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CN XXIII THƯỜNG NIÊN B
TIN MỪNG 

Mc 7, 31-37 

"Người làm cho kẻ điếc nghe được 
và người câm nói được". 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, 
qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa 
miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ 
câm điếc đến cùng Người và xin 
Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem 
anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón 
tay vào tai anh và bôi nước miếng 
vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên 
trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" 
(nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai 
anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được 
tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. 
Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói 
điều đó với ai. Nhưng Người càng 
cấm, thì họ càng loan truyền mạnh 
hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: 
"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người 
làm cho kẻ điếc nghe được và người 
câm nói được!" 
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MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC TERESA CALCUTTA 
QUAN THÀY GIÁO XỨ 

10/9/2012 

 
 

“Bạn phải cho đi những gì làm bạn bị thiệt thòi. Như thế, cho đi không 
chỉ những gì dư thừa của bạn, nhưng cho đi những gì bạn không thể 
sống nếu không có, những gì bạn thật sự yêu thích. Như thế, món quà 
của bạn trở thành một hy sinh, có giá trị trước mặt Thiên Chúa.” 

Mẹ Teresa Calcutta 
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hãy mở ra 
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 
Khi ở nước ngoài, có dịp gặp những người Việt sinh sống xa quê hương xứ 
sở, tôi hỏi họ: "Sống ở nước ngoài, điều gì khiến ông bà buồn khổ nhất". Họ 
trả lời: "Khổ nhất là chúng con sống như những người điếc và ngọng. Không 
biết tiếng nên ngọng nghiụ, nói chẳng nên lời, thành ra không làm cho người 
ta hiểu được mình. Người ta nói gì mình cũng chẳng hiểu, thật y như người 
điếc". 
Nghe và nói là hai cánh cửa. Nói là cánh cửa mở tâm hồn mình ra thông 
giao với thế giới bên ngoài. Có gì tích chứa trong lòng, phải nói ra thì người 
khác mới hiểu. Nghe là cánh cửa mở ra đón nhận thông tin từ thế giới bên 
ngoài. Phải nghe mới hiểu được người khác. Không nghe không nói cũng 
giống như đóng kín cánh cửa cảm thông. Mình không hiểu người mà người 
cũng không hiểu mình. Sống bên nhau mà không hiểu nhau thì thật đáng 
buồn và đáng sợ. 
Nếu điếc và ngọng thể lý đã đáng buồn và đáng sợ, thì điếc và ngọng tâm lý 
còn đáng buồn và đáng sợ gấp bội. 
Có nhiều thứ điếc. 
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Có thứ điếc vì khác biệt ngôn ngữ và văn hoá. Nghe mà không hiểu. Hoặc 
nghe tưởng là hiểu hoá ra lại hiểu sai. Trường hợp này còn tệ hại hơn là 
không nghe thấy gì. 
Có thứ điếc vì định kiến. Đã có sẵn định kiến với ai, ta không muốn nghe 
người ấy nói nữa. Người ấy có nói hay đến đâu, ta cũng cho là dở. Người ấy 
có nói tốt đến đâu, ta cũng cho là xấu. Những ý kiến của người ấy không thể 
lọt vào tai ta. Nếu có vào thì chỉ vào những phần xấu. 
Có thứ điếc vì bịt tai không muốn nghe. Đây là trường hợp của người tự làm 
cho mình trở thành điếc. Mất tin tưởng vào anh em. Tuyệt vọng vì cuộc 
sống. Tự đóng kín trong vỏ ốc của bản thân. Đoạn tuyệt với mọi người. 
Sau cùng, có thứ điếc thiêng liêng không nghe được Lời Chúa. Không nghe 
được Lời Chúa vì thiếu học hỏi. Nhưng nhất là không nghe được Lời Chúa 
vì cứng lòng. Vì để nghe Lời Chúa, mở tai chưa đủ, cần phải mở lòng nữa. 
Bao lâu tâm hồn đóng kín, không nhậy cảm trước những lời mời gọi ăn năn 
sám hối, không tỉnh thức tiếp thu những lời hướng dẫn về đường lành, thì tai 
người ta sẽ chẳng nghe được Lời hằng sống. Bao lâu tâm hồn còn đuổi theo 
dục vọng, còn toan tính những điều gian dối, bấy lâu người ta vẫn còn điếc 
đặc trước những Lời của Thiên Chúa. 
Tương tự như thế, có nhiều thứ ngọng. 
Có thứ ngọng do khác biệt ngôn ngữ và văn hoá. Ta không hiểu người mà 
cũng chẳng thể làm cho người hiểu ta. 
Có thứ ngọng do ích kỷ. Ta chỉ nói về những quan tâm, những nhu cầu, 
những ước vọng của ta, mà chẳng xét đến những quan tâm, những nhu cầu, 
những ước vọng của anh em. Nên lời ta nói chẳng lọt vào tai anh em. Lời ta 
nói trở nên ngọng nghịu, anh em nghe mà không hiểu. 
Có thứ ngọng do sợ sệt. Vì sợ sệt, ta không dám nói lên sự thật. Những nỗi 
sợ mất quyền lợi, sợ mất danh dự, sợ mất lòng người khiến ta trở thành câm 
nín, ngọng nghịu. 
Có thứ ngọng do lười biếng. Vì lười biếng, ta không nói được những lời tốt 
đẹp khích lệ anh em. Vì lười biếng, ta không nói được những lời an ủi người 
đang buồn sầu. Vì lười biếng, ta không nói được những lời chia vui với 
người anh em gặp may mắn. Nhất là vì lười biếng, ta không nói lên được 
những lời ca tụng Thiên chúa. 
Những đam mê, những dục vọng, những toan tính, những ích kỷ, những lười 
biếng trở thành những sợi dây trói buộc lưỡi ta, làm ta trở thành câm nín, 
ngọng nghịu. 
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Có nhiều bức tường ngăn chặn làm tai ta điếc. Có nhiều sợi dây trói buộc 
làm cho lưỡi ta ngọng. 
Hôm nay, Đức Giê-su cũng đến nói với ta: "Ephata". Hãy mở ra. 
Hãy mở tai ra để lắng nghe lời anh em. Hãy mở tai ra để lắng nghe lời Chúa. 
Hãy phá đi bức tường định kiến. Hãy phá đi bức tường ích kỷ. Hãy phá đi 
bức tường tâm hồn cứng cỏi để mở rộng tâm hồn đón nhận anh em và đón 
nhận Lời Chúa. 
Hãy mở miệng lưỡi ra để đi đến với anh em và đi đến với Chúa. Hãy cắt đứt 
sợi dây ích kỷ để ta quan tâm tới nhu cầu của anh em. Hãy cắt đứt sợi dây sợ 
sệt để ta mạnh dạn nói những lời sự thật. Hãy cắt đứt sợi dây lười biếng để 
ta nói lên những lời tốt đẹp, những lời ca ngợi tình thương của Chúa. 
Lạy Chúa, xin hãy chữa bệnh điếc và bệnh ngọng trong tâm hồn con. Amen. 

