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CN XVI THƯỜNG NIÊN B 
 

TIN MỪNG 

Mc 6, 30-34 

"Họ như đàn chiên không người chăn". 

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa 
Giêsu và thuật lại với Người mọi việc 
các ông đã làm và đã giảng dạy. Người 
liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào 
nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". 
Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi 
tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có 
thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống 
thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo 
lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người 
hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi 
bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các 
ngài. 
Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy 
dân chúng thật đông, thì động lòng 
thương, vì họ như đàn chiên không 
người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều 
điều. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Bình an. 
Một thanh niên lực lưỡng xin đốn cây để phụ giúp gia đình. Thấy anh vạm 
vỡ, chủ liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo: 
- Anh thử đốn cây này cho tôi xem. 
Vì đã từng lao động, nên anh đốn rất nhanh. Ông chủ nhận anh vào làm 
việc, đưa ra mức lương và cho nơi cư ngụ. 
Dù mệt nhọc nhưng anh cảm thấy rất vui, vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một 
số tiền kha khá đem về gia đình. Thứ Hai, Thứ Ba, rồi Thứ Tư vùn vụt trôi 
qua. Đến ngày thứ năm, chủ gọi anh vào cám ơn và trao cho anh tiền công 
cả một tuần. 
Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời 
niềm vui. Bỗng chợt nhận ra có điều gì bất thường, anh thắc mắc hỏi chủ: 
- Tôi xin cám ơn chủ đã trả lương cho tôi suốt tuần. Nhưng sao không để 
đến thứ bảy mà lại trả lương vào hôm nay. 
- Đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn 
được nhiều cây nhất vào ngày thứ Hai, nhưng qua ngày thứ Ba cây đã giảm 
xuống, và ngày thứ Tư anh là người đốn được ít cây nhất trong các công 
nhân ở đây. 
- Nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức mình. Tôi đi làm sớm về trễ. Tôi 
chỉ nghỉ để ăn trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc không 
ngừng. Tôi làm việc cả giờ giải lao. Vậy ông chủ còn muốn gì nữa? 
- Những gì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình 
của anh. Nhưng tôi chỉ xin hỏi anh một câu: anh có mài rìu không? 
"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Sau cuộc hành 
trình truyền giáo vất vả, các tông đồ phấn khởi thuật lại cho Đức Giêsu nghe 
những thành quả vàng son của mình. Nhưng Người lại quan tâm đến con 
người hơn công việc. Người muốn các ông hãy dành một chút nghỉ ngơi cho 
thân xác, một chút lắng đọng cho tâm hồn, để tách mình ra khỏi đám đông, 
để sống tình thầy trò, tương giao mật thiết với Thầy và với nhau. 
Lắm khi chúng ta quên mất "mài rìu", vì cho rằng khối lượng công việc 
chồng chất, vì thời buổi kinh tế cạnh tranh, nên không dễ tìm được một chút 
tĩnh lặng: để thẩm định lại những biến cố, và soát lại công việc đã làm và 
lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi. 
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Nếu muốn đốn nhiều cây càng phải năng "mài rìu" cho sắc. 
Nếu muốn đi thật xa càng phải luôn dừng lại để nghỉ ngơi, lấy sức. 
Nếu muốn hoạt động tông đồ hiệu quả, càng phải năng tĩnh dưỡng tâm hồn. 
Khi được hỏi bí quyết nào khiến George Washigton Carver thành công trong 
thành tựu khoa học của mình với trên 300 sản phẩm hữu dụng, ông đã trả 
lời: "Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, và trong sự yên tĩnh của buổi sớm mai, tôi 
lắng nghe tiếng Chúa và chương trình của Người xếp đặt cho tôi". 
P. Doncocur đã quả quyết: "Không một vĩ nhân nào đã thành công mà 
không đắm mình trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện". Vâng, trong 
cuộc hành trình về quê trời, người ta không thể đi hết con đường vừa dài 
vừa dốc, nếu không dừng lại nghỉ ngơi, lấy sức và định hướng.  

