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Nguyện xin  
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

hộ phù 
cho Giáo Hội & Quê Hương  

Việt Nam 
và cho mỗi người giáo dân Việt Nam 

chúng con 
luôn trở thành những chứng nhân 

sống động của Chúa Kitô 
ở giữa đời thường;  

dù bị đau thương, thiệt thòi ở đời này 
nhưng sẽ được vinh quang đời sau 

trên Nước Trời. 
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CN XXXIII THƯỜNG NIÊN B 
 

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
 

TIN MỪNG 

 Mt 10, 17-22 

"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm 
chứng cho họ và cho dân ngoại biết". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi 
chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập 
các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và 
vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. 
Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói 
thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì 
chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các 
con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống 
lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị 
mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

 Anh em làm chứng cho Thầy 

(Trích trong 'Manna') 

Trong số 117 vị Tử Đạo Việt Nam, được phong thánh năm 1988, có một 
phụ nữ duy nhất, mẹ của 6 người con. Đó là bà Anê Lê Thị Thành, còn 
gọi là bà Đê. 

Trước khi là một anh hùng tử đạo, bà đã là một người mẹ hiền gương 
mẫu. "Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục các con. Chính 
người dạy chúng tôi đọc chữ và học giáo lý, sau lại dạy cách dự thánh lễ 
và xưng tội rước lễ." Đó là lời chứng của cô con gái út trước giáo quyền. 

Nhà bà Đê là nơi các linh mục trú ẩn. Buổi sáng lễ Phục Sinh năm 
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1861, quan Tổng Đốc Nam Định cho quân bao vây làng của bà. Bà Đê 
bị bắt lúc đã 60 tuổi. Bà bị đánh đập tra tấn, bị ép phải chối đạo, bị lôi 
qua Thánh Giá, bị bỏ rắn độc vào người. Khi con gái đến thăm bà trong 
nhà giam, đau đớn vì thấy quần áo mẹ loang đầy vết máu, bà đã an ủi 
con với một niềm lạc quan lạ lùng: "Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa 
hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?" Sau 
ba tháng chịu đủ mọi cực hình, người phụ nữ ấy đã hiến đời mình cho 
Chúa. 

Cuộc đời của vị thánh nữ tiên khởi của Việt Nam là một sức nâng đỡ lớn 
cho chúng ta. Thiên Chúa đã làm điều phi thường nơi một người phụ nữ 
già nua, yếu đuối. Quan "Hùm Xám" tỉnh Nam Định cũng phải bó tay 
trước sự yếu đuối kiên vững của bà. 

Khôn ngoan và đơn sơ, can đảm chịu đau khổ, bà thánh Đê đã phó mặc 
cho Chúa đời mình. Bà chẳng lo phải nói gì, phải làm gì trước tòa án, vì 
sức mạnh của Thánh Thần ở với bà. 

Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám 
làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. 

Sống đức tin là một loại tử đạo không đổ máu, không đòi hy sinh mạng 
sống, nhưng lại đòi hy sinh cả tương lai vững vàng ổn định. 

Mỗi ngày, chúng ta thường bị đặt trước những chọn lựa, trước thập giá 
của Đức Giêsu, y hệt như các vị tử đạo ngày xưa. 

Có khi chúng ta đã bước qua thập giá, khi chọn mình, đã chối Chúa 
bằng chính cuộc sống. 

Càng có tự do, ta lại càng dễ sa sút đức tin. Tiền bạc, tiện nghi, khoái lạc 
vẫn là những thụ tạo gây ra những cuộc bách hại êm ả và khủng khiếp 
mà cuối cùng chúng ta cũng phải đối diện. 

Ước gì chúng ta không để mất đức tin được mua bằng giá máu của bao 
vị tử đạo, và ước gì chúng ta không ngừng chuyển giao đức tin ấy cho 
hơn 80 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam. 
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SỐNG ĐẠO 
Giáo hội Á châu có thể đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh đến 
với những người từng theo Công giáo 

 
Linh mục William Grimm là thừa sai dòng Maryknoll và phụ trách xuất 
bản chương trình của ucanews.com 
 
Tôi đang ở Mỹ, quốc gia có một trong những đặc điểm tôn giáo phát 
triển nhanh nhất là "Công giáo đã thuộc về quá khứ" và trong vài năm 
qua số người tự nhận là không theo tôn giáo nào cả đứng đầu trong tốp 
5. Tất nhiên trong đó có nhiều người từng theo Công giáo. 
 
Do tình trạng "rời bỏ" Giáo hội hàng loạt như vậy, trước đó 
và song song là trong các Giáo hội châu Âu và Úc, các giáo xứ và giáo 
phận ở Mỹ đang xây dựng các chương trình mời gọi giáo dân trở về với 
Giáo hội. 
 
Tôi đi ngang qua một nhà thờ ở San Francisco thấy có treo một băng rôn 
tả tơi trên hàng rào sắt màu đen có nội dung như thế. Thượng Hội đồng 
giám mục vừa bế mạc mới đây tại Rôma bàn về "Tân Phúc âm hóa để 
thông truyền đức tin Kitô giáo", chú ý nhiều đến những nỗ lực này. 
 
Trong khi các Giáo hội tại châu Á chưa gặp cảnh bỏ đạo hàng loạt, 
nhưng ngày càng có nhiều cộng đoàn trông buồn thảm vì người trẻ có 
thái độ thụ động không muốn tham gia. Cho dù dần dần hay nhanh 
chóng, thì cảnh u ám mà chúng ta chứng kiến ở Tây phương cũng có thể 
sẽ xảy ra tại châu Á. 
 
Do đó, những nỗ lực thu hút giáo dân trở về với Giáo hội ở châu Mỹ và 
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các nơi khác có cho chúng ta một mô hình có thể áp dụng ở châu Á 
trước khi tình hình đến mức khủng hoảng không? 
 
Trái lại, các Giáo hội Á châu có thể đóng vai trò cung cấp một mô hình 
khác cho phương Tây, một mô hình tiêu biểu qua lời Tân Hồng y Luis 
Antonio Tagle của Manila kêu gọi tại thượng hội đồng xây dựng một 
Giáo hội khiêm nhường, tôn trọng tha nhân và thinh lặng. 
 
Ba đức tính này có thể mang lại hiệu quả cho các Giáo hội Á châu của 
chúng ta và các Giáo hội ở những nơi khác như thế nào? 
 
Nếu một công ty sản xuất kem đánh răng nhận thấy mặc dù đã quảng 
cáo đủ mọi cách mà khách hàng vẫn vứt bỏ bàn chải đánh răng, công ty 
đó sẽ nỗ lực hết mình để tìm hiểu khách hàng cần và muốn thứ gì, đặt 
câu hỏi tại sao họ không còn quan tâm đến sản phẩm của mình nữa và 
thậm chí còn từ chối toàn bộ ý tưởng đằng sau đó. 
 
Tất nhiên, "sản phẩm" của Giáo hội là Đức Giêsu Kitô nhưng quảng cáo 
là cách làm riêng của chúng ta và rõ ràng là không có hiệu quả vào lúc 
này. Thật ra nó đang xua đuổi "khách hàng". 
 
Các biểu ngữ mời gọi người ta trở về với Giáo hội lại thể hiện sự kiêu 
ngạo. Nó ám chỉ những người đi ngang qua là những người lầm đường 
lạc lối cần phải trở về với cộng đoàn là nẻo chính đường ngay. 
 
