
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 69 July/01/2012 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 4:00PM (Spanish) 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English)Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hửu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

CN XIII THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 
Mc 5, 21-43   
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy". 
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về 
bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp 
quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ 
biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên 
là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp 
lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp 
hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được 
khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với 
ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi 
theo chen lấn Người tứ phía. 
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết 
đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm 
thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không 
thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi 
bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong 
đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo 
Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới 
áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, 
huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã 
được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu 
nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, 
Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai 
đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa 
Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn 
Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm 
đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để 
tìm xem kẻ đã làm điều đó.  

tiếp theo trang 2 
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TIN MỪNG 
Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến 
sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, 
đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh". 

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: 
"Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã 
thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: 
"Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, 
Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và 
Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: 
"Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ 
liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha 
mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người 
cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta 
truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì 
em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt 
họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 ĐỤNG ĐẾN ÁO 
(Trích trong ‘Manna’) 
Giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người đụng vào 
áo Ngài. Nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, đụng lén như sợ bị bắt quả tang. 
Đó là cái đụng của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, 
mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị coi là ô 
nhơ: không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở Đền 
thờ. 

Người phụ nữ đụng vào áo Đức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin, một lòng 
tin đơn sơ mà mạnh mẽ. "Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi." 
Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh. 

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần đụng vào Chúa. Đụng đến 
Lời Ngài, đụng đến Mình Máu Thánh Ngài. Đụng bằng tay, bằng miệng, 
bằng rung động của trái tim. 

Có những lần đụng chạm hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang 
nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, 
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như người phụ nữ, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình ô nhơ tội lỗi. Hay 
nói đúng hơn, vì biết mình ô nhơ tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài. Đụng 
vào Đấng Thánh để được nên trong sạch. 

Chúng ta cần đụng đến Đức Giêsu mỗi ngày và chúng ta cũng cần được 
Ngài đụng đến. 

Ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã cầm tay cô 
bé để kéo cô ra khỏi cái chết. 

Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cần được Chúa cầm tay và 
bảo: "Hãy chỗi dậy." 

Chỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Chỗi dậy và đi lại, ăn uống như người 
bình thường. Chỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa. 

Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin. 

Đức Giêsu xác nhận lòng tin vững vàng của người phụ nữ: "Này con, lòng 
tin của con đã cứu chữa con" (c.34). 

Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đao của Gia-ia: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin 
thôi" (c.36). 

Cần có lòng tin khi đụng chạm Chúa Giêsu. Cần nhạy cảm để nhận ra cái 
đụng nhẹ của Ngài. 

Khi đụng vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể, ta được mời gọi đụng 
đến nỗi khổ của anh em, là những chi thể của Nhiệm Thể Ngài. 

Khi đụng đến Lời Chúa nơi những trang Tin Mừng, ta được mời gọi chạm 
đến Lời Chúa nơi mọi biến cố. 
Chỉ cần để Chúa đụng đến bạn một lần thôi, đời bạn sẽ hoàn toàn đổi mới. 
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một 
ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo 
trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống 
như một con người. 
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong 
manh, nơi một linh mục yếu đuối trong một Hội Thánh còn nhiều bất toàn. 
Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con 
tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. 
Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình 
thường giữa lòng cuộc sống. 
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SỐNG ĐẠO 

 
“Mẹ Lavang với dân tộc Việt Nam” 

 
Trong các ngày 14-16/6/2012 vừa qua, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại 
Hoa Kỳ đã tổ chức những ngày Hành Hương Mẹ La Vang 2012, với chủ đề: 
“Mẹ Lavang với dân tộc Việt Nam”. 

Tham dự cuộc hành hương về nguồn này, ngoài cộng đồng giáo dân công 
giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, còn có sự tham dự của Đức Giám mục Giuse 
Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc. 

Sau đây là bài chia sẻ của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Long với chủ 
đề: “Mẹ Lavang với Dân tộc Việt Nam” 

Kính thưa quý ông bà anh chị em, 

Hôm nay, tôi rất hân hạnh được đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để tham dự 
cuộc Hành Hương kính Đức Mẹ La Vang do Liên Đoàn Công Giáo Việt 
Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Lời đầu tiên, tôi xin được gởi đến toàn thể quý vị 
đó là lời chúc sức khoẻ, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Xin Ngài kiện 
toàn thánh ý nhiệm mầu của Ngài nơi chúng ta, những chứng nhân của tự 
do, công lý và nhân bản. Tôi cũng xin được chuyển lời chào thân thương của 
đồng bào chúng ta tại Úc Đại Lợi luôn hướng về khối người Việt tại Hoa Kỳ 
như là con chim đầu đàn của đàn chim Việt đang tản mác khắp bốn phương 
trời. Dù ở đâu, người Việt Nam chúng ta cũng cố gắng để làm rạng danh 
‘con Rồng cháu Tiên’ và cùng tranh đấu cho một tương lai tươi sáng của quê 
hương dân tộc. 

Chủ đề mà Ban Tổ Chức đã mời tôi đến để chia sẻ với quý vị tối nay là “Mẹ 
La Vang với dân tộc Việt Nam.” Tôi phải thú thật là khi nhìn vào một chủ 
đề như thế, tôi không biết phải nói gì để khỏi phụ lòng mong đợi của quý vị. 
Nhiều người nghĩ rằng, giám mục thì có thể nói về bất cứ vấn đề gì. Thực tế 
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thì không như thế. Ở lứa tuổi 50 và sống hai phần ba đời mình ở Úc, tôi 
cũng chỉ có một kiến thức giới hạn – nhất là về những vấn đề liên quan đến 
Việt Nam. Tôi không thể ‘xuất khẩu thành thơ’ và càng không thể ‘múa rìu 
qua mắt thợ’ trước một cử tọa ở cái nôi chính trị và văn hóa của Hiệp Chủng 
Quốc này. Ước mong của tôi là được chia sẻ và học hỏi hơn là được ‘thuyết 
giảng’ về mối liên quan giữa tôn giáo và dân tộc – nhất là trong hoàn cảnh 
đất nước chúng ta hôm nay. Tôi cũng đại diện cho một thế hệ trẻ được hấp 
thụ hai nền văn hoá khác nhau. Vì thế, ước mơ của tôi là làm một nhịp cầu 
giữa hai thế hệ, ngõ hầu ngọn đuốc của tự do và công lý được chuyển tiếp 
cho đến ngày quê hương mến yêu được phục hưng. 

Đức Mẹ Việt Nam và Đức Mẹ Ba Lan 

Để tìm hiểu về sự tương quan của “Mẹ La Vang với dân tộc Việt Nam,” 
chúng ta có thể nhìn vào một dân tộc mà lịch sử của họ cũng có nhiều điểm 
tương đồng với Việt Nam chúng ta, đó là Ba Lan, quê hương của Đức Cố 
Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Ba Lan, một quốc gia bị ngoại bang xâm 
chiếm nhiều lần và trong lịch sử cận đại đã chịu nhiều tang tóc hơn các dân 
tộc khác, với hơn sáu triệu người chết trong Đệ Nhị Thế Chiến. Hơn thế 
nữa, Ba Lan đã sống dưới bóng của tên khổng lồ không mấy tử tế là Liên 
Bang Xô Viết và chế độ Cộng Sản hơn bốn thập niên. Trong suốt những 
năm dài tăm tối đó, người dân Ba Lan đã hướng về một thánh địa tượng 
trưng cho tinh thần dân tộc và ý chí bất khuất của họ, đó là Jasna Gora – một 
địa danh có nghĩa là Núi Sáng (Luminous Mount) hoặc có thể tạm dịch là 
Minh Sơn. Nơi đây, Đức Trinh Nữ Maria dưới danh hiệu Đức Mẹ 
Czestochowa được sùng kính như là Đấng Bảo Vệ cho dân tộc Ba Lan qua 
bao thăng trầm của lịch sử. 

Đức Mẹ Czestochowa có nghĩa là ‘Đức Mẹ Đồng Đen’. Tục truyền rằng, 
vào năm 1655, khi quân Thụy Điển chuẩn bị xâm chiếm Ba Lan, những 
người lính trên đồi Jasna Gora đã cầu nguyện với ảnh Đức Mẹ Đồng Đen và 
họ dù yếu thế hơn đã đẩy lui được quân Thụy Điển. Từ đó, Đức Mẹ 
Czestochowa được mệnh danh là Nữ Vương nước Ba Lan và đồi Jasna Gora 
được coi như thánh đô của họ. Vào năm 1920, khi Hồng Quân Liên Xô ồ ạt 
đánh vào Warsava, một lần nữa người dân Ba Lan lại chạy đến với Đức Mẹ 
Czestochowa. Không ai có thể giải thích nổi, với một đạo quân hùng mạnh 
nhất Âu Châu thời đó, Hồng Quân Liên Xô đã bị đánh bại ở dòng sông 
Vistula – một chiến thắng không ngờ, như Ngô Quyền đánh bại quân Nam 
Hán trên sông Bạch Đằng năm xưa (năm 938). 
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Với lịch sử dân tộc gắn liền với đức tin Công Giáo và đặc biệt là lòng sùng 
kính Đức Mẹ, chúng ta không ngạc nhiên khi Jasna Gora trở thành một biểu 
tượng không thuần túy về tôn giáo mà là một biểu tượng cho tinh thần quốc 
gia và niềm tự hào dân tộc. Mỗi khi quốc gia bị mất chủ quyền và dân tộc bị 
đàn áp, người dân Ba Lan đã tìm đến Jasna Gora không phải chỉ nguyện xin 
mà còn tìm một lối thoát cho quốc gia và một tương lai mới cho dân tộc. 
Chính vì thế, trong những năm gọi là ‘chiến tranh lạnh,’ khi bạo quyền Cộng 
Sản Ba Lan, được sự chỉ đạo của Điện Cẩm Linh, dập tắt tất cả các ngọn lửa 
đấu tranh cho nhân quyền, Jasna Gora đã trở nên thành lũy đối kháng và linh 
hồn của phong trào chống cộng. 

Vào ngày 26 tháng 8 năm 1982, tức ngày Lễ Kính Đức Mẹ Czestochowa, 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nói những lời tâm huyết với đồng bào 
mình còn đang sống sau cái gọi là ‘bức màn sắt’ và đang tranh đấu cho tự 
do. Ngài nói như sau: 

“Đồng bào thân mến. Dù đời sống của người Ba Lan khó khăn thế nào, xin 
cho chúng ta thâm tín rằng cuộc đời của chúng ta đã thuộc về Trái Tim Mẹ. 
Như Mẹ đã toàn thắng nơi Thánh Maximiliano Kolbe, người Hiệp sĩ của 
Đấng Khiết Trinh, xin Mẹ cũng toàn thắng nơi chúng ta. Xin Mẹ Jasna Gora 
toàn thắng nơi chúng ta và qua chúng ta. Xin Mẹ toàn thắng ngay cả qua 
những đau khổ và thất bại của chúng ta. Xin Mẹ cho chúng ta đừng nản 
lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tự do và nhân phẩm của con 
người. Chẳng phải lời của Mẹ ở tiệc cưới Cana ‘Hãy làm theo mệnh lệnh 
của Ngài’ có nghĩa như vậy sao? Anh chị em hãy nhớ rằng, sức mạnh được 
thể hiện qua sự yếu đuối. Tôi ở gần anh chị em. Tôi luôn nhớ tới anh chị 
em.” 

