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CN XXII THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 

Mc 7,1-8a. 14-15. 21-23 
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới 
răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục 
phàm nhân". 
Khi ấy, những người biệt phái và mấy 
luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên 
Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ 
Người dùng bữa với những bàn tay 
không tinh sạch, nghĩa là không rửa 
trước. Vì theo đúng tập tục của tiền 
nhân, những người biệt phái và mọi 
người Do-thái không dùng bữa mà 
không rửa tay trước, và ở nơi công 
cộng về, họ không dùng bữa mà không 
tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục 
khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa 
các đồ đồng. Vậy những người biệt 
phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ 
ông không giữ tập tục của tiền nhân mà 
lại dùng bữa với những bàn tay không 
tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả 
hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý 
về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân 
này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng 
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta  
 

(tiếp theo)
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(tiếp theo) 
 
cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các 
ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người". 

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời 
Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô 
uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho 
họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: 
ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, 
ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở 
trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế" 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

BÀI GIẢNG THỨ BA MƯƠI HAI 
Trong một buổi cấm phòng, vị linh mục 72 tuổi đã kể về một cha xứ mới 
được bổ nhiệm đến một nhà thờ ở tiểu bang Kentucky, không xa nơi tổ chức  
đua ngựa Churchill Downs. 
Vào ngày Chúa Nhật đầu tiên, cha xứ mới đã giảng về cái xấu của cờ bạc, 
đánh cá độ và những tai họa do cờ bạc gây nên cho một số gia đình. 
Sau Thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ liền gặp cha xứ và bảo rằng 
những người dâng cúng cho nhà thờ đa số là những người đua cá ngựa và 
cờ bạc. 
Vào Chúa Nhật thứ hai kế tiếp, cha xứ giảng về nạn hút thuốc và những tai 
họa do hút thuốc gây nên, như bị ung thư phổi và chết sớm. 
Cũng như lần trước, ông chủ tịch lại kéo cha xứ lại và bảo rằng đa số 
những người dâng cúng rộng rãi cho nhà thờ là những người trồng cây 
thuốc lá, và tiểu bang Kentucky là nổi tiếng nghề này. 
Vào Chúa Nhật thứ ba kế tiếp, cha xứ giảng về nạn uống rượu bia và tai họa 
do rượu bia gây nên cho các gia đình, như gây tai nạn xe cộ và đập phá nhà 
cửa. 
Cũng như lần trước, ông chủ tịch lại kéo cha xứ lại và bảo rằng đa số 
những người dâng cúng rộng rãi cho nhà thờ là những nhà nấu rượu và tiểu 
bang Kentucky nổi tiếng về công việc này. 
Cha xứ thất vọng mới hỏi lại ông chủ tịch rằng: "Vậy tôi có thể giảng về vấn 
đề gì?" Ông chủ tịch liền trả lời: "Hãy giảng chống lại các nhà chính trị lừa 
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đảo, mà trong giáo xứ chúng ta không có những hạng người này." 
Câu chuyện trên nói lên một điểm là nhiều người đi lễ giữ đạo nhưng không 
thích nghe những điều động đến cuộc sống của họ, không muốn sửa đổi 
cuộc sống để thực sự sống đạo, sống theo những điều Chúa Kitô dạy. 
Đây chính là chủ nghĩa tuân theo luật pháp mà Chúa Giêsu đã lên án kịch 
liệt trong thời của Ngài. 
Để diễn tả những cách đạo đức giả của chủ nghĩa tuân theo luật pháp này, 
William Barclay đã kể cho chúng ta một câu truyện sau đây. Câu truyện này 
tả về một người Hồi giáo đuổi giết kẻ thù của anh. 
Trong khi đang đuổi giết kẻ thù của mình, người Hồi giáo nghe chuông báo 
giờ cầu nguyện. Anh liền ngừng ngựa lại, trải tấm chiếu ra, quì xuống và 
cầu nguyện nhanh bao nhiêu có thể. Sau khi đọc xong lời nguyện, anh liền 
nhảy lên ngựa và tiếp tục đuổi giết kẻ thù của mình. 
Theo đạo không chỉ là làm những gì buộc vào các ngày Chúa Nhật. Không 
chỉ là giữ một số luật lệ, đọc một số kinh, hoặc làm một vài cử chỉ đạo đức. 
Chúa Giêsu đã nói rất rõ theo đạo không chỉ là làm một số nghi thức theo 
luật buộc vào một số giờ trong ngày. Sống đạo không chỉ là giữ một số luật 
lệ, đọc một số kinh, hoặc làm một vài cử chỉ đạo đức. Nhưng sống đạo là ở 
trong tâm hồn. Sống đạo là một việc làm của trái tim kêu gọi yêu mến Thiên 
Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu trưng lại Cựu Ước: "Dân này thờ Ta bằng 
môi miệng, nhưng lòng chúng thì xa Ta". Hơn nữa, các bài đọc còn mời gọi 
chúng ta hãy nhìn vào tâm hồn của mình để xét mình coi trong phạm vi nào 
mà lời của Thánh Giacôbê viết trong bài đọc thứ hai hôm nay áp dụng với 
chúng ta: "Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa 
dối chính mình." 