Thay vì thế, Giáo hội phải bắt đầu bằng cách mời gọi những người này 
giúp đỡ mình. "Tại sao anh bỏ đi?" "Anh bỏ đi do chúng tôi có lỗi ở chỗ 
nào?" "Chúng tôi có thể đã làm sai điều gì chăng?" "Chúng tôi có thể đã 
diễn đạt thông điệp của mình không tốt, lừa dối hay chuyển tải kém cỏi 
chăng?" "Chúng tôi có cần xin lỗi về điều gì không?" "Anh đang tìm 
kiếm điều gì?" "Chúng tôi có thể cùng anh tìm kiếm điều đó không?" 
"Có thể anh đang tìm cách trở lại nhưng sợ không được đón nhận phải 
không?" 
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Đó là đức tính khiêm nhường và mặc dù phụng vụ các ngày lễ Giáng 
sinh và Thứ Sáu Tuần Thánh nhấn mạnh đến đức tính này, nhưng Giáo 
hội Công giáo chưa hề nổi tiếng về đức tính này dù có những cá nhân 
Công giáo nổi tiếng khiêm tốn. 
 
Đức Tổng giám mục Tagle rồi sẽ sớm trở thành "hồng y". Nhưng nếu 
không có đức khiêm nhường, sự phục hưng của Giáo hội ở bất kỳ nơi 
nào trên thế giới cũng đều bất khả. Chúng ta phải thừa nhận sự thất bại 
hay ít ra là không thỏa đáng này, và không chỉ bằng lời nói suông mà 
phải thành thật hối lỗi và ăn năn. 
 
Sau khi đặt ra những câu hỏi khiêm tốn, chúng ta phải thật sự lắng nghe 
câu trả lời. Có thể chúng ta không thích. Có thể chúng ta không nghĩ nó 
giải quyết được các vấn đề cơ bản hay thậm chí nó “nhàm chán”. Có thể 
chúng ta không đồng ý là họ đúng, nhưng chúng ta phải tôn trọng những 
người đã rời bỏ chúng ta và nhận ra rằng họ có điều gì đó dạy chúng ta 
không chỉ qua lý do họ bỏ đi, mà còn qua những kinh nghiệm họ có 
được "ở bên ngoài". 
 
Cái cám dỗ khi chúng ta nghe những lời chỉ trích là phản ứng lại ngay 
cho dù chỉ trích đó nói về bản thân chúng ta hay về một ý tưởng hay tổ 
chức mà chúng ta ủng hộ. Điều này cũng đúng khi chúng ta gặp phải nỗi 
đau hay bối rối của người khác. 
 
Tuy nhiên, phản ứng tốt nhất trước những chuyện đau lòng mà chúng ta 
nghe được trong khi tôn trọng lắng nghe người khác là thinh lặng. Thinh 
lặng là thừa nhận chúng ta không có câu trả lời hời hợt nhanh chóng cho 
những vấn đề khó khăn, và hoàn cảnh phải thinh lặng nhắc nhở chúng ta 
rằng chúng ta không cần những câu trả lời đó. 
Điều đó còn nói lên chúng ta để tâm đến những điều chúng ta biết, đưa 
nó vào trong suy niệm và lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đoàn 
kết với những người tìm kiếm giải pháp. Thinh lặng giúp chúng ta trở về 
với đức khiêm nhường. Như Đức cha Tagle nói: "Giáo hội phải khám 
phá sức mạnh của sự thinh lặng". 
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Nếu tất cả chúng ta trong các Giáo hội Á châu, đặc biệt là những người 
có vai trò lãnh đạo, có thể học được giá trị của đức khiêm nhường, tôn 
trọng và thinh lặng và thực hành các đức tính này, chúng ta có thể có cái 
quý báu để tặng các Giáo hội phương Tây vốn dường như đang theo 
đuổi một hy vọng hão huyền rằng biểu ngữ và các chương trình mời gọi, 
cổ vũ và thuyết giảng sẽ đưa người lầm đường lạc lối trở về. 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Ðức Thánh Cha chúc mừng Tổng thống Obama 

Vatican (CNS 7-11-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 chúc mừng 
tổng thống Barack Obama được tái cử và ngài cầu nguyện cho những lý 
tưởng tự do và công lý, vốn hướng dẫn các nhà lập quốc Hoa Kỳ, tiếp 
tục triển nở. 

Phòng báo chí Tòa Thánh không công bố nguyên văn bức điện của Ðức 
Thánh Cha gửi cho tổng thống Obama qua trung gian Ðức Tổng Giám 
Mục Carlo MariaViganò, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington hôm 7 
tháng 11 năm 2012, nhưng thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho 
biết: 

"Trong bức điện, Ðức Thánh Cha gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất 
đến tổng thống trong nhiệm kỳ mới và cho biết sẽ cầu xin Thiên Chúa 
trợ giúp tổng thống trong trách nhiệm rất trọng đại trước đất nước và 
cộng đồng quốc tế". 

Ðức Thánh Cha cũng cho tổng thống Obama biết là ngài cầu nguyện để 
những lý tưởng tự do và công lý vốn đã hướng dẫn các nhà lập quốc 
Hoa Kỳ có thể tiếp tục chiếu sáng rạng người trong lúc quốc gia tiến 
bước. 

Tuyên bố với giới báo chí, Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa 
Thánh, cũng bày tỏ hy vọng tổng thống Obama sẽ thăng tiến một nền 
văn hóa sự sống và tự do tôn giáo. Hy vọng của mọi người là tổng thống 
Obama đáp ứng những mong đợi của nhân dân Hoa Kỳ và phục vụ luật 
pháp cũng như công lý để mưu an sinh và sự tăng trưởng của mỗi người, 
qua việc tôn trọng các giá trị thiết yếu về nhân bản và tinh thần và qua 
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sự thăng tiến một nền văn hóa sự sống và tự do tôn giáo, vốn luôn luôn 
là điều rất quý giá đối với truyền thống nhân dân Hoa kỳ và niền văn 
hóa của họ". 

Các Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã phê bình tổng thống Obama vì đã 
ủng hộ luật cho phá thai và kế hoạch của chính phủ Mỹ do ông Obama 
lãnh đạo đòi hệ thống bảo hiểm tư của hầu hết các tổ chức Công Giáo 
phải trả tiền phí tổn ngừa thai nhân tạo, làm tuyệt đường sinh sản, là 
những điều đi ngược giáo huấn luân lý Công Giáo. 

Theo Cha Lombardi, "Vai trò của tổng thống Hoa Kỳ là một trách vụ rất 
lớn lao không những đối với đại quốc gia này, nhưng còn đối với các 
dân tộc trên toàn thế giới, xét vì vai trò của Hoa Kỳ trên chính trường 
hoàn cầu. Cha hy vọng tổng thống có thể tìm được những phương thế tốt 
nhất để thăng tiến an sinh thể lý và tinh thần của mọi người, thực sự góp 
phần phát triển toàn diện của con người, cũng như công lý và hòa bình 
trên thế giới". 

Ðức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York, Chủ tịch Hội 
Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cũng gửi thư chúc mừng tổng thống Obama 
và khẳng định rằng: 

"Nhân dân đất nước chúng ta một lần nữa lại ủy thác cho tổng thống một 
trách nhiệm lớn lao. Các Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ cầu nguyện xin 
Chúa ban cho Tổng thống được sức mạnh và khôn ngoan để đáp ứng các 
thách đố khó khăn mà Hoa Kỳ đang phải đương đầu. 

Trong thư, Ðức Hồng Y Dolan cũng cho biết các Giám Mục cầu nguyện 
để tổng thống Obama giúp tái lập ý thức công dân đối với trật tự công 
cộng, để các cuộc nói chuyện công cộng được thấm đượm tinh thần tôn 
trọng và bác ái đối với mọi người. 'Ðặc biệt chúng tôi cầu nguyện để 
tổng thống thi hành chức vụ để theo đuổi công ích, nhất là chăm sóc đến 
những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, trong đó có cả các 
thai nhi, người nghèo, và người di dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục lập trường 
bênh vực sự sống, hôn nhân và quyền tự do đầu tiên được quí chuộng 
nhất, đó là tự do tôn giáo. (CNS 7-11-2012) 

G. Trần Ðức Anh, OP 
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Tổng thư ký FABC đặt nhiều hy vọng vào hội nghị tại Việt Nam 

Đức Hồng y Oswald Gracias nói đến khả năng có giáo hoàng người 
châu Á và nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lịch sử của FABC 
vào tháng 12. 

