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CN XXIV THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 
Mc 8,27-35 
Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời 
Bết-xai-da để đi tới các làng xã vùng Xê-da-
rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các 
môn đệ : "Người ta nói Thầy là ai ?" Các 
ông đáp : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy 
Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại 
cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi 
các ông : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là 
ai ?" Ông Phê-rô trả lời : "Thầy là Đấng Ki-
tô." Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông 
không được nói với ai về Người. 
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con 
Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ 
mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết 
chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ 
điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo 
riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 
Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy 
các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : "Xa-
tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của 
anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, 
mà là của loài người." 
Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các 
môn đệ lại. Người nói với họ rằng :"Ai 
muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 
thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn 
cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều 
mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, 
thì sẽ cứu được mạng sống ấy." 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Thiên hạ nói Thầy là ai? 

Noel Quesson 
Năm 1904, Hàn lâm viện Hoàng gia Anh đã tổ chức một cuộc triển lãm, và 
họa sĩ Smith Kosse  đã trưng bày một bức ảnh tựa đề: “Người bị khinh chê 
chối bỏ”. Họa sĩ vẽ Chúa Giêsu đứng trước nhà thờ chính tóa Thánh 
Phaolô, trong một khu phố đông đúc ở trung tâm Luân đôn, nhưng không 
một ai để ý tới Chúa. Một người đàn ông vừa đi vừa đọc báo, suýt đâm 
thẳng vào Chúa. Một khoa học gia bận bịu với những ống nghiệm, không 
nhìn lên Chúa. Một chức sắc trong hàng giáo phẩm hiên ngang ngẩng đầu 
tiến bước, nhưng không thấy Đức Kitô. Có một nhà thần học đang hăng say 
thuyết minh về Đức Kitô mà không nhìn về Người. Duy chỉ có một nữ tu 
nhìn về Chúa, nhưng vẫn tiếp tục đi con đường của mình. 
Ông William Barclay, một học giả Kinh Thánh nổi tiếng đã bình luận về bức 
họa: “Những hoàn cảnh này thường xảy ra trong cuộc sống hôm nay. Nếu 
Đức Kitô tái xuất hiện, có lẽ cũng chả ai chú ý tới. Người ta còn bận tâm về 
đủ thứ chuyện cao sâu hơn là việc lưu tâm tới Chúa hoặc theo dõi Lời Chúa. 
Chuyện đó lạ đời, nhưng lại thực sự xảy ra ngay lần Chúa xuống trần gian 
hai ngàn năm trước. Sau một thời gian Chúa xuất hiện rao giảng Tin Mừng 
Cứu độ. Người đã làm bao phép lạ sôi nổi, gây chấn động trong dân chúng, 
rồi Chúa hỏi các môn đệ xem người ta bảo Chúa là ai, thì mỗi người lại nói 
mỗi khác. Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả Phục Sinh, người nói là Êli, 
người khác bảo là một ngôn sứ… Tất cả nói đúng nhưng chưa đủ. Chỉ có 
Phêrô mới có thể nói đúng và đầy đủ về Chúa: “Thầy là Đấng Cứu Thế”. 
Lời tuyên bố của Phêrô là câu trả lời Chúa Giêsu muốn có. Nhưng Chúa 
cũng nói ngay đó là do Cha trên trời tỏ bày cho, chứ không phải nhờ học hỏi 
hay nghiên cứu. Phêrô và các Tông đồ được ơn soi sáng, được dạy dỗ và 
hướng dẫn để hiểu biết sự thật về Đức Kitô, vì các ông là môn đệ Chúa, sẽ 
tiếp tục sự nghiệp Chúa nơi trần thế. Lời tuyên bố này rõ ràng là một ơn mạc 
khải, vì chính Phêrô nói ra mà cũng không hiểu tường tận về lời mình nói. 
Ngay lúc đó Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ về số phận của Người. Chúa 
nói sẽ chịu đau khổ nhiều, bị bắt, bị hành hạ, bị giết chết, nhưng sau ba ngày 
sẽ sống lại. Nghe vậy, các môn đệ khó chịu, các ông đã không để ý tới việc 
Chúa sẽ sống lại, và cho là Chúa thất bại, thua kẻ thù. Vì thế, Phêrô kéo 
Chúa ra một chỗ và can ngăn Chúa đừng nói vậy, đừng để chuyện đó xảy ra. 
Vì thế, Chúa Giêsu nổi giận mắng ông: “Satan, hãy lui đi!”. 
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Chúa Cứu Thế sẽ cứu chuộc trần gian bằng thập giá. Đó là điều quan trọng 
vì Chúa đòi buộc các môn đệ của Người cũng đi con đường này: “Ai muốn 
theo Thầy hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Vì ai muốn cứu mạng mình 
thì sẽ mất. Còn ai sẵn sàng bỏ mạng sống vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu 
được sự sống mình”. 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu biết Chúa hơn để chúng con biết vác 
thập giá đi theo Chúa và được vào hưởng vinh quang với Chúa. 