SỐNG ĐẠO 

Dạy Ẩn Sĩ Đọc Kinh 
Truyện cổ nước Nga thuật lại câu chuyện của một học giả thông thái và một 
vị ẩn sĩ khiêm tốn như sau: 
Một học giả nọ đi dạo theo bờ hồ, bỗng nghe có tiếng cầu kinh của một ẩn sĩ 
vang lại từ một hòn đảo giữa hồ.  Ông lắng tai nghe một lúc rồi tiếp tục 
đi.  Nhưng một lát sau ông cảm thấy khó chịu.  Bởi vì lời kinh của vị ẩn sĩ 
hoàn toàn sai lạc.  Từ nội dung cho đến cách phát âm, tất cả đều sai. 
 Học giả liền thuê một chiếc ghe và chèo sang hòn đảo, cốt chỉ để nhắc nhở 
cho vị ẩn sĩ thấy được những sai lầm của ông trong lúc cầu kinh.  Học giả 
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nói với vị ẩn sĩ: 
- Này ông bạn, tôi nghĩ là ông bạn sẽ không chấp nhất khi tôi làm việc này 
cho ông bạn. 
Nói xong, ông đọc một thôi những lời cầu kinh, không sai một chữ, một 
phẩy, và dĩ nhiên với cách phát âm điêu luyện của một nhà học giả. 
Trước khi trở lại ghe, học giả còn giải thích thêm: 
- Tôi chèo ghe đến đây cốt để giúp bạn đọc kinh cho đúng cách mà thôi. 
Vị ẩn sĩ cám ơn nhà học giả rối rít.  Nhưng khi học giả vừa chèo ghe ra đến 
giữa hồ, ông bỗng nghe có tiếng động trên mặt nước.  Quay nhìn lại, ông 
thấy vị ẩn sĩ đang đi trên mặt nước tiến về phía ông.  Và đứng trên mặt 
nước, vị ẩn sĩ nói với nhà học giả: 
- Xin ngài vui lòng chỉ dạy cho tôi một lần nữa.  Vừa mới nghe xong lời 
kinh tôi đã quên cả rồi. 
Thiên Chúa là Cha vô cùng yêu thương của mọi người.  Ngài biết ta cần gì 
trước khi ta kêu xin.  Ðiều làm cho Ngài ưa thích chưa hẳn là những lời hay 
ý đẹp của con người, hay những câu kinh đọc đúng cung đúng cách. 
Ðiều mà Thiên Chúa hài lòng hơn cả chính là một tâm hồn đơn sơ, khiêm 
tốn, một tâm tình cậy trông và phó thác trọn vẹn cho tình thương của Ngài.  
Vị ẩn sĩ trong câu chuyện trên đây hẳn đã hiểu được bí quyết ấy.  Lời cầu 
kinh của ông không phải là để phô diễn những kiến thức uyên bác, mà chính 
là tâm tình tin tưởng phó thác của ông.  Ðó là sức mạnh có thể khiến ông di 
chuyển trên mặt nước. 
Lạy Chúa Giêsu Kitô xin dạy con biết cách cầu nguyện, xin dạy con biết 
cách nói chuyện với Chúa trong đời sống thường nhật.  Con có thể không 
thuộc câu kinh, bản nhạc, không kiến thức về giáo lý, về Thiên Chúa Ba 
Ngôi nhưng con vẫn có thể thân thưa với Chúa từ đáy tâm hồn con bằng 
ngôn ngữ hạn hẹp của chính mình, bằng những lời nói đơn sơ chân thành từ 
tấm lòng và bằng tấm lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Người Cha Yêu 
Dấu.  Nhưng làm sao con có thể cầu nguyện khi con không dành thì giờ cho 
Chúa mỗi ngày?  Xin giúp con biết thu xếp một khoảng riêng cho Giêsu giữa 
những tháng ngày bận rộn tối tăm mặt mũi.  

