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CN XXVII THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài 
người không được phân rẽ". 
Khi ấy, những người biệt phái đến gần 
và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta 
có được phép ly dị vợ mình chăng?" 
Người đáp: "Môsê đã truyền cho các 
ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho 
phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy 
giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự 
cứng lòng của các ông, mà Môsê đã 
viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi 
đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng 
nên một người nam và một người nữ. 
Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để 
luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên 
một huyết nhục. Như thế, họ không còn 
là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì 
Thiên Chúa đã kết hợp, loài người 
không được phân rẽ". 

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người 
về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai 
bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm 
tội ngoại tình đối với người vợ trước. 
Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng 
khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
Đừng chia cắt những gì Thiên Chúa đã kết hợp 

Noel Quesson 
Một ngày kia, có hai vị tu sĩ già cùng ngồi đọc Tin Mừng, hôm đó họ đọc 
chuyện người con đi hoang. Một vị nhận xét: "Đây thật là một câu chuyện 
hay. Chúa đã vẽ nên bức tranh sinh động: Người em tự cao tự đại, ham 
hưởng thụ; người anh cần cù lam lũ nhưng lại nhỏ nhen ganh tỵ; còn người 
cha thì dịu hiền nhân ái... Mà sao không thấy nói tới người mẹ nhỉ ?" 
Vị tu sĩ thứ hai là một người lớn tuổi, điềm đạm trả lời: Nhưng bạn ơi, nếu 
gia đình đó còn mẹ, chắc người con sẽ không bỏ nhà đi hoang đâu! 
Một gia đình đầy đủ, mỗi người đều làm chu toàn sứ mệnh của mình thì đó 
là một bảo đảm về hạnh phúc cho từng người và cũng là một cái nôi an toàn 
cho đức hạnh, tư cách của mỗi người. Đó cũng là bảo đảm thành công trong 
hoạt động xã hội, và trợ lực người ta rất nhiều trong việc rèn luyện các đức 
tính tự nhiên cũng như siêu nhiên. 
Và một gia đình như vậy phải xây dựng trên nền tảng hôn nhân vững chắc, 
một hôn nhân theo đường hướng Chúa Giêsu đã vạch định và củng cố. Từ 
đầu Thiên Chúa đã dựng nên mọi sinh vật, từ thực vật, động vật có giống 
đực giống cái, đến con người có nam có nữ, có đàn ông, đàn bà. Những khác 
biệt về giới tính đi tới một hòa hợp diệu kỳ, bổ túc cho nhau để đạt thăng 
tiến phát triển. Nhưng trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, quan niệm về 
giới tính đã trải qua nhiều giao động thăng trầm; khi thì bi quan nghiêm 
khắc muốn tiêu diệt tính dục, có lúc lại quá lạc quan đến mức tự do phóng 
túng, chủ trương tìm hưởng lạc thú như mục đích đời người. 
Nền luân lý của Do Thái cổ truyền cũng qua nhiều biến động. Các tổ phụ 
đều chấp nhận đa thê, và luật Môisê cho phép bỏ vợ nếu có lý do chính 
đáng, chỉ cần thành lập một chứng từ ly hôn. Nhưng tới thời Chúa Giêsu thì 
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luật đó cũng được đưa ra mổ xẻ. Vì thế mới có câu hỏi: "Có được phép bỏ 
vợ không?". Nhân dịp này Chúa Giêsu xác định quan điểm của Người về 
hôn nhân. Trước hết nhận xét về luật cho ly dị của Môisê. Chúa bảo đầu tiên 
không phải như vậy, nhưng Môisê đã chiều theo sự yếu đuối của con người 
mà tạm thời đưa ra những quy luật rộng rãi. Đã đến lúc phải đặt vấn đề vào 
đúng chỗ ban đầu của nó. Hôn nhân phải có hai đặc tính: một vợ một chồng 
và không ly dị. 
Chỉ có một vợ một chồng, vì hai người nam nữ phải được bình đẳng. Đó là 
hai nhân vị cùng quan trọng như nhau, bổ túc cho nhau, chu toàn những sứ 
mệnh riêng không ai thay thế được. Và phải có tư thế bền vững để mọi thành 
phần gia đình được yên vui hạnh phúc, nhất là cho những đứa con đang hình 
thành về thể chất và tinh thần. Không ổn định, không vững chắc thì không 
thể nào xây dựng những giá trị lâu dài được. 
Quan điểm này phần nào khác với một số người đồng thời với Chúa Giêsu, 
nhất là trái với nếp sống của đa số nhân loại thời nay. Nhưng lại rất cần thiết 
để đạt hạnh phúc. Hôn nhân phải xây dựng trên tình yêu. Kết hợp với nhau 
là phải nghĩ tới người khác. Chỉ được hưởng hạnh phúc khi tạo dựng hạnh 
phúc cho người bạn, cho thành phần khác trong gia đình. Còn nếu chỉ nghĩ 
tới mình thì rồi sẽ có lúc thấy người khác là gánh nặng mình muốn trút bỏ. 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng niềm tin trên quan điểm của 
Chúa. Cho chúng con biết kiên tâm bảo vệ hạnh phúc gia đình để chúng con 
được hạnh phúc trong cuộc sống này trong khi mong đợi cuộc sống hạnh 
phúc mai sau. 

 
SỐNG ĐẠO 

SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ PHỐI HỢP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC 
PHÂN LY!  
Đúng vào đêm giao thừa, trong lời chúc mừng 
mọi sự tốt đẹp cho Năm Mới, đôi bạn trẻ 
Francesca và Luca, sau khi mừng tuổi Ba Má, cả 
hai cùng hân hoan loan báo tin vui: 
- Vào ngày 21 tháng 4 tới đây, chúng con sẽ làm 
lễ thành hôn! 
Nơi đầu dây bên kia, khi bất ngờ nhận tin vui, 