 

SỐNG ĐẠO 
ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN Với Quyền Năng Của Hai Bàn Tay Cụt 

Lm Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm  

Ngày 03 tháng 01 năm 2008 tôi được may mắn hành hương với nhóm Anh 
em hèn mọn Vườn Mít-Pleiku đến cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ 
Măng Đen, cách thị xã Kontum 52km về hướng đông bắc, và cách thành 
Phố Pleiku 100km. Địa điểm Măng Đen nằm trong huyện Kon Plông của 
tỉnh Kontum, nên người ta cũng gọi là Đức Mẹ Kon Plông. Trước đây, tôi đã 
được diễm phúc hành hương tới một số trung tâm Thánh Mẫu như La 
Salette, Lộ Đức, La Vang…, nhưng chính tại Măng Đen này tôi trải nghiệm 
những cảm xúc mãnh liệt nhất khi cầu nguyện với Đức Mẹ. Không hiểu vì 
sao?...  
Tôi đã quen với hình ảnh Đức Mẹ đẹp và trang trọng trong nghệ thuật hội 
họa và tạo hình của Giáo Hội cả phương Tây lẫn phương Đông, với những 
bức tượng thánh và những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, xứng với những 
đặc ân vĩ đại Thiên Chúa ban cho Mẹ và những tước hiệu cao quý Giáo Hội 
gắn cho Mẹ. Tại Măng Đen, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một pho tượng Đức 
Mẹ với gương mặt không đẹp, và vẻ xấu xí thể hiện nổi bật nhất nơi hai bàn 
tay cụt. Khi nhẩm đọc những kinh Kính Mừng, không hiểu vì sao tôi liên 
tưởng một cách tự nhiên tới những người khuyết tật, những bệnh nhân 
phung cùi, bệnh nhân Aids-Siđa, và cả anh em dân tộc thiểu số nữa. Tôi cảm 
thấy sốt sắng đến rưng rưng nước mắt khi cầu nguỵện cho họ. Và tôi cũng 
gửi gắm cho Đức Mẹ Măng Đen một vài ước nguyện thiết tha của nhóm 
Anh em hèn mọn Vườn Mít chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc truyền 
giáo cho anh em dân tộc. Tôi chú mục cách riêng vào hai bàn tay cụt của 
Đức Mẹ, và thế là tự thâm tâm nảy ra đề tài suy niệm: “Quyền năng của hai 
bàn tay cụt nơi Đức Mẹ Măng Đen”. 
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Hướng về Trung 
Tâm Hành Hương 
Đức Mẹ Măng Đen 

1. Tượng Đức Mẹ 
Măng Đen Cụt Tay 
có thể được xem như 
một minh họa đặc 
biệt của Đức Mẹ Sầu 
Bi đứng dưới chân 

Thánh Giá. Điều thọat tiên gây ngỡ ngàng là pho tượng ấy tuy cụt tay mà 
vẫn “thiêng”. Điều này được minh chứng bởi số lượng ngày càng tăng các 
tấm bia tạ ơn và các đoàn hành hương đến từ nhiều miền của đất nước để 
cầu nguyện với Mẹ. Vậy đâu là những đặc điểm của Măng Đen? Những 
thông tin sau đây được rút ra từ bài viết của Phước Nguyên đề ngày 29-3—
2007 đăng trong nội san giáo phận Kontum4, và một số tư liệu bổ sung mà 
tôi may mắn được Tòa Giám Mục Kontum cung cấp. 

1.1. Đôi điều về nguồn gốc tượng đài Đức Mẹ Măng Đen 

Theo tư liệu của Tòa Giám Mục, một tượng đài thô sơ, vững chắc, không 
mái che, đã được xây dựng trên một triền núi tại Măng Đen vào mùa Vọng 
năm 1971. Đứng trên tượng đài là một pho tượng Đức Mẹ Fatima có tràng 
hạt giăng trên hai bàn tay. Vào dịp lễ Thánh Gia Thất sau Noen năm ấy Đức 
Cha Phaolô Seitz Kim, Giám Mục Kontum, đã tới cử hành thánh lễ tại đây. 
Năm 1974 chiến sự đã biến vùng đồi núi này thành chốn hoang tàn, rất ít 
thấy bóng người lai vãng. Pho tượng vẫn đứng cô đơn trên tượng đài giữa 
cánh rừng hoang vắng. Điều đáng nói là pho tượng, vẫn nguyên vẹn, đã 
được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1983 bởi một đôi vợ chồng bên lương 
(ông B., tạm đọc là Bá và bà H.: Hằng), nhưng họ chưa quan tâm nhiều và 
chưa có sự ứng xử cụ thể nào đối với pho tượng. 

1.2. Quá trình hình thành trung tâm hành hương 

Bài viết của Phước Nguyên chuyển tải ba Mẩu chuyện ly kỳ, nhưng chứa 
đựng một vài chi tiết chưa chính xác, cần điều chỉnh. Sau đây tôi thử trình 
bày lại các sự kiện một cách dễ hiểu hơn. 

