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CN IV PHỤC SINH NĂM B 
Lễ Chúa Chiên Lành 
Cầu Cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục &Tu Sĩ
TIN MỪNG 
 Ga 10, 11-18 
"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục 
tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng 
sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải 
là chủ chiên, và các chiên không phải 
là của người ấy, nên khi thấy sói đến, 
nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên 
và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê 
chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng 
tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử 
tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các 
chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta 
và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì 
đàn chiên. Ta còn những chiên khác 
không thuộc đàn này; cả những chiên 
đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ 
nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn 
chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà 
Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống 
để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống 
khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng 
sống. Ta có quyền thí mạng sống và 
cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh 
Ta đã nhận nơi Cha Ta". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
Vẫn còn những mục tử tốt lành 
Mừng Lễ Chúa Chiên Lành, thiết tưởng, mỗi chúng ta được quyền vui mừng 
tạ ơn Chúa vì Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang có, nếu không tất cả, thì 
cũng rất nhiều Linh Mục đã và đang sống theo kiểu mẫu của Chúa Giêsu, 
Linh Mục, Mục Tử Tốt Lành: 

“Ta là Mục Tử tốt lành…  thí mạng sống vì chiên… Ta biết các chiên Ta, 
và các chiên Ta biết Ta…” 

“Ta còn những chiên khác không thuộc đoàn này; cả những chiên đó Ta 
cũng phải mang về đoàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đoàn 
chiên và một chủ chiên…” 

Tôi vẫn không quên hình ảnh cha Phanxicô Xaviê cựu Chánh Xứ Giáo Xứ 
tôi. Ngài từ trại cải tạo về nhận xứ cuối tháng 8 năm 1982 nên được “quản 
thúc” 6 tháng tại chỗ: không được làm Lễ, đi đâu cũng phải trình báo để 
“được bảo vệ” chu đáo. Thế mà, 9 tháng sau ngày nhận xứ, một ngày nọ, có 
anh công an đến hỏi thăm sức khỏe của Ngài, và hỏi về con số Giáo Dân 
trong Giáo Xứ. Ngài trả lời: 

- Tính đến sáng hôm nay, con chiên trong đoàn là 2.131. Ngoài đoàn là hơn 
19.000”. 

- Ông nói trong đoàn là sao?” 

- Là những người đã được rửa tội. Hôm qua số con chiên là 2.125. Sáng nay 
mới rửa tội thêm một gia đình 6 người nữa”. 

- Vậy ông nói còn có ngoài đoàn nữa là làm sao?” 

- À, thì những người chưa được rửa tội cũng thuộc trách nhiệm của tôi”. 

Anh công an có vẻ ngẩn ngơ không hiểu, nhưng không hỏi về chuyện đó 
nữa. Anh ta chuyển đề tài: 

- Ông nhớ nhắc nhở cho bà con nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ quân sự, nghĩa 
vụ đặt vòng… 

Chỉ trong vòng 3 tháng sau thời gian quản thúc, cha đã thăm không sót một 
“nhà con chiên” nào, kể cả những “chuồng chiên” bên kia sông, kể cả những 
“chòi chiên” trong núi. Chuyện đi thăm cũng đặc biệt: sáng từ 9g đến 
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13g chiều. Chiều từ 16g đến 20 giờ tối. Nhờ chọn giờ thăm này mà cha có 
thể gặp được hầu như cả nhà người ta trong bữa ăn trưa hay bữa ăn tối. Cha 
chứng kiến tận mắt những bữa ăn kham khổ. Có người thấy cha đến vội cất 
ngay nồi khoai lang lát xuống bếp. Về đến nhà, cha ghi vào cuốn sổ tay, 
chẳng hạn: 

- Đường vào sông Đợt. 

- Nhà ông A: bà A bệnh gan, 4 đứa con: Hoàng, Mai, Trúc Liễu. Hoàng 
điếc, Trúc kinh phong, 2 sào ruộng, lúa không giáp hạt, có xe đạp… 

- Nhà chị B: chồng cụt giò chiến tranh, 3 con, Linh, Ly, Long, đốt than, 
gánh than mướn, qua ngày, không xe đạp, ăn gạo đong… 

- Nhà Ông C (cho ông A đất làm chòi), Phật giáo, có bàn thiên, có bàn thờ 
Phật, 5 con, ngay thẳng, lòng tốt… quên… có cái lu và gáo nước… 

Có lần tôi vô tình đọc được câu này trong sổ tay của cha: “Chúa ơi! Đa số 
bà con nghèo khổ quá, “chuồng chiên”, “chòi chiên” nhiều gấp mười lần 
“nhà chiên”! 