thân phụ của Francesca không dấu được nỗi ngạc nhiên. Đây là tin vui ông 
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mong đợi từ rất lâu. Vì thế, phản ứng đầu tiên của ông là tưởng tai mình 
nghe lầm, hay đúng hơn, ông muốn nghe con gái lập lại lần nữa để ông biết 
chắc chắn đây là tin vui thật sự! Đúng là giây phút cảm động báo hiệu niềm 
vui cho một năm mới bắt đầu. 
Phản ứng của thân sinh cô Francesca thật dễ hiểu vì đó là tin vui mà cả hai 
gia đình Francesca và Luca mong đợi, kể cả về phía 2 đương sự. Francesca 
và Luca cùng nói: 
- Nói cho đúng, về phía chúng tôi thì đây quả là cuộc giải thoát. Bởi vì, cuối 
cùng thì cả hai chúng tôi cùng có can đảm lăn mình vào vòng chung kết 
quyết định: chấp nhận đi đến hôn nhân. 
Chàng 34 tuổi nàng 31 tuổi, Francesca và Luca sống chung từ 4 năm qua. 
Nhưng thời gian quen biết nhau thì phải tính là cách đó 11 năm. Cả hai tâm 
sự: 
- Tình bạn giữa hai chúng tôi thật đẹp. Tình bạn được nuôi dưỡng và tăng 
trưởng nhờ thiện cảm và sức hấp dẫn. Chẳng hạn, chúng tôi có cùng cách 
sống, biết tôn trọng các giá trị nền tảng và luôn ý thức trong hành động. Rồi 
chúng tôi chia sẻ những môn giải trí chung như: âm nhạc, đọc sách báo, xem 
xinê và cùng có quan điểm chính trị như nhau. 
Năm 2000 Francesca và Luca coi nhau như đính hôn và hai năm sau cả hai 
sống chung. Năm 2007 cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Nếu có ai thắc 
mắc hỏi cho biết lý do tại sao lại chọn nếp sống hôn nhân sau khi đã sống 
chung một thời gian dài, thì cả hai cùng giải thích: 
- Sống chung thật ra giống như trường hợp ngẫu nhiên. Hai bạn trẻ muốn 
làm chút thí nghiệm sống chung xem thử ra sao. Nhưng lúc ấy chúng tôi 
chưa có việc làm ổn định và một trong hai người chúng tôi đã ở riêng rồi. 
Francesca giải thích thêm: 
- Thế rồi cuối tuần này tiếp nối cuối tuần kia, sau cùng Luca ở lại luôn với 
tôi mà không hề có ý định sống chung trước đó. Cách đây vài tháng, chúng 
tôi nhìn thẳng vào mắt nhau và chúng tôi hiểu rằng, thời gian đã chín mùi, 
chúng tôi đã trưởng thành đủ để làm một lựa chọn chung kết. Chúng tôi có 
thể lấy một quyết định cho mãi mãi. Nghĩa là trở thành vợ chồng chung sống 
trọn đời. Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thuận tiện để tiến thêm một 
bước nữa trong liên hệ song đôi. Chúng tôi phải trở thành vợ thành chồng 
trong một gia đình có con cái cùng với tất cả những hệ lụy và vấn đề đi kèm. 
Sau khi nghe đôi bạn trẻ Francesca và Luca giải thích quyết định đưa đến 
hôn nhân, có người thắc mắc đặt thêm câu hỏi. Tại sao đôi bạn không 
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nghĩ đến điều đó ngay từ thời hai người có ý định đính hôn, mà phải đợi mãi 
đến bây giờ, sau gần 4 năm chung sống? Cả hai Francesca và Luca đều thú 
nhận không biết giải thích tại sao. Có lẽ vì lười biếng ngại tổ chức chăng? 
Bởi vì tổ chức một hôn lễ đòi phải có tài chánh và bao nghi thức rắc rối 
rườm rà khác mà giao tế xã hội đòi buộc. Còn một lý do khác: 
- Có lẽ vì không có ai nhắc nhở đề nghị chăng? 
Thật thế, chính Luca nói: 
- Khi tôi dọn đến ở chung với Francesca thì cha mẹ tôi không ngăn cản gì 
cả. Hai vị tôn trọng quyết định của tôi. Cha mẹ tôi không bao giờ ép buộc tôi 
phải làm theo ý muốn của hai vị. Nhưng tôi biết rõ hai ngài không đồng ý 
việc tôi sống chung với Francesca trước khi chính thức kết hôn. Và vì các 
ngài im lặng không nêu vấn đề nên tôi cũng im lặng luôn, không trình 
bày gì cả. Như vậy tôi được thoải mái tự do làm theo ý thích! 
Francesca và Luca đều hài lòng với quyết định chính thức đi đến hôn nhân. 
Đôi bạn trẻ cảm thấy mình đã làm một quyết định đúng. Riêng Francesca 
tâm sự: 
- Viễn tượng hôn nhân giờ đây mang lại cho tôi niềm hạnh phúc. Giống y 
như thể tôi bắt đầu một cuộc sống mới, viết một trang sử khác của cuộc đời: 
sâu đậm hơn, cô đọng hơn và trung thực hơn. Ngay cả khi nói Luca là chồng 
tôi đủ khiến tôi xúc động. Chắc chắn mọi quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ 
không giống như trước, mặc dầu chúng tôi đã biết rõ nhau. Rất tiếc là chúng 
tôi đã không hiểu như thế nên đã không quyết định lấy nhau sớm hơn! 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
NGUỒN GỐC VÀ CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI 

