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CN XXV THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 

Mc 9, 29-36   
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn 
nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên 
núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và 
Người không muốn cho ai biết. Vì Người 
dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người 
sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết 
Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người 
sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu 
lời đó và sợ không dám hỏi Người. 

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào 
nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các 
con tranh luận gì thế?" Các ông làm 
thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem 
ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi 
xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các 
ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy 
tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi 
người". Rồi Người đem một em bé lại đặt 
giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông 
rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ 
nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón 
tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp 
Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, 
nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Phục vụ 
Có một vị tu sĩ già, đã nhiều năm cầu nguyện xin Chúa hiện ra để củng cố 
niềm tin của mình, nhưng điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra. Thế rồi, khi ông 
hoàn toàn tuyệt vọng, thì một ngày nọ Chúa lại hiện ra với ông. Vị tu sĩ già 
vui mừng hớn hở. Tuy nhiên, giữa lúc ông đang tâm sự với Chúa thì một hồi 
chuông vang lên báo hiệu giờ phát gạo cho những người nghèo và hôm nay 
lại chính là phiên trực của ông. Nếu ông không đến thì những kẻ nghèo khổ 
kia sẽ bị đói suốt cả một ngày. Ông bị giằng co giữa Chúa và đám dân 
nghèo. Cuối cùng ông đã quyết định tạm ngưng cuộc gặp gỡ với Chúa để đi 
phát gạo cho đám dân túng cực. 
Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc, ông trở về phòng và khi mở cửa, ông 
không thể nào tin vào mắt mình, bởi vì Chúa đang ở đó và chờ ông. Thế là 
ông quỳ gối xuống và cảm tạ Ngài. Bấy giờ Chúa nói với ông: 
- Giả như con không chịu đi phát cơm gạo cho đám dân nghèo thì Ta cũng 
chẳng ở lại đây chờ con đâu. 
Từ câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy phương cách tốt nhất để phụng sự 
Chúa, không nhất thiết là phải từ bỏ mọi sự, không nhất thiết là quay lưng 
lại với thế gian, không nhất thiết là phải ẩn mình vào một tu viện nào đó, 
không nhất thiết là phải quỳ gối cầu nguyện lâu giờ, không nhất thiết là phải 
làm nên những công việc kỳ diệu. 
Trái lại, phương cách tốt nhất để phụng sự Chúa, đó chính là phục vụ anh 
chị em của chúng ta, đặc biệt là những người bất hạnh và thiếu may mắn, 
bởi vì phục vụ anh em là phục vụ cho chính Chúa. Đây cũng là điều Ngài 
không ngừng xác quyết trong Phúc âm, nhất là qua đoạn Tin Mừng hôm 
nay. Ngài nói: 
- Ai muốn là người đứng đầu, thì phải là kẻ rốt hết và làm việc để phục vụ 
mọi người. 
Nơi khác, Ngài lại còn xác quyết mạnh mẽ hơn: 
- Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ và 
hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. 
Chính vì thế, trong bữa tiệc ly, Ngài đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ 
để dạy cho các ông bài học về tinh thần khiêm nhường và phục vụ: 
- Các con gọi Ta là Chúa và là Thầy thì phải lắm. Thế nhưng, nếu Ta là 
Chúa và là Thầy mà còn quỳ xuống rửa chân cho các con, thì các con cũng 
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phải rửa chân cho nhau… 
Những Việt kiều khi về thăm quê hương, thường cho biết: tình hình đạo đức 
bên Tây phương có phần sa sút, người ta ít đi nhà thờ, ít lãnh nhận các bí 
tích. Thế nhưng về tinh thần bác ái và phục vụ thì họ lại hơn hẳn. Có những 
gia đình Mỹ, sẵn sàng đón nhận những người Việt Nam thất nghiệp, cho ở 
và nuôi ăn trong nhà mình. Chắc hẳn chúng ta khó mà thực hiện được như 
vậy. 
Người Việt Nam chúng ta thường tự hào là đạo đức, vì rất siêng năng tham 
dự thánh lễ, tổ chức rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ, thế nhưng đó chưa 
phải là dấu hiệu để thiên hạ nhận biết người môn đệ của Chúa, vì: 
- Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu 
thương nhau. 
Nếu như bây giờ chúng ta tạm gác bỏ những hình thức đạo đức bên ngoài ra 
một bên, để chỉ căn cứ vào tinh thần phục vụ, vào những hành động bác ái 
yêu thương, thì liệu chúng ta có còn là những môn đệ của Chúa nữa hay 
không? 

SỐNG ĐẠO 
MẸ MARIA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

LM. Stêphanô Chân Tín, DCCT 

VRNs (08.09.2012) – Tôi là linh mục Stêphanô Chân Tín Dòng Chúa Cứu 
Thế, một trong những bệnh nhân nặng được chăm sóc gần 3 tuần nay tại 
bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi ngày tôi đi xe lăn vòng bệnh viện. Vào một buổi 
sáng cháu Thảo (một người cháu kêu tôi bằng ông chú) có cho tôi hay tại 
một góc nhà kho có một hang đá của đức Mẹ Lộ Đức, cháu đẩy tôi vào đó. 
Tôi nhìn thấy hang đá bệ rạc, gỗ đá um tùm dưới chân hang đá, gần đến nơi 
tôi thấy loáng thoáng Mẹ Maria, nhìn kĩ thấy đầu Mẹ bể mất đằng sau, thân 
Mẹ gần gãy đôi, đôi mắt tôi tuôn trào nước mắt trước cảnh tượng tan hoang 
này.  