18 năm hết mình với Giáo Xứ, cha biết từng nhà, từng chuồng, từng chòi, 
từng con dốc vào núi, từng khe suối vào sông, biết từng người, hiểu từng nỗi 
khổ niềm vui, và nhất là tận tụy phục vụ mọi người lương giáo. Ấy vậy, con 
số ngày cha nhận xứ là gần 2.000 và con số khi giáo xứ là 5.285 giáo dân, 
với ba Giáo Họ lớn 4 Chi Họ nhỏ. Một Giáo Họ đã có Nhà Thờ nay đã nâng 
lên thành Giáo Xứ. Hai Giáo Họ kia cũng chuẩn bị tách Giáo Xứ mẹ. Rồi 
cha được thuyên chuyển về Giáo Xứ khác. Cho đến nay, xa cha đã 12 năm 
rồi, cha sắp về hưu, thế mà nếu có dịp gặp lại người nào, ngài gọi đúng tên, 
kể đúng chuyện và thăm hỏi đúng người, đúng địa chỉ. 

Thiết tưởng đây là một trong nhiều tấm gương “mục tử tốt lành” trên 
khắp cả nước những ngày sau 1975 gian khổ. Còn rất nhiều tấm gương tốt 
lành đáng kính phục mà mỗi con chiên luôn tự hào về những Mục Tử của 
mình: có vị đã cùng gắn bó với con chiên trên đồng sâu ruộng cạn, trên 
nương lúa rẫy ngô, có vị cùng con chiên chia nhau những củ khoai sùng 
trong những ngày cạn kiệt, trong tháng đợi lúa kết đòng đòng, có vị cùng 
con chiên đến tận nơi xa xôi dạy Giáo Lý, Rửa Tội cho người trong những 
hang cùng ngõ hẻm… 

Thiết tưởng, mỗi chúng ta đều có quyền, và có bổn phận vinh danh những vị 
Mục Tử đã chết đời mình đi cho đoàn chiên được sống, đã nêu gương đời 
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sống hiến thân phục vụ vì Nước Chúa. Không chỉ con chiên trong đoàn, 
nhưng còn biết bao con chiên ngoài đoàn cũng được các vị luôn đặt lòng, để 
tâm để trí đến và có hướng truyền giáo rất rõ rệt bằng đời sống chứng nhân 
anh dũng của chính mình và của đoàn chiên mình chăm lo trong cuộc chung 
đụng với những nghịch cảnh khốn khổ gian nan. 

- Chỉ mới hơn ba mươi năm dưới chế độ Chủ Nghĩa Xã Hội mà các cha 
ngày nay khác xưa quá! 

- Muôn đời vẫn là chức linh mục của Chúa Giêsu mà, có gì khác đâu? 

- Có chứ! Thì vẫn cứ là Mục Tử đấy chứ, nhưng hai chữ tốt lành chẳng biết 
từ bao giờ đã bị mờ đi, hoặc thiếu, hoặc… không còn nữa! Chúa chẳng bao 
giờ lại bảo như thế này: “Con chiên Ta thì buộc phải nghe tiếng Ta. Ta 
không cần biết chúng, nhưng chúng cần phải biết Ta. Ta không cần đến với 
chúng, chúng cần thì cứ việc tìm đến với Ta!?!” 

Theo tôi thì Mục Tử của chúng ta ở bất kỳ thời nào cũng luôn bị Satan tấn 
công từ mọi phía. Mục đích của Satan và bè lũ của nó là làm cho các Mục 
Tử mất đi tính “tốt lành”, mất đi tính “thí mạng vì đoàn chiên”, hoặc làm 
cho Mục Tử thêm tính lệch lạc trong cái nhìn, cái nhận, cái biết về con 
chiên, thêm tính lệch lạc trong tinh thần yêu thương phục vụ… 

