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Nguyện xin Đức Mẹ La Vang che chở 
hộ phù cho Dân Tộc Việt Nam chúng 
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TIN MỪNG 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
Lc 1, 39-56 
Hôm ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi 
tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa 
nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn 
đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn 
mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 
Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì 
này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên 
vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì 
Người đã nói với em." 

Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở 
vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái 
thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Ðấng Toàn Năng 
đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Ðời 
nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay 
biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những 
ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa 
ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ 
của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương 
xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời. 
Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hành đạo 
Chúng ta đừng hỏi cộng đoàn đã giúp gì cho chúng ta, nhưng tự hỏi chính 
mình, chúng ta đã cống hiến được gì cho sự phát triển của cộng đoàn. 
 
Abraham nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả 
như tìm được mười người thì sao? Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ 
không phá huỷ Xơđôm” (St 18,32). 
Tổ phụ Abraham đã nài xin Chúa tha phạt cho hai thành Xơđôm và Gômôra.  
Abraham đã trả giá với Chúa: Giả như trong thành có năm mươi người lành, 
chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chúa sẽ không phạt họ: "Nếu Ta tìm 
được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ 
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cho tất cả thành đó” (St 18,26). Abraham đã rút bớt dần tới con số 10 
người: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm 
được mười người thì sao?Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá 
huỷ Xơ-đôm” (St 18,32).Trong hai thành phố chỉ cần kiếm được 10 người 
tốt lành, Thiên Chúa sẽ không phạt cả thành. 
Chúng ta sống là sống cùng và sống chung với người khác. Con người có 
tính hợp quần xã hội. Mỗi gia đình là một đơn vị nhỏ, đơn vị nhỏ kết thành 
nhóm hội và những nhóm nhỏ kết hợp trở thành những cộng đoàn lớn. 
Chúng ta là những thành viên xây dựng nên cộng đoàn. Sống tinh thần 
tương trợ, đoàn kết lẫn nhau là một mời gọi khẩn thiết để bảo trì truyền 
thống văn hóa và hạt giống niềm tin. Trong thế giới hội nhập, chúng ta nhận 
ra có nhiều giá trị khác biệt trong các nền văn hóa. Sống trong xã hội muôn 
mầu, muôn dạng, chúng ta không thể sống co cụm, đóng khung và tách biệt 
khỏi dòng sống cộng đồng nhân loại. Lời cổ nhân: Đi một ngày đàng, học 
một sàng khôn. Giao lưu văn hóa giúp chúng ta mở rộng kiến thức và hội 
nhập đời sống. Giữ lấy cái tốt của mình và học cái hay của người. 
Trong đời sống đạo cũng thế, mọi người trong cộng đoàn giáo xứ có cùng 
chung một đức tin, một niềm hy vọng và một cùng đích. Tuy dù khác biệt 
ngôn ngữ, văn hóa, sắc tộc và truyền thống nhưng chúng ta vẫn có thể chia 
xẻ với mọi người các giờ kinh phụng vụ, giờ cầu nguyện và cử hành thánh 
lễ. Mỗi thành viên trong giáo xứ đều có trách nhiệm và bổn phận góp phần 
xây dựng, bảo trì và thăng tiến cuộc sống chung của Giáo Hội. Không riêng 
người Việt Nam, hiện nay trên thế giới mở rộng sự di dân lan tràn khắp các 
quốc gia. Các nhóm dân tộc hòa đồng chung sống và cùng nhau kiến tạo một 
cuộc sống xã hội tốt đẹp hơn. Sau hơn 30 năm sống trên xứ người, chúng ta 
có rất nhiều kiểu mẫu cộng đoàn đã được thành lập. Có những cộng đoàn 
công giáo tách riêng, tự tạo cho mình một hướng đi, một cuộc sống tự lập 
riêng rẽ và bảo trì các sinh hoạt riêng. Có những cộng đoàn hòa nhập, liên 
kết với chương trình sinh hoạt chung và trở nên thành phần của giáo xứ. Có 
những cộng đoàn giữ được cả hai là vừa sinh hoạt với Giáo xứ vừa giữ 
những truyền thống đặc biệt của riêng mình. Mỗi kiểu mẫu cộng đoàn đều 
có những điểm tích cực và tiêu cực riêng. 
Để giúp một cộng đoàn sinh hoạt sống động và hiệu quả, chúng ta cần gắn 
kết với nhau trong mọi hoạt động thường ngày. Một cộng đoàn muốn phát 
triển tốt phải có các cộng tác viên đắc lực thường xuyên. Chúng ta thử suy 
nghĩ về bản thân mình, nếu muốn sống tốt và sống khỏe, chúng ta cần phải 
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sinh họat, ăn uống, tập tành mỗi ngày. Ngày nào cũng phải ăn uống điều độ 
nhưng lâu lâu thêm vào những bữa tiệc thịnh soạn và những tụ họp tiệc tùng. 
Bữa ăn đơn sơ thường xuyên hằng ngày do vợ chồng nấu dọn mới là quan 
trọng. Của ăn hằng ngày sẽ nuôi dưỡng con người cả về tinh thần lẫn thể 
xác. Chính đây mới là chìa khóa của niềm vui và hạnh phúc. 
Chúng ta đang sống trong đất nước tự do, đương nhiên chúng ta có quyền 
chọn lựa cách sống riêng của mình. Về cách hành đạo, không ai có quyền 
đòi hỏi chúng ta phải cộng tác, gom góp hay phải làm việc này việc kia. 
Nhưng khi chúng ta tự nguyện liên kết với nhau trở thành một cộng đoàn, 
mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm liên đới với nhau. Việc sống đạo 
và hành đạo là do tấm lòng yêu mến của mỗi người. Có người nói rằng họ 
thích sống và chơi với người ngoại quốc hơn là người Việt Nam. Đây là 
quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Chúng ta biết mà trăm người trăm ý. 
Nhưng tục ngữ ca dao cũng nói: Có qua có lại mới toại lòng nhau. Sống 
trên đất khách quê người, chúng ta còn cần nương tựa nhau nhiều hơn nữa. 
Không chỉ vấn đề giao tế, công ăn việc làm mà còn cần đến tình người, tình 
đồng hương. Khi hữu sự chúng ta sẽ cần đến nhau để tìm sự nâng đỡ và chia 
sẻ.  
Chúng ta nghĩ thế nào về sinh hoạt cộng đoàn, nếu mỗi năm chúng ta chỉ đi 
tham dự vài lần vào các dịp chính như lễ Giáng Sinh, Lễ Tết Nguyên Đán, 
Lễ Quan Thầy, Lễ Phục Sinh…Làm sao cộng đoàn có thể sống còn được 
qua những ngày mùa Đông tuyết giá lạnh lẽo hoặc những ngày mùa Hè oi 
bức nóng nảy. Quanh năm suốt tháng chúng ta cứ tìm đến những nhà thờ 
tiện nghi, gần gũi và thông thoáng để tham dự phụng vụ. Hằng năm chúng ta 
chỉ  tham dự những lễ lớn đông người có tổ chức tiệc tùng, văn nghệ, hát 
xướng và sinh họat, có khác gì một năm chúng ta chỉ đi dự những bữa tiệc 
lớn. Làm sao chúng ta có thể phát triển tốt được nếu không có những bữa 
tiệc nho nhỏ hằng ngày. 
Nhìn vào mọi sinh hoạt của giáo xứ, chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một tổ 
chức nào cũng cần có những người nồng cốt. Nhóm nồng cốt sinh hoạt năng 
động, thường xuyên, trung tín và nhiệt tình. Nhóm này được kể như: Giả 
như tìm được mười người thì sao? "Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ 
không phá huỷ Xơ-đôm.” Có những việc rất ý nghĩa xảy ra hàng ngày ngay 
bên mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Có những anh chị em tự nguyện 
đứng ra chịu trách nhiệm phục vụ không công cho cộng đoàn ngày này qua 
tháng nọ. Có các thầy cô giáo hy sinh thời giờ để hướng dẫn và dậy dỗ các 
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con em. Các ca trưởng và ca viên hy sinh tập dượt để hát xướng phục vụ 
trong thánh lễ và cộng đoàn. Các thiện nguyện viên trong các ban ngành 
đoàn thể giúp sắp xếp, lau dọn và giữ trật tự hằng tuần. Có những việc 
không tên nho nhỏ nhưng thường xuyên đòi sự cố gắng hy sinh, nhiệt tâm và 
nhiệt tình làm cho cộng đoàn sống. 
Một việc rất ý nghĩa là sự cộng tác của các em giúp lễ. Việc tuy đơn sơ 
nhưng góp phần tích cực cho việc cử hành phục vụ cách nghiêm trang và 
cung kính. Xứ tôi giúp, có nhiều em giúp lễ nhưng đặc biệt có hai cô, 
Dhariana bắt đầu giúp lễ khi còn học ở trường Trung học, nay đã ra trường 
Đại học và Sherry Ann sắp ra trường Cao học. Hằng tuần hai cô vẫn đến 
giúp lễ vui vẻ và giúp lễ một cách trân trọng. Có lẽ các cô làm vì lòng yêu 
mến phục vụ và hưởng nếm sự gần gũi hơn trên cung thánh. Hoặc nhìn qua 
ca đoàn, số ca viên không đông lắm nhưng có số tuổi từ 15 đến 70 tuổi. Họ 
cùng tập và cùng chung lời ca tiếng hát phụng sự Chúa. Quả là hoa trái tốt 
đẹp. Thánh lễ mỗi tuần đều cần có ca đoàn hát xướng để tạo bầu khí cầu 
nguyện và mang lại sự sinh động phấn khởi cho mọi người. Nếu các ca viên 
chỉ chờ đến dịp lễ lớn mới đi tập hát thì suốt mùa quanh năm ai sẽ phục vụ 
đây.  
"Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm”. Chúa sẽ tha cả thành nếu 
tìm được 10 người. Trong mỗi cộng đoàn còn có biết bao người đang hy 
sinh âm thầm cầu nguyện mỗi ngày. Những cụ ông, cụ bà già cả liệt lào 
không đến nhà thờ được vẫn có thể giúp sức cho cộng đoàn qua lời cầu 
nguyện. Chúng ta biết trong Giáo Hội có nhiều dòng tu chiêm niệm, các tu sĩ 
nam nữ dành cả cuộc đời trong nhà Kín để ăn chay và cầu nguyện cho các 
sinh họat của Giáo Hội. Những cụ già sống tại gia sẽ trở thành nguồn sống 
cho cộng đoàn giáo xứ qua lời cầu nguyện của mình. Các cụ có thể dâng lên 
Chúa những buồn bực, khổ đau, cô đơn và chán chường. Đây sẽ là những 
hạt kinh thiêng liêng đẹp lòng Chúa. Nếu mỗi cộng đoàn giáo xứ có được 
những cụ già miệt mài trong đền thánh Chúa cầu nguyện cho con cái cháu 
chắt và mọi người thì tốt đẹp biết bao. Mẫu gương nguyện cầu của ông 
Simêon đã đón nhận và được ôm ẵm Chúa Hài Nhi (Lc 2,28) và bà Anna 
trọn đời sống thủ tiết ở trong đền thờ cầu nguyện (Lc 2,36). 
Mỗi người chúng ta có tên trong số 10 người mà tổ phụ Abraham đã kỳ kèo 
với Chúa. Chúng ta đừng trao trách nhiệm cho người khác sống đạo dùm, 
nhưng mỗi người hãy góp công sức và nhất là góp mặt với nhau để cùng xây 
dựng cộng đoàn giáo xứ tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng hỏi cộng đoàn đã giúp 
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gì cho chúng ta, nhưng tự hỏi chính mình, chúng ta đã cống hiến được gì 
cho sự phát triển của cộng đoàn. Cộng đoàn giáo xứ càng phát triển tốt mỗi 
người chúng ta càng được thừa hưởng những ân huệ và hoa trái tốt. Ước chi 
mỗi thành viên trong cộng đoàn liên kết với nhau trong yêu thương để phục 
vụ và đem niềm an vui hạnh phúc đến cho mọi người. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng, Bronx, New York. 