 



 4

Xem kỹ thì thấy Mẹ ở đây đã lâu, có một tấm bảng ghi: “Bệnh viện Chợ Rẫy 
kính dâng Mẹ Maria nhân đại hội thánh mẫu năm 1963”. Thật đáng thương 
khi thấy Mẹ ở nơi xó xỉnh này, trong một nơi ẩm thấp, bề bộn, ngổn ngang 
mọi thứ…. Chắc đã lâu không ai biết Mẹ ở đây nhưng Mẹ vẫn ở đó để chăm 
sóc các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Mặc dù vậy, Mẹ vẫn thương yêu 
chúng con trong đống đổ nát đó để an ủi bệnh nhân ở đây, nên con quyết 
tâm với Mẹ dù con đang bệnh nặng, đang nằm viện, con sẽ cố gắng làm thế 
nào để cho mọi người ở bệnh viện này biết đến Mẹ. Cảnh tượng này làm cho 
con xúc động rất nhiều và con suy nghĩ cách nào làm cho nhiều người biết 
Mẹ vẫn đang yêu thương chúng con ở nơi xó xỉnh, tối tăm này. 
Con có bàn hỏi một vài người thân, đặc biệt có một gia đình chị Danh và 
cháu Khanh họa sĩ tìm cách làm cho nơi Mẹ ở sáng sửa hơn chỉ trong một 
ngày, hai mẹ con cùng hai người nhà và hai đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế hì 
hục quét dọn, sửa chữa, sơn phết. Họ đã dọn dẹp, sửa sang lại từ 8h00 sáng 
rất quang đãng và công việc hoàn tất lúc 22h00 ngày 05/09/2012, đây là 
ngày cuối tôi ở bệnh viện. Nơi Mẹ ở đã được trở nên quang đãng, sáng sủa, 
chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đến với Mẹ. Tôi quyết tâm viết lên 
những dòng này trong cơn bệnh nặng để cho mọi người biết Mẹ đang ở 
trong bệnh viện này, nhất là những bệnh nhân đang đau khổ sẽ chạy đến với 
Mẹ. Tôi tin chắc Mẹ sẽ an ủi, chữa lành và nhậm lời cầu khẩn của những ai 
đến cầu xin Mẹ.  
Những bia đá xưa vẫn còn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần riêng tôi, sau 3 tuần chữa bệnh nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch máu, 
các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tận tình chữa trị. Đặc biệt bác sĩ Nghĩa đã 
chấp thuận thông tim cho tôi và đã thành công. Nay tôi được xuất viện về 
nhà an dưỡng để cuối tháng tiếp tục vào điều trị. 
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Riêng con với 92 tuổi đời, với căn 
bệnh dằn vặt con lâu ngày, con 
nghĩ là Mẹ sắp đưa con về với Mẹ, 
nên nhân dịp này, con dâng lời tạ 
ơn Mẹ đã thương yêu con suốt đời 
và đã nâng đỡ con trong cơn bệnh 
tật này. Xin Mẹ qua lời cầu bầu rất 
đỗi thần thế  

xin Chúa tha thứ cho tất cả tội lỗi 
của cuộc đời Kitô hữu, tu sĩ, linh 
mục của con. Xin mẹ cầu bầu cho 

Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam, quê hương đất nước của con, tất cả 
những người thân yêu đã hi sinh cho con từ trước đến nay. Xin Mẹ chúc 
lành cho hết thảy mọi người thương yêu của con. 

Tối ngày 05/09/2012 con được xuất viện. Con cùng những người thân đến 
viếng Mẹ, cùng cầu nguyện, dâng hoa, cùng đồng lòng ca hát, dù con không 
được khỏe nhưng con muốn gởi vài hàng này cho toàn thế giới, đặc biệt đến 
với những nhân viên làm việc tại bệnh viện và tất cả bệnh nhân ở đây. Con 
biết rằng khi biết Mẹ ở nơi xó xỉnh này vì yêu thương họ, họ sẽ chạy đến với 
Mẹ, yêu mến Mẹ, cầu xin Mẹ. Xin Mẹ chúc lành cho ý nguyện nhỏ bé của 
con trong thời gian cuối đời này, con sẽ tiếp tục lui tới thăm viếng Mẹ, xin 
Mẹ đã, đang, sẽ nâng đỡ con cũng như những bệnh nhân chạy đến với Mẹ 
chắc chắn sẽ được Mẹ thương cứu giúp. 

 

 

 

 

 

 

 

LM. Chân Tín xúc động cầu nguyện trước tượng 
Đức Mẹ 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Beirut, Liban  

 BEIRUT. Trong thánh lễ trước hàng trăm ngàn 
tín hữu sáng chúa nhật 16-9-2012 tại thủ đô 
Beirut, ĐTC đã kêu gọi quốc tế, nhất là các nước 
Arập giúp tìm một giải pháp hòa bình cho chiến 
cuộc tại Siria. 
 

Khi vực hành lễ gọi là Waterfront, bờ biển, tọa lạc giữa bến tàu du lịch và 
trung tâm thành phố Beirut. Cũng tại nơi đây, Đức Chân Phước Gioan 
Phaolô 2 đã cử hành thánh lễ cho hàng trăm ngàn tín hữu vào ngày 11-5 
cách đây 15 năm. Tại đây có bố trí nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu 
có thể tham dự thánh lễ, dù ở xa lễ đài. 
Đến nơi vào lúc 10 giờ, ĐTC đã được ông đô trưởng Beirut đón tiếp và trao 
tặng ngài chía khóa thành phố. Ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để 
chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện. Số người được ước lượng từ 
400 đến 500 ngàn người, mặc dù thoạt đầu ban tổ chức chỉ hy vọng có 
khoảng 75 ngàn người đến dự lễ. 
Tại đây cũng có tổng thống Michel Sleiman và Phu nhân, cùng với nhiều vị 
lãnh đạo trong chính quyền. Nhiều phái đoàn tín hữu từ các nước Trung 
Đông cũng đến đây tham dự thánh lễ cùng với các vị chủ chăn liên hệ dưới 
bầu trời nắng. Cha Shamir Khalil Shamir dòng Tên, nhận định rằng đây là 
buổi lễ đông đảo chưa từng có tại Liban. 
Đồng tế với ĐTC có 300 GM Trung Đông và hàng trăm LM trong áo chùng 
thâm với giây stola màu trắng ngồi trước lễ đài. 
Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Liban  

