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TIN MỪNG 
 Ga 15, 1-8 
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và 
Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì 
Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. 
Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong 
Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh 
trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở 
trong Thầy. 
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người 
ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được 
gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, 
người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, 
và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là 
điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các 
con trở nên môn đệ của Thầy". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Sống liên đới 
Trước Công đồng Vatican II, nói đến tổ chức cơ cấu của Hội thánh, người ta 
thường nghĩ đến hình ảnh một kim tự tháp: ở chóp đỉnh là Đức Giáo Hoàng, 
dưới là các Hồng Y, Giám mục, Linh mục, phó tế, tu sĩ, và cái đáy dưới 
cùng là giáo dân. Hình ảnh này đưa đến một quan niệm không đúng về 
nhiệm vụ của mỗi thành phần, nhất là giáo dân, bị coi là thấp kém, chỉ biết 
ngoan ngoãn vâng lời cấp trên. 
Nhưng từ Công đồng Vatican II, hình ảnh trên đã được thay thế bằng hình 
ảnh có một tâm điểm là Đức Giêsu, từ tâm điểm này có nhiều vòng tròn 
đồng tâm: một vòng là các giáo sĩ, gồm các giám mục có Đức Giáo Hoàng 
đứng đầu, và các cộng sự viên là linh mục và phó tế; vòng khác là các tu sĩ; 
và vòng rộng lớn hơn là giáo dân. Hình ảnh này cho thấy mọi thành phần 
đều liên đới với nhau và tất cả đều qui hướng về trọng tâm là Đức Giêsu. 
Một hình ảnh khác sâu sắc hơn, thánh Phaolô đã nói tới và nay được chú ý, 
đó là hình ảnh một thân thể, có Đức Giêsu là đầu, mọi người Kitô hữu, dù là 
giáo sĩ, giáo dân, tu sĩ... đều là các chi thể của thân thể. Mỗi chi thể có 
nhiệm vụ riêng, không ai thay thế được. Hình ảnh này diễn tả rõ hơn và 
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đúng hơn mối hiệp thông giữa các thành phần với nhau và với Đức Giêsu; 
và cũng cho thấy rằng tất cả đều cùng có trách nhiệm thi hành sứ vụ mà Đức 
Giêsu trao phó để xây dựng sự hiệp thông trong Hội thánh. 
Nhưng tất cả những điều trên đây đã được chính Đức Giêsu đề cập tới trong 
bài Tin Mừng hôm nay. Đó là hình ảnh cây nho. Đối với dân Do thái, vườn 
nho và cây nho là một hình ảnh rất lâu đời, rất quen thuộc, được dùng để 
tượng trưng cho dân tộc, một dân riêng được Thiên Chúa yêu thương, chăm 
sóc đặc biệt. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc này để áp dụng vào 
Ngài và chúng ta: Ngài là cây nho, chúng ta là cành. Sự liên kết và hỗ tương 
giữa thân cây với cành, và giữa các cành với nhau, đó là hình ảnh sự liên kết 
và hỗ tương giữa Chúa Giêsu với chúng ta, và giữa chúng ta với nhau. 
Một điều hiển nhiên và rõ ràng là cành cây phải hoàn toàn cần tới thân cây 
mới sống được. Nếu cắt lìa thân nho, thì cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình 
ảnh cho chúng ta biết: mỗi người chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu, 
thì chúng ta mới sống và sống mạnh được. Chúng ta cần tới Chúa để đạt ơn 
cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể thành toàn, tự giải thoát, thần hóa con 
người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều 
này phải hiểu một cách tuyệt đối. Cũng giống như bóng đèn điện: có bao giờ 
một bóng đèn bị cắt đứt với dòng điện hay bị cúp điện mà còn sáng không? 
Hay một nhánh sông cắt đứt với con sông cả mà còn nước không? Hay một 
cành cây cắt đứt lìa thân cây mà còn sống không? Có lẽ nó có thể sống một 
vài ngày tạm bợ rồi sẽ chết khô. 
Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ chết khô. 
Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, 
được ca tụng, kính nể... nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết 
khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng những 
phương thế rất quen thuộc và cụ thể là cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, 
nhất là Bí tích Thánh Thể, bí tích quan trọng và hiệu năng nhất, để chúng ta 
thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu. 
Đó là về phía giữa Chúa với chúng ta, tức là giữa thân nho và cành nho. Còn 
giữa chúng ta với nhau, tức là giữa các cành nho thì sao? Chúng ta cần cộng 
tác với nhau, cần nâng đỡ nhau, cần kết hiệp với nhau trên con đường cứu 
rỗi. Ở đời này, không ai chủ trương "mỗi người là một hòn đảo" mà sống tốt 
được. Cũng như một thân cây nho chuyển thông sức sống, nhựa sống cho 
các cành, thì Chúa Giêsu cũng làm như thế. Cành nho nào không tiếp nhận 
nhựa sống thì sẽ cằn cỗi, khô héo và rụng gẫy đi. Nhựa sống trong thân cây 
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nho hằng lưu chuyển, không cành nào được giữ riêng lại cho mình mà ngăn 
cản nhựa sống truyền sang cho những cành khác. 
Chúng ta sống với nhau trong một cộng đoàn, một gia đình, cũng được ví 
như thế, được so sánh như một cây nho. Chúng ta tiếp nhận được sự sống 
của Chúa, chúng ta phải chuyển thông cho nhau để tất cả chúng ta cùng sống 
và sống tốt đẹp. Thế mà trong cuộc sống rất có thể chúng ta sống mà không 
quan tâm đến mối tương quan giữa mình với anh em. Vì không để ý "mình 
vì mọi người và mọi người vì mình", nên chúng ta đã sống "mình vì mình và 
mọi người vì mình". Như thế là ích kỷ. Chúng ta cứ thử nhìn chung quanh 
chúng ta xem, thật đáng buồn: người ích kỷ nhiều hơn người vị tha. Ai cũng 
thấy "cái tôi" của mình là lớn hơn cả và coi người khác không ra gì.  
Là con cái Chúa, chúng ta không được sống như thế. Chúng ta cần có nhau, 
hãy nâng đỡ nhau, hãy thông cảm nhau. Đó chính là đạo bác ái của chúng ta 
vậy. 