SỐNG ĐẠO 
Vài Nét Lịch Sử Linh Ðịa LA VANG 
Vào cuối thế kỷ 18, Việt Nam bị chia làm hai miền: Miền Bắc do Chúa 
Trịnh cai trị. Miền Nam do Nhà Nguyễn cầm quyền. Vì muốn thống nhất hai 
miền, Nhà Nguyễn yêu cầu Nước Pháp giúp đỡ. Nhưng nhóm trí thức, được 
gọi là nhóm "Văn Thân" phản đối việc can thiệp của Nước Pháp. Nhóm này 
tuyên bố Quang Trung làm Vua. Vua Quang Trung chiếm miền Bắc, nhưng 
chẳng may chết sớm, để lại quyền kế vị cho con là Cảnh Thịnh mới có 10 
tuổi. 
Tháng 8 năm 1798, các người cộng tác của Vua Cảnh Thịnh ra lệnh bách hại 
các người Công Giáo, vì Nhóm Văn thân quả quyết rằng: sự hiện diện của 
Nước Pháp là trách nhiệm của người Công Giáo. 
Bị bách hại, các tín hữu Công Giáo cùng với gia đình trốn vào rừng La 
Vang, cách xa làng mạc của họ khoảng 60 cây số. Ðể được can đảm đối phó 
với mọi khó khăn, mỗi ngày họ tụ họp nhau lần chuỗi Mai Khôi kính Ðức 
Mẹ Maria. 
Một ngày kia, Ðức Mẹ hiện ra, bồng Chúa Giêsu Hài Ðồng, có hai Thiên 
Thần hầu cận. Ðây là lần hiện ra thứ nhất và sau đó còn tiếp tục nhiều lần 
khác nữa. Ðức Mẹ an ủi nhóm tín hữu trốn tránh đó và hứa che chở họ khỏi 
các sự dữ. Tiếc thay tài liệu về những lần hiện ra này đã bị hủy hoại hay thất 
lạc trong thời kỳ chiến tranh, hoặc trong các thời bách hại sau này dưới thời 
các Vua Minh Mạng (1833), và Tự Ðức (1861). 
Năm 1886, các vụ bách hại chấm dứt. Một nhà nguyện đơn sơ được thiết 
lập. Nhà nguyện này không bao lâu trở nên quá nhỏ hẹp. Từ năm 1885, có 
nhiều nhà nguyện được xây cất tiếp theo nhau; nhà nguyện sau cùng, có ba 
chuông nhỏ, được Ðức Cha Eugenio Maria Giuse Allys (tức Ðức Cha Lý), 
lúc đó là Giám Mục đại diện Tông Tòa giáo phận Huế, làm phép. 
Trong những năm từ 1886-1928, La Vang thuộc giáo xứ Cổ Vưu, trong tỉnh 
Quảng Trị. Ðể đáp lại nhu cầu mỗi ngày mỗi nhiều của các đoàn hành 
hương, năm 1928 Ðức Cha Lý quyết định lập La vang thành một giáo xứ. 
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Năm 1958-1959, Ðại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc được tổ chức tại LaVang, 
với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Agagianian, Tổng Trưởng Bộ Truyền 
Giáo và là Ðặc Sứ của ÐTC Gioan XXIII. 
Ngày 13.4.1961, Các Giám Mục miền Nam Việt Nam họp nhau tại Huế, Và 
khấn hứa với Trái Tim Cực Sạch Mẹ Maria là sẽ xây cất một Ðền Thánh, 
khi hoàn cảnh cho phép và khẩn xin Ðức Mẹ ban tự do cho Giáo Hội và ban 
hòa bình cho hai miền Bắc-Nam. Và trong thư luân lưu ngày 8.08 cùng năm 
1961, các giám mục công nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn 
quốc. Ngày 22.08. 1961, ÐTC Gioan XXIII đã nâng nhà thờ La Vang lên 
bậc "Tiểu Vương Cung Thánh Ðường". 
Từ năm 1961, Ðền Thánh La Vang được mở rộng nhiều với các công việc 
tông đồ và các cơ sở khác nhau như: Quảng Trường Mân Côi, với các tượng 
diễn lại 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi; hai hồ nhỏ trên khu đất khoảng 6 mẫu 
tây; một bàn thờ bằng đá quí giá của miền núi Non Nước; một tượng Ðức 
Mẹ; một trung tâm tĩnh tâm được hoàn tất năm 1963; nhà trọ cho các đoàn 
hành hương, một giếng nước v.v... 
Sau khi thống nhất đất nước, ngày 01.5.1980, các Giám Mục họp nhau tại 
Hà Nội, long trọng tái xác nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn 
quốc. 
Về những cuộc hành hương đến LaVang, thì ngay từ năm 1901, các cuộc 
hành hương lớn có tính cách toàn quốc được tổ chức và tiếp tục cứ ba năm 
một lần, không kể các cuộc hành hương riêng tư, hoặc của miền nọ, miền 
kia, hay của các giáo xứ, giáo phận. Cuộc hành hương quốc gia sau cùng 
được tổ chức vào dịp Lễ Ðức Mẹ lên trời năm 1996, với sự tham dự rất đông 
đảo các tín hữu. Trong dịp này cũng có nhiều đoàn hành hương đến từ các 
nước ngoài. Và cuộc hành hương trong Tam Nhật 13-15 tháng 8 năm 1998, 
là một cuộc hành hương đặc biệt, để mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện 
ra, một biến cố lịch sử rất quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo Việt 
Nam. Vì là một biến cố rất quan trọng, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử Ðức 
Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Nội làm Ðặc Sứ thay mặt ngài và nhân danh 
ngài để chủ tọa các lễ nghi kỷ niệm. 

Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài 
Radio Veritas Asia, Philippines 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ  
Ðức Thánh cha kêu gọi liên đới trong mùa hè trong việc thăm viếng các 
bệnh viện hay nhà hưu dưỡng 
Roma - Hôm Chúa nhật 15 tháng 7 năm 2012, Ðức Thánh cha Benedicto 
XVI kêu gọi các tín hữu hành hương, trong thời gian nghỉ hè rằng: "Tôi mời 
gọi các bạn cũng chú tâm đến tất cả những người đang chịu đau khổ vì cô 
đơn và bị bỏ rơi (...). Xin đừng ngần ngại đến thăm họ!" 
Ðức Thánh cha đã nói với các du khách nói tiếng Pháp vào cuối buổi đọc 
kinh Truyền Tin ban trưa, tại sân trong của cung điện Castel gandolfo, ngài 
nói: "Kinh nguyện Truyền Tin Chúa Nhật này giúp cho tôi có niềm hân hoan 
được chào đón các bạn, là các tín hữu và khách hành hương nói tiếng Pháp. 
Thời gian mùa hè này cho phép một số người trong chúng ta được nghỉ 
ngơi." 
Ðức Thánh Cha mời gọi sống nội tâm và nói: "Thời gian này có thể cho mỗi 
người trong chúng ta một thời điểm thích nghi để suy nghĩ về chính đời sống 
chúng ta và để làm cho trái tim chúng ta cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ tha 
nhân và cho Thiên Chúa." 
Nhưng Ðức Thánh Cha Benedict XVI cũng mời gọi mọi người đi thăm 
những người bất hạnh nhất, theo bài học của Mẹ Maria: "Tôi mời gọi các 
bạn cũng chú tâm đến tất cả những ai đang đau khổ vì cô đơn và bị bỏ rơi, 
hoặc sống ngoài vỉa hè, hoặc trong các bệnh viện hay trong các nhà hưu 
dưỡng. Xin đừng ngần ngại đến thăm họ! Xin noi gương Ðức Nữ Ðồng 
Trinh Maria, xin hãy là những người mang Tin Mừng đến cho kẻ khác!" 
CÁC GIÁM MỤC PHILIPPINES PHẢN ĐỐI LUẬT SỨC KHỎE 
SINH SẢN CỦA CHÍNH QUYỀN MANILA 
MANILA: Các Giám mục Philippines đã mạnh mẽ phê bình luật ”sức khỏe 
sinh sản” được Quốc Hội Philippines bắt đầu thảo luận ngày mùng 6-8-
2012, và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước. 
Theo chương trình luật này chỉ được bắt đầu thảo luận ngày mừng 7-8-2012, 
nhưng các dân biểu phò tổng thống Benigno Aquino III đã gây áp lực để bắt 
đầu trước một ngày. Linh Mục Melvin Castro, chủ tịch ủy ban gia đình của 
Hội Đồng Giám Mục Philippines, phê bình thái độ trên đây của Quốc Hội là 
”phản dân chủ”. 
Cha cũng phê bình tổng thống Aquino là ”cứng lòng”, không biết lắng nghe 
ý kiến của những người chống lại luật nói trên. Luật này tìm cách giảm việc 
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sinh sản nơi dân nghèo và coi tuổi thích hợp cho việc giáo dục tính dục và 
sức khỏe sinh sản là từ lớp năm cho tới hết chương trình trung học. 
Một vài Giám Mục Phi cho rằng luật này được các nước Tây âu ủng hộ. Đức 
Cha Ramon Arguelles, Giám Mục Lipa, tố cáo các quyền lực nước ngoài 
”tàn sát dân nghèo và những người tin nơi Thiên Chúa. Đây là dấu chỉ của 
chủ trương đế quốc và những giới chức địa phương ủng hộ nó là các kẻ phản 
bội”. Đức Cha Arturo M. Bastes thì cho rằng luật này sẽ làm chậm trễ 
chương trình phát triển, vì nó nhắm giảm dân số bằng cách phòng ngừa 
không để cho trẻ em sinh ra. Nhưng như thế là phổ biến một nền văn hóa 
chết chóc và tối tăm của tội lỗi, trong khi đất nước cần thấy dân chúng lớn 
lên và tiến triển. 
Một luật sư trên đảo Sarmar cho biết quận lỵ của ông bị đe dọa không được 
trợ giúp, nếu không ủng hộ luật mới này. Trong buổi cầu nguyện ngày 4-8 
vừa qua Đức Tổng Giám Mục Angel N. Lagdameo, nguyên chủ tịch Hội 
Đồng Giám Mục Phi, hy vọng các dân biểu Quốc hội dành nhiều thời giờ 
hơn để thảo luận và sẽ nhận ra các thiếu sót của nó đối với công ích. Vì thế 
cả hai phe chống và thuận phải chú ý tới thiện ích của toàn dân (CNA 7-8-
2012) 

Linh Tiến Khải 

THÁNH LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN BOM NGUYÊN TỬ 
TẠI HIROSHIMA 

HIROSHIMA: Chúa Nhật mùng 5-8-2012 Đức Tổng Giám Mục Luigi 
Celata, nguyên Tổng thư ký Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã đồng 
tế thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Hiroshima, để tưởng niệm các nạn nhân 
của bom nguyên tử, nổ tại đây ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945. 

Ngỏ lời đầu thánh lễ Đức Tổng Giám Mục Celata đã định nghĩa vụ ném 
bom nguyên tử đó là một ”tội phạm kinh khủng”. Đức Cha đã ca ngợi thái 
độ can đảm và cương quyết của nhân dân Nhật ”đã biến đổi trang đen tối ấy 
của lịch sử nhân loại thành điểm tham chiếu sáng ngời dưỡng nuôi tin tưởng 
và hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn”. Tiếp đến Đức Tổng Giám Mục 
Celata mời gọi thắng vượt các khép kín và sợ hãi để rộng mở cho sự gặp gỡ 
với các người khác, cả khi họ khác biệt chúng ta, bằng cách thừa nhận rằng 
chúng ta tất cả đều là các thành phần của cùng một gia đình nhân loại, có 
chung một số phận. Vì thế cần phải chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Trong 
tính chất thánh thiêng của sự sống, trong các lựa chọn của lương tâm, nhất là 
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liên quan tới tôn giáo và trong phẩm giá của mọi người. Chúng ta được mời 
gọi hiệp nhất các năng lực tinh thần và vật chất để cộng tác với sự tin tưởng 
và niềm hy vọng vào việc xây dựng các xã hội công bằng và liên đới hơn, 
hầu có thể sống trong hòa bình và hòa hợp. Trong con tim của từng người và 
giữa các dân tộc ẩn núp cám dỗ của ích kỷ, đàn áp, thống trị, vơ vét của cải, 
thường là qua lừa đảo, bạo lực và chiến tranh. Vì thế tất cả những ai tin nơi 
Thiên Chúa và các người thiện chí phải phản ứng chống lại nguy cơ ấy bằng 
cách dấn thân phục vụ hòa bình, ủng hộ các giá trị tinh thần trong các truyền 
thống của mình. 

Cách đây 67 năm, lúc 8 giờ 14 phút sáng sáng ngày mùng 6 tháng 8 năm 
1945, máy bay bỏ bom ”Enola Gay” đã thả trái bom nguyên tử đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại xuống thành phố Hiroshima, khiến cho 250.000 
người chết ngay tại chỗ hoặc sau đó vì chất phóng xạ. Hậu qủa của bom 
nguyên tử vẫn còn kéo dài cho tới nay, vì con cháu của các nạn nhân vẫn 
tiếp tục bị tàn tật. Ba ngày sau, trái bom nguyên tử thứ hai tàn phá thành phố 
Nagasaki, khiến cho Nhật Bản phải đầu hàng. 

Hôm 6-8-2012 hàng chục ngàn dân Nhật đã tham dự buổi cầu nguyện tại đài 
tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử trong thành phố Hiroshima. Tại 
khắp nơi mọi người đã thinh lặng một phút để tưởng niệm biến cố buồn 
thương này. Phát biểu trong buổi lễ thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng 
năng lực nguyên tử, kể cả khi chỉ được sử dụng cho các mục đích hòa bình, 
vẫn luôn luôn nguy hiểm. 
Thật thế, hiện nay kho vũ khí hạt nhân trên thế giới có thể làm nổ tung trái 
đất này nhiều lần (SD 4-8-2012; RG 5-8-2012) 

Linh Tién Khải 

Bế mạc Ngày Thánh Mẫu Dòng Đồng Công ở Missouri 

 
MISSOURI - 8/5/2012 Chủ tế Thánh lễ Đại Trào bế mạc Ngày Thánh Mẫu 
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là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - giáo phận Thái Bình – Việt Nam vào 
lúc 7:15 am. 

Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô có lời chào mừng đến Cha 
Giám Tỉnh, quý cha quý thầy dòng Đồng Công cùng cộng đoàn dân Chúa. 
Đức Cha cũng có lời cám ơn vì lời mời của Cha Giám Tỉnh và nhà dòng đã 
mời Cha chủ tế Thánh Lễ hôm nay. 

Dẫn vào Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sám hối vì có những lần đã 
rước Chúa một cách bất xứng … xin lỗi Chúa vì đã những lần đã không 
nhận ra tình yêu của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể  
Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn nhìn lên Chúa Giêsu là 
Đấng đã ban sự sống cho cộng đoàn. Không chỉ Chúa ban cho người Kitô 
hữu nhưng Chúa còn ban lương thực cho trần gian. Ngài gửi đến cộng đoàn 
câu chuyện của nhà thần học gia Anthony: Có một ông bố kia, sau khi thấy 
con cháu mình đói và bệnh đã đi tìm thuốc và lương thực cho con cháu. 
Nghe kể thuốc và lương thực kia ở chốn rừng sâu và ông đã không quản 
ngại để đi đến đó để lấy thuốc cho con cháu. Khi đến đó và lấy được thuốc 
thì ông bị thú dữ cắn xé và sống trong tình trạng dở sống dở chết. Con cháu 
đã nhận được thuốc đó và ông qua đời. Khi ông qua đời thì con cháu không 
dùng thuốc nhưng lập bàn thờ để tôn thờ công trạng của cha mình và mời 
mọi người đến chúc tụng … 

Câu chuyện đó nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta là Chúa Giêsu đã chết, đã 
để lại cho chúng ta bánh Trường Sinh nhưng nhiều khi chúng ta cất giữ và 
tôn vinh chứ không dùng … 

Và Ngài cũng gởi đến cộng đoàn câu chuyện có một chủ nhà kia đã khước 
từ người ăn mày vì người ăn mày này oán trách Chúa. Chúa nói với ông chủ 
nhà rằng Chúa đã chịu đựng sự chửi rủa của ông này suốt 50 năm, vậy mà 
ông ấy mới chửi ông có 1 lần thôi mà ông đã khước từ …  

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi mỗi người sau khi nhận 
Bánh Trường Sinh từ Chúa thì cũng trở nên những mụn bánh, những mảnh 
bánh trao ban cho người khác.  