 
SỐNG ĐẠO 

Thầy thuốc của Lòng Chúa Thương Xót 

 
Một bác sĩ trẻ tài năng nhưng khiêm nhường, sống rất nhân bản, sống yêu 
thương và phục vụ tha nhân theo tinh thần của Đức Kitô. Anh đúng là một 
nhà truyền giáo dù không được Giáo hội chính thức sai đi, là một tâm hồn vĩ 
đại, và là một thầy thuốc của lòng thương xót. Đó là một ơn gọi. 
Xin trân trọng giới thiệu "tấm gương sáng" của bác sĩ trẻ Công giáo này để 
cùng học hỏi... 
BS Thomas Heyne được nhận Giải thưởng uy tín năm 2012 là Giải Ho Din 
của Đại học y dược Tây nam Texas. 
Đức tin Công giáo của anh ảnh hưởng từ gia đình, và nhiệm vụ tới các nước 
thuộc Thế giới thứ ba đã khiến anh muốn phục vụ "những người nghèo nhất 
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trong những người nghèo" theo tinh thần của Chân phước Mẹ Teresa 
Calcutta. BS trẻ Thomas Heyne 28 tuổi, bang Dallas, tốt nghiệp đã ĐH 
Dallas khoa Lịch sử và Sinh học, có bằng thạc sĩ thần học của ĐH Oxford ở 
Anh, và hoàn tất chương trình Fulbright Fellowship về nghiên cứu tôn giáo. 
Trước khi tới Boston làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, chuyên 
khoa nhi, anh đã trả lời phỏng vấn của NCRegister về mối quan tâm tới nhân 
đạo trong lĩnh vực y khoa. 
Xin anh cho biết về gia đình và việc thụ hưởng nền giáo dục Công giáo. 
Tôi là con thứ 6 trong 8 anh chị em: Em gái kế tôi là nữ tu đã vĩnh khấn. Chị 
tôi tốt nghiệp ĐH Công giáo Hoa Kỳ, có gia đình và là luật sư bảo vệ các 
nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Cha tôi là BS Roy Heyne, chuyên khoa nhi, 
mẹ tôi là BS Elizabeth Heyne và là nhà tư vấn tâm lý. Cha mẹ tôi quan tâm 
các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đã thành lập Trung tâm Phát triển Trẻ em 
Sinh thiếu tháng để chăm sóc các gia đình của các em này. Cha mẹ tôi thực 
sự hít thở không khí Tin Mừng. Cha mẹ đưa chúng tôi đi lễ hằng ngày tại tu 
viện Xitô và lần chuỗi Mân Côi chung hằng đêm trước khi đi ngủ. Công việc 
của cha mẹ tôi làm vì người nghèo (và vì chúng tôi) là tấm gương sáng ghi 
sâu trong lòng chúng tôi. 
Điều gì thúc đẩy sự quan tâm của anh về ngành y và đặc biệt là nhu cầu 
cần thiết về y tế của người nghèo? 
Chắc chắn tôi ảnh hưởng từ giáo dục. Có 5 thế hệ gia đình tôi làm y bác sĩ 
và y tá, có thể ngành y đã mã hóa gen của chúng tôi. Hồi nhỏ đọc Tin Mừng 
Matthêu 25, 31-46 nói về cuộc phán xét, Chúa Giêsu nhắc tới việc phục vụ 
"những người bé mọn nhất là phục vụ chính Ngài", Thánh Phanxicô Assisi 
và Chân phước Mẹ Teresa Calcutta đã sống như vậy và cuộc đời các ngài đã 
in đậm trong tôi. Theo tôi, chúng ta phải hợp lý hóa các giáo huấn của Đức 
Kitô về sự nghèo khó. Tôi càng đi nhiều, càng nhận thấy nhiều người sống 
trong những điều kiện hầu như không được nghe đến ở Hoa Kỳ. Ý tưởng 
phục vụ "những người nghèo nhất" có vẻ vừa hợp lý vừa tốt lành. 
Công tác y tế của anh ở Mexico, Haiti, Ấn Độ, các nước Phi châu và Mỹ 
châu Latin đã ảnh hưởng anh thế nào? 
Từ viễn cảnh y tế, tôi học thêm các lĩnh vực y học mà tôi chưa biết: Người 
ta không gặp nhiều bệnh sốt rét, bệnh leishmaniasis (do ký sinh leishmania 
gây ra), bệnh sởi, bệnh thấp tim (rheumatic heart disease), chứng 
kwashiorkor (suy dinh dưỡng thể phù),... ở Hoa Kỳ. Từ viễn cảnh nhân đạo, 
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tôi thấy những con người sống với phẩm giá và niềm tin giữa những điều 
kiện sống đau khổ. Tôi khâm phục sự đại lượng và cao quý của họ. 
Ngay cả khi chúng ta nhận phần thưởng này hay phần thưởng nọ, ngay cả 
trong những ngày chúng ta hạnh phúc nhất, chúng ta cũng chỉ có thể nói: 
"Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy 
thôi" (Lc 17:10). Nếu gặp hoàn cảnh tương tự, có bao nhiêu người làm được 
hơn? Tôi nghĩ tới một em bé sắp chết đói mà tôi gặp ở Uganda, nhiều người 
bị mất chân hoặc mất tay ở Haiti, hoặc một phụ nữ bị bệnh lao xương nặng ở 
Ấn Độ. Những người này có thể đã làm được những điều vĩ đại hơn nếu họ 
có cơ hội tốt như chúng ta. 
Từ viễn cảnh tâm linh, tôi đã đến những nước hầu như không nghe nói tới 
Phúc Âm hoặc các nước Công giáo vẫn có nhiều người hầu như không biết 
gì về đức tin. Sau khi học các trường Công giáo, tôi và một bác sĩ Tin Lành 
cùng đi công tác, tôi bắt đầu phản ánh sâu sắc về giáo huấn Công giáo đối 
với sự ủy thác nhiệm vụ. 
Qua sự hấp thụ giáo dục, anh đã được một số giải thưởng và rất tích cực 
đưa ra các sáng kiến. Điều gì thúc đẩy anh thành lập Huynh đoàn Thánh 
Basiliô Cả tại ĐH Tây Nam Texas? 
Huynh đoàn Thánh Basiliô là một hội "lạ" trong trường y dược. Tôi cảm 
hứng từ một thành viên trong khoa đề nghị rằng chiến lược ở trường thuốc 
không nên chỉ là sinh tồn mà còn là tiến bộ (nỗ lực làm thánh, phát triển đức 
tin và giúp đỡ người khác cũng làm như vậy). Trường y dược là cơ hội minh 
chứng đối với người khác, giúp họ đến gần đức tin và đến gần tình yêu vô 
biên của Thiên Chúa. 
Thánh Basiliô Cả là giám mục GP Caesarea, thế kỷ IV, là người mở bệnh 
viện công đầu tiên cho người nghèo (gọi là Basiliad). Chọn ngài là Thánh 
bảo trợ, chúng tôi muốn nhấn mạnh sự ảnh hưởng tích cực mà Công giáo đối 
với y tế, nhất là đối với người nghèo. 
Thành công của nhóm không là gì, chỉ có 200 người (cả Công giáo và không 
Công giáo) trong vòng 2 năm thành lập nhóm. Những người đến với những 
buổi nói chuyện buổi trưa của chúng tôi vì chất lượng giới thiệu, thường do 
các bác sĩ địa phương đảm trách hoặc các phát ngôn viên được hoan nghênh 
như Peter Kreeft. Qua những buổi nói chuyện này, cũng như việc phục vụ và 
tâm linh, chúng tôi cố gắng loan truyền tình yêu của Thiên Chúa, của Giáo 
hội và lòng nhân đạo. 
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Anh có dự định riêng cho tương lai? 
Tôi nói được tiếng Tây Ban Nha và tôi thích văn hóa Latin, cho nên tôi nghĩ 
tới việc hành động ở một trong các nước nghèo đói của Mỹ châu Latin, có 
thể mở một bệnh viện Công giáo hoặc hỗ trợ một tổ chức Công giáo phi 
chính phủ nào đó. Dĩ nhiên, tôi muốn một chiều kích tâm linh đối với công 
việc của tôi. Tôi cũng nghĩ tới việc giúp mở một trường học, giúp một giáo 
phận hoặc một tổ chức tôn giáo về các chương trình giáo dục. 
Các khó khăn về y tế ở Hoa Kỳ thì sao? 
Bạn không cần là một thầy thuốc cũng có thể nhận ra rằng hệ thống y tế ở 
Hoa Kỳ có những vấn đề nan giải. Nhưng, thành thật mà nói, nhu cầu y tế và 
các vấn đề của các nơi như Uganda hoặc Haiti làm còi cọc các mối quan tâm 
của chúng ta. 
Một vấn đề khác là vấn đề đạo đức hoặc chính trị đối với cuộc sống. Đặc 
biệt vào lúc này, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho việc giải quyết tích 
cực về nhiều vấn đề đang được giải quyết tại các tòa án. Chúng ta được mời 
gọi yêu thương và và bảo vệ con người, kể cả các thai nhi, những người già, 
những người nghèo và những người nhập cư. 
Đối với tôi, các vấn đề trong HHS [Health and Human Services – lệnh y tế 
và con người] là nghiêm trọng. Ngay khi còn là sinh viêt y khoa, tôi đã cố 
gắng tìm cách hoàn tất phần việc liên quan sản phụ khoa mà không vi phạm 
lương tâm (một số thầy thuốc cho rằng thuốc phá thai hầu như là thuốc chữa 
bệnh!?). Thật khó để làm một người Công giáo tích cực trong cộng đồng y 
dược ngày này. Đó là lý do khác mà chúng tôi thành lập Huynh đoàn Thánh 
Basiliô Cả, nhằm "củng cố các bác sĩ tương lai đang bị áp lực đè nặng trên 
đe dưới búa". 
Chân phước Mẹ Teresa Calcutta đã ảnh hưởng ơn gọi y tế của anh thế 
nào? 
Tôi may mắn được làm việc với các nữ tu Dòng Truyền giáo Bác ái 
(Missionary of Charity) ở nhiều nước, tấm khăn sari trắng với đường viền 
xanh luôn khiến tôi vui. Mẹ tôi đã đưa Mẹ Teresa tới Dallas để mở cơ sở của 
Dòng Truyền giáo Bác ái. Mẹ Teresa sống cơ bản, giản dị và chính thống về 
Phúc Âm – cầu nguyện tập trung vào Thánh Thể, trực tiếp phục vụ những 
người nghèo và những người bị bỏ rơi, nhân đức tôi luyện trong sự nghèo 
khó, khiết tịnh và bác ái. Cách sống đó là một thông điệp với thế giới hiện 
đại. Mẹ Teresa luôn vui vẻ, tươi cười, đó là châm ngôn sống cho mọi người: 
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"Hãy mỉm cười về mọi thứ, hãy dâng tất cả cho Chúa bằng một nụ cười vui 
vẻ". 