 
Đức Hồng y Oswald Gracias 

Đức Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục 67 tuổi của Mumbai, là 
tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), một tổ chức bảo 
trợ 19 hội đồng giám mục Công giáo tại châu Á trông coi 29 quốc gia. 
Trong cuộc phỏng vấn tại Rôma hôm 1-11, ngài nói về khả năng có 
được một giáo hoàng người châu Á, về hội nghị khoáng đại lần thứ 10 
của FABC sẽ diễn ra từ 10-16/12 tại Việt Nam, và tầm quan trọng của 
FABC đối với các Giáo hội tại châu Á, nơi có 60% dân số thế giới sinh 
sống và chỉ có 3% là Kitô hữu. 
Đức Thánh cha Bênêđictô thông báo ngài sẽ vinh thăng hai hồng y 
người châu Á, một vị người Ấn Độ và một vị người Philippines. Ấn Độ 
có hồng y đầu tiên năm 1953, nhưng nếu mật tuyển viện được tổ chức 
sau ngày 24-11, Ấn Độ sẽ có năm hồng y bỏ phiếu bầu chọn giáo hoàng 
mới. Việc này nói lên điều gì? 
Tất nhiên là quan trọng. Châu Á quyết định tương lai thế giới, Ấn Độ và 
Trung Quốc, hai nước chiếm 37% dân số thế giới – đang trở thành diễn 
viên chính trên đấu trường quốc tế. Ấn Độ là quốc gia lớn, nhưng Giáo 
hội Công giáo ở đó nhỏ. Chúng tôi có 20 triệu người Công giáo, chỉ 
chiếm 2,3% dân số. Hiện nay chúng tôi có năm hồng y cử tri, trong đó 
có hai vị đứng đầu các Giáo hội theo nghi lễ Đông phương. Tôi có thể 
nói với anh rằng lòng tôi vui lạ thường khi Đức Thánh cha thông báo 
Tổng Giám mục Cleemis sẽ được đặt làm hồng y. Giáo hội theo nghi lễ 
Malankara có ít thành viên nên có hồng y đầu tiên là điều bất ngờ. Điều 
này có ý nghĩa đối với họ và tôi rất vui về việc này. 
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Ngài dự đoán sẽ có giáo hoàng người châu Á không? 
Tại sao không chứ? Nói thật với anh, theo tôi quốc tịch lúc này không 
quan trọng cho lắm. Tôi nghĩ những gì chúng ta cần là một người thánh 
thiện. Chúng ta cần một người lãnh đạo Giáo hội, có thể dẫn dắt tốt. Tôi 
nghĩ chúng ta phải bỏ tư tưởng thành kiến về quốc tịch; đó có thể là một 
người châu Phi, người Nam Mỹ, người Bắc Mỹ, miễn là một người nhân 
lành. Vì thế, tôi không nói cụ thể tôi muốn có một giáo hoàng người 
châu Á nhưng phải là người hoàn hảo nhất. Trong những lúc hiếm hoi 
thế này, Giáo hội cần ban lãnh đạo thật giỏi, và tôi tin chắc Chúa Thánh 
Thần sẽ hướng dẫn chúng ta khi chọn giáo hoàng mới. 
FACB sẽ tổ chức Hội nghị khoáng đại lần thứ 10 tại Việt Nam và đây 
chắc chắn là một sự kiện lịch sử. 
Đây đúng là một sự kiện lịch sử. Chính phủ Việt Nam mời chúng tôi. 
Tôi rất hy vọng. Lúc đầu dự kiến tổ chức từ ngày 16-25/11, nhưng đáng 
buồn là chúng tôi phải hoãn lại vì công nghị hồng y ngày 24-11, và một 
số thành viên của chúng tôi phải tham dự công nghị. 
Con nghĩ thay đổi ngày họp rất rắc rối. 
Thật may tôi có tham dự thượng hội đồng ở đây, vì thế tôi có thể can 
thiệp nhanh chóng. Và Đức Hồng y Rosales, đại diện Đức Thánh cha tại 
hội nghị FABC, cũng ở Rôma tham dự lễ phong thánh cho vị thánh 
người Philippines, vì thế tôi có thể nói chuyện với ngài. Buổi tối sau khi 
Đức Thánh cha thông báo công nghị hồng y, tôi gọi điện cho văn phòng 
của FABC tại Hồng Kông và các hội đồng giám mục khác vào thứ Sáu 
sau đó, tức hai ngày sau, chúng tôi đã có thể thống nhất ngày họp mới. 
Sáng thứ Bảy, chúng tôi có thể thông báo với chính quyền Việt Nam và 
giải thích lý do hoãn lại ngày họp. Họ phải mất thời gian để nghiên cứu 
và trả lời đồng ý. Nhưng tôi đoán hiện nay không có vấn đề gì lớn. Tôi 
rất mong cuộc họp diễn ra thành công vì Giáo hội Việt Nam. Đây sẽ là 
thời điểm quan trọng vì chúng tôi nhóm họp trong một quốc gia có Giáo 
hội nhỏ nhưng đầy sức sống, và chúng tôi muốn ủng hộ họ. Người ta 
nhận ra tầm quan trọng của việc sang Việt Nam. Mọi người háo hức về 
việc này. 
 
Quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam hiện nay dường như khá tốt. 
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Quan hệ đang tiến triển. Tòa Thánh có một đại diện không thường trực 
tại Việt Nam và ngài cũng là sứ thần tại Singapore. Chính quyền mời 
FABC và đã hội kiến Đức Hồng y Mẫn. Tôi tin rằng cuộc họp này sẽ rất 
thuận lợi. Chúng tôi sẽ có khoảng 100 giám mục, trong đó có 80 cử tri. 
Đức Hồng y Rosales, đại diện Đức Thánh cha, sẽ khai mạc cuộc họp 
vào ngày 11-12, và tôi sẽ chủ trì phiên họp bế mạc tại TP HCM vào 
ngày 16-12. Chúng tôi sẽ mời các quan chức chính quyền tham dự lễ 
khai mạc. 
Mọi việc đang tiến triển đối với Giáo hội Việt Nam. Tạ ơn Chúa! Như 
tôi nói lúc trước, Giáo hội không muốn tham gia vào đời sống chính trị 
của quốc gia nào cả. Mọi người không cần lo sợ Giáo hội hay Đức 
Thánh cha, vai trò của chúng tôi là tâm linh, là mục vụ. Chúng tôi muốn 
chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Giáo hội cũng như FABC đều không 
có ý can thiệp vào chuyện nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi chỉ 
muốn bảo đảm Giáo hội được tự do, và nếu có người muốn gia nhập đức 
tin, chúng tôi tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa và họ được tự do làm thế. 
Nghị trình hội nghị sẽ như thế nào? 
Chúng tôi có bài thuyết trình do Đức Tổng Giám mục Quevedo chuẩn bị 
về chủ đề: "FABC 40 năm: Phản ứng trước những thách thức của châu 
Á". Hội nghị ôn lại những việc chúng tôi đã đạt được trong 40 năm qua 
và cố nhận ra con đường chúng tôi cần đi hiện nay. Cuộc họp có chút 
giống Thượng Hội đồng giám mục. Chúng tôi sẽ thảo luận bản nháp, 
thêm vào ý kiến đóng góp của tất cả các hội đồng, và sau đó chuẩn bị 
văn kiện cuối cùng nói lên con đường chúng tôi sẽ đi. 
Là tổng thư ký của FABC, ngài nhận thấy vai trò của FABC tại châu Á 
như thế nào? 
FABC có thể đóng vai trò quan trọng vì các quốc gia châu Á có nhiều 
điểm chung, nhưng cũng có những bất đồng. Về phần Giáo hội, có Giáo 
hội mạnh hơn, có Giáo hội yếu hơn. Tôi rất mong các Giáo hội mạnh 
hơn giúp các Giáo hội yếu hơn bằng nhiều cách, chẳng hạn chia sẻ các 
nguồn lực. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng tôi giúp bằng cách ủng 
hộ họ, khích lệ họ. Chúng tôi còn học hỏi lẫn nhau rất nhiều. Ngoài ra, 
do các lý do chính trị một số trong chúng tôi chỉ có thể gặp mặt tại các 
cuộc họp FABC hay tại Rôma, nên còn quan trọng cho việc đó nữa. 
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Các giám mục Công giáo ở Trung Quốc không thể tham dự các cuộc 
họp của FABC được? 
Hiện nay họ không thể nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó các giám 
mục Trung Quốc cũng có thể đến tham dự các cuộc họp của chúng tôi. 
Khi phát biểu trước Thượng Hội đồng giám mục, ngài nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc Giáo hội tại châu Á tham gia ba cuộc đối thoại – 
đối thoại với các nền văn hóa, với các tôn giáo và với người nghèo châu 
Á. Đây có phải là chính sách của FABC? 
Đúng vậy. Đó là nền tảng. Điểm tương đồng của châu Á là văn hóa, tôn 
giáo và người nghèo. Đó cũng là đặc trưng của châu Á, và đó là lý do 
Giáo hội ở mọi quốc gia phải tìm hiểu thật rõ về ba thực trạng này. 
FABC xúc tiến việc này. 
Khi nói về Giáo hội tại Á châu, ngài phát biểu với thượng hội đồng: 
"Đối với chúng tôi tôn giáo là hoạt động tông đồ của con người hơn là 
bám chặt giáo lý hay một bộ quy tắc. Con người Đức Giêsu thật sự hấp 
dẫn". 
Tôi nghĩ đó là một trong những điểm chính mà tôi muốn nói. Đó không 
chỉ là vấn đề anh có tin điều này hay điều kia không. Tôi muốn nói rằng 
đối với người châu Á trước hết đó là câu hỏi "Đức Giêsu có ý nghĩa gì 
với anh không? Anh có quan hệ nào với Đức Giêsu không?" Và một khi 
anh có quan hệ mật thiết với Đức Giêsu thì anh đón nhận giáo huấn của 
Ngài vì Ngài nói điều này. Đối với người châu Á chúng tôi, đức tin thiên 
về con người nhiều hơn, không trừu tượng. Mọi thứ khác xuất phát từ 
mối quan hệ mật thiết này với Đức Giêsu. 
Trong thượng hội đồng, ngài có nhắc tới CELAM và SECAM, các đối 
tác của FABC ở châu Mỹ La tinh và châu Phi. Ngài có thể cho biết về 
việc này được không? 
Chúng tôi có các cuộc họp với Đức Hồng y chủ tịch SECAM Pengo, và 
chủ tịch của CELAM là Tổng Giám mục Aguiar Retes. Ba chủ tịch 
chúng tôi đã gặp mặt chính thức và thân mật vài lần và thảo luận kỹ về 
công việc của nhau và những việc chúng tôi có thể làm chung. Chúng tôi 
nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Đây là diễn biến quan trọng 
và chúng tôi sẽ phát triển từ đây. Tôi xem mối liên giao ban đầu này là 
một bước đột phá thật sự. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Thánh Lễ Tạ Ơn / Thanksgiving Day 

Trong tinh thần Tạ Ơn Thiên Chúa cùng với toàn thể Giáo Hội Hoa Kỳ 
và Đất nước Hoa Kỳ, một Thánh Lễ đa ngôn ngữ dành cho mọi sắc dân 
trong toàn Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta sẽ được cử hành vào 
lúc 9:00 am ngày 22/11/2012 

Trân Trọng Kính Mời mọi thành phần Dân Chúa tham dự. 

Y phục khi công bố Lời Chúa & phụ trao Máu Thánh Chúa 

Để cho bầu khí phụng vụ được trang nghiêm sốt sắng, đề nghị quý thừa 
tác viên Lời Chúa và thừa tác viên Thánh Thể theo những quy định về y 
phục đã được cha Quản Nhiệm và Ban Mục Vụ thông qua như sau: 

_ Nam: quần áo vest hoặc áo sơmi bỏ trong quần. 

_ Nữ: quần áo vest hoặc áo dài truyền thống. 

Ban Mục Vụ kính báo 

Giỗ giáp năm cụ ông Phêrô Trần Văn Thức 

Giờ kinh cầu nguyện tại gia 

Thời gian: 4:00 pm ngày CN 18/11/2012 

Địa chỉ: 11414 Stockwood Cove 

              San Diego, CA 92131 

Cụ bà Trần Văn Thức & các con trân trọng kính mời. 

Điện thoại liên hệ: Tuấn Trần: 503.979.9774 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
NĂM ĐỨC TIN: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI THỰC SỰ CÓ ĐỨC TIN ? 
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Năm Đức tin đã được mở ra trong Giáo Hội từ ngày 11 tháng 10 năm 
2012 cho đến ngày 24 tháng  11 năm 2013. Mục đích là để mọi người 
trong Giáo Hội nhìn lại đời sống đức tin của mình để trước hết cảm tạ 
Thiên Chúa đã ban quà tăng đức tin vô giá cho chúng ta và từ đó thêm 



 14

quyết tâm sống đức tin  cách cụ thể và có chiều sâu hơn nữa để thích 
nghi với những thách đố của thời đại tục hóa, trống vắng mọi niềm tin 
này, và cũng để phúc âm hóa người khác, tức là  mời gọi thêm nhiều 
người nữa nhận biết và tin yêu Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. 

Đó là tất cả ý nghĩa và mục đích của công cuộc  “Tân phúc âm hóa 
để loantruyền đức tin Kitô-Giáo=New Evangelization for the  
transmission of  Christian faith) mà Giáo Hội thi hành trong Năm Đức 
Tin này 

Thực vậy, chúng ta đang sống trong hoàn cảnh tục hóa của thời đại tôn 
thờ vật chất (Materialism) chuộng khoái lạc ( hedonism) vô thần ( 
atheism) và phi luân vô đạo ( amoralism). 

Do đó, hơn bao giờ hết, là người tin có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng 
con người và muôn vật hữu hình và vô hình, tin Chúa Kitô là Đấng cứu 
chuộc nhân loại, tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống và là Thần 
Chân Lý,  hiệp nhất cùng một  bản thể với  Chúa Cha, và Chúa Con 
trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi một Thiên Chúa duy nhất. Tin Mẹ Maria là 
Mẹ thật của Chúa Kitô và cũng là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) trọn đời 
đồng trinh và được về trời cả hồn xác. Tin Hội Thánh Công Giáo là 
Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô trong sứ mệnh bảo vệ kho tàng đức 
tin và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho đến ngày mãn 
thời gian và tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. 

Đó là nội dung căn bản của Đức Tin Công Giáo mà chúng ta hãnh diện 
tuyên xưng, sau khi được  lãnh nhận qua  Phép Rửa  để trở thành tạo vật 
mới và được phép gọi Chúa là Cha. (Abba). 

Như thế “đức tin là bảo đảm cho ta những điều ta hy vọng, là bằng 
chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã 
được Thiên Chúa chứng giám.” ( Dt 11 : 1-2) 

Trước hết, Đức tin là điều kiện tiên quyết cho ta được cứu độ nhờ công 
nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian làm Con Người 
để “ phục vụ và hiếm nạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” 
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( Mt 20; 28). 

Do đó, phải có đức tin để tin Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc để nhờ 
Người mà ta được cứu rỗi nếu ta thực sự cộng tác với ơn cứu rỗi đó 
bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa trong suốt cuộc đời trên 
trần thế này.   