 R. Veritas 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Benedict XVI: giả dối là ''dấu hiệu của tà thần'' 
Vatican26/8/2012(CNA/EWTNNews). Đức Thánh Cha Benedict XVI nói 
rằng một sự thiếu chân thật trong đời sống là "dấu hiệu của tà thần" như đã 
được thấy trong quyết định của Giuđa Ítcariốt là tiếp tục đi theo chân Chúa 
Giêsu Kitô mặc dầu hắn đã hết còn tin tưởng nơi Người. 
Đức Thánh Cha trong bài nói chuyện với các khách hành hương tại Castel 
Gandolfo ngày 26 tháng 8, lúc đọc Kinh Truyền Tin buổi trưa: “Vấn đề là 
Giuđa không bỏ đi, và lỗi lầm nghiêm trọng nhất của hắn là giả dối, và đó là 
dấu hiệu của quỷ dữ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với Mười Hai Môn 
Đệ: 'Một trong các con là một ác quỷ." 
Đức Thánh Cha nói người Công Giáo cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, xin 
Mẹ giúp mình tin vào Chúa Giêsu y như thánh Phêrô đã tin và "luôn luôn 
chân thành với Người và với tất cả mọi người." 
Đức Thánh Cha tiếp tục các suy niệm của các tuần lễ trước về bài giảng 
"Bánh Hằng Sống" của Chúa Giêsu khi Người giảng trong hội đường tại 
Capernaum. 
Theo Phúc Âm Thánh Gioan, sau khi Chúa Kitô tuyên bố "Ta là bánh hằng 
sống từ trời xuống", nhiều người đang đi theo Chúa "đã rút lui và rời bỏ 
Người."  
Khi được Chúa Giêsu hỏi: Còn các con, các con cũng bỏ Thầy sao, Thánh 
Phêrô trả lời thay cho Nhóm Mưòi Hai: "Lạy Thầy, Bỏ Thầy chúng con biết 
theo ai? Vì Thầy có Lời ban sự sống đời đời." 
Đức Thánh Cha Benedict nói: "Chỉ có một ngoại lệ, đó là Giuđa Ítcariốt, hắn 
có thể đã bỏ đi, như nhiều môn đệ khác; thực vậy, hắn đã phải bỏ đi nếu hắn 
thành thật." Nhưng, hắn đã ở lại với Người. Không phải vì đức tin và tình 
yêu, nhưng vì một ước muốn thầm kín là phải trả thù người thầy của mình. 
“Vì Giuđa cảm thấy bị Chúa Giêsu phản bội, nên đã quyết định là đến lượt 
hắn phải phản bội Người. Giuđa là một tên Cuồng Tín, và mong muốn có 
một Đấng Thiên Sai chiến thắng, sẽ lãnh đạo một cuộc cách mạng chống 
người La Mã." Vậy mà, Chúa Giêsu "đã làm cho hắn hoàn toàn thất vọng vì 
hắn không đạt thành mộng ước."  

Bổn phận gửi các thừa sai đi truyền giáo và trợ giúp các Giáo Hội nghèo 
Trong tháng 9 tới đây Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi chúng ta hiệp 
ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho các cộng đoàn kitô sẵn 
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sàng gửi các thừa sai linh mục và giáo dân đi truyền giáo và gia tăng trợ 
giúp cụ thể cho các Giáo Hội nghèo nhất. 
Ngay từ thời khai sinh, Kitô giáo đã mang sắc thái 
đại đồng, vì bao gồm các tín hữu thuộc mọi chủng 
tộc, mầu da, ngôn ngữ, không phân biệt và kỳ thị ai. 
Mọi người đều là anh chị em với nhau, con của cùng 
một Thiên Chúa là Cha, đều là môn đệ và là em của 
Đức Giêsu Kitô Trưởng Tử, và đều sống Tin Mừng 
yêu thương. Do đó, việc chia sẻ với nhau và cho 
nhau đã được kitô hữu thực thi ngay từ ban đầu như 
kể trong sách Công Vụ: ”Tất cả các tín hữu hợp nhất 
với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán 
đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo 
nhu cầu” (Cv 2,44-45). 
Cũng chính tình yêu thương bác ái tương trợ lẫn nhau ấy đã khiến cho Tông 
Đồ Phaolô phát động chiến dịch lạc quyên trong các giáo đoàn và khuyến 
khích tín hữu quảng đại đóng góp để trợ giúp tín hữu của giáo đoàn mẹ ở 
Giêrusalem đang gặp đói kém khó khăn, như được nhắc tới trong chương 8 
thư thứ II gửi tín hữu Côrintô. 
Ngày nay khi duyệt xét tình hình Giáo Hội trên năm châu, chúng ta nhận ra 
ngay nhiều nhu cầu khác nhau. Có những cộng đoàn phải sống trong cảnh 
chiến tranh bạo lực và loạn lạc như bên Siria, Sudan, Congo Zair, Somalia. 
Có những cộng đoàm khác phải sống trong cảnh hạn hán, mất mùa đói kém 
như bên Etiopia, Eritrea, Somalia. Nhiều cộng đoàn khác nữa lại bị bách hại 
và kỳ thị như bên Ấn Độ, Irak và Nigeria. Và đây là đều khó tin nhưng số tín 
hữu kitô bị kỳ thị bách hại trên thế giới lên đến hơn 200 triệu, trong đó có tín 
hữu các giáo đoàn phải sống dưới các chế độ độc tài vô thần như Trung 
Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nói chung các Giáo Hội tại các vùng 
truyền giáo nghèo như Á châu, Phi châu và châu Mỹ Latinh vừa cần các 
thừa sai vừa cần các trợ giúp vật chất. Trong khi các Giáo Hội tại các nước 
giầu tây Âu không cần trợ giúp vật chất, nhưng lại đang cần các thừa sai, vì 
số ơn gọi linh mục qúa ít, và vì tình trạng tục hóa nặng nề khiến cho nhiều 
người xa rời Giáo Hội và không còn biết Chúa nữa. Các quốc gia Kitô xưa 
kia từng gửi biết bao nhiêu thừa sai đi truyền giáo khắp nơi, giờ đây lại trở 
thành các vùng truyền giáo và cần có các thừa sai. 
Trong sứ điệp gửi Ngày thế giới truyền giáo năm 2009 Đức Thánh Cha Biển 
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Đức XVI tái khẳng định sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. Sứ mệnh của 
Giáo Hội là mời gọi mọi dân tộc đến với ơn cứu độ, do Thiên Chúa thực 
hiện qua người Con nhập thể của Người là Đức Giêsu Kitô. Vì thế cần phải 
canh tân dấn thân loan báo Tin Mừng, là men của sự tự do, tiến bộ, tình 
huynh đệ, hiệp nhất và hòa bình (Ad Gentes 8). 