Tôn giáo và chính trị 

Đọc những lời của Đức Thánh Cha, tôi không có cảm tưởng là tôn giáo và 
chính trị là hai thái cực mà người tín hữu không được lẫn lộn. Ngược lại, sự 
nhập thể của Thiên Chúa vào đời sống của con người đòi buộc chúng ta 
cũng phải ‘nhập thể’ dưới ánh sáng Tin Mừng. Như lời mở đầu Hiến chế 
Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng) của Công Đồng Vaticano II đã 
khẳng định “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày 
nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy 
vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô,” Chân phước Gioan 
Phaolô II đã cho chúng ta thấy rằng, tranh đấu cho công lý và sự thật, cho tự 
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do và nhân phẩm không phải là việc làm của những kẻ muốn chính trị hóa 
tôn giáo mà là bổn phận ‘nhập thể hóa’ Tin Mừng và ‘Kitô hóa’ môi trường 
của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nếu chúng ta chỉ đóng 
khung tôn giáo trong những vấn đề siêu nhiên mà hoàn toàn vô cảm với 
những vui mừng và hy vọng, những sợ hãi và lo âu của đồng loại, thì phải 
chăng tôn giáo chỉ là thứ thuốc phiện ru ngủ chúng ta như lời Karl Marx? 
Đây cũng là chiêu bài của cộng sản. Họ muốn tôn giáo chỉ là thứ thuốc 
phiện ru ngủ dân chúng. Họ muốn biến tôn giáo trở thành một công cụ của 
chế độ. 

Cách đây không lâu, tôi có nghe một câu nói rất hùng hồn: “Nếu ai không 
thích cộng sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.” Đằng 
sau câu nói này là một khó khăn thực tế cho những ai phải sống dưới chế độ 
cộng sản. Trong bối cảnh đất nước và giáo hội Việt Nam hôm nay, sự liên 
quan giữa chính trị và tôn giáo quả thật là một đề tài hết sức tế nhị cho 
người tín hữu, nhất là các vị lãnh đạo. Làm sao để giữ được một lợi thế thực 
dụng cho giáo hội mà không thỏa hiệp các giá trị cơ bản của Phúc Âm? Làm 
sao thăng tiến đời sống đạo và lo cho các nhu cầu của các giáo xứ, các dòng 
tu, các chủng viện v.v… và đồng thời làm trách nhiệm ngôn sứ trong một xã 
hội độc tài đảng trị? Đó là một số những mệnh đề nan giải mà những ai sống 
với cộng sản mới biết những phức tạp của nó. Ở đây, tôi không có ý phê 
bình câu nói hùng hồn trên kia hay một thái độ nào đó của các vị lãnh đạo 
giáo hội trước tình hình chính trị của đất nước. Tuy nhiên, như Đức Cố Giáo 
Hoàng Phaolo II đã quảng diễn qua lời giảng dạy, thái độ và đời sống của 
ngài, Kitô hóa môi trường theo tôn chỉ Phúc Âm là nhiệm vụ của mọi tín 
hữu. Tranh đấu cho công lý và sự thật, tự do và nhân phẩm là con đường tất 
yếu của những ai theo Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

Vì thế, vấn đề ở đây không phải là chúng ta ‘không thích cộng sản’ hay 
‘khích bác họ.’ Vấn đề ở đây là chọn lựa của chúng ta giữa hai thế lực tương 
phản: sự thật và sự giả dối, sự thánh thiện và sự gian ác, ánh sáng và bóng 
tối. Vâng, người tín hữu phải yêu thương cả kẻ thù, kể cả người cộng sản. 
Nhưng chúng ta không thể đồng lõa và vô cảm với sự giả dối, gian ác và phi 
nhân của họ. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa và nhiệt tâm cho Vương 
Quốc của Ngài đòi hỏi thôi thúc chúng ta trong cuộc chiến cho công lý và sự 
thật, ánh sáng và sự sống – cuộc chiến mà chính Đức Kitô đã tranh đấu và 
khải hoàn qua sự chết và phục sinh của Ngài. 
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Vai trò của giáo hội với dân tộc 

Quý vị thân mến, 

Nếu người dân Ba Lan đã coi Đức Mẹ Czestochowa như là biểu tượng niềm 
tin của họ, thì người Việt Nam chúng ta có thể coi Đức Mẹ La Vang như là 
biểu tượng niềm tin của chúng ta hay không? Hơn thế nữa, nếu Jasna Gora 
đã hun đúc tinh thần đấu tranh cho quê hương và cho giáo hội Ba Lan trong 
những chặng đường cam go nhất của lịch sử dân tộc Ba Lan, người Việt 
Nam Công Giáo chúng ta có thể đến với Mẹ La Vang trong nỗ lực tìm kiếm 
một tương lai tươi sáng cho đất nước và giáo hội hay không? Đối với tôi, 
những câu hỏi này thật thiết thực với bối cảnh của quê hương chúng ta hôm 
nay. Đối với tôi, đây không phải là ‘chính trị hóa’ La Vang mà là đem Phúc 
Âm vào lòng dân tộc và là thực thi vai trò ngôn sứ của chúng ta trong một xã 
hội đang mất căn tính nhân bản. Nói một cách khác, nếu người tín hữu 
chúng ta phải như ‘thành phố xây trên núi’ hay như ‘muối men cho đời,’ thì 
vai trò phục hồi cho xã hội một căn tính nhân bản trên những giá trị Phúc 
Âm là vai trò thiết yếu của chúng ta. Câu Kinh Đức Mẹ La Vang “Xin cho 
chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp 
nền văn minh tình thương và sự sống” sẽ không có ý nghĩa khi người tín hữu 
chúng ta vô cảm trước hiện tình một xã hội băng hoại toàn diện đang diễn ra 
trên quê hương chúng ta. 

Như quý vị đã biết, trong những ngày gần đây, giáo hội tại Hoa Kỳ đang 
tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo qua những cuộc biểu tình rầm rộ, những 
kháng cáo trước tòa án cũng như qua các phương tiện truyền thông. Lý do là 
gi? Đó là việc chính phủ của Tổng thống Obama đã đề xướng ra một đạo 
luật về y tế mà theo đó, tất cả các tổ chức kể cả tổ chức Công Giáo phải 
cung cấp bảo hiểm phổ quát bao gồm ngừa thai cho các nhân viên của mình. 
Các giám mục Hoa Kỳ đã không ngần ngại đương đầu với chính sách 
‘Obamacare’ mà họ cho rằng đi ngược lại với luân lý Công Giáo và hơn thế 
nữa giới hạn quyền tự do của giáo hội trong việc hành xử theo giáo luật. 
Giáo hội không thể làm ngược lại tôn chỉ của Phúc Âm nếu bị bắt buộc phải 
cung cấp dịch vụ phá thai hay ngừa thai – dù chỉ là gián tiếp – trong các 
bệnh viện của mình hay tài trợ các dịch vụ này cho các nhân viên của mình 
như tại trường học, giáo xứ, cơ sở xã hội v.v… 

Chính vì thế, các giám muc Hoa Kỳ đã không ngần ngại đứng lên bảo vệ 
những giá trị mà họ cho là không thể nhượng bộ dù là trong một xã hội đa 
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nguyên. Nhiều giáo dân và ngay cả một số giáo sĩ Hoa Kỳ không đồng quan 
điểm với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Nhưng ít ra, không ai có thể chỉ 
trích là họ đã can thiệp vào chính sách của nhà nước hay là họ đã vượt qua 
giới hạn tôn giáo thuần túy. Phúc Âm và đời sống không thể tách lìa nhau; 
tôn giáo và chính trị không thể không liên hệ với nhau. Vai trò ngôn sứ của 
Giáo hội đòi buộc người tín hữu ở mỗi bậc và mỗi hoàn cảnh phải tranh đấu 
cho một xã hội phản ảnh Vương Quốc của Thiên Chúa, hay như Kinh Đức 
Mẹ La Vang, là xây dựng một ‘nền văn minh tình thương và sự sống.’ 

Thực thế, truyền thống công lý xã hội trong Kinh Thánh là bằng chứng hùng 
hồn về sự nhập thế của các giá trị siêu nhiên vào đời sống tự nhiên của con 
người. Ơn cứu độ không chỉ có nghĩa là một sự giải thoát của linh hồn và 
đời sống vĩnh hằng trên Thiên Quốc mà là sự giải thoát con người toàn diện. 
Ngay trên cõi đời này và ngay trong xã hội này, con người được mời gọi để 
sống cuộc sống sung mãn với Thiên Chúa và tha nhân. Do đó, sống đức tin 
và sống thánh thiện không chỉ có một chiều dọc, tức là thờ phượng kính mến 
Chúa được quảng diễn qua xây nhà thờ, tu viện, trung tâm, lễ nghi, kinh kệ, 
rước sách, đình đám, hành hương, ăn chay hãm minh v.v… 

Sống đức tin và sống thánh thiện không thể tách lìa khỏi tiến trình công lý 
hóa xã hội và phong phú hóa đời sống con người. Tiên tri Isaiah đã định 
nghĩa cho chúng ta thế nào là giữ đạo, đó là “phá vỡ xiềng xích của bọn ác 
nhân, cất đi gánh nặng của kẻ lầm than, giải thoát cho kẻ bị áp bức và phá 
tan mọi gông xiềng” (Isaiah 58:6). Đức Kitô cũng đã đúc kết sứ mạng của 
Ngài trong câu nói đầy ý nghĩa và súc tích: “Ta đến để mọi người được sự 
sống và sự sống viên mãn” (Gioan 10:10). Sự sống viên mãn không phải chỉ 
là ở đời sau. Nó là sự sống toàn thể trọn vẹn. Nó là sự sống trong yêu 
thương, trong công lý, trong tình người từ bây giờ và mãi mãi. 

Ở bên Úc, có rất nhiều người hỏi tôi là họ phải làm gì khi nhận những lá thư 
hay những lời kêu gọi giúp đỡ giáo hội quê nhà. Nào là xây nhà thờ, sửa tu 
viện, tu bổ trung tâm hành hương, nâng cấp địa điểm truyền giáo…. rồi nào 
là giúp cô nhi, người tàn tật, kẻ neo đơn. .v.v… Có nhiều người còn nói là 
họ rất sợ vô đoàn thể vì đó là những nơi bị xin tiền! Tôi trả lời với họ rằng 
chúng ta không nên vô cảm nhưng cũng không nên tạo một gánh nặng cho 
mình hay cho người khác. Tôi cũng nói thêm là trên hết mọi sự giúp đỡ, anh 
chị em hãy tham dự vào tiến trình công lý hóa cho dân tộc. Vì sao? Vì căn 
nguyên của sự nghèo đói và của những nỗi nhục quốc thể ở trong nước cũng 
như ở ngoài nước là hệ thống chính trị lỗi thời, là chế độ cộng sản tham 
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nhũng, bất công và phi nhân. Tôi sẽ không bao giờ ngần ngại để nói lên sự 
thật phũ phàng đó. Tôi sẽ không bao giờ tách lìa lý tưởng một Việt Nam phi 
cộng sản và một Việt Nam nhân bản ra khỏi sứ mạng giám mục của tôi. 

Nhiều người Công Giáo quan niệm rằng, đạo và đời là hai thực thể riêng 
biệt. Chính vì thế, câu nói “người Công Giáo không làm chính trị” đối với 
họ đã trở thành sự biện minh cho thái độ vô cảm hay chủ trương không tham 
dự vào những vấn đề xã hội và đất nước. Một số quý vị lớn tuổi ở đây chắc 
đã từng trải qua thời kỳ Việt Minh vào những năm sau Đệ Nhị Thế Chiến. Ở 
Bắc Việt, Đức Giám Mục Lê Hữu Từ, là một vị tiền nhiệm của Đức Giám 
Mục Nguyễn Năng hiện nay, đã có thời lập ra khu Bùi Chu – Phát Diệm tự 
trị với cả những đội vũ trang Tự vệ Công giáo, chống lại chính quyền Việt 
Minh do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đối với ngài cũng như rất nhiều giám 
mục miền Bắc trong thời kỳ đó đã không ngần ngại dấn thân cho quê hương 
và có thể nói vượt qua cái ranh giới thông thường của đạo và đời, tôn giáo 
và chính trị. Hôm nay, tôi không có ý hoài niệm về một quá khứ mà nhiều 
người trong thế hệ cha anh rất tự hào về giáo hội Việt Nam; tôi càng không 
có ý cổ võ một con đường chống đối bạo động dù đối với chế độ vong bản 
phi nhân. Tuy nhiên, khi lấy cuộc sống sung mãn làm mục đích, chúng ta 
không thể mặc nhiên để sự ác hoành hành khống chế xã hội. Sự ác này 
không những thể hiện nơi cá nhân hay đoàn thể. Tôi cho rằng sự ác lớn nhất 
đang hoành hành trên đất nước chúng ta hôm nay chính là tà quyền và hệ 
thống chính trị đưa con người vào chỗ bế tắc. 