 
SỐNG ĐẠO 

Ngày 05 – 09 Mừng Kính Chân Phước Têrêsa Calcutta Nữ Tu  
(1910-1997) 
BY: THANH SƠN 
Mẹ Têrêsa Calcutta là một phụ nữ nhỏ bé về thể 
lý nhưng đã được cả thế giới nhận biết qua hành 
động yêu thương của Mẹ đối với những con 
người nghèo khổ nhất trong các người nghèo.  
Mẹ sinh tại Albani (nay là Skopje), Macedonia, 
lúc đó là một phần của đế quốc Ottoman. Tên 
thật của Mẹ là Agnes Gonxha Bojaxhiu, là con 
út trong 3 người con. Gia đình có một thời gian 
sống khá thoải mái nhờ công việc xây dựng của 
người cha phát đạt. Nhưng cuộc sống hoàn toàn thay đổi sau khi người cha 
đột ngột qua đời. 
Trong những năm còn đi học, Mẹ Têrêsa tham gia một Hội Tương tế Công 
giáo và thích đi truyền giáo ở ngoại quốc. Lúc 18 tuổi, Mẹ vào Dòng nữ 
Loreto ở Dublin. 
Năm 1928, cô Agnes từ giã mẹ ruột lần cuối và đi tới miền đất mới với cuộc 
sống mới. Năm sau, cô Agnes được vào nhà tập ở Darjeeling, Ấn Độ. Từ đó 
cô lấy tên Têrêsa và chuẩn bị cho đời sống phục vụ. Cô được sai tới một 
trường nữ trung học ở Calcutta để dạy lịch sử và địa lý cho các nữ sinh con 
nhà giàu. Cô không thể không chú ý tới xung quanh là dân nghèo, khổ sở, cơ 
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cực. Những hình ảnh đói nghèo bệnh tật đó cứ theo cô mãi.  
Năm 1946, khi đi xe lửa tới Darjeeling để cấm phòng, nữ tu Têrêsa nghe 
được điều mà về sau Mẹ giải thích là “ơn gọi trong ơn gọi”. Mẹ kể: “Sứ điệp 
rõ ràng. Tôi phải rời tu viện để giúp đỡ người nghèo khi sống giữa họ”. Vì 
Mẹ nghe tiếng gọi rời khỏi Dòng nữ Loreto để “theo Chúa Kitô đến những 
khu nhà ổ chuột để phục vụ Ngài giữa những người nghèo nhất trong những 
người nghèo”. 
Sau khi được phép rời Dòng Loreto, Sơ TÊRÊSA lập một dòng mới và đảm 
trách công việc mới. Sơ học y tá vài tháng rồi trở lại Calcutta, tại đây Sơ 
sống trong những khu nhà ổ chuột và mở trường học cho trẻ em. Mặc sari 
trắng (sari là trang phục phụ nữ thường nhật cũa người dân Ấn Độ) và đi 
dép, Sơ mau chóng được người ta biết là một bà tốt bụng, hàng xóm của họ 
– nhất là những người nghèo và bệnh tật, Sơ biết nhu cầu của họ qua những 
lần thăm viếng họ. Sơ chọn Sari là thường phục và cũng là tu phục của 
dòng.  
Công việc mệt nhọc, nhưng Mẹ được nhiều người tình nguyện tới giúp, một 
số là học sinh cũ của Mẹ, và đó là những người nòng cốt của Dòng Truyền 
giáo Bác ái._ Những người khác giúp đỡ bằng cách cho lương thực, quần áo, 
đồ dùng, nhà cửa,… 
Năm 1952, thành phố Calcutta tặng Mẹ một cơ sở cũ, Mẹ dùng làm nhà cho 
những người hấp hối và nghèo khổ. Khi dòng phát triển nhiều, dòng còn 
phục vụ các trẻ mồ côi, các trẻ bị bỏ rơi, người nghiện rượu, người già và 
những người vô gia cư. 
Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, 
người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp 
Ấn Độ, và đến các quốc gia khác. 
Năm 1970, Mẹ Teresa trở nên một nhân vật nổi tiếng thế giới với các hoạt 
động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh 
tuyệt vọng. Một phần người ta biết rõ hơn về Mẹ cũng là nhờ một quyển 
sách và cuốn phim tài liệu tựa đề Something Beautiful for God của Malcome 
Muggeridge. Mẹ được trao Gải Nobel Hòa Bình năm 1979 một sự vinh danh 
cho các hoạt động nhân đạo của Mẹ. 
 Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Teresa tiếp tục phát triển, đến thời điểm Mẹ 
từ trần, tổ chức từ thiện dồng tu của Mẹ đang điều hành 610 cơ sở truyền 
giáo tại 123 quốc gia, trong đó có các nhà trọ và nhà tình thương cho người 
mắc bệnh HIV/AIDS, cũng như bệnh nhân phong hủi, và lao. Các bếp ăn từ 
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thiện, các chương trình tư vấn cho gia đình và trẻ em, các trại mồ côi, và 
trường học.  
Mẹ được mời giảng cho Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 
Nhưng Thiên Chúa đã gọi Mẹ ra về vào ngày 5-9-1997. Nước Ấn Độ đã làm 
Quốc Tang cho Mẹ. Mẹ đã được cả thế giới ngưởng mộ kính yêu, và thương 
tiếc 
Ngày 19-10-2003, trong một nghi thức của giáo hội, chân phước GH Gioan 
Phaolô II đã tuyên bố Mẹ Têrêsa là chân phước trước 300.000 khách hành 
hương tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có hàng trăm nữ tu Dòng 
Truyền giáo Bác ái (Missionaries of Charity) mà chính Mẹ đã thành lập năm 
1950 (thuộc dòng giáo phận). Ngày nay dòng còn phát triển thêm các dòng 
chiêm niệm nam và nữ, có cả dòng cho các linh mục. 
Trong bài giảng, CP GH Gioan Phaolô II đã gọi Mẹ têrêsa là “một trong 
những nhân cách xứng đáng của thời đại chúng ta” và là “hình ảnh của 
người Samari nhân hậu”. Ngài nói rằng cuộc đời của Mẹ Têrêsa là “bản 
tuyên ngôn can đảm của Phúc âm”. Mẹ Têrêsa được phong chân phước chỉ 
sau 6 năm Mẹ qua đời.  