1.2.1. Truớc tiên là câu chuyện ông Bá phát hiện pho tượng Đức Mẹ bị tàn 
phế, do vợ ông là bà Hằng kể lại cho một tín hữu công giáo (ông L., tạm đọc 
là Lành) ngày 09-12-2006. Chính việc ông Lành đi gặp bà Hằng cũng là 
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do một sự tình cờ khá hy hữu. Hôm đó ông Lành ăn trưa trong quán tại thị 
trấn Kon Plông, và theo thói quen công giáo, ông làm Dấu Thánh Giá trước 
bữa ăn, khiến một thanh niên kia tò mò, thấy thế liền tới bắt chuyện. Anh 
này tự giới thiệu là P.(tạm đọc là Phả), cũng là người công giáo, nhưng do 
kế sinh nhai nên đã thôi hành đạo công khai. Anh ta biết bà Hằng và biết 
rằng bà này đã phát hiện một pho tượng Đức Mẹ gãy tay và đang muốn đem 
về nhà bà ta. Chính anh Phả này đề nghị với ông Lành:”Hay là anh thỉnh 
đem (tượng) về đi”. Điều khiến ông Lành ngạc nhiên là nhà bà Hằng ở ngay 
trước mặt nhà mình, mà ông không hề nghe bà ấy kể chuyện tượng Đức Mẹ. 
Ông Lành hứng chí, bỏ nghỉ trưa, đi ngay về nhà để gặp bà Hằng. Theo bà 
này kể, thì vào năm 1987, tức 4 năm sau khi phát hiện tượng đài với pho 
tượng Đức Mẹ còn nguyên vẹn, chồng của bà đi học tại Quy Nhơn, đã hai 
lần nằm mơ thấy cái đầu và hai bàn tay của pho tượng bay lơ lửng gần bên 
pho tượng. Sau lần mơ thứ nhất, ông Bá về Măng Đen kiểm tra thì thấy 
đúng là pho tượng không còn đầu và tay nữa. Ông vẫn chưa tìm ra cách ứng 
xử nào. Sau lần nằm mơ thứ hai tại Quy Nhơn, với nội dung giấc chiêm bao 
giống như lần trước, ông đâm ra bối rối, trở về nhà, đem chuyện kể với mấy 
người thợ đang lao động trong mỏ đá của ông. Trong số này có một người 
công giáo, tuy không phải là nghệ nhân chuyên nghiệp, nhưng vì thương hại 
sự bối rối của ông chủ bên lương, và cũng có thể do lòng kính mến Đức Mẹ, 
nên đã theo cảm hứng hồn nhiên dùng xi măng đắp thêm cái đầu vào pho 
tượng với gương mặt không giống Đức Mẹ Fatima thông thường bao nhiêu, 
nhưng mang dáng dấp Phật Bà Quan Âm. Nghệ nhân nghiệp dư ấy cũng ráp 
hai bàn tay mới vào pho tượng, (nhưng sau đó cả hai đã rơi xuống, nằm vùi 
dứơi đất gần tượng đài5). 4 Xem Nội San “PATER”, Hội Thánh Phụng Thờ 
Thiên Chúa & Phục Vụ Anh Em, Tòa Giám Mục Kontum – 56 Trần Hưng 
Đạo – Kontum, số 04/2007 trang 51-53. Nghĩa cử của ông chồng bên lương 
có đính kèm hành động mang tính tín ngưỡng cao: ông thành kính thắp 
nhang cầu nguyện trước pho tượng vừa được phục chế. Kết quả là: từ đó ông 
hết nằm mơ thấy pho tượng trong giấc ngủ, đồng thời kinh tế gia đình ông 
khấm khá lên hơn trước. 

1.2.2. Thứ đến là câu chuyện chụp hình do chính ông Lành kể: ngay trưa 
hôm đó (09-12-2006) Ông Lành chở bà Hằng đến tượng đài do bà chỉ 
đường. Với chiếc máy kỹ thuật số, ông muốn chụp hình bà đứng bên tượng 
đài làm tư liệu. Bà từ chối vì sợ. Cuối cùng do ông Lành nài nỉ, bà đồng ý 
chụp. Ông chụp cho bà, sau khi bà đã bấm máy cho ông. Nhưng kỳ lạ thay: 
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những kiểu chụp cho bà Hằng thì không thấy có hình nào cả, còn những kiểu 
chụp cho ông Lành thì có ảnh rõ nét! Tác giả Phước Nguyên bình luận “đây 
là một điềm lạ nữa”. 

1.2.3. Thứ ba là câu chuyện anh tài xế xe ủi bên lương do anh Phả kể cho 
ông Lành trưa hôm 09-12-2006: “Xe ủi đang ủi đường theo mốc phóng mở 
đường vòng đai thị trấn này (Kon Plông), khi đến gần tượng đài (cách trung 
tâm thị trấn khỏang 1 km) thì bị tắt máy hoặc máy vẫn nổ mà không tiến 
được. Kêu thợ đến sửa thì thợ bảo máy vẫn tốt. Sau đó người ta mới nhận ra 
có bức tượng ở phía trước mặt (chắc hẳn là pho tượng đã được phục chế như 
đề cập trên đây), anh tài xế lại rồ máy và ủi tránh sang một bên – nên con 
đường giờ đây hơi cong so với dự tính ban đầu của nhà quy họach” – và xe 
đã chạy ngon lành. 

1.2.4. Sau đó (nghĩa là sau cuộc gặp gỡ với anh Phả và bà Hằng), ông tín 
hữu nhiệt thành ấy lên làm cỏ, trồng cây…và không ai bảo ai, tin loan rất 
nhanh… Điều đáng nói là trong suốt 23 năm (từ1983 đến 2006) hoặc lâu 
hơn thế nữa, 32 năm (từ 1974 đền 2006) không một tín hữu công giáo nào 
biết mà đến chăm sóc pho tượng. Ông Lành là người công giáo đầu tiên 
được thấy pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay vào ngày 9-12-2006. Chính ông đã 
trình báo ngay cho Tòa Giám Mục Kontum. Và ngày 28-12-2006 phái đoàn 
gồm Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, cùng một số linh mục, tu sĩ đến kính 
viếng Đức Mẹ Măng Đen lần đầu tiên. Và ngày 09-12-2007, lần đầu tiên 
Đức Giám Mục Giáo Phận cùng các linh mục, tu sĩ, và hơn 2.000 thường 
dân (cả giáo lẫn lương, cả Kinh lẫn Thuợng) đã dâng thánh lễ long trọng 
kính Đức Mẹ tại đây. Ý là chọn ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 08-12, 
nhưngTòa Giám Mục bận, nên mới dời sang ngày 09-12-2007, trùng với 
ngày giáp một năm ông giáo dân Lành được bà Hằng bên lương dẫn tới xem 
pho tượng. Như vậy hiện tượng “hàng ngày có vài xe đò đến hành hương 
kính Mẹ (và) dưới chân tượng đài đầy hoa, nến, nhang và vài tấm bảng “Tạ 
ơn Mẹ” chỉ mới bắt đầu từ mùa Giáng Sinh 2006. 