Xuất phát từ tiêng La tinh: rosarium, nghĩa là khu vườn 
hoa hồng. Trong tiếng việt, Kinh Mân Côi còn được gọi 
bằng các tên như: Văn Côi, Môi Côi, Môi Khôi, Mai 
Khôi... 
Kinh Mân Côi (Tràng hạt Mân Côi) là một truyền thống 
phổ biến quan trọng của Giáo hội công giáo. Kinh Mân 
Côi bao gồm một bộ tràng hạt và các câu kinh cầu theo 
mẫu. Khi thực hành cầu nguyện, đọc lên thành tiếng, 
cũng có thể đọc thầm hay đọc bằng ý nghĩ theo trình tự: 
một Kinh Lạy Cha , sau đó là mười Kinh Kính Mừng và  
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kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh. Mỗi trình tự như thế gọi là một "Mầu 
Nhiệm" (suy niệm), được hiểu là một bộ mười kinh. Một "mầu nhiệm" (còn 
được gọi là một "sự") tương ứng với một sự kiện về cuộc đời Chúa Giêsu và 
Đức Mẹ Maria theo Phúc Âm (Tân Ước). Cho tới đầu thế kỷ 21, Kinh Mân 
Côi bao gồm 15 mầu nhiệm, được chia ra thành ba tràng chuỗi: 
- Mầu nhiệm năm Sự vui 
- Mầu nhiệm năm Sự thương 
- Mầu nhiệm năm Sự mừng. 
Tất cả hầu như không có gì thay đổi cho đến năm 2002, ĐGH Gioan 
Phaolô II công bố thêm năm mầu nhiệm mới, đó là: Mầu Nhiệm NĂM SỰ 
SÁNG 
Như vậy, Kinh Mân Côi ngày nay có 4 chuỗi, tổng cộng 20 mầu nhiệm. 
Kinh Mân Côi gắn liền với những cách thức tôn kính Đức Mẹ Maria đã 
được rất nhiều đời ĐGH khuyến khích thực hành, đặc biệt là ĐGH Lêô XIII. 
Ngài được mệnh danh là "Giáo hoàng của Kinh Mân Côi" ngài đã ban 
phép lành và cho phổ biến kinh Mân Côi tới toàn Giáo Hội, và ngài cũng 
thêm câu "Nữ vương Rất thánh Mân Côi"vào kinh lạy Nữ Vương Thiên 
Đàng. 
Đến đời ĐGH Piô V ngài đưa vào lịch năm phụng vụ và truyền lấy ngày 7 
tháng 10 hằng năm là ngày "Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi" 
Có những chi tiết khác nhau về lịch sử của Kinh Mân Côi. Theo truyền 
thống, giáo hội tin rằng Kinh Mân Côi được Đức Mẹ Maria trao cho Thánh 
Đaminh vào năm 1214 tại nhà thờ Prouille, gần Toulouse miền nam nước 
Pháp. Thực tế, việc cầu nguyện với một tràng hạt đã có nguồn gốc rất xa 
xưa. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tu sĩ trong vùng sa mạc 
Ai Cập có thói quen dùng những hạt cây hay những hòn sỏi nhỏ để đếm 
kinh - (kinh đây là Kinh Lạy Cha). Tùy mức độ sùng đạo, mỗi buổi sáng, họ 
quyết định chọn số kinh sẽ đọc trong ngày tương ứng với số lượng hạt này 
rồi cho vào túi, đọc xong một kinh thì họ bỏ ra ngoài một hạt. Đến thời 
Trung Cổ, các tu sĩ có thói quen đọc 150 bài Thánh Vịnh mỗi ngày trong giờ 
Kinh Phụng vụ. Nhưng có nhiều người không biết đọc và viết tiếng Latinh 
nên họ không hiểu và đọc 150 kinh Lạy Cha để thay thế cho 150 bài thánh 
vịnh. Để cho tiện đếm các kinh ấy, các ngài dùng những hạt gỗ xâu vào 
nhau nhờ một sợi dây và gọi đây là tràng hạt kinh Lạy Cha. Sau này, người 
ta dùng thêm Kinh Kính Mừng bên cạnh Kinh Lạy Cha. Thế kỷ thứ 7, là thế 
kỷ khởi sắc của việc sùng kính Đức Mẹ, giáo dân bắt đầu phổ biến việc 
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đọc 150 Kinh Kính Mừng thay cho 150 kinh Lạy Cha và gọi đây là "sách 
Thánh Vịnh của Đức Mẹ". 
Thế kỷ 13, thánh Đa Minh được sứ mệnh chống lại sự bành trướng của lạc 
giáo Albigens. Theo tục truyền, năm 1213, Đức Mẹ hiện ra với ngài và dạy 
phải dùng hai phương tiện để chiến thắng tà thần là giảng dạy và cầu nguyện 
bằng kinh Mân Côi. 
Từ năm 1410 đến 1439, một thầy tu tên là Dominique ở Köln, nước Đức đề 
nghị đọc theo một hình thức mới, chỉ có 50 kinh Kính Mừng, trước mỗi kinh 
có phần suy niệm một đoạn Phúc Âm. Ý tưởng này phổ biến và phát triển 
mạnh mẽ. (Nếu ai có lần hạt Mân Côi chung với giáo dân Đức sẽ thấy có 
thêm phần này.) 
Từ thế kỷ 16 đến tận đầu thế kỷ 21, cấu trúc của Kinh Mân Côi cơ bản vẫn 
không thay đổi, gồm 15 "mầu nhiệm" chia làm ba tràng chuỗi. Trong thế kỷ 
20, người ta còn phổ biến kinh cầu Fatima vào đoạn sau của mỗi "mầu 
nhiệm". 
Đến năm 2002, ĐGH Gioan Phaolô II mới thêm vào chuỗi thư 4 Mầu nhiệm 
NĂM SỰ SÁNG - đây là sự thay đổi lớn sau năm thế kỷ. 
NĂM SỰ SÁNG   
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Ta 
hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa 
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại 
Cana . Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài 
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. 
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin mừng 
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúu Giêsu biến hình trên núi Tabor.Ta hãy xin 
cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa 
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho 

được năng kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. 
 

Đức Thánh Cha phó thác Năm Đức Tin và Thượng 
HĐGM 13 cho Đức Mẹ Loreto 
  

LORETO. Theo gương vị tiền nhiệm, Chân Phước Gioan 
23, hôm 4-10-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã đến hành 
hương tại Đền thánh Đức Mẹ Loreto, và phó thác cho Mẹ 
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Thiên Chúa 2 biến cố lớn sắp đến của Giáo Hội: Năm Đức Tin và Thượng 
HĐGM thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng Tin Mừng. 

Cách đây 50 năm, ngày 4-10-1962, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 
hành hương tại Loreto, 1 tuần lễ trước khi long trọng khai mạc Công đồng 
chung Vatican 2. 

Loreto có nhà Đức Mẹ ở trongg Vương cung thánh đường rộng lớn với 
những bức tường bằng đá cảm thách, được xây dưới thời ĐGH Giulio II 
(1503-1513). 

Đến Đền Thánh, ĐTC đã kính viếng Mình Thánh Chúa và Nhà Đức Mẹ, và 
lúc 11 giờ, ngài chủ sự thánh lễ tại Quảng trường bên ngoài trước sự hiện 
diện của khoảng 5 ngàn tín hữu, cùng với nhiều giám mục, linh mục và nam 
nữ tu sỹ. 5 ngàn người khác đứng tại khu vực lân cận để tham dự thánh lễ và 
chào đón ĐTC. 

Trong số các vị đồng tế với ĐTC trong thánh lễ có ĐHY Bertone Quốc vụ 
khanh Tòa Thánh, Đức TGM Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa 
Thánh tái truyền giảng Tin Mừng và Đức TGM Nikola Eterovic, Tổng thư 
ký Thượng HĐGM và các GM miền Marche, trung Italia. 

ĐTC kết luận bài giảng: 

"Anh chị em thân mến, trong cuộc hành hương này theo vết Đức Chân 
Phước Gioan 23, Chúa Quan Phòng cho diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 
thánh Phanxicô Assisi, là "Tin Mừng sống động" đích thực, tôi muốn phó 
thác cho Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa tất cả những khó khăn mà thế giới 
chúng ta đang trải qua trong việc tìm kiếm sự thanh thản và an bình, những 
vấn đề của bao nhiêu gia đình đang lo âu hướng nhìn về tương lai, những 
ước muốn của người trẻ cởi mở đối với cuộc sống, những đau khổ của 
những người đang chờ đợi những cử chỉ và những chọn lựa liên đới và yêu 
thương. Tôi cũng muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa thời điểm ân phúc đặc 
biệt này đối với Giáo Hội, đang mở ra trước chúng ta. 