BKERKÉ. Lúc 6 giờ chiều thứ bẩy, 15-9-2012, ĐTC Biển 
Đức 16 đã gặp gỡ hơn 25 ngàn bạn trẻ Liban, trong bầu không 
khí tưng bừng và nồng nhiệt. Ngài mời gọi họ dấn thân xây 
dựng tương lai đất nước và Giáo Hội trong niềm hy vọng. 
Các bạn trẻ đã tụ họp thành hình vòng cung tại Quảng trường 
trước Tòa Thượng Phụ Công Giáo Maronite ở Bkerké, cùng 
với hàng trăm GM và LM, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Bay 

trên lễ đài, có một xâu chuỗi mân côi bằng bong bóng bay với những hạt 
kinh Kính Mừng mầu xanh da trời và những bóng màu vàng chỉ kinh sáng 
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danh. Tổng thống Sleiman cũng đến tham dự biến cố này mặc dù sự hiện 
diện của ông không có trong chương trình. 
Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa và được 
mở đầu với cuộc rước Sách Phúc Âm và ảnh Đức Mẹ Liban cùng với Thánh 
Giá giới trẻ tiến lên lễ đài. 
Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Béchara Rai, Giáo Chủ Công Giáo 
Maronite, và phần giới thiệu của Đức Cha Elie Haddad, TGM giáo phận 
Saida của Giáo Hội Melkite, trong tư cách là Phó chủ tịch Hội đồng tông đồ 
giáo dân Liban, 2 bạn trẻ một nam một nữ đã trình bày chứng từ. Tất cả đều 
nhắc đến những vấn đề của người trẻ Liban và Trung Đông trong hoàn cảnh 
khó khăn hiện nay, họ cảm thấy như bất lực và cảm thấy cần đến sự giúp đỡ 
hơn bao giờ hết của Giáo Hội. Câu nói của thiếu nữ như tóm gọm tâm tình 
của nhiều người: ”Kính thưa Đức Thánh Cha, sự hiện diện của ngài tại 
Liban này, mặc dù tình hình của chúng con, là một thách đố đối với chiến 
tranh và tuyệt vọng. Đó là một dấu hiệu an bình và hy vọng”. 
Huấn từ của Đức Thánh Cha 
Ngỏ lời với mọi người sau bài Tin Mừng, ngài đi từ các bạn trẻ để tha thiết 
kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến và xây dựng một tương lai hòa bình cho 
toàn vùng Trung Đông. Ngài khích lệ các trẻ Liban hãy xác tín mình là hy 
vọng và tương lai của đất nước: 
”Tôi biết những khó khăn của các bạn trong đời sống thường nhật, vì tình 
trạng thiếu ổn định và an ninh, vì khó tìm được công ăn việc làm hoặc vì 
cảm tưởng cô độc và bị gạt ra ngoài lề. Trong một thế giới liên tục biến 
chuyển, các bạn phải đương đầu với nhiều thách đố trầm trọng. Nhưng cả 
nạn thất nghiệp và tình trạng bấp bênh như thế không được thúc đẩy các bạn 
nếm ”mật đắng” là sự di cư ra nước ngoài để tìm một tương lai không chắc 
chắn, hành động này kéo theo sự mất gốc rễ và chia cách. Điều hệ trọng ở 
đây là làm sao để các bạn trở thành những tác nhân xây dựng tương lai đất 
nước của các bạn, chu toàn vai trò của mình trong xã hội và trong Giáo 
Hội.” 
”Các bạn có một chỗ đứng ưu tiên trong tâm hồn tôi và trong toàn thể Giáo 
Hội vì Giáo Hội luôn luôn trẻ trung! Giáo Hội tin tưởng nơi các bạn. Giáo 
Hội hy vọng nơi các bạn. Hãy là những người trẻ trong Giáo Hội! Giáo Hội 
đang cần sự hăng say và óc sáng tạo của các bạn! Tuổi trẻ là lúc người ta 
mong ước những lý tưởng cao cả, và là thời kỳ các bạn học hỏi để chuẩn bị 
một nghề nghiệp và một tương lai. Đó là điều quan trọng và đòi thời gian. 
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Các bạn hãy tìm kiếm những gì là đẹp đẽ và yêu thích làm điều thiện! Hãy 
chứng tỏ sự cao cả và phẩm giá thân xác của các bạn, ”thân xác này là để 
phụng sự Chúa” (1 Cr 6,13). Các bạn hãy có một con tim tế nhị và ngay 
thẳng! Theo Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, tôi cũng lập lại với các bạn 
rằng: ”Các bạn đừng sợ, hãy mở toang cánh cửa tâm trí của các bạn cho 
Chúa Kitô!”. Cuộc gặp gỡ với Chúa ”mang lại cho cuộc sống một chân trời 
mới và qua đó là một hướng đi quyết định” (Deus caritas es, 1). Nơi Ngài, 
các bạn sẽ tìm được sức mạnh và can đảm để tiến bước trên đường đời của 
các bạn, vượt thắng những khó khăn và đau khổ. Trong Chúa, các bạn sẽ tìm 
được nguồn mạch vui mừng..” 
ĐTC nói thêm rằng: ”Những bất mãn thất vọng hiện nay không được làm 
cho các bạn chạy trốn vào trong những thế giới song song, như thế giới của 
ma túy đủ loại, hoặc thế giới của sầu muộn và dâm ô. Về những mạng xã 
hội, chúng hay ho nhưng cũng có thể dễ dàng lôi kéo các bạn vào tình trạng 
lệ thuộc và lẫn lộn giữa thực tế và tiềm thể. Hãy tìm kiếm và sống những 
quan hệ phong phú của tình bạn chân thành và cao thượng. Hãy có những 
sáng kiến mang lại ý nghĩa và căn cội cho cuộc sống của các bạn bằng cách 
chiến đấu chống lại sự hời hợt và sự tiêu thụ dễ dàng! Các bạn cũng bị một 
thứ cám dỗ khác, đó là cám dỗ của tiền bạc, thứ thần tượng bạo chúa này 
làm mù quáng đến độ bóp nghẹt nhân vị và con tim. Những thí dụ xung 
quanh các bạn không luôn luôn là những điều tốt đẹp nhất. Nhiều người 
quên lời Chúa Kitô dạy: không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài (Xc Lc 
16,13). Hãy tìm kiếm những bậc thầy tốt, những bậc tôn sư linh đạo, biết chỉ 
cho các bạn con đường trưởng thành, loại bỏ những gì là ảo tưởng, chỉ có 
cái vẻ bề ngoài và gian dối. 
”Các bạn hãy trở thành những người mang tình yêu của Chúa Kitô, bằng 
cách qui hướng không chút dè dặt về Thiên Chúa, là Cha của Đức Kitô, là 
mẫu mực những gì là công chính, là chân thực và tốt lành. Hãy suy niệm Lời 
Chúa! Hãy quan tâm tìm hiểu và khám phá tính chất thời sự của Tin Mừng. 
Hãy cầu nguyện! kinh nguyện, các bí tích là những phương thế chắc chắn và 
hiệu nghiệm để là Kitô hữu và sống ”ăn rễ sâu và được xây dựng trong Chúa 
Kitô, được củng cố trong đức tin” (Cl 2,7). Năm Đức Tin sắp bắt đầu sẽ là 
dịp để khám phá kho tàng đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Các bạn 
có thể đào sâu nội dung đức tin nhờ học hỏi Sách Giáo Lý để đức tin của 
bạn được sinh động và sống thực. Như thế các bạn sẽ trở thành những chứng 
nhân về tình yêu của Chúa Kitô cho tha nhân. Nơi Ngài, mọi người trở thành 
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anh chị em với nhau. Tình huynh đệ đại đồng mà Chúa Kitô đã khai mào 
trên Thánh Giá làm cho cuộc cách mạng tình yêu được ánh sáng rạng ngời 
và có những đòi hỏi. ”Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 
thương các con” (Ga 13,34). Đó chính là di chúc của Chúa Giêsu và là huy 
hiệu của Kitô hữu. Đó là cuộc cách mạng tình yêu đích thực!” 