Trước khi nhận phép lành cuối Lễ, Cha Tôma M. Nguyễn Huy Châu có đôi 
lời với cộng đoàn. Ngài nhắc lại sự cố thời tiết tối qua. Với sự cố đó, Ban Tổ 
Chức thấy phép lạ qua trời mưa. Trong hoàn cảnh trời mưa đó nhưng cộng 
đoàn dân Chúa vẫn ngồi dưới mưa để chời đợi Thánh Lễ. Và, các ban ngành 
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đã phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng trong hoàn cảnh khó khăn của 
thời tiết. 

Cha Tôma đại diện Nhà Dòng cảm ơn quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam 
nữ và toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ 35 
này. Ngài cũng công bố Ngày Thánh Mẫu năm 2013. Ngày Thánh Mẫu năm 
2013 sẽ khai mạc vào Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2013 với chủ đề: 
“Phúc cho Bà là kẻ đã tin”. 

Sau lời của Cha Châu, một hồi trống khá dài và hoành tráng của Nhóm 
Thiếu Niên Lasan nổi lên. 
Nhận phép lành cuối Lễ của Đức Cha xong, mọi người lần lượt lên đường 
trở về nơi sở tại, với công việc thường nhật của mình. 
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã đổ muôn phúc lành cho đoàn con cái từ khắp 
muôn phương về đây dự Ngày Thánh Mẫu. 

Anmai, CSsR 

Sau Thế vận hội Olympic 2012, một vận động viên Tây Ban Nha sẽ gia 
nhập chủng viện 

Đinh Lăng 

 
WGPSG -- Carlos Ballve –vẫn được bạn bè gọi là “Litus”– chơi vai hậu vệ 
trong đội tuyển khúc côn cầu của Tây Ban Nha đang dự tranh Thế vận hội 
Olympic London 2012, cho biết: sau khi Thế vận hội kết thúc, anh sẽ gia 
nhập chủng viện tại Bỉ để trở thành linh mục. 

Theo nhật báo El Pais của Tây Ban Nha, dù anh luôn coi mình là một tín 
hữu, nhưng chỉ mãi đến năm 2005 anh mới nhận thức được tầm quan trọng 
của Thiên Chúa trong đời sống của mình. 

Mùa hè năm đó, mọi sự bắt đầu thay đổi khi anh thi đấu giải vô địch thế giới 
U21. Anh nói: “Chúng tôi khởi đầu thật tệ, đến nỗi vào ngày Chúa nhật, tôi 
đi lễ và giao hẹn với Chúa: Tôi nói với Chúa, nếu Chúa thay đổi chuyện này, 
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tôi sẽ đi Medjugore với cha tôi. Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Chưa bao giờ 
đội U21 giành được một huy chương, và lần ấy chúng tôi xếp thứ ba”. 

Ballve đã giữ lời hứa và đi Medjugore. Tuy nhiên, anh nói rằng cuộc sống 
của anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đi chơi với các cô gái, tiêu tiền 
như rác, và chẳng hề cầu nguyện”. 

Nhưng “có điều gì đó bên trong tôi nói rằng: ‘Litus, bạn đang được tự do 
làm những gì bạn muốn, nhưng hiện nay bạn chẳng có hạnh phúc’”. 

Mặc dù đang là cầu thủ giỏi nhất, anh đã quyết định bỏ cuộc chơi để đi tìm 
Chúa. 

“Tôi nói với Ngài: ‘Con không biết mình đã làm gì sai. Có những điều kỳ lạ 
đang diễn ra. Con muốn đến thú nhận với Chúa, này con đây, Chúa hãy làm 
những gì Chúa muốn’”. 

Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi, và anh chỉ xin Chúa cho anh thực hiện 
ước mơ được tham gia Thế vận hội. 

Vì thế Ballve gọi thời gian của mình tại Thế vận hội Olympic cho đến nay là 
“một kinh nghiệm phi thường và quý giá”. Anh nói rằng anh hy vọng 
“không chỉ giành chiến thắng, nhưng còn lớn lên trong đời sống đức tin, và 
chia sẻ điều ấy với những người khác nữa từ khắp nơi trên thế giới”. 

(CNA/EWTN News, 3-8-2012) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Lễ trọng buộc 

Lễ vọng:  14/8/2012: 7:00 pm 

Lễ trong ngày: 15/8/2012: 7:30 am, 5:30 pm, 7:00 pm 

Tiểu Sử Cộng Đoàn Mẹ La Vang Winchester 

Vào những năm thập niên 90 vùng Hemet, California có rất ít người Việt 
sinh sống. Dịp Tết Nguyên Đán năm Kỷ Mão(16/2/1999), 3 tu sĩ Việt Nam: 
thày Đinh Quang Huy, thày Nguyễn Bảy và thày Đỗ Văn Hiến thuộc Dòng 
Chúa Thánh Thần tại nhà thờ Our Lady of The Valley/ Hemet đến chúc Tết 
và làm quen với các gia đình ông bà Nghị, ông bà Khuê, anh chị Thu-Oanh 
và anh chị Thuận-Lan để hâm nóng lại chút tình đồng hương nơi miền đất xa 
xôi hẻo lánh, xứ lạ quê người này. 

Sau khi được thụ phong linh mục (11/2000), cha Giuse Maria Đinh Quang 
Huy được bổ nhiệm làm cha phó nhà thờ Our Lady of the Valley vào tháng 
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01/2001. Cha Huy đã quy tụ những gia đình Công Giáo VN ở Hemet gồm 
các gia đình anh chị Nghĩa-Hạnh, Thuận-Lan, Thu-Oanh, Khôi-Tuyết , 
Bình-Quý, Nghĩa-Tiên. Cha Huy đã chính thức xin phép Tòa Giám Mục San 
Bernardino thành lập Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Hemet. 

Những Thánh lễ Chủ Nhật bằng tiếng Việt đầu tiên của Cộng Đoàn tiên khởi 
được cử hành vào lúc 5:00 pm chiều CN tại Hội Trường nhà xứ Our Lady of 
the Valley.   

Trước giờ lễ cha Huy dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, chỉ dẫn các em làm 
bài tập và tập hát lễ cho Cộng Đoàn. Sau Thánh Lễ cha con, cháu chắt cùng 
quây quần ăn cơm tối thân mật với những món ăn đã được các bà mẹ sửa 
soạn trước ở nhà. Một năm sau số giáo dân gia tăng thêm: gia đình bác 
Tuấn, bác Linh, anh chị Ngọc-Liên, anh chị Sơn-Nga, anh chị Nam-Hoa, gia 
đình anh Thịnh. Có lẽ cái duyên ăn uống của CĐ phát sinh từ đây. Ăn uống 
đã được nâng lên thành văn hoá ẩm thực. Mỗi lần tổ chức liên hoan những 
bàn tay ngọc bên bếp hồng trong CĐ đã trình làng đủ mọi món ăn từ cao 
lương mỹ vị đến những món khoái khẩu dân dã. 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, những buồn vui 
cuộc đời. Những buổi họp mặt như vậy không thể thiếu phần văn nghệ cây 
nhà lá vườn hát cho nhau nghe để truyền cho nhau chút hơi ấm tình người. 

Hemet nắng hạ vàng rực rỡ 
Gió đùa tung tóc rối em tôi 
Hoa đồng cỏ nội níu chân người 
Hemet đẹp hồn nhiên thôn dã 
Da em nâu sáng màu nhân ái 
Đất cháy khô nóng bỏng tình người 
Nếu mai xa cách Hemet rồi 
Kỷ niệm ơi đong đầy thương nhớ… 

Tháng 10/2003 cha Huy tổ chức Hội Chợ gây quỹ để tu bổ nhà thờ giáo xứ. 
CĐ Việt Nam tham gia 2 gian hàng: gian hàng ăn uống do anh chị Bình-Quý 
và Thu-Oanh phụ trách, gian hàng trò chơi do anh chị Thuận-Lan và em Trí 
Mai thực hiện. Hội Chợ này đã trở thành truyền thống được tổ chức vào 
tháng 10 hàng năm tại nhà thờ Our Lady of the Valley.   

Sau nhiệm kỳ 4 năm làm cha phó xứ, cha Huy được nhà Dòng thuyên 
chuyển về Houston, Texas làm giám đốc Tiểu Chủng Viện. Cha Nguyễn 
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Bảy thay thế cha Huy. 

Cha Bảy tiếp tục duy trì Thánh lễ CN cho Cộng Đoàn Công GiáoVN/Hemet 
được 7 tháng, sau đó cha nhận được bài sai về Viện Thần Học ở Chicago 
làm cha giáo. 