Lạy Mẹ đã thưa xin vâng, đã lắng nghe Chúa Giêsu, xin Mẹ nói với chúng 
con về Chúa, xin kể cho chúng con hành trình của Mẹ để theo Chúa trên con 
đường đức tin, xin giúp chúng con loan truyền Chúa để mỗi người có thể 
đón nhận Chúa và trở thành nơi ở của Thiên Chúa. Amen! 
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50 sau Công Đồng Vatican II: Đức Batôlômaios I và Tổng Giám Mục 
Rowan Williams tại Rôma để khai mạc Năm Đức Tin, ngày 11-10-2012 

RÔMA, Thứ Tư 199-2012 (ZENIT.org) – Thượng phụ đại kết Chính thống 
Constantinople, Đức Batôlômaios I và Tổng Giám Mục Cantorbéry, Đức 
Rowan Williams, sẽ đến cùng với Đức Bênêđitô XVI khai mạc Năm kỷ 
niệm 50 năm khai mạc Công Đồng (1962), hãng thông tấn CatholicHerald 
đã tường thuật như thế vào ngày 17-9-2012. 

Các ngài sẽ tham dự thánh lễ Đức Bênêđitô XVI cử hành tại Vatican, ngày 
11-10-2012. Vào dịp Công Đồng Vatican II, từ 1962 đến 1965, các đại diện 
của các Giáo Hội Chính thống và Anh giáo đã có mặt trong tư cách là quan 
sát viên. Và mới đây cũng vậy, vào dịp Khai mạc Năm Thánh 2000, bên 
cạnh Đức Gioan-Phaolô II. 

Sự cộng tác đại kết trong việc loan báo sứ điệp Kitô giáo hầu chắc sẽ là một 
trong những đề tài của THĐGM sắp tới bàn về tân phúc âm hóa (từ 7 đến 
28-10-2012). 

Mới vài ngày trước đây, ngày 16-9-2012 tại Liban, Đức giáo hoàng đã tham 
dự một cuộc gặp gỡ đại kết với các phái Kitô giáo khác nhau. Ngài đã 
khuyến khích làm việc “không ngơi nghỉ” để cho tình yêu của các Kitô hữu 
đối với Đức Kitô “dẫn đưa họ dần dà đi tới sự hiệp thông trọn vẹn” 

Các gia đình được mời gọi dành cho Chúa ngày Chủ nhật 

Các gia đình nên phụng thờ Thiên Chúa và sum họp với nhau ngày Chủ 
nhật. 

Các tham dự viên tại một buổi gặp gỡ các gia đình được mời gọi dành ngày 
Chủ nhật để nghỉ ngơi và vun đắp bầu khí sum họp gia đình. 
Hôm 16-8, khoảng 200 linh mục, tu sĩ, đại diện các đoàn thể Công giáo và 
giáo dân tham dự buổi chia sẻ cảm nghiệm về Đại hội Gia đình thế giới lần 
thứ 7 diễn ra ở Milano, Italia từ 30/5-3/6/2012. Buổi chia sẻ có chủ đề “Gia 
đình, công việc, ngày lễ” diễn ra tại Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận Sài 
Gòn. 
Ông Gioan Phêrô Tạ Đình Vui, một trong sáu thuyết trình viên, nói rằng 
thời gian cuối tuần của các gia đình ngày nay trở nên náo nhiệt, làm cho 
ngày Chúa Nhật bị ngột ngạt. “Người ta không nghỉ ngơi để trở lại với công 
việc, mà để vui chơi xả láng bằng các tiệc nhậu, xem tivi, xem phim suốt 
ngày đêm” – ông nhận xét. 
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Ông Vui cho rằng điều đó ảnh hưởng xấu đến con trẻ, đặc biệt những gia 
đình có con ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vì khi đó “con trẻ không cảm 
nghiệm được sự sum họp và gần gũi trong gia đình mình”. 
“Ngày Chúa nhật mất đi chiều kích gia đình, trở thành thời gian dành cho cá 
nhân, hơn là khung cảnh sống chung”. 

Người đứng đầu Hội Gia đình cùng theo Chúa đề nghị các gia đình “cần có 
sự dung hòa giữa công ăn việc làm với việc bảo vệ quan hệ gia đình cùng 
với việc phụng thờ Thiên Chúa”. Họ phải củng cố các giá trị gia đình một 
cách cấp bách để chống lại những thách đố đe dọa sự bền vững của gia đình 
như ly hôn, phá thai, hạn chế sinh sản, hôn nhân đồng tính. 
Nữ tu dòng Đa Minh Maria Nguyễn Thị Hồng Quế khuyên rằng ngày Chủ 
nhật các gia đình nên cùng dự Thánh lễ, cầu nguyện chung trong giờ kinh 
tối, chia sẻ tâm tư với nhau trong trong bữa cơm để củng cố tình gia đình. 
Đồng thời các thành viên cũng nên dùng thời gian trong ngày này để tham 
gia các sinh hoạt mục vụ giáo xứ. 

Vợ chồng anh Gioan Baotixita Cao Hải Đăng và chị Maria Lê Thị Vân Thảo 
được tham dự Đại hội Gia đình thế giới. Con gái bảy tuổi của họ được chọn 
đặt câu hỏi giao lưu với Đức Thánh cha Benedict XVI bằng tiếng Ý. 
Chị Thảo, 35 tuổi, mẹ của hai người con, nói với ucanews.com: “Chúng tôi 
luôn sống chung thủy, gia đình tôi luôn duy trì bữa cơm gia đình và tổ chức 
giờ kinh chung để làm gương cho con cái và làm chứng cho Chúa trong gia 
đình, khu xóm và cả nơi chúng tôi làm việc”. 

Bà Annê Trần Thị Chế, một tham dự viên, cho biết “Kể từ nay gia đình tôi 
phải thay đổi, để sống mỗi ngày Chúa Nhật cho thật ý nghĩa và xứng đáng”. 
“Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, cùng tham dự Thánh lễ và tổ 
chức giờ kinh tối trong gia đình”, bà mẹ của 1 người con nói. 

Người phụ nữ 57 tuổi thừa nhận vợ chồng bà vẫn bán quán cơm cả ngày 
Chủ Nhật vì nghĩ rằng tham dự Thánh lễ là tròn bổn phận rồi. “Vì là ngày 
nghỉ, nên gia đình tôi xem đây là ngày tự do, vợ chồng hay con cháu ai 
muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi”. 

Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, người tổ chức buổi chia sẻ, cho biết mục đích 
của buổi chia sẻ nhằm “tiếp nối thông điệp của Đại hội Gia đình thế giới, 
góp phần củng cố các giá trị gia đình và đời sống đức tin cho giáo dân”. 