Giáo hội là lương tri của xã hội hay là công cụ của chế độ? 

Có nhiều người sẽ không đồng thuận với nhận xét và quan điểm ở trên của 
tôi. Họ dẫn chứng rằng: Việt Nam đã có ít nhiều tự do tôn giáo. Nhà thờ, 
dòng tu, chủng viện v.v… được xây cất tu bổ một cách rầm rộ. Giáo dân đi 
lễ không còn chỗ ngồi. Ơn gọi không còn chỗ chứa. Bây giờ, cái khó không 
phải là do chính phủ hay công cụ của họ như công an cảnh sát cơ động gây 
nên. Cái khó là do đời sống luân lý đạo đức suy đồi của người dân, đặc biệt 
là giới trẻ… 

Tôi không phủ nhận những thử thách đến từ sự mất hướng đi, lối sống 
buông thả và hưởng thụ vô trách nhiệm của thế hệ hôm nay cũng như đã xảy 
ra cho thế hệ hôm qua. Nhưng tôi cho rằng những thử thách về đời sống luân 
lý vẫn ở mãi với chúng ta từ đời này qua đời khác. Cái khác là trong một xã 
hội bị cai trị bởi một tà quyền và hệ thống chính trị gian dối ác độc, những 
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thử thách ấy mang một sắc thái tiêu cực và bi đát hơn. 

Khi một chế độ không cho giới trẻ một tương lai, không tạo cho họ một 
niềm tự hào, không cho họ cơ hội phát huy tài năng; khi một chế độ chỉ cho 
họ tiến thân qua thẻ đảng, khi chỉ có ‘còn đảng mới còn ta’ thì làm sao tránh 
được sự tuyệt vọng, sự mất hướng đi và sự bất cần của giới trẻ. Hãy cứ hỏi 
những cô dâu đi lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn, những người lao động hợp 
tác ở Mã Lai, ở Arab Saudi và thậm chí ở cả Phi Châu, những người di dân 
bất hợp pháp ở Đông Âu, những em bị bán làm nô lệ tình dục ở Thái Lan, 
những người dân oan bị cướp đất, các công nhân bị bóc lột ở các hãng 
xưởng, những người trẻ trong các ‘chat-room’ v.v… 

Có lần đi Macau, tôi gặp một số bạn trẻ Việt Nam lao động bất hợp pháp. 
Họ bị đối xử tàn tệ mà tòa đại sứ Việt Nam hoàn toàn không can thiệp và 
thậm chí còng đồng lõa với những đối tượng bất chính. Tôi không nghĩ là 
trong các nước không cộng sản không có những vấn nạn xã hội của họ – 
ngay cả trên đất nước Hoa Kỳ này. 

Nhưng một điều không thể chối cãi được là trong nước ta hôm nay, nhiều 
những hiện tượng tôi đan cử trên là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử oai 
hùng của nước ta và là những nỗi nhục quốc thể cho những ai mang dòng 
máu Việt. Những hiện tượng này là triệu chứng của một cơn bệnh trầm kha: 
một thể chế hoàn toàn băng hoại và dẫn cả dân tộc vào chỗ bế tắc. 

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI có nhắc nhở cho người Công Giáo là 
“Giáo Hội không làm chính trị nhưng cũng không đứng bên lề xã hội.” Lịch 
sử Việt Nam qua nhiều thời đại đã minh chứng được sự dấn thân của người 
tín hữu thuộc mọi thành phần giáo hội vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất 
nước. Thế nhưng trong những năm gần đây, sự ru ngủ lương tri của giáo hội 
đã trở thành một hiện tượng phổ biến nằm trong chính sách công cụ hóa tôn 
giáo của chính quyền cộng sản. Các cụm từ như ‘tôn giáo và dân tộc,’ ‘tốt 
đời đẹp đạo,’ ‘giáo dân tốt công dân tốt,’ ‘kính Chúa yêu nước’ và ‘đồng 
hành cùng dân tộc’ đã trở thành những viên thuốc an thần để ru ngủ lương 
tri và vô hiệu hóa vai trò ngôn sứ của giáo hội. 

Khi “đồng chí” Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí Thư, đi thăm Đức Cha 
Bùi Tuần nhân dịp Giáng sinh 2011, “ông bày tỏ tin tưởng đồng bào có đạo 
tiếp tục phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước” (nguyên văn của báo 
Sàigòn Giải Phóng). Rồi sống sượng hơn nữa, “đồng chí” Nguyễn Thiện 
Nhân, Phó Thủ Tướng, tại La Vang năm 2010 đã ban huấn từ cho cả các 
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giám mục Việt Nam về việc mà ông gọi là “đồng hành cùng dân tộc.” Cái 
điều mà người Tây phương gọi là ‘elephant in the room’ tức là điều ai cũng 
nhận ra là đảng đã tự tôn mình ngang hàng với dân tộc thay vì là ‘đầy tớ của 
nhân dân’ như họ vẫn rêu rao. 

Bằng chiêu bài đồng hóa đảng với dân tộc họ biến lòng yêu nước thành yêu 
đảng và chống đảng là chống lại dân tộc. Điều đáng buồn là liều thuốc an 
thần này đang làm ru ngủ và làm vô cảm lương tri của nhiều người Việt 
Nam, kể cả người tín hữu. Đồng hành cùng dân tộc không thể là đồng hành 
cùng chế độ, nhất là khi chế độ đó đang đưa dân tộc vào chỗ diệt vong. 

Maria là nữ tì của triều đại chính trực 

Quý vị thân mến, 

Trở lại câu hỏi là chúng ta có thể đến với Mẹ La Vang trong nỗ lực tìm kiếm 
một tương lai tươi sáng cho đất nước và giáo hội hay không, niềm xác tín 
của tôi là đây là bổn phận của người tín hữu. Như người Công Giáo Ba Lan, 
cũng như ở khắp mọi nơi, chúng ta người tín hữu Việt Nam cũng cùng Mẹ 
để hành trình tiến về sự sống sung mãn cho đất nước và cho dân tộc. Ở trên, 
tôi đã chứng minh đây là sự nhập thể hóa đức tin và là bổn phận Phúc Âm 
hóa môi trường xã hội của người môn đệ Chúa Giêsu. Bây giờ, tôi xin được 
hướng về chính Đức Trinh Nữ Maria như là một ‘mẫu người lữ hành trong 
đức tin’ và là một ‘đầy tớ can trường của công lý.’ 

Có lẽ đối với nhiều người Công Giáo Việt Nam, họ ít khi nào dùng hai cụm 
từ này để diễn tả hay suy niệm về Đức Mẹ. Trong gần 20 năm ở trong nước, 
kể cả những năm ở tiểu chủng viện Phaolô Xuân Lộc, tôi chưa một lần nghe 
các cha giảng về Đức Mẹ dưới hai danh hiệu nói trên. Thế nhưng tôi cho 
rằng đây là một kho tàng về Thánh Mẫu học mà chúng ta cần khai phá, nhất 
là cho những tín hữu Việt Nam trong bối cảnh của đất nước chúng ta hôm 
nay. 

Phúc Âm thánh Luca đã mô tả là khi Maria bước vào nhà mình, bà Elisabeth 
được đầy ơn Chúa Thánh Thần đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên 
Chúa đến thăm tôi… Phúc cho em là kẻ đã tin lời Chúa phán cùng em sẽ 
được thực hiện” (Luca 1:43,45). Maria được đầy ơn phúc không những vì là 
người được những đặc ân Thiên Chúa ban tặng. Bà là một người đã tín thác 
tuyệt đối. Bà là mẫu người lữ hành trong đức tin vượt trội hơn mọi người lữ 
hành khác. Abraham đã tin vào lời Chúa hứa khi ông bỏ tất cả để tiến về 
vùng đất hứa. Ông đã tin dù chẳng được thấy bằng chứng của lời hứa 
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ấy. Abraham chẳng hề nhìn thấy con đàn cháu đống và cũng chẳng hề được 
bước chân vào vùng đất đầy sữa và mật ong. Ông tin khi không còn gì để tin 
và hy vọng khi không còn gì để hy vọng. Maria cũng thế. Bà cũng tin khi 
không còn gì để tin và hy vọng khi không còn gì để hy vọng. Ít ra ông 
Abraham khi phải chịu thử thách là đem con đi sát tế, Chúa đã nhận lòng tin 
và cứu con ông khỏi chết. Còn lòng tin của Maria thì bị thúc đẩy đến đường 
cùng. Bà phải chứng kiến con một mình bị sát tế trên bàn thờ thập giá. Đức 
tin của bà được chứng minh một cách tuyệt đối. Maria trên Núi Sọ đã trở 
thành một người lữ hành trọn hảo trong đức tin. Bà cũng là môn đệ trọn hảo 
vì đã bước theo con đường chân thiện mỹ của Đức Kitô cho đến cùng. 

Còn Maria là ‘đầy tớ can trường của công lý’ như thế nào? Kinh Magnificat 
(Luca 1:46-55) cho chúng ta câu trả lời khi Maria ca ngợi Đấng đoái thương 
tới người nữ tì hèn mọn như Ngài đã luôn chúc phúc cho những kẻ khiêm 
nhường và đói nghèo nhưng luôn kính sợ Ngài. Những lời nói này đối với 
những người không hiểu lịch sử cứu độ thì có vẻ tổng quát và mơ hồ. Kẻ 
khiêm nhường và người nghèo đói theo truyền thống Kinh Thánh là những 
người trung tín với giao ước bất chấp những thử thách. Họ không chỉ là 
những người mà nói theo tục ngữ Việt Nam là “ở hiền gặp lành”mà là kiên 
cường trong sự lành dù chỉ gặp toàn sự dữ. 

Khi người Do Thái bị lưu đày hơn 60 năm ở Babylon, rất nhiều tín hữu mất 
niềm tin trong tâm trạng tuyệt vọng hoàn toàn. Họ mất quê hương, mất đền 
thánh Jerusalem, mất hòm bia, mất chính quyền, mất quân đội và mất tất cả. 
Họ bỏ giao ước vì nghĩ rằng chính Thiên Chúa đã bỏ họ. Chỉ có một thiểu số 
giữ vững niềm tin và tiếp tục duy trì giao ước. Trong Kinh Thánh họ được 
gọi là ‘Anawim’ mà có thể gọi nôm na là ‘tàn dư còn sống sót’. 