SỐNG ĐẠO 
Một cái nhìn về Hội thánh địa phương sau biến cố 30-4-1975 

Gm. GB Bùi Tuần 
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã là một thử thách lớn đối với đức tin nhiều 
người công giáo Việt Nam. Thử thách đó đã khiến chúng tôi kiểm tra lại 
lòng đạo của chúng tôi. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi thấy một điều phải 
chấn chỉnh ngay, đó là phải xây dựng lòng đạo trên nền tảng đích thực, nền 
tảng đó là Đức Giêsu Kitô. 
1. Cơ hội hội để chấn chỉnh chính mình theo lời mời gọi của Phúc Âm. 
Một thời gian dài sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là dịp khiến tôi suy nghĩ 
rất nhiều về Hội Thánh tại Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Kính 
trọng mà nói, Hội Thánh của tôi đã nhạy bén với dấu chỉ của thời đại. Nhờ 
ơn Chúa, Hội Thánh của tôi đã khiêm tốn để Chúa thanh luyện. Biến cố 
không phải là thánh. Nhưng nhờ Chúa, Hội Thánh đã rút ra được từ đó 
những cơ hội để chấn chỉnh chính mình theo lời mời gọi của Phúc Âm. 
Từ thời sự, Hội Thánh đã đi tìm về Nguồn. Nguồn là Lời Chúa. Nhờ Lời 
Chúa để phân biệt đúng sai. Cái sai thì bỏ, cái đúng thì giữ lại và phát triển. 
Ở đây, tôi xin được nói lên vắn tắt nhận xét của tôi về mấy nét đẹp đã làm 
sáng lên Tin Mừng trên con đường Hội Thánh trở về Nguồn. Tất nhiên 
không phải đều khắp, nhưng nơi nhiều nơi ít, nhất là tại địa phương tôi. 
2. Nét đẹp thứ nhất là đề cao yêu thương. 
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Tôi rất nhớ cảnh yêu thương trong Hội Thánh địa phương của tôi sau biến 
cố 30 tháng 4 năm 1975. 
Mọi người đều gần gũi nhau. Người nọ nương tựa vào người kia để sống. 
Gánh nặng của người này được người kia chia sẻ. Nhìn bầu khí yêu thương 
đó, tôi nhớ lại lời thánh Phaolô quả quyết: “Mang gánh nặng cho nhau, như 
vậy là anh em chu toàn lề luật” (Gl 6,2). 
Lúc đó, quan hệ giữa các thành phần trong Hội Thánh là quan hệ yêu thương 
phục vụ. Hầu như không có phân biệt trên dưới, giàu nghèo. Cảnh đó cho tôi 
nhận ra sức mạnh liên kết của bác ái như Lời Chúa dạy: “Trên hết mọi đức 
tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). 
Ở một số nơi, đã có những chia sẻ cho nhau đất đai, nhà cửa, lúa gạo, tiền 
bạc, đồ đạc, quần áo. Chia sẻ cụ thể đó thực hành lời thánh Gioan khuyên: 
“Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương 
cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18). 
Tại nhiều nhà thờ và nhiều cộng đoàn, kể cả các tư gia, người ta khuyến 
khích nhau sống bác ái. Họ tin tưởng sống bác ái là đúng Phúc Âm nhất và 
cũng đáp ứng nhu cầu thời cuộc một cách thiết thực nhất. Tin tưởng đó 
không sai, vì thánh Phaolô quả quyết: “Hiện nay, đức tin, đức cậy và đức 
mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 3,13). Một 
bổn phận của đức mến được chúng tôi đề cao là bổn phận yêu thương kẻ 
khác, dựa theo lời thánh Gioan: “Ai không yêu thương người anh em, mà họ 
trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa, mà họ không trông thấy” (1 
Ga 4,20). 
Theo tôi, bầu khí yêu thương nhau tuy còn nhiều hạn chế, vẫn làm cho Hội 
Thánh tại địa phương tôi phần nào được nên giống Hội Thánh các tông đồ 
xưa. Bầu khí đó toả hương thơm thần thánh, ảnh hưởng nhiều đến việc giới 
thiệu Tin Mừng cứu độ. 
3. Nét đẹp thứ hai là tập trung vào Chúa Giêsu trên thánh giá. 
Phải nói thật điều này: Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã là một thử thách lớn 
đối với đức tin nhiều người công giáo Việt Nam. Thử thách đó đã khiến 
chúng tôi kiểm tra lại lòng đạo của chúng tôi. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng tôi 
thấy một điều phải chấn chỉnh ngay, đó là phải xây dựng lòng đạo trên nền 
tảng đích thực. Nền tảng đó là Đức Giêsu Kitô, như thánh Phaolô quả quyết: 
“Ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền 
móng nào khác ngoài nền móng đã đặt là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 3,11).  
Thánh Phaolô xác định thêm: Đức Giêsu Kitô mà Ngài muốn nói chính 
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là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. “Hồi tôi còn ở giữa anh 
em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là 
Đức Giêsu Kitô trên thánh giá” (1 Cr 2,2). 
Chính trên thánh giá, Chúa đã mạc khải cách rõ ràng tình yêu thương xót 
của Chúa. Chính trên thánh giá, Chúa đã tẩy xoá tội lỗi. Chính trên thánh 
giá, Chúa đã thắng sự chết. Chính trên thánh giá, Chúa đã cứu chuộc nhân 
loại. Chính trên thánh giá, Chúa đã dạy một cách hùng hồn và thiết thực nhất 
về giá trị của tình yêu dâng hiến, chấp nhận hy sinh. 
Sự tập trung vào Chúa Giêsu trên thánh giá và cầu nguyện với Người đã 
giúp chúng tôi rất nhiều trong thời gian ngập tràn những thử thách đớn đau. 
Hội Thánh đi từ thử thách này đến thử thách khác một cách bình tĩnh, bởi vì 
Hội Thánh ý thức mình không cô đơn, nhưng chình nhờ Đức Kitô, với Đức 
Kitô và trong Đức Kitô mà Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn, để tới mọi 
chiến thắng thiêng liêng liên quan đến Nước Trời. 
4. Nét đẹp thứ ba là tu thân, đi vào đường hẹp. 
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 được nhiều người của Hội Thánh chúng tôi coi 
là một cơ hội, để trở về con đường hẹp. Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, 
phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Từ bỏ mình, vác 
thập giá mình là đi vào cửa hẹp, đi trên đường hẹp. Chúa Giêsu cảnh báo: 
“Hãy qua cửa hẹp mà vào (Nước Trời) vì cửa rộng và đường thênh thang thì 
đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường hẹp 
thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). 
Trên lý thuyết, hầu như mọi người chúng tôi đều thuộc lòng những Lời 
Chúa dạy trên đây. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế nhiều người, đã có một 
khoảng cách xa, nhất là khi thực tế cuộc sống là một môi trường mà Chúa 
nói là cửa rộng và đường thênh thang. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 
thực tế cuộc sống thay đổi. Sự thay đổi của thực tế cuộc sống được chúng tôi 
coi là dịp, để sống Lời Chúa một cách trung thực hơn về việc từ bỏ mình, và 
vác thập giá mình. Có thể nói, chúng tôi sống đời tu thân một cách hữu hiệu 
hơn và nhạy bén hơn với thánh ý Chúa. 
5. Ba nét đẹp trên đây đã hình thành ở nhiều nơi trong Hội Thánh Việt 
Nam.  
Đó là công trình của Chúa. Với ba nét đẹp đó, Hội Thánh địa phương mang 
một tầm vóc khả kính khi dấn thân truyền giáo. 
Tuy nhiên, theo dòng thời gian với những chuyển biến của lịch sử trên lãnh 
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vực văn hoá, kinh tế, chính trị, ba nét đẹp đó đang có vẻ biến chất ở một số 
nơi do ảnh hưởng của những trào lưu thế tục. Thí dụ: 
• Hội Thánh yêu thương bác ái xem như bị đẩy xuống, nhường chỗ cho một 
Hội Thánh cơ chế với những luật lệ mới, những ban bệ mới, những hình 
thức mới nặng về phô trương và phân hoá. 
• Hội Thánh Đức Kitô trên thánh giá xem như bị che phủ bởi một Hội Thánh 
tôn vinh các thành công của các phương tiện trần thế. 
• Hội Thánh tu thân và nhạy bén xem ra đang bị lấn lướt bởi một Hội Thánh 
quyền lực, xơ cứng, coi nhẹ đời sống nội tâm. 
Cái nhìn trên đây của tôi khuyên bảo tôi không bao giờ được bằng lòng tự 
mãn với những gì tốt đang có, nhưng phải chịu khó đợi chờ và tìm tòi những 
sáng kiến mới. Nhất là tôi phải luôn cầu nguyện và tỉnh thức.  
Tình hình hiện nay rất phức tạp. Trước tình hình này, tôi nghe thấy tiếng 
Hội Thánh kêu mời: “Hãy nâng tâm hồn lên”. Và đám đông trả lời: “Chúng 
con đang hướng về Chúa”. Tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít nói: “Phúc cho 
tất những ai tin tưởng nơi Chúa” (Tv 2,13b). 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Lần đầu tiên một người Việt được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 truyền 
chức linh mục 
VATICAN. Trong số 9 phó tế được ĐTC Biển Đức 16 truyền chức sáng 
chúa nhật 29-4-2012 tại Đền thờ Thánh Phêrô, đặc biệt lần đầu tiên có một 
Phó tế Việt Nam. 
Đó là thầy Giuse Vũ Văn Hiếu, sinh trưởng tại Nam Định, thuộc giáo phận 
Bùi Chu, từ 6 năm nay cư ngụ tại Chủng viện Capranica I ở Roma và theo 
học thần học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Đây là lần đầu tiên từ 
hàng chục năm nay mới có một phó tế người Việt được ĐTC truyền chức 
LM và là người Việt đầu tiên được ĐTC Biển Đức 16 tấn phong. 
Thánh lễ bắt đầu lúc quá 9 giờ sáng chúa nhật thứ tư Phục Sinh, cũng là 
Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề ”Ơn gọi, hồng ân tình 