Thanh Sơn sơ lược 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Sống trung thành với Tin mừng là tử đạo mỗi ngày 
Cuộc sống kitô đòi hỏi sự "tử đạo" của lòng trung thành hằng ngày với Tin 
Mừng, nghĩa là lòng can đảm để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và để 
chính Người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. 
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị 
chém đầu, mà Giáo Hội cử hành ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trong lịch phụng 
vụ Roma thánh nhân là vị thánh duy nhất có sinh nhật được mừng kính ngày 
24 tháng 6.   
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, cử 
hành cuộc tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhớ cho chúng ta, là 
các kitô của thời đại ngày nay, rằng không thể xuống nước giàn xếp với tình 
yêu đối với Chúa Kitô, đối với Lời Người và với Chân Lý. Để nói rằng cuộc 
sống kitô đòi hỏi sự "tử đạo" của lòng trung thành hằng ngày với Tin Mừng, 
đòi hỏi lòng can đảm, nghĩa là để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta và 
chính Người hướng dẫn tư tưởng và các hành động của chúng ta. Nhưng 
điều này chỉ có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta, nếu tương quan của 
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chúng ta với Thiên Chúa vững chắc. Cầu nguyện không phải là mất thời giờ, 
cũng không phải là ăn cắp không gian của các hoạt động, kể cả các hoạt 
động tông đồ, nhưng trái lại: chỉ khi chúng ta có một cuộc sống cầu nguyện 
trung thành, liên lỉ, tin cậy, thì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta khả năng và 
sức mạnh để sống một cách hạnh phúc và bình an, thắng vượt các khó khăn 
và làm chứng cho Chúa với lòng can đảm. Xin thánh Gioan Tẩy Giả bầu cử 
cho chúng ta, để chúng ta biết luôn duy trì quyền ưu tiên của Thiên Chúa 
trong cuộc sống của mình. 
 Linh Tiến Khải 
Cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Benedicto sắp thăm viếng 
nước Libano 
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 sẽ đến thăm Li Băng từ ngày 14 đến 16 
tháng 9 để mang lại một thông điệp hòa bình và kêu gọi tôn trọng đa nguyên 
tôn giáo trong vùng Trung Đông. 
Cha Paolo Dall'Oglio, linh mục dòng Tên, người Ý, năm nay 56 tuổi đã từng 
sống 30 năm qua tại Syria cho đến khi bị trục xuất hôm 16 tháng 6 vừa qua 
vì kịch liệt phê bình chính quyền của tổng thống Syria Bashar al-Assad đã 
tàn sát hàng loạt thường dân vô tội trong cuộc nội chiến vẫn còn đang tiếp 
diễn với các thành phần nổi dậy. 
Nói chuyện với thông tấn xã AP, cha Paolo Dall'Oglio được xem là một 
chuyên gia về các vấn đề Trung Đông nhận định rằng chuyến viếng thăm 
của Đức Thánh Cha tại Li Băng “đầy rủi ro” vì “các lực lượng an ninh Li 
Băng không đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Đức Thánh Cha”. 
Câu chuyện của một tù nhân Nhật và Chân phước Têrêsa 
 Phóng viên UCA News từ Tokyo 

Con đường Hiroshi Igarashi đến với Giáo Hội bắt đầu từ trong tù, nơi anh 
được giới thiệu về Kitô giáo – và nhất là Mẹ Têrêsa thành Calcutta. 

 
Tấm ảnh của Mẹ Têrêsa từng treo trong phòng giam của Igarashi hiện treo 

trong phòng ngủ của anh 
Anh có lòng sùng kính sâu sắc nữ thánh nhân này kể từ đó, và trong 
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những ngày này anh dọn chỗ trên vách tường căn hộ nhỏ ở Tokyo để treo 
những bức ảnh của thánh nhân.Một số ảnh trước đây được anh treo trong 
phòng giam. Thường thì phạm nhân không được phép treo ảnh, nhưng 
Igarashi nài xin ban quản giáo và cuối cùng được phép.Một đêm nọ, một 
quản giáo đi tuần khu nhà tù anh ở đã yêu cầu anh: “Này, anh làm ơn lấy 
bức ảnh đó xuống dùm tôi. Mắt bà ấy nhìn sợ quá”. 
“Anh thấy rùng rợn vì anh là người tội lỗi” – Igarashi đáp. 
Giờ đây Igarashi đã được tự do, anh tổ chức một nhóm ở Tokyo gọi là “Nhà 
Mẹ”. Nhóm tận tâm giúp những người ở tù làm lại cuộc đời và tái nhập xã 
hội sau khi mãn hạn tù. Nhóm lấy tên Mẹ Têrêsa và còn lấy tinh thần của 
thánh nhân và Kinh Thánh làm nền tảng cho các hoạt động của nhóm. 
Có tiền án hình sự 3 lần và gần 20 năm ngồi tù, Igarashi biết rõ thực trạng và 
tất cả các vấn đề trong tù. 
“Nhiều tù nhân bị cô lập và thiếu thốn tình thương. Điều mà những người 
này cần là có người hỗ trợ họ về mặt tình cảm, nhưng không có ai làm điều 
đó cả. Tù nhân không có người để xin tư vấn, vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. 
Thời gian ở tù chỉ làm họ tổn thương thêm và khiến họ tồi tệ hơn”. 
Igarashi nói ra những điều này từ kinh nghiệm của mình vì anh cũng đã từng 
cảm thấy tuyệt vọng. Khi anh bị bắt giam lần thứ ba, gia đình anh cắt đứt 
mọi liên hệ với anh. 
Anh đã nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng ngay lúc đó có một người Brazil gốc 
Nhật vui tính bị cảnh sát bắt giam. Người này thường xuyên cầu nguyện và 
nói về Kinh Thánh cho Igarashi nghe. 
Đó là lần đầu tiên Igarashi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Anh ấn tượng nhất là 
câu: “Saolô, Saolô sao ngươi lại bắt bớ ta?” (Cv 9,4). 
Đối với Igarashi, câu này nghe như thể Đức Kitô đang hỏi chính anh: “Sao 
con phạm tội chống Ta?” Đó là lúc anh trở lại đạo. Anh cầu nguyện hết 
lòng, lớn tiếng nói: “Con xin lỗi Chúa!” 
Anh nhận ra khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Ngài chết thay cho anh trên 
đó và anh khóc nức nở. Một quản giáo nghĩ anh muốn tự tử nên đã làm mọi 
việc có thể để an ủi con người tuyệt vọng này. 
Igarashi biết Mẹ Têrêsa khi ở trong nhà tù, qua một quyển sách anh tình cờ 
đọc được. Anh lập tức tin rằng “con người này có thật” và muốn học hỏi nơi 
thánh nhân, mãi sau này anh mới biết ngài đã qua đời. May mắn thay, anh có 
cơ hội gặp được một số tu sĩ dòng Thừa sai Bác ái do ngài sáng lập. 
Anh gặp nhiều người khác trong Giáo Hội trước khi mãn hạn tù, trong đó có 
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các giám mục, linh mục và nữ tu. Đức cố Hồng y Seiichi S. Hirayanagi mở 
khoá học giáo lý tân tòng giới thiệu đức tin Công giáo cho anh. Một luật sư 
Tin lành đã đứng ra bảo lãnh anh. 
Khi ra tù, Igarashi bắt đầu biến đức tin thành hành động thực tế bằng cách 
thành lập Nhà Mẹ, tổ chức lễ khánh thành hồi tháng trước. Đức Tổng Giám 
mục Takeo Okada đích thân gửi thư chúc mừng. 
Trong những ngày này điện thoại của Igarashi bắt đầu reo từ sáng sớm, 
người ta gọi đến hỏi thông tin về Nhà Mẹ và điện thoại của anh reo cả ngày. 
Anh làm việc hết mình, phấn đấu noi theo con đường tình yêu của Mẹ 
Têrêsa. 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Thánh lễ mừng kính Chân Phước Teresa Calcutta, quan thày giáo xứ & 
kỷ niệm 6 năm thành lập giáo xứ 
Ngày thứ hai: 10/9/2012 
Vào lúc: 6:00 pm 
Kính mời ông bà anh chị em đến hiệp dâng Thánh Lễ trong tinh thần tạ ơn 
Thiên Chúa và cầu xin mẹ thánh Teresa Calcutta giúp chúng ta noi gương 
mẹ thánh sống bác ái, yêu thương mọi người, đặc biệt những người nghèo 
khổ bần cùng trong xã hội. 
 