G. Trần Đức Anh OP 

 
Ảnh hưởng của Công đồng Vatican II trên dòng tu 
Công Đồng Vatican II đã có tác động rất lớn lên đời sống tu trì. 
Thật vậy, trước 1965, khi tôi vào tập viện của Dòng Phan Sinh thừa sai Đức 
Mẹ (FMM) tại Đà Lạt, nếp sống của các chị lúc đó thật khác, rất khác với 
bây giờ. Một nếp sống nghiêm ngặt, không tương quan, khá đài các, xa rời 
với dân chúng. 
Còn trẻ, xuất thân từ một gia đình nho giáo, nề nếp, một gia đình có người 
hầu hạ, xuất thân từ một trường đầm tiếng tăm…nhưng khi vào tập viện, tôi 
không thấy nếp sống tu trì đó hợp với mình một chút nào. Trái lại, tôi còn 
cảm thấy khó chịu và nổi dậy trong con người sâu thẳm của mình một cảm 
xúc tức tối, kỳ dị vì ý thức rằng “đã đi tu” thì không thể có những “thứ kỳ 
quặc” như vậy. 
Nếp sống nghiêm ngặt: Không được làm cái này cái kia, không được như 
thế này thế khác… mà không hề có một lời giải thích tối thiểu nào. Chỉ biết 
PHẢI vâng lời, phải… phải và phải! Một nền giáo dục rất ấu trĩ. 
Không tương quan: Giữa các chị em tập sinh và các chị em đã  tuyên khấn 
không hề được liên hệ với nhau. Nơi chốn ăn ở cũng không chung đụng gì 
với nhau. Không hề có sự gần gũi giữa bề trên và chị em, nói chuyện với bề 
trên phải quỳ, hôn nhẫn. 
Khá đài các: Trong một tỉnh dòng hay cộng đoàn mà đã có bốn giai cấp khác 
nhau tùy vào trình độ học vấn của người chị em đó. 
Trước hết có cấp Mẹ (Mères): những người có học, biết ngoại ngữ, gia đình 
như thế nào đó; cấp Soeurs: những chị em có chút học vấn, chắc bằng tú tài; 
cấp Soeurs Oblates: những chị em ít học; cấp Agregees: những chị không có 
chữ nghĩa bao nhiêu. 
Hai cấp sau này chỉ cần đọc kinh Nhật tụng với bảy kinh Lạy Cha, bảy kinh 
Kính Mừng và bảy kinh Sáng Danh là đủ. Tu phục cũng hoàn toàn khác để 
phân biệt giữa các cấp. 
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Công Đồng Vatican II đến như một luồng gió mát đem sinh khí và nhựa 
sống cho toàn Giáo hội và cách riêng cho các hội dòng. 
Nếu nói FMM lúc bấy giờ là một hội dòng khá danh tiếng và lớn với những 
“kỳ quặc” như nói ở trên, thì khi Công đồng đến, mời gọi canh tân đổi mới 
(Aggiornamento), Hội dòng Phan Sinh được ca ngợi là hội dòng đi hàng đầu 
trong việc canh tân tận gốc này. 
Tỉnh dòng Việt Nam không nằm ngoài đường hướng chung chủ trương của 
Giáo hội và có lẽ vì là hội dòng đi khá sớm trên con đường này nên lúc đầu 
chị em FMM Việt Nam có hơi bị hiểu sai. 
Đã qua rồi hơn 40 năm Công đồng hiện diện trong lòng Giáo hội hoàn vũ. 
Tinh thần của Công đồng đã ảnh hưởng như thế nào trong đời sống Giáo hội 
đó chính là vấn đề cần được duyệt xét lại, cách riêng hơn nữa đối với Giáo 
hội Việt Nam. 
Điều khá rõ là người tín hữu Việt Nam ít được tiếp cận với Công đồng. Tín 
hữu miền Bắc lại càng khiêm tốn hơn trong lãnh vực này. Những năm gần 
đây, Công đồng cách này hay cách khác được nhắc nhớ và Giáo hội muốn 
làm thêm một cái gì để Công đồng đi vào lòng dân tộc hơn. 
Tôi thấy việc đầu tiên cần làm là: 
Học biết các văn kiện chính của Công đồng: Tổ chức các khóa theo chủ đề. 
Lấy các văn kiện chính đó soi rọi những vấn đề quan trọng của con người 
ngày nay như: vai trò giáo dân, việc tái truyền giáo, Phúc âm hóa, việc đào 
tạo các linh mục tu sĩ, tương giao với thế giới, xã hội, chính trị v.v… như 
Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng). 
In thành tập nhỏ gọn các văn kiện chính để giáo dân tu sĩ có được trong tay 
và đọc suy gẫm. 
Thi cử liên giáo phận để khuyến khích học hỏi thêm. 