Chính từ những ‘tàn dư’ này hay hình ảnh ‘gốc chồi Jesse’ mà Thiên Chúa 
đã tái tạo một Do Thái mới sau khi họ trở về đất hứa. Họ là những người 
sống theo sự công chính của giao ước. Họ là những người trung tín với 
đường lối Thiên Chúa ngay cả khi lộ trình này tưởng như chỉ dẫn đến sự thất 
bại, tủi nhục và tuyệt vọng. 
Maria là nữ tì hèn mọn theo bước chân của những ‘tàn dư’ trung tín. Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolo II đã viết là “Anawim không phải một giai cấp xã 
hội mà là một sự chọn lựa của kẻ công chính.” Họ chọn con đường công lý 
và sự thật mặc dù bị thiệt thòi và bắt bớ. Họ trung kiên theo giao ước dù bị 
kẻ có quyền bính ức hiếp. Như thế kẻ ‘tàn dư’ trung tín cũng là những ai 
sống tám mối phúc thật. Maria đầy ơn phúc vì Ngài là người nghèo khó, 
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người hiền lành, người có lòng thương xót, người khóc lóc và khao khát 
chân lý… Maria đầy ơn phúc vì Bà trung kiên bước theo con đường của 
người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II kết luận là 
“Bài ngợi ca Magnificat đã nói lên vai trò của Mẹ trong cuộc chiến chống lại 
sự dữ và tà quyền.” Mẹ là người đồng hành và liên đới với tất cả những ai 
đứng về phía công lý và sự thật. 
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. (Lc 1:51-53) 

Những lời này cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đứng về phía ‘anawim’ 
của Ngài, tức là những người dù thiểu số và yếu hèn nhưng luôn kiên cường 
trong công lý và sự thật. Ngài sẽ chiến thắng trên những kẻ gian tà và phục 
hồi danh dự những ‘anawim’ của Ngài. Thiên Chúa đã thực hiện chiến thắng 
này nơi Đức Kitô, “phiến đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá 
góc tường”. Ngài đã thực hiện nơi Maria nữ tì hèn mọn cũng như tất cả 
những ‘anawim’ trung tín của Ngài. 

Lời kết: Giáo hội là tiếng kêu trong hoang địa hay chỉ là tiếng chũm 
chẹo kêu inh ỏi? 

Quý vị thân mến, 

Đức Mẹ La Vang đã đi vào tâm hồn của người Công Giáo Việt Nam và 
Ngài cũng đã đi vào lòng dân tộc chúng ta. Dù không phải như là người Ba 
Lan đã gắn bó với thánh địa Minh Sơn như là linh hồn của cả dân tộc, người 
Việt Công Giáo ở khắp mọi nơi hướng về Mẹ La Vang như là người đồng 
hành trong thăng trầm của lịch sử và là đấng phù hộ trong cơn thử thách. 
Lòng sùng kính Đức Mẹ không chỉ đưa chúng ta tới những hành động thuần 
túy tôn giáo và lễ nghi như đi hành hương, dâng hoa, rước kiệu, cung nghinh 
v.v… Với bổn phận ‘nhập thể hóa’ Tin Mừng và ‘Kitô hóa’ môi trường, 
lòng sùng kính Đức Mẹ cũng như lòng yêu mến Chúa thôi thúc chúng ta tìm 
cuộc sống sung mãn cho tha nhân. Chính vì thế, chúng ta không thể chỉ đến 
với Mẹ qua những hành động thuần túy tôn giáo mà không noi gương đấng 
là ‘anawim’ của Thiên Chúa. Maria là người lữ hành trong đức tin và là nữ tì 
trung tín của triều đại chính trực. Lòng sùng kính Mẹ thách thức chúng ta 
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cũng phải làm đầy tớ và là chiến sĩ của công lý và sự thật trong cuộc chiến 
muôn thưở chống lại sự dữ và tà quyền. 

Vào ngày 15 tháng 8 tới đây, theo như tin tức của Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam thì sẽ có nghi lễ đặt viên đá đầu tiên để xây Vương Cung Thánh 
Đường tại La Vang. Đây là một biến cố quan trọng thể hiện lòng sùng kính 
Mẹ và là một biểu hiện đặc thù của đức tin Công Giáo Việt Nam. Nhưng tôi 
nghĩ rằng chúng ta không dừng lại ở một hình thức bên ngoài và nhất là tạo 
nên một biến cố để trang điểm cho chế độ. Nếu Kitô giáo mà mất vai trò 
ngôn sứ thì nó bị thuần hóa và trở thành công cụ của chế độ. Lúc đó, chúng 
ta không còn là tiếng kêu trong hoang địa nữa mà sẽ là tiếng chũm chọe kêu 
inh ỏi (1Cor 13:1); lúc đó chúng ta sẽ như muối không còn mặn nữa mà chỉ 
còn chờ ném ra ngoài đường cho người ta đạp lên nó (Mat 5:13). 

Nói tóm lại, lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang không thể tách lìa với bổn 
phận xây dựng một xã hội theo giá trị của Phúc Âm. Sứ mạng của Đức Kitô 
là đem sự sống sung mãn cho con người. Người Kitô hữu chúng ta không 
thể chỉ dừng lại trong những hành động tôn giáo mà không kiếm tìm sự sung 
mãn của đồng loại và nhất là của đồng bào. Như Mẹ Maria là nữ tì trung tín, 
xin cho mọi người Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước cũng trở nên 
đầy tớ của Tin Mừng, của công lý, của sự thật trong cuộc chiến chống lại sự 
dữ và tà quyền. Tôi xin phỏng theo lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 
Phaolo II để kết thúc bài chia sẻ: 
Xin Mẹ La Vang toàn thắng nơi quê hương chúng ta. 
Xin Mẹ toàn thắng ngay cả qua những đau khổ và thất bại của chúng ta. 
Xin Mẹ cho chúng ta đừng nản lòng tranh đấu cho công lý và sự thật, 
cho tự do và nhân phẩm của con người. 

Xin Mẹ đem lại chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, sự lành trên sự dữ, 
chí nhân trên cường bạo và đại nghĩa trên hung tàn. 

Cùng Mẹ La Vang, chúng ta hãy tiến bước về tương lai tươi sáng cho dân 
tộc và cho đất nước. 

+ GM Vinh sơn Nguyễn văn Long OFM Conv. 

Giám mục Hiệu tòa Tala và Giám mục Phụ tá TGP Melbourne, Australia. 
Washington DC, USA, ngày 16 tháng 6 năm 2012. 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Cầu nguyện "cho" và cầu nguyện "với" Đức Thánh Cha 

Thiên Triệu 

 
Các tín hữu trên toàn thế giới không những được mời gọi cầu nguyện cho 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mà còn cầu nguyện với ngài. Vào thời điểm 
Đức Thánh Cha đang đau buồn vì những vụ việc không tốt mới xảy ra tại 
Vatican, các tín hữu công giáo người Đức tại Rôma đã đưa ra lời mời gọi 
này. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 7 tháng Sáu với bài viết của Paul Badde, 
chủ bút tạp chí Vatikan tại Rôma. Được biết đây hoàn toàn là sáng kiến 
riêng của nhóm tín hữu công giáo Đức chứ không do Đức Thánh Cha khởi 
xướng. 

Mỗi buổi chiều, vào lúc 18g45, Đức Thánh Cha đi bách bộ trong khu vườn 
Vatican, vừa đi vừa lần chuỗi chung với linh mục thư ký của ngài là Đức 
ông Georg Gänswein. Nếu trời mưa, ngài lần chuỗi trong nhà. Các tín hữu 
được mời gọi cùng lần chuỗi với Đức Thánh Cha cũng vào giờ đó. Họ tin 
tưởng rằng nếu Đức Thánh Cha biết rằng đang có nhiều người cùng cầu 
nguyện với ngài thì ngài sẽ cảm thấy được nâng đỡ rất nhiều trong lúc thử 
thách này: “Chúng ta có thể làm việc này trong gia đình, trong nhóm nhỏ, 
nơi hội dòng, trên website. Có thể làm ở bất cứ đâu, ở nhà, ở nhà thờ, ngồi 
trên xe, đi dạo trong vườn. Đơn giản chỉ là vào 18g45, bắt đầu bằng dấu 
Thánh giá rồi lần chuỗi”. Trong thực tế, Đức Thánh Cha đã được thông báo 
về sáng kiến này và ngài hết sức cảm động. 

Sự kiện này nói với người công giáo nhiều điều. Đối diện với những khó 
khăn thử thách trong đời sống – không ai không có và càng làm lớn lại càng 
nhiều thử thách – người công giáo cầu nguyện. Cầu nguyện không có nghĩa 
là chạy trốn thực tại. Cầu nguyện cũng không miễn chước suy nghĩ và hành 
động thích hợp để giải quyết vấn đề. Nhưng cầu nguyện để được Chúa đưa 
chúng ta vào thế giới của Ngài, học lấy tầm nhìn của Chúa, mang lấy tâm 
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tình của Trái tim Chúa, nhờ đó tìm đường hướng giải quyết các vấn đề theo 
tinh thần của Phúc Âm hơn là theo phản ứng của con người tự nhiên và 
những tính toán của thế gian. 

Hình ảnh vị giáo hoàng nổi tiếng thông thái lại cầu nguyện bằng chuỗi Mân 
Côi cũng làm cho những ai coi thường phương pháp cầu nguyện này phải 
hồi tâm nghĩ lại. Có chuyện kể về một sinh viên khoa học, trên chuyến xe 
lửa, ngồi cạnh một ông già đang lần chuỗi. Chàng thanh niên tội nghiệp cho 
ông già nhà quê ít học, nên hỏi: “Đến bây giờ mà ông vẫn còn phí thời giờ 
vào những chuyện như thế này sao?” Cụ già trả lời rất tự tin “Tại sao 
không?” Nghĩ rằng nếu trả lời ngay, có thể làm cho ông cụ bị tổn thương, 
chàng thanh niên nói: “Cụ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi thư giải thích cho cụ 
hiểu”. Ông già lục trong túi, lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Nhìn vào 
tấm danh thiếp, anh ta im lặng cúi đầu, vì trên tấm danh thiếp ấy ghi tên tuổi 
của ông già: Louis Pasteur, nhà khoa học hàng đầu của nước Pháp. 

Cuộc sống hiện đại khiến con người đánh giá mọi sự dựa vào hiệu quả vật 
chất. Quả là phí thời giờ vào việc đọc đi đọc lại một câu kinh, thứ đạo đức 
chỉ dành cho đàn bà và trẻ con! Người ta quên mất rằng việc lần chuỗi Mân 
Côi dẫn người đọc vào tình trạng chiêm niệm để tâm được tĩnh. Khi tâm 
được tĩnh thì trí cũng sáng hơn và lòng cũng rộng hơn. Vì tâm chưa tĩnh nên 
lòng vẫn hẹp và trí cũng tối, nên con người đến với nhau bằng quá nhiều 
xung đột và tính toán, khiến cuộc sống thêm nặng nề. 

Lời mời gọi cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha còn làm sáng lên vẻ đẹp 
của sự hiệp thông trong Hội Thánh, sự hiệp thông ở chiều sâu và làm nền 
móng cho mối hiệp thông đích thực giữa con người với nhau. Chúa Giêsu 
tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ của Người “để thế 
gian tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21). Như thế, hiệp thông là để thi hành 
sứ vụ loan báo “Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1,1). Cầu 
nguyện cho nhau và với nhau là phương thế kiến tạo sự hiệp thông đích thực 
vì sự hiệp thông ấy đặt nền trên sự hiệp thông với Chúa và soi sáng cho sự 
hiệp thông với nhau, nhằm phục vụ Tin Mừng và những giá trị Nước Trời. 

Khi kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Thánh Cha, Paul Badde nhắc 
đến thị kiến của thánh nữ Juliane de Liège. Từ năm 26 tuổi, thánh Juliane đã 
nhiều lần thấy thị kiến về mặt trăng thật đầy đặn nhưng lại có một chấm đen 
trên đó. Ngài không hiểu ý nghĩa của thị kiến. Sau nhiều năm cầu nguyện, 
ngài hiểu rằng chấm đen ấy nói đến sự thiếu vắng một ngày lễ trọng thể kính 
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Mình Máu Thánh Chúa trong lịch phụng vụ của Giáo Hội. Vì thế, thị kiến 
của ngài được coi như bước khởi đầu dẫn đến việc thiết lập lễ Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) vào thế kỷ 12. Và Paul Badde lập luận 
rằng ngày nay, trong Thân Mình Chúa Kitô là Giáo Hội, cũng có một chấm 
đen như thế, là những đau khổ mà Đức Bênêđictô XVI phải chịu vì sự phản 
bội và những toan tính xấu của con cái trong Giáo Hội. Vì thế vào đúng 
ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa năm nay, ông đưa ra lời kêu gọi các tín 
hữu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. 