Nhưng phải sống đức tin cách nào cho xứng đáng là người thực sự 
có đức tin ? 

Có đức tin là điều tối cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải sống đức 
tin ấy  bằng hành động cụ thể từ trong tâm hồn ra đến mọi hành động 
bên ngoài giữa bao người không có đức tin để minh chứng mình khác 
với họ ở  điểm then chốt là có động lực nội tâm hướng dẫn mọi mọi tư 
tưởng, tình cảm và hành động của mình  về  Thiên Chúa là đích điểm 
của mọi sự thiện  hảo , sự lành và trong sạch giữa thế gian ô uế  vì tội 
lỗi, vì gian ác và đầy bất công, vô nhân đạo. Động lực đó là niềm tin có 
Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, uy quyền vô song, rất công bình và giầu 
tình thương. 

Như vậy, người có đức tin phải sống đức tin ấy  sao cho phản ảnh trung 
thực những đặc tính  của Đấng mình tin yêu tôn thờ để nhờ sống niềm 
tin như vậy, ta sẽ giới thiệu Chúa cho người khác chưa biết Chúa để họ 
được thấy Chúa hiện diện trong ta và đem lòng tin yêu Người như Chúa 
Giêsu đã dạy các môn đệ xưa: 

“ Chính anh  em là ánh sáng cho trần gian….Cũng vậy , ánh sáng của 
anh  em phải chiếu giãi trước mặt người  thiên hạ, để họ thấy những 
việc tốt đẹp anh  em làm, mà tôn vinh Cha của anh  em  Đấng ngự trên 
trời.” ( Mt 5: 14-16) 

Nói rõ hơn, trong khi những người không có niềm tin Chúa, nên làm 
những việc sai trái như thề gian, nói dối, bất công bóc lột người khác, 
trộm cắp, nhất là  giết người, gian dâm, cờ bạc, thay vợ  đổi chồng, tiếp 
tay với kẻ cầm quyền vô đạo  để đàn áp, triệt hạ những ai chống đối đòi 
quyền sống và công bình xã hội.. thì người có đức tin phải nêu cao 
những giá trị của niềm tin là ngay thẳng, lương thiện, công bình, bác 
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ái, yêu thương, tha thứ và trong sạch để nên nhân chứng đích thực cho 
Chúa trước mặt những người không có niềm tin và đang làm những sự 
xấu, sự dữ nói trên,  để mong thức tỉnh họ từ bỏ con đường dẫn đến hư 
mất đời đời. 

Như thế, sống đức tin cách hoàn hảo và cụ thể không những góp phần 
phúc âm hóa người khác mà còn nói lên chính mình  là người thực sự  
tin có Thiên Chúa là Cha toàn  năng, Đấng tạo dựng muôn loài, mọi vật  
và đặc biệt tạo dựng con người “giống hình ảnh Thiên Chúa” ( St 1 : 
27) Đấng “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” 
( 1 Tm 2 : 4), vì “Thiên Chúa là tình yêu..” ( 2 Ga 4: 8). 

Nói khác đị, đức tin phải được chứng minh bằng hành động cụ thể để 
cho thấy sự trung thực giữa lý thuyết và thực hành, giữa lời nói suông là 
có đức tin khác biệt với hành động được đức tin thúc đẩy, soi dẫn và qui 
chiếu về Thiên Chúa là nguồn mạch chân lý, và thiện hảo như Thánh 
Gia-cô-bê Tông Đồ đã dạy  như sau: 

“ Hỡi người đầu óc rỗng tuếch : bạn có muốn biết rằng đức tin không có 
hành động là vô  dụng không ? ông Ap-bra-ham tổ phụ chúng ta đã 
chẳng được nên công chính nhờ hành động , khi ông hiến dâng con 
mình là I-Xa-ac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với 
hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.” ( Gc 
2 : 20-22) 

Nghĩa là,  vì  có đức tin mạnh mẽ  và lòng mến Chúa thâm sâu, nên ông 
Abraham đã dám hy sinh con một của ông là Issac theo lời đòi hỏi của 
Thiên Chúa nhằm thử thách đức tin và lòng mến của ông. Nếu Chúa 
không sai Sứ thần đỡ lấy tay ông đang cầm dao vung lên, thì chắc chắn 
con ông đã bị giết. Thiên Chúa đã can thiệp  để cứu mạng sống của 
Issac, vì đã nhìn thấy rõ đức tin phi thường của ông Apbraham, nên 
Chúa đã phán bảo ông như sau qua Sứ thần của Người: 

“ Sứ Thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và 
nói:” Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy danh Ta mà thề : bởi vì 
ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 
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nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên 
đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển…chỉnh 
bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”( St 22:  15- 18) 

Sự kiện trên cho thấy là ông Abraham đã thể hiện cách cụ thể lòng tin 
yêu Thiên Chúa qua việc ông dám hy sinh con một của mình để tế lễ 
Chúa như Người đã truyền cho ông. Hành động cụ thể của ông đã đủ 
minh chứng đức tin mạnh mẽ và hoàn hảo của ông khiến ông trở nên 
người cha của những ai tin và yêu mến  Thiên Chúa  cách cụ thể  và đầy 
thuyết phục  như Thánh Gia-cô-bê nói trên đây. 

Cũng phải kể thêm gương đức tin sáng chói nữa là của các Thánh Tử 
Đạo- đặc biệt là các  anh hùng Tử Đạo Viêt-Nam, cha ông chúng ta đã 
can đảm và anh dũng  chịu mọi cực hình để tuyên xưng niềm tin sắt son 
của mình trước bạo quyền bách hại.Chính nhờ máu các ngài đổ ra mà 
hạt giống đức tin đã nẩy sinh ra nhiều tín hữu cho Giáo Hội Việt-Nam. 

Ngay nay, chúng ta không có cơ hội  đổ máu mình ra để tuyên xưng đức 
tin như các anh hùng Tử Đạo xưa kia. Nhưng chúng ta vẫn có nhiều cơ 
hội khác để minh chứng đức tin của mình trước bao người không có đức 
tin và đang làm những sự dữ  như giết người, giết thai nhi, bóp nghẹt  
lương tâm để lường  gạt người khác, hoặc làm những việc có chủ đích 
mời gọi người khác phạm tội như mở sòng bạc, nhà mãi dâm,  buôn bán 
ma túy, hoặc  phụ nữ cho kỹ nghệ dâm ô dưới chiêu  bài “hôn nhân nước 
ngoài” khiến biết bao phụ nữ, vì nghèo đói, phải cam chịu đem bán 
mình làm thú vui  cho kẻ vô luân vô đạo ở trong và ngoài nước. 

Trước thực trạng ghê tởm này, người tín hữn Chúa Kitô- đều được mong 
đợi sống niềm tin của mình cách cụ thể  là không những  phải  xa tránh 
những lối sống vô luân vô đạo  nói trên  mà còn phải can đảm lên án 
những tụt hậu thê thảm về  luân lý, đạo dức của xã hội mình đang sống, 
theo gương Chúa Kitô, Người đã lên án tội lỗi của thế hệ đương thời 
như sau : 

“ Thế hệ gian ác và ngoại tình  này đòi dấu lạ.Nhưng chúng sẽ không 
được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna..” ( Mt 16: 4) 
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Dấu lạ ông Giôna là dấu  dân thành Ni-ni-vê, nghe lời cảnh cáo của 
ngôn sứ Giôna để ăn chay, xám hối, xin Chúa tha thứ không đánh phạt 
và Chúa đã nhậm lời xin tha không trừng phạt họ như Người đã  ngăm 
đe. ( Gn 3: 1-10) 

Như vậy, gương đức tin của ông Abraham và của các Thánh Tử Đạo 
phải là những khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta  ngày nay noi theo 
để minh chứng cụ thể  trước  thế gian chúng ta thật sự tin yêu Chúa, 
Đấng chúng ta không được xem thấy, nhưng vững lòng tin có Người là 
Cha toàn năng. Người yêu thương mọi con cái loài người đến mức đã hy 
sinh chính Con Một của mình là Chúa Kitô, Đấng cũng vui lòng hiến 
mạng sống mình cho chúng ta được tha thứ tội lỗi và có hy vọng được 
cứu độ để sống hạnh phúc muôn đời với Chúa tình thương trên Nước 
trời mai sau. 