thương của Thiên Chúa”. 
Trong số 8 Phó tế còn lại nhập tịch giáo phận Roma, có 3 thầy học tại Đại 
chủng viện Roma, 1 thầy tại Học viện Caprania, và 4 thầy học tại Học viện 
giáo phận 'Mẹ Đấng Cứu Chuộc' (Redemptoris Mater) thuộc Con đường Tân 
Dự Tòng. Trong 4 thầy này có 2 thầy Italia và 1 thầy Colombia, 1 thầy 
người Côte d'Ivoire bên Phi châu. 
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Trong số các tiến chức người Italia, có thầy Piero Gallo 42 tuổi, đã từng làm 
pháp quan rồi làm luật sư cho chính phủ trong 8 năm trời, trước khi cảm 
thấy ơn đi tu nhờ những bài giáo lý về 10 giới răn.  
Đặc biệt thầy phó tế Alfredo Tedesco thuộc giáo xứ Đức Mẹ Chuộc kẻ làm 
tôi ở Roma, tốt nghiệp hóa học, từng có người yêu, nhưng đã theo tiếng 
Chúa gọi. Hiện diện tại buổi lễ truyền chức này có người yêu cũ ấy của thầy 
và người chồng tương lai của cô. 
Trong số các Phó tế xuất thân từ Học Viện Mẹ Đấng Cứu chuộc, có thầy 
Marco Santerelli, 30 tuổi, cựu phi công máy bay riêng, đã cảm thấy tiếng 
Chúa gọi trong dịp Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Toronto, Canada năm 2002, 
qua những lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 mời gọi người trẻ hãy 
theo Chúa Giêsu và đừng sợ hãi gì. 
Vài con số thống kê về tình hình ơn gọi tại Âu Mỹ 
Vatican (Vat. 28/04/2012) - Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, 29 tháng 4 năm 
2012, là Ngày Thế giới cầu cho Ơn Gọi lần thứ 49, với chủ đề "Ơn gọi, hồng 
ân tình thương của Thiên Chúa". 
Tình hình ơn gọi trong Giáo Hội vừa mừng vừa lo: mừng vì sự gia tăng tại 
các Giáo Hội trẻ, nhưng tại các Giáo hội Kitô kỳ cựu, ơn gọi tiếp tục giảm 
sút, nhất là nơi các dòng tu. Tuy nhiên, cũng có một tin đặc biệt vui mừng 
đó là, tại Mỹ, sau 10 năm bão tố từ 2001 đến 2011, do những vụ lạm dụng 
tính dục trẻ vị thành niên gây ra, làm cho Giáo Hội này bị thiệt hại tài chánh 
hàng tỷ mỹ kim, nhưng nay về phương diện ơn gọi, Giáo Hội Công Giáo 
Hoa Kỳ đang phục hồi đáng kể. 
Phục hồi ơn gọi linh mục tại Mỹ 
Thực vậy, trong năm 2011 có 467 tân linh mục tại Mỹ, và điều đáng nói là 
chủng viện tại Tổng giáo phận Boston trở thành biểu tượng của sự phục hồi. 
Boston vốn bị coi là trung tâm "địa chấn" của những vụ tố giác lạm dụng 
tính dục trẻ vị thành niên, từ đó lan sang nhiều giáo phận khác tại Mỹ. 
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Ðức Hồng Y Bernard Law, Tổng Giám Mục giáo phận này, đã phải từ chức 
vì bị cáo là đã thuyên chuyển một số Linh Mục lạm dụng, từ giáo xứ này 
sang giáo xứ khác thay vị loại họ khỏi hàng giáo sĩ. Nhưng năm nay, Ðức 
Hồng Y Sean Patrick O'Malley, dòng Capuchino, Tổng Giám Mục giáo 
phận Boston, đã phải từ chối nhiều đơn xin gia nhập chủng viện giáo phận, 
vì không đủ chỗ. 
Cả nhật báo tài chánh Wall Street Journal ở New York cũng nói đến sự gia 
tăng bất ngờ về ơn gọi linh mục ở Mỹ, với một cuộc điều tra về điều mà họ 
gọi là "Công Giáo chiến thắng". Báo này cho rằng sự phục hồi như vậy là do 
hàng ngũ Giám Mục mới tại nước này có khuynh hướng bảo thủ, nhưng có 
óc sáng tạo, theo chiều hướng của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 hiện nay. 
Sự kiện tích cực trên đây tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với tình trạng chung 
tại các nước tây phương khác. Năm 2011, hơn một nửa các tân Linh Mục tại 
Hoa Kỳ ở lứa tuổi từ 25 đến 34. Và liên tiếp trong 5 năm trời, con số các 
cuộc truyền chức Linh Mục tại đây gia tăng. Trong số các tân linh mục tại 
nước này có cả những người tị nạn đến từ các nước bị bách hại, các cựu 
chiến binh, các cựu mục sư Tin Lành và Anh giáo, hoặc giáo sĩ từ các tôn 
giáo khác trở lại. Số ơn gọi Linh Mục gốc Việt Nam tại Mỹ vào khoẳng 5% 
tổng số ơn gọi toàn quốc. 
Các con số trích từ Niên giám thống kê của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ 
cho thấy rõ trên toàn Giáo Hội, ơn gọi gia tăng nhờ các nước thuộc thế giới 
thứ ba. Con số các chủng sinh và tu sinh ban triết học và thần học tại các 
chủng viện giáo phận hoặc trong các học viện của các dòng tu, tính chung 
trong toàn Giáo Hội, liên tục gia tăng trong 5 năm gần đây nhờ sự tăng 
trưởng tại các nước Á Phi. Nói chung, từ năm 2005 đến 2010, con số này 
tăng thêm 4%, tức là từ 112,439 lên 118,990. 
Trong cùng thời gian đó, số chủng sinh tu sinh tại Âu Châu giảm 10.4%. Số 
đại chủng sinh tại Phi châu tăng 14.2% trong khi tại Á châu tăng 13% và tại 
Úc châu tăng 12.3%. 
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tông đồ, gọi tắt là CARA, thuộc đại học 
Công Giáo Georgetown ở thủ đô Washington đã thực hiện một cuộc nghiên 
cứu, và qua đó người ta thấy trong số chủng sinh tu sinh tại Mỹ có 69% là 
người da trắng, 15% là người Hispanic hoặc la tinh, và 10% đến từ Á châu 
Thái Bình Dương. Khoảng 1 phần 3 những người chịu chức Linh Mục có 
một thân nhân là Linh Mục hoặc tu sĩ. Hơn một nữa có 2 anh em, một phần 
tư có 4 hoặc 5 anh em. 
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Phúc trình của tổ chức CARA cũng nhấn mạnh tới sự kiện trong số các tân 
Linh Mục được thụ phong, có 21% đã từng tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ 
trước khi vào chủng viện. 70% đã siêng năng đọc kinh Mân Côi, 65% tham 
dự các buổi Chầu Mình Thánh Chúa trước khi đi tu. Thường thường các tân 
chủng sinh bắt đầu cảm thấy tiếng Chúa gọi vào khoảng 16 tuổi. 66% các 
chủng sinh cho biết đã được một linh mục khuyến khích nghĩ đến việc trở 
thành linh mục. 71% được một người bạn, một linh mục, ông, một người họ 
hàng, cha mẹ hoặc tín hữu trong giáo xứ khích lệ phân định ơn gọi linh mục, 
trong khi 50% cho biết bị khuyên đừng nghĩ đến việc làm linh mục. 
Các chủng sinh cũng cho biết trong thời gian tiêu khiển, ngoài giờ học hành, 
73% nghe nhạc, 67% đọc sách, 62% xem phim, 41% chơi bóng đá, 33% đi 
dạo, 33% làm bếp, và cũng một tỷ số tương tự chơi một nhạc khí. 
Tình trạng suy giảm ơn gọi tại Âu Châu 
Diễn tiến gia tăng ơn gọi tại Hoa Kỳ là điều trái ngược với xu hướng xảy ra 
tại Ailen, trước kia là một nước Công Giáo sùng đạo nhưng nay trở thành 
một nước tây phương bị tục hóa nặng nề và bị bão tố lạm dụng tính dục làm 
rung chuyển. Thực vậy, số ơn gọi Linh Mục tại đây tiếp tục giảm sút trầm 
trọng, như phúc trình thường niên mới nhất của Ủy ban nghiên cứu và phát 
triển thuộc Hội Ðồng Giám Mục AiLen cho thấy. Theo đó số Linh Mục tại 
đảo này lại giảm thêm 2%. Tỷ lệ số Linh Mục trên 80 tuổi ngày càng tăng so 
với các Linh Mục dưới 30 tuổi. 
Ông Eoin O'Mahony, tác giả của phúc trình nghiên cứu nói rằng: "Sự suy 
giảm ơn gọi Linh Mục tại AiLen không phải là điều đáng ngạc nhiên. Từ 
nhiều năm nay chúng tôi biết rằng con số các tân linh mục không đủ để bù 
đắp số Linh Mục cao niên không còn hoạt động nữa hoặc số Linh Mục qua 
đời". 
Sự suy giảm ơn gọi tại Ailen thực ra đã bắt đầu từ 4 thập niên qua. Nguyên 
do chủ yếu là trào lưu tục hóa, và trào lưu này càng được sự bành trướng 
kinh tế trong những năm gần đây đẩy mạnh. Những vụ lạm dụng tính dục 
liên hệ tới hàng giáo sĩ Ai Len từ thập niên 1990 càng không giúp lật ngược 
xu hướng giảm sút ơn gọi. Sự giảm sút lên tới mức tột độ trong thập niên 
1990 ấy. Từ năm 2000 đến nay, con số Linh Mục tại Ailen giảm 10%. 
Sang đến nước Pháp, tình hình ơn gọi cũng không khả quan hơn, tại đây 
cuộc khủng hoảng ơn gọi ngày càng sâu đậm: cách đây 45 năm, tức là vào 
năm 1966, tại Pháp có 566 tân Linh Mục mỗi năm, nhưng nay chỉ còn 90 tân 
Linh Mục, một con số cho thấy trong tương lai gần đây có bao nhiêu cộng 
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đoàn không có Linh Mục và cũng không có các bí tích. Sự sa sút trầm trọng 
như vậy khiến cho nhiều người công khai nêu vấn đề có nên truyền chức 
Linh Mục cho những người có gia đình hay không. 
Tại Italia, trong thập niên gần đây, số chủng sinh và tu sinh giảm 10.6%, tức 
là từ 6,315 thầy xuống còn 5,646, và số chủng sinh từ nước ngoài ngày càng 
gia tăng. 
Tóm lại, ngoại trừ Hoa Kỳ, nơi có ảnh hưởng tích cực do số người từ Mỹ 
châu la tinh đa số Công Giáo nhập cư gia tăng, cuộc khủng hoảng ơn gọi là 
hiện tượng chung ở Tây phương. Người ta ghi nhận tại Á châu có thêm gần 
1,700 Linh Mục, Phi châu thêm 760 vị, Ðại dương châu thêm 52 và Mỹ 
châu tăng thêm 40 vị so với năm trước đó, còn Âu Châu giảm mất 905 linh 
mục. 
Những con số thống kê gần đây của Tòa Thánh cung cấp một phân tích tộng 
hợp về những năng động chính liên hệ tới Giáo Hội Công Giáo tại 2,966 
giáo phận trên trái đất. 
Cả con số các nữ tu khấn dòng cũng qua tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 