Mỗi người công giáo có thể đáp lại lời mời gọi này tùy theo hoàn cảnh cụ 
thể của mình. Điều chủ yếu là cầu nguyện với Đức Thánh Cha, lời cầu 
nguyện của hiệp thông và sứ vụ. 

  

Ca đoàn Phụng vụ sau Công đồng Vatican II 

 
Có nhiều ca đoàn trong các nhà thờ tại Việt Nam. Những ca đoàn này đã 
góp phần đáng kể trong công việc thờ phượng Chúa. Nhưng tất cả đã là 
những ca đoàn phụng vụ chưa thì tôi chưa dám quyết, mà chỉ muốn đưa ra 
một mô hình ca đoàn phụng vụ sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II trong bài viết 
dưới đây, dựa theo một số tài liệu trong tạp chí Maison-Dieu, Célébrer và 
một bài nhận định của linh mục Nguyễn Hữu Triết về hiện tìnhThánh Nhạc 
Việt Nam.  

Những tạp chí và tài liệu đó càng làm cho tôi thêm xác tín về sự cần thiết và 
vai trò của các ca đoàn phụng vụ trong việc tôn vinh và thờ phượng Thiên 
Chúa. Vì vậy, tôi xin chia bài này làm hai phần : phần I nói chung về các ca 
đoàn, phần II nói về các ca đoàn phụng vụ sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II ở 
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bên ta cũng như bên Tây, để đi tới kết luận rằng ca đoàn là một bộ phần cần 
thiết và đắc dụng của cộng đoàn, nên cần được chăm sóc và huấn luyện về 
cả hai phía ca đoàn cũng như cộng đoàn, đặc biệt nơi những người có trách 
nhiệm riêng như cha sở và ca trưởng. 

I.  Nói chung về ca đoàn  

1,1 Ca đoàn là gì ? 

Ca đoàn là một từ mới được sử dụng trong những năm gần đây. Ngày trước 
những người hát trong nhà thờ thường được gọi là hội hát hay ban ca vịnh, 
gồm toàn nam giới và hoạt động cũng khá hạn chế, nghĩa là chỉ hát lễ và hát 
chầu bằng tiếng la tinh. 

Trước năm 1945, ngoài các bài hát bằng tiếng la tinh là các bài hát bằng 
tiếng Pháp trong cuốn Cantique de la jeunesse. Một số bài trong cuốn này 
cũng như một số bài bằng tiếng la tinh như Veni Creator, Jesus dulcis 
memoria v.v… được đặt lời Việt vào để hát. Ngoài ra lại có cả một cuốn 
sách hát Tây lời Việt đề là Thanh Niên Kinh Nhạc, do ông Nguyễn Đức 
Lợi sưu tầm và xuất bản, nhưng không biết xuất bản năm nào[1], và một 
cuốn khác do cha già Vượng, giáo phận Hà nội sưu tầm và đặt lời. Thỉnh 
thoảng có một số bài do mấy chủng sinh Đại Chủng Viện Liễu Giai-Hà-
nội[2] sáng tác như Nguyện xin Mẹ rất từ bi của thày Hùng Lân và Ôi 
thiêng liêng cao quí vô cùng của thày Phương Linh trước 1945, nhưng ít 
được ai biết đến. Vào tháng 10 năm 1945, nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh ra đời và 
cho phát hành Cung Thánh I. Thánh ca Việt Nam phát khởi từ đây và lan 
rộng khắp nơi. Ngoài ra, trong Nam trước đó đã có những bài rất nổi tiếng 
như Nửa đêm mừng Chúa ra đời và Nguyện xin Chúa Thánh Thần của 
limh mục Phao-lồ Đạt cũng như mấy bài của thầy Mạc Khanh ở Thanh 
Hóa như Chói lói Con Chúa nơi cửu trùng và Hải tần v.v… 

Vậy ca đoàn là gì? Thưa là một tổ hợp thanh niên thiếu nữ hát lễ trong các 
nhà thờ ngày Chúa nhật cũng như ngày thường và các ngày lễ cưới, lễ an 
táng, chầu Mình Thánh Chúa v.v… hay một hội, một nhóm đồng ca, hát 
những bài ca phụng vụ[3]. 

Từ ca đoàn không có trong tự điển tiếng Việt. Thông thường hiện nay, người 
ta hiểu ca đoàn là những người đi hát lễ. Hiểu như vậy không sai, nhưng 
chưa đủ. Vì vậy, cần phải nói thêm về vai trò và nhiệm vụ của ca đoàn nữa. 
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1,2 vai trò của ca đoàn 

Ca đoàn có một vai trò và nhiệm vụ cao quí. Điều này chính ĐGH Phao-lô 
VI đã nói như sau : “Nếu đọc kỹ các tài liệu về Thánh Nhạc, người ta 
sẽ thấy rõ, ngay cả bây giờ, nhiệm vụ Hội thánh giao cho Thánh Nhạc, 
những người sáng tác cũng như các nhạc công, các ca đoàn và những người 
hát trong nhà thờ thật là cao quí và hệ trọng, như từ trước đến nay vẫn thế. 
Khi cử hành phụng vụ, phải liệu phô diễn những hình thức nghệ thuật sao 
cho thật hay, thật đẹp, như kèm theo các nghi thức là những cử điệu khoan 
thai, đẹp mắt, xứng hợp, trang trọng, cung giọng trong sáng dễ nghe, dễ đáp 
; như đi đôi với lời cầu nguyện của Hội thánh là những bài hát vừa hay vừa 
cảm động, lại có sức nâng tâm hồn người nghe lên cùng Thiên Chúa và giúp 
cầu nguyện. Âm nhạc tỏa chiếu trên cộng đoàn họp nhau lại nhân danh 
Chúa Ki-tô một thứ ánh sáng rực rỡ như chính gương mặt của Người vậy. 
Nhờ sức mạnh vô hình của nghệ thuật, các ca đoàn dễ bay lên vùng ánh 
sáng rạng ngời của chân lý, tìm gặp Thiên Chúa là Đấng thanh tẩy và thánh 
hóa. Như thế, họ có thể giúp cộng đoàn cử hành mầu nhiệm cứu độ trong 
những điều kiện thuận lợi khi chính họ thông phần mật thiết vào các ơn ích 
của mầu nhiệm đó. 

Nhằm mục đích này, những tài liệu tôi vừa trưng dẫn, nhằm cổ võ các 
ca đoàn, từ những ca đoàn trong các đại giáo đường, các nhà thờ chánh 
tòa, các đan viện nổi tiếng cho tới các ban hát trong các nhà nguyện, nhà 
thờ nhỏ, say sưa tập luyện và chuyên cần trau dồi nghệ thuật. Huấn 
thị về Thánh Nhạc muốn rằng không một buổi cử hành phụng vụ nào mà 
không có hát, nên đã yêu cầu trong trường hợp không có ban hát nhỏ, thì 
phải có ít là hai hay ba người biết hát và được huấn luyện vừa đủ, để có 
thể giúp giáo dân tham dự thánh lễ và các nghi thức bằng những bài hát 
đơn sơ dễ hát, lại biết điều khiển và làm điểm tựa cho họ dựa vào để hát[4]. 

Qua những lời lẽ trên, Hội Thánh tỏ ra săn sóc đặc biệt đến các ca đoàn, kêu 
mời họ đạo và cha sở lưu tâm đến ca đoàn. Lý do của sự quan tâm này là vì 
các ca đoàn góp phần vào việc tôn vinh thờ phượng Chúa, một nhiệm vụ 
hàng đầu của Hội Thánh. 

Đó là bản chất và lý hữu của ca đoàn. Bây giờ xin nói đến nhiệm vụ của ca 
đoàn. 
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1,3 Nhiệm vụ của ca đoàn 

 
Ca đoàn có nhiệm vụ yểm trợ và làm nền cho cộng đoàn hát, hay hát đối đáp 
với cộng đoàn, và đảm nhận những phần hát khó và đòi hỏi hơn. Riêng đối 
với bản thân, mỗi ca viên có bổn phận phải lo cho mình được huấn luyện về 
đường thiêng liêng, tìm cách để được hiểu Kinh Thánh, Phụng Vụ và các tài 
liệu Thánh Nhạc. Ngoài ra là tuân hành nội qui và nhịp độ sinh hoạt của ca 
đoàn, vì vào ca đoàn là làm một công tác thuộc đức thờ phượng, và ở trong 
ca đoàn là làm một tông đồ nhằm phổ biến vẻ đẹp của nghệ thuật cả về nội 
dung lẫn hình thức, qua lời ca tiếng hát để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa 
các tín hữu. Đây là lý tưởng cần phải nhắm tới, còn thực tế thì phải nói là 
khó, vì vấn đề không được các vị hữu trách lưu tâm đến bao nhiêu, cứ để 
cho ca đoàn và ca trưởng tự do xử lý, dù đã có những thông cáo hướng 
dẫn[5]. 

Năm 1987 Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Thành Phố đã ra các tập in ronéo về 
Mùa Vọng, Mùa Chay, Tam Nhật Vượt Qua, nhưng không lấy gì làm phấn 
khởi, vì các linh mục quản xứ không lưu tâm, giới trẻ không thích nhạc 
phụng vụ. Sở dĩ như vậy vì phần đông không hiểu Thánh Nhạc là nhạc 
dùng trong nhà thờ để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tín hữu, nên có 
qui luật riêng về nghệ thuật là phải hay, phải thánh thiện và mang tính phổ 
quát, nghĩa là ở đâu và thời nào cũng hay. 

Vì vậy, muốn giúp ca đoàn thi hành nhiệm vụ này, các vị hữu trách nên nhắc 
cho ca trưởng và ca đoàn luật hát xướng của Hội Thánh trong nhà thờ, kiểm 
tra bài hát về nội dung và nhạc điệu, chỉ cho cách chọn bài hát, nhấn mạnh 
đến tính cầu nguyện, cổ vũ và cho người đi học các lớp thánh nhạc và đệm 
đàn. 
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2. Thế nào là ca đoàn phụng vụ ? 

Ca đoàn phụng vụ là ca đoàn chuyên lo ca hát ở nhà thờ theo qui luật của 
Thánh Nhạc cũng như các chỉ dẫn và đòi hỏi của Phụng Vụ. Là phụng vụ, 
khi ca đoàn hát các bài ca phù hợp với từng phần trong thánh lễ, theo từng 
thể loại như đáp ca, đối ca, tung hô, ca vịnh, cung đọc, ca khúc, nghĩa là từ 
vị trí, thể loại cho đến nội dung lời ca, tất cả đều nằm trong mục đích tôn 
vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Những ca đoàn như thế này 
tương đối còn ít ở nước ta, vì những lý do như nói ở trên, lại gặp hoàn cảnh 
không thuận lợi, không có phương tiện, không sẵn người chuyên môn, tuy 
có nhiều ca đoàn hát hay nhưng chưa phải là phụng vụ. Có chăng thì mới chỉ 
có Ban Hợp Xướng Pio X từ 17 năm nay đã luôn theo sát các qui luật của 
Thánh nhạc mà hát theo phụng vụ, đúng như các phần đoạn trong thánh lễ 
cũng như hình thức, thể loại và lời ca lấy từ các bản văn phụng vụ và Kinh 
Thánh. Còn bên Âu Mỹ, người ta có nhiều chuyên viên, lại sẵn phương tiện 
và truyền thống lâu đời nên thấy khác. Hơn nữa, kỷ luật về Thánh Nhạc nơi 
họ được áp dụng và tuân hành chặt chẽ hơn. Các thứ loại nhạc mới phát xuất 
từ nơi họ, nhưng họ phân biệt rất rõ nhạc ngoài đời với nhạc trong nhạc thờ. 
Trong nhà thờ, người ta không hát và đệm đàn như trong các nhà thờ Việt 
Nam. Nói đúng ra là người ta hiểu và thì hành kỷ luật một cách nghiêm túc. 
Có lẽ vì vậy mà những người xuất thân từ các học viện thánh nhạc như Viện 
thánh nhạc Rô-ma, bài hát họ làm ra không phải kiểm duyệt, vì họ đã kiểm 
duyệt trước theo những điều đã được học biết và cũng vì lương tâm nghề 
nghiệp và tinh thần tự trọng nữa. 