Những tiếng kêu cứu từ Siria 
DAMASCO. Nhiều vị lãnh đạo Công Giáo tại Siria lên tiếng báo động về 
tình trạng bi thảm tại nước này và kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, nhất 
là yêu cầu Tây Phương đừng bênh vực một chiều các nhóm phiến quân võ 
trang. 
Từ gần 18 tháng qua, Siria lâm vào vòng khói lửa, với cuộc xung đột đẫm 
máu giữa quân chính phủ và phe phiến quân võ trang, được sự ủng hộ của 
các nước Tây phương và một số nước Arập. Họ chủ trương lật độ chế độ 
độc tài của tổng thống Bashar Assad, giống như đã làm tại một số nước 
Arap khác như Tunisie, Ai Cập, Irak, Libia 
và Yemen.. 
Rút kinh nghiệm trong vụ Libia, Nga và 
Trung Quốc quyết liệt dùng quyền phủ quyết 
tại Hội đồng bảo an LHQ, không cho Tây 
phương dùng võ lực một cách danh chính 
ngôn thuận để lật đổ chế độ Assad. Các 
phương tiện truyền thông và nhiều chính phủ 
tây phương mô tả chế độ tại Siria là tộc tài, 
khát máu, tàn sát dân lành. Tuy nhiên cũng không thiếu những tiếng nói, đặc 
biệt về phía Công Giáo địa phương, cảnh giác về nguy cơ độc tài tôn giáo và 
những vụ chà đạp nhân quyền từ phía phiến quân võ trang ở Siria do Tây 
phương ủng hộ. 
Tình hình xung đột ở Siria chưa có triển vọng chấm dứt. Trong những ngày 
vừa qua, Hội đồng bảo an LHQ quyết định không gia hạn phái bộ quan sát 
viên tại Siria được gửi đến trong thời gian qua để theo dõi cuộc đình chiến 
không hề xảy ra thực sự. Trong khi đó nhà ngoại giao Lakhdar Brahimi 
người Algéri, đã chấp nhận vai trò làm người trung gian quốc tế, thay thế 
ông Kofi Annan, cựu Tổng thư ký LHQ. Về mặt nhân đạo, thảm trạng của 
hàng ngàn thường dân tị nạn chiến tranh trầm trọng thêm, và họ phải chạy 
trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. 
Số nạn nhân của cuộc xung đột võ trang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu 
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hiệu giảm bớt. Theo nguồn tin từ Viện quát sát nhân quyền với trụ sở ở Luân 
Đôn, có ít nhất 180 người chết hôm 16-8-2012, trong đó có 112 thường dân. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

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: $50.00/ 1 em; $75.00/ 2 anh chị em; $100.00/ 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 
 
Sự vận động từ Cộng Đồng cho trung tâm phân phát lương thực tại nhà 
thờ St. Martha   