Lá thư của Soeur Hồng Mai, phụ trách văn phòng Mục Vụ Châu Á 
Thái Bình Dương, Giáo Phận San Bernardino 
Kính thưa chị Chủ Tịch Cộng Đoàn, quý ông bà và anh chị em Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang thân mến,  
        Nhân dịp Cộng Đoàn mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng Đoàn Đức 
Mẹ La Vang tại Blessed Teresa Calcutta ở Winchester vào ngày 12 tháng 8 
năm 2012, tôi xin cùng với Cộng Đoàn dâng lời ngợi khen và tạ ơn Thiên 
Chúa vì bao hồng ân kỳ diệu Ngài đã thực hiện cho Cộng Đoàn từ lúc khởi 
đầu cho đến nay.  Tạ ơn Đức Mẹ La Vang là bổn mạng của Cộng Đoàn đã 
không ngừng bảo trợ và bao bọc cho Cộng Đoàn nhỏ bé trong tình yêu 
thương quan phòng của Chúa và Mẹ Maria.   

Qua bài viết của anh Nguyễn Quang Dung kể lại tiểu sử sơ khởi và cội 
nguồn của Cộng Đoàn, Cộng Đoàn đã thật sự trải qua rất nhiều thăng trầm 
và thử thách trong nhiều năm trước khi thành hình và đâm rễ tại một giáo 
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xứ hiện tại và có Cha Giuse Nguyễn Trọng cử hành các Thánh Lễ ngày 
Chúa Nhật.  Không phải tình cờ hay ngẫu nhiên mà Cộng Đoàn đã dâng 
Thánh Lễ đầu tiên tại Giáo Xứ Blessed Teresa Calcutta vào Chúa Nhật ngày 
12 tháng 8 năm 2007 và mừng lễ Bổn Mạng lần thứ V cũng vào Chúa Nhật 
ngày 12 tháng 8 năm 2012.  Mỗi biến cố và mỗi thử thách xảy ra cho Cộng 
Đoàn trong buổi sơ khai và bây giờ đều ẩn hiện một tình yêu đặc biệt của 
Thiên Chúa.  Qua những thăng trầm, thử thách và gián đọan, Cộng Đoàn đã 
biết được nhiều Cha, nhiều Thầy, các vị tiền bối và tất cả quý ông bà và anh 
chị em đã yêu thương xung phong, kiên trì gầy dựng và với lòng nhiệt thành 
đóng góp của mọi người, Thiên Chúa đã ban cho Cộng Đoàn rất nhiều hồng 
ân và phát triển được như ngày hôm nay. 

Tham dự “picnic” mừng bổn mạng của Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang ở 
Winchester là một hồng ân và là một sự ngạc nhiên cho tôi. Tuy Chúa Nhật 
ngày 12 tháng 8 vừa qua lên tới 100 độ, chị Chủ Tịch, Cha Trọng, Cha Trợ, 
Cha Trung, quý ông bà, anh chị em và một số quý bác trong ban Chấp Hành 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam San Bernardino đều tham dự đông đủ. 
Trời tuy rất nóng, nhưng các “bà chị, bà mẹ” vẫn đổ bánh cuốn, bánh xèo, 
luộc hộn vịt lộn, nấu cơm, nấu bún vịt, cũng như lo đủ các thức món ăn 
tráng miệng và trái cây cho mọi người dùng bữa trưa và bữa tối.  Tôi chưa 
bao giờ tham dự một “picnic” nào mà được tổ chức quá chu đáo với những 
món ăn rất tỉ mỉ như vậy.  Chân thành chúc mừng chị Chủ Tịch và Ban 
Chấp Hành Cộng Đoàn về cách tổ chức và được đại đa số Cộng Đoàn tham 
dự ngày mừng bổn mạng cũng như các trò chơi chung với nhau. Tôi nhận 
thấy Cộng Đoàn rất hiếu khách, niềm nở và hòa đồng.  Tôi cảm thấy các 
thành phần trong Cộng Đoàn tiếp tay và đóng góp qua nhiều hình thức khác 
nhau để phục vụ cộng đoàn như: người góp lời cầu nguyện, người góp công, 
người góp của, kẻ khác chia sẻ thời giờ và tài năng qua lời ca tiếng đàn, 
sinh hoạt, nấu nướng, v.v.  Tôi cảm thấy qua những thăng trầm của Cộng 
Đoàn trong buổi sơ khai và các sinh họat chung như cử hành Thánh Lễ,  
“picnics,” cầu nguyện và các buổi ăn chung với nhau của Cộng Đoàn đã là 
những sợi giây nối kết tình thân hữu giữa các tầng lớp người trong Cộng 
Đoàn.   

Những gì tôi viết trên là những gì anh Nguyễn Quang Dung đã viết về 
Cộng Đoàn, “Bàn tiệc đã kéo mọi người trong CĐ xích lại gần nhau hơn, 
không chỉ chia sẻ cho nhau những thức ăn đồ uống mà còn chia sẻ cho nhau 
những kinh nghiệm sống, nhưng buồn vui cuộc đời” (Bản Tin Hàng Tuần, 
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Số Phát Hành 75 trang 14).  Ước chi bàn tiệc Thánh Thể Cộng Đoàn tổ 
chức trong ngày mừng bổn mạng cũng như các Thánh Lễ hằng tuần là cơ 
hội mọi người có thể tâm sự, giãi bày những nỗi vui buồn trong cuộc sống 
với Chúa Giêsu.  Ước chi bàn tiệc Thánh Thể là những sợi giây “kéo xích” 
mọi người lại gần Chúa và Giáo Hội hơn.   

Cầu chúc Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang mỗi ngày một lớn lên trong 
nhân sự và tinh thần hăng say phục vụ Chúa qua tha nhân.  Cầu chúc Cộng 
Đoàn tiếp tục xây dựng Cộng Đoàn dân Chúa trong tinh thần và sứ mạng 
của Chúa Kitô.  Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang tiếp tục bảo vệ, 
gìn giữ Cộng Đoàn nhỏ bé và nâng đỡ Cộng Đoàn mỗi ngày một lớn mạnh 
và mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ 
muôn hồng ân trên chị Chủ Tịch và Cộng Đoàn. 
Chân thành trong Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, 
Sr. Jennifer Hồngmai Nguyễn, LHC 
 
Khai Giảng Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2012-2013 
Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ sẽ khai giảng ngày CN 16/9/2012. 
Nội dung chương trình năm học: 
_ Giáo Lý: học hỏi về Thánh Lễ. 
_ Việt Ngữ: tập đọc và tập viết. 
Đề nghị phụ huynh ghi danh sớm sau các Thánh Lễ CN để nộp danh sách 
học sinh cho văn phòng Giáo Xứ. 
Học phí: $60.00/ 1 em; $85.00/ 2 anh chị em; $110.00/ 3 anh chị em 
(học phí sẽ được giao cho văn phòng Giáo Xứ về việc mua sách giáo khoa, 
trang bị phòng học.) 
Liên hệ: thày Trí Mai, cell: 951.795.0120 
 