Nữ tu Trần Thị Quỳnh Giao – cựu bề trên giám tỉnh FMM Việt Nam 

 
Thông Báo: Thánh Lễ Tạ Ơn 
62 Năm Mẹ Hiện Diện Cách Đặc Biệt Tại La Mã - Bến Tre 
Đại Lễ kỷ niệm 62 năm ngày hình ảnh Mẹ hiện tỏ rõ nét nơi bức Linh Ảnh 
Mẹ Hằng Cứu Giúp đã phai mờ vì bị chôn vùi trong bùn nước được cử hành 
vào thứ Bảy ngày 06 tháng 10 năm 2012 tại Trung Tâm Hành Hương 
Đức Mẹ La Mã - Bến Tre. Đây là dịp để con cái của Mẹ từ khắp nơi trở về 
với Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương che chở cho những con 
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người nghèo khó bé nhỏ nơi vùng quê thân yêu này. Đồng thời cũng là dịp 
để những người con nói lên tâm tình của mình với Mẹ Maria, người Mẹ luôn 
dõi mắt theo đoàn con để nâng đỡ và cứu giúp, vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu 
Giúp. 
Chương Trình 
8,30 g   : Diễn nguyện và Thánh Ca 
9,00 g   : Tập hát và Giờ Hành Hương kính ĐM HCG. 
10,00 g : Chuẩn bị Thánh Lễ đồng tế 
10,30 g : Thánh Lễ Đồng tế trọng thể tại lễ đài. 
                Sau Thánh Lễ có Làm phép Ảnh và Chuỗi Mân Côi. 
Vài nét lịch sử bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã - Bến Tre 
Năm 1930, họ đạo Sơn Đốc - Bàu Dơi, sau này, (năm 1949) được đổi tên 
thành họ đạo La Mã, đã được phúc đón nhận bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về 
với đoàn con cái. Kể từ giờ ấy, Mẹ đã không ngừng hiện diện, đồng hành 
với con cái Mẹ bất kể lương giáo, suốt dòng lịch sử của 1 vùng quê nghèo 
đầy khói lửa chiến tranh, bom đạn, bách hại, lánh nạn, tản cư. 
Vào đầu tháng 02.1950, có cuộc giao tranh và bách hại đạo xảy ra trong 
vùng khá khốc liệt và tàn bạo, dân chúng tản cư tán loạn. Ảnh Mẹ chịu 
chung số phận. Kể từ ngày ấy, bức ảnh Mẹ bị mất tích. Con cái Mẹ đã không 
biết Mẹ đi đâu, về đâu!! 
Tri ân Thiên Chúa quan phòng, tạ ơn tình mẫu tử của Mẹ. Ngày 05.05.1950, 
ảnh Mẹ đã được tìm thấy và được vớt lên sau 3 tháng nằm im, chôn vùi 
trong lòng con rạch sình lầy. Bà Sáu Liềng, người phụ nữ chân quê, đôn hậu 
là người đầu tiên chạm đến khung ảnh Mẹ. Bức ảnh chỉ còn là khung gỗ 
lồng kiếng. Hình ảnh Mẹ đã phai mờ và giấy ảnh đã dính chặt vào kiếng. 
Nhưng vì lòng mến, ông trùm Hạt vẫn đem khung ảnh về nhà và đặt nơi 
trang trọng. 
Ngày 07 tháng 10 năm 1950, chiến sự lại nổ ra nơi đây, ông trùm Hạt cùng 
người con út không kịp chạy trốn, phải núp dưới tủ thờ chờ cho qua cơn lửa 
đạn. Lúc im tiếng súng, căn nhà ông đã bị tan nát vì súng đạn, chỉ trừ nơi tủ 
thờ ông núp là còn nguyên vẹn. Cả gia đình nhìn lên ảnh Đức Mẹ để dâng 
lời tạ ơn, thì ôi lạ lùng biết bao, bức ảnh phai mờ trước kia, nay đã sáng rõ 
mọi nét tự lúc nào. Đức Mẹ đã chẳng những cứu hai cha con ông trong cơn 
nguy khốn, lại còn hiển linh trên bức ảnh phai mờ mà trước nay ông hằng 
tôn kính và hết niềm cậy tin. 
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Ngày 15 tháng 08 năm 1951, nhân dịp lễ Đức Mẹ Lên Trời, được trọng kính 
lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố tín điều Đức Mẹ 
Hồn Xác Lên Trời, với sự chuẩn y của ĐGM Giáo phận Vĩnh Long là Đức 
cha Phêrô Ngô Đình Thục, cha sở Họ đạo Cái Sơn - kiêm Họ đạo La Mã -  
là cha Phêrô Dư, đã tổ chức cung nghinh ảnh Mẹ từ La Mã đến Họ đạo Cái 
Sơn. 
Trong dịp này hàng ngàn người có mặt đã chứng kiến một sự kiện lạ lùng: 
Mũ Triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng hiện ra thật rõ ràng. 
Thêm điều lạ nữa là trước đó, khi bức ảnh được vớt lên, giấy ảnh gắn chặt 
vào kiếng, nhăn nhúm ố vàng và có nhiều lỗ thủng, bây giờ thì chân dung 
Mẹ hiện ra rất xinh đẹp, còn các lỗ thủng đã biến mất. 
Từ đó, tin Đức Mẹ làm phép lạ đồn ra khắp nơi và người ta tuôn đến La Mã 
cầu xin Đức Mẹ ngày càng đông. Nhiều người đã tuyên bố mình đã được 
phép lạ tỏ tường. 
Trước lòng cậy trông và sùng kính của dân chúng, Đức Giám Mục Vĩnh 
Long đã ban một tâm thư huấn dụ như sau: 
"Dù Bề Trên chưa đoán định hư thật thế nào, Toà Ta không cấm bổn đạo 
đến viếng nhà thờ ấy, miễn là sẵn lòng vâng phục lý đoán Hội Thánh sẽ ra, 
sau khi đã truy cứu rõ ràng cẩn thận, và miễn là hằng nhớ mình đến viếng 
nơi thánh ấy cho được cầu nguyện và hãm mình, không phải đi du lịch, ăn 
chơi sung sướng. Cho nên Ta khuyên lơn ai đi đến nơi ấy- từ hàng Giáo sĩ 
cho đến bổn đạo thường - như không ăn chay được thì ít ra kiêng thịt và 
không dùng các thứ rượu. 
Nếu không thức được trót đêm cầu nguyện thì it là thức một giờ làm giờ 
thánh hay là lần hạt Mần Côi. 
Nếu không thinh lặng được thì nói nhỏ tiếng, không nên ồ ạt, cợt giỡn vì là 
nơi thánh. 
Nam nữ không nên trà trộn, nhất là nhựt một chiều rồi. Người nữ phải ăn 
mặc nết na kín đáo, không nên lòe loẹt son phấn. 
Ta khuyên ai nấy đừng lợi dụng chốn thánh mà buôn bán kiếm lời hoặc phổ 
khuyến xin khất gì. 
Muốn cho ai nấy dễ bề chịu các phép Bí Tích thì Ta ban cho các cha đã có 
quyền giải tội trong Địa phận mình cũng được giải tội ở La Mã. 
Sau hết Ta ước ao cho những kẻ tưởng mình đã được ơn riêng Đức Mẹ ban 
ở La Mã, thì trình bày việc ấy cho Cha Bổn sở, tốt hơn là xin giấy chứng 