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ NCRegister.com) 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Chúa mời gọi tất cả mọi người bằng cách ban phát các ơn khác nhau 
cho các nhiêm vụ khác nhau trong Giáo Hội 
Trong bài giảng thánh lễ cử hành tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa 
giáo phận Frascati sáng Chúa Nhật 15 tháng 7 năm 2012 Ðức Thánh Cha 
Biển Ðức XVI nhắc đến dấn thân mục vụ của giáo phận Frascati là đào tạo 
các người đào tạo, Ðức Thánh Cha nói: đó là điều Chúa Giêsu đã làm với 
các môn đệ Người: Chúa dậy dỗ họ, chuẩn bị họ, cả với việc thực tập truyền 
giáo để họ có thể lãnh các trách nhiệm trong Giáo Hội. Sau hai ngàn năm, 
dấn thân đào tạo ấy vẫn được Giáo Hội tiếp tục. Ðức Thánh Cha giải thích 
nhiệm vụ này trong khung cảnh cuộc sống của kitô hữu như sau:   
Trong cộng đoàn kitô đây luôn luôn là việc phục vụ đầu tiên mà các người 
có trách nhiệm cống hiến: bắt đầu từ cha me, chu toàn sứ mệnh giáo dục con 
cái trong gia đình; các cha sở, đặc trách việc đào tạo trong cộng đoàn, tất cả 
các linh mục hoạt động trong các lãnh vực khác nhau, tất cả các anh chị em 
giáo dân dấn thân trong công tác giáo dục, các thành viên các hiệp hội và 
phong trào dấn thân trong các lãnh vực xã hội dân sự. Họ là cánh tay nối dài 
của linh mục là người không thể tới với tất cả mọi môi trường và đỡ nâng 
mọi nhọc mệt. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và đồng trách nhiệm. 
Chúa mời gọi tất cả mọi người bằng cách ban phát các ơn khác nhau cho các 
nhiệm vụ khác nhau trong Giáo Hội. Người mời gọi làm linh mục, sống đời 
thánh hiến, sống hôn nhân và dấn thân như giáo dân trong Giáo Hội và trong 
xã hội. Ðiều quan trọng là các ơn ấy được tiếp đón đặc biệt từ phía các 
người trẻ. Cần phải biết lắng nghe, tiếp nhận và đáp trả lời Chúa mời gọi. 
Ước gì chúng ta cảm thấy niềm vui đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa với 
tất cả chính mình và dấn thân sống sự đồng trinh cũng như hôn nhân. 
Ngay tại Frascati này chúng ta cũng cần được tái rao giảng Tin Mừng. Vì 
thế tôi đề nghị anh chị em sống sâu đậm Năm Ðức Tin sẽ bắt đầu vào tháng 
10 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Ðồng Chung Vaticăng II. 
Sau Thánh Lễ Ðức Thánh Cha đã về Castel Gandolfo để chủ sự buổi đọc 
kinh Truyền Tin với 2,000 tín hữu và du khánh hành hương trong đó có mấy 
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chục tín hữu Việt Nam. 
Đức Hồng y đứng đầu Toà Tối cao Pháp viện của Vatican cảnh báo về 
việc cử hành đồng tế quá thường xuyên 
(Cork, Ireland, CNA) - Đức Hồng y Raymond L. Burke cho rằng việc cử 
hành đồng tế "quá thường xuyên" - việc các linh mục cùng cử hành chung 
trong Thánh lễ - có thể làm cho vai trò đặc thù của linh mục trong việc cử 
hành phụng vụ thánh trở nên lu mờ. 
“Tôi không nghĩ nên khuyến khích việc cử hành đồng tế quá thường xuyên, 
vì quy tắc tiêu chuẩn là chính cá nhân mỗi linh mục cử hành hy tế trong 
Thánh lễ”, vị đứng đầu Toà Tối cao Pháp viện của Vatican nói với CNA 
hôm 9-7. 
“Nếu việc cử hành thánh lễ đồng tế được lặp lại quá thường xuyên, nó có thể 
phát sinh nơi vị linh mục một cảm giác mình là một người tham dự thay vì 
linh mục thực sự là người cử hành hy tế trong Thánh lễ”. 
Một trong những vị giám chức kỳ cựu nhất của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ 
nói với CNA ngay sau khi thuyết trình trong một hội nghị quốc tế về phụng 
vụ diễn ra tại thành phố Cork của Ireland. Sự kiện kéo dài 3 ngày, do Hội 
Thánh Colman về Phụng vụ Công giáo tổ chức, nhằm khám phá những vấn 
đề về “Cử hành Bí tích Thánh Thể: Việc Hiến tế và Rước lễ”. 
Vị cựu Tổng Giám mục của GP. St. Louis lo ngại rằng, trong khi việc cử 
hành của linh mục là đặc thù, nhưng ngài “xem ra chỉ tham dự trong Thánh 
lễ giống như cộng đoàn” nếu ngài đồng tế quá thường xuyên. “Đó là sự 
nguy hiểm mà tôi nhận thấy trong việc đồng tế quá mức”, ngài nói. 
Những lời thận trọng của ĐHY Burke trùng với những nhận xét gần đây của 
ĐHY Antonio Canizares, người đứng đầu Bộ Phụng tự của Vatican. ĐHY 
Antonio Canizares đã nói với cử toạ tại Đại học Thánh Giá của Rôma hôm 
5-3 rằng việc “mở rộng đồng tế cần được xét duyệt, như chúng ta có thể thấy 
khi đọc các văn bản của Công đồng (Vatican II)”. 
ĐHY Canizares giải thích rằng đồng tế “là một nghi thức đặc biệt, trang 
trọng và mang tính cộng đồng, thông thường được giám mục hoặc vị đại 
diện của ngài chủ tế” giữa các linh mục của ngài và toàn thể cộng đoàn tham 
dự. Nhưng “việc đồng tế hằng ngày chỉ giữa các linh mục với nhau - một 
thực hành mang tính ‘cá nhân’ - … không hình thành nên một phần trong 
truyền thống phụng vụ Latinh”, ngài nói. 
Trong một cuộc phỏng vấn trên phạm vi rộng, ĐHY Burke cũng nêu ra 
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những lý do tại sao một linh mục không nên thêm vào (ad-lib) những lời của 
riêng cá nhân ngài hoặc các lời cầu nguyện trong Thánh lễ, vì “ngài là người 
phục vụ nghi thức” chứ “không phải là nhân vật chính - là Chúa Kitô”. 
“Vì vậy, thật sai lầm khi các linh mục nghĩ rằng ‘làm thế nào tôi có thể cử 
hành việc này cách thú vị hơn?’ hoặc ‘làm thế nào tôi có thể làm việc này tốt 
hơn?’”, ngài nói. 
Ngài cũng lưu ý Bộ Giáo Luật 1917 - được thay thế bằng Bộ luật mới được 
ban hành năm 1983 - quy định rõ ràng rằng một linh mục nên "thực hành 
cách chính xác và chân thực những lời trong sách phụng vụ để đề phòng linh 
mục đừng thêm vào đó các ý lễ khác hoặc những lời cầu nguyện theo cách 
nghĩ của riêng mình”. 
“Lối suy nghĩ này là cá nhân người đó nghĩ rằng ‘làm cách nào để tôi có thể 
cải tiến được phụng vụ vốn đã được lưu truyền trong Giáo Hội suốt hàng 
bao thế kỷ?’ Điều này thật vô lý”, ĐHY Burke nói. 
Tương tự như vậy, ĐHY Burke đã trưng dẫn Bộ Giáo luật 1917 quy định rõ 
ràng rằng một linh mục đang mắc tội trọng không nên cử hành Thánh lễ 
“nếu trước đó chưa được ơn tha thứ qua Bí tích Hoà Giải”, khi “phải dâng 
Thánh lễ trong trường hợp cần thiết” mà “không có cha giải tội”, linh mục 
đó phải “thực hiện một hành động sám hối một cách trọn vẹn” và phải xưng 
tội càng sớm càng tốt. 
“Đơn giản là Bộ Giáo luật 1917 đã bị loại bỏ và tôi nghĩ rằng nó nên được 
áp dụng trở lại, vì ý tưởng xứng đáng được gắn liền một cách ưu việt với 
linh mục là người dâng hiến tế”, ngài nói. 
Vị giám chức 64 tuổi đến từ bang Wisconsin của Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại 
Rôma, nơi ngài đang làm một cộng sự thân cận của Đức Giáo hoàng 
Bênêđictô XVI. Giống như vị đương kim Giáo hoàng, ĐHY Burke cũng cho 
rằng bất kỳ cải cách nào về phụng vụ thánh “phải được bắt nguồn từ giáo 
huấn của Công đồng Vatican II” và “được kết nối một cách thích hợp với 
truyền thống” của Giáo Hội. 
Điều đó nhằm tránh hoặc loại bỏ những sáng kiến khác, bao gồm cả việc 
thường xuyên sử dụng “nghi thức rước lễ” do một giáo dân hoặc một tu sĩ 
hướng dẫn khi nơi đó không có linh mục dâng lễ ngày Chúa Nhật. “Không 
tốt cho cộng đoàn khi phải tham dự thường xuyên các nghi thức này vào 
ngày Chúa Nhật vì làm họ mất đi nhận thức rằng Bí tích Thánh Thể, việc 
rước Mình Thánh Chúa đến từ việc hiến tế”, ngài giải thích. 
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Ngài nhớ lại những năm đầu làm giám mục, ngài được một số giáo dân cho 
biết họ thích tham dự “thánh lễ của phó tế” hoặc “thánh lễ của nữ tu”. 
Việc sử dụng quá thường xuyên các nghi thức đó - ngài nhận định - cũng có 
thể làm cản trở ơn gọi linh mục, khi mà sự tách biệt Bí tích Thánh Thể “khỏi 
ơn gọi và sứ vụ của linh mục vốn chủ yếu là dâng Thánh lễ Hy tế”, có nghĩa 
là một thanh niên được ơn gọi làm linh mục “không còn nhìn thấy trước mắt 
mình căn tính ơn gọi mà anh được gọi”. Vì thế, số ơn gọi sẽ “giảm mạnh”. 
Vị chánh án của Toà án Tối cao của Giáo Hội cũng tin rằng có một mối 
tương quan trực tiếp, trong những thập kỷ gần đây, giữa sự “do dự” trong 
việc áp dụng hình phạt theo giáo luật với “việc lạm dụng và vi phạm luật 
Giáo Hội” trong lĩnh vực phụng vụ. Những hình phạt như thế - ngài giải 
thích - “trước hết là liều thuốc” nhằm mục đích “gây sự chú ý của một người 
về mức độ trầm trọng của những gì người đó đang làm và mời gọi họ ăn năn 
trở lại”. 
“Các hình phạt là cần thiết”, ngài nói. “Nếu đời sống Giáo Hội trong suốt 20 
thế kỷ luôn cần thiết phải xử phạt, thì tại sao trong thế kỷ hiện nay của 
chúng ta lại đột nhiên nghĩ rằng những hình phạt không còn cần thiết nữa? 
Điều này cũng vô lý nốt”. 