Mừng Tuyên Khấn Trọn Đời 
Thứ bẩy 15/9/2012 thày Trương Minh Nhiên sẽ tuyên khấn trọn đời tại 
Nguyện Đường Dòng Ngôi Lời thuộc thành phố Techny, Illinois. 
Cách đây 3 năm, hàng tuần thày Nhiên đã cùng sinh hoạt với các bạn trẻ 
trong CĐ khi thày thực tập mục vụ tại Banning. 
Nguyện xin cho thày trọn đời theo Chúa trong sứ mệnh truyền giáo của 
Dòng Ngôi Lời. 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
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Các bài đọc trong Thánh Lễ được chọn lựa như thế nào? 
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 
Đáp: Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu 
Ước (trừ Mùa Phục Sinh, vì từ Chúa nhật Phục Sinh cho đến Chúa nhật 
Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nghe đọc sách Tông Đồ Công Vụ), 
bài đọc II thường là một đoạn thư của thánh Phaolô hay của một Tông Đồ 
khác, còn bài đọc III thì luôn luôn là một đoạn Tin Mừng (Phúc Âm). 
Các bài đọc Cựu Ước kể cho chúng ta nghe công trình của Thiên Chúa trước 
khi Chúa Kitô giáng trần. Bài Tin Mừng thuật lại các việc làm, cử chỉ và 
giáo huấn của Chúa Giêsu. Còn bài đọc II cho chúng ta biết tư tưởng và đời 
sống của các Kitô hữu tiên khởi. 
Trong thánh lễ các ngày Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục 
Sinh, cũng như các ngày lễ trọng (Giáng Sinh, Chúa Thánh Thần hiện 
xuống...), cả ba bài đọc đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về tư tưởng. 
Một sứ điệp được công bố dưới ba khía cạnh khác nhau. 
Còn vào các ngày Chúa nhật khác mà ta gọi là Chúa nhật Thường Niên hay 
Quanh Năm, bài đọc I được chọn hợp với ý nghĩa của bài Tin Mừng. Mục 
đích để làm nổi bật sự hợp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, của lịch sử cứu 
độ mà Chúa Kitô là trung tâm. Nếu có liên hệ tư tưởng với bài đọc II, thì chỉ 
là tình cờ mà thôi, vì bài đọc II theo một chu kỳ riêng biệt. 
Các bài đọc được sắp xếp không theo thứ tự thời gian, nhưng theo ý nghĩa 
thần học và có tính cách sư phạm: trước tiên chúng ta nghe chứng từ của các 
bậc tiền bối trước thời Chúa Giêsu (bài đọc Cựu Ước); kế tiếp, chứng từ của 
các vị đã tiếp nhận sự mạc khải của Chúa Kitô phục sinh (bài đọc Tân Ước); 
và sau cùng là lời của chính Chúa Kitô (Tin Mừng). 
Trước Công Đồng Vaticanô II, chỉ có hai bài đọc và được lặp lại mỗi năm. 
Bây giờ, trong mỗi thánh lễ Chúa nhật, chúng ta có ba bài đọc, được đọc lại 
sau một chu kỳ ba năm có tên năm A, năm B, năm C. Năm A đọc Tin Mừng 
theo thánh Mát-thêu; năm B, thánh Mác-cô; năm C, thánh Lu-ca; còn Tin 
Mừng theo thánh Gio-an được đọc mỗi năm trong Mùa Chay và Mùa Phục 
Sinh. Như vậy, Giáo Hội cho đọc nhiều bài Thánh Kinh hơn trước rất nhiều. 
Chúng ta có thể nghe gần như trọn vẹn sách Tin Mừng. 
Thánh lễ trong tuần chỉ có hai bài đọc: bài đọc I trích từ Cựu Ước hoặc Tân 
Ước (trừ Tin Mừng), bài đọc II luôn là một đoạn Tin Mừng, được phân phối 
như sau: trong các tuần 1-9 Quanh Năm, đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô; 
trong các tuần 10-21, theo thánh Mát-thêu; và trong các tuần 22-34, theo 
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thánh Lu-ca. Trong các Mùa khác, bài Tin Mừng được chọn theo tính chất 
đặc biệt của mỗi Mùa. 
Trong Mùa Thường Niên, bài đọc I có chu kỳ hai năm (năm chẵn và năm 
lẻ), bài đọc II (Tin Mừng) có chu kỳ một năm. Các Mùa khác, bài đọc I và II 
đều có chu kỳ một năm.   