Phải nhìn nhận sự thật rằng: đã có một ít Mục Tử của chúng ta bị vướng bẫy 
của chúng: người lâm bệnh vô cảm, kẻ vướng lòng tham tiền, tham quyền, 
tham chức, người vướng tiếng sét ái tình, kẻ nhiễm bệnh quan liêu, nhưng 
đáng sợ nhất là có cả những người bị mắc bệnh “vâng lời kẻ gian dối”. Bởi 
Satan biết rõ: “Cứ đánh kẻ chăn chiên thì đoàn chiên tan tác” ( Mt 26, 31 ). 
Nhưng nên nhớ rằng đó chỉ là một số rất ít, không phải là tất cả, không đáng 
làm cho chúng ta bận tâm, thất vọng, hay tuyên bố cẩu thả về một hàng Giáo 
Sĩ bị tục hóa đến mức báo động. Ngược lại, chúng ta còn phải cầu nguyện 
tha thiết hơn, liên lỉ hơn cho các Linh Mục, các Mục Tử của chúng ta luôn là 
những người chiến thắng trong cuộc chiến với Satan có đầy vũ khí tinh vi 
thời đại này. 

Bởi thế, xin đừng lầm tưởng rằng những tấm gương “Mục Tử Tốt Lành” 
thời nay đã trở nên quý hiếm. Xin đừng ngồi một chỗ, hoặc ở một nơi mà 
kết luận vội vàng. Hãy đến khắp mọi nơi xa xôi hơn một tí để thấy sức sống 
Hội Thánh đang vươn lên nhờ những “Mục Tử Tốt Lành” như thế. 

Tôi lại có chuyện để kể là nhờ các chị Lý, An, Mai, anh Mạnh ở Gò Vấp, 
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hôm 23.4.2012, muốn thăm và tặng chút quà Phục Sinh nho nhỏ cho người 
nghèo, không kể lương giáo, nên đã nhờ tôi tìm một số địa chỉ. Tôi đề nghị 
về Xã Suối Kiết, Bình Thuận. Nơi đây chúng tôi đã gặp một cha trẻ DCCT ở 
Giáo Họ An Phong, và nhờ cha, các anh chị đã trao 100 phần quà tận tay 
người nghèo. Bà con giáo lương nhận quà với những nụ cười và niềm vui 
tròn trịa. 

Sau khi tặng quà, cha cho một số ông đưa xe máy đến chở chúng tôi thăm 
một điểm dạy Giáo Lý và một số gia đình trong Giáo Họ. “Đi đường này 
phải là tài xế chuyên nghiệp anh em à”. Đường vào rừng xa, lồi lõm, dốc 
đứng, qua suối, qua mương, nắng bụi mù trời, mưa nhòe lầy lội…. 

Đến điểm dạy Giáo Lý cũng là nơi dạy học chữ cho các em người Kinh lẫn 
người Dân Tộc là một mái nhà trống trước trống sau, có bàn thờ Lòng Chúa 
Thương Xót, có ba cái bàn học, anh em tôi được dừng chân nghỉ một tí, đọc 
kinh và trò chuyện. Nhìn con đường, chị Mai đã đề cập ngay đến chuyện cha 
đi xức dầu cho bệnh nhân. Một anh Giáo Dân tài xế nói: “Có lần 1 giờ 
khuya, em chở cha đi xức dầu rồi đó”. 

 
Đi tiếp năm bảy cây số nữa vào rừng, đường càng khó đi hơn, thỉnh thoảng 
bắt gặp một “chòi chiên” nho nhỏ. Vào chòi, dăm đứa con nít đen đủi ở 
truồng chạy nhông nhông, bố mẹ đều đi làm vắng nhà.“Ơ, cái chòi rách nát 
trống trước trống sau mà cũng có bàn thờ, có Chúa !” Đến nhà ông bà 
Năm, hình như ai đó đã nhắn “người ta vô nhà ông đông lắm kìa”, nên 
khoảng 15 phút sau, ông bà về. Mặt mũi lấm lem mồ hôi nhễ nhại, tay chân 
than bụi đen sì: “Chào cha, cha vào mà không nói con trước? Con nhớp quá 
nè, làm sao đây cha?” 
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Trưa nắng rồi, anh chị em còn phải về lại Sàigòn, chúng tôi trở lại Nhà Thờ, 
viếng Chúa, nghỉ ngơi, rồi ra xe về. Mỗi người một suy nghĩ miên man về 
người “Mục Tử Tốt Lành” còn trẻ lắm của thời đại hôm nay. 