Sau khi cha Bảy đi Chicago, Cộng Đoàn Công Giáo VN/Hemet không còn 
Thánh Lễ VN, chấm dứt giai đoạn đầu tiên trong quá trình hình thành Cộng 
Đoàn Công giáo VN/ Hemet. (2002- 2004) 

Thời gian cha Huy làm cha quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo VN, Soeur 
Kim-Phượng thuộc Dòng Nữ Ngôi Lời Nhập Thể thường xuyên đến sinh 
hoạt với Cộng Đoàn. Soeur Kim-Phượng là Counselor trong bệnh viện ở St. 
Bernardino. Mặc dù bận rộn nhưng Soeur vẫn dành thời giờ đến cùng dâng 
Thánh Lễ với Cộng Đoàn nhỏ bé thuở ấy. 

Trong suốt 2 năm gián đoạn sinh hoạt của Cộng Đoàn Công Giáo VN/ 
Hemet, cha Huy và Soeur Kim-Phượng luôn quan tâm tìm kiếm một cha 
Việt Nam đến giúp Cộng Đoàn. Soeur Kim-Phượng đã giới thiệu cha Mai 
Trung và cha Nguyễn Đương thuộc Dòng Ngôi Lời cho Cộng Đoàn nhưng 
cha Trung bận công tác cho Văn Phòng Ơn Gọi của nhà Dòng nên không thể 
nhận lời; cha Đương làm cha phó nhà thờ chính tòa St. Bernardino đồng thời 
cũng đã đang giúp một Cộng Đoàn VN khác nên không thể đóng thêm vai 
trò cha quản nhiệm nữa. 

Một thời gian sau chị Oanh được cha Mai Trung báo tin có cha Việt Nam 
thuộc dòng Ngôi Lời mới về giúp giáo xứ Blessed Kateri Tekakwitha/ 
Banning. Sau khi liên hệ, cha Giuse Nguyễn Trọng đã nhận lời giúp Cộng 
Đoàn Công Giáo VN/Hemet ngay vì ngài cũng đã được Đức Giám Mục giáo 
phận giới thiệu về Cộng Đoàn nhỏ bé này. (CĐ chân thành cám ơn cha 
Trung đã làm mai rất mát tay nên chuyện tình duyên giữa CĐ và cha Trọng 
vẫn vui vẻ đầm ấm như thủa nào!) 

Thời gian Cộng Đoàn không có Thánh Lễ CN, Cộng Đoàn vẫn tổ chức đọc 
kinh liên gia đầu tháng để duy trì những mối giây liên hệ thân thiết giữa các 
gia đình trong Cộng Đoàn. Tin vui cha Trọng đến giúp Cộng Đoàn đã được 
mọi người đón nhận như một Hồng Ân của Thiên Chúa dành cho những đứa 
con côi cút. 

Một hội nghị bàn tròn gồm anh Nghĩa, anh Bình, chị Oanh được mở ra để 
lên kế hoạch sinh hoạt cho Cộng Đoàn. Sau những buổi thảo luận, các anh 
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chị quyết định dời địa điểm sinh hoạt từ trong Hemet ra Winchester vì nhận 
thấy chiều hướng ngày càng gia tăng dân số người Việt ở các thành phố 
Temecula, Murrieta và Winchester. 

Lúc bấy giờ Bác Đoan, (chú của anh chị Khôi-Tuyết) đang làm thừa tác viên 
Thánh Thể tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta. Bác Đoan đã giới thiệu 
Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam với cha xứ Tom Burdick. Anh Bình đại 
diện Cộng Đoàn đến trình bày nguyện vọng với cha xứ. Sau khi cha Tom 
gặp gỡ và thảo luận với cha Trọng, Cộng Đoàn Công Giáo VN được tiếp 
nhận như một thành viên mới của giáo xứ Blessed Teresa of Calcutta. 

CN ngày 12/08/2007 Thánh Lễ đầu tiên của Cộng Đoàn VN được tổ chức 
tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta/ Winchester do cha quản nhiệm Giuse 
Nguyễn Trọng cử hành. 

Khi Cộng Đoàn tiên khởi còn sinh hoạt ở trong Hemet, vào mỗi dịp Noel 
các anh chị em đã có thói quen quyên tiền và nhờ cha Huy gởi về VN làm 
việc bác ái tông đồ. 

Dịp lễ Noel 2007 trong tinh thần “sống nhập thế_ chia sẻ kiếp người”,   
Cộng Đoàn tiếp nối truyền thống tổ chức “bữa cơm tình thương” gây quỹ 
giúp những người bị bệnh HIV, những trẻ em mồ côi, những công cuộc 
truyền giáo bên quê nhà. Số tiền thu được sau buổi gây quỹ 2007 là $ 2,585 
USD. Bữa “cơm tình thương” sau đó đã trở thành truyền thống vào mỗi dịp 
Noel hàng năm.   
Noel 2008 thu được: $ 4,600.00 
Noel 2009 thu được: $ 6,023.00 
Noel 2010 thu được: $ 6,483.45 
Noel 2011 thu được: $ 7,263.54 

Vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, CN 17/08/2008 lần đầu tiên Cộng 
Đoàn đã tổ chức một ngày picnic tại Lake Skinner Park để mừng lễ Quan 
Thày. Buổi picnic quy tụ khoảng 170 người gồm mọi thành phần già trẻ lớn 
bé. Cộng Đoàn đã có một ngày vui chan hòa tình yêu thương, thắt chặt thêm 
tình đoàn kết Cộng Đoàn. Ngày picnic CĐ mừng lễ Quan Thày Mẹ La- 
Vang cũng đi vào truyền thống từ đấy. 

Cuối tháng 8/2008 thày Joseph Nguyễn Minh dòng Ngôi Lời thực tập mục 
vụ tại giáo xứ Blessed Kateri Tekakwitha/ Banning đến giúp tập hát cho ca 
đoàn vào mỗi cuối tuần. Thày Minh còn huấn luyện cho các em Kelly 
Nguyễn và Trí Mai đệm đàn. Thời gian trước vì không có ca trưởng nên 
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ca đoàn thường mở CD Thánh Ca để hát theo mỗi khi cử hành Thánh Lễ nên 
cha Trọng đã ưu ái đặt tên cho ca đoàn: “ca đoàn to gan”. Sau một năm dưới 
sự hướng dẫn của thày Minh, ca đoàn đã nâng cao tiếng hát góp phần ca 
tụng Thiên Chúa trong các Thánh Lễ và các buổi phụng vụ của Cộng Đoàn; 
Lễ Phục Sinh 2010 Ca đoàn đã mang tên mới (4/4/2010): Ca Đoàn Thánh 
Linh do hai ca trưởng Dung Nguyễn và Thiện Lê hướng dẫn. 

Ngày 2/11/2008 Tờ Thông Tin hàng tháng của Cộng Đoàn ra đời.  

Ngày 6/3/2011 Bản Tin Hàng Tuần của CĐ ra số đầu tiên, cho tới nay đã 
được tròn 75 số phát hành. 

Ngày 9/11/2008 Ban Mục Vụ của Cộng Đoàn gồm những quý vị tình 
nguyện phục vụ Cộng Đoàn chính thức ra mắt: 

(nhiệm kỳ 2 năm: 15/08/2008 _ 15/08/2010) 
_ Linh mục quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Trọng, SVD 
_ Chủ tịch: Vũ Thế Bình 
_ Phó chủ tịch nội vụ: Vũ Thị Kim Oanh 
_ Phó chủ tịch ngoại vụ: Nguyễn Thanh Tâm 
_ Thư k ý : Trần Đức Dũng 
_ Thủ quỹ: Vũ Thị Bạch Tuyết 
_ Trưởng Ban Phụng Vụ: Mai Quang Thuận 

Cộng Đoàn đã chọn Mẹ La Vang làm quan thày và chọn danh xưng của 
Cộng Đoàn: Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Winchester.  Lễ Mẹ Maria Hồn 
Xác Lên Trời hàng năm là ngày mừng quan thày Cộng Đoàn.  

Ngày 30/11/2008 Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa bắt đầu sinh hoạt sau các Thánh 
Lễ CN. Nhóm được thày Đỗ Trường lúc ấy đang thực tập mục vụ tại giáo xứ 
St. Catherine of Alexandria, Temecula hướng dẫn. Cuối tháng 5/2009 thày 
Trường trở về Đại Chủng Viện ở San Antonio, Texas hoàn tất chương trình 
thần học, nhóm Chia Sẻ Lời Chúa tạm ngưng. 

Dịp lễ Thanksgiving 2008 cha xứ Tom đã tổ chức một thánh lễ Tạ Ơn đa 
văn hóa, lần đầu tiên quy tụ 3 cộng đoàn nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Việt Nam cùng chung lời ca tiếng hát tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày 
Tạ Ơn truyền thống của đất nước Hoa Kỳ.  