Giáo Hội giảm mất gần 8 ngàn nữ tu trong một năm, từ 2009 đến 2010, tức 
là từ 729 ngàn chị xuống còn 721 ngàn. Sự giảm sút diễn ra tại 3 đại lục Âu, 
Mỹ và Úc châu, trong đó Âu Châu giảm 2.9% nữ tu, Úc châu giảm 2.6% và 
Mỹ châu giám 1.6%. Trái lại, tại Á Phi, số nữ tu gia tăng đáng kể, mỗi đại 
lục tăng 2%. 
Những con số trên đây cũng là một lời mời gọi các tín hữu, mỗi người trong 
vị thế của mình, tích cực góp phần vào việc cầu nguyện và mục vụ ơn gọi.  
GM Vincent Nguyễn văn Long nhân ngày 30/4: Hãy liên kết thành sức 
mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ 
cộng sản 
MELBOURNE - Vào lúc 5 giờ chiều nay (giờ 
Úc Châu), tại tại nhà thờ giáo xứ St Margaret 
Mary, Meelbourne, Đức cha Vincent Nguyễn 
Văn Long, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho đất 
nước, quê hương và những ai đã bỏ mình vì tự 
do. 
Trong bài giảng lễ, ngài kêu gọi mọi người dân 
Việt khắp nơi trên thế giới: “Hãy liên kết thành 
sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, 
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dối trá và gian ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông dòng sông 
lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu”. 
Sau đây là bài chia sẻ của Đức Cha nguyễn văn Long:  
Kính thưa toàn thể qúy ông bà anh chị em,  
Một lần nữa, ngày 30 tháng 4, ngày ghi sâu trong ký ức của toàn dân Việt 
Nam như một ngày Quốc Nạn lại trở về với chúng ta, nhất là những người 
Việt tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Có nhiều người nói rằng 
chúng ta không nên nhìn về qúa khứ nữa, chúng ta không nên tưởng niệm 
ngày quốc nạn hay quốc hận nữa mà hãy hướng về tương lai. Có không ít 
người còn nói rằng: “Việt Nam bây giờ đã đổi mới, chính thể Cộng Sản đã 
thay đổi với thời đại, đâu còn gì để chúng ta phải ôn lại dĩ vãng xa xưa, hãy 
bắt tay vào việc xây dựng tương lại của đất nước trong tinh thần hòa hợp 
hòa giải dân tộc”. 
Nhưng làm sao chúng ta có thể tiến về tương lai nếu chúng ta không biết 
nhận ra những bài học của lịch sử? Có “ôn cố mới biết tri tân”. Tôi thiển 
nghĩ rằng, không ai thiết tha với vận mệnh của dân tộc Việt Nam có thể làm 
ngơ trước những bài học của lịch sử. Nếu lịch sử là một dòng sông thì những 
bế tắc trong chiều dài của nó phải được đả thông cặn kẽ. Lúc đó dòng sông 
mới được chảy đều và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu; lúc đó 
chúng ta mới mong có tương lai tươi sáng. 
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong lịch 
sử Việt Nam cận đại. Nó cũng đánh dấu một bế tắc dẫn đến một sự băng 
hoại toàn bộ cho cả đất nước và dân tộc Việt Nam. Khi bao nhiêu bom đạn 
của cuộc chiến ý thức hệ đã gây chết chóc thương tích và tàn phá trên những 
người dân vô tội; khi bao nhiêu những chiến sĩ bỏ mình nơi chiến trận, phơi 
thây không một nấm mồ hay chết dần mòn tức tưởi trong các trại cải tạo; khi 
những phương phế binh bị ruồng bỏ trong một xã hội vô nhân bản; khi cả 
triệu người phải bỏ nước ra đi, làm nạn nhân trên biển cả trong bao tủi nhục 
đắng cay; khi cả khối dân Việt tại quốc nội phải sống trong một xã hội hoàn 
toàn băng hoại, bị cai trị bởi một chính thể đã bị đào thải trong thế giới tiến 
bộ; khi những người dân lưu vong tại hải ngoại chưa có cơ hội đóng góp vào 
tiến trình canh tân đất nước. Đây chẳng phải là những mệnh đề của người 
nhìn dưới lăng kính của kẻ chiến bại hay một nhóm người còn mang đầu óc 
hận thù chia rẽ. Nhưng đây là những bế tắc của lịch sử mà chỉ khi được khai 
thông mới mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. 
Kính thưa toàn thể qúy vị và nhất là các bạn trẻ, 
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Hôm nay chúng ta cùng “ôn cố tri tân” trong niềm tin vào tiến trình tất yếu 
của lịch sử. Lịch sử sẽ đào thải những gì không còn thích hợp. Dù có ngoan 
cố cưỡng lại, không ai có thể ngăn cản thế lực của lịch sử, cũng như không 
chính thể nào có thể làm ngược lòng dân mà tồn tại. Hôm nay chúng ta 
tưởng nhớ đến những nạn nhân trước và sau 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta 
cùng ôn lại những bài học của lịch sử. Nhưng trên hết, chúng ta hãy góp một 
bàn tay khai thông những bế tắc hầu cùng với toàn thể dân tộc mở ra một kỷ 
nguyên mới cho quê hương Việt Nam. 
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta sự an ủi và niềm tin vào một tương lai tươi 
sáng, một bình minh mà bóng tối của tà thần sẽ không chế ngự được. Thánh 
Phêrô đã dùng lời Thánh Vịnh để nói với dân chúng về Đức Kitô rằng 
“Phiến đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường”. “Người 
thợ xây” trong bối cảnh này chính là những con người tượng trưng cho thế 
lực của bóng tối và tội lỗi. “Người thợ xây” đây là Giuda, là quân dữ, là 
những kỳ mục, là Philatô, là Cêsarê và đồng thời là tất cả những ai đứng về 
phía của sự dữ. Họ đã loại bỏ Đức Kitô, tức là loại bỏ ánh sáng và sự sống, 
công lý và sự thật cùng tất cả những giá trị nhân bản và siêu nhiên. Nhưng 
Đức Kitô là phiến đá bị họ loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Ngài đã 
chiến thắng trên tà thần và tội lỗi. Chiến thắng của Ngài vượt không gian và 
thời gian, để rồi những ai đứng về phía công lý và sự thật đều được thông 
phần vào chiến thắng của Ngài. Qủa thế, dù cho thế lực của sự dữ lấn án sự 
lành, dù cho những kẻ cường bạo giết hại những bậc chí nhân, nhưng chúng 
ta có thể tin chắc vào sự viên mãn của công lý và sự thật trong Chúa Giêsu 
Kitô, viên đá tảng của niềm tin và niềm hy vọng chúng ta. 
Trong bối cảnh của đất nước chúng ta hôm nay, “người thợ xây” là ai nếu 
không phải là chế độ phi nhân vong bản; “người thợ xây” là ai nếu không 
phải là những công cụ đàn áp cưỡng chiếm đất đai của người dân vô tội như 
công an, cảnh sát cơ động và côn đồ. Và “phiến đá bị họ loại bỏ” là ai nếu 
không phải là những người đấu tranh cho công lý và sự thật, là người giáo 
dân Thái Hà với lá cây vạn tuế, là Đồng Chiêm với một cây thánh giá, là 
Cồn Dầu với một nghĩa trang thiêng liêng, là anh Việt Khang với một bài ca 
ái quốc,hay là dân oan với chỉ những tiếng kêu than vô vọng. Như Thiên 
Chúa đã thực hiện qua sự khổ nhục, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, 
Ngài cũng sẽ thực hiện nơi những ai đứng về phía của công lý và sự thật. 
Chúng ta hãy vững tin và liên đới với nhau trong cùng một lý tưởng, một 
giấc mơ, một mục đích là ngày khải hoàn của chân thiện mỹ trên quê hương 
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mến yêu. 
“Ta là mục tử nhân lành. Ta hiến mạng sống vì chiên ta”. Lời Chúa trong bài 
Phúc Âm hôm nay nói lên một chân lý bất hủ là chỉ có tình yêu hiến thân 
cho người khác mới là lẽ sống của người tín hữu. Sứ mạng của Đức Kitô 
cũng chính là hiến thân để sự sống viên mãn được thể hiện nơi con người. 
Hôm nay, một cách đặc biệt, chúng ta tưởng nhớ đến những người con của 
tổ quốc đã vì nước vong thân. Họ đã chẳng màng danh vọng, vinh quang, 
phú qúy hay trường thọ. Họ hy sinh chính mạng sống ngay trong tuổi thanh 
xuân để quê hương có ngày tươi sáng. Chúng ta nghiêng mình kính cẩn 
trước những gương anh linh của tổ quốc. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về 
mục đích mà chính họ đã làm những viên gạch lót đường: đó là sự sống viên 
mãn cho tha nhân, sự phục hưng cho dân tộc và sự trường tồn của cơ đồ tổ 
quốc. 
Kính thưa qúy ông bà anh chị em, 
Ngày 30 tháng 4 không chỉ là một ngày quốc hận hay quốc nạn. Nó là ngày 
mà chúng ta, nhất là những thế hệ trẻ phải “ôn cố tri tân”. Nó là ngày chúng 
ta cùng động viên tranh đấu cho một tương lai Việt Nam tươi sáng hơn. 
Trong tinh thần Phục Sinh, người tín hữu chúng ta nhìn vào biến cố lịch sử 
đó như là đoạn đường chúng ta phải đi để tiến vào tương lai vinh thắng. 
Chúng ta phải can trường bước theo con đường mà các anh hùng hào kiệt đã 
đi trước chúng ta, vững tin vào sự viên mãn của công lý và sự thật trong 
Chúa Giêsu Kitô, viên đá tảng của niềm tin và niềm hy vọng chúng ta. Hãy 
liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian 
ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông dòng sông lịch sử để nó 
được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu. Xin Thiên Chúa 
chúc lành và kiện toàn cho mọi hy sinh và nỗ lực của chúng ta, người con 
dân của tổ quốc trong và ngoài nước đang khát khao và tranh đấu cho công 
lý. Hãy vững tin tiến về bình minh mới, ngày mùa gặt mới của quê hương, 
vì “người đi gieo trong đau thương sẽ về giữa vui cười”. 