2. Tôi không bình luận về những điều ly kỳ mà bài viết của Phước Nguyên 
gọi là “điềm lạ”. Tôi chỉ muốn ghi nhận sự kiện khách quan sau đây: Những 
người đầu tiên phát hiện pho tượng Đức Mẹ Măng Đen Cụt Tay là một đôi 
vợ chồng bên lương, rồi một anh tài xế xe ủi bên lương. Chính đôi vợ chồng 
ấy trước tiên chăm sóc pho tượng (với sự tiếp tay của một thợ mỏ đá công 
giáo) và bày tỏ lòng tôn kính, tin tưởng đối với pho tượng. Còn anh tài xế xe 
ủi, vì kính hoặc sợ mà không ủi sập tượng đài nằm ngay trên vạch đường 
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quy họach. Phải chăng đã có một sự can thiệp vô hình và thầm lặng của Đức 
Mẹ? Sau đó mới đến lượt ông tín hữu công giáo tới chăm sóc và cầu nguyện 
nơi tượng đài, mở đường cho những cuộc hành hương ngày càng đông và đa 
dạng…”nhiều phái đoàn trong và ngoài giáo phận, và cả nước ngoài cũng đã 
đến đây hành hương viếng Mẹ và nhận được nhiều ơn lành từ Mẹ”. Bài viết 
của Phước Nguyên cũng như toàn bộ tư liệu của Tòa Giám Mục Kontum 
không hề nói tới một cuộc hiện ra nào của Đức Mẹ (hai lần chiêm bao của 
ông chồng bên lương không thể coi là sự hiện ra của Đức Mẹ như tại nhiều 
trung tâm Thánh Mẫu khác), và cũng không ai nhận đựợc một lời mặc khải 
hoặc một mệnh lệnh nào của Đức Mẹ (có chăng là lương tâm ông Bá, sau 
hai giấc mơ lạ thường tại Quy Nhơn, đã tự cảm thấy một sự thôi thúc thầm 
lặng nào đó khiến ông hiểu rằng: cần phải sửa lại pho tượng cho phải phép 
và xứng đáng…). Những chi tiết này, nhất là vai trò của những người bên 
lương, làm nên nét riêng biệt của Măng Đen. Pho tượng Đức Mẹ Măng Đen 
tỏ ra “thiêng” và “quyền năng” cách thầm lặng trước tiên với người bên 
lương, rồi sau đó cũng tỏ ra “thiêng” đối với những người khác, cả giáo lẫn 
lương -- họ đều “nhận được nhiều ơn lành từ Mẹ”. 5 Tư liệu do Tòa GM 
Kontum cung cấp, cho biết: Lm Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn đã “tìm được 
một phần bàn tay và một phần đốt tay trỏ của tượng Mẹ” ngày 28-12-2006, 
hiện đang được cất giữ tại Tòa Giám Mục Kontum. Có thể suy diễn ra rằng 
pho tượng đã mất đầu và hai bàn tay trong thời gian giữa năm 1983 và 1987. 
Không ai biết chính xác do đâu và lúc nào. Pho tượng được phục chế năm 
1987, nhưng sau đó hai bàn tay bị gãy, rơi xuống đất – do đâu và lúc nàothì 
không ai biết. 

3. Cuối cùng mấy lời huấn từ ngắn gọn của Đức Cha Micae Hoàng Đức 
Oanh, Giám mục giáo phận Kontum, được ghi lại trong bản tin về cuộc hành 
hương của phái đoàn Liên Hiệp Các Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam hôm đó 
(29-03-2007), có thể coi như sự xác định mục đích và ý nghĩa của trung tâm 
hành hương mà ngài muốn lập tại đây:”Hãy cầu nguyện với Mẹ, nhất là xin 
Mẹ được ơn sai đi đến với mọi người chung quanh mình, nhất là anh chị em 
dân tộc bằng đời sống yêu thương phục vụ như Thư Chung (2006) của 
HĐGMVN mời gọi”. Đó là định hướng thừa sai, truyên giáo, đem ơn lành 
và tinh thần của Đức Mẹ Măng Đen đến cho mọi người chung quanh mình, 
ưu tiên cho anh chị em dân tộc, và mở rộng tầm nhìn tới những ai bị gạt ra 
bên lề, như những người khuyết tật, những bệnh nhân phung cùi, bệnh nhân 
Aids-Siđa và biết bao người bất hạnh khác. Sự xấu xí của pho tượng cụt tay 