Phải nói là có hy vọng thôi chứ không phải là bảo đảm chắc chắn ngay 
từ  bây giờ vì tất cả còn tùy thuộc  một phần nơi thiện chí của mỗi người 
chúng ta trong cuộc sống đức tin trên trần thế này. 

Thức vậy, chúng ta  phải sống đức tin có Chúa ở mọi chiều kích như đức 
tin đòi hỏi. Đó là -trước hết- phải thực tâm yêu mến Chúa trên hết mọi 
sự,và cương quyết từ  bỏ ma quỷ là kẻ gây ra mọi tội lỗi để mong đẩy  
xa con người ra khỏi tình thương của Chúa. Đó là hành động  cụ thể để 
chứng minh hùng hồn đức tin hoàn hảo  vì “ đức tin không có hành 
động thì quả là đức tin chết.” như Thánh Gia-cô-bê Tông Đổ đã 
dạy.(cf. Gc 2: 17) 

Kinh nghiệm phổ biến trong cuộc sống ở khắp mọi nơi cũng cho ta thấy 
là người nào chỉ nói, nói nhiều, nói hay, mà không thực hành điều  mình 
nói thì chắc chắn sẽ không thuyết phục được ai tin những gì mình nói. 
Thí dụ hô hào, kêu gọi  người khác làm việc bác ái, giúp đỡ thiết thực 
cho người đang nghèo đói, nhưng bản thân mình lại không hề bỏ ra một 
đồng  nào để giúp các nạn nhân trong khi mình có dư khả năng làm việc 
đó , thí làm sao lời hêu gọi của mình được ai hưởng ứng nữa ? 

Lại nữa, khuyên người khác sống hòa thuận vợ chồng mà mình lại ly dị 
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vợ hay chồng để lấy người khác trẻ, đẹp hơn thì lời khuyên của mình 
còn thuyết phục được ai nữa? 

Cũng vậy, mang danh người tín hữu Chúa Kitô mà tham gia vào những 
việc làm ăn bất lương, bất công, bóc lột người khác, dửng dưng trước sự 
khò nghèo của người khác, có dư thì giờ đi hu hí, nhẩy nhót mất nết, vui 
chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng lại không có giờ đi dự lễ ngày Chúa 
Nhật cách trọn vẹn, cũng như không hề cầu nguyện và  năng xưng tội , 
rước Mình Thánh Chúa, thì đức tin kia còn sống hay đã chết ? 

Lại nữa, miệng nói tôi tin Chúa Kitô, mà chân lại  bước vào những con 
đường dẫn đến các sòng bạc lớn nhỏ, đến những  nơi mua bán dâm ô, 
hoặc những nơi giải tri tội lỗi  để thỏa mãn thú vui xác thịt, và nhất là  
thú  ấu-dâm ( child prostitution)  rất  khốn nạn  thì mang danh Công giáo 
và  tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng có ích lợi gì cho ai ? 

Khi lời nói không đi đôi với việc làm thì sẽ trở thành người đạo đức giả, 
giống bọn biệt phái và luật sĩ mà  Chúa Giêsu đã nặng lời chỉ trích xưa 
kia. 

Những ai sống kiểu này cần nghe lại lời Chúa Giêsu đã nói với các môn 
đệ xưa như sau: 

“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, Lậy Chúa, Lậy Chúa là được vào 
Nước Trời cả đâu, Nhưng chỉ ai ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là phải sống đức tin thực sự 
từ trong tâm hồn ra đến hành động bên ngoài sao cho phản ảnh trung 
thực những giá trị của Tin Mừng Cứu Độ mà Chúa Kitô đã rao giảng và 
không hổ thẹn phải xưng danh Chúa và sống những đòi hỏi của Phúc 
Âm sự sống trước mặt người đời, trước mặt những kẻ đang sống 
theo “văn hóa của sự chết” để làm những điều  gian ác vô luân vô đạo 
ở khắp nơi. 

Người tín hữu nào không có can đảm sống đức tin như vậy thì hãy nghe 
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lời Chúa cảnh giác sau đây:        

“ giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì Ta và những lời Ta 
dạy thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với 
các thánh Thiên thần, trong vinh quang của Cha Người. “( Mc 8: 38). 

Tóm lại, Năm Đức Tin mời gọi mọi tín hữu không những dâng lời cảm 
tạ Chúa về quà tặng đức tin quý giá đã nhận được , mà cần thiết phải 
nhìn lại cách sống đức tin của mình trong bao năm qua, để từ đó – với 
ơn Chúa Thánh Linh soi sáng - biết chuyển hướng  đời sống đức tin của 
mình cho thêm cụ thể và sống động  để sống xứng đáng là nhân chứng 
cho Chúa Kitô trước mặt người khác trong hoàn tục hóa, phản Kitô-giáo 
của thế giới ngày  nay. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG  

Vài Kỷ Niệm Về Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận  

 

Thế mà thấm thoắt đã hơn 20 năm, kể từ ngày tôi lần đầu tiên 
được diện kiến với Đức TGM Nguyễn Văn Thuận. Tôi nhớ hồi giữa 
năm 1990, khi biết tin Mẹ Teresa Calcutta sắp sang thăm Việt 
Nam, tôi rất muốn viết một bài báo về Mẹ mà không kiếm đâu 
được tư liệu. Lúc đó internet chưa có, sách báo nước ngoài rất 
hiếm, chỉ có thể biết tin tức Công giáo bập bõm qua đài Veritas 
hoặc Vatican. 

Tôi đánh liều vào Toà Giám mục Hà Nội để mong gặp Ngài vì Ngài 
vừa mới được trả tự do về đây nhưng chưa được đi đâu vì không có 
giấy chứng minh thư. Gặp mấy cha quen biết để đề xuất, ai cũng 
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lắc đầu cho rằng, chắc Ngài chẳng tiếp vì lúc đó tôi đang cộng tác 
với báo Người Công giáo Việt Nam. Tôi chạy tìm cha Toma Aquino 
Nguyễn Xuân Thuỷ đề nghị và hồi hộp chờ đợi. Mấy phút sau, 
Ngài xuống. Tôi đã xem ảnh Ngài nhiều lần nhưng vẫn ngạc nhiên 
khi gặp Ngài. Phải nói là Ngài có vóc dáng rất đẹp và phúc hậu. 
 
Ngài hỏi thăm về công việc, gia đình của tôi rất ân cần. Tôi băn 
khoăn về việc đang cộng tác với tờ báo Người Công giáo Việt Nam 
vì hiện ở Việt Nam không có tờ nào chính thức của giáo hội cả. 
Ngài bảo: “Không có gì Chúa dựng tạo là xấu cả. Chỉ có điều mình 
chưa làm cho nó trở nên tốt đẹp mà thôi. Anh xem, cây gỗ đóng 
đinh Chúa vốn là công cụ giết người mà Chúa đã làm cho nó nên 
vật thánh thiêng, là biểu tượng của đạo Công giáo đấy”. Tôi rất 
thích suy tư này và về sau có nói lại với Đức cha Bùi Tuần. Đức cha 
Bùi Tuần rất tâm đắc và vẫn thường xuyên động viên tôi coi việc 
viết báo và nghiên cứu khoa học nghiêm túc cũng là một công việc 
truyền giáo. 