Hùng Nguyễn 

Thông cáo của Tòa Sứ Thần tại Slovak về vụ Đức Thánh Cha bãi nhiệm 
một Tổng Giám mục 
BRATISLAVA (SD 10-7-2012) - Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Bratislava, thủ 
đô Cộng hòa Slovak, kêu gọi các tín hữu chấp nhận quyết định của Đức 
Thánh Cha trong tinh thần đức tin về việc bãi nhiệm vị Tổng Giám mục 
(TGM) giáo phận Trnava. 
Ngày 2-7-2012, Đức TGM giáo phận Trnava, Robert Bezák, CSsR, 52 tuổi, 
đã bị Đức Thánh Cha bãi nhiệm, sau 3 năm cai quản giáo phận này. Sau đó 
có nhiều nhóm tín hữu biểu tình chống đối và đòi Tòa Thánh phải cho biết 
lý do tại sao. Chúa nhật 8-7-2012, khoảng 100 người biểu tình trước nhà thờ 
chính tòa Trnava kêu gọi tẩy chay các thánh lễ tại đây. Nhiều nhóm khác thu 
tập chữ ký hoặc tổ chức canh thức cầu nguyện để phản đối. Một buổi hòa 
nhạc dự kiến tối ngày 10-7-2012 với sự tham dự của nhiều nhân vật để liên 
đới với vị Giams mục bị bãi nhiệm. 
Lm. Jozef Kovacik, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak, bác bỏ 
những yêu cầu đòi được biết lý do tại sao Đức cha Bézak bị bãi nhiệm. Cha 
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nói: "Thật là sai lầm khi nghĩ rằng người ta có quyền đòi được biết tất cả 
những thông tin. Đức Giáo Hoàng không phải trả lời cho người nào về 
những quyết định của ngài. Đàng khác,các yêu cầu cần được gửi về Vatican 
cho đến khi bổ nhiệm một vị Tổng Giám mục mới." 
Trong bối cảnh đó, hôm 9-7-2012, Tòa Sứ thần đã nhân danh Tòa Thánh, ra 
thông cáo để làm sáng tỏ một số tin tức sai lầm được báo chí phổ biến sau 
việc thu hồi trách nhiệm mục vụ của Đức TGM Robert Bezák. Theo thông 
cáo, "Dựa trên nhiều tin tức về tình trạng mục vụ của tổng giáo phận Trnava 
do các linh mục và giáo dân trực tiếp gửi về Tòa Thánh, Đức Hồng y Quốc 
vụ khanh đã cho phép Bộ Giáo sĩ mở cuộc thanh tra tông tòa tại Trnava với 
mục đích kiểm chứng những lời than phiền". 
Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ ngày 22-1 đến 1-2-2012, dưới sự hướng 
dẫn của Đức cha Jan Baxan, Giám mục giáo phận Litomerice thuộc cộng 
hòa Tiệp, và kết quả được gửi về Bộ Giáo sĩ để các vị có thẩm quyền cứu 
xét. Tiếp theo đó, Bộ Giám mục đã thông báo cho Đức cha Bezák về những 
vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người và hoạt động mục vụ của 
Đức cha, đồng thời yêu cầu Đức cha cứu xét những vấn đề được nêu lên và 
giải thích lập trường. Đức Thánh Cha, sau khi suy tư kỹ lưỡng, đã quyết 
định yêu cầu Đức cha Bezák từ chức TGM giáo phận Trnava. Sau khi vị này 
từ chối, Đức Thánh Cha đã quyết định thu hồi trách vụ mục vụ của Đức cha, 
và cho công bố quyết định ngày ngày 2-7 vừa qua. 
Thông cáo của Tòa Sứ thần cho biết "Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì Đức cha 
Bezák đã công bố trước quyết định của Đức Thánh Cha và vi phạm "bí mật 
Giáo Hoàng". Tòa Sứ thần mời gọi các tín hữu tại Slovak hãy thành tâm 
chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha trong tinh thần đức tin và cầu 
mong rằng sự hiệp nhất của Giáo Hội tại Slovak có thể được củng cố".  

G. Trần Đức Anh OP 
Cầu nguyện liên tôn tại Rôma 

WHĐ (13.07.2012) – Ngày 12 Tháng Bảy, Phong trào "Tôn giáo vì Hòa 
bình của Italia" đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại Quảng trường Santa 
Cecilia - Roma, lúc 20g00, để phản kháng hàng loạt các cuộc tấn công 
những cộng đồng Kitô hữu tại Nigeria và Kenya vào ngày 01 tháng Bảy vừa 
qua cũng như sự xúc phạm một trong những Đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở 
Timbuktu, Mali; nơi có "cửa thánh" - một di sản thế giới UNESCO - đã bị 
phá hủy. 
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Những nhà tổ chức cho biết: "Chúng tôi không thể quay lưng lại với nạn bạo 
lực như vậy, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì nó lại còn nhân 
danh tôn giáo... Một lần nữa chúng tôi kêu gọi mỗi cá nhân hãy cảnh giác và 
dấn thân để giảm thiểu và phòng ngừa những tội ác tàn bạo như thế, chúng 
tôi muốn mời mọi người quy tụ cùng nhau để tưởng niệm các nạn nhân. 
Trong buổi gặp gỡ này, chúng tôi sẽ hiệp nhất với nhau một cách thiêng 
liêng qua những lời cầu nguyện mà đại diện của các truyền thống tôn giáo 
khác nhau sẽ xướng lên nhân danh hòa bình..." 
Nhiều hiệp hội và đại diện của Công giáo, Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo, 
Baha'i, Ấn giáo và Phật giáo, thuộc tổ chức liên tôn này, đã tham gia sáng 
kiến trên. Phong trào "Tôn giáo vì hòa bình" có các chi nhánh trên khắp năm 
châu và đặt trụ sở tại New York, đối diện với trụ sở Liên Hợp Quốc. 