 8

là yếu tố độc đáo, độc nhất vô nhị, biểu lộ sức thiêng phi thường của pho 
tượng Đức Mẹ Măng Đen, mà người ta không tìm thấy ở bất cứ trung tâm 
Thánh Mẫu nào khác. Vì lẽ đó, tôi thiển nghĩ nên duy trì nguyên trạng pho 
tượng Đức Mẹ Măng Đen, với hai bàn tay hữu hình bị cụt, nhưng chúng ta 
được phép tin là vẫn thiêng với bàn tay hay ngón tay vô hình của Thiên 
Chúa Toàn Năng là chính Chúa Thánh Thần, Đấng luôn họat động trong 
Mẹ. Việc Đức Mẹ ban nhiều ơn lành cho những khách hành hương đổ về 
nơi đây, là giáo hay lương, là Kinh hay Thượng, dường như xác nhận ngầm 
lời huấn dụ của vị Chủ Chăn sở tại, và cho phép tôi tóm tắt đặc điểm linh 
đạo – mà tôi thấy đặc biệt sâu sắc -- của Trung Tâm Hành Hương Măng Đen 
như sau: 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay thể hiện cách cụ thể và đầy ấn tuợng sự thông 
dự của Đức Maria, người Nữ Tỳ Khiêm Hạ và Đau Khổ của Thiên Chúa, 
vào mầu nhiệm tự hủy tự hạ tột độ của Đức Kitô, người Tôi Tớ Đau Khổ 
của Đức Chúa Giavê nơi Thập Giá; 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay biểu lộ cách thiết thực và hữu hiệu sự đồng 
cảm sâu sắc của Đức Maria với những người đang mang trên thân xác và 
trong tâm hồn mình dấu vết sự tự hủy tự hạ ấy của Chúa Cứu Thế nơi Thập 
Giá; 

- Pho tượng Đức Mẹ Cụt Tay gửi đi một sứ điệp thống thiết mời gọi mọi 
khách hành hương hãy cùng với Đức Maria quan tâm tới họ, cầu nguyện cho 
họ và dấn thân làm một cái gì đó cho họ như một sự hiệp thông và chia sẻ: 
chia sẻ tình người và tình Chúa. Lm Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn, khi trao 
cho Đức Giám Mục và Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum bàn tay và 
ngón tay trỏ bị gãy của tượng Đức Mẹ Măng Đen, đã thầm nghĩ: ”Có lẽ Mẹ 
bảo: bàn tay của Mẹ, ngón tay trỏ của Mẹ nay giao lại cho các con, nhờ các 
con xoa dịu những vết thương lòng, những con người gặp cảnh ngộ đau khổ. 
Các con tiếp nối bàn tay của Mẹ”. Đó chính là cùng với Đức Maria thực 
hiện công cuộc Phúc Âm hóa, loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, 
khởi đi từ đồi núi Măng Đen xa xôi, hẻo lánh, và từ cánh đồng truyền giáo 
Tây Nguyên bao la …  

Viết tại Học Viện Phanxicô Thủ Đức 

Ngày 01-05-2008, khởi đầu Tháng Hoa Kính Đức Mẹ Để “Dâng Lên Đức 
Mẹ Măng Đen” 
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Măng Đen – Niềm tin giữa núi rừng 
  

Ngày 15/09 năm 2012, Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum sẽ cử hành lễ 
kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, một địa danh giữa núi rừng trùng điệp cao 
nguyên. Bức tượng Mẹ Măng Đen hoang sơ như chính cuộc sống của con 
cái Mẹ giữa những buôn làng ẩn hiện trong rừng sâu. Câu chuyện về pho 
tượng và lòng sùng kính Đức Mẹ đã thu hút rất nhiều khách hành hương đến 
với địa danh xa lạ này, càng ngày sự thánh thiêng huyền bí càng đưa người 
ta đến với sự ủi an của Mẹ nhiều hơn. Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ 
Măng Đen đã được hình thành, trở nên một trong những trung tâm hành 
hương kính Đức Mẹ của cả nước. 

Trước khi hình thành trung tâm Đức Mẹ Măng Đen, trong lịch sử Giáo Hội 
Việt Nam đã có những địa danh kính Đức Mẹ nổi tiếng, thu hút hàng ngàn 
tín hữu liên tục kính viếng, đặc biệt vào các ngày lễ về Đức Mẹ trong năm.  

 
Đức Mẹ La Vang (Tổng Giáo Phận Huế – Tỉnh Quảng Trị), 
Đức Mẹ Trà Kiệu (Giáo Phận Đà Nẵng -Tỉnh Quảng Nam), 
Đức Mẹ Ghềnh Ráng (Giáo phận Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định), 
Đức Mẹ Tà Pao (Giáo Phận Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận),  
Đức Mẹ Phù Hộ Lữ khách (Giáo Phận Đà Lạt – đèo Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 
Đồng) 
Đức Mẹ Bãi Dâu (Giáo Phận Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), 
Đức Mẹ Fatima Bình Triệu (Tổng Giáo Phận Saigon, TP. Saigon), 
Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long (Giáo Phận Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long), 
Đức Mẹ La Mã Bến Tre (Giáo Phận Vĩnh Long – Tỉnh Bến Tre), 
Đức Mẹ Hòn Chông (Giáo Phận Long Xuyên – Tỉnh An Giang) 
 
Năm nay, 15 tháng 09 năm 2012, Măng Đen xuất hiện trong danh mục các 
linh địa có dấu ấn tình thương của Mẹ như xác định rằng Đức Maria Mẹ từ 
ái không bỏ rơi dân tộc này, không ngoảnh mặt với những ai biết chạy đến 
với Mẹ. 