Theo vị linh mục 50 tuổi, việc nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật không chỉ để 
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bảo vệ sức khỏe, mà nghỉ ngơi cũng là một nghi thức phụng thờ Thiên Chúa. 
P/V ucanews từ Saigon 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Thông Báo quan trọng 

Bất cứ khi nào xẩy ra trường hợp bị quấy rối tình dục trẻ em, ngay cả bị 
quấy rối tình dục người lớn bởi các thiện nguyện viên trong nhà thờ, các 
nhân viên văn phòng giáo xứ, bởi phó tế hoặc linh mục  

_ đề nghị gọi điện thoại báo cáo với văn phòng Chống Tình Dục Tà Dâm 
của Giáo Phận (Diocesan Sexual Misconduct): 1888.206.9090_ đường dây 
nóng có người trực 24/24. 

_ sau đó điền vào tờ báo cáo đã có sẵn mẫu được để ở cuối nhà thờ hoặc văn 
phòng giáo xứ. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
NHÂN NĂM ĐỨC TIN, CẦN NUÔI DƯỠNG VÀ SỐNG ĐỨC TIN 
THẾ NÀO ? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  
Như Đức Thánh Cha Bê-nê-đichtô 16 đã quyết định và loan báo, ngày 11 
tháng 10 tới đây, Lễ khai mạc Năm Thánh sẽ được Đức Thánh Cha long 
trọng cử hành tại Công Trường Thánh Phêrô, Rôma. Năm Thánh sẽ chấm 
dứt ngày 24 tháng 11 năm 2013. 
Nhân dịp này, Đại Hội Đồng Giám Mục Thế giới ( Assembly of the Synod 
of Bishops) sẽ họp phiên thứ 13 thường lệ  với chủ đề” Tân Phúc Âm hóa 
để loan truyền  Đức tin Kitô-Giáo”.( New Evangelization for the 
Transmission of the Christian Faith). 
Là người tín hữu Chúa Kitô sống trong thế kỷ 21 này, chúng ta phải canh 
tân và sống đức tin cách nào để không những mưu ích cho chính mình mà 
còn mời gọi thêm những người khác chưa biết và tin Chúa Kitô  được nhận 
biết Chúa để cùng hưởng Ơn cứu Chuộc đã mua bằng giá máu Chúa đổ ra 
trên thập giá năm xưa. 
Thật vậy, Đức tin là một quà tặng nhưng không và vô giá ( gratuitous and 
invaluable) mà Thiên Chúa đã ban để giúp ta nhận biết Người là Cha Toàn 
năng, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình. Đặc 
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biệt, Thiên Chúa tạo dựng con người “giống hình ảnh của mình” ( St 1 : 
27) và muốn cho “ mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1Tm 2 
: 8) . 
Thiên Chúa tạo dựng và mong muốn cho con người  được hạnh phúc chỉ vì 
tình thương vô vị lợi của Người dành cho tất cả chúng ta, những con người 
được sinh ra trên trần thế này và có diễm phúc được biết Chúa qua ơn mặc 
khải mà  Chúa Kitô đã cảm tạ Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta về quà 
tặng đức tin quí giá này: 
“ Lậy Cha là Chúa Tể trời đất , Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu 
kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,nhưng lại 
mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lậy Cha, vì đó là điều đẹp ý 
Cha.”(Lc 10: 21 ) 
Như thế có nghĩa là nếu Thiên Chúa không tự mặc khải Người ( revealed 
Himself) cho ai thì không ai có thể tự mình nhận biết có Thiên Chúa và tin 
yêu Người. 
Tại sao những bậc thông thái, khoa học gia biết cắt nghĩa sự hình thành của 
vũ trụ và mọi qui  luật chi phối đời sống của con người và mọi loài động vật 
, thực vật, và thảo mộc, nhưng lại không khám phá ra được Thiên Chúa là 
chính Đấng dựng nên mọi loài mọi vật đó ? 
Lý do duy nhất để trả lời câu hỏi này là vì họ không được Thiên Chúa mặc 
khải hay ban quà tặng đức tin vô giá nên họ không thể  biết gì về Thiên 
Chúa với kiến thức tuy  rộng lớn đối với con người nhưng  lại  quá hạn hẹp 
đối với Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song. 
Vậy đối với những ai đã được điễm phúc biết Chúa nhờ đức tin thì phải bồi 
dưỡng và sống đức tin ấy ra sao đặc biệt trong Năm Đức Tin này ?  
1-Trước hết, phải làm gì để bồi dưỡng đức tin cho lớn mạnh thêm nữa? 
Kinh nghiệm đơn sơ của bất cứ người làm vườn (gardener) nào đều cho biết 
là khi trồng một loại cây trái mới nào, người ta phải lựa giống tốt của cây 
đó. Nếu là hạt thì phải đặt vào nơi đất đã bón phân sẵn và chờ cho hạt đó 
nẩy mầm rồi tiếp tục nuôi dưỡng với nước và phân bón thích hợp.Nếu không 
chăm lo vun tưới đều đặn thì hạt sẽ chết khô trong lòng đất, dù là hạt của 
giống cây tốt.Nhưng từ lúc hạt nẩy mầm cho đến khi mọc thành cây và sinh 
hoa trái thì người làm vườn phải tốn nhiều thì giờ và công sức chăm bón 
mới có kết quả tốt để hưởng dùng. 
Cũng tương tự như vậy, đức tin được gieo vào tâm hồn con người như hạt 
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giống được gieo xuống đất. Một em bé, sau khi sinh một hai tháng, được rửa 
tội để được tái sinh trong sự sống mới. Nhưng sau khi rửa tội, nếu cha mẹ và 
thân nhân sống gần em mà không giúp nuôi dưỡng đức tin đó cho em thì 
chắc chắn khi lớn lên em bé sẽ không thể tự biết gì về Chúa và tin yêu mến 
Ngài. Do đó, cha mẹ em phải là người trước hết trực tiếp nuôi dưỡng con 
mình không những về thể lý cho con lớn lên mạnh khỏe mà đặc biệt còn về 
mặt thiêng liêng để giúp con cái lớn lên trong đức tin đã lãnh nhận khi được 
rửa tội. Nghĩa là, trong gia đình cha mẹ phải là thầy dạy đức tin cho con 
mình bằng cách dạy cho con cái biết có Thiên Chúa là Cha nhân lành, yêu 
thương hết mọi người. Sau nữa, bằng gương sáng trong gia đình, cha mẹ dạy 
con cái biết đọc kinh, cầu nguyện và đem chúng đi dự lễ chung với mình các 
ngày Chúa Nhật để được nghe giảng về Chúa. Tiếp theo là cho con cái đi 
học các lớp giáo lý để lãnh các bí tích Thánh Thể, Hòa Giải  và Thêm sức, 
giúp cho con cái lớn lên trong niềm tin có Chúa. 
Khi trẻ đã lớn đủ và những người  đã trưởng thành ý thức được mình có đức 