 
Giáo phận Nha Trang mừng 55 năm thành lập giáo phận 
Nha Trang, Việt Nam (Vietcathalic News 9/07/2012) - Lúc 17g00 ngày 05 
tháng 07 năm 2012, trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, Giáo phận Nha 
Trang tổ chức Thánh lễ mừng 55 năm thành lập giáo phận (05/07 /1957 - 
2012). Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ 
sự thánh lễ và cùng đồng tế với ngài, có Ðức ông Tổng Ðại diện và quý cha. 
Ðông đảo tu sĩ và giáo dân quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận để hiệp 
dâng thánh lễ. 
Ðức cha Giuse mời cộng đoàn hiệp ý Tạ ơn Thiên Chúa nhân mừng Sinh 
Nhật Giáo phận Nha Trang lần thứ 55 và cầu nguyện cho công cuộc Loan 
Báo Tin Mừng của giáo phận. 
Dẫn từ lệnh truyền "Hãy đi Loan Báo Tin Mừng" của Chúa Giêsu với các 
môn đệ trong Tin Mừng, Ðức cha Giuse nhắc nhớ đến công ơn của các Vị 
Thừa Sai đã đến truyền giáo tại Việt Nam, và cách riêng với Giáo phận 
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Nha Trang là Ðức Giám mục tiên khởi Marcel Piquet Lợi. Mừng 55 năm 
thành lập giáo phận, Ðức cha Giuse mời gọi linh mục đoàn và các thành 
phần dân Chúa tiếp nối bước chân truyền giáo của những người đi trước để 
sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương, luôn canh tân - phát triển và nhiệt tâm 
loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình với những gia sản tinh 
thần đạo đức quý giá do các tiền nhân để lại. 
Qua từng giai đoạn lịch sử, giáo phận ghi đậm dấu ấn của các vị mục tử tài 
đức: Ðức cố Giám mục tiên khởi Marcel Raymond Piquet Lợi (1957 - 1966) 
với khẩu hiệu "Ðể trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến"; Ðức 
cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1967 - 1975) với khẩu hiệu 
"Vui Mừng và Hy Vọng"; Ðức cố Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho 
(1997-2003). Ðặc biệt là Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, người cha đã 
gắn bó với Giáo phận Nha Trang từ năm 1975 với biết bao biến cố thăng 
trầm, với khẩu hiệu "Trong Tinh Thần và Chân Lý". Ngày 8 tháng 11 năm 
2005, Tòa Thánh đã bổ nhiệm linh mục Tổng Ðại diện Giáo phận Ðà Lạt là 
cha Giuse Võ Ðức Minh làm giám mục phó Giáo phận Nha Trang. Ngày 4 
tháng 12 năm 2009, Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nghỉ hưu sau 35 năm 
cai quản giáo phận, và Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh trở thành Giám mục 
chánh tòa thứ 4 của Giáo phận Nha Trang. 
Giáo phận Nha Trang hiện nay trải dài trên 200km đường biển của 2 tỉnh 
Khánh Hòa và Ninh Thuận. Giáo phận hiện có 195 linh mục triều và dòng 
và 81 giáo xứ được phân chia thành 9 Giáo Hạt: Vạn Ninh, Nha Trang, Diên 
Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh (thuộc địa giới tỉnh Khánh Hòa) và Ninh Hải, 
Phan Rang, Ninh Phước, Ninh Sơn (thuộc địa giới tỉnh Ninh Thuận). Các 
Hội dòng hiện diện trong giáo phận khá phong phú với 6 dòng nam và 17 
dòng nữ (trong đó có 2 dòng giáo phận là Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ và Mến 
Thánh Giá Nha Trang). 
Theo lịch sử giáo phận, với Tông sắc Crescit Laetissimo, Ðức Giáo hoàng 
Piô XII đã thành lập Giáo phận Tông tòa Nha Trang, gồm 2 tỉnh Khánh Hòa 
và Ninh Thuận (thuộc Giáo phận Quy Nhơn) và 2 tỉnh Bình Thuận và Bình 
Tuy (thuộc Giáo phận Sài Gòn), và bổ nhiệm Ðức cha Marcel Piquet Lợi 
làm Giám mục Tông tòa tiên khởi của giáo phận. 
Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII ra sắc chỉ thiết 
lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Theo đó, Giáo hội Việt Nam có 3 Giáo tỉnh: 
Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Giáo phận Nha Trang thuộc giáo tỉnh Huế và được 
nâng lên hàng Giáo phận chánh tòa với nhà thờ chánh tòa tước hiệu Chúa 
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Kitô Vua. Ðức cha Piquet Lợi được nâng lên làm Giám mục chánh toà. Giáo 
phận Nha Trang nhận Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ mừng ngày 8 
tháng 12) làm bổn mạng. 
Ngày 30 tháng giêng năm 1975, Tòa Thánh tách 2 tỉnh Bình Thuận và Bình 
Tuy thuộc Giáo phận Nha Trang để thành lập Giáo phận Phan Thiết. Như 
thế, Giáo phận Nha Trang ngày nay chỉ còn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh 
Thuận với số giáo dân gần 200,000 người. 

R.V.A. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Tiệc Gây Quỹ xây dựng nhà thờ Chân Phước Teresa Calcutta  

Thứ Bẩy 18/8/2012 Giáo Xứ sẽ tổ chức một bữa tiệc gây quỹ xây dựng nhà 
thờ tại Monteleone Meadows vào lúc 5:30 pm. 

Giá vé ủng hộ: $40.00 

Sẽ có đấu giá tặng vật bao gồm: vé du lịch, quý kim & nữ trang, rượu, ảnh 
nghệ thuật, giỏ quà tặng, vé ăn tối cho 8 người, vé tặng khuyến mãi… 

Giáo xứ rất mong những nhà hảo tâm cống hiến những tặng phẩm trên để 
cuộc đấu giá thêm hào hứng và thêm doanh thu. Hạn chót nhận tặng phẩm: 
thứ tư ngày 1/8/2012. Xin liên hệ: Mollie Kelly: 951.599.4357 

Kính mong tất cả quý ông bà anh chị em tuỳ theo hoàn cảnh riêng từng gia 
đình giúp một tay góp phần xây dựng một Thánh Đường để Giáo Xứ cũng 
như Cộng Đoàn đang phát triển của chúng ta có một nơi thờ phượng thích 
hợp. 

Đề nghị: nếu không có thể đến tham dự bữa tiệc gây quỹ, chúng ta có thể 
gởi tiền hoặc tặng phẩm cho Ban Tổ Chức qua vị chủ tịch Cộng Đoàn. 

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV kính mời. 

Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn: CN 12/8/2012 tại Lake Skinner 

(CN12/8/2012 sẽ không có Thánh Lễ tiếng Việt tại Nhà Thờ @ 1:30 pm) 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 12/8/2011 tại Lake Skinner Park.  

Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  
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Chương Trình 
      + 11: 00 am: CĐ quy tụ  
      + 12: 30 pm: cơm trưa 
      + 2: 30 pm: họp CĐ: thảo luận & góp ý về Bản Nội Quy CĐ 
      + 2: 30 pm: giới trẻ phụ trách trò chơi 
      + 4: 15 pm: chuẩn bị thánh lễ 
      + 4: 30 pm: Dâng Hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ 
      + 5: 30 pm: cơm chiều 
      + 7: 00 pm: dọn dẹp, vệ sinh, thu lều trại 
      + 7: 30 pm: giải tán 

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc biệt 
có sân chơi nước cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, cô bác, quý anh chị em, các cháu 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự 
ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 5 của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 

Ban Mục Vụ kính mời.  

  

 

  

 

 

 

Y Phục nghiêm chỉnh khi tham dự Thánh Lễ 

Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, 
Texas đã nhắc nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự 
Thánh Lễ: 

Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là 
thời điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thích hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc 
nhã nhặn đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, 
khi thi hành thừa tác viên Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 

Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về 
sự thiếu kính trọng và tôn kính Nhà Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng 
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của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và 
thiếu ý thức khi khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái 
cùng tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ.  

Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự 
Thánh Lễ. 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
VỀ TƯỚC HIỆU NHÀ THỜ – BỔN MẠNG GIÁO XỨ 
1. Định nghĩa và phân biệt : 

 Chúng ta thấy có “tước hiệu” của nhà thờ, hay của một Dòng tu, một 
tu hội, chứ không có tước hiệu của giáo xứ. Trái lại, “Bổn mạng” là 
Bổn mạng của giáo xứ, giáo phận, thành phố, quốc gia, hay của Dòng 
tu, các hiệp hội, tổ chức, các nhóm v.v…, chứ không có Bổn mạng của 
nhà thờ. 