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Nước Mắt Làm Ướt Áo Thầy Tu 
 

Phó Tế Nguyễn Mạnh San 
Hầu hết mọi người đều biết, một khi vị tu sĩ nào đã được thụ phong chức 
Linh Mục rồi, thì vị Linh Mục đó tuyệt đối phải tuân hành các giáo điều của 
Giáo Hội Công Giáo truyền dạy, mà một trong các giáo điều đó là tất cả các 
Linh Mục phải sống độc thân và không được phép luyến ái với bất cứ một 
người phụ nữ nào sau khi đã được thụ phong chức Linh Mục. Nếu vị Linh 
Mục nào muốn lập gia đình hoặc vì một lý do gì lỡ vi phạm vào 2 giáo điều 
vừa kể trên, bắt buộc vị Linh Mục đó phải tự mình tình nguyện nạp đơn lên 
Giáo Quyền, xin phép được từ bỏ thiên chức Linh Mục của mình, để trở 
thành một thường dân ngoài đời, không còn năng quyền của một Linh Mục, 
để cử hành những phép bí tích trong Nhà Thờ, tại những nơi thờ phượng hay 
tại tư gia nữa; ngoại trừ trường hợp chỉ có một số rất ít, những vị Mục Sư đã 
lập gia đình rồi, thuộc vài giáo phái Tin Lành, nạp đơn xin được phép 
chuyển nhập vào Giáo Hội Công Giáo và đơn xin sẽ được Giáo Quyền Tối 
Cao trong Giáo Hội Công Giáo cứu xét và nếu đơn xin được chấp thuận, thì 
những vị Mục Sư này sẽ trở thành những vị Linh Mục trong hàng ngũ Linh 
Mục của Giáo Hội Công Giáo, hoặc có một số ít các Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn 
đã có gia đình rồi, nhưng chẳng may người vợ qua đời sớm và theo luật của 
Giáo Hội Công Giáo, một khi người chồng đã được chịu chức Phó Tế Vĩnh 
Viễn (Permanent Deacon) rồi, thì sau khi vợ qua đời, không được phép lấy 
vợ khác, nhưng được Giáo Quyền ban cho một đặc ân, như trong trường hợp 
các con đã tới tuổi trưởng thành và chúng đã có thể tự lập được cuộc sống, 
thì những Phó Tế nằm trong tình trạng độc thân này, đều có thể nạp đơn xin 
trở thành Linh Mục lên Giáo Quyền cứu xét và nếu đơn xin được chấp 
thuận, thì chỉ phải học thêm môn Thần Học từ 1 cho đến 2 năm nữa, là hội 
đủ điều kiện chịu chức Linh Mục nếu muốn. 
Sau đây chúng tôi xin tường thuật lại một câu chuyện có thật của một vị 
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Linh Mục giải thích cho chúng tôi nghe về lý do tại sao Ngài không còn là 
Linh Mục nữa và Ngài đã được Giáo Quyền cho phép cởi bỏ áo tu sĩ, để có 
một cuộc sống ngoài đời bình thường như trăm ngàn giáo dân khác và Ngài 
đã lập gia đình. Câu chuyện của cựu Linh Mục này do chính Ngài tâm sự 
với chúng tôi như sau: 
Cứ mỗi năm Tết đến, khi tôi còn là Linh Mục, tôi đều về Việt Nam nghỉ 
phép thường niên 3 tuần lễ, với mục đích duy nhất là chỉ để thăm viếng thân 
mẫu của tôi đã già yếu, mà người Công Giáo thường xưng hô với thân phụ 
mẫu của một Linh Mục là Ông Bà Cụ Cố nếu lớn tuổi hoặc Ông Bà Cố nếu 
còn trẻ tuổi. Năm đầu tiên  tôi về thăm thân mẫu của tôi và một hôm, có một 
cặp vợ chồng quen thân với Bà Cố tức Mẹ tôi, họ nghe được tin tôi từ Hoa 
Kỳ về thăm Bà Cố, nên họ đến thăm chào hỏi tôi và bà vợ của ông chồng 
này, tình cờ kể lại cho tôi nghe một câu chuyện khá thương tâm, về một 
thiếu phụ bị chồng bỏ, ở cùng trong xứ đạo với Mẹ tôi, chị ta rất ngoan đạo, 
Mẹ tôi cũng biết rõ chị này không bao giờ bỏ Lễ ngày Chủ Nhật. Chị đang 
phải nuôi 2 đứa con trai, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, chồng của chị bỏ 
nhà ra đi, không một lời từ biệt với vợ và 2 con, biệt tăm tích đã gần một 
năm nay rồi, để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới với một cô gái trẻ đẹp, 
kém chị ta cả chục tuổi. 
Hàng ngày chị phải dậy thật sớm thổi mấy nồi xôi đậu xanh và đậu đen, để 
cùng với đứa con trai lớn mang xôi ra chợ bán, đến gần xế trưa 2 Mẹ con 
mới trở về nhà, vội vàng ăn uống xong xuôi đâu đấy, rồi 2 Mẹ con lại cùng 
với đứa con trai út, rời nhà để đi ra chợ làm phu khuân vác, dọn dẹp sạch sẽ 
cho các sập bán hàng lẻ ở ngoài chợ, 3 Mẹ con làm tới tối mịt mới quay trở 
về nhà. Ngày nào cũng như ngày ấy, cả 3 Mẹ con không được nghi ngơi, 
ngoại trừ sáng sớm ngày Chủ Nhật, 3 Mẹ con đi dự Thánh Lễ xong, lại ra 
chợ tiếp tục làm những công việc hàng ngày mà 3 Mẹ con vẫn làm và kể từ 
khi chồng chị bỏ nhà ra đi, 2 đứa con chị phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ Mẹ 
những công việc lao động vừa được kể trên, mới kiếm được đủ tiền nuôi 
sống 3 Mẹ con cho đến ngày hôm nay. 
Tôi vừa nghe kể xong câu chuyện này, động lòng thương xót và tội 
nghiệp cho 2 đứa trẻ nhỏ không được đi học, nên tôi liền yêu cầu cặp vợ 
chồng này, hãy dẫn tôi đến thăm 3 Mẹ con chị ta ở tại nhà chị ta, để tôi nói 
cho người Mẹ biết là tôi sẵn sàng giúp đỡ chị, bằng cách bảo trợ tài chánh 
cho 2 đứa con chị được tiếp tục cắp sách đi học trở lại, cho tới khi chúng 
học xong bậc trung học. Sau khi chị nghe tôi nói thế, chị tỏ ra rất xúc động, 
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chị nói: 
Con xin hết lòng đội ơn Cha, những điều Cha nói làm con cứ ngỡ là con 
đang nằm chiêm bao, vì đây là điều ước mong duy nhất của con, mà hàng 
ngày con cầu xin Chúa ban xuống cho con cách riêng, để làm sao con có thể 
đưa 2 con của con trở lại trường học, như trước kia hàng ngày, chồng của 
con vẫn đưa 2 con đến trường, khi anh ấy vẫn còn ở nhà với con. Giờ đây 
thật là sung sướng hạnh phúc biết bao cho con và 2 con của con, vì Cha đã 
thay mặt Thiên Chúa đến đây để đáp ứng lời cầu nguyện của con từ bấy lâu 
nay. 
Nhờ vào số tiền hàng năm của tôi gửi về cho chị và chị coi tôi như là người 
Bố đỡ đầu tinh thần cho 2 con của chị, để giúp đỡ cho 2 cháu được tiếp tục 
đi học, như tôi đã hứa và sau khi chị trang trải tiền học phí, tiền mua sách vở 
cho 2 con, chị cho tôi biết vẫn còn dư thừa chút đỉnh, nên 2 cháu không cần 
phải làm bất cứ một công việc gì nặng nhọc, để phụ giúp chị như trước kia 
nữa, mà chúng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đến cuối năm cả 2 cháu đều 
được lãnh nhận phần thưởng danh dự, là 2 học sinh giỏi nhất lớp, được nhà 
trường khen thưởng và mỗi cháu còn nhận được một trăm Mỹ kim của tôi 
với tư cách là Bố đỡ đầu tinh thần của chúng từ Hoa Kỳ gửi về, để tưởng 
thưởng cho chúng học giỏi. Như đã nói ở phần trên, mỗi năm tôi về Việt 
Nam một lần, để thăm nom sức khoẻ của thân mẫu tôi, mỗi lần về như thế, 
tôi đều có ghé nhà chị ta để đón 2 đứa con của chị về nhà Mẹ của tôi ăn cơm 
vài ba lần và để thăm hỏi sức khoẻ của chúng, đồng thời cũng để kiểm điểm 
lại sự học hành của chúng xem chúng học hành tới đâu. Lẽ dĩ nhiên, những 
lần tôi đến đón chúng về nhà Mẹ tôi, thì không bao giờ có Mẹ chúng đi theo. 
Qua những kinh nghiệm trong công tác Tông Đồ Mục Vụ của tôi là một 
Linh Mục cho tôi biết, việc gì phải đến thì nó sẽ đến, ngoại trừ Thiên Chúa 
hay Thượng Đế ra, không ai có thể biết trước được việc gì sẽ xẩy đến cho 
mình. Tất cả 6 lần trong 6 năm liên tục, tôi về Viêt Nam để thăm viếng thân 
mẫu tôi và cũng như mọi năm, trong thời gian 3 tuần lễ tôi ở nhà Mẹ tôi, tôi 
đều có đến đón 2 đứa con tinh thần của tôi về nhà Mẹ tôi ăn cơm và trò 
chuyện với chúng vài tiếng đồng hồ, xong rồi tôi lại lái xe đưa chúng về nhà 
Mẹ của chúng, thả chúng xuống trước cửa nhà, mà tôi không cần phải xuống 
xe để dẫn chúng vào nhà, lúc đón cũng như lúc đưa chúng về, chỉ có một lần 
Mẹ chúng thấy tôi tới, thì chị vội vàng chạy ra chỗ xe tôi đang đậu để chờ 
chúng, chị mời tôi vào nhà uống trà, có 2 đứa con cũng ngồi cùng cả đấy, 
chúng tôi trao đổi với nhau vài ba câu chuyện xã giao, kéo dài khoảng 15 
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phút, thì tôi đứng dậy xin cáo biệt chị ra về, vì còn phải chở Mẹ tôi đưa tôi 
đến thăm Cha Chánh Xứ họ đạo Nhà Thờ Tân Định, như đã có hẹn trước với 
Ngài. 