tin, tin có Thiên Chúa, có sự sống đời đời thì đó là lúc họ cần phải chứng tỏ 
ý muốn sống đức tin ấy bằng hành động cụ thể. Kinh nghiệm thực tế khác 
cũng cho biết là khi người ta đã có một kỹ năng( skill)  nào như biết bơi, biết 
lái xe, hay biết chơi một loại nhạc cụ nào như đàn guitar hay piano thì muốn 
phát triển kỹ năng đó, người ta phải năng luyện tập để đạt mức hoàn hảo 
chuyên nghiệp. Nếu không thì kỹ năng đó sẽ mai một theo thời gian. Thí dụ, 
người biết bơi mà không tập luyện mỗi ngày hay mỗi tuần thì không những 
sẽ không bao giờ bơi giỏi được mà còn mất dần kỹ năng này theo thời gian 
nữa. 
Cũng tương tự như vậy, tin có Chúa vì sinh ra trong một gia đình có Đạo, 
hay có cảm nghiêm riêng về Thiên Chúa, thì phải tiếp tục bồi dưỡng cho ánh 
sáng đức tin ban đầu đó được cháy sáng lên trong tâm hồn đến mức đủ soi 
sáng cho mình bước đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Nghĩa là 
phải bồi dưỡng đức tin ban đầu với cố gắng  học hỏi thêm về giáo lý của 
Giáo Hội, đọc Kinh Thánh để hiểu và sống Lời Chúa và nhất là năng lãnh 
nhận các bí tích quan trọng như Thánh Thể và Hòa giải để được luôn sống 
trong tình thân với Chúa. Thêm vào đó, phải siêng năng cầu nguyện luôn, 
vì “Không có Thầy anh em sẽ chẳng làm gì được.” (Ga  15:5 ). 
Không có Thầy nghĩa là không có ơn Chúa phù giúp nâng đỡ thì không ai có 
thể tự mình lớn lên trong đức tin và có đủ sức để chống lại những yếu đuối 
của bản năng, nhưng dịp tội đầy rẫy trong môi trường sống và nhất là những 
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cám dỗ của ma quỷ, thù  địch của chúng ta luôn ngày đêm rình rập như “ sư 
tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5 : 8) 
Vì thế, cẩn thiết phải bồi dưỡng đức tin bằng nỗ lực cá nhân như siêng năng 
cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, giáo lý của Giáo Hội và năng lãnh nhận hai bí 
tích rất quan trọng là Thánh Thể và Hòa giải để được thánh hóa và lớn lên 
trong đức tin. 
Nhưng cho được sống đức tin cách vững chắc và cụ thể, ta phải ý thức đầy 
đủ về nội dung và đòi hỏi của niềm tin là phải yêu mến Chúa trên hết mọi 
sự thể hiện qua quyết tâm xa tránh những gì mâu thuẩn hay đị ngược lại với 
đức tin có Chúa là cội nguồn của mọi sự tốt lành, thánh thiện, công bình, bác 
ái, nhân đạo, vị tha. Nghĩa là người có niềm tin nơi Chúa thì không thể cho 
phép mình làm những sự xấu, sự độc ác như giận ghét, căm thù ai, nói xấu, 
vu cáo ai những điều vô bằng cớ, trộm cắp, gian tham, lừa đảo, thay vợ đổi 
chồng, cờ bạc, dâm đãng nhất là thâm độc giết hại người khác về thể lý hay 
tinh thần… Đây là bộ mặt của sự trống vắng niềm tin, khinh chê mọi giá trị 
tinh thần, luân lý, đạo đức. Đây là thực chất của xã hội vô luân, vô đạo,của 
“văn hóa sự chết”( culture of death) đang bành trướng ở khắp nơi trên thế 
giới ngày nay, đặc biệt là ở những quốc gia tự do quá trớn, tôn thờ  chủ 
nghĩa khoái lạc ( hedonism) tôn thờ phái tính ( sex worship) tôn thờ vật chất, 
tiền bạc, và mọi vui thú phi  luân, vô đạo như thực trạng ở các nước Âu Mỹ 
hiện nay. 
Ở bên kia thái cực, là bộ mặt của xã hội vô thần, vô tôn giáo, hay nói rõ hơn 
là  thù địch của những ai có niềm tin vào Đấng toàn năng làm chủ vũ trụ và 
sự sống của con người và của mọi loài động vật, thực vật và thảo mộc. Thực 
trạng ở đây còn đáng sợ hơn nữa vì người ta không  tin có một  Quyền lực 
thiêng liêng nào thưởng phạt , nên  họ mặc sức làm những sự dữ như hà hiếp 
bóc lột , giết hại những ai chống đối, vơ vết tài sản công để làm giầu cho cá 
nhân và tập thể cai trị, trong khi quay lưng lại hay dửng dưng trước sự 
nghèo đói của người dân và suy thoái đạo đức nặng nề của xã hội. 
Thêm vào đó, chế độ còn dung dưỡng cho các băng đảng của xã hội đen 
lộng hành để cướp bóc, hãm hại người dân lành, cô thân, cô thế. Đây là  tội 
ác mà xã hội dung dưỡng để chất thêm thống khổ lên đầu lên cổ  người  dân 
đã phải chịu nhiều tai ương khác của xã hội vô luân, phi nhân, vô đạo. 
2- Phải sống đức tin cách nào đặc biệt trong Năm Đức Tin này? 
Sống trong  xã hội  với các thực trạng trên đây, người tín hữu Chúa Kitô 
trong Giáo Hội Công Giáo  hơn bao giờ hết  phải có can đảm  tuyên 
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xưng  đức tin của mình bằng đời sống thực sự công bình, bác  ái, thánh 
thiện, xa tránh mọi quyến rũ của xã hội vô luân vô đạo đang  lôi kéo con 
người vào hố diệt vong  vì đam mê của cải và mọi vui thú phi luân, nhắm 
mắt  bịt tai  trước sự đau khổ, nghèo đói của người khác.Trước thực trạng 
này, người có đức tin –và đặc biết sống đức tin ấy trong Năm Đức Tin này- 
cần nêu cao những giá trị của niềm tin  vào Chúa Kitô, Đấng đã đến trần 
gian để vạch rõ con đường dẫn đến sự sống và con đường đưa đến hư mất 
đời đời, như Chúa  đã dạy sau đây: 
“Hãy qua cửa hẹp mà vào vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa 
đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật 
thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” ( Mt  7: 13-14) 
Con đường rộng rãi thênh thang mà nhiều người muốn đi và đang đi là con 
đường của văn hóa sự chết, con đường đưa đến các sòng bạc, nhà điếm, nơi 
giải trí với mọi thú vui vô luân vô đạo, con đường tham nhũng, ăn cắp của 
công, bóc lột và bách hai người dân lành vô tội để làm giầu cho cá nhân và 
tập đoàn thống trị gian ác, đang  vơ vét tiền của để gửi  ra nước ngoài  phòng 
thân. Đó cũng là con đường của bọn tài phiệt tư bản chuyên thao túng thị 
trường chứng khoán để vơ vét tài sản của bao người đầu tư và thua lỗ vì 
những kỹ thuật tinh vi của bọn cầm đầu kỹ nghệ xảo quyệt này. 