 “Thánh Bổn mạng” = là vị thánh được tôn kính như Vị Bảo trợ hay Vị 
chuyển cầu cho trước Tòa Chúa. Trong khi đó, tước hiệu là danh hiệu, 
tên gọi của một nhà thờ, hay của Dòng tu, hiệp hội, một nhóm. Do đó, 
Tước hiệu khác với Thánh Bổn mạng, cho dù cách nào đó Tước hiệu 
giả thiết thánh Bổn mạng. 

 Giống nhau: có thể chọn Bổn mạng hay tước hiệu : Đức Trinh Nữ 
Maria, các thánh. Các Chân Phước chỉ được chọn khi có phép đặc biệt 
của Tòa Thánh. 

 Nhưng khác biệt : không bao giờ được chọn làm Bổn mạng: Thiên 
Chúa Ba Ngôi, hay các ngôi vị Thiên Chúa (vì Thiên Chúa ban ơn, chứ 
không chuyển cầu cho trước Tòa ai cả), trong khi có thể chọn những 
danh hiệu này làm tước hiệu. 

2. Làm thế nào để đặt Thánh Bổn mạng cách hợp pháp? 
 Được chọn bởi các giáo sĩ và giáo dân nơi sẽ được đặt dưới sự bảo trợ 

của Thánh Bổn mạng, hoặc bởi những người liên hệ trong trường hợp 
các Dòng tu, hiệp hội, tổ chức, hay các nhóm; qua cách thức: hoặc là 
tham khảo ý kiến hay bỏ phiếu, hoặc là thỉnh cầu hay thu thập chữ ký. 

 Phải được thẩm quyền Giáo Hội chấp thuận; 
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 Và phải được Bộ Phụng tự phê chuẩn. 
 Chỉ được chọn một thánh Bổn mạng duy nhất, trừ khi …; 
 Được chọn làm Bổn mạng: Đức Trinh nữ Maria, các thiên thần, các 

thánh. Các Chân Phước chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa 
Thánh. Tuyệt đối không được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hay một Ngôi 
Vị Thiên Chúa. 

Nhận xét : Do đó, áp dụng qui định này, các thánh Bổn mạng tại các giáo xứ 
Việt Nam, nếu chưa được Bộ Phụng tự phê chuẩn, thì không thực sự là 
thánh Bổn mạng một cách đúng nghĩa và hợp pháp, và như vậy không 
được mừng kính trong phụng vụ. 
3. Đặt tước hiệu khi nào? Có phải chỉ chính thức đặt khi cung hiến? 

 Tước hiệu được đặt khi nhà thờ được làm phép hay cung hiến, và chỉ 
một tước hiệu mà thôi. 

 Tước hiệu có thể chọn là: Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc từng Ngôi Vị 
Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria với những danh 
hiệu đã được mừng kính trong phụng vụ, các thiên thần, các thánh. Các 
Chân Phước chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh. 

 Một khi đã cung hiến, thì không được thay đổi tước hiệu nữa. 
4. Giá trị, quyền lợi của Tước hiệu và thánh Bổn mạng : 

 Chỉ những thánh Bổn mạng đã được thiết đặt hợp lệ hoặc đã được chấp 
nhận từ lâu đời do một truyền thống rất xa xưa mới được mừng kính 
trong phụng vụ. Còn những thánh Bổn mạng theo nghĩa rộng, và chỉ tự 
phát do lòng đạo đức của dân chúng thì không được phép mừng kính 
trong phụng vụ. 

 Được mừng lễ ở bậc trọng thể ngày mừng tước hiệu nhà thờ, cũng như 
ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ. 

 Được mừng ở bậc trọng thể lễ Bổn mạng chính của giáo xứ, giáo phận 
tại chính nơi đó, cũng như lễ mừng Bổn mạng chính, Đấng sáng lập, và 
tước hiệu của Dòng tu, tu hội. 

 Được mừng ở bậc lễ kính lễ Bổn mạng chính của giáo phận, và lễ kỷ 
niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa tại các nhà thờ khác trong giáo 
phận, không phải nhà thờ Chánh Tòa. 

Lm. Nguyễn văn Mạnh, giáo phận Đà Lạt 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Câu Chuyện Tuyệt Vời Như Chuyện Thần Tiên Này Có Thể Là Một 
Bài Học Quý Giá Cho Những Người Đang Có Dự Tính Phá   
Người ta phá thai vì nhiều lý do, phải là người trong cuộc mới thấu hiểu được. 
Nhưng đa số người phá thai không thể ngờ rằng hành vi giết chết con mình sẽ 
là một dày vò day dứt lương tâm trong suốt phần đời còn lại còn họ. Tại sao 
vậy? Ấy là vì khi Thiên Chúa ban cho con người vinh dự và hạnh phúc được 
cộng tác với Người trong việc trở thành cha và mẹ của chính con cái của họ, 
Người cũng gieo luôn tình mẫu tử phụ tử vào trong lòng họ. Một thai nhi có 
thể bị giết chết một cách dễ dàng nhanh chóng như ta làm thịt một con gà. 
Nhưng tình mẫu tử phụ tử lại mang tính thiêng liêng không thể dễ dàng chết đi 
được.  
Chúng ta không chủ trương giải pháp đem đứa bé cho làm con nuôi một cách 
vô tội vạ để cứ thế mà rộng đường quan hệ lăng nhăng bừa bãi. Hãy cho con 
mình một cơ hội sống, khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào nuôi 
được thì hãy mang cho đi để rồi khi những theo đuổi công danh phù hoa lắng 
xuống, trong lòng ta vẫn còn dấy lên một niềm hy vọng là ở một phương trời 
xa xăm nào đó, con ta vẫn đang sống. Từ một đứa con bị bỏ rơi tại Sóc Trăng 
đã trở thành Phó Thủ Tướng Đức Phillip Rosler hay là bé Pax Thiên được 
cặp uyên ương Brad Pitt và Angelina Jolie mang về nuôi. Ngang qua những 
vui buồn tất yếu của một kiếp nhân sinh, thì ta vẫn có một niềm hạnh phúc bé 
bỏng nào đó thay vì sự dằn vặt khủng khiếp vì đã cố tình sát hại con mình.  
Nhìn niềm vui rạng rỡ của những cặp vợ chồng nước ngoài đến Việt Nam 
đón nhận những đứa con nuôi, ai mà không phải chảy nước mắt?  
Tìm được con thất lạc sau 32 năm, nhờ xem TV  