Saigon, ngày 08 tháng 09 năm 2012 
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. 
Lm. Vĩnh Sang, dcct. 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 

Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục Colombia tiếp tục bênh vực gia 
đình 
CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 
khích lệ các GM Colombia tiếp tục tăng cường 
việc mục vụ gia đình trước làn sóng tục hóa 
trong xã hội ngày nay. 
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp 
kiến chung dành cho 37 GM Colombia sáng 
ngày 10-9-2012 tại Castel Gandolfo, nhân dịp 
các vị kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và 
thăm Tòa Thánh. 
ĐTC nhắc đến sự kiện Giáo Hội tại Colombia được dồi dào ơn gọi LM và 
đời sống thánh hiến, cũng như có thái độ sẵn sàng đối với sứ vụ truyền giáo 
cho dân ngoại; ngoài ra có nhiều phong trào tông đồ nảy sinh và các cộng 
đoàn giáo xứ rất sinh động. Ngài nói: 
”Cùng với những điều đó, anh em cũng nhận thấy những hậu quả tàn hại của 
trào lưu trục hóa ngày càng gia tăng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống và 
đảo lộn những nấc thang các giá trị của con người, khuynh đảo chính nền 
tảng của đức tin Công Giáo, của hôn nhân, gia đình và luân lý Kitô. Về 
phương diện này, việc bảo vệ không biết mệt mỏi và thăng tiến định chế gia 
đình tiếp tục là một ưu tiên mục vụ đối với anh em. Vì thế, giữa những khó 
khăn, tôi mời gọi anh em đừng chùn bước trong những cố gắng và tiếp tục 
công bố chân lý trọn vẹn về gia đình, dựa trên hôn nhân, như Giáo Hội tại 
gia và là cung thánh của sự sống”. 
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở các GM Colombia ”hết sức quan 
tâm đến các LM, Phó tế và tu sĩ, để ý đến những nhu cầu tinh thần, trí thức 
và vật chất của họ, để họ có thể sống trung thành một cách phong phú với sứ 
vụ của mình. Nếu cần, anh em đừng ngại sửa chữa huynh đệ và hướng dẫn 
họ. Nhất là anh em hãy nêu gương sống và tận tụy đối với sứ mạng đã nhận 
lãnh từ Chúa Kitô. Đừng bỏ qua ưu tiên vun trồng ơn gọi và huấn luyện khởi 
đầu cho các ứng sinh tiến lên thánh chức hoặc tiến vào đời sống thánh hiến, 
giúp họ phân định sự thật về ơn gọi của Chúa để quảng đại đáp lại với ý 
hướng ngay chính”. 
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Ngài không quên nhắc đến tình trạng bạo lực tại Colombia từ hơn 50 năm 
nay phải chịu cảnh nội chiến. ĐTC nói ”Mặc dù có vài dấu chỉ hy vọng, bạo 
lực tiếp tục kéo theo đau thương, cô đơn, chết chóc và bất công cho nhiều 
anh chị em ở Colombia. Đồng thời tôi nhìn nhận và cám ơn vì công tác mục 
vụ đang được thi hành, nhiều khi tại những nơi đầy khó khăn và nguy hiểm, 
để giúp đỡ bao nhiêu người đang chịu đau khổ tại đất nước Colombia yêu 
quí. Tôi khích lệ họ tiếp tục góp phần bảo vệ sự sống con người, vun trồng 
hòa bình, theo gương Chúa Cứu Thế của chúng ta và khiêm tốn khẩn cầu ơn 
thánh của Chúa. Họ hãy gieo vãi Tin Mừng và gặt hái hòa giải, với ý thức 
rằng nơi nào Chúa Kitô đến, thì hòa thuận cũng mở đường, oán thù nhường 
chỗ cho tha thứ và cạnh tranh biến thành tình huynh đệ”. (SD 10-9-2012) 

G. Trần Đức Anh OP 
Vài nét về Giáo Hội tại Liban  
WHĐ (09.09.2012) / Zenit – Trong ba ngày 14,15,16 tháng Chín, Đức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ thực hiện chuyến tông du tại Liban, để ban 
hành Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông. 
Đây là chuyến tông du ngoài Italia lần thứ 24 của Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI kể từ khi ngài làm giáo hoàng. 
Nhân dịp này, Văn phòng Thống kê Trung ương Giáo Hội đã công bố các số 
liệu thống kê liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Liban. Số liệu được cập 
nhật đến 31 tháng Mười Hai 2011. 
Dân số Liban là 4.039.000 người, trong đó có 2.148.000 người Công giáo 
(53,18%). Có 24 giáo khu (3 Tòa Thượng phụ, 12 Tổng giáo phận, 8 giáo 
phận và 1 Hạt Đại diện tông tòa), 1.126 giáo xứ và 39 trung tâm mục vụ các 
loại. Hiện nay có 53 giám mục, 1.543 linh mục, 2.797 tu sĩ, 2 thành viên tu 
hội đời, 2.301 thừa sai giáo dân và 483 giáo lý viên. Số tiểu chủng sinh là 62 
và đại chủng sinh là 390. 
Tổng cộng có 427.180 trẻ em và thanh thiếu niên theo học tại 907 trung tâm 
giáo dục Công giáo, từ mẫu giáo đến đại học, cũng như 28 trung tâm giáo 
dục đặc biệt. Các tổ chức khác thuộc Giáo Hội do các linh mục hoặc tu sĩ 
điều hành ở Lebanon bao gồm 30 bệnh viện, 168 phòng khám bệnh, 39 nhà 
cho người già hoặc khuyết tật, 63 nhà trẻ mồ côi và nhà trẻ, 22 trung tâm tư 
vấn gia đình và các trung tâm phò sự sống cùng với 28 tổ chức khác. 