Ngày cuối năm âm lịch Mậu T  ý (CN 25/01/2009) Cộng Đoàn đã tổ chức 
Thánh Lễ đón mừng tân niên. Sau Thánh Lễ mọi người hân hoan hái lộc Lời 
Chúa và nhận tiền lì xì của cha quản nhiệm. Cha Trọng còn hào phóng lì xì 
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cho Cộng Đoàn một con bò để ăn Tết. Bữa tiệc tất niên và đón mừng xuân 
mới Kỷ Sửu được tổ chức ngay sau Thánh Lễ tại hội trường mini Thu-Oanh, 
quy tụ rất đông bà con người Việt ở địa phương và các vùng lân cận cùng 
đến ăn Tết tha hương. Trong bữa tiệc ngoài cha quản nhiệm Nguyễn Trọng 
còn có sự hiện của cha xứ Tom Burdick và bà Olivia Obregon, người phụ 
trách văn phòng mục vụ giáo xứ Blessed Teresa of Calcutta, cha xứ Edmund 
Gomez ở nhà thờ St. James the Less tại Perris, cha Toàn Minh (Perris, 
Riverside), cha Trần Xuân (Lakeside, CA). Trong bầu không khí tưng bừng 
đón xuân, lần đầu tiên giới trẻ trong Cộng Đoàn, dưới sự hướng dẫn của 
thày Minh Nguyễn đã biểu diễn một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn 
mang đậm nét quê hương dân tộc. Mùa xuân đã thực sự đến với Cộng Đoàn 
Mẹ La Vang, Winchester kể từ Tết Kỷ Sửu khi các tài năng trẻ của Cộng 
Đoàn nở rộ như hoa lá mùa xuân, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho Cộng 
Đoàn chúng ta. 

CN 01/02/2009 lớp Giáo L ý  & Việt Ngữ khai giảng quy tụ khoảng 15 em 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, dưới sự hướng dẫn của cô Kim Lý và thày Trí 
Mai. Lớp học sinh hoạt 1 tiếng  rưỡi đồng hồ trước giờ Thánh Lễ CN. Lớp 
Giáo Lý & Việt Ngữ vẫn còn sinh hoạt cho đến ngày hôm nay do các thày 
cô Trí Mai, Phát Nguyễn và Kim-Liên Lương hàng tuần tận tình hướng dẫn 
các em. Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ đã trở thành nơi gặp gỡ hàng tuần không 
thể thiếu của các em thiếu nhi trong CĐ. Các em sinh hoạt thân thiết với  
nhau như anh chị em một nhà trong sự hồn nhiên, vui tươi, lành mạnh.  

Tính cho đến ngày hôm nay(12/8/2012) Cộng Đoàn ĐMLV đã được tròn 5 
tuổi, tổng số gia đình ghi danh gia nhập Cộng Đoàn là 75. CĐ đã có hai 
nhiệm kỳ Ban Mục Vụ do CĐ bầu chọn. 

Ngày CN 8/8/2010 Ban Mục Vụ được CĐ bầu chọn lần đầu tiên chính thức 
tuyên hứa nhận chức trước cha quản nhiệm và CĐ cho nhiệm kỳ 2010-2012. 
Ban Mục Vụ gồm: chủ tịch, ủy viên ngoại vụ, ủy viên xã hội, ủy viên thư 
ký, ủy viên Lời Chúa, ủy viên Thánh Thể, ủy viên  Phòng Thánh, ủy viên 
Thánh Nhạc, ủy viên Giáo Lý, ủy viên ca đoàn, ủy viên giới trẻ, ủy viên kế 
toán và ủy viên truyền thông và ủy viên âm thanh.  

Ngày CN 10/6/2012 Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 2012-2014 đã tuyên hứa nhận 
chức. 

Hàng năm Cộng Đoàn ĐMLV đều tổ chức ba ngày truyền thống: Ngày 
mừng lễ quan thày Mẹ La Vang vào trung tuần tháng 8 hàng năm, ngày 
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mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh và bữa cơm tình thương tặng quà cho Chúa 
Hài Đồng và ngày hội Xuân mừng Tết Nguyên Đán. Những ngày họp mặt 
truyền thống đã quy tụ không chỉ mọi thành viên trong CĐ mà còn có sự 
hiện diện của rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, bạn bè thân hữu và đồng 
hương cùng đến tham gia với CĐ. 

Hai ngàn năm xưa Chúa Giêsu đã dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em 
bé để nuôi hơn năm ngàn người ăn; hôm nay Chúa đã dùng 6 gia đình đầu 
tiên như 6 viên đá xây nền móng cho CĐ ĐMLV bây giờ. Chúa vẫn hằng 
mong muốn mỗi người đóng góp một phần nhỏ bé của chúng ta bằng lời cầu 
nguyện đơn sơ chân thành, bằng tài năng, bằng thời giờ, bằng công sức, 
bằng những “đồng bạc cắc bà goá” để xây dựng CĐ ĐMLV ngày càng phát 
triển thành một CĐ đức tin, một CĐ sống đạo thực sự. 

Chân thành cám ơn cha Huy, anh chị Thu-Oanh, anh Bình, anh chị Nghĩa-
Hạnh, anh chị Khôi-Tuyết, anh chị Thuận-lan đã cung cấp những dữ liệu để 
viết nên Tiểu Sử Cộng Đoàn Mẹ La Vang Winchester.  

Xin qu ý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn bổ túc những thiếu sót nếu có. 
 
Chân thành cám ơn. 
Nguyễn Quang Dung 
Hiệu đính ngày 10/8/2012 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bốn Mươi Năm Một Dòng Lệ  

LTS: Bà Lê Tín Hương hiện ở California, là một nhạc sĩ, cũng là một nhà 
văn, qua cha cố Trọng đang nghỉ hưu tại Orange County, California, gởi 
cho chúng tôi câu chuyện về Ơn Lạ của Mẹ La Vang ban cho gia đình bà 
cách đây 40 năm.     

Tôi rời nhà lúc sáu giờ sáng Chủ Nhật. Lái xe trong cơn mưa tầm tã, trên 
con đường dài vẫn còn mù mờ tối của một buổi sáng mùa đông lạnh, đối với 
tôi là một việc làm gần như rất hiếm hoi. Ngày cuối tuần, nhất là những sáng 
trời mưa, tôi vẫn có cái thú rúc trong chăn và nằm nướng. Cây đàn Tây Ban 
Cầm được gác sẵn bên góc đường để tôi có thể với tay kéo lên bất cứ lúc 
nào, và ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhã hứng... Những dòng nhạc về 
mưa, về thân phận lúc đó lại có cơ hội tiếng thăng tiếng trầm đến với cuộc 
đời... 
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Riêng sáng hôm nay, lòng tôi nao nao mong đợi. Tôi thức dậy sớm. Sau một 
chút trang điểm nhẹ nhàng, tôi chọn cho tôi chiếc áo màu trắng, khoác ngoài 
chiếc áo ấm màu đen và sẵn sàng chờ giờ ra xe. Trời chưa thấy sáng và giờ 
đi hãy còn sớm. Tôi bâng khuâng ngồi nhìn ra khung cửa, mưa vẫn còn nặng 
hạt, dấu chỉ báo hiệu cho một cơn mưa có thể kéo dài đến chiều... 

Liên tưởng đến buổi Thánh Lễ Ðại Trào mà tôi sẽ tham dự sáng nay, khai 
mạc năm Toàn Xá 200 năm Ðức Mẹ Lavang và kỷ niệm 10 năm phong 
thánh, 117 vị anh hùng Tử Ðạo Việt Nam. Tôi bỗng thấy lòng lâng lâng xúc 
động. Ngoài sự cảm phục về tấm gương sáng ngời tình yêu và tuyên xưng 
đức tin của các Thánh Tử Ðạo, thì mỗi khi nhắc đến Mẹ La-Vang, là gợi lại 
trong tôi hồi tưởng về một khung trời thơ ấu xa xưa với biến cố trọng đại đã 
đến với gia đình tôi cách đây 40 năm về trước, vào một ngày mưa gió như 
hôm nay... 

Năm 1958, ba tôi làm việc tại bệnh viện Trung Ương thành phố Huế. Mỗi 
tháng ông vẫn cùng các bác sĩ đi thanh tra các bệnh viện nhỏ ở các vùng lân 
cận. Hôm ấy, ông sửa soạn đi thăm bệnh viện Quảng Trị, cách thành phố 
Huế khoảng 65 cây số về phía Tây Bắc. 

Tôi còn nhớ rõ sáng hôm ấy trời mưa lạnh. Những cơn mưa mà những ai đã 
từng ở Huế chắc chắn không thể nào quên được. Mưa tầm tã, rả rích kéo dài 
từ ngày này sang ngày khác tưởng chừng như vô tận. Ba tôi chuẩn bị lên 
đường. Chiếc xe chở ông cùng ba vị bác sĩ và một nhân viên bệnh viện đã 
đón ông ở ngoài cổng. Ba tôi mặc vào người chiếc áo jacket bằng da và dặn 
dò mẹ tôi một vài điều gì đó rồi vội vàng ra xe. 

Bước xuống mấy bậc thềm ông gặp ngay cha Luận đang bước vào. Cha Cao 
Văn Luận cùng quê quán với cha tôi, Ngài rất gần gũi và thương yêu gia 
đình tôi. Một trong những mong mỏi của Ngài là được thấy gia đình tôi theo 
Ðạo. 