 
Năm nay tôi về VN là lần thứ 6 như mọi năm, để thăm Mẹ tôi. Cũng như 
thường lệ, tôi lái xe đến đón 2 đứa con tinh thần, luôn luôn chúng nó đã 
đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà, khi xe tới, chẳng cần phải nói lời nào, tự 
động chúng mở cửa xe phía sau và leo lên xe ngay. Nhưng lần này, khác hẳn 
những lần trước, chỉ thấy Mẹ chúng đang đứng chờ trước cửa nhà và khi xe 
của tôi vừa chạy tới, thì chị chạy vội ra, mời tôi vào trong phòng khách ngồi 
chờ 2 cháu, chị cho biết là 2 cháu còn đang mắc bận thay áo quần trong 
phòng tắm. Trong lúc tôi ngồi trong phòng khách đợi 2 cháu, thì chị ngồi 
trên chiếc ghế cách xa, đối diện với tôi và nói: 
Thưa Cha, con hết lòng tạ ơn Cha đã giúp đỡ cho 2 đứa con của con được đi 
học liên tục gần 6 năm qua, ơn trời biển bao la này của Cha dành cho 2 con 
của con, tất cả chúng con không biết đến bao giờ mới có thể đền đáp lại ơn 
này cho Cha, nhưng chúng con sẽ luôn luôn ghi tạc ơn này tận đáy lòng 
chúng con, cho tới khi chúng con lìa đời. Hôm nay con dám mạnh dạn, để 
xin Cha cho phép con được bầy tỏ sự thầm kín chân thành nhất từ đáy lòng 
của riêng con với Cha, là xin Cha bảo lãnh cho 2 đứa con của con được sang 
Hoa Kỳ tiếp tục sự học của chúng, để chúng nó có một cơ hội tiến thân trên 
con đường học vấn và nhờ đó, chúng nó sẽ có thể trở thành những nhân tài 
nổi danh trên thế giới mai sau, góp phần làm vẻ vang cho dân tộc Việt Nam 
ở quốc ngoại. 
Để có thể thực hiện được ý nguyện thầm kín này của con, con xin Cha vì 
tấm lòng nhân từ bác ái của Cha, xin Cha hãy bằng lòng làm giấy hôn thú 
giả với con một cách kín đáo, chỉ có Cha và con biết chuyện này mà thôi và 
khi sang tới Hoa Kỳ, con và 2 con của con sẽ cư trú tại một tiểu bang khác, 
cách xa tiểu bang nơi Cha đang ở, để tránh sự dòm ngó dị nghị của mọi 
người chung quanh, không làm phương hại đến thanh danh của Cha là một 
Linh Mục thánh thiện, rồi gắng đợi đến 2 năm sau, Cha mới làm giấy ly dị 
con, tới lúc đó chúng con đã trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ 
rồi, chúng con không còn sợ bị trục xuất trả về VN nữa. 
Tôi cố gắng ngồi yên lặng để nghe chị nói hết lời, chứ thực ra, vừa nghe chị 
nói đến câu làm giấy hôn thú giả, thì tôi đã hết hồn, cảm tưởng như có quân 
khủng bố đang đặt trái bom dưới nệm ghế tôi ngồi và tôi cố gắng lấy lại sự 
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bình tĩnh, để giải thích cho chị hiểu rõ rằng: 
Đối với Luật Công Giáo, không bao giờ cho phép một Linh Mục làm một 
điều gì dối trá trước mặt Chúa và hơn thế nữa, đối với luật pháp Hoa Kỳ lại 
càng chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp, hành động giả vờ lấy nhau làm vợ làm 
chồng, không chóng thì muộn cũng sẽ bị chính quyền phát giác, tới lúc đó 
người phối ngẫu ở Hoa Kỳ, sẽ được mời đi nghỉ mát nhiều năm trong trại tù 
và có thể cộng thêm một số tiền phạt vạ nữa; còn người phối ngẫu từ nước 
ngoài tới, thì ở trong tư thế sẵn sàng khăn gói quả mướp, chờ ngày lên 
đường bị tống xuất trở về quê cũ. Vì mới cách đây vài năm tại tiểu bang 
California, chính quyền tiểu bang hợp tác với chính quyền liên bang, đã 
khám phá ra cùng một lúc, nhiều cặp vợ chồng giả vờ lấy nhau (Fraud 
Marriage), nhưng không hề ăn ở với nhau một ngày nào và để áp dụng đúng 
theo Luật Di Trú Hoa Kỳ (US Immigration Law) đã quy định, thì tất cả 
những người phạm pháp này, đều bị truy tố ra Toà Án Di Trú (US 
Immigration Court) xét xử. 
Nếu can phạm ở đây có quốc tịch, thì chỉ lãnh bản án đi nghỉ mát nhiều năm 
trong nhà tù, còn nếu can phạm chỉ là thường trú nhân thôi, thì sau khi đã 
mãn hạn thời gian nghỉ mát ở tù về, thì có thể sẽ bị Sở Di Trú trục xuất 
đương sự trả về nguyên quán, riêng những can phạm từ nước ngoài vào, thì 
bị tạm giam để chờ ngày lên đường về quê cha đất tổ. Tôi vừa mới nói tới 
đây, chưa kịp giải thích thêm, thì chị đã chạy nhào tới ôm chặt lấy tôi trong 
vòng tay của chị, ngả đầu lên vai tôi, khóc nức nở, làm ướt đẫm chiếc áo 
chùng thâm của tôi đang mặc trên người và lần này không còn phải là trái 
bom nổ chậm đặt dưới nệm ghế tôi đang ngồi nữa, mà hình như có ai đang 
chích mũi thuốc mê vào người tôi, đưa tôi vào thế mê hồn trận, nên tôi 
không còn biết trời trăng mây nước ra sao nữa, rồi chị cứ vừa khóc vừa tỉ tê 
kể lể tràng giang đại hải bên tai tôi, nào là em đã thương yêu Cha từ nhiều 
năm nay rồi, em biết rõ có một số Linh Mục đã được Giáo Quyền cho phép 
cởi áo tu sĩ ra ngoài đời lập gia đình có sao đâu, lấy vợ đâu có phải là một 
hành động xấu xa gì, trái lại hành động này là một hành động can đảm, đáng 
phục, vì dám công khai thú nhận một sự thật tình yêu công chính, không 
việc gì phải sợ sệt, dấu diếm trước giáo hội và trước giáo dân của mình. Như 
thế, rõ ràng trường hợp của Cha, nếu Cha bằng lòng lấy em làm vợ, là vì 
lòng nhân từ bác ái của Cha, để cứu giúp một thiếu phụ với 2 đứa con còn 
nhỏ dại vượt trùng dương hàng ngàn dặm, để đến được bến bờ tự do hạnh 
phúc, chứ đâu có phải vì Cha ham mê sắc dục hay vì mê gái 2 con trông 
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mòn con mắt của em đâu, mà đến nỗi làm Cha phải xin từ bỏ chiếc áo chùng 
thâm để lấy em và nếu sự việc này cho rằng Cha phạm tội trước mặt Chúa, 
thì hoàn toàn lỗi tại em vì em đã cám dỗ Cha, chứ Cha đâu có cám dỗ em, 
Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu của mỗi người, nên Chúa sẽ hiểu rõ việc 