 Andres Rivera 

 
MURRIETA- Sau lễ Phục Sinh 2012 số lương thực dự trữ tại trung tâm 
phân phát lương  thực nhà thờ St. Martha (Food Pantry St Martha) đã ở mức 
cạn kiệt. Một loạt các sự kiện do bàn tay Thiên Chúa quan phòng đã giúp 
giải quyết khó khăn cho rất nhiều gia đình túng thiếu trong lúc nguồn cung 
cấp và dự trữ ngày càng ít đi. 
Ông Mariann Schiewe, người điều phối chương trình nói: “Bàn tay Thiên 
Chúa quan phòng thật tuyệt vời. Đó thật sự là công việc của Thiên Chúa đã 
làm.’ 
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Thông qua nỗ lực phối hợp của giáo xứ St Martha, cửa hàng Macy, Giáo 
Hội Tin Lành Jesus Christ of Latter-day Saints và Dịch vụ Bưu điện, trung 
tâm đã tiếp nhận thực phẩm đủ để chất đầy trên các kệ và trong kho giúp cho 
công việc phân phát lương thực cho người nghèo tại cộng đồng Murrieta 
không bị gián đoạn. 
Đầu tiên giáo xứ St Martha đã tiến hành lạc quyên lương thực ngay tại nhà 
thờ vào tháng Tư, và tại trung tâm Gary Pinkava, đã thu được 5486 pounds 
thực phẩm. 
Trong tháng tư cửa hàng Macy cũng đã phát động một chiến dịch cứu giúp 
những người nghèo, đứng đầu bởi điều phối viên Traci Graham. Công ty đã 
tặng $20/giờ cho mỗi nhân viên tình nguyện tại các trung tâm phân phối 
lương thực. Đến giữa tháng, chiến dịch đã thu được gần 3,000 $. 
Ngoài ra các nhân viên của Macy còn tham gia các cuộc đấu giá, làm bánh 
bán, đứng bán hàng tại chợ trời, mua xổ số và tham gia cuộc lạc quyên thực 
phẩm đóng hộp; tất cả tiền thu được sẽ dâng tặng cho trung tâm phân phát 
lương thực tại nhà thờ St Martha. 
Ngày 28/4 các thiện nguyện viên từ Giáo Hội Tin Lành Jesus Christ of 
Latter-day Saints và United Methodist Church đã tiến hành một cuộc lạc 
quyên thực phẩm tại địa phương, thu được khoảng 5.985 pounds thực phẩm. 
Trong tháng Năm, Bưu điện Murrieta cũng đã tổ chức lạc quyên lương thực 
được lãnh đạo bởi Gregory Trinkaus, trưởng Bưu điện, đã gởi cho nhà thờ St 
Martha 15.027 pounds lương thực. 
Số lượng người đến các trung tâm phân phát lương thực đã tăng đều trong 
các năm qua. Kể từ khi thành lập vào năm 1997, chương trình đã phát triển 
từ 25 gia đình đầu tiên lên đến 1.000 gia đình nghèo đăng ký xin hỗ trợ vào 
năm 2011. Hiện tại trung tâm hiện đang phục vụ khoảng 540 gia đình một 
tuần. 
Cảm tạ Chúa về những tấm lòng quảng đại bác ái yêu thương. 
Xin Chúa cho chúng con cũng biết mở lòng ra để chia sẻ một chút gì đó cho 
những người kém may mắn hơn chúng con. 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? 
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 
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Đáp:  
Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ 
Thiên Chúa luôn luôn là một lễ hội. 
Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết 
hợp chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động. 
Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp 
nhất của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp 
lại nhau, như thánh vịnh 132 đã biểu lộ: 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, 
Anh em được sống sum vầy bên nhau!” 
Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của thánh lễ 
là sự tập họp của đoàn dân Chúa. 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Câu chuyện truyền giáo: Paraguay - Một Chút Tản Mản  
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD. 
 
Vài nhận định sau cuộc đảo chính ở Paraguay 
Gần hai tháng đã trôi qua từ ngày vị Tổng thống bị Quốc Hội luận tội và lật 
đổ do bị tố giác là thiếu trách nhiệm với dân khi để tình hình xáo trộn dẫn 
đến xung đột đẫm máu khiến nhiều thường dân và cảnh sát thiệt mạng. Tình 
hình Paraguay đang trở lại bình thường hơn dù thỉnh thoảng vẫn có những 
cuộc biểu tình giữa những người ủng hộ và những người chống đối. Cũng từ 
ngày vị tổng thống hợp hiến bị lật đổ thì không một quốc gia Nam Mỹ nào 
công nhận tổng thống và chính quyền mới. Đa số các quốc gia thành viên 
Nam Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới không công nhận chính quyền 
mới và đồng loạt khai trừ Paraguay ra khỏi liên minh cho đến kỳ bầu cử 
tổng thống năm tới nếu cuộc bầu cử đó được đễn ra công bằng và dân chủ vì 
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họ sợ rằng nếu công nhận vị tổng thống mới qua cuộc đảo chính vừa rồi thì 
sẽ dẫn đến một tiền lệ xấu. Ngay cả người dân cũng trong nước cũng không 
công nhận vị tổng thống mới. Paraguay hiện giờ đang sống như một ốc đảo 
và phải cố gắng chống chọi và sự trừng phạt chính trị cho đến ngày tổng 
tuyển cử vào năm tới. 
 