Vì thế, đứng trước một thế giới gian tà từ Đông sang Tây hiện nay, người tín 
hữu Chúa Kitô, cách riêng người có sứ mạng rao giảng chân lý đức tin và tin 
Mừng Cứu Độ hơn lúc nào  hết  phải có can đảm mạnh mẽ bênh vực cho sự 
thật, cho công bình xã hội và lành mạnh hóa con người để chống lại những 
suy thoái, tụt hậu của xã hội về mặt luân lý, đạo đức. Nếu làm ngơ, - hay tệ 
hại hại hơn nữa- thỏa hiệp với kẻ cầm quyền để mưu cầu tư lợi cho mình và 
bịt tai nhắm mắt trước mọi bất công, sự dữ,  thì đã tự đánh mất niềm tin và 
chức năng thiêng liêng của người ngôn sứ trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội 
đương thời. Mặt khác, sống đức tin cách hữu hiệu và có sức thuyết phục 
người khác thì cũng không cần thiết  phải xây thêm hay sửa sang nhà thờ, 
nhà xứ cho khang trang lộng lẫy khiến phải lặn lội đi xa một năm mấy lần để 
kiếm tiền. Điều tối cần và quan trọng là phải có và sống tinh thần nghèo khó 
của Phúc Âm để noi gương Chúa Kitô, “Đấng vốn giầu sang phú quí, 
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình 
mà làm cho anh  em trở nên giầu có.”  2 Cor 8: 9) 
Người phục vụ cho Tin Mừng mà không noi gương Chúa Kitô trong cuộc 
sống thì không thể  làm gương đức tin cho ai và thuyết phục được ai tin và 
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thực hành những điều mình giảng dạy cho  người khác nhân danh Chúa 
Kitô. 
Về phần người tín hữu Chúa Kitô, người Công giáo chân chính cũng phải 
làm gì cụ thể để phân biệt mình với những kẻ không có niềm tin, chỉ biết 
sống với vui thú hiện tại và không thắc mắc gì về một tương lai mai hậu, khi 
mà mọi sự ở đời này sẽ mau chóng trôi qua kể cả sự sống của con người có 
hay không có niềm tin nào. 
Nếu người có đức tin dám can đảm sống đức tin của mình cách dũng cảm là 
xa lánh mọi thói hư tật xấu của xã hội như cờ bạc, lường đảo, dâm ô và vui 
chơi sa đọa , nhẩy nhót, hút xách, thì đã nêu cao giá trị của niêm tin trước 
mặt người đời. Ngược lại, nếu người có đức tin mà cũng a dua với kẻ không 
có niềm tin để cùng nhau làm những việc vô luân, vô đạo, như gian  tham 
,trộm cắp, lường gạt, bất công và bóc lột người khác, vô liêm sỉ, vô lương 
tâm bỏ vợ già để cưới vợ trẻ, “bồ nhí”, thì chắc chắn họ đã chối bỏ đức tin 
của mình bằng chính đời sống cụ thể trước mặt người khác. Và như thế thì 
dù họ có kêu cầu ngoài môi miệng “Lậy Chúa, lậy Chúa! cả trăm ngàn lần 
thì cũng vô ích mà thôi! Đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ xưa 
như sau: 
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa! Lậy Chúa! là được 
vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha 
Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7: 21) 
Trong mấy ngày qua, theo dõi tình hình thế giới, chúng ta thấy những người 
Hồi Giáo đã rầm rộ biểu tình chông Mỹ ở các quốc gia Hồi Giáo chỉ vì một 
cuốn phim chế riễu Mohammad được sản suất ở Mỹ và trình chiếu trên trang 
mạng Facebook, Youtube. Có thể chúng ta không đồng ý về cách thức  phản 
kháng của anh  em  Hồi Giáo, nhưng chúng ta phải khen họ về thái độ hăng 
say bênh vực  cho tôn giáo của họ, tuy đó là hình thức  quá khích và bạo 
động không nên làm. 
Anh em Hồi Giáo hăng say bảo vệ tôn giáo của họ như vậy, còn chúng ta thì 
sao? Chắc chắn chúng ta không được mong đợi phải xuống đường để đánh 
phá những ai nhạo báng Thiên Chúa của chúng ta, nhưng chúng ta được 
mong phải đợi sống đức tin cách cụ thể bằng tư tưởng và hành động, bằng 
việc bác ái vị tha, và nhậy cảm (sensitive) trước sự đau khổ, nghèo đói của 
người khác. Đồng thời, phải xa tránh mọi điều gian ác, tội lỗi, xấu xa của 
những kẻ không có niềm tin hay có mà không dám sống niềm tin ấy trước 
mặt người đời. 
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Ai không có can đảm sống niềm tin của mình trước mặt người khác, thì hãy 
nghe lại Lời Chúa Giêsu đã nói với đám đông xưa như sau: 
“ Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì Ta và những lời Ta 
dạy, thì Con Người  ( tức Chúa Giêsu) 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) 
Như thế có nghĩa là chúng ta phải có can đảm tuyên xưng đức tin  bằng 
chính đời sống của mình giữa bao người khác để làm nhân chứng đích thực 
cho Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian làm Con Người để  hiến mạng sống 
mình “làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28) 
Tóm lại, Năm Đức Tin là thời điểm thuận lợi để mỗi người tín hữu chúng ta 
dừng chân để nhìn lại cách sống đức tin của mình trong bao năm qua để 
canh tân lại những gì còn thiếu sót, cần đổi mới cho thích hợp. Cụ thể, nên 
học hỏi kỹ lời Chúa trong Kinh Thánh và  các tài liệu giáo lý, tín lý, thần 
học của Giáo hội để bồi dưỡng thêm cho đức tin được vững mạnh thêm 
nữa hầu có sức để đương đầu với những thách đố của thời đại trống vắng 
niềm tin. Hơn thế nữa, đây cũng là thời gian thuận lợi để chúng ta lập lại 
quyết tâm sống đức tin vào Chúa Kitô cách cụ thể và sống động hơn nữa để 
giữa bao người không có đức tin và đang làm những sự xấu, sự gian ác, 
chúng ta phải sống sao cho phù hợp và xứng đáng với lời khuyên dạy của 
Thánh Phaolô sau đây: 
“ Như thế, anh  em sẽ trở nên trong sạch , không ai chê trách được điều  
gì  và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên  Chúa giữa một 
thế hệ gian tà sa dọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như 
những vì sao trên vòm trời.” (PL 2: 15) 
Ước mong mọi người tín hữu chúng ta suy gẫm và thực hành lời dạy trên 
đây của Thánh Phaolô trong Năm Đức Tin này. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Xin Đừng Nói Dối Mẹ 