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, chúng con còn có thể tin được Chúa Giêsu Linh Mục 
vẫn luôn hoạt động trong các Mục Tử nhỏ bé của chúng con. Xin cho chúng 
con thêm nhiều nữa, những Mục Tử Tốt Lành như lòng Chúa mong ước. 
Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 24.4.2012 

 
SỐNG ĐẠO 

Sức phát triển mạnh mẽ của Giáo Hội công giáo Nam Hàn 
LINH TIẾN KHẢI 

 

Trong suốt 50 năm qua có lẽ đã không có 
quốc gia nào trên thế giới có được sự phát 
triển liên tục trên mọi bình diện chính trị, 
kinh tế, xã hội và tôn giáo như Nam Hàn. Sự 
phát triển mạnh mẽ này cũng xảy ra đối với 
Kitô giáo nữa. Thật thế, từ năm 1960 đến 
năm 2010 dân số Nam Hàn từ 23 triệu đã  
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tăng lên 48 triệu người. Lợi tức bình quân tính trên đầu người gia tăng từ 
1.300 mỹ kim lên 19.500 mỹ kim hằng năm. Số kitô hữu từ 2% tăng lên 
30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu công giáo, tức được khoảng 5,4 
triệu. Số linh mục từ 250 lên đến 5.000. 
Trong bài viết đăng trên nhật báo Avvenire Tương Lai, cơ quan ngôn luận 
chính thức của Hội Đồng Giám Mục Italia số ra ngày 8-4-2012 vừa qua, 
Linh Mục Piero Gheddo, thuộc Hội Truyền Giáo Nước Ngoài Milano cho 
biết kinh nghiệm cha đã có trong các chuyến viếng thăm Nam Hàn. Hồi năm 
1986 cha đã thăm Nam Hàn cùng với cha Pino Cazzanga, cùng Hiệp hội, 
làm việc bên Nhật Bản, nhưng nói tiếng Đại Hàn rất thành thạo. Hồi đó cũng 
như hiện nay, hằng năm có rất đông người xin gia nhập Giáo Hội công giáo. 
Mỗi giáo xứ có từ 200 đến 400 Phật tử theo Công Giáo. Số tân linh mục 
hằng năm vào khoảng 130 đến 150 vị. Với 5.000 linh mục hiện nay, tính 
bình quân, mỗi vị coi sóc 1.100 tín hữu. Hồi năm 2008 số tín hữu công giáo 
đã vượt 10% tổng số dân Nam Hàn và gia tăng 3% mỗi năm. 
Theo thống kê của Giáo Hội năm 2009 số người lãnh nhận bí tích Rửa Tội 
đã là 159.000, và đã có 149 Phó tế được thụ phong Linh Mục, tức gia tăng 
21 vị so với năm 2008. Trong năm 2009 có 69% người Nam Hàn thuộc lứa 
tuổi 23 tới 40. Điều này cho thấy người dân Nam Hàn rất trẻ trung và tràn 
đầy sức sống. 
Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin Suk, Tổng Giám Mục thủ đô Seoul, cho 
biết trong mười năm qua số tín hữu công giáo Nam Hàn đã gia tăng từ 3 lên 
đến hơn 5 triệu, khiến cho Giáo Hội Nam Hàn là Giáo Hội tiến triển mạnh 
nhất Á châu. Tại Nam Hàn quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng. 
Đức Cha Simon Chen, Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn cho biết 
từ năm 1986 đến nay người ta ghi nhận một khuynh hướng mạnh mẽ hướng 
tới Kitô giáo. Lý do là vì Kitô giáo truyền bá tư tưởng bình đẳng giữa tất cả 
mọi người, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Người. Ngoài ra 
cũng vì sự kiện các tín hữu công giáo cũng như tin lành đều đã tham gia vào 
phong trào nhân dân chống chế độ quân đội độc tài cai trị Nam Hàn trong 
các năm 1961-1987, trong khi Khổng giáo và Phật giáo thăng tiến thái độ 
sống vâng phục chính quyền. Thế rồi Kitô giáo là tôn giáo của một vì Thiên 
Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, trong khi đạo phù thủy, 
Khổng giáo và Phật giáo không phải là các tôn giáo, mà chỉ là các hệ thống 
khôn ngoan nhân loại và triết lý sống. Sau cùng là sự phát triển kinh tế, xã 
hội và dân sự rất nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ sau cuộc nội 