+ Gm. Vincent Nguyễn Văn Long 

Người Công giáo Lào duy trì truyền thống Phật giáo 
P/V ucanews từ Savannakhet, Laos  
Tết Lào là dịp để duy trì sự hài hòa trong cộng đồng. 
Người Công giáo tại quốc gia có phần lớn dân số theo Phật giáo này nói 
rằng việc mừng lễ Năm Mới truyền thống là cách quan trọng để duy trì sự 
hài hòa trong cộng đồng. 
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Tết Năm Mới Phật giáo hay còn gọi Songkran hay Bunpimay (lễ hội té 
nước) diễn ra từ 13-15/4 hàng năm. 

 
Người Công giáo chuẩn bị xôi để mang đến nhà thờ làm phép 

Anh Simon Som Thử, một người Lào gốc Việt, sáng Chúa nhật qua đưa vợ 
và hai con đến nhà thờ Thánh Tâm ở Savannakhet để cùng 50 giáo dân khác 
tham dự Thánh lễ đặc biệt mừng Năm Mới. 
“Chúng tôi cầu nguyện cho quốc thái dân an và xin Chúa chúc lành cho 
công việc làm ăn của mình trong Năm Mới” – anh Thử nói. 
Trong Thánh lễ, vị chủ tế cũng rảy nước thánh lên giáo dân như là điều may 
mắn. “Theo truyền thống người dân tin rằng nước sẽ mang lại hạnh phúc, 
sức khỏe và rửa sạch mọi lỗi lầm năm cũ” – anh giải thích. 
Anh Thử, làm thợ đúc khuôn lò nấu than tại chợ Savannakhek, kể buổi chiều 
hôm đó gia đình anh cũng đến chùa để dự nghi thức tưới nước. Anh cùng vợ 
tưới nước lên bốn tượng Phật và tay chân của 10 vị sư “để bày tỏ lòng kính 
trọng với các vị”. 
Sau đó họ đến thăm gia đình vợ anh. 
“Chúng tôi quỳ xuống trước ông bà và hôn vào lòng bàn tay của họ để tỏ 
lòng kính trọng. Sau đó tôi cùng vợ và hai con, mỗi người cầm một cái cốc, 
đến chậu đựng nước để sẵn trước nhà, chúng tôi múc nước và tưới vào lòng 
bàn tay cha mẹ và chúc họ sống lâu trăm tuổi” – anh kể. 
Vợ anh Thử theo đạo Công giáo vào lễ Phục Sinh năm 2011. 
“Là người Công giáo, chúng tôi phải tôn trọng các giá trị và nghi lễ truyền 
thống. Nếu không, chúng tôi sẽ bị coi khinh” – anh giải thích. 
“Giữ gìn các giá trị truyền thống cũng là cách hữu hiệu để sống hài hòa với 
tha nhân” – anh nói thêm. 
Năm Mới nào cũng vậy, bà Lucia Souk Khang cũng đi nhà thờ Thakhek thật 
sớm và đến trước hang đá Đức Mẹ, quàng vào cổ tượng Đức Mẹ vòng hoa 
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lan và cầu nguyện cho gia đình được hạnh phúc. Đoạn bà mang vòng hoa về 
nhà và đặt trên bàn thờ. 
Bà Khang, một thương gia, nói nhiều Phật tử trong vùng cũng tin vào Đức 
Mẹ. “Phụ nữ thường đến hang đá, quàng dây hoa vào cổ Đức Mẹ và cầu 
nguyện trước tượng Đức Mẹ” – bà kể. 
Bà nói người Công giáo có thói quen vào những ngày đầu Năm Mới mang 
gạo nếp và cành cây có dán những đồng tiền giấy tới dâng cho các linh mục 
và tu sĩ để bày tỏ lòng biết ơn. 
Linh mục Phonethep, quản xứ Seno, cho biết giáo dân còn mang xôi đựng 
trong những giỏ tre đến nhà thờ cho ngài làm phép, rồi mang về đãi khách 
cùng với các món ăn khác trong ngày lễ. Xôi là món ăn chính của họ. 
“Tôi cũng thường đi thăm và chúc mừng Năm Mới các nhà sư và họ cũng 
đến thăm chúng tôi vào các ngày lễ của Giáo hội. “Chúng tôi tôn trọng niềm 
tin của nhau và sống đoàn kết” – ngài nhận xét. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Dâng Hoa Kính Đức Mẹ  
Nhằm duy trì truyền thống Dâng Hoa kính Đức Mẹ vào tháng Năm hàng 
năm, các em thiếu nhi sẽ dâng hoa trước Thánh Lễ CN vào 2 ngày 13&27 
tháng 5/2012. Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để cùng các em tỏ 
lòng yêu mến Mẹ của Giáo Hội cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu chúng 
ta. 
Bầu Cử BMV CĐ ĐMLV Nhiệm Kỳ 2012 – 2014 
Nhiệm kỳ BMV 2010 – 2012 sắp sửa kết thúc. Trong Thánh Lễ CN ngày 
22/4/2012 vừa qua, cha Quản Nhiệm đã công bố việc tổ chức Bầu Cử BMV 
nhiệm kỳ 2012 – 2014. Ban Truyền Thông sẽ thông báo trên Bản Tin CĐ 
Tiến Trình Bầu Cử theo từng giai đoạn để quý ông bà anh chị em tiện theo 
dõi. 
III/   CĐ điền phiếu Đề Cử/Ứng Cử BMV: 06/5/2012 
       _ Điều kiện cần thiết cho người được đề cử hoặc tự ứng cử: 
          là thành viên trong CĐ từ 18 tuổi trở lên. 
       _ mọi thành viên trong CĐ hiện diện trong Thánh Đường được phát               
          1 phiếu Đề Cử & Ứng Cử BMV. Phiếu bầu vắng mặt không hợp lệ. 

 _ những người tham dự Bầu Cử sẽ điền tên 5 vị mình tín nhiệm  
    Vào phiếu Đề Cử & Ứng Cử BMV.  
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       _ Ban Bầu Cử sẽ kiểm phiếu công khai ngay sau khi hoàn tất việc 
          điền phiếu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. 
       _ Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Bầu Cử bỏ tất cả những phiếu  
          Đề cử/Ứng cử đã bầu vào trong một phong bì lớn, niêm phong lại.  
          Ba thành viên Ban Bầu Cử ký tên trên phong bì đã niêm phong.    
          Trưởng Ban Bầu Cử có nhiệm vụ giữ lại phong bì đã niêm phong này  
          cho tới hết nhiệm kỳ BMV 2012 – 2014. 
IV/  Công bố danh sách Thành Viên BMV 2012 - 2014: 13/5/2012 
       _ Ban Tổ Chức Bầu Cử chọn 9 quý vị được bầu chọn nhiều nhất cho   

những vai trò trong BMV: Chủ tịch, Ủy viên ngoại vụ, Uỷ viên xã hội, 
Ủy viên thư ký, Ủy viên kế toán, Ủy viên Lời Chúa, Ủy viên Thánh 
Thể, Ủy viên Phòng Thánh, Ủy viên truyền thông. 

     _ Trong trường hợp danh sách bầu chọn có 2 vị đồng phiếu ở thứ hạng 
thứ 9 sẽ mời cả 2 vị tham gia vào BMV. 

       _ Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố danh sách những thành viên đã 
được CĐ bầu chọn vào BMV. 