Cũng xin chia sẻ thêm một tí về vị tổng thống bị lật đổ Fernando Lugo. Ông 
ta nguyên là một giám mục công giáo của một giáo phận nghèo nhất ở 
Paraguay. Ông từng là bạn và là học trò cưng của nhà thần học giải phóng 
người Brazil Leornado Boff nên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng của 
nhân vật này. Ông đã được Đức Thánh Cha cho hồi tục trước ngày ông 
nhậm chức tổng thống Paraguay cách đây 4 năm để phân biệt rạch ròi 
chuyện đạo đời. Từ ngày ông lên làm tổng thống, bộ mặt Paraguay thay đổi 
rất nhiều trên trường quốc tế và người dân Paraguay cũng được hưởng lợi 
rất nhiều. Tuy nhiên, trong nước ông luôn gặp khó khăn vì phe bảo thủ và 
phe đối lập tức tối lồng lộn và đã nhiều lần âm mưu lật đổ ông. Và lần cuối 
cùng cách đây 2 tháng họ đã thành công trong việc luận tội ông để buộc ông 
từ chức tổng thống vì họ đã tìm thấy một điểm mà nghe ra có vẻ là hợp lí : 
Thiếu trách nhiệm với nhân dân! Chính lí do này họ đã lật ông một cách hợp 
hiến.  
 
Nếu là một người ham quyền, tiếm vị và mưu mô về chính trị thì có lẽ cái 
ngày ông bị luận tội hôm ấy sẽ là ngày đưa Paraguay rơi vào nội chiến hay 
đã xảy ra máu đỗ, đầu rơi vì quân đội và cộng đồng quốc tế đứng về phía 
ông để chống lại quốc hội và phe đối lập. Tuy nhiên, ông không muốn thấy 
một Paraguay đau khổ như đã từng xảy ra ở Ai Cập, Libia hay Siria hiện 
giờ. Dù ông không còn là một tu sĩ ngày nào và ông đã phạm nhiều sai lầm 
về luân lí, ông vẫn còn biết lắng nghe tiếng nói của lương tri trong những 
giây phút quyết định vận mệnh đất nước. Lịch sử sẽ phán xét ai đúng, ai sai. 
Trong những ngày Đại Hội Liên Tu Sĩ toàn quốc vào tháng 7 vừa qua, 
chúng tôi cũng đã được nghe tin tức đa chiều từ các chuyên gia, các nhà 
phân tích chính trị và ngay cả tiếng nói chính thức của Hội Đồng Giám Mục 
Paraguay về cuộc đảo chính không được mong đợi vừa qua. Họ chia sẻ và 
tranh luận thẳng thắng không hề tránh né, không sợ sệt để cử tọa hiểu thêm 
những uẩn khuất, những điểm đen đằng sau cơn chính biến này. Người tu 
hành không làm chính trị nhưng cần hiểu chính trị để phân biệt đúng sai, để 
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sống đúng và hướng dẫn mọi người. 
  
Tuần lễ truyền giáo 
Những ngày đầu tháng 8 chúng tôi có dịp đến các giáo điểm truyền giáo xa 
xôi không có linh mục qua lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Paraguay. 
Mỗi Học Viện Đào Tạo ít nhất là một thành viên tham gia tuần lễ truyền 
giáo này để thăm viếng, dạy giáo lí, cử hành thánh lễ và ban các bí tích cho 
những bệnh nhân và người lớn tuổi. Đồng hành với chúng tôi có 2 bạn trẻ và 
một Nữ tu thuộc Dòng Phan Sinh Lòng Thương Xót Chúa. Đường xá quá 
gập ghềnh, trắc trở nên không ít lần chúng tôi gặp khó khăn. Chúng tôi đi 
với nhau bằng một chiếc xe tải và chất tất cả những vật dụng cần thiết cho 
chuyến đi truyền giáo này. Hai bạn trẻ đi với chúng tôi dù chưa là tu sĩ 
nhưng có một tinh thần dấn thân rất quyết liệt. Các em là những người đi 
tiền trạm và báo cho chúng tôi những trường hợp nào cần nhận các phép bí 
tích và nơi nào cần thánh lễ để có thể mời gọi mọi người đến. Chúng tôi 
gom góp những sách báo cũ về đạo và hình ảnh các thánh để phân phát cho 
người những người dân vùng xa xôi cách trở này.  
 