làm này của Cha, vì con người ta chỉ có thể che mắt thế gian, chứ không thể 
nào che mắt Chúa được v.v..... 
Mà thôi, đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường, cứ tìm những phút dặm trường 
mà đi, sự thể đã ra nông nỗi này rồi, biết nói gì hơn, một khi đôi con tim của 
hai kẻ đã cùng nhau hoà chung một điệp khúc tình ca bất hủ, mà những ai 
thương yêu nhau vẫn còn nhớ câu hát: Thương Nhau Cởi Áo Cho Nhau, Về 
Nhà Mẹ Hỏi Qua Cầu Gió Bay. Thế là tôi đành phải nhắm mắt đưa chân, để 
thề hứa với chị, là sau khi tôi được giáo quyền cho phép cởi bỏ chiếc áo 
chùng thâm này ra, thì tôi sẽ quay trở về VN cưới chị làm vợ chính thức và 
đem 3 Mẹ con chị sang đoàn tụ với tôi ở Hoa Kỳ. 
Đúng 1 năm sau, sau khi tôi được Giáo Quyền cho phép tôi trở thành thường 
dân, tôi đã giữ đúng như lời thề hứa trước kia với chị và tôi đã trở về VN 
cưới chị làm vợ và đã đưa cả 3 Mẹ con chị sang Hoa Kỳ chung sống với tôi. 
Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ rằng, trong mỗi một cuộc sống của con người 
trên trần thế, dù lập gia đình hay sống độc thân, trong mọi hoàn cảnh khác 
biệt nhau và trong mọi môi trường sinh sống khác biệt nhau, mỗi người đều 
phải trả cho cái giá đắt hoặc rẻ của nó, mà mỗi người đã tự chọn lựa môi 
trường cho cuộc sống của mình. 
Nhưng ngay bây giờ, nếu ai hỏi tôi: Nên Lập Gia Đình hay Nên Đi Tu, thì 
tôi thực tâm sẽ trả lời họ rằng: Nên Đi Tu thì hơn, như người ta thường nói 
Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Giây Oan. Vì tôi là người đã có diễm phúc được 
từng trải  nhiều năm sống trong 2 môi trường khác biệt nhau này, mà nhờ 
đó, tôi mới biết rõ đời sống vợ chồng không đơn giản như tôi nghĩ khi tôi 
còn đang trong thiên chức Linh Mục. Quả thật đúng như câu nói: Có nằm 
trong chăn mới biết chăn có rận và giờ đây, làm tôi nhớ lại những lời nhắn 
nhủ chân thành của một Linh Mục lớn tuổi, mà tôi kính trọng Ngài như 
người Anh Cả của tôi, đã nói với tôi trước ngày tôi về VN lần đầu: 
Tôi biết Cha có một đời sống rất thánh thiện ( Religious life) với lòng tự tin 
mãnh liệt (Strongly self-confident) vào Đấng Quyền Năng Tối Cao sáng tạo 
ra trời đất và con người chúng ta, đó là 2 yếu tố tiên quyết, cần phải có đối 
với những vị tu hành thuộc bất cứ tôn giáo nào, mà Cha đã có, nhưng trên 
thực tế, nếu có 2 yếu tố này vẫn chưa đủ sức lực, để chống chọi lại những 
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cạm bẫy cám dỗ của đồng tiền và tình dục, mà chúng ta luôn luôn cần phải ý 
thức và tự cảnh giác lòng mình trước những cạm bẫy cám dỗ này, kẻo 
không, chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy, rồi tới lúc đó lại đổ vạ cho ma quỷ 
cám dỗ chúng ta. Vậy xin Cha hãy ghi nhớ 2 câu nói sau đây trong đời sống 
tu hành của chúng ta là: 
Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh và Lúa Chín Đầy Đồng nhưng Thợ Gặt Thì Ít, 
chứ không thiếu như nhiều người tưởng lầm. Nhiều lúc ngồi một mình thầm 
lặng để suy ngẫm lại những lời nhắn nhủ này, tôi mới cảm thấy thấm thía 
cho cuộc đời hiện tại của tôi. 
Lá thư phản hồi của một nữ độc giả 
Câu chuyện thầy phó tế Nguyễn Mạnh San kể có tác dụng cảnh giác về phía 
tu sĩ, còn lời khuyên cho phía nữ giáo dân thì tôi nhớ có đọc một bài chia sẻ 
của một cô làm vợ một linh mục xuất tu làm thường dân để cưới cô. Lời chia 
sẻ của cô ta rất thực tế và có lẽ để phụ nữ nào muốn đem một anh linh mục 
nào về làm của riêng phải lưu tâm. 
Cô bộc bạch rằng khi làm vợ rồi mới biết "trong chăn có rận", không đẹp 
như cô mơ tưởng lúc chưa cưới. Anh chồng đi tu vào chủng viện từ lúc trung 
học và ra làm linh mục một thời gian nên lối sống và suy nghĩ đóng khung 
thành một thói quen hay nói nôm na là cố tật không bỏ được, dù trong đời 
sống vợ chồng. Anh chồng cựu linh mục không hiểu tâm lý phụ nữ, lại không 
biết chiều chuộng, o bế và ga lăng với vợ, và thiếu lãng mạn là chất xúc tác 
làm thăng hoa tình yêu vợ chồng vì từ bé đi tu có được học truyện Kiều, đọc 
thơ, văn và tiểu thuyết lãng mạn, báo chí ngoài đời hoặc có bạn gái bao giờ 
mà biết nên tuy sống chung một nhà mà như 2 thế giới riêng: một thế giới tu 
hành và một thế giới trần tục, cho dù ông có làm tròn bổn phận làm chồng 
và khi nói về đạo lý thì rất hay vì có học triết và thần học nên ngôn từ văn 
hoa và cao siêu. Nhưng mớ chữ văn chương ấy đâu phải khoa học thực dụng 
biến ra tiền, và phụ nữ vốn tình cảm dạt dào hơn phái nam còn cần thêm cái 
khác về tinh thần là sự o bế, nịnh đầm, lời khen tặng, ve vuốt khi vợ giận 
hờn và sự chiều chuộng của ông chồng, v.v... 
Cô còn chia sẻ nhiều nữa nhưng tôi không thể kể hết ra đây. Nhưng những 
chia sẻ của cô trong đời sống làm vợ của một linh mục được bản quyền cho 
xuất tu là một tiếng chuông thức tỉnh cho cánh phụ nữ, "Thấy vậy mà không 
phải vậy" cho nên "Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" (ca dao VN) 
mới là khôn ngoan như các cụ xưa thường nói là hơn. 
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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

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 26840 Maple Glen St, 
Murrieta CA 92563 

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
Redhawk Family Dentistry 

44274 George Cushman Court, Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 

 

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 