 13

minh lương y trước khi đi La Mã và sau khi nghĩ mình được ơn riêng Đức 
Mẹ cho thuyên giảm bệnh tật rồi, gửi giấy má ấy đến tay cha Sở La Mã. 
Làm huấn lệnh này tại Vĩnh Lòng ngày 11 tháng 2 năm 1952 cũng là ngày 
Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. 
Ký tên 
+ Phêrô Ngô Đình Thục 
Giám Mục Vĩnh Long 
 
Phó thủ tướng Đức Philipp Rösler đến Việt Nam  

Trước khi khởi hành cuộc thăm viếng Việt Nam Phó thủ 
tướng Philipp Rösler cho báo chí biết: "Đức là quê 
hương của tôi, nhưng tôi đã được sinh ra tại Việt Nam. 
Vì vậy, điều này dĩ nhiên không phải là cuộc hành trình 
hằng ngày." Nghĩ đến thận phận mồ côi của mình ông 
nói tiếp: "Vừa lúc này tôi nghĩ đến số phận của những 
đứa trẻ mồ côi và nạn nhân chiến tranh, điều này làm tôi 
bồi hồi".  

Trước ngày lên đường viếng thăm Việt Nam, Phó thủ tướng Philipp Rösler 
đã trả lời phỏng vấn của tuần báo Spiegel, trong đó ông có nhắc đến người 
Công Giáo Việt Nam. 
Spiegel Online: Tại Việt Nam, cộng sản vẫn còn cai trị với một hệ thống 
độc đảng. Trong chuyến đi này ông có để ý đến việc tôn trọng về nhân 
quyền? 
Philipp Rösler: Tôi đang dấn thân trong Ủy ban Trung ương của người 
Công giáo Đức, do đó điều này cũng quan trọng đối với tôi để mời đại diện 
của Giáo hội Công giáo (VN) tham dự một buổi tiếp tân tại Đại sứ quán Đức 
ở Hà Nội. Người Công giáo tiếp tục gặp khó khăn tại Việt Nam. Lời mời 
trên như thế là một xác nhận rõ ràng từ phía của tôi. 
Spiegel Online: Ông đã được rửa tội vào năm 2000. Có phải quyết định này 
liên quan cùng với thực tế rằng các nữ tu Công Giáo đã cứu sống ông? 
Philipp Rösler: Đó không phải là yếu tố quyết định. Nhưng ai đã cảm 
nghiệm được sự nguy hiểm và nghèo túng trong cuộc chiến tranh Việt Nam 
mà các Nữ Tu đã dấn thân cưu mang các trẻ em mồ côi, thì người đó sẽ gìn 
giữ nó mãi trong tâm trí của mình.  
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thư cha xứ gởi Cộng Đoàn Dân Chúa  

Ông bà anh chị em thân mến, 

Ngày thứ hai 10/9/2012 chúng ta mừng lễ kính chân phước Teresa Calcutta, 
một nữ tu đã dâng hiến cả cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ bần 
cùng nhất từ các đường phố Calcutta đến khắp mọi nơi trên thế giới. Cha 
muốn nói lời cảm tạ đến toàn thể ông bà anh chị em, đến Đấng Bổn Mạng 
Chân Phước Teresa Calcutta và Chúa Giêsu Kitô. Đôi khi cha nghĩ không 
biết phải dùng lời lẽ nào hoặc cảm xúc nào để diễn tả về sự may mắn được 
làm cha xứ của quý ông bà anh chị em. 

Nền kinh tế tiếp tục đè nặng trên nhiều gia đình trong giáo xứ chúng ta 
nhưng chúng ta tin rằng Chúa nhìn thấy hết mọi sự và hy vọng cuộc sống 
bình thường sẽ sớm trở lại.  

Một lần nữa cha muốn gởi đến quý ông bà anh chị em một bản tường trình 
tài chánh của giáo xứ năm 2010, 2011 và 2012. 

Chúng ta thực sự rất may mắn và biết ơn các thiện nguyện viên đang phục 
vụ giáo xứ đã dành nhiều thời giờ phục vụ trong nhiều công tác mục vụ của 
giáo xứ; cha chỉ nêu lên một vài sinh hoạt tiên biểu như các lớp giáo lý, ca 
đoàn, lớp tân tòng, hội Knights of Columbus, lớp Kinh Thánh, hội Legio 
Maria, ban quản trị giáo xứ… Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta theo 
nhiều cách khác nhau để phục vụ Ngài. Chúng ta đừng từ chối “lời mời gọi 
nhỏ mọn” của ngài. Hãy dâng cho Ngài thời gian, tài năng, tiền của để 
chúng ta mau chóng có được một ngôi thánh đường mới thờ phượng Ngài. 

Chúng ta hy vọng và cầu nguyện để việc động thổ san mặt bằng có thể thực 
hiện được vào đầu mùa Xuân 2013. 

Xin ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta biết đi theo 
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh cũng như cùng nhau xây dựng nhiệm 
thể Chúa Kitô. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng 
ta nhìn nhận ra những ơn lành Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta và 
cầu xin cho chúng ta có được một tấm lòng biết ơn và quảng đại. 

Cha tha thiết kêu gọi quý ông bà anh chị em bỏ tiền dâng cúng vào những 
“phong bì dâng cúng”. Cha nguyện xin cho những đóng góp của quý ông bà 
anh chị em sẽ trở nên một sự hy sinh trong Chúa Kitô thập giá. 
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Giáo xứ chúng ta không giàu có gì nên cha trông chờ vào sự hy sinh dâng 
cúng của tất cả quý ông bà anh chị em.  Những dâng cúng vào ngày Chủ 
Nhật của quý ông bà anh chị em là một món quà dâng lên Thiên Chúa. 