 
GLENDALE, California ( NV ) – Một người Việt Nam vừa tìm được con trai 
sau 32 năm thất lạc trên đường vượt biển, nhờ xem một chương trình truyền 
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hình ở Việt Nam, trong một câu chuyện giống như chỉ có trên màn ảnh. 
“Sau khi lục soát từng người, họ bảo mình xuống trở lại tàu nhỏ trước, còn 
lại sáu đứa bé họ sẽ ẵm trả lại sau. Nhưng họ chỉ trả lại có bốn đứa, còn lại 
đứa con trai 3 tháng rưỡi tuổi và đứa con gái 11 tháng tuổi của người em thì 
họ chặt dây tàu chạy mất.” 
Ông Ngô Văn Việt, cư dân Glendale, kể lại giây phút đứa con trai tên Ngô 
Văn Ðảm của ông bị người chủ tàu Thái Lan bắt đi vào một ngày của tháng 
3 năm 1981 trên đường vượt biên. Sau hơn ba thập niên, khi mọi sự tìm 
kiếm đứa con tội nghiệp tưởng chừng như vô vọng thì người cha đau khổ 
này lại gặp được người con trai ngày nào trong một tình cờ đến kỳ lạ. Kết 
quả thử DNA trùng khớp và sự hội ngộ của cả gia đình ông bà Ngô Văn 
Ngô cùng Buff, tên hiện thời của cậu bé bị bắt năm xưa, vào ngày thứ năm 
19 tháng 7, tới đây là câu chuyện cảm động cho những ai từng rơi vào hoàn 
cảnh nghiệt ngã này, trên hành trình tìm kiếm tự do. 
Mất con trên đường vượt biên 
Lý do để ông Ngô Văn Việt có niềm tin rằng đứa con trai tên Ngô Văn Ðảm 
của mình còn sống và muốn đi tìm lại nó từ bao nhiêu năm qua chính là vì 
“người chủ tàu Thái Lan khi đó thấy nó dễ thương, muốn xin nó nhưng mình 
không cho, nên họ bắt luôn.” 
Theo lời kể của ông Việt, từ Phú Quốc, vợ chồng ông cùng bốn người con, 
trong đó Ðảm là út, cùng với gia đình các anh em họ hàng xuống tàu đi vượt 
biên năm 1981. Khi ra đến Vịnh Thái Lan, tàu của ông được một tàu đánh cá 
Thái Lan vớt. Ông Việt nhớ lại: “Lúc đó, qua cách ra dấu thì mình hiểu là họ 
còn phải đánh cá một ngày một đêm nữa mới vô bờ. Tuy nhiên, lúc nửa 
đêm, họ lập kế dọn cơm ra trước mũi tàu, kêu tất cả mọi người ra đó ăn”… 
“Ăn xong, họ không cho ai quay trở vào bên trong tàu nữa mà yêu cầu phải 
tát nước chiếc tàu nhỏ của tụi tôi. Sau khi lục soát từng người, họ bảo mình 
xuống trở lại tàu nhỏ trước, còn lại sáu đứa bé ở trong cabin thì họ sẽ ẵm trả 
lại sau. Nhưng họ chỉ trả lại có bốn đứa, còn lại đứa con trai tôi 3 tháng rưỡi 
tuổi và đứa con gái của người em, 11 tháng tuổi, thì họ chặt dây tàu chạy 
mất. Nghĩa là họ cố tình bắt con và cháu tôi.” Ông Việt tiếp tục kể. 
Bất ngờ trước tình cảnh đó, người cha “chỉ còn biết khóc.” Trong khi người 
mẹ “coi như chết đứng luôn rồi, hết biết gì nữa hết.” Bà Lê Kim Hoàng, ( 
Kim Lê), vợ ông Việt, nhớ lại cảm xúc của mình vào thời khắc ấy: “Con 
mình đang còn ẵm bồng cho bú mà tự dưng bị bắt mất đi như vậy thì coi như 
hết biết gì rồi, không biết mình mấy tuổi luôn.” 
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“Suốt một thời gian, tôi ăn không được, ngủ không được, buồn khổ lắm vì 
có cảnh nào bằng cảnh mất con đâu cô!” Bà Kim kể lại bằng giọng chân 
chất của người Phú Quốc. “Phải chi nó đau yếu bệnh hoạn mất thì không nói 
gì, đằng này nó đang còn sân sẩn mà bị bắt như vậy thì mình cũng muốn 
chết theo nó được.” 
Tuy nhiên, với những ai từng là thuyền nhân ( boat people ), có lẽ sẽ dễ dàng 
hiểu hơn tâm trạng những ngày tiếp theo đó của ông bà Việt. Ông tâm sự, “Ði 
chung với nhau mà con bị bắt như vậy thì làm sao mà không đau buồn. Nhưng 
lúc nhìn tàu bị phá nước vào, thấy mình cận kề cái chết thì lại nghĩ phải chi họ 
bắt hết những đứa bé vô tội kia thì biết đâu tụi nó còn có cơ may sống sót. Cho 
nên thật sự khi đó tôi bị dằn vặt giữa hai tâm trạng, lúc thì thương tiếc đau 
đớn, lúc lại cảm thấy đó là điều may mắn. Khó nói lắm.” 
Bà Kim cũng cùng suy nghĩ như chồng: “Lúc đến đảo cực khổ quá thì tôi 
mới thấy nỗi buồn mất con mới nguôi ngoai, quên dần.” 
Hành trình tìm con 20 năm trước 
Dù cho có nguôi ngoai, quên dần, nhưng đứa con là núm ruột, là máu thịt, 
thì làm sao hình ảnh đứa bé hơn 3 tháng tuổi phút chốc bị tước khỏi vòng 
tay cha mẹ có thể vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí của đấng sinh thành? 
Hơn 10 năm đến Mỹ, khi cuộc sống bắt đầu ổn định, ông Việt bắt đầu hành 
trình đi tìm lại đứa con tội nghiệp của mình, khi đó là năm 1993. 
Ông nhớ lại: “Nói là đi tìm nhưng cũng có biết nơi đâu mà đi, vì họ bắt mình 
là giữa biển. Thành ra tôi cứ qua Thái Lan rồi đưa tin lên báo, rồi nhờ những 
người Thái biết tiếng Việt đi cùng. Tôi in những tờ rơi, đi đến những bến 
cảng để đưa cho những người theo ghe đánh cá thử xem họ có biết gì không. 
Mà khi đó thông tin rất là ngắn, thành thử cũng khó. Nhưng đi thì cứ đi 
thôi.” 
“Hồi đó đi mình cũng không xác định được loại tàu mà họ cho mình leo lên 
là tàu gì, ở đâu. Mình không hiểu dạng tàu lớn đánh cá từ đâu, nơi nào thì có 
loại tàu đó. Thành ra những nơi mình tìm đến cũng không chính xác lắm. 
Rồi đăng báo cũng rất là tốn tiền.” Người cha kể lại lần đầu tìm con. 
Theo lời ông, “Lúc đó cũng có nhiều người gọi đến, nhưng họ đều yêu cầu 
đưa tiền trước thì họ mới cho biết tin tức. Tuy nhiên, những người bạn Thái 
của tôi không đồng ý. Họ cho rằng cho tin mà đòi tiền trước thì không khi 
nào là tin chính xác nên họ không đồng ý. Thế là đành trở về không.” 
Không tìm ra một dấu vết gì về đứa con, đứa cháu ở lần thứ nhất, khoảng 
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bốn năm sau, ông Việt lại cùng người em họ của mình đi tìm con một lần 
nữa. Kết quả vẫn là con số không. “Tôi đi tìm và không muốn bỏ cuộc vì tôi 
nghĩ nó vẫn còn sống. Vì tôi tin là họ bắt hai đứa bé này về để nuôi chứ 
không phải để sát hại nó, do ngay từ đầu họ đã tỏ vẻ yêu thích nó rồi. Chỉ là 
vì mình không biết nó ở đâu thôi, chưa biết cách nào mà tìm thôi.” Ông Việt 
chia sẻ niềm tin của mình. 
Hy vọng từ một bài viết trên nhật báo Người Việt 
Sau hai lần tìm con vô vọng, ông Việt những tưởng mình phải chấp nhận bỏ 
cuộc, vì ông thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Vậy mà gần 15 
năm sau, một bài báo được đăng trên nhật báo Người Việt nhân ngày lễ 
Thanksgiving 2011 mang tên “Vượt biên, bị cướp biển, thất lạc: Cha và con 
đoàn tụ” đã làm bừng lên trong vợ chồng ông Việt niềm hy vọng. 
Sau khi đọc bài viết về hành trình ông Trương Văn Hào ở Rochester, New 
York, đi tìm được người con trai tên Samart Khumkham ( tức Trương Văn 
Khai ) tại một tỉnh xa xôi của Thái Lan sau 34 năm thất lạc, ông Việt liên lạc 
với tác giả bài báo để xin số điện thoại của ông Hào. 