(Zenit, 06-09-2012) 
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Sứ Giả Hòa Bình 
  

 
WHĐ (12.09.2012) – Chuyến tông du Liban của Đức giáo hoàng Bênêđictô 
XVI trong ba ngày 14,15,16 tháng Chín, như dự kiến, “được mọi người xem 
như một cử chỉ đầy dũng cảm và hy vọng”, đó là nhận định của phát ngôn 
viên Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, trong một bài xã luận đăng trên tờ 
tuần báo Octava Dies của Vatican hôm thứ bảy vừa qua. Cha Lombardi cho 
biết, chuyến tông du của Đức giáo hoàng tới Liban, một nước có một cộng 
đồng Công giáo đông đảo tại Trung Đông, đã được quyết định “trước khi 
tình hình tại Syria biến thành cuộc xung đột công khai và đẫm máu”. 
Tình hình tại Ả Rập và tại Syria khiến Giáo hội càng phải dấn thân liên kết 
hơn nữa với cộng đồng Kitô hữu trong vùng. Theo cha Lombardi, ở đây, 
“không phải là việc đặt lại vấn đề về chuyến tông du, mà là đặt chuyến tông 
du vào trong một bối cảnh ở đó các vấn đề được nhận diện cách đây hai năm 
khi diễn ra Thượng hội đồng Giám mục về Trung Đông (tại Roma) càng trở 
nên gay gắt hơn nữa”. Cha Lombardi nêu lên, chẳng hạn, các vấn đề về “sự 
sống chung giữa các nhóm tôn phái và tôn giáo, về đối thoại với Hồi giáo và 
Do Thái giáo, việc di cư của người Kitô hữu, về tự do tôn giáo và dân chủ”. 
Vị phát ngôn viên cũng cho biết, trong chuyến tông du, Đức giáo hoàng sẽ 
ban hành bản “Tông huấn”, một trong những kết quả của Thượng Hội đồng 
Giám mục hồi tháng Mười 2010 về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. 
Đây là một “văn kiện có tính cách lập trình căn bản đối với đời sống và sứ 
vụ của Giáo hội Công giáo tại Trung Đông và đối với vai trò cổ vũ đối thoại 
và hòa bình của Giáo hội”. Như vậy, Đức giáo hoàng tới Liban không phải 
với tư cách một nhà lãnh đạo chính trị mà như người phụ trách một “cộng 
đồng tôn giáo” và để “chuyển giao một sứ điệp” cho cộng đồng vốn “qua 
chứng tá của mình phục vụ các dân tộc trong vùng”. 
Theo cha Lombardi, bối cảnh “đã rất khác” so với thời diễn ra Thượng Hội 
đồng nhưng “sự dấn thân của Giáo hội trong vùng chỉ có thể khẩn thiết hơn 
và có lẽ khó khăn hơn mà thôi”. Cha khẳng định, sự hiện diện của Đức giáo 
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hoàng và các phương hướng ngài sẽ đề ra “trở nên hết sức quý giá. Người 
Công giáo, người Kitô hữu, cho dù chỉ chiếm thiểu số trong vùng, vẫn có thể 
và phải là chứng tá của hòa bình và của sự cổ vũ đối thoại, không chỉ cho 
các dân tộc và các nhóm tôn giáo mà cho cả cộng đồng quốc tế”. 
Và cha Lombardi kết luận, tại Liban, hẳn “Đức giáo hoàng sẽ làm vang lên 
tiếng kêu của hy vọng và của lòng ước mong hòa bình cho tất cả vùng, hy 
vọng tiếng kêu ấy sẽ được lắng nghe”. 
Được biết, ngày thứ bảy 15-09, ngày thứ hai của chuyến tông du, được 
Chính quyền Liban công bố là ngày nghỉ lễ. 
Khẩu hiệu của chuyến tông du, như chính Đức giáo hoàng đã công bố hôm 
09-09, sau kinh Truyền Tin, là “Pax vobis”, “Bình an ở cùng anh chị em”. 
Đức giáo hoàng “khuyến khích cộng đồng Kitô hữu phục vụ sự đồng tâm 
nhất trí”. 
Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ tư của Đức giáo hoàng trong vùng, sau 
chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Thánh Địa – Israel, Đất Palestin, Jordan và 
đảo Síp, và chuyến viếng thăm thứ hai của một giáo hoàng tại Liban (sau 
Đức Gioan-Phaolô II, cũng với mục đích ban hành Tông huấn, năm 1997. 
Vào năm 1965, Đức giáo hoàng Phaolô VI, trên đường tới Ấn Độ, đã ghé 
Beirut vì lý do kỹ thuật, và chỉ kịp chào mừng các nhà cầm quyền tại đây. 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ CÔNG BỐ THÔNG CÁO CHO 
NGÀY LAO ĐỘNG 3-9  
WASHINGTON: Ngày 13-8-2012 Ủy ban Công Lý và Phát triển nhân bản 
của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã công bố thông cáo cho Ngày Lao Động 
3-9, khẳng định rằng tôn trọng lao động và các công nhân là chìa khóa của 
một nền kinh tế được canh tân. 
Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Stephen Blaire, Chủ tỉch Ủy ban, có 
tựa đề là ” Đặt để việc làm và công nhân vào trung tâm cuộc sống kinh tế”. 
Trong đó các Giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng có ” hàng triệu người Mỹ 
đau khổ vì thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo túng và điều này là một thất 
bại kinh tế và luân lý trầm trọng của quốc gia chúng ta”. Nhắc lại sự kiện 12 
triệu người không có công ăn việc làm và biết bao nhiêu người có đồng 
lương quá thấp hay đã bỏ không kiếm việc làm nữa, 10 triệu gia đình các 
công nhân nghèo, và 46 triệu người trong đó có 16 triệu trẻ em sống trong 
bần cùng, Đức Cha Blaire định nghĩa nền kinh tế Hoa Kỳ là ”một nền kinh 
tế thất bại”. Trích Thông điệp ” Bác ái trong chân lý” của Đức Thánh Cha 
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Biển Đức XVI Đức Cha Blaire nhắc lại rằng ”nghèo túng thường khi là hậu 
quả của một sự vi phạm phẩm gía công việc làm của con người, hoặc là vì 
thiếu cơ may có việc làm, hoặc là vì cho rằng công việc làm và các quyền 
phát xuất từ đó ít gía trị” (CV 63). Chính vì thế mới xảy ra con người phải 
trả các giá mắc mỏ kinh khủng, hậu qủa của một nền kinh tế thất bại, hay 
cảnh các công nhân bị khai thác bóc lột, bị đối xử tàn tệ, bị trả lương thấp, 
khiến cho các gia đình bị căng thẳng”. 
Trước cảnh đó nhiều công nhân tranh đấu để có được đồng lương công 
bằng, một việc làm chắc chắn, một tiếng nói trong thế giới kinh tế, vì họ 
không thể mua các sản phẩm mà họ đã sản xuất ra, đến ở trong các khách 
sạn mà họ lau chùi quét dọn, ăn thực phẩm mà họ gặt hái, chuẩn bị và phục 
vụ”. Và Đức Cha Blaire viết thêm rằng ”chính vì thế một nền kinh tế cho 
phép kiểu khai thác bóc lột và các lạm dụng này đòi hỏi sự chú ý và hành 
động của chúng ta”. Tiếp đến Đức Cha nhắc tới dấn thân của Giáo Hội đối 
với các công nhân bị khai thác bóc lột, được trợ giúp qua văn phòng phục vụ 
các người di cư và tị nạn và Chiến dịch Giáo Hôi công giáo phát động để 
thăng tiến nhân bản cho họ. Sau cùng các Giám Muc Hoa Kỳ kêu gọi ”mọi 
người và mọi cơ cấu xã hội, các hãng xưởng, chính quyền, các nghiệp đoàn 
và tổ chức tư nhân cộng tác với nhau trong việc nâng đỡ các công nhân viên 
và tạo ra một hệ thống kinh tế phục vụ con người hơn là chống lại con 
người. Các vị cũng xin mọi ngươi cầu nguyện cho tất cả các anh chị em 
công nhân nhất là những người không có một công viêc làm xứng đáng, làm 
sao để tái lập một nền kinh tế công bắng vinh danh phẩm giá lao động và các 
quyền của giới công nhân” (SD 14-8-2012) 