       _ Những chức vụ chuyên môn sẽ được CĐ đề cử và cha Quản Nhiệm 
trao trách nhiệm: Ủy viên Thánh Nhạc (Ca trưởng), Ủy viên Giáo Lý, 
Ủy viên giới trẻ, Ủy viên ca đoàn (Đoàn trưởng Ca Đoàn), Ủy viên 
âm thanh trong Thánh Lễ. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Đức Mẹ Và Các Thánh Ban Ơn Hay Cầu Bầu? 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Hỏi: xin cha giải thích hai câu hỏi sau đây : 
1- Tại sao cần cầu nguyện và cầu nguyện cách nào cho được Chúa dễ nhậm 
lời? 
2- Lời cầu nguyện thường nghe sau đây có đúng tín lý, giáo lý hay không: 
Xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse (hay Thánh Phêrô, Phaolô...) ban nhiều ơn 
lành cho ông bà, anh chị em..v.v 
Trả lời: 
1- Tại sao cần cầu nguyện ? 
Cầu nguyện nói chung và cầu xin nói riêng ( cầu xin =petition là một phần 
của cầu nguyện =prayer) là việc đạo đức rất đáng khuyến khích và thực 
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hành vì nó nói lên niềm tin của người tín hữu nơi Thiên Chúa là Đấng không 
ai trông thấy bằng mắt nhưng tin chắc có Ngài hiện diện và luôn lắng nghe 
lời cầu nguyện của chúng ta. Nói một cách thông thường, thì cầu nguyện là 
trò chuyện thân mật với Chúa trong tình Cha-con khi vui khi buồn, khi thành 
công cũng như lúc thất bại, gặp lắm gian nan, đau khổ...trên đường đời. 
Chúa Giêsu đã nêu gương cầu nguyện cho các Tồng Đồ xưa và mọi người 
tín hữu chúng ta ngày nay khi Chúa luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha trong 
suốt hành trình ba năm đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và cho đến phút cuối 
đời Người trên thập giá. 
Trước hết, Chúa đã vào hoang địa để ăn chay, cầu nguyện và bị cám dỗ suốt 
40 đêm ngày trước khi ra rao giảng.( cf Mt 4:1-11; Mc 1: 12-13; Lc 4 : 1-
13). Chúa đã dạy các Tông Đồ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha mà chúng ta 
đang đọc mỗi ngày ( Mt 6: 9-13; Lc 11: 2-4). Chúa cũng đặc biệt tha thiết 
cầu xin cùng Chúa Cha trong chương 17 Phúc Âm Thánh Gioan, trước khi 
Người chịu khổ hình Thập giá. Và khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu cũng 
đã cầu xin cho những kẻ đóng đinh Người như sau : 
" Lạy Cha ,xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm." ( Lc 
23: 34). 
Sau hết, trước khi tắt hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa cũng đã than thở 
lần chót cùng Chúa Cha với những lời thống thiết như sau : 
" Ê-li, Ê-li lê-ma xa-bác tha-ni" nghĩa là " Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên 
Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con." ( Mt 27: 46) 
Nhưng Chúa đã vui lòng chịu mọi sự khó và chết sau khi Người phó linh 
hồn cho Chúa Cha: " Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." ( Lc 
23:46) 
Như thế đủ cho thấy là Chúa Giêsu đã coi việc cầu nguyện cần thiết và quan 
trọng đến mức nào trong khi thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ 
và cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã trao phó cho Người. 
Như thế, Chúa đã làm gương sáng ngời cho chúng ta về sự cần thiết phải cầu 
nguyện, vì qua cầu nguyện, chúng ta được xích lại gần Thiên Chúa là Cha 
luôn lắng nghe lời cầu xin tha thiết của mọi con cái loài người. Cầu nguyện 
cũng để nói lên lòng tin và hy vọng vào Chúa là Đấng duy nhất ban phát mọi 
ơn lành và giúp ta đứng vững trong mọi thử thách, khó khăn, gian truân 
trong hành trình đức tin. Lại nữa, cầu xin cũng để thú nhận rằng chúng ta rất 
yếu đuối, dễ nghiêng chiều về sự xấu, và tội lỗi, nên rất cần ơn Chúa để 
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chiến thắng ma quỉ, xác thịt và gương xấu của thế gian, luôn đe dọa lôi kéo 
chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa và mất hy vọng được cứu rỗi. 
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ: " Vậy anh em hãy tỉnh 
thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và 
đứng vững trước mặt Con Người." ( Lc 21 : 36) 
Nhưng để cho lời cầu xin của chúng ta được hữu hiệu chấp nhận, chúng ta 
phải nhờ cậy Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam nữ khác, kể các 
các linh hồn thánh trong Luyện ngục nguyện giúp cầu thay cho chúng ta. 
Phải nhờ cậy các Thánh vì các Ngài đang được vui hưởng Thánh Nhan Chúa 
trên Thiên Quốc và có thể nguyện giúp cầu thay đắc lực cho chúng ta và cho 
các linh hồn thánh trong Luyện Tội. Chỉ nhờ cậy thôi chứ không cầu xin các 
Thánh vì chỉ có Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta qua lời cầu 
bầu của Đức Mẹ, của Thánh Cả Giuse, các Thánh Nam Nữ và cả các linh 
hồn thánh trong Luyên Ngục. Các linh hồn này không thể tự giúp mình được 
nữa vì thời giờ đã mãn cho họ lập công đền tội hay phạm thêm tội nào nữa. 
Vì thế các linh hồn cần sự trợ giúp của các Thánh trên Thiên Đàng và các tín 
hữu còn sống trên trần thế để mau được tha mọi hình phạt hữu hạn và sớm 
được gia nhập hàng ngũ các Thánh trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, các linh hồn 
trong Luyện Tội cũng có thể cầu xin cho chúng ta đang lữ hành trên trần thế. 
Chỉ có các Thánh là không cần sự trợ giúp của ai nữa vì các ngài đã đủ điều 
kiện để hưởng Thánh Nhan Chúa trên Trời, và có thể cứu giúp các linh hồn 
nơi Luyên tội và các tín hữu còn sống trên trần thế này qua lời cầu xin Chúa 
thay cho chúng ta và các linh hồn nơi Luyện tội. Đó là tín điều các Thánh 
thông công ( communion of Saints) mà Giáo Hội dạy các tín hữu tin và thực 
hành để mưu ích cho mình và cho các linh hồn thánh nơi Luyện Tội. 
2- Phải cầu nguyện và cầu xin thế nào cho xứng hợp ? 
Như đã nói ở trên, vì chỉ có Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành, nên nếu cầu 
xin như câu hỏi đặt ra là," xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh.. ban ơn cho ai". thì 
lời cầu xin này không phù hợp với niềm tin chỉ có Chúa là Nguồn duy nhất 
ban phát mọi ơn thánh cho con người. Đức Mẹ và các Thánh không ban ơn 
mà chỉ cầu thay nguyện giúp đắc lực cho ta trước Tòa Chúa mà thôi. 
Thật vậy, Thiên Chúa là Nguồn ơn sủng (grace=gratia) và giầu lòng thương 
xót như Người đã nói với ông MôSê trên núi Sinai xưa kia như sau : "Thiên 
Chúa nhân hậu và ân sủng, chậm bất bình, giầu lòng thương xót và 
thành tín" (Xh 34:6). Vì thế, chúng ta phải cầu xin Chúa và chỉ một mình 
Người ban phát mọi ơn phúc cần thiết cho ta như lòng mong ước. 
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Tuy nhiên, để cho lời cầu xin của chúng ta được đắc lực nhậm lời thì Giáo 
Hội dạy chúng ta phải cậy nhờ các Thánh nam nữ, nhất là Mẹ Maria là Nữ 
Vương Thiên Đàng, là người "đầy ơn phúc", nguyện giúp cầu thay cho. 
Nhưng, dù với địa vị là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) vì là Mẹ thật của Chúa 
Kitô cũng là Thiên Chúa, Đức Mẹ cũng không cao hơn Thiên Chúa trong uy 
quyền và ân sủng. Bằng cớ là khi còn tại thế, nhân đến dự tiệc cưới tại Cana 
với Chúa Giêsu, Đức Mẹ là người trước tiên đã nhìn thấy việc gia chủ hết 
rượu nên đã nói với Chúa rằng "họ hết rượu rồi" (Ga 2:3). Mẹ nói thế vì Mẹ 
để tùy quyền Chúa quyết định chứ Mẹ không tự ý làm điều gì. Nhưng cũng 
vì lời Mẹ chuyển cầu thay cho gia chủ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến 
nước lã thành rượu ngon mặc dù " giờ của tôi chưa đến" ( Ga 2 :4). Sự 
kiện này cho thấy rõ uy tín và hiệu lực của lời cầu bầu của Đức Mẹ cho ta 
trước Chúa. 
Với tất cả các Thánh nam nữ khác, Giáo Hội cũng dạy rằng: ".. Những nhân 
chứng đức tin đã đi trước chúng ta vào Nước Trời, nhất là những vị đã được 
Giáo Hội công nhận là "thánh" và đang dự phần vào truyền thống sống động 
của cầu nguyện bằng gương mẫu đời sống của các ngài và bằng việc để lại 
cho chúng ta sách vở của các ngài về việc cầu nguyện hôm nay. Các ngài 
đang chiêm ngưỡng và ca tụng Thiên Chúa và không ngừng lo cho những 
anh em mà các ngài đã để lại trên trần thế. Khi các ngài được vào hưởng 
niềm vui với Chúa của mình, các ngài được Chúa trao phó cho nhiều công 
việc, trong đó việc chuyển cầu thay cho kẻ khác là việc phục vụ hết mình 
cho ý định của Thiên Chúa. Chúng ta có thể và phải xin các ngài nguyện 
giúp cầu thay cho chúng ta và cho toàn thế giới." (SGLGHCG, # 2683; LG. 
#50) 
Mặt khác Công Đồng Tridentinô (Trent 1563) cũng dạy rằng: "Thật tốt lành 
và hữu ích khi khiêm tốn cầu khẩn cùng các Thánh để xin ơn sủng của Thiên 
Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Như thế, trên hết chúng ta phải 
cậy nhờ Chúa Kitô khi xin mọi ơn phúc của Chúa Cha. Các Thánh là những 
người đã thánh thiện đủ và đang được ở gần Chúa Giêsu hơn các tín hữu còn 
lữ hành trên trần thế hay đang được tinh luyện trong Luyên tội (purgatory), 
nên có thể nguyện giúp cầu thay đắc lực cho ta và cho các linh hồn trong nơi 
thanh luyện đó. 
Chính vì thế mà Giáo Hội đã đặc biệt kêu cầu sự trợ giúp thiêng liêng của 
Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ qua Kinh cầu các Thánh được đọc trong 
những dịp đặc biệt như Lễ Truyền Chức thánh, Khấn Dòng, và đêm vọng 
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Phục Sinh. 
Tóm lại, khi cầu nguyện để xin bất cứ điều gì, ta cần nhớ rõ là chỉ một mình 
Thiên Chúa tức Chúa Cha là Nguồn ban phát mọi ơn lành mà thôi. 
Nhưng cho được xin bất cứ ân sủng nào của Chúa Cha cách xứng hợp và 
hữu hiệu, chúng ta trước hết phải cậy nhờ hay nhân danh Chúa Giêsu như 
Chúa đã dạy các tông đồ xưa: "...tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha 
nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em." (Ga 15:16). 
Đó là lý do tại sao Giáo Hội luôn kết thúc mọi lời cầu nguyện bằng câu: 
Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con, cũng như luôn nhắc đến Đức Mẹ và các 
thánh khi cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cầu xin Chúa 
Giêsu và Chúa Thánh Thần vì các Ngài cũng là Thiên Chúa đồng bản tính 
và uy quyền như Chúa Cha. 
Như vậy, kiểu nói: cầu xin Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse hay bất cứ Thánh nào 
khác phải được hiểu là nhờ Mẹ và các Thánh nguyện giúp cầu thay cho 
chúng ta mà thôi. Nghĩa là Đức Mẹ và các Thánh không thể chuyển hay ban 
phát lại ơn nào cho ai được mà không qua Chúa Giêsu để lãnh nhận từ Chúa 
Cha, Đấng giầu lòng thương xót và ân sủng.( rich in mercy and grace). 
Vậy cho được chính xác, chúng ta phải cầu xin như thế này: Nguyện xin 
Thiên Chúa, nhờ Chúa Kitô và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, và Thánh..... 
ban nhiều ơn lành cho chúng ta (hay cho ai). Nghĩa là, mỗi khi xin gì cùng 
Đức Mẹ và các Thánh, chúng ta phải xin trong tinh thần nhờ cậy Đức Mẹ và 
các thánh chuyển cầu thay cho ta trước Tòa Chúa. Đó là cách cầu nguyện 
xứng hợp đẹp lòng Chúa và vui lòng Đức Mẹ và các thánh nhất. 
Sau hết, cũng vì mục đích tôn thờ Thiên Chúa cách đúng đắn, phù hợp với 
đức tin, thì mỗi khi bước vào một nhà thờ hay nhà nguyện nào nơi có đặt 
Mình Thánh Chúa trong Nhà tạm (Tabernacle) chúng ta phải bái quỳ 
(genuflect) hay cúi đầu bái Lạy Thánh Thể trước khi bái kính ảnh tượng Đức 
Mẹ hay bất cứ thánh nam nữ nào có ảnh tượng trong nhà thờ. Nghĩa là 
không nên chạy thẳng vào nơi có ảnh tượng Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse hay 
Thánh nào khác để cầu xin mà quên Chúa Giêsu ở trong Nhà Tạm, vì ở đâu 
có Chúa Giêsu thì ở đó cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 
Ước mong giải đáp này giúp quí tin hữu biết cầu nguyện cách xứng hợp đẹp 
lòng Thiên Chúa là Nguồn ban phát mọi ơn lành qua Chúa Kitô và nhờ lời 
chuyển cầu hữu hiệu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ 
đang vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cần có tự do, làm sao để giúp bây giờ? 