Cha tha thiết kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy suy nghĩ chín chắn về việc 
dâng cúng: đó chính là dâng tặng lại cho Thiên Chúa những gì Ngài đã ban 
tặng cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em sẽ cảm nghiệm được một phần 
thưởng tinh thần khẳng định cho niềm tin qua việc dâng cúng. 

“Thiên Chúa sẽ không chịu thua lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em 
đâu.” 

Cha chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà an chị em. Hãy luôn cầu nguyện 
cho cha và cha cũng luôn nhớ đến ông bà anh chị em trong lời kinh nguyện. 

Cha xứ Tom Burdick 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Tại sao, sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện 
với cộng đoàn ? 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa  

Đáp:  

Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy 
rõ nhất của Công Đồng Vaticanô II. 

Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây 
hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc, nơi 
tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía 
đông khi cầu nguyện là một cách diễn tả rằng 

cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với Chúa Kitô phục sinh. 

Chúng ta cũng biết rằng người Do thái hướng về thành Giêrusalem khi cầu 
nguyện, và người Hồi giáo hướng về thành La Mecque. 

Sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế không quay lưng về phía cộng 
đoàn theo truyền thống nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt thánh lễ. 
Thông thường, chúng ta đối diện với người nào đó khi nói chuyện. Do đó 
thật là hợp lý khi linh mục chủ tế hướng về cộng đoàn: chào đầu lễ, bài 
giảng... Khi linh mục công bố Tin Mừng, chính là Chúa Kitô nói với dân 
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Người. 

Nhưng khi cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện, tất cả cùng thưa với Chúa. 
Do đó chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng 
đoàn. Thật ra, bàn thờ được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí 
như thế có nghĩa là : Chúa không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa chúng 
ta, như lời hứa của Chúa Kitô : “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh 
Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.”(Mt 18,20). Thánh Phaolô có nói : “Đức Kitô ở 
giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang !” (Col 1,27). 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
“ KHI TA ĐAU YẾU CÁC CON ĐÃ CHĂM SÓC TA” 

 
Cha HOWARD LINCOLN trò chuyện với các bệnh nhân đang chờ đợi các 

thiện nguyện viên IMAHELPS tại Jinotega, Nicaragua 

 

Câu chuyện về Cha xứ Lincoln và những giáo dân ở Palm Desert đã giúp đỡ 
những người nghèo khổ nhất trong một chuyến đi mùa hè 10 ngày tại 
Nicaragua. 

PALM DESERT— Cha xứ Howard Lincoln ở Sacred Heart Church trong 
những năm qua đã từng vận động giáo dân của ngài giúp các nông trại 
nghèo khổ ở Mecca và Duroville bằng các cuộc lạc quyên thực phẩm định 
kỳ trong giáo xứ  để tài trợ cho họ xây dựng những ngôi nhà thờ mới. 

Nhưng mùa hè 2012, vị linh mục 66 tuổi nổi tiếng về công tác thiện nguyện 
đã có tầm nhìn xa hơn về sự nghèo khó của thung lũng Coachella. Ngài đã 
tham gia với nhóm thiện nguyện IMAHelps ở Rancho Mirage trong một 
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chuyến công tác y tế  nhân đạo 10 ngày  tại Jinotega, Nicaragua, một trong 
những cộng đồng nghèo nhất ở Tây bán cầu . 

Tọa lạc ở độ cao 3500 feet nằm trong trung tâm của một trong những khu 
vực chủ yếu trồng cà phê vùng Trung Mỹ , Jinotega có tỷ lệ tử vong trẻ sơ 
sinh cao nhất Nicaragua, vốn được xếp thứ hai trong  những quốc gia nghèo 
nhất ở Tây bán cầu, chỉ đứng sau Haiti. 

Cha Lincoln nói: "Đó là một kinh nghiệm không thể tin được". Cha đã tham 
gia với 95 bác sĩ, y tá, nha sĩ và y tá; 1/3 số thiện nguyện viên này sống ở 
Coachella Valley . 

"Sự nghèo đói của họ còn tồi tệ hơn so với những gì chúng ta thấy ở 
Mecca," Cha Lincoln nói: "Khi chúng tôi hỏi những người xếp hàng xin 
khám bệnh xem ai không có bàn chải đánh răng, tất cả mọi người đều giơ 
tay lên. Khi chúng tôi phân phát bàn chải đánh răng cho họ, các trẻ em chơi 
nghịch với bàn chải đánh răng một cách thích thú như thể chúng chưa bao 
giờ thấy một chiếc bàn chải đánh răng bao giờ ". 

Các thiện nguyện viên IMAHelps bao gồm các bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ 
phẫu thuật răng hàm mặt, bác sĩ tim mạch, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ nhi khoa, 
nha sĩ, bác sĩ chỉnh hình và bác sĩ vật lý trị liệu. Nhóm y tế thiện nguyện này 
đã tổ chức khám sức khoẻ miễn phí tại Bệnh viện Victoria Motta ở Jinotega, 
Nicaragua.  

Cũng có một số các thiện nguyện viên từ Sacred Heart Church tham gia, bao 
gồm cả vị sáng lập hội IMAHelps, bà Ines Allen và con trai là Donovan đã 
giúp công tác thông dịch và em gái bà, cô Ana Wood đã làm việc như một 
trợ lý nha khoa. Ngoài ra còn có bác sĩ Lê Minh Khôi, bác sĩ chuyên khoa 
tim mạch Carlos Lopez từ Trung tâm Y tế Eisenhower, bác sĩ nội khoa Luisa 
Ospina  từ Palm Desert, cùng với vợ ông, nữ nha sĩ Luisa Ospina và hai con 
của họ, Samantha và Alexandra, đã giúp thông dịch tiếng Tây Ban Nha. Có 
nhiều giáo dân thiện nguyện khác bao gồm ông Jeff Crider vừa làm thông 
dịch viên, nhiếp ảnh gia và nhà báo, cùng với con gái là Isabella, đã làm 
thiện nguyện trong phòng phát thuốc của IMAHelps. 