Nói gọn lại, có thể căn cứ vào những tiêu chuẩn sau đây để xác nhận một ca 
đoàn là phụng vụ : 

1,3,1 Ca tụng tôn vinh Chúa 

Ca đoàn ấy theo đuổi mục đích chính là ca tụng tôn vinh Chúa và thánh hóa 
các tín hữu. 

1.3.2 Phân biệt nhạc đạo với nhạc đời 

Ca đoàn ấy phân biệt rõ nhạc đạo với nhạc đời. Nhạc nào là đời thì chơi ở 
ngoài đời, nhạc nào là đạo mới đem vào nhà thờ 

1,3,3 Cầu nguyện thật sự 

Ca đoàn ấy cầu nguyện và giúp cầu nguyện thật sự, trong khi hát và giúp 
người ta cầu nguyện, bằng những bài hát mà tâm tình và ý tưởng phát xuất 
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từ những bản văn Kinh Thánh và Phụng vụ, lại được thể hiện với một cung 
cách đưa tâm hồn người nghe, người hát lên cao và mang đến cho tâm hồn 
họ, những tâm tình sốt mến, nghĩa là nghe hát và hát xong, người ta thấy có 
một cái gì đó và cũng còn để lại một cái gì đó. 

1.3.4 Không theo lối đời 

Lối đời là hát để được tiếng cho cá nhân cũng như đoàn thể. Ca đoàn ấy hát 
không phải để đề cao cá nhân như ca sĩ hay tự đề cao mình như ca đoàn vượt 
trội. Ở đây không có cơ hội cho cá nhân trở thành ngôi sao và không biến 
người lĩnh xướng thành ca sĩ như ở phòng trà, các tụ điểm ca nhạc hay trên 
màn hình. 

1.3.5 Thi hành đúng phần việc 

Khi hát, điều khiển ca đoàn hay chơi nhạc cụ, ai cũng chỉ thi hành công việc 
cần thiết và không ai chơi trội để lấy tiếng cho mình. 

II  Các ca đoàn phụng vụ  sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II 
1. Ban Hát Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Bà Paris [6]                                       

Tôi nói mà không dám giới thiệu, vì giới thiệu thì phải biết rõ, đàng này tôi 
mới dự có một buổi Kinh Chiều vào đầu tháng 2, năm 1993. Bởi vậy, tôi chỉ 
nói những điều mắt thấy tai nghe. 

 
Tôi thấy có vài chục ca viên gồm người lớn, thanh niên, thiếu nữ, nhi đồng 
mặc đồng phục mầu xanh đậm. Họ đứng hai bên các hàng ghế được dành 
cho các kinh sĩ hay tu sĩ hát kinh phụng vụ.[7]  Mỗi khi hát thì ca trưởng ra 
đứng ở giữa đánh nhịp cho họ. Người đánh nhịp hôm đó là một thiếu nữ. Cô 
đánh nhịp không đẹp và không có gì hấp dẫn bằng phần đông các cô đánh 
nhịp trong các ca đoàn của chúng ta. Tôi chỉ thấy nhịp của cô làm cho người 
ta hát được, hát đều và hát đúng cũng như mấy cô đầm đánh nhịp ở nhà thờ 
Mai Khôi cho người Pháp vào các lễ Chúa Nhật lúc 10g30 sáng. Ca đoàn hát 
đối đáp với cộng đoàn, mỗi bên chu toàn đúng phần việc của mình. Các bài 
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hát được in sẵn và để tại chỗ người tham dự. Chiều nào người ta cũng hát 
như thế tùy theo bậc lễ. Những người hát trong ban này là những thành phần 
chuyên nghiệp được huấn luyện và được trả lương. Tuy vậy, họ không hát 
như những người hát thuê mà hát như những người có trách nhiệm. Tiền 
lương họ nhận được là mối dây buộc họ phải làm cho chu đáo. Đó là điều 
công bằng về cả hai phía. Kể cũng đáng đối với một nhà thờ như nhà thờ 
Đức Bà Paris, nơi có nhiều du khách đến thăm viếng và tham dự các giờ 
kinh mỗi ngày. 

2. Ca Đoàn Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Phao-lô ở Lyon [8] 

2,1 Vài dòng lịch sử 

Nguồn gốc Ban Hát của nhà thờ này có từ rất lâu đời. Năm 800, ĐC 
Leitrade mở một trường dạy hát ở gần nhà thờ chánh tòa, theo lời yêu cầu 
của bạn ngài là hoàng đế Charlemagne. Trường này tồn tại mãi cho đến thế 
kỷ XVIII. Hiện nay còn ngôi nhà rất đẹp tên là Mécanterie, nơi lưu trú của 
các em ca viên thời xưa. Cuộc Cách Mạng năm 1789 làm cho mọi sinh hoạt 
của trường bị gián đoạn lần đầu tiên. Nhờ sự kiên trì của ĐC de Bonald 
trường mau chóng phục hồi các sinh hoạt vào giữa thế kỷ XIX. Ban Hát bấy 
giờ trở thành tổ chức âm nhạc đầu tiên của thành phố. Cuộc gián đoạn thứ 
hai xẩy ra vào năm 1969, khi tiểu chủng viện, nơi tuyển mộ các ca viên nhỏ 
bị đóng cửa. Đến năm 1974, theo lời khuyên sáng suốt của linh mục Marcel 
Godard, quản nhiệm nhà thờ chánh tòa. Linh mục Jean-Francois Duchamp, 
giáo sư trường Saint Bernard  bắt đầu luyện tập cho những  em thích hát. 
Dần dần nhóm nhỏ này phát triển và lấy tên là Les Petits Chanteurs de Saint 
Bernard rồi sau thành Les Petits Chanteurs de Lyon. 

Năm 1982, ĐHY Albert Decourtray vừa từ Dijon đến, tặng cho nhóm này 
danh hiệu Ban Hát Trẻ. Năm 1984, ngài đặt linh mục Duchamp làm quản 
nhiệm nhà thờ chánh tòa. Thế là bắt đầu một thời kỳ phát triển rực rỡ. Thời 
kỳ này Ban Hát hợp tác với trường Sainte Marie cho đến năm 1991 thì mở 
trường đào tạo ca viên hát trong nhà thờ. 

2,3 Cấu trúc 

Ban Hát Nhà Thờ được đặt dưới quyền vị quản nhiệm thánh đường. Vị này 
được ĐC giáo phận bổ nhiệm. Ban Hát được điều hành theo qui chế một 
hiệp hội chiếu theo bản luật năm 1901. Ban có một Hội Đồng Quản Trị gồm 
các vị đại diện của Tòa Tổng Gíám Mục, nhà thờ chánh tòa, nhà trường và 
các thành viên được tuyển chọn trong số các phụ huynh. Chủ tịch Hiệp 
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Hội, ông Jacques Dumont điều hành toàn bộ công việc với sự hợp tác chặt 
chẽ của ông Giám Đốc. Hội có hai phó chủ tịch đặc trách việc liên lạc với 
gia đình các ca viên và với bên ngoài, một thư ký và một thủ quỹ lo sổ sách 
tiền bạc. Từ năm 1996, thêm một cô thư ký làm việc bán thời gian, lo tiếp 
khách và một số công việc khác. 

Việc điều hành Ban Hát về mặt nghệ thuật được giao cho linh mục 
Duchamp. Có một Hội Đồng Âm Nhạc gồm một số người liên hệ đến công 
việc đào tạo hỗ trợ. Hiện nay Ban hát có 150 thanh thiếu niên chia làm bốn 
ca đoàn :[9] 
Ca đoàn 4 : lớp 10-11, 6,7 tuổi, bậc khai tâm 
Ca đoàn 3 : lớp 7-8, chừng 7-8 tuổi, giai đoạn dự bị 
Ca đoàn 2 : lớp 6-7, chừng 8-9 tuổi, bậc trung cấp 
Ca đoàn 1 : từ lớp 6 trở đi, chừng 10 tuổi hoặc trên 10 tuổi là lớp lớn. 
Ca đoàn nam giới gồm các ca viên kỳ cựu. 
Việc huấn luyện chia thành nhiều ban do nhiều huấn luyện viên phụ trách : 
Huấn luyện âm nhạc : ông Francois Terrieux 
Huấn luyện thanh nhạc : ông Emmanuel Magat 
Lịch sử âm nhạc : bà Paule Delorme 
Hợp xướng : linh mục Francois Duchamp. 

2,3 Trang bị 

Có hai phòng tập hát ngay trước nhà thờ chánh tòa, hai phòng hội, một 
phòng để sổ sách và một làm văn phòng. Ngoài ra, Ban Hát còn được sử 
dụng hai phòng nữa để giảng dạy trong khuôn khổ đào tạo. Có 4 dương cầm 
loại thông thường và một cái có “đuôi”, một quản cầm có 4 hàng phím, hai 
đàn điện tử và một dương cầm điện tử, một dàn âm thanh và dụng cụ vidéo 
cao cấp. 

2,4 Cơ quan bảo trợ 

Cơ quan bảo trợ chính yếu là giáo phận dưới quyền ĐTGM với sự trợ giúp 
của cha sở nhà thờ chánh tòa. Vị quản nhiệm thánh đường cũng là Giám 
Đốc Ban Hát, thành viên BTN giáo phận và Ban Quản Trị Viện Thánh Nhạc 
Lyon. 