Là sinh viên năm thứ ba trong ngành kỹ sư cơ khí, Bryan rất hãnh diện khi 
vừa đi làm vừa đi học, và tự thuê được căn phòng nhỏ xinh xắn trong khu 
chung cư gần trường. Hai năm trước, khi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, 
Bryan ở trong ký túc xá của trường, giống như khung cảnh trại lính, 4 chàng 
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sinh viên  trong một phòng lớn,  bàn học và giường ngủ riêng ở mỗi góc 
nhưng chung nhau phòng tắm giặt, vệ sinh.  Mẹ của Bryan hàng tháng phải 
gửi tiền để Bryan trả tiền ký túc xá và chi tiêu ăn uống. 

Lên năm thứ ba, được trường giới thiệu vừa đi làm vừa học việc trong một 
công ty lớn chuyên đóng tầu chiến cho Bộ Quốc Phòng, Bryan báo tin vui 
này cho mẹ và khẳng định từ nay Bryan tự lo liệu được tiền ăn ở, không xin 
mẹ nữa. Bryan còn khoe với mẹ đã thuê được căn chung cư hai phòng ngủ 
vì có người ở chung chia tiền thuê rẻ hơn là thuê căn chung cư  một phòng 
ngủ để ở một mình. Điều khiến cho mẹ Bryan lưu tâm nhất là người chung 
tiền nhà với Bryan lại là một cô sinh viên học cùng trường! 

Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn, Bryan mời mẹ đến căn chung cư của mình 
ăn bữa cơm tối cũng xem như là mừng tân gia. Không chần chờ hơn được 
nữa, mẹ Bryan đến ngay, mà còn đến sớm gần hai tiếng đồng hồ, để phụ 
giúp cho Bryan và cô bạn thuê chung nhà một tay sửa soạn cho bữa cơm tối 
được thịnh soạn và đầy đủ. Dĩ nhiên là mẹ Bryan đến thăm con và bạn của 
con với rất nhiều quà cáp, thức ăn đã nấu sẵn và nhất là bó hoa lớn thật đẹp 
cho Jennifer, người bạn thuê chung nhà của Bryan. Mẹ Bryan không thể tin 
được ở chính đôi mắt của mình nữa, Jennifer quá đẹp, quá duyên dáng và 
thật là dễ thương, lời ăn tiếng nói, cách cư xử nhẹ nhàng và lịch thiệp lắm, 
hết lòng chiều chuộng Bryan và mẹ Bryan. Bữa cơm tối giữa ba người thật 
là thân mật, ấm cúng với các thức ăn ngon và Jennifer đã đem bộ dao muỗng 
nĩa gia bảo bằng bạc thật đẹp ra để dùng trong bữa ăn, đặc biệt là trong bộ 
đồ ăn này có một chiếc muỗng lớn dùng để múc nước sauce trạm trổ rất 
công phu. Jennifer hài lòng lắm khi mẹ Bryan trầm trồ và hết lời khen ngợi 
chiếc muỗng bạc hiếm có này. 

Nhân lúc Jennifer vào phòng thay quần áo, mẹ Bryan ngỏ lời thắc mắc về sự 
liên hệ “trong sáng” giữa hai người… Bryan trấn an và trả lời ngay là mẹ 
đừng lo, hai người chỉ là bạn chung tiền thuê nhà thôi, phòng ai người ấy ở, 
giường ai người ấy ngủ! 

Hai ngày sau bữa cơm tối, Jennifer nói với Bryan : 

-Anh ơi, em không nói là mẹ anh không lấy cái muỗng bạc, em cũng không 
dám nói là mẹ anh lấy…nhưng thực tế là sau bữa cơm tối ấy, em không thấy 
chiếc muỗng bạc đâu nữa, em không biết phải làm sao…anh giúp em nhé… 

Nghe Jennifer tâm sự “chết người” như thế, Bryan bần thần cả người và suy 
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 nghĩ mông lung lắm. Sau cùng, Bryan viết email đến mẹ như sau: 

“ Mẹ yêu quí, 

Cám ơn mẹ đã đến ăn tối với con và Jennifer. 

Con cũng cám ơn mẹ đã xử sự lịch thiệp và thân tình với Jennifer. Con có 
chuyện khó nghĩ nên xin ý kiến của mẹ: có thể là mẹ mượn cái muổng bạc 
của Jennifer để làm kiểu mẫu đặt làm một cái giống như vậy nhưng mẹ quên 
nói với con, cũng có thể là mẹ bỏ quên cái muỗng ở đâu đó….nhưng thực tế 
là sau bữa cơm tối ấy, Jennifer và con không thấy cái muỗng nữa, dù chúng 
con đã tìm khắp nhà…” 

Gửi thư xong, cả Bryan lẫn Jennifer đều thắc thỏm chờ thư trả lời. Ngay 
Bryan và cả Jennifer cũng không thể đoán được là mẹ Bryan sẽ trả lời như 
thế nào….Không ai dám nghĩ là mẹ Bryan lấy, nhưng cái muỗng đâu thể tự 
nhiên biến mất được. Ngày qua rồi lại ngày qua, vẫn không có thư của mẹ, 
Bryan sốt ruôt quá nhưng không muốn và cũng không thể làm gì hơn…. 

Chờ đúng một tuần không có thư mẹ, Bryan đành viết thư cho mẹ lần nữa và 
thật vắn tắt:  

“Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời thư con…?.” 

Ngay tối đó, Bryan nhận được email trả lời của mẹ, và cùng mở ra xem với 
Jennifer. 

Thư mẹ Bryan viết như sau: 

“ Bryan yêu quí của mẹ, 

Mẹ vẫn muốn tin rằng con và Jennifer ai ngủ giường nấy, mẹ vẫn không 
nghĩ là  con …đôi lúc …ngủ trên giường của Jennifer…Nhưng thực tế là 
trong suốt tuần qua nếu con ngủ trên giường của con thì con yêu quí của mẹ 
ơi, con đã thấy cái muỗng tuyệt đẹp đó rồi. Mẹ để cái muỗng ấy trên giường 
con, ngay dưới cái chăn…. Con không cần phải viết thư hỏi mẹ….đến hai 
lần ! 
Mẹ của con…..” 

Cung Nhật Thành lược dịch 
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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 

 
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 