 8

chiến giữa Bắc và Nam Hàn kéo dài trong các năm 1950-1953. Sự phát triển 
nhanh chóng đó đã khiến cho Nam Hàn trở thành một nước tiến bộ và thịnh 
vượng, trong đó các tôn giáo cổ không có các câu trả lời cho các vần đề của 
cuộc sống tân tiến. 
Một trong các đặc thái của Giáo Hội Nam Hàn đó là sự cộng tác tuyệt vời 
của giáo dân vào việc rao giảng Tin Mừng. Thật ra, trái với lịch sử của các 
Giáo Hội khác trên thế giới, Giáo Hội Đại Hàn đã do chính các giáo dân 
thành lập. Vào thế kỷ XVIII một vài triết gia và nhà ngoại giao Đại Hàn đã 
theo đạo bên Bắc Kinh, rồi về nước rao giảng Tin Mừng và thành lập Giáo 
Hội công giáo. Trong các năm 1779-1836, tức khi các thừa sai đầu tiên 
người Pháp tới Đại Hàn, thì Kitô giáo đã được phổ biến trong nước, nhưng 
sau đó bị bách hại khốc liệt. Nhưng sự cộng tác của giáo dân thì vẫn tồn tại 
mạnh mẽ. Ngày nay tại Nam Hàn, những ai muốn gia nhập Kitô giáo đều 
biết rằng mình phải có bổn phận dấn thân trong một hiệp hội hay phong trào 
nào đó hiện hữu trong các giáo xứ. Thái độ sống đạo thụ động không được 
tín hữu chấp nhận. Trong tổng giáo phận Seoul có hơn 200 giáo xứ. Cha 
Piero Gheddo đã thăm giáo xứ Kuro 3 Dong, là giáo xứ thuộc vùng ngoại ô, 
có đa số dân là công nhân thợ thuyền, do các cha dòng Salesien Don Bosco 
trông coi. Số tín hữu công giáo được khoảng hơn 9.500 trên tổng số 150.000 
dân cư. Mỗi năm có 600 người xin gia nhập Giáo Hội. 
Linh Mục Paul Kim Bo Rok, cha sở giáo xứ, cho biết nhân lực của giáo xứ 
gồm hai linh mục và bốn nữ tu. Nhưng công việc truyền giáo và dậy dỗ tôn 
giáo do các giáo dân đảm trách, qua tám lớp học giáo lý, chia thành nhiều 
giờ khác nhau, có các giáo lý viên khác nhau dậy. Các anh chị em giáo dân 
này là thành viên các hiệp hội và phong trào khác nhau, hoạt động rất mạnh 
mẽ, đặc biệt là phong trào Đạo Binh Đức Mẹ. Hằng năm giáo xứ cử hành 
hai ba lễ thánh tẩy, mỗi lần như thế có 200-300 người hay hơn nữa lãnh bí 
tích Rửa Tội sau một năm học đạo. Thời gian tuy ngắn chưa đủ, nhưng giáo 
xứ không thể làm hơn vì số người xin gia nhập Giáo Hội qúa đông. Việc đào 
sâu đức tin đến sau đó, và do thành viên các phong trào giáo dân đảm trách. 
 