2,5 Các dịch vụ âm nhạc 

2,5,1 Phụng vụ 
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Ban Hát nhận hát các buổi lễ của nhà thờ chánh tòa với các ca đoàn hỗn 
hợp:  ca đoàn người lớn và ca đoàn chỉ gồm toàn thiếu nữ. Ít khi hay đặc 
biệt lắm các ca đoàn mới cùng có mặt chung trong một buổi lễ. Mỗi tháng 
hai lần Ban Hát nhận hát lễ Chúa Nhật ở nhà thờ chánh tòa. Khi nào ĐTGM 
tới cử hành lễ Giáng Sinh, Tuần Thánh, Hiện Xuống, lễ Các Thánh, Ban hát 
phải có mặt. Các chiều thứ ba hàng tuần, Ban Hát hát Kinh Chiều có giáo 
dân tham dự. Buổi hát này buộc phải được chuẩn bị chu đáo, ca viên phải có 
mặt đông đủ, bài hát được chọn lọc kỹ lưỡng và tập luyện công phu. Ngoài 
ra, Ban hát cũng tới các gia đình giúp việc hiếu hỷ. Đó cũng là một cách thế 
mang lại cho các gia đình niềm vui và sự an ủi. 
Les Petits Chanteurs de Lyon là một Ban Hát được tổ chức qui mô và 
được sự bảo trợ chính thức của giáo phận. Khi giới thiệu Ban Hát này, tôi 
chỉ muốn nói một điều là Ban Hát dù nhỏ hay lớn cần được sự quan tâm và 
hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đồng thời bản thân các ca đoàn cũng phải 
tổ chức và chấn chỉnh nội bộ không ngừng, nếu muốn là một ban hát có giá 
trị đích thật. Chúng ta chưa thể sánh được với những ban hát lâu đời và có 
tầm cỡ lớn như người ta ở nước ngoài. Chúng ta nhỏ và ít khả năng cũng 
như phương tiện thì hãy tổ chức và hoạt động theo khả năng mình có. 
Xin dừng lại về các ca đoàn bên Tây để nói về các ca đoàn bên ta. 
3. Các ca đoàn bên ta 
Thời kỳ này có thể chia làm hai giai đoạn : giai đoạn I từ cuối năm 1975 đến 
sau lễ Giáng sinh năm 1980 và giai đoạn II từ 1980 đến nay 
3,1 Giai đoạn I 
Có thể nói giai đoạn này là thời kỳ nở rộ của các ca đoàn. Nhiều nhà thờ như 
Chúa Cứu Thế, Huyện Sĩ, Đắc Lộ, Tân Định, Thị Nghè vô hình trung trở 
thành nơi tụ họp và gặp gỡ của giới trẻ, nhất là nhà nguyện Đắc lộ ở đường 
Yên Đỗ.[10] Người trẻ hồi đó đi nhà thờ chưa hẳn vì lòng tin hay đạo đức 
mà có lẽ vì vui, có đông người, có ca đoàn hát hay, có người mặc quần áo 
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đẹp, hợp thời trang v.v… Đàng khác thời đó ít có chỗ nào để vui chơi giải 
trí, lại đang phải sống trong nỗi lo sợ. Bấy giờ các ca đoàn hát nhiều bài mới 
lạ mà lời ca và nhất là nhịp điệu gần với nhạc đời hơn là nhạc đạo. Ngoài ra, 
có nơi hát cốt cho người ta nghe thôi, chứ ít để ý đến hát để cầu nguyện và 
giúp cầu nguyện. Rốt cuộc, đi những lễ này, dường như người ta chỉ muốn 
nghe hát cho thích thôi. Vì vậy, có nơi trong phần đáp ca, hát hai bài hợp 
xướng một lúc và những bài đó chẳng ăn nhằm gì với đáp ca, cả về nội 
dung lẫn hình thức. Thời kỳ này có thể nói ai muốn hát gì thì hát, hát làm 
sao cũng được, chẳng ai lên tiếng hay đưa ra nhận xét nào, có chăng thì cũng 
riêng tư thầm kín vậy thôi. 
3,2 Giai đoạn II từ sau 1980 đến nay 
Một phần vì mấy ca đoàn tên tuổi như Cung Chiều, Y Nhã, Thái Hòa không 
còn sinh hoạt nữa, sau vụ Trung Tâm Đắc Lộ bị dẹp năm 1980, phần khác vì 
một số thanh niên thiếu nữ vượt biên, đi làm hay đi học, nên các ca đoàn 
thiếu người hoặc nếu có thì lại vướng vào nhiều công vệc khác, không có 
thời giờ rảnh rỗi bao nhiêu. Hơn nữa ca đoàn cũng không còn là nơi hấp dẫn 
và thu hút như trước. Nhiều nhà thờ bắt đầu hát cộng đồng và tỏ ra ít cần ca 
đoàn và ca đoàn cũng không còn đóng một vai trò quan trọng như xưa. Rồi 
vào năm 1987, có nhiều lời than phiền về việc hát xướng trong các nhà thờ 
đến tai Đức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn văn Bình, khiến ngài lưu 
tâm và ra những thông cáo về Thánh Nhạc nhằm chấn chỉnh lại tình trạng 
nói trên.[11] Đây mới chỉ là một tiếng chuông báo động nhưng chưa đạt tới 
kết quả mong muốn, vì thiếu một sự hiểu biết về Thánh Nhạc nơi các ca 
đoàn và ca trưởng. Gần đây đã có một vài biến chuyển về việc hát đáp ca, 
nhưng các bài hát vẫn chưa được chọn lọc hoàn toàn chính xác và việc đệm 
đàn còn là một vấn đề nhức nhối. Vào nhiều nhà thờ bây giờ, người ta cảm 
thấy đau đầu nhức óc vì tiếng đàn và kiểu đệm đàn, khiến cho rất khó cầu 
nguyện và dường như không cầu nguyện đươc, vì sự ồn ào náo động của 
tiếng đàn và giọng hát. Vì thế, hiện BTN giáo phận đã mở những khóa dạy 
đàn dạy nhạc trong Trung Tâm Mục Vụ. Từ mấy năm qua, nhiều cuộc Đại 
Hội Thánh Nhạc toàn quốc đã được tổ chức tại Trung Tâm này, dưới sự chủ 
tọa của Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN, và 
sự điều hành tích cực của Ban Tổng Thư Ký, cùng với sự tham gia của các 
linh mục Trưởng Ban Thánh Nhạc các giáo phận và đông đảo nhạc sĩ sáng 
tác, ca trưởng, ca viên các ca đoàn. Sau mỗi cuộc Đại Hội là một đặc san 
Hương Trầm đúc kết các điều bản thảo và đưa ra những hướng dẫn thiết 
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thực cho công việc hát xướng. Nhờ vậy, tình hình Thánh Nhạc đã được cải 
tiến và đang hướng tới một giai đoạn tốt đẹp hơn. 

Dù thế, công việc hát xướng ở nhà thờ vẫn còn cần được các cha sở quan 
tâm và góp phần chấn chỉnh luôn mãi, vì đây là việc thờ phượng có liên hệ 
trực tiếp đến đời sống cầu nguyện của các tín hữu. Các ca viên cũng cần 
được động viên, hướng dẫn về Phụng Vụ và Thánh Nhạc như Ban Thánh 
Nhạc Việt Nam đã khởi xướng và thúc đẩy từ nhiều năm qua và nhũng cố 
gắng của Ban Thánh Nhạc thành phố qua 97 số báo Hát Lên Mừng Chúa, 
Tài liệu Thánh Nhạc, các lớp dẫn vào Thánh Nhạc, những băng nhạc Tam 
Nhật Vượt Qua, Thánh ca Mùa Giáng Sinh v.v… 

Ca đoàn cũng như một cái cây. Cây không được tưới nước bón phân thì cây 
sẽ chết. Nếu được tưới nước bón phân mà không chăm sóc thường xuyên thì 
lá không đẹp và trái cũng chẳng ngon. Vì vậy, muốn ca đoàn phục vụ tốt thì 
họ đạo, đứng đầu là cha sở, cũng phải phục vụ tốt ca đoàn bằng sự lưu tâm, 
săn sóc, giúp đỡ, cổ võ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho ca đoàn 
phát triển về mặt kỹ thuật, hiểu biết chuyên môn cũng như tinh thần phục 
vụ. Không thể bỏ mặc ca đoàn mà lại đòi ca đoàn đáp ứng các yêu sách về 
Phụng Vụ và Thánh Nhạc. Phần đông các ca đoàn rất có thiện chí và tinh 
thần phục vụ. Sở dĩ còn những hạn chế và thiếu sót là vì ca đoàn chưa được 
huấn luyện và quan tâm cho đúng mức; các ca trưởng cũng chưa đóng đúng 
vai trò của mình và nhiều cha sở viện cớ không biết hát, biết nhạc nên phó 
mặc cho ca đoàn xoay xở. 

Kết luận 
Nói tóm lại, các ca đoàn là những bộ phận không thể thiếu để phục vụ công 
việc thờ phượng. Muốn thế, các vị hữu trách cần quan tâm cho đúng mức và 
các ca viên cũng phải ý thức về sự cao quí của công việc này, vì đó thuộc 
phạm vi nhân đức thờ phượng, một dịch vụ bác ái và một sinh hoạt nghệ 
thuật. Vậy từ nay, ước mong các vị hữu trách quan tâm, huấn luyện, dìu dắt 
về phụng vụ và công việc thiêng liêng đạo đức cho các ca đoàn. Các ca viên 
cũng cần phân biệt nhạc đạo với nhạc đời và tuân hành giáo huấn cũng như 
kỷ luật của Hội Thánh về Thánh Nhạc để việc ca hát vừa làm đẹp cho buổi 
lễ, vừa nuôi dưỡng đời sống đức tin của các tín hữu. Làm thế nào để khi vào 
nhà thờ nghe hát, người ta không có cảm giác là vào một phòng trà hay một 
tụ điểm ca nhạc mà đến một nơi cầu nguyện, để tâm hồn được thanh thoát và 
tai được nghe những tiếng hát có sức biến đổi tâm hồn. 
L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
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 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. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
BUỒN THẢM LỄ AN TÁNG 91 HÀI NHI GIỮA THỦ ĐÔ 

Việt Nam là một trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, đáng 
báo động; có tới 20% người nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Theo số 
liệu của một phòng khám tại Hà Nội, có người mới 23 tuổi phá thai tới 4 lần 
trong năm. Độ tuổi phá thai nhiều nhất là dưới 25, trung bình mỗi người 
phá từ 2-3 lần trước khi kết hôn (cá biệt là 4 – 5 lần ). Hàng triệu trẻ em 
không được ra đời đồng nghĩa với hàng triệu vụ giết người đã được thực 
hiện mỗi năm. 

 

 

 

 

 
Các cơ sở nạo phá thai nằm san sát trên một đoạn đường Giải Phóng, đối 

diện cổng Bệnh viện Bạch Mai 
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Nguyên nhân thì có nhiều, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, sự coi thường 
mạng sống con người trong một xã hội lấy bạo lực cách mạng làm đầu, sự mất 
định hướng, lòng tin của con người vào sự thiện, sợ điều ác… Tất cả những 
điều đó do chính xã hội Việt Nam tạo nên đang được đổ cho “mặt trái của nền 
kinh tế thị trường”.  
Một trong những yếu tố góp phần tăng nạn giết người nói trên là hệ thống 
truyền thông xã hội đã nuông chiều theo những thị hiếu thấp hèn của đời 
sống nhục dục, buông thả và suy đồi. Những tờ báo đã biến thành các 
phương tiện truyền bá bạo lực và sex hết sức thoải mái cho xã hội, đặc biệt 
là lớp trẻ. Trong khi đó thiếu những bài viết, những tác phẩm hướng con 
người tới điều thiện, điều cần thiết phải sống đúng đạo đức làm người. Phải 
chăng đó là chủ trương của báo chí hiện nay? 
Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, vào lúc 9g sáng, tại một ngôi đền nằm nép 
mình giữa những khu nhà cao tầng của Hà Nội lại diễn ra lễ an táng cho 
các thai nhi được nhặt từ nhiều nơi trong thành phố về. 
Những số phận bị ruồng rẫy 
Gần 5 năm trôi qua nhưng bà Trần Thị Hường, trưởng một nhóm Bảo Vệ Sự 
Sống tại Hà Nội vẫn không quên được lần đầu tiên nhận thai nhi về mai 
táng. 
Hôm đó gần nửa đêm, có điện thoại từ một phòng khám gọi tới thông báo có 
một thai nhi vừa mới nạo xong. Hai vợ chồng họ không nỡ bỏ mặc mà muốn 
được mai táng cho đứa con mà họ vừa rứt ruột bỏ đi, nhưng với họ thì không 
thể. Họ đã nhờ phòng khám giới thiệu giúp người có thể làm việc đó thay họ 
để đứa con đỡ tủi phận.  
Bà Hường tức tốc nhờ người giúp việc đèo tới đó. Phòng khám đã đóng cửa, 
đường vắng và tối, không một bóng người. Hai bà cháu nhìn quanh rồi quyết 
định lục tìm trong tất cả những túi nylon đựng rác vứt trên đoạn phố đó. Gần 

20 phút trôi qua mà không có kết quả, thì bỗng 
có hai người dắt xe đạp tiến lại, trên tay cầm 
một cái bọc. Đó chính là cặp vợ chồng vừa bỏ 
đi giọt máu của mình. Họ đã nép vào một chỗ 
kín đáo để đợi bà. Hôm đó, đưa được thai nhi 
về cũng là lúc đồng hồ điểm 12g đêm. 

 

Tắm cho một thai nhi bị phá bỏ 



 31

Ngay trong đêm đó, hài nhi bé bỏng được tắm rửa, được đặt tên Thánh và 
rửa tội trước khi khâm liệm và đưa vào giữ lạnh chờ ngày mai táng.  