Tuy rất kính và quý mến cha nhưng điều đó với ba mẹ tôi là một trở ngại 
lớn, không thể nào thực hiện được. Cả hai bên nội ngoại tôi không ai có 
Ðạo. Mẹ tôi đồng thời lại là một Phật Tử. Bà đã quy y, pháp danh Nguyên 
Khai. Bà cũng đã từng xây chùa cho làng ngoại tôi tại Huế. Mẹ tôi là một 
người đàn bà có học. Như đa số những bà mẹ Việt Nam khác rất hiền lành 
và nhẫn nhục. Cả cuộc đời hy sinh cho hạnh phúc của chồng con, nhưng 
trong vấn đề tín ngưỡng thì lại rất cương quyết, chẳng thể nào lay chuyển 
được. Ba tôi biết thế nên ông rất tôn trọng mẹ tôi mặc dầu ông rất kính mến 
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cha Luận. 

Cha Luận gặp ba tôi, Ngài bắt tay rất vui vẻ, Ngài đưa cho ba tôi một tấm 
ảnh và bảo: "Tôi mới đi kiệu ngoài La-Vang về. Tôi kính cho ông một tượng 
ảnh của Mẹ La-Vang. Ðức Mẹ đã làm nhiều phép lạ và rất linh thiêng. Ông 
hãy giữ lấy mà cầu nguyện." 

Ba tôi cười cười, nói cám ơn cha, rồi thuận tay ông nhét tấm ảnh vào túi 
trong của chiếc áo da. 

"Con phải đi ngay cha à, mọi người đang đợi con ở ngoài kia." Vừa nói ba 
tôi vừa chào từ giã cha rồi ra xe. 

Tôi nhìn theo chiếc xe chở ba tôi khuất dần, khuất dần sau màn mưa dày 
đặc... 

Buổi chiều trong khi người nhà chuẩn bị bữa cơm, chúng tôi ngồi nghe mẹ 
kể chuyện. Mẹ đang kể một đoạn trong câu chuyện "những kẻ khốn cùng" 
(les misérables) của văn hào Victor Hugo thì chúng tôi nhận được hung tin. 
Chiếc xe chở ba tôi và bốn người nữa đã bị lật tại cầu Giồng Quảng Trị và 
chìm xuống sông. Tất cả đều tử nạn. Bệnh viện báo tin và yêu cầu gia đình 
ra ngay hiện trường để nhận xác đồng thời để tẩm liệm tại chỗ cho thân 
nhân... 

Trước biến cố bất ngờ đó, mẹ tôi như người bị sét đánh. Bà run rẩy rững sờ 
ôm lấy tôi. Làm sao tôi có thể diễn tả hết nỗi đau đớn trong lòng mẹ lúc ấy... 
(giờ đây sau biết bao lần chứng kiến những chia ly, tử biệt, tôi mới ngậm 
ngùi thấm thía được niềm đau đớn của những nỗi đợi chờ tuyệt vọng), chỉ 
biết là đã nhìn thấy mẹ đầm đìa nước mắt và cả chúng tôi nữa... 

Ngoài kia dòng lệ của đất trời vẫn hững hờ rơi... 

Mẹ tôi và chị em tôi theo chiếc xe của bệnh viện ra Quảng Trị nhận xác cha. 
Ðến nơi, tại một trạm gác nhỏ nằm cuối chân cầu, xác của ba vị bác sĩ và 
nhân viên bệnh viện đã được vớt lên. Còn thi hài của ba tôi thì chưa tìm 
thấy. Người ta chưa vớt được ba tôi nhưng mọi người xác định là ông cũng 
cùng một số phận với những người đã tử nạn; nhất là ông đã chìm sâu dưới 
lòng nước quá lâu. Mẹ tôi mặt mày bạc nhược tái xanh, mắt đỏ hoe vì khóc, 
đứng ở một góc phòng chờ đợi... 

Thân nhân của các nạn nhân đều đã tới, tiếng kêu gào khóc kể nghe rất não 
lòng. Tôi vừa buồn vừa sợ, mơ hồ cảm thấy một khúc quanh nào đó thật 
ngặt nghèo đang chờ đợi gia đình tôi. 
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Em tôi vì còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu lắm, nép trong lòng mẹ ngơ ngác nhìn 
quanh: "Ba đâu, ba đâu mẹ!" Mẹ tôi chưa kịp dỗ dành em thì bỗng có tiếng 
người la lớn: 

"Ðây rồi, vớt được xác sau cùng rồi!" 

Là ba đó, mẹ tôi chạy nhào tới. 

Phải rồi, người ta đang khiêng ba tôi vào, đặt ba tôi nằm trên chiếc băng ca. 

Lại có tiếng người la lên: "Trời ơi! Ông ta hình như chưa chết. Còn thở. Hơi 
thở yếu lắm. Làm hô hấp nhân tạo ngay đi!" 

Và ba tôi quả còn sống thật! Mẹ tôi quỳ xuống lạy trời lạy đất. Cám ơn Trời 
Phật đã cứu sống ba tôi. Nước mắt một lần nữa tuôn dầm dề trên má mẹ, 
nhưng lần này là những giòng nước mắt hạnh phúc không ngờ... 

Chúng tôi quỳ chung quanh chiếc băng ca nơi ba tôi đang nằm. 

Ba tôi tỉnh lại hẳn. Ông nói bằng một giọng nói thật yếu ớt, câu nói đầu tiên 
mà tôi không bao giờ quên được: "Hãy xin cha rửa tội, rửa tội cho cả nhà, 
Ðức Mẹ La-Vang đã cứu ba." 

Nói xong ông đưa tay vào trong túi áo da lục lọi kiếm tìm, và sau đó ông rút 
ra tấm ảnh Ðức Mẹ La-Vang. Tấm tượng ảnh mà cha Luận đã cho ông trước 
chuyến đi định mệnh. Tấm ảnh đã ướt sũng và đậm màu vì thấm nước, 
nhưng hình Ðức Mẹ với chiếc áo choàng xanh vẫn còn in rõ nét. 

Ba tôi nói tiếp: "Ðây chính Bà này đã cứu ba, Bà đã lôi ba, lúc ấy đang mắc 
kẹt trong xe, ra khỏi cửa xe. Bà đẩy ba nổi lên mặt nước và nói Ta là Ðức 
Mẹ La-Vang, Ta đến cứu con." 

Tôi chợt nghĩ lại, nếu ngày hôm đó ba tôi không vội vàng ra đi, và có thời 
giờ để tiếp chuyện với cha Luận. Có lẽ bức tượng ảnh Ðức Mẹ La-Vang đã 
bị quên trong một ngăn kéo nào đó cùng với sự hững hờ của ba mẹ tôi. 

Sau biến cố đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và 7 anh chị em đã rửa tội trong sự 
tự nguyện rất hoan hỷ của mẹ tôi. Ba vị linh mục thân thiết của gia đình tôi, 
cha Cao Văn Luận, cha Ngô Văn Trọng lúc bấy giờ là cha Chánh Xứ họ đạo 
Phanxicô, hay còn gọi là Nhà Thờ nhà nước, nơi mà gia đình tôi cư ngụ, và 
cha Vũ Minh Nghiễm, Dòng Chúa Cứu Thế, người đã dày công dạy giáo lý 
cho chúng tôi. Cả ba vị linh mục này đã dâng thánh lễ và ban phép rửa tội 
cho chúng tôi. 

Theo lời xin của ba tôi, để cảm tạ ơn thánh của Ðức Mẹ, lễ rửa tội được tổ 
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chức tại Thánh Ðường Ðức Mẹ La-Vang Quảng Trị. Mẹ tôi vô cùng vui 
mừng hân hoan, và tin tưởng lần chuỗi mân côi cảm tạ ơn Ðức Mẹ mỗi 
ngày. Cho đến ngày nhắm mắt bà là một tín đồ sốt sắng, sùng kính Ðức Mẹ 
tuyệt đối. Ðây là những hình ảnh cuối đời của mẹ tôi. 

Tôi còn nhớ rõ sau thời gian gia đình chịu phép rửa tội. Mẹ tôi đã chịu đựng 
nhiều lời ra tiếng vào của họ hàng và những người quen biết. Họ cho rằng 
gia đình tôi theo đạo là để mưu cầu cho một quyền lợi nào đó. Về phần 
chúng tôi khi đến trường cũng nghe những lời đàm tiếu của bạn bè. Mỗi lần 
than vãn với mẹ thì mẹ lại khuyên răn chúng tôi: "Ba là cột trụ và là nguồn 
sống của gia đình chúng ta. Vì thế dầu có chịu bao nhiêu thử thách, khó 
khăn cũng phải chấp nhận để cảm tạ ân sủng đó. Tình yêu luôn luôn có cái 
giá phải trả, và cái giá đó có nghĩa gì đâu với ân huệ mà Ðức Mẹ đã ban cho 
gia đình chúng ta." 

Mẹ tôi nói đúng, ơn lạ mà Mẹ La-Vang đã ban là một biến cố lớn trong đời 
sống tâm linh của gia đình, cũng là một biến cố trong lịch sử gia tộc. Ba tôi 
năm nay đã gần 90. Ông vẫn còn kính tấm tượng ảnh năm xưa đã cứu ông 
trên bàn thờ. Tấm ảnh Ðức Mẹ ngày nay đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng 
mỗi ngày ông đều đọc kinh lần hạt cảm tạ Ðức Mẹ. 

Câu chuyện mầu nhiệm này đã được chúng tôi thường xuyên kể lại cho con 
cháu nghe, như là một câu chuyện thần thoại nhưng có thật. Xẩy đến từ một 
trong những phép lạ của Ðức Mẹ La-Vang đối với gia đình tôi nói riêng và 
nhiều gia đình khác nói chung. 