 
 
Những người dân mà chúng tôi đến giúp họ rất niềm nở tiếp đón chúng tôi 
dù đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với họ. Vùng này thuộc vùng truyền 
giáo của các anh em Dòng Ba Phan-xi-cô nhưng nhiều năm qua vì thiếu 
nhân sự và không còn ơn gọi nên đã bị lãng quên. Đa số người già và con nít 
trụ lại để giữ gìn bản sắc dân tộc trong khi giới trẻ đã đến các nơi khác để 
tìm việc mưu sinh. Họ không nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nên chúng tôi 
phải nói tiếng bản địa Guarani để tiếp xúc với họ. Tuy họ rất nhút nhát khi 
tiếp xúc với người lạ, nhất là khi biết chúng tôi là những tu sĩ linh mục thì 
họ rất kính trọng và ít lời hơn vì theo phong tục của người miền quê là 
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“kính chi viễn nhi”, nghĩa là họ rất tôn trọng nhưng không dám gần vì ngại. 
Tuy nhiên chúng tôi không những giúp họ tránh sự xa cách đó mà chính 
chúng tôi đến gần họ để an ủi, lắng nghe họ dù họ rất ít lời. 
 
Một kỉ niệm đẹp là khi chúng tôi thăm và ban các bí tích cho một cụ ông gần 
100 tuổi nhưng mắt vẫn còn sáng dù tai đã điếc. Ông rất cảm động và rưng 
rưng nước mắt sau khi được rước Mình Thánh Chúa mà sau rất nhiều năm 
chưa được đón nhận do không có linh mục. Ông nói lời cảm ơn tận đáy lòng 
bằng tiếng Guarani làm chúng tôi cũng muốn khóc theo. Sau đó chúng tôi 
định từ biệt nhưng cụ bà và cô con gái muốn nói điều gì đó với chúng tôi 
nhưng hơi ngài ngại. Họ nuôi rất nhiều gà, vịt và ngỗng. Chúng tôi chỉ nói 
đùa bằng tiếng Guarani : “Che hause ryguasy” (Tôi thích ăn thịt gà) thì bà cụ 
liền gọi túc túc túc và tất cả đàn gà liền chạy lại. Bà đã bắt một con gà mái 
thật đẹp và tặng chúng tôi. Thật bất ngờ vì câu nói đùa của chúng tôi mà giờ 
đây chiến lợi phẩm là một con gà mái. Từ chối sao được về sự hiếu khách 
của bà cụ, chúng tôi đã nhận và đương nhiên chúng tôi cũng biếu bà cụ một 
ít lương thực chúng tôi mang theo để tỏ lộ sự biết ơn. Trên đường đi đến 
một giáo điểm khác để dâng thánh lễ, chúng tôi nói đùa với Nữ tu và hai bạn 
trẻ đi cùng là nếu lần tới đến thăm gia đình nào mà có nhiều bò hay nhiều 
heo thì chúng tôi sẽ nói : “Che hause vaka o cure” (tôi thích ăn thịt bò hay 
thịt heo) để họ tặng cho con bò hay con heo mà đem về chủng viện. Tất cả 
cùng cười vui vẻ.  
 

 
Tuần lễ truyền giáo thật mệt vì đường xá lầy lội, nhiều hầm hố và ăn ngủ 
thất thường nhưng bù lại chúng tôi cảm nhận được là mình đang đem Chúa 
đến cho mọi người và cảm thấy thật sự có ích. Những người mà chúng tôi 
đến giúp bắt đầu thân quen với chúng tôi và hỏi bao giờ chúng tôi sẽ đến với 



