng vĩ đại để mà xin 
Chúa ban phước lành cho tôi. Thật là một sự…vô cùng tận..tuyệt vời” 
Anh DePrimo sau đó chạy tới tiệm bán giầy Sketchers để mua một đôi giầy 
ủng, không biết số giầy là bao nhiêu cho nên anh lại phải chạy ra chỗ người 
vô gia cư một lần nữa. Sự việc không lọt qua mắt của ông quản lý tiệm giầy 
Jose Cano và ông ta đã giúp giảm giá đôi giầy để anh DePrimo chỉ phải trả 
như giá cuả một nhân viên của tiệm. (đôi giầy trị giá $100.) 
“Bạn biết không, chúng tôi hiểu rằng ông cảnh sát này đang vội giúp người 

khác, và ông ta không có nhiều thời giờ. Cho nên 
tự nhiên chúng tôi phải cố giúp đỡ làm sao cho 
mọi việc được xuông xẻ thêm lên” Ông Cano nói. 
Anh DePrimo đã không hỏi tên của người đàn ông 
khốn khổ là gì, nhưng anh không thể quên giây 
phút kỳ diệu khi trao quà. Anh tâm sự: ” Ông ta 
nhìn thẳng vào mắt tôi và cười toe toét, cái cười 
kéo dài từ tai này qua đến tai nọ. Và một lần nữa 
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ông ta xin Chúa ban phuớc lành cho tôi và cầu chúc cho tôi được an lành. 
Tôi thực tình không thể tin vào tai mình được. Các ông thấy không, chỉ là 
một món quà nhỏ bé thôi, thế mà ông ta lại cảm tạ nồng nhiệt đến như thế”. 
Anh DePrimo cất giữ tấm biên lai của đôi giầy vào túi áo chống đạn cuả anh 
để nhắc nhở cho anh đến những người bạc phận. Sau đó anh vội vã tiếp tục 
nhiệm vụ đi tuần của mình. 
Nhưng hành động của anh DePrimo không khỏi lọt vào ống kính cuả một du 
khách từ xa đến. Bà Jennifer Foster, ở thành phố Florence, tiểu bang 
Arizona đang đi chơi NYC và bà đã lấy máy điện thoại của mình để chụp 
cảnh người cảnh sát và người vô gia cư. 
Bà đã gửi tấm hình và viết thư cho văn phòng cảnh sát NYPD rằng bà cũng 
đã nhìn thấy người đàn ông xấu xố không có giầy ấy: 
“Ngay khi tôi định đi tới giúp ông ta, thì một nhân viên cảnh sát của quí sở 
đã xuất hiện. Anh ta nói: ‘Tôi đã có giầy đúng số 12 cho ông đây, đôi giầy 
này là giầy cho mọi thời tiết. Nào mình thử mang giầy vào xem nào.’ Và anh 
ta đã cúi xuống đất và giúp người đàn ông đi vớ và giầy vào. Anh cảnh sát 
ấy không kỳ vọng một điều gì từ người đàn ông cả và anh cũng không hề 
biết là tôi đang chứng kiến. Tôi đã làm việc trong ngành công lực từ 17 năm 
qua. Tôi chưa bao giờ xúc động đến như thế. Tôi không biết tên của anh 
cảnh sát. Nhưng quan trọng hơn, theo tôi nghĩ, là tất cả chúng ta cần được 
nhắc nhở về những lý do thực sự của ngành công lực. Cho nên việc làm của 
người cảnh sát này là một vinh dự cho nghề nghiệp của chúng ta và đồng 
thời cũng nhắc nhở cho tôi cũng như cho tất cả những nhân viên công lực ở 
Arizona mà tôi đã chia sẻ câu chuyện rằng lòng tốt của con người vẫn không 
bị mất.” 
Văn phòng Cảnh Sát NYPD đã đăng tấm hình và bức thư cuả bà Foster lên 
trang nhà trong Facebook. 
Cho đến thứ Ba vừa qua, số shares (gửi cho nhau) của bài viết Facebook đã 
lên tới 77 ngàn, số người đánh dấu là ‘yêu thích’ lên đến 322 ngàn và số 
người viết bình luận thêm vào là 20 ngàn. Những lời khen ngợi đến từ khắp 
nơi trên thế giới, kể cả những nơi xa xôi như Úc Châu và Malaysia. 
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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 

 
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 

 