1. Ngày đầu ở Bangkok  

Ngày 17 tháng 10/2011 tôi về Việt Nam làm từ thiện, khi đến sân bay Tân 
Sơn Nhất tôi bị chặn lại không được nhập cảnh. 

Tôi bị trả về Thái Lan. Ðặt chân xuống Bangkok, tôi không một người quen 
và đây cũng là lần đầu trong đời tôi đến đây. Chuông điện thoại của tôi như 
không ngừng reo, những người thân quen của tôi bảo tôi hãy trở về Na Uy 
đi. Nhưng Trời ơi, giờ này tôi không muốn về nữa, vì lời hứa 100 xe lăn vẫn 
còn chưa thực hiện. Tôi quyết ở lại Bangkok một mình. 

Tôi sẽ ở lại Bangkok cho đến khi xe lăn và gạo đến nơi tôi mới về. Thế là 3 
người Na Uy chính gốc quyết định lên đường để đi vào Việt Nam. Khi cuộc 
hành trình của họ bắt đầu, thì ở Bangkok tôi cũng gặp phải nhiều thử thách 
mới... 

 
Bữa cơm của người Việt tị nạn chỉ toàn rau và muối.   

2. Một chiều lang thang tìm đồng hương 

Tôi trở về khách sạn ngủ một giấc lấy lại tinh thần, sau đó đón taxi đi 
Samsen để tìm người Việt Nam. 

Tôi dừng chân lại ở một sân banh. Tôi thấy có nhiều nhiều người trẻ đang 
chơi ở đó. Tôi đi vào hỏi thăm. Không ai nói tiếng Anh cả, chỉ có một cô gái 
trẻ, nghe được hai chữ “Việt Nam,” cô kéo tay tôi đi. Xuyên qua vài con 
đường nhỏ, đi vào một ngõ hẻm, cô ấy đưa tôi vào một căn nhà, có một bác 
gái ở tuổi 50, và một bà lão trông cũng ngoài 80 tuổi. 

Họ mời tôi dùng trà nước và trái cây. Bác gái chạy vào phòng gọi người em 
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trai ra nói chuyện. Hóa ra ông ấy là người biết nói tiếng Anh. Mọi người 
trong nhà hỏi thăm tôi từ đâu đến, họ nhìn tôi rất lạ, có lẽ vì tôi nói mình là 
người Việt Nam nhưng ở Na Uy. 

Tôi rất vui vì người trong nhà ai cũng vui vẻ và tốt với tôi. Rồi cả nhà chuẩn 
bị đi lễ, họ hỏi tôi đi cùng không. Thật tình thì tôi không phải đạo Công 
Giáo, nhưng với tôi khi gặp và quen một ai đó là “có duyên,” nên tôi gật đầu 
đi cùng cả nhà. Bà lão đến bên tôi nói vài câu tiếng Việt Nam, đến giờ này 
tôi mới biết, bà lão là người Việt Nam, nhưng đã ở trên đất Thái ngay từ 
nhỏ, cả nhà là gốc Việt Nam, nhưng chỉ có 1 mình bà còn nói được tiếng 
Việt. 

Bà lão kể tôi nghe, ở làng này người gốc Việt nhiều lắm, nhưng không nói 
được tiếng Việt nữa, bà năm nay 91 tuổi rồi, gặp tôi bà mừng lắm, rồi bà 
nắm tay tôi đi, cùng nhau đi đến nhà thờ. Tôi ngồi cùng bà một lúc, xem lại 
đồng hồ gần 20 giờ. Tôi từ giã bà rồi tôi vội đi đón xe. 

Đi một đoạn đường ghé vào 1 cái quán, cô chủ quán nói tiếng Anh được. Cô 
ấy gốc Việt nữa, tôi mừng như trúng số. Cô hỏi tôi đi đâu cô giúp tìm xe 
cho, thế là tôi ngồi lại chờ xe, nhưng chờ hoài không thấy. Cô ấy hỏi tôi: 
“Cô có sợ chết không?” Tôi bảo không, cô ấy lấy chiếc xe máy ra và nói, 
không sợ chết thì ngồi lên, tôi chở cô ra xa lộ đón taxi. 

Cô chở ra đến xa lộ, cô đón taxi cho tôi, và còn ghi lại số phone, cô nói có gì 
thì tôi phải gọi cô, vì trời tối, đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi chợt thấy tình 
cảm của người và người đang ở quanh tôi, người cùng nguồn gốc, không 
cùng ngôn ngữ, nhưng hai chữ Việt Nam đã khiến chúng tôi mến nhau, và từ 
đó tôi được sự giúp đỡ tận tình như thế. 

Cuộc gặp đầu tiên với người Việt tị nạn 

Ngày thứ 3 ở Bangkok tôi gặp một anh tên Hải, anh sống đây lâu lắm rồi, và 
có quốc tịch Thái. Anh Hải là người rất nhiệt tình giúp đỡ người Việt ở 
Thái. Tôi kể anh nghe chuyện của tôi và tôi hỏi anh làm sao gặp được những 
người Việt ở Thái. 

Chúng tôi đón taxi, lúc đó anh nói tiếng Thái, nên tôi cũng không biết là đi 
đâu, đi được một đoạn đường thì anh gọi phone, tôi nghe anh nói: “Có cô Mi 
Vân muốn ghé thăm anh em tỵ nạn, bây giờ còn khoảng 10 phút nữa đến rồi, 
anh ra ngoài 7eleven đứng chờ nhe, rồi dắt về nhà anh nhe.” 

Xe dừng lại ở 7eleven, thật có một anh đang đứng đó chờ chúng tôi. 
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Ghé vào một căn phòng “nơi mà anh ấy nói là nhà” căn phòng khoảng 20m 
vuông, nơi mà căn nhà anh đang sống cùng vợ và 2 đứa con. Chỉ là 1 cái 
phòng vuông, bên góc có một cái bếp, tôi nhìn quanh phòng và đoán được là 
mọi việc sinh hoạt trong gia đình anh đều ở trong căn phòng này. 

Tôi hỏi thăm vợ của anh và 2 đứa con, tôi được biết, 2 em được đi học, còn 
chị và anh thì chỉ ngồi nhà thôi, không thể đi đâu được, mặc dù gia đình anh 
đã được quy chế tỵ nạn rồi. Anh mời tôi uống trà, và kể về những chuyện 
trước kia của anh. Với tôi, mọi thứ anh kể, rất xa lạ đối với tôi, vì có lẽ tôi 
không cập nhập tình hình ở Việt Nam và cũng ít khi nào xem thời sự hoặc 
đọc báo Việt Nam. Tôi chỉ biết lắng nghe và thông cảm, chẳng biết làm gì 
hơn. 

Chị hỏi tôi về thân thế cũng như vì sao tôi về Việt Nam, tôi cũng kể cho anh 
chị nghe mọi việc về mình và rồi tôi kể sang những mẩu chuyện nhỏ mà tôi 
gặp phải trong những lần về làm từ thiện. Với tôi chắc mọi người đầy tò mò, 
vì sao tôi không được vào nước Việt Nam, nhưng khi nghe tôi kể những 
chuyện, thì mọi người cũng rất ngạc nhiên, vì theo nhận xét của gia đình 
anh, thì tôi chỉ là 1 cô gái bình thường, ngoài tấm lòng giúp người ra, tôi 
không có gì hơn. 

Thật khó hiểu, nhưng cũng có lẽ vì thế tôi mới gặp những người này. Buổi 
chiều trôi qua rất nhanh. Qua ly trà, qua buổi nói chuyện, một ngày của tôi 
đã trôi qua rất nhanh. 

Trở về khách sạn trời đã khuya, tôi không sao ngủ được, khi nghĩ đến những 
việc tôi vừa gặp phải trong buổi chiều qua, tôi cứ thầm nghĩ, sao cuộc sống 
lại có quá nhiều sự khác biệt. Tôi nghĩ đến mình, sao tôi lại may mắn đến 
thế, tôi đang ở trong 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi, chỉ ở có 1 mình mà còn 
lớn hơn nhà của anh nhiều, tôi nhìn cái giường nệm mà nghĩ đến, cả nhà anh 
ngủ như thế nào, tôi nghĩ đến 2 em nằm chiếu mà tôi thấy buồn làm sao, tôi 
biết có nhiều người sống như thế và cũng có nhiều người còn khổ hơn thế 
nữa, nhưng có lẽ, chỉ khi nào mình nhìn thấy thì mình mới cảm được thôi. 