 14

họ nữa. Chúng tôi hẹn là hàng năm nếu có dịp sẽ đến để được ăn những món 
ăn đồng quê và được thưởng thức hương đồng, gió nội. Họ rất vui vẻ và tặng 
cho chúng tôi rất nhiều trái cây, trứng gà, rau đậu mà ở thành phố chỉ cần bỏ 
tiền ra là có tất cả. Chúng tôi đón nhận với tất cả lòng biết ơn và cũng tặng 
họ những hình ảnh các thánh và những sách vở tôn giáo dù biết rằng nhiều 
người trong số họ không biết đọc, biết viết gì cả.  
Kết thúc tuần lễ truyền giáo là thánh lễ phong chức một tu sĩ Dòng ba Phan-
xi-cô thuộc vùng truyền giáo này. 
Ngay từ rất sớm nhiều người từ khắp buôn làng bằng tất cả các phương tiện 
đã đến để tham dự một thánh lễ long trọng mà từ rất lâu rồi họ mới được dịp 
tham dự. Họ muốn được nhìn thấy vị giám mục mà tiếng Guarani gọi là Pa’i 
Guasu, tạm dịch là Thượng Tế hay ông Cha Lớn và muốn bắt tay với vị tân 
chức sẽ được chịu chức thuộc bộ tộc của họ mà họ gọi là Pa’i Pyahu.  
Chúng tôi tìm hiểu thì được biết vị tu sĩ Phan-xi-cô sắp được thụ phong này 
có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi vừa bước vào Dòng thì mẹ mất. Trước 
khi mất, bà đã trối con trai của bà lại cho một Nữ tu dòng Phan Sinh đang 
làm mục vụ những năm ấy khuyến khích và nâng đỡ tinh thần cho con trai 
bà. Vị nữ tu đã nhận lời và luôn là người mẹ thiêng liêng của cậu trai trẻ 
này. Sau ngày người mẹ mất được một năm thì người cha của cậu cũng qua 
đời do bị bệnh tim. Mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng bù lại cậu có một Nữ tu như 
người mẹ thiêng liêng và người Dì thường lo lắng cho cậu các chi phí đi lại 
trong những ngày về thăm quê. Vậy mà số bà Dì của vị tu sĩ này cũng không 
được nhìn thấy đứa cháu trong ngày chịu chức. Bà vì quá vui mừng nên đã 
bị Strock và qua đời trước hai ngày khi đứa cháu được bước lên bàn thánh. 
Vì thế, trong nước mắt đầm đìa, cậu đã cử hành nghi thức an táng cho người 
Dì khi vẫn đang là Phó tế. Thánh lễ phong chức diễn ra thật đơn sơ trong 
một nhà thờ miền quê nơi cậu được rửa tội. Các tu sĩ tham gia tuần lễ truyền 
giáo và các anh em tu sĩ thuộc Dòng Ba Đa Minh đến hiệp dâng và đồng 
hành với người vị tu sĩ đáng thương này. Vị giám mục chủ phong có lẽ lâu 
lắm rồi mới được dịp phong chức nên ngài quên rất nhiều nghi thức mà chỉ 
có những người trong cuộc mới nhận ra. Một thánh lễ phong chức thật đơn 
sơ, giản dị không quay phim, không quà cáp mà chỉ có những tấm lòng.  
Sau thánh lễ là một buổi ăn trưa đơn sơ do những giáo dân quảng đại đóng 
góp vì gia đình tân chức chẳng còn ai. Cộng đoàn các Nữ tu Phan sinh và 
nhóm trẻ tham gia truyền giáo cũng bắt tay lo nấu nướng và chuẩn bị bàn 
tiệc. Vị chủ tịch quận tuy không là người công giáo nhưng ông cũng đóng 
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góp thêm chút đỉnh cho tân chức và cho mượn trụ sở Ủy ban để tiếp đãi 
khách. Nhìn cảnh ấy mà mình cảm thấy mủi lòng thay cho vị tân chức. Nghĩ 
lại ở Việt Nam mình dù có nghèo mấy chăng nữa thì ngày “vinh qui bái tổ” 
luôn được tổ chức rình rang dù sau đó phải trả nợ nhiều năm mới hết. Tuy 
nhiên khi nghĩ lại cũng thấy có cái hay vì đó mới là sống đúng theo tinh thần 
của Tin Mừng, tinh thần mà vị thánh sáng lập của các anh em Phan sinh đã 
nêu gương để sống và làm chứng cho Chúa. 

 
Sau những ngày bôn ba ở các giáo điểm truyền giáo vắng bóng linh mục ấy 
với việc tham dự thánh lễ chịu chức linh mục đơn sơ khi chúng tôi nghe lại 
lời nhắn nhủ của Đức giám mục chủ phong cho tân chức : “Con hãy tin điều 
vào Lời Chúa, hãy dạy điều con tin và hãy sống điều con dạy” mà mới 
ngày nào đây mình cũng được vị giám mục chủ phong dặn dò nhưng lắm lúc 
lại lãng quên vì mình chỉ muốn sống và làm theo   mình. Đây là lúc hâm 
nóng lại đời sống và lời cam kết của những người theo Chúa vì nếu không 
mình sẽ bị “cuốn theo chiều gió” lúc nào sẽ không hay. 
Hôm qua khi dự lễ bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời do người anh em 
đồng hương phụ trách, chúng tôi nhận được tin báo từ Việt Nam về sự ra đi 
của cha cựu Bề Trên Dòng Clemenet Lưu Minh Hoàng sau những tháng 
ngày vác thánh giá trên giường bệnh. Ngài là vị bề trên khả kính với tinh 
thần hiền hòa và đơn sơ đã để lại trong lòng chúng tôi nhiều sự ngưỡng mộ. 
Dù biết rằng sự ra đi nào cũng để lại những đau thương, mất mát nhưng 
chúng tôi sẽ cố gắng lấp vào những chỗ trống của những bậc cha anh và tiếp 
tục sống và làm chứng những nhân đức anh hùng của họ. Xin thắp lên một 
nén nhan cho hương hồn cha Clement. Xin Chúa sớm đưa cha về hưởng 
hạnh phúc với Ngài khi cha đã kết thúc tốt đẹp đời sống nơi dương thế.  
Rest in Peace. 
Paraguay, ngày 16 tháng 8 năm 2012 
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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 