Về phần cha Lincoln đã dành hầu hết thời giờ trong mọi ngày giúp ổn định 
đám đông bằng cách sử dụng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với hàng ngàn 
bệnh nhân đang chờ đợi tại khu vực phân loại, khu khám nha khoa và nhiều 
khu vực dịch vụ y tế khác. Cha Lincoln cũng ngồi tham vấn y tế, tư vấn và 
khích lệ các bệnh nhân trầm cảm và các bệnh khác trong khi các tình 
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nguyện viên IMAHelps quá bận rộn không thể dễ dàng giải quyết hết mọi 
vấn đề. 

Một trong những bệnh nhân là một cậu bé tuổi vị thành niên đã kể với các 
thiện nguyện viên IMAHelps rằng em đã bỏ học hai năm rồi. Cậu bé đi một 
mình đến xin được khám bệnh tổng quát. Cha Lincoln sau khi nghe biết về 
cuộc sống của em, cha đã nói chuyện với cậu bé về niềm tin và tình yêu của 
Thiên Chúa. Cha cũng khuyến khích em trở lại vào ngày hôm sau để nói 
chuyện với các chuyên gia tâm lý của bệnh viện. 

Cha Lincoln nói cha thực sự bị sốc bởi sự nghèo khổ của các nông dân thu 
hoạch cà phê ở đây, đó là một trong các loại cây trồng sinh lợi nhất thế giới. 
Nhiều người trong số họ đã không được khám bệnh trong nhiều năm. Một số 
người khác đã không bao giờ nhìn thấy một nha sĩ. 

Trong chuyến công tác y tế thiện nguyện 10 ngày, hội IMAHelps đã điều trị 
hơn 7.000 bệnh nhân không chỉ đến từ Jinotega nhưng còn từ các cộng đồng 
xung quanh xa xôi hẻo lánh của Nicaragua, gần biên giới Honduras. Trong 
số bệnh nhân đó có em Jose Jesus Rodriguez, một công nhân trồng cà phê 
18 tuổi bị dị tật bẩm sinh có thêm một ngón tay thừa trên mỗi bàn tay. Bác sĩ 
phẫu thuật IMAHelps đã cắt bỏ thành công cho em hai ngón tay thừa này. 

Em Rodriguez tâm sự: ngoài vấn đề thẩm mỹ, em đã không thể cử động 
ngón tay thừa của mình; nó gây nhiều khó khăn cho em khi nắm giữ các 
công cụ lao động. Em cho biết cuộc phẫu thuật sẽ cải thiện an toàn lao động 
cho em, giúp em có thể cầm giữ các công cụ lao động trong trang trại giống 
như các đồng nghiệp trồng cà phê khác. 

Một bệnh nhân khác là Catalino Vallecito Torres, 64 tuổi, một công nhân 
đồn điền cà phê bị điện giật khi ông té ngã vào đường dây điện trong lúc 
đang cắt tỉa cây. Chân phải của ông đã được phẫu thuật cắt bỏ ngay dưới đầu 
gối nhưng việc phẫu thuật này không được thực hiện đúng cách, vì vậy các 
bác sĩ phẫu thuật IMAHelps đã giải phẫu lại chân của ông và băng bó lại an 
toàn. 

Robert Openshaw, bác sĩ chỉnh hình của IMAHelps từ San Bernardino đã 
lắp cho Torres một chân giả để ông có thể đi lại bình thường và ông đã được 
nhận làm việc trở lại cho đồn điền cà phê. 

Một bệnh nhân khác là một cậu bé 10 tuổi bị bệnh bại liệt. Các bác sĩ không 
có thể làm gì hơn ngoài việc tặng cho em một chiếc xe lăn để em có thể tự 
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lập trong cuộc sống, một điều mà từ trước đến giờ em đã không bao giờ thực 
hiện được. 

Hội IMAHelps đã tặng hơn 20 xe lăn, xe-đi-bộ(walkers) và gậy chống cho 
các bệnh nhân. Những tặng phẩm này do bác sĩ vật lý trị liệu Dannia 
Rodriguez và Bệnh viện Cựu Chiến Binh ở Loma Linda tặng. 

Cha Lincoln nói cha đã có những ấn tượng sâu sắc về những gì IMAHelps 
đã đạt được trong chuyến đi. Tất cả các thiện nguyện viên đã tự trả tiền vé 
máy bay và đã dành thời gian nghỉ hè của mình để tham gia vào chuyến 
công tác y tế thiện nguyện này. 

Mặc dù các thiện nguyện viên IMAHelps chỉ ở Nicaragua trong một thời 
gian ngắn nhưng cha Lincoln nói rằng cha hy vọng công tác thiện nguyện 
của họ sẽ có ảnh hưởng lâu dài không chỉ cho cuộc sống của các bệnh nhân 
nhưng cho cả cuộc sống của những thiện nguyện viên IMAHelps. 

"Cuộc sống của chúng ta không phải là một ngọn nến cháy sáng, nhưng 
phải trở thành một ngọn đuốc của Chúa Kitô tỏa sáng cho tất cả mọi người 
chúng ta gặp gỡ", cha Lincoln nói tiếp: " Điều quan trọng nhất chúng ta 
phải làm là giữ cho ngọn đuốc luôn cháy sáng trong suốt cuộc đời chúng ta 
và biết chuyền ngọn đuốc cháy sáng ấy cho thế hệ mai sau." 

Nhà thờ Sacred Heart Church đã đóng góp $5.000 cho chuyến công tác y tế 
thiện nguyện tại Jinotega này. Cha Lincoln nói rằng cha sẽ giúp hội 
IMAHelps gây thêm quỹ để hội có thể trang trải chi phí đi lại ở Nicaragua,  
chi phí hậu cần và vận chuyển dụng cụ y tế tới Nicaragua. Cha cũng lên kế 
hoạch sẽ tham gia với các tổ chức y tế thiện nguyện ở Sacred Heart Church 
đi tới Cuzco và Peru vào mùa hè năm tới.  

Để biết thêm những thông tin về hội IMAHelps hoặc muốn dâng tặng trực 
tiếp phẩm vật cho IMAHelps, xin quý vị vui lòng truy cập 
www.imahelps.org. 

Dung Nguyễn dịch 

(nguồn: icbyte.org_ trang mạng truyền thông Giáo Phận San Bernardino) 
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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 