Gần 5 năm trôi qua, hàng ngàn thai nhi bị chối bỏ đã được nhóm Bảo Vệ Sự 
Sống này đưa về nơi an nghỉ. Bà Hường cho biết, hiện nay nhóm Bảo Vệ Sự 
Sống tại Hà Nội có hơn 100 thành viên, trong đó có hơn chục thành viên gần 
như thường trực. Bất kể đêm hôm, mưa gió, hễ được tin báo có thai nhi bị 
phá bỏ cần mai táng là họ lên đường đi nhận ngay. Hiện nay nhóm phân công 
nhau đi lấy thai nhi ở các bệnh viện, phòng khám đều đặn 3 lần/ngày.    

Có những em bị đưa ra khỏi cung lòng người mẹ khi chưa có nổi hình hài, 
mà chỉ là một nắm bầy nhầy, đỏ hỏn. Đến các tình nguyện viên lâu năm nhất 
cũng không thể phân biệt nổi em nào với em nào. Các em đến từ nhiều cung 
lòng ấm áp khác nhau nhưng cuối cùng lại chung một tấm vải liệm. Và cũng 
rất nhiều em chỉ chút ít nữa thôi là được chào đời. 

Nhìn những tấm ảnh tư liệu nhóm lưu lại tôi không khỏi rùng mình. Những 
hình hài bé trai, bé gái sáu, bảy, tám tháng, thậm chí gần đến ngày chào đời, 
bị cắt ra làm nhiều mảnh, đớn đau nằm trên tấm vải liệm trắng toát. Viết 
những dòng này bên tai tôi còn văng vẳng tiếng một thành viên trong nhóm 
nói với bà Hường: “Bà ơi, bà nhắc bác sĩ đừng cắt nát đầu các em ra”. 

Cũng có những em may mắn hơn là bị đưa ra khỏi 
lòng mẹ còn nguyên hình hài. Có em vẫn còn sống và 
với những trường hợp như thế ngay lập tức sẽ được 
đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Cỗ quan tài 
chung và gần 
100 số phận bị 
ruồng rẫy 

  

 

 

Lễ tiễn đưa 91 hài nhi 

Có mặt tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT ( Nguyễn Lương Bằng, 
Hà Nội ) một sáng thứ 7, với tôi ngôi Nhà Thờ này hôm nay dường như lạnh 
lẽo hơn. Bên trong đang diễn ra Thánh Lễ tiễn đưa 91 hài nhi. Tất cả các em 
được đặt chung trong một chiếc hộp xinh xắn, phủ khăn trắng toát trên một 
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chiếc bàn cũng phủ khăn trắng và điểm những chiếc nơ màu tím. Những người 
có mặt dường như cũng lặng lẽ hơn, thỉnh thoảng mọi người lại đưa mắt về 
chiếc hộp đặt giữa Nhà Thờ.   

91 thai nhi trong một tuần của một số rất ít ỏi phòng khám chịu hợp tác để 
nhóm đem về an táng. Còn bao nhiêu em nữa sẽ đi đâu về đâu. Bà Hường 
cho biết, vài năm gần đây, không có tuần nào nhóm an táng dưới bảy chục 
thai nhi, có nhiều tuần lên tới hơn 100 em.  

 

 

 

 

 

 

Đưa các em về nơi an nghỉ 
Sau lễ tiễn đưa, các em sẽ được đưa về nghĩa trang hài nhi Từ Châu ( xã 
Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội ) để mai táng. Đó là một nghĩa trang 
nhỏ nằm giữa cánh đồng bao la. Người ta có thể dễ dàng nhận ra nghĩa trang 
bởi những tấm nắp bê tông xám xịt và nổi bật lên là cây Thánh giá trầm 
mặc. Ngôi mồ chung của các em là một hố lớn, hố này được phân ra mười 
hai ô nhỏ, sâu chừng 2m. Cứ chôn lớp nọ xếp lên lớp kia cho đến khi đầy ô. 
Hết ô này sẽ chuyển qua ô khác.  

 
 
 

 

 

 

 

Nghĩa trang hài nhi Từ Châu nằm giữa cánh đồng bát ngát 

Vì nằm giữa cánh đồng trũng, mỗi năm 12 tháng thì có tới 5 tháng nơi đây 
bị ngập nước. Đưa các em về tới nơi, việc đầu tiên của các thành viên là mở 
tấm nắp bê tông và tát nước trong mộ ra để đặt cỗ quan tài chung của các em 
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vào. Thứ nước nhờ nhờ đen, nhìn kỹ như có loang loáng mỡ và bốc mùi hôi 
thối kinh hoàng. Vậy mà có khi vừa tát xong, chưa kịp trát lại, đã bị dềnh 
nước từ các ô khác sang, lại phải dừng lại để tát. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Một năm 12 tháng thì có 5 tháng phần mộ của các bé bị ngập nước như thế 

này 
Chưa đầy 5 năm, hơn 8.000 sinh linh đã yên nghỉ nơi đây và sẽ còn nhiều nữa 
khi các ông bố bà mẹ cứ vô tư giết đi những đứa con của mình bất chấp đạo lý, 
bất chấp an toàn sức khỏe. 

MINH THƯ  

 
Cuộc đưa tiễn đầy xúc động dành cho bà mẹ trẻ người Ý, người đã hy 
sinh tính mạng cho đứa con chưa sinh  
(Rôma, 26-6-2012, CNA) – Hàng trăm người Ý đã đến Nhà thờ Thánh 
Francisca Romana tại Rôma vào ngày 16-6 để tham dự Thánh lễ An táng 
của Chiara Corbella, một phụ nữ Công giáo qua đời sau khi trì hoãn việc 
điều trị ung thư để bảo vệ đứa con cô đang cưu mang. 
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Lúc 28 tuổi, Chiara kết hôn với Enrico Petrillo trong hạnh phúc. Họ đã phải 
chịu đựng sự ra đi của 2 đứa con David và Maria, qua đời vì dị tật bẩm sinh, 
trong những năm gần đây. Đôi vợ chồng này đã trở thành những chứng nhân 
nổi tiếng tại các sự kiện bảo vệ sự sống, trong đó họ chia sẻ chứng từ về ít 
phút ngắn ngủi họ có được với các con của mình, trước khi các bé lìa đời. 

Vào năm 2010, Chiara mang thai lần thứ ba. Theo các bác sĩ thì đứa bé phát 
triển bình thường. Tuy nhiên, Chiara được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ác 
tính và được khuyên nên bắt đầu cuộc điều trị, việc này có thể gây nguy 
hiểm cho thai nhi. 

Chiara đã quyết định bảo vệ em bé – có tên là Francisco – và chọn không 
điều trị cho đến sau khi sinh bé, chào đời ngày 30-5-2011. Bệnh ung thư của 
Chiara tiến triển nhanh chóng và cuối cùng cô mất thị giác một bên mắt. Sau 
một năm dài chiến đấu với căn bệnh, Chiara qua đời vào ngày 13-6, bên 
cạnh những người thân yêu, và cô tin rằng mình sẽ được đoàn tụ với 2 đứa 
con trên thiên đàng. “Mẹ sẽ lên thiên đàng để chăm sóc cho Maria và David, 
con ở lại với bố. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con”, Chiara viết trong một lá thư để 
lại cho Francisco, viết 1 tuần trước khi cô qua đời. 

Thánh lễ An táng được ĐHY Agostino Vallini, Tổng Đại diện của Rôma, cử 
hành. Ngài gợi lại Chiara là “Gianna Beretta thứ hai”, vị thánh ở thế kỷ 20, 
đã hy sinh tính mạng của mình trong hoàn cảnh tương tự để cứu em bé trong 
bụng. 

Trong bài giảng lễ, Cha Vito, linh hướng của Chiara, nhắc đến Chiara như 
một người phụ nữ trẻ dám liều mạng sống mình, cốt để làm gương cho các 
phụ nữ đang mang thai khác, “một bằng chứng có thể cứu sống rất nhiều 
người”. 

Enrico, chồng của Chiara, nói rằng anh đã trải nghiệm “một câu chuyện tình 
yêu trên thập giá”. Phát biểu với Đài Phát thanh Vatican, anh nói rằng vợ 
chồng anh đã học được nơi 3 đứa con của mình rằng không có sự khác biệt 
giữa một cuộc sống chỉ vỏn vẹn có 30 phút hay kéo dài 100 năm. “Thật 
tuyệt vời khi khám phá ra tình yêu này, nó ngày càng lớn hơn nhiều khi phải 
đối mặt với rất nhiều vấn đề”, anh nói. 

“Chúng tôi càng yêu nhau và càng yêu Chúa Giêsu nhiều hơn. Chúng tôi 
không bao giờ thất vọng trong tình yêu này, và vì lý do đó, chúng tôi không 
bao giờ bỏ lỡ thời gian, mặc dù những người xung quanh chúng tôi nói rằng 
“hãy chờ đợi, đừng vội có một đứa con khác”, Enrico nói. 
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Thế giới ngày nay cổ vũ mọi người đưa ra những lựa chọn sai lầm về hài nhi 
chưa được sinh ra, về người bệnh và người cao tuổi – anh lưu ý – “nhưng 
Chúa đáp lại bằng những câu chuyện như của chúng tôi”. 

“Chúng ta muốn luận bàn về sự sống, về người tác thành nên nó, và do đó, 
cuối cùng, chúng ta tự làm lẫn lộn trong việc muốn trở thành người làm chủ 
sự sống và muốn tránh thánh giá Chúa gửi đến chúng ta”, anh nói tiếp. 

“Sự thật là thánh giá này – nếu bạn vác cùng với Chúa Kitô – không đáng 
sợ như nó vốn có. Nếu bạn tin tưởng vào Chúa, bạn sẽ phát hiện ra rằng 
ngọn lửa này, thánh giá này không cháy bỏng, và bạn có thể tìm thấy sự 
bình an trong đau khổ và niềm vui trong cái chết”, Enrico giải thích. 

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong năm nay để suy gẫm cụm từ trong Tin 
Mừng nói rằng thánh giá Chúa trao thì êm ái và gánh thì nhẹ nhàng”. Khi 
nhìn Chiara lúc cô ấy hấp hối, rõ ràng tôi đã rất đau khổ. Nhưng tôi đã lấy 
hết sự can đảm và một vài giờ trước khi cô ấy ra đi – vào khoảng 8 giờ sáng, 
Chiara mất vào buổi trưa – tôi đã hỏi cô ấy. 

Tôi hỏi: “Chiara thân yêu, có phải thánh giá này thật sự êm ái, như Chúa đã 
nói không? Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, và với một giọng nói nhẹ nhàng, cô 
ấy nói: “Đúng vậy, Enrico, nó rất êm ái”. Trong ý nghĩa này, cả gia đình 
không thấy Chiara ra đi một cách bình an, nhưng ra đi một cách vui vẻ, điều 
này khác hoàn toàn”, Ernico kể lại. 

Khi con trai tôi lớn lên – anh nói thêm – tôi sẽ nói cho cậu bé biết rằng “thật 
đẹp biết bao khi để mình được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì nếu con cảm 
nhận mình được yêu thương, thì con có thể làm được bất cứ điều gì”, và đây 
là “điều quan trọng nhất trong cuộc sống: để mình được yêu thương chính là 
để yêu thương và chết đi trong hạnh phúc”. 
“Tôi sẽ nói với con trai tôi rằng đó là những gì mẹ của con, Chiara, đã làm. 
Chiara đã để mình được yêu thương, và trong một nghĩa nào đó, tôi nghĩ 
rằng cô ấy yêu thương tất cả mọi người theo cách này. Tôi cảm nhận cô ấy 
vẫn còn sống hơn bao giờ hết. Đối với tôi, được chứng kiến việc cô ấy ra 
trong hạnh phúc là một khoảnh khắc đáng nhớ cho đến chết”. 

Mai Trang 
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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 

Nhà single house cho mướn: 1 tầng, 3 phòng 
ngủ, 2 phòng tắm. Địa chỉ: 1474 Lechuga way, San 

Jacinto, CA. Xin gọi: Simon 858-206-5795

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 