Ngày đại lễ hôm nay trời cũng mưa. Tôi lái xe trong cơn mưa như trút nước, 
Lòng hạnh phúc vô cùng vì tôi được có Chúa. Có ánh sáng niềm Tin của 
Ngài chiếu rọi tâm hồn tôi. Có Tình Yêu bao la rộng mở của Ðức Mẹ đã đến 
với gia đình tôi từ thuở tôi mới lên mười... 

Tôi lắng nghe những lời huấn từ của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn 
Thuận. Bằng giọng nói rõ ràng trầm ấm, Ngài nhắc lại lịch sử Giáo Hội 
Công Giáo Việt Nam từ những ngày đầu tiên. Qua biết bao nhiêu thăng trầm 
gian khổ có máu, có nước mắt và ngày nay đã được thăng hoa với 117 Vị 
Thánh Tử Ðạo. Gia đình ngài cũng đã theo Chúa cách đây 300 năm, với 
những thử thách cùng với nhiều ân sủng của Chúa, của Ðức Mẹ, đặc biệt là 
Mẹ La-Vang. Ngài cũng kể lại những phép lạ mà Ðức Mẹ đã ban, trong đó 
có phép lạ chữa lành bệnh cho cha cố Trọng, cha Linh Hướng của gia đình 
tôi. 
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Tôi tự cảm thấy gia đình mình may mắn, đã được hưởng một ân sủng quá 
đặc biệt đến từ Tình Yêu bao la không bờ bến của Ðức Mẹ. 

Trong cái lạnh của mùa Ðông, lòng tôi bỗng nhiên ấm cúng. Tôi thấy tâm 
hồn như nở hoa. Ðóa hoa Yêu Thương trong vườn hoa rực rỡ của niềm Tin. 
Tôi hy vọng sẽ mãi mãi là đóa hoa đầy hương sắc, không bao giờ héo rũ úa 
tàn. Tôi thầm cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, cúi đầu để che dấu dòng lệ cảm xúc 
đang âm thầm rơi. Dòng lệ của hơn bốn mươi năm trước kể từ khi gia đình 
tôi được ơn lạ của Ðức Mẹ La-Vang, trải qua biết bao sóng gió bể dâu... Có 
lúc đã ngưng đọng, có lúc tưởng chừng bị lãng quên, hôm nay lại từng giọt 
chảy dài... Những giọt lệ vui mừng. Những giọt lệ bồi hồi nhắc nhở tôi niềm 
hạnh phúc được nương náu trong Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa, của Mẹ 
Maria. 

California, Chúa Nhật ngày 22 tháng 2 năm 1998 
Lê Tín Hương  

 

Xin Mẹ giúp con trong mọi nơi, mọi lúc!   

 ... Hiền phu tôi là kỹ nghệ gia. Chúng tôi có rất nhiều xưởng sản xuất trong 
khắp nước Ý. Chúng tôi cũng xuất cảng ra ngoại quốc nữa. Chúng tôi không 
có con cái. Do đó, tôi giúp chồng trong các dịch vụ văn phòng. Tôi ý thức 
những hiểm nguy đối với một kỹ nghệ gia, mặc dầu chúng tôi giúp đỡ rất 
nhiều cho dân chúng trong vùng. Vì thế, có lần tôi khuyên chồng nên thuê 
người tháp tùng trong các cuộc di chuyển. Nhưng anh không nghe mà bảo 
rằng: - Chẳng lẽ người ta lại bắt cóc anh! 

Nhưng rồi chuyện phải đến đã đến. 

Vào một buổi chiều, trên đường về nhà, anh bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và 
mang đi. Tin dữ đến lúc tôi đang chờ anh về dùng bữa tối. 

Tôi tức khắc báo tin cho cảnh sát biết. Tin dữ lan nhanh trong vùng. Nhiều 
người vội vàng đến an ủi tôi, trong số đó, có các Nữ Tu. Các Chị hứa sẽ cầu 
nguyện cho hiền phu tôi. Trước khi ra về, các Nữ Tu để lại cho tôi bức 
tượng Đức Mẹ MARIA. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và vô cùng sầu khổ. 
Bao ý nghĩ lo âu dồn dập diễn ra trong đầu. Làm sao để cứu sống chồng, 
giúp chồng thoát lưới bắt cóc đây??? 

Những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng 15 tỷ lire, tương đương với khoảng 
10 triệu mỹ kim. Thật là món tiền khổng lồ!!! Làm sao bây giờ??? 
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Cuộc chạy đua với những tên bợm bắt cóc kéo dài 7 tháng. 

Sau cùng, hiền phu tôi được thả ra. Chính anh kể lại như sau: 

Tôi bị nhốt trong một cái thùng lớn, chỉ có thể ngồi hoặc quỳ hoặc nằm trên 
chiếc giường nhỏ xíu, chứ không thể đứng lên được. Hai chân lại bị xiềng 
bằng xích sắt khiến không thể nào tẩu thoát được. 

Trong vòng 7 tháng trời, tôi không hề trông thấy một khuôn mặt, cũng 
không hề chạm tới một bàn tay. Những người bắt cóc chỉ chuyển lương thực 
để giữ tôi khỏi chết đói. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi kinh nghiệm cách cay đắng thế nào là nhu 
cầu tối thiểu, cái hư vô, cái nghèo khổ. Cùng lúc trong tôi lại dâng lên niềm 
ước muốn sâu xa: được sống và được tự do! Nhưng làm thế nào đây, bởi vì, 
trốn thoát đồng nghĩa với tự tử! 

Trong tôi, miên man đủ mọi tâm tình: vừa tuyệt vọng, vừa thất vọng, vừa 
oán thù, vừa lo âu. Những dòng tư tưởng chuyển tiếp giao thoa như những 
đợt sóng lớn dồn dập đổ vào bờ của một ngày biển động. 

Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, thay đổi những ngày giam cầm còn 
lại. 

Sau hai tháng bị bắt cóc, tôi tình cờ thò tay vào túi áo và chạm phải một vật 
gì nho nhỏ bằng kim khí. Tò mò lấy ra xem, thì đó là một ảnh đeo Đức Mẹ 
MARIA. Mấy tháng trước đó, một đứa cháu đã đánh đổi với tôi để lấy một 
món quà .. Tôi hờ hững bỏ ảnh thánh vào túi, rồi từ đó quên mất. Chiếc ảnh 
đeo nhỏ vẫn nằm im trong túi áo. Vào chính ngày bị bắt cóc, tôi tình cờ 
khoác lên người chiếc áo này, không ngờ trong chiếc áo, lại có ảnh thánh. 

Mân mê trong tay ảnh thánh Đức Mẹ MARIA, lòng tôi dâng lên muôn vàn ý 
nghĩ. Hiện tại, tôi hoàn toàn bất lực, tay trắng và bị xích xiềng. Tôi gặp ảnh 
thánh Đức Mẹ MARIA như dấu chỉ ưu ái sự hiện diện của một Người Mẹ. 
Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc không hề bỏ rơi con cái. 

Kể từ lúc cầm trong tay ảnh thánh Đức Mẹ MARIA, tôi bỗng từ từ tìm lại 
lòng tin tưởng, niềm cậy trông và sự phó thác. Tôi khẩn cầu và khấn hứa 
cùng Đức Mẹ rằng: 

- Ngày nào được trả tự do, con sẽ dùng hết khả năng và tiền của để giúp đỡ 
tha nhân nếu Đức Mẹ không bỏ rơi con và giúp đỡ con! 

Sau khi thân thưa với Đức Mẹ như thế, tôi bắt đầu cầu nguyện liên lỉ với 
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Đức Mẹ. 

Vì không có tràng chuỗi Mân Côi, tôi liền dùng cái bị ny-long mà những 
người bắt cóc đưa thức ăn vào cho tôi, để chế biến ra các hột Mân Côi. Tôi 
xé bị ra, rồi thắt nút lại giống như các hột của một tràng chuỗi Mân Côi. Từ 
đó, tôi liên tục đọc kinh Mân Côi. Thời gian giam cầm đối với tôi mang một 
ý nghĩa khác. Tôi không đơn độc trong nỗi sầu khổ, nhưng có Đức Mẹ 
MARIA đồng hành. 

7 tháng sau, khi được trả tự do, mọi người ngạc nhiên trước sức khoẻ thể xác 
và sức chịu đựng tinh thần của tôi. Ai ai cũng vui mừng khi thấy tôi thật 
điềm tĩnh và an hòa. 

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi trở lại với công việc. 

Giữ lời đã hứa với Đức Mẹ MARIA, tôi tận dụng mọi khả năng và tiền của 
để làm việc thiện, đem lại lợi ích cho tha nhân, đặc biệt những người nghèo 
khổ và kém may mắn. 

Suốt đời, tôi ghi ơn Đức Mẹ MARIA đã cứu sống tôi và nhất là đã hoán cải 
cuộc đời tội lỗi của tôi.  
(Luigi Faccenda,”Ho trovato MARIA”, Edizioni dell'Immacolata, 1992, trang 116-
121) 
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Thánh Ca Mừng Lễ Mẹ Lên Trời 

1/ Nhập Lễ:   

 



 28

2/ Đáp Ca: 
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3/ Alleluia:    
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4/ Dâng Lễ:   
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5/ Hiệp Lễ 1:   
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Hiệp Lễ 2:    
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6/ Kết Lễ:    
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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 
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