Sáng hôm sau, Ngài cho người đưa cho tôi tờ giấy ghi khá kỹ về 
tiểu sử của Mẹ Teresa Calcutta kèm cả bức ảnh Mẹ nhận giải Nobel 
ở Oslo ( Nauy) năm 1978 nữa. Bởi vậy, khi Mẹ đến Toà Tổng giám 
mục Hà Nội, tôi vào biếu Mẹ tờ báo có bài “Thiên thần Calcutta 
đến Việt Nam” có cả ảnh, Mẹ cầm tờ báo thích lắm bảo: “Làm sao 
vừa đến Hà Nội đã có báo đăng?”. Rồi Mẹ hỏi tôi:“Báo này là báo 
gì?” Tôi đáp: “Báo Người Công giáo Việt Nam”. Mẹ Teresa bảo 
tôi: "Lần sau nếu có bài nào viết về Mẹ thì gửi cho Mẹ qua ông 
Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội". Tôi có viết mấy bài nữa và gửi như lời 
Mẹ dặn. Không biết Mẹ có nhận được không? 

Cũng vì mấy bức ảnh Ngài gửi tôi có chú thích trên báo rằng: Ảnh 
do Đức cha FX. Nguyễn Văn Thuận cung cấp mà tôi bị ông Phó 
Trưởng Ban Dân vận phê bình nặng lời (khi đó Báo trực thuộc Ban 
dân vận Trung ương, mặc dù tôi đã khéo léo không đề chức vụ 
TGM), vì cho rằng, tôi kém nhạy bén chính trị dám đưa tên một 
người mà xã hội đang muốn quên đi lên mặt báo. Ông dứt khoát 
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chỉ đạo Ban tổ chức không nhận tôi về làm việc ở báo Người Công 
giáo Việt Nam nữa. 

Rồi đoàn của Đức Hồng y Bernard Law của giáo phận Boston Hoa 
Kỳ sang thăm Việt Nam, tôi lại chạy vào xin Ngài tư liệu. Ngài 
cũng mau mắn giúp đỡ. Chữ của Ngài rất đẹp, chữ cao, thanh thoát 
và rất rõ ràng. Tôi vẫn còn giữ những bì thư đó như kỷ vật của 
Ngài. 
 
Tôi nghe đồn rằng, lúc đó Việt Nam đang bị Hoa Kỳ cấm vận ngặt 
nghèo và Nhà nước muốn Ngài tác động với Tổng thống Carter và 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo 2 để nới lỏng lệnh cấm vận vì nghe 
nói Ngài rất thân thiết với các vĩ nhân này. Ngài đã nhận lời. 
Không biết kết quả cụ thể thế nào nhưng năm 1991, khi Đức Cha 
Phạm Đình Tụng lúc đó đang là Giám quản Hà Nội có văn thư đề 
nghị Ngài làm TGM Hà Nội thì Nhà nước lo lắng thật sự vì trước 
đây Ngài được bổ nhiệm là TGM Phó giáo phận Sài Gòn đã bị coi 
như là “âm mưu hậu chiến của Vatican” nay lại về TGM Thủ đô thì 
làm sao chấp nhận được. Bởi vậy, bằng mọi cách người ta khuyên 
Ngài đi thăm bà cố ở Australia. Tôi nhớ hôm đó là ngày 21-9-1991, 
mặc dù mới chớm đông nhưng Hà Nội trời rất lạnh, tôi bám theo 
xe của Đức cha FX. Nguyễn Văn Sang ra sân bay Nội Bài để tiễn 
Ngài. Tôi có nghe nói loáng thoáng rằng, Ngài sẽ bị cấm quay về 
Việt Nam. Có lẽ Ngài cũng linh cảm thấy điều này. Ngài chụp ảnh 
kỷ niệm với mọi người và bắt tay từng người đưa tiễn. Ngài đứng 
giữa, gọi tôi đứng bên cạnh cùng Đức cha Sang. (Bức ảnh rất đẹp 
do cha Thế Khải- một linh mục được Ngài truyền chức bí mật chụp 
và tôi vẫn giữ đến hôm nay). Khi bắt tay tôi, Ngài hỏi: 
- Nhà báo dự đoán xem bao giờ tôi trở về Hà Nội? 

Tôi đáp theo lối ngoại giao rằng: 

-Đức Cha sẽ trở về Việt Nam với cương vị khác và màu phẩm phục 
khác. 
Không ngờ đấy là lần cuối cùng tôi được gặp Ngài và cũng là lần 
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cuối cùng Ngài được đứng trên mảnh đất quê hương. 

Năm 2000, Uỷ ban giáo dân của HĐGMVN tổ chức hội thảo về 
Văn hoá Công giáo Việt Nam đầu tiên ở Huế quy tụ cả ngàn người 
tham dự có tiếng vang lắm nhưng cũng rất tốn kém. Khi đó tôi 
đang làm Thư ký cho Uỷ ban giáo dân liền trao đổi với Đức cha 
Chủ tịch FX. Nguyễn Văn Sang khi qua Roma nên nhờ Đức TGM 
Nguyễn Văn Thuận giúp đỡ và Đức cha Sang về cho biết. Ngài rất 
cổ vũ cho những hoạt động như thế và sẵn sàng vận động nguồn tài 
trợ giúp những cuộc hội thảo lần sau. Tiếc rằng sau đó, Ngài bị ốm 
phải nhập viện và qua đời nên không thực hiện được. 

Khi Ngài được tấn phong Hồng y tháng 2-2001, tôi có viết 
bài: “Vài nét về vị Hồng y thứ năm người Việt Nam” (cũng không 
dám viết tên). Một sĩ quan công an tên là M.V- cháu ruột của một 
ông tướng công an có tiếng gọi điện bảo tôi rằng, ông ta từng coi 
trại giam trong đó có tù nhân Nguyễn Văn Thuận. Khi tôi gặp 
ông, ông nói: “Tôi coi nhiều tù Công giáo nhưng có hai người tôi 
thán phục là ông Nguyễn Văn Vinh (cha chính Vinh) và ông 
Nguyễn Văn Thuận. Họ thông minh, trí tuệ nhưng đặc biệt là 
nhẫn nhục và vị tha. Viên sĩ quan công an kể rằng, mới vào trại 
được mươi ngày, ông Thuận xin cán bộ trại giam mua hoặc mượn 
cho sách học tiếng Nga. Rồi mượn bộ Lênin toàn tập bằng tiếng 
Nga. Khoảng vài tháng, ông Thuận bảo: 

-Các cán bộ có ai biết tiếng Nga không? 

Tôi hỏi lại: Ông cần làm gì? 

Ông Thuận nói: Để cán bộ nghe tôi nói tiếng Nga thế nào? 
Tôi đáp: Kỷ luật trại không cho phép nói chuyện với phạm nhân 
bằng tiếng nước ngoài. 

Thật ra, chúng tôi ai ở trong trường dù phổ thông hay đại học tại 
Việt Nam lúc đó chẳng học tiếng Nga nhưng học xong chữ thầy 
trả thầy cả làm gì mà nói được tiếng Nga nữa nên nói tránh đi 
thế”. 
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Khi Ngài qua đời ngày 17-9-2002, tôi lại viết bài: “Tiễn người lên 
đường Hy vọng”. Mặc dù bài báo bị Ban biên tập cắt mất quá nửa 
nhưng cũng gây được cảm tình của bạn đọc. Lại một ông công an 
nhắn tôi gặp để kể cho nghe nhiều chuyện về người tù Nguyễn Văn 
Thuận. Ông bảo: "tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được coi tù 
nhân Nguyễn Văn Thuận. Chính vị tù nhân này đã giải phóng 
cho tôi khỏi ngục tù tội lỗi và tối tăm để quay về làm con Chúa”. 
Ông đã bỏ ngành công an và gia nhập đạo Công giáo để mang tên 
thánh Phaolo. Ông là nhà văn và là triết gia Nguyễn Hoàng Đức, 
bây giờ cũng sinh hoạt cùng nhóm Doanh Trí Công giáo với chúng 
tôi. Chắc chắn ông sẽ là một chứng nhân với phái đoàn điều tra của 
Toà thánh khi sang Việt Nam để thẩm định về việc phong thánh 
của Ngài với bài: “Con đường đức tin vào Nước Chúa qua cây cầu 
Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận” nên tôi không muốn nói thêm ở 
đây nữa. 

Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao Nhà nước Việt Nam lại lo 
ngại về một con người hiền lành như vậy. Thậm chí cả đến những 
ai liên quan cũng bị nghi ngờ luôn. Trường hợp Đức cha Nguyễn 
Văn Hoà được đề cử về Hà Nội là một ví dụ đến nỗi Thủ tướng 
Phan Văn Khải trả lời các giám mục Việt Nam năm 2002 
rằng: “việc giám mục Nguyễn Văn Hoà xin về Hà Nội xin từ nay 
không đề cập đến nữa”. Vì nghe đâu Đức cha Hoà là do Đức cha 
Thuận tấn phong nên chắc có “ liên hệ gì đó”. Tôi có lần nói 
chuyện với Đức cha Hoà về chuyện này. Đức cha cũng ngạc nhiên 
và chịu không thể tìm ra lý do. 

Ngài đã ở trại giam tới 13 năm trong đó có 9 năm biệt giam nhưng 
chưa hề nghe Ngài nói hay viết những lời ca thán, căm ghét chế độ 
hay thù hận những người đã bắt bớ, giam cầm Ngài. Mặc dù, hoàn 
cảnh ở trại giam rất tồi tệ. Ngài viết trong Chứng nhân và Hy 
vọng: “Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong phòng không có cửa 
sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến chỗ tôi. 
Vào đó nóng nực vô cùng, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất 
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sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn 
sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối. Buồng vừa 
nóng vừa ẩm,đến nỗi khi tôi nằm dưới nền, nấm mốc mọc lên 
trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có 
một lỗ dưới vách, ánh sáng dọi vào, tôi lao đến, kê mũi để thở. 
Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài 
bò vào, có cả giun và những con rết dài. Dù thấy vậy, nhưng tôi 
yếu mệt quá không làm gì được, tôi cứ dể chúng bò quanh, ngày 
nào nước xuống thì chúng lại bò ra”... 

Thật ra, cũng có những mưu toan chính trị muốn lợi dụng Ngài. 
Năm 1973, khi thấy tình thế lâm nguy, đúng là Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu có nhờ anh trai mình là Nguyễn Văn Hiếu lúc đó đang 
là đại sứ Việt Nam cộng hoà tại Italy xin Toà thánh bổ nhiệm Đức 
cha Nguyễn Văn Thuận làm TGM Sài Gòn nhưng Toà thánh không 
chấp nhận vì cho đấy là sự can thiệp của phần đời. Tài liệu số 
NT1/4-Lm 10/12 ở Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia Sài Gòn còn ghi 
lại chuyện này. Còn việc chọn Ngài sau đó nhất là việc bổ nhiệm 
sát ngày Sài Gòn thất thủ (25-4-1975) rất dễ gây hiểu lầm nhưng 
trong bối cảnh bất khả kháng. 

Trong thư của ông Trương Tấn Sang- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
T.p HCM gửi cho Đức TGM Nguyễn Văn Bình ngày 22-9-1993 có 
viết: “ Như Cụ đã biết, năm 1975, chính phủ ta đã không chấp 
nhận ông Nguyễn Văn Thuận về giáo phận thành phố và dứt 
khoát không bao giờ chấp nhận vì ông Nguyễn Văn Thuận từng 
gắn bó với một gia đình có nhiều nợ máu với nhân dân và bản 
thân ông Nguyễn Văn Thuận cũng có một quá trình lâu dài và 
tinh vi chống phá sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ độc lập dân 
tộc”. 

Về gia đình cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm tốt xấu thế nào đã có 
nhiều bài viết, thiết nghĩ không cần nói thêm, chỉ biết rằng, chính 
Hồ Chí Minh cũng nhận định “Ngô Đình Diệm là người yêu nước 
theo cách của ông ấy”. Song dù gia đình thế nào, cũng chỉ ảnh 
hưởng chứ không thể quyết định đến việc xem xét một con người 
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cụ thể. Còn về Đức cha Nguyễn Văn Thuận, chúng tôi cũng cố gắng 
tìm các tài liệu nhưng chưa thấy tài liệu nào trưng ra bằng 
chứng “chống phá tinh vi” như những lời cáo buộc. Chỉ tìm thấy 
một lời sám hối của linh mục Thanh Lãng- một trong những người 
đã ký tên đòi Đức cha Thuận phải rời Sài Gòn về Nha Trang được 
viết ngày 28-11-1988 như sau: 

“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội thánh toàn cầu và 
Việt Nam. Lạy Chúa xin tha thứ cho con mọi lỗi lầm và ban cho 
con lòng tin, lòng trông cậy và ơn tha thứ. 

Tôi xin công khai sám hối xin Đức cha Nguyễn Văn Thuận, xin 
Chúa giữ gìn và trả công cho Đức cha. 

Tôi xin công khai sám hối và xin lỗi tất cả vì tình anh em linh mục 
mà tôi vô tình hay cố ý làm mất lòng. 

Tôi xin công khai và xin lỗi toàn thể dân Chúa mà tôi hối tiếc là 
chưa được phục vụ trong mục vụ. 

Tôi xin mọi người tha tội cho tôi để Hội thánh và Chúa tha tội cho 
tôi.” 
 
Nghe nói linh mục Thanh Lãng đã gửi một bản sám hối này cho 
Ngài trước khi đương sự qua đời song không thấy Ngài phản hồi. 
Có lẽ Ngài đã quên chuyện ấy từ lâu rồi. Vì Ngài đã phó thác tất cả 
cuộc đời Ngài cho Chúa. Ngài chỉ có nhiệm vụ sống từng giây, từng 
phút cho tốt, cho nên thánh mà thôi: “Chấm này nối tiếp chấm 
kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút 
kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho 
đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường 
hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy 
vọng” (ĐHV978).   
 
Tôi bỗng nhớ trong một lần đến xin tài liệu của Ngài, tôi có hỏi:  

Làm sao để vào được Nước Trời? 
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Ngài trả lời bằng câu chuyện vui hóm hỉnh: Có một linh mục đạo 
đức lắm khi qua đời, gặp thánh Phêrô, thánh nhân hỏi:  

Trên trần cha làm được những công trạng gì?  

Vị linh mục đáp:  

Con chu toàn mục vụ, khuyên bảo kẻ tội lỗi, giúp đỡ người khó 
khăn, an ủi kẻ bệnh tật… 

Thánh Pherô bảo: 

Cha được 1 điểm, còn gì nữa không?  

Vị linh mục hỏi lại:  

Vậy bao nhiêu điểm mới được lên Thiên đàng?  

Thánh nhân đáp: 1000 điểm.  

Vị linh mục kêu lên:  

Lạy Chúa xin Chúa thương thế nào chứ con lấy đâu ra 1000 
điểm?  

Thánh nhân nói to: 

 1000 điểm nữa. Vậy là cha thừa điểm lên Thiên đàng rồi. 

Cho nên, dù mai đây kết quả cuộc điều tra phong thánh của Ngài 
thế nào thì tôi vẫn tin Ngài đã được hưởng vinh quang nơi Chúa. 

Tưởng nhớ 10 năm ngày Đức Hồng y FX. Nguyễn Văn Thuận qua 
đời 2002-2012 

Tiến Sỹ. GB - Phạm Huy Thông 
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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 

 
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 

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 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

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 

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 