Tháng 2 vừa qua, ông Hào, người đàn ông may mắn tìm được đứa con thất 
lạc sau năm lần tìm kiếm, cùng ông Ngô trở lại Thái Lan, bắt đầu cuộc tìm 
kiếm dấu tích Ngô Văn Ðảm trong 16 ngày. 
Ông Việt kể: “Gặp anh Hào là một sự may mắn. Tất cả những kinh nghiệm 
anh Hào trải qua, ảnh hướng dẫn lại. Qua đó gặp chính quyền Thái Lan, hội 
Social Development đã giúp mình rất tích cực, họ bỏ công và của ra giúp 
mình. Mình đi tới đâu họ cho xe chở mình đi tới đó, nhân viên họ cũng theo 
mình đi. Tin tức đó lan truyền ra khắp nơi.” Tuy nhiên, không có một phản 
hồi nào về những thông tin mà ông Việt và ông Hào đưa ra. 
Sau 16 ngày lặn lội ở Thái Lan, qua nhiều tỉnh, tìm kiếm nhiều làng, ông Việt 
trở về Kiên Giang thăm người mẹ đang bệnh, trước khi quay trở về Mỹ, 
không chút manh mối trong tay. Cùng thời điểm đó, tại Việt Nam, một 
chương trình truyền hình có tên “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly,” chiếu 
hình ảnh một phụ nữ người Mỹ gốc Việt sinh sống tại California, cũng từ Mỹ 
trở về Thái Lan, tìm kiếm đứa con trai bị thất lạc trên đường vượt biên lúc 
cậu bé 5 tuổi thông qua sự giúp đỡ của đội tìm kiếm Sàigòn Buổi Sớm. 
Tuy nhiên, người thanh niên Thái gốc Việt tên Buff mà những người thực 
hiện chương trình đó tìm ra lại không trùng khớp kết quả thử DNA với 
người phụ nữ kia đang đi tìm. 
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Người mẹ tìm con thất vọng. Ðứa con tìm kiếm cội nguồn cũng thất vọng. 
Và người cha tìm con ba lần càng thất vọng hơn. 
Ðiều kỳ lạ ngẫu nhiên 
Cuộc đời luôn có những điều kỳ lạ xảy ra một cách tình cờ, ngẫu nhiên. 40 
ngày sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ thì ông Việt lại phải quay về Việt Nam 
do mẹ ông bệnh nặng. “Một tuần sau khi ở Việt Nam chăm sóc má tôi thì có 
đứa cháu cho tôi biết có coi chương trình 'Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly' 
và thấy có một người thanh niên gốc Việt muốn đi tìm lại cha mẹ của mình, 
nhìn rất giống tôi.” Ông Việt tiếp tục câu chuyện. 
Theo lời thuyết phục của người cháu, ông Việt liên lạc với đài truyền hình 
và kể lại câu chuyện của mình, cũng như tỏ ý muốn xem lại chương trình có 
hình ảnh người thanh niên giống ông. Họ gửi cho ông đường link vào trang 
web coi lại chương trình có người thanh niên Thái gốc Việt đó. 
Ông Việt kể bằng sự xúc động lẫn vui mừng: “Khi tôi mở trang web đó ra, 
vừa nhìn thấy hình ảnh người con trai tên Buff đó, tôi xác nhận ngay rằng đó 
chính là con tôi. Vì gương mặt nó giống tôi dữ lắm. Tôi không thể tin tưởng 
được là tại sao lại có người giống tôi một cách kỳ lạ như vậy. Nên tôi cảm 
giác rằng nó là con mình liền. Tôi nhìn hình ảnh nó bước từ trong ra và kêu 
lên trong đầu: Trời ơi sao anh chàng này giống tôi lạ kỳ?” Không chỉ vậy, 
theo lời ông Việt, “cả làng ở đây đổ xô về coi thì ai cũng xác nhận là 100% 
nó chứ không ai khác hơn.” 
Tại California, bà Kim Lê cũng vào trang web đó để xem. “Vừa mới nhìn 
thấy nó tôi nhận ra liền. Cảm thấy rợn người hết trơn, nhận ra được liền vì 
nó giống ổng quá ! Tôi mừng lắm. Coi như suốt ngày đó không làm gì được 
hết, cứ mở tới mở lui. Mừng khóc luôn vì mình tìm con lâu quá rồi mà.” Bà 
Kim nhớ lại giây phút nhìn thấy hình ảnh người con trai sau 32 năm bặt tin. 
Tại Việt Nam, sau khi tiên đoán đó là đứa con mình đang tìm kiếm, ông Việt 
cùng những người thực hiện chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” 
và đội tìm kiếm Sàigòn Buổi Sớm sang Thái Lan tìm lại người thanh niên 
tên Buff. 
Hội ngộ sau 32 năm 
Ngày 17 Tháng 6, ông Việt cùng mọi người đến Thái Lan để thực hiện việc 
thử DNA. 
Nói về lần đầu tiên gặp gỡ người mà ông Việt cho là con trai mình tại 
Songkhla, người cha này cho biết: “Hôm đầu gặp nhau do ngôn ngữ bất 
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đồng nên mình có sự cảm xúc, nhưng lời nói từ người này qua người kia 
thông dịch nên nó không có tác động mạnh như mình nói trực tiếp với nhau. 
Sau khi nó nhìn hình, rồi nhìn tôi, còn tôi sau khi tìm dấu vết trên mặt của 
nó, thì tất cả dấu vết đều có hết, như dấu vành tai bị gãy của nó cũng như 
anh em nó đều giống tôi hết. Tôi nhìn và biết nó là con mình. Nhưng để chắc 
chắn thì vẫn phải thử DNA thôi.” 
Sau khi lấy mẫu thử DNA, người thanh niên 32 tuổi, đang làm quản lý cho 
một công ty thu mua hải sản, vẫn ở lại Songkhla, còn ông Việt phải quay trở 
về Bangkok theo yêu cầu của chính quyền Thái Lan “vì sự an toàn cho ông.” 
Ngày 21 tháng 6, có lẽ là ngày mà ông Việt Ngô cũng như những người 
trong gia đình ông không bao giờ quên được khi bác sĩ của bệnh viện báo 
cho ông Việt biết kết quả thử DNA của ông và Buff hoàn toàn khớp với 
nhau. “Lúc đó không chỉ tôi mà những ai có mặt tại đó đều nhảy lên muốn 
đụng trần nhà luôn. Mừng quá mà !” Ông Việt cười sảng khoái. Bà Kim Lê 
nói: “Hổm rày mừng nên ăn ngủ gì cũng không được hết. Trong đầu tôi cứ 
mong riết đến ngày về bển gặp nó. Tối nằm cứ nghĩ hồi xưa nó còn nhỏ, rồi 
lại hình dung bây giờ nó lớn mình gặp nó thì làm sao. Cứ vậy mà suy nghĩ 
hoài.” 
Không chỉ vậy, niềm vui của người mẹ này còn biểu lộ qua việc “đi làm 
thôi, về nhà là cứ mở cái link có hình nó lên coi hoài. Cứ coi đến khúc có 
hình nó thì bấm đứng một chỗ để nhìn luôn. Nhìn mặt nhìn mày nhìn mũi 
nhìn mắt, nhìn đủ thứ hết.” 
“Tôi vui lắm. Không ngờ sau mấy chục năm lại có niềm vui như thế này. 
Khi làm việc thì thôi, lúc ngưng ngang lại nhớ nó. Tôi trông đến ngày gặp 
lại con mình.” Người mẹ hạnh phúc chia sẻ. 
Ngày 19 tháng 7 tới đây, Ngô Văn Ðảm, tức Buff, sẽ từ Thái Lan bay về 
Việt Nam để gặp những người thân thiết của mình, cho thỏa ước mơ “đi tìm 
cội nguồn” vì theo lời Ðảm nói với cha mình, “Trong làng ai cũng nói nó là 
người Việt Nam, mà chính nó biết nó là người Việt Nam nhưng không nghĩ 
cha nó là cha nuôi, mà chỉ nghĩ ba nó lấy một người Việt Nam và sanh ra nó 
có gốc Việt Nam. Nó chỉ biết một điều nó là người gốc Việt và muốn đi tìm 
gốc tích của mình.” 
Chia sẻ câu chuyện này, ông Việt nói: “Tôi muốn kể lại câu chuyện này để 
những người có hoàn cảnh tương tự như tôi có lòng tin để còn tiếp tục tìm 
kiếm. Bởi vì tôi biết, sau lưng tôi còn nhiều người lắm.” 
NGỌC LAN 
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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 

Share Phòng Nhà ở đường Golden Phason, 
Murrieta. Xin gọi: Bác Út: 951-698-6745 

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 