Sự nhớ nhung của tôi với các em nhỏ trong nước cũng vậy, tôi nhớ các em, 
tôi muốn được về thăm các em, nhưng giờ đây, mọi việc đang lẫn lộn, mọi 
suy nghĩ như đan chen xen lẫn trong đầu tôi và rồi giấc ngủ đến lúc nào 
không biết nữa... 
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Những mảnh đời đáng thương 

Ngày thứ 4, tôi theo chân người bạn mới quen hôm trước để đi tìm hiểu cuộc 
sống của người Việt tỵ nạn, người bạn này nói sẽ đưa tôi đi gặp những 
người mà tôi muốn gặp, đưa tôi đi xem cuộc sống của người tỵ nạn mà tôi 
muốn xem. Quả thật tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người bạn 
mới đưa tôi đến một nơi rất hẻo lánh, một vùng quê xa thật xa, nếu người 
bình thường chắc cũng chẳng ai nghĩ rằng nơi đây lại có người Việt tỵ nạn. 

Qua những con đường dưới chân cầu, đi vào một ngõ hẻm, nhìn thấy một 
cái ao và hàng dừa, ở bên kia là một xóm nhà nhỏ, nơi đây có 7 gia đình 
người Việt tỵ nạn đang sống ở đây. Nhìn cảnh quê tôi nhớ Việt Nam mình 
làm sao, cái võng ở dưới gốc dừa, cái ao, giàn mướp, 2 con vịt và cây me đã 
làm tôi quên hẳn là mình đến đây để làm gì rồi, cứ tưởng chừng như mình 
đang ở Việt Nam vậy. 

Có một anh mời tôi uống nước dừa, dừa vừa hái từ trên cây xuống, nói thật, 
ở Thái mấy ngày rồi, đây là lần đầu tôi được uống nước dừa tươi. Tôi ra sau 
nhà ngồi cùng chị Ba vừa rửa rau vừa nói chuyện. Tuy mới gặp chị Ba lần 
đầu, nhưng dường như đã quen trước rồi, nên chị hỏi gì tôi cũng nói thật hết. 

Ở bên ngoài các anh chị ở bên cạnh nhà đã tụ tập lại đầy đủ, mọi người ngồi 
uống trà và nói chuyện. Sau khi trò chuyện cùng chị Ba xong, tôi trở ra hỏi 
thăm về đời sống của các anh chị ở đây. Ðúng là ý trời khiến tôi đến đây thì 
phải. Nhưng anh chị ở nơi đây đều là những người đã từng đi vượt biên qua. 

Tôi vẫn thường nghe nhiều người kể về chuyện “thuyền nhân” và tôi luôn 
nghĩ rằng những “thuyền nhân” luôn được đi định cư ở nước thứ 3. Nhưng 
các anh chị ở đây thì không. Họ là những người đã 2 lần bỏ nước ra đi. Họ 
đã có lần là thuyền nhân, và cũng có lần là người vượt biên bằng đường bộ. 
Họ đã có ít nhất 2 cuộc hành trình tìm tự do, nhưng dường như tự do đích 
thực chưa bao giờ đến với họ. 

Với tôi những câu chuyện họ kể, trước đây tôi nào có biết gì đâu. Có lẽ vì 
tôi không theo dõi thời sự hoặc là hồi nào đến giờ tôi không quan tâm đến 
những sự việc này và giờ đây gặp rồi mới biết... Thật tình lúc đến đây, lòng 
tôi còn thương nhớ Việt Nam nhiều lắm, tôi còn ước ao được trở lại Việt 
Nam thăm các em mồ côi, và những dân làng nghèo, nhưng bỗng dưng tôi 
lại thấy lòng mình như có chút niềm an ủi mới, vì những người ở đây họ 
không có gì khác hơn là tình thương giữa người và người, tôi cảm nhận 
được điều đó, qua bữa ăn đơn sơ, mướp xào, canh chua rau muống, 
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món canh chua mà nấu bằng những trái me, và rau muống ở sau vườn, mỗi 
một thứ đều mang đầy tình cảm. 

Tôi có dịp được lôi ra sau vườn, nhìn những ngọn cải xanh, với tôi thì đầy 
thú vị, vì ở Na Uy hiếm có khi tôi được nhìn thấy cảnh này, nhưng với các 
anh chị ở đây thì khác hẳn. Vì rau là thức ăn quanh năm của các anh chị. 
Như chị Ba nói, “qua bên kia bờ ao là có một nồi canh rồi” ở đây ngoài rau 
muống, cải xanh thì còn có mồng tơi và bình bát, loại rau mọc tự nhiên và 
cũng nhờ đó mà các anh chị có thêm thức ăn. 

Chị Năm cho biết, cuộc sống ở đây là vậy, tuy khổ, nhưng không bị áp lực 
tinh thần, tuy không biết ngày mai mình ra sao, nhưng tâm hồn mình vẫn 
còn hy vọng, hy vọng sống còn, và hy vọng có một ngày có được tự do thật 
sự, dù chị biết, tự do không hứa hẹn là khi nào sẽ đến với chị... 

Và rồi những mẩu chuyện tiếp nối được kể ra, mỗi một người một câu 
chuyện khác nhau, hoàn cảnh có khác, thời điểm có khác, tuổi tác có khác, 
nhưng đều bi thương như nhau và cùng một con đường như nhau. 

Tôi góp nhặt từng nỗi niềm, từng ánh mắt, từng lời của người kể, giờ đây 
với tôi những chuyện của họ đã theo tôi trong cuộc hành trình trở về nước, 
giờ ngồi nghĩ lại, tôi không làm sao quên được. 

Tôi buồn, tôi thương cho hoàn cảnh của mọi người và tôi nhớ những ngày ở 
bên các anh chị nhiều lắm. Tôi nhớ bác N., nhớ ngày bác N. chở tôi trên 
chiếc xe máy cũ thật cũ, chiếc xe mà bác dùng để đi bán bong bóng mỗi 
buổi tối, bác nói, muốn kiếm sống là phải vậy đó, mặc dù sống lén lút, 
nhưng cũng phải ra ngoài để kiếm tiền, nếu không thì đâu có cơm ăn. 

 
Làm bong bóng bán để mưu sinh là việc của bác N., một người tị nạn mỏi 
mòn chờ đi định cư ở một nước thứ ba.   
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Tôi nhìn bác mà muốn rơi nước mắt, bác chở tôi đi xem cảnh chùa Thái, bác 
kể tôi nghe, câu chuyện của bác, tôi đoán chắc bác N. cũng đã gần 60 tuổi 
rồi, bác chỉ có 1 chân, cái chân kia đã mất cách đây gần 40 năm rồi, từ ngày 
gặp bác tôi không làm sao quên được hình ảnh bác, nhớ lúc chia tay, bác 
tặng tôi một cái bong bóng hình con rồng, bác nói, bác không có gì để tặng 
tôi làm kỷ niệm, bác mong tôi được khỏe mạnh, và mong có dịp tôi ghé 
thăm bác lâu hơn để bác có thể đưa tôi đi xem xóm chợ, và những ngôi chùa 
ở vùng quê này. Tôi hứa với bác, sẽ có ngày tôi trở lại thăm bác, và ngày đó 
chắc sẽ không xa lắm đâu. 

Giờ đây ngồi viết những dòng chữ về bác, tôi không làm sao ngăn được 
dòng nước mắt, tôi luôn nghĩ về bác, ở một phương trời xa thật xa, tôi hình 
dung được hình dáng của bác và chiếc xe bán bong bóng. Tôi cảm nhận 
được sự chờ đợi của bác hơn 30 năm qua, bác vẫn nuôi còn niềm tin và hy 
vọng, dù ngày tháng trôi qua mãi, nhưng niềm hy vọng của bác vẫn còn. Tôi 
cầu mong bác đến được đất nước thứ 3, tôi cầu mong bác được hưởng tuổi 
già trong niềm vui mà bác đã chờ đợi bao nhiêu năm qua. 

Cần có tự do, làm sao để giúp bây giờ? 

Tôi luôn tìm nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp các anh chị, mấy bao gạo, 
thức ăn hay vật dụng trong nhà cũng chỉ là việc trước mắt, vì ước mơ lớn 
nhất của các anh chị là có thể được đi định cư ở nước thứ 3. Tôi là một 
người không hiểu biết gì về việc này, nên tôi không dám hứa gì hết. Nhưng 
tôi mong rằng có thể từ từ kể lại những gì tôi góp nhặt được ở Bangkok, tôi 
sẽ viết lại từ từ, từ câu chuyện một, tôi mong rằng có ai đó cảm được và có 
thể đưa đường chỉ lối cho tôi để giúp những anh chị ở đây. Hồi nào đến giờ, 
tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản, cứ nghĩ người ta cần xe lăn thì mình giúp xe 
lăn, người ta cần gạo thì mình cho gạo, người ta cần nước thì mình đào 
giếng, nhưng giờ đây tôi gặp phải một thử thách mới, các anh chị ở đây cần 
có tự do, tôi làm sao để giúp bây giờ? 

Hai tuần trôi qua, tôi không làm sao có được giấc ngủ yên, có những lúc đi 
làm về, dù mệt mỏi cách mấy, tôi vẫn biết mình có nhà để về, có cái giường 
nệm để ngủ, nhưng còn các anh chị, nhà thật sự không biết ở đâu, quê hương 
có nhưng không về được. Cuộc sống thì không biết mai đây sẽ ra sao, tôi 
thầm nghĩ mà thấy mình may mắn quá, tôi ước gì có thể chia đi một phần 
trong cuộc sống của mình cho mọi người. 

Mi Vân Lovstrom   
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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 951-473-0532  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

Free 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 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

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 