 

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. 
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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. 
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 



 16

Income Statement 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
Linh mục đóng vai trò gì trong thánh lễ? 
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 
Đáp:  
Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa 
Kitô trong Giáo hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đã 
chịu phép Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy họ, 
chính Người ban Mình của Người và xây dựng Giáo hội. 
Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối 
thánh lễ. Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô 
trong Giáo hội của Người. 
Dù đọc một mình những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng 
đoàn.   

 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Một Bức Thư Tình  

Arnold Fine 
Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được 
manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu 
nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ 
người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước. 

 
Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu 
bằng: “Anh Michael thân yêu.” Ðọc thư tôi biết 
cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp 
Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký 
tên là Hannah. Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện 
thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi 
đọc địa chỉ, rồi nói: 
- Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp 
anh xem họ có muốn liên lạc với anh không. 
Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ 

trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không. 
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- Ôi, người phụ nữ ngạc nhiên 
- Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là 
Hannah... Nhưng đã 30 năm rồi... 
- Chị có biết họ chuyển đi đâu không? 
- Tôi vội hỏi. 
- Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng 
lão... 
Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá 
nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ - 
Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng 
bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi. “Thật ngớ ngẩn” - Tôi nghĩ - “Tại sao 
mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá 
thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến 
viện dưỡng lão, và người đàn ông nghe điện nói: “Ðúng là ở đây có một bà 
cụ tên Hannah.” Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được 
không. 
- Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV. 
Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sĩ dẫn tôi 
lên tầng 3 gặp bà Hannah. Ðó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền 
hậu. Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn 
thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài: 
- Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên hệ với Michael. Bà cụ cắn môi, 
đôi mắt đỏ lên: - Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn 
quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. 
Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho 
tôi quên được Michael... 
Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi: 
- Ðó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không? 
- Ðúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa 
nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ 
thốt lên: 
- Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! 
Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy! 
- Ông Goldstein là ai? 
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- Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp. 
- Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo. 
Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8. Trong phòng đọc 
sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông 
lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên: 
- Ôi, lại rơi mất thật rồi! 
Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào: 
- Ðúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được! 
- Không cần đâu ạ! Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó... Cháu 
chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi. Nụ cười của ông lập tức biến mất: 
- Cậu đọc thư của tôi? 
- Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah. 
Tôi vội “lấy công chuộc tội.” Ông cụ mở to mắt: 
- Hannah? Cậu gặp bà ở đâu? 
Ông Goldstein nắm tay tôi 
- Tôi rất muốn gặp bà ấy. Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống 
của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn... Tôi đưa ông 
Goldstein xuống tầng 3 - nơi bà Hannah ở. Phòng xem TV chỉ còn một cái 
đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình. 
- Bà Hannah. 
Cô y tá nhẹ nhàng, 
- Bà có biết ông ấy không? 
Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng. 
- Hannah, 
Ông Michael thì thầm: 
- Michael đây mà! 
Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau. Ba tuần sau, tôi nhận được 
thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah. Ðó là một lễ cưới rất 
đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn 
thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc 
nhau như “teenagers,” thì bạn rất nên gặp họ. 

Thục Hân 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
Grant 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 