Tại Nam Hàn trở thành kitô hữu cũng có nghĩa là gia nhập một hiệp hội hay 
phong trào và dấn thân sống đức tin kitô hết mình, theo các điều lệ xác định 
cung cách sống, đóng góp niên liễm tham dự hằng năm, và hàng ngày phải 
đọc một số kinh nguyện nào đó. Khi gia nhập Giáo Hội, thì tín hữu chấp 
nhận tất cả. Và đó là tinh thần sống đạo của người Đại Hàn: hoặc là chấp 
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nhận và dấn thân hay là không chấp nhận và bỏ đạo. 
Cha Paul Kim Bo Rok cũng còn cho biết tại Nam Hàn tôn giáo là một 
chuyện nghiêm chỉnh bắt buộc tín hữu phải dấn thân. Đương nhiên là luôn 
luôn có nguy cơ của kiểu giữ đạo hình thức, hời hợt bề ngoài, thiếu hiểu biết 
và không xác tín, nhưng cũng có tất cả một nền văn hóa dấn thân nghiêm 
chỉnh. Còn hơn thế nữa, Kitô giáo là một sức mạnh chính yếu tạo ra ý thức 
cá nhân và sự tự do của con người. Tuy nhiên cũng có các nguy cơ đi ngược 
lại của khuynh hướng vụ hình thức, sự tục hóa và chủ thuyết duy vật thực 
tiễn, khiến cho tín hữu xa rời tinh thần tôn giáo. 
Nam Hàn là quốc gia đã có một nền kinh tế tiến triển mạnh mẽ. Cảnh nghèo 
túng cách đây ba mươi năm đã biến mất rồi. Ngày nay nó đang bước vào sự 
phồn thịnh và giầu có. Nhưng cũng chính vì thế cần phải củng cố việc đào 
tạo cung cấp cho các tín hữu sự hiểu biết đạo sâu xa, mổt cách cá nhân, ý 
thức và xác tín hơn. Cha Kim Bo Rok nói: chúng tôi bị tràn ngập bởi làm 
sóng các cuộc hoán cải và xin theo đạo. Chúng tôi xin các anh chị em kitô 
hữu trên thế giới giúp lời cầu nguyện cho chúng tôi. 
Số người xin theo đạo nhiều tới độ hằng năm phải tổ chức các lễ nghi ban bí 
tích Rửa Tội ba lần vào các dịp lễ Phục Sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống 
và Giáng Sinh. Cha Piero Gheddo kể rằng hồi năm 1986 tại giáo xứ Bang 
Kim Dong tỉnh Kwangiù, cha đã tham dự lễ nghi ban bí tích Rửa Tội cho 
114 người lớn và con cái của họ. Đó đã là một dịp lễ vui cho toàn cộng 
đoàn, với một cuộc rước dài gồm người lớn nam nữ và trẻ em mặc y phục 
mầu trắng giữa tiếng thánh ca, âm nhạc và biết bao nhiêu tươi vui phấn khởi. 
Hiện nay Giáo Hội Nam Hàn đang sống chương trình gọi là ”Rao giảng Tin 
Mừng hai mươi hai mươi”, có nghĩa là mọi tín hữu trong Giáo Hội phải dấn 
thân truyền giáo làm sao để vào năm 2020, số tín hữu công giáo đạt tỷ lệ 
20% tổng số dân Nam Hàn, nghĩa là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay lên 
10 triệu. 
Có thể Giáo Hội công giáo Nam Hàn sẽ không đạt tới con số này, nhưng nội 
sự kiện Giáo Hội phát động phong trào rao giảng Tin Mừng từ năm 2008 
chứng minh cho thấy tinh thần truyền giáo hăng say của tín hữu Nam Hàn, 
và mọi người đều biết rằng anh chị em giáo dân là các tác nhân chính của 
công cuộc truyền giáo này. Ngày lễ Phục Sinh mùng 8-4-2012 Giáo Hội 
Nam Hàn đã có thêm hàng chục ngàn người khác gia nhập Giáo Hội công 
giáo. Sự kiện này là một lời thôi thúc chúng ta đừng bao giờ bi quan đối với 
tương lai của Giáo Hội. 
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Tại Tây Âu các Giáo Hội đang trải qua cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng 
với sự kiện chối bỏ căn cội kitô của mình, khai trừ các biểu tượng tôn giáo, 
tháo gỡ Thánh Giá và tượng ảnh của Chúa khỏi các nơi công cộng, khích 
bác, chỉ trích, phỉ báng Giáo Hội và hàng giáo phẩm, cổ võ cho các hình thái 
sống đạo lệch lạc xa rời giáo lý công giáo, tranh đấu cho tự do ngừa thai, 
phá thai, chung sống không kết hôn, hôn nhân đồng phái vv... 
Nhưng trong các Giáo Hội trẻ như Giáo Hội Nam Hàn, hoạt động của Chúa 
Thánh Thần trao ban cho chúng ta một tia hy vọng và niềm vui phục sinh. 
Hồi thập niên 1980 trong mười năm chuẩn bị lễ phong thánh cho các vị tử 
đạo Đại Hàn, Giáo Hội công giáo Nam Hàn đã phát động phong trào mỗi 
một tín hữu phải làm sao để cho một người khác theo đạo, khiến cho số tín 
hữu đã gia tăng gấp đôi. Với phong trào ”truyền giáo hai mươi hai mươi” 
lần này, số tín hữu công giáo Nam Hàn có triển vọng sẽ đạt 20% tổng số 
dân, từ 5 triệu tăng lên 10 triệu. 
Và như thế về số tín hữu, Giáo Hội công giáo Nam Hàn sẽ qua mặt cả Giáo 
Hội công giáo Việt Nam, là Giáo Hội kỳ cựu hơn vì có lịch sử gần 400 năm 
truyền giáo; nhưng cho tới nay đã chỉ có cung cách sống đạo chiến lũy nội 
bộ, ít hiểu biết và chú ý tới nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng, hầu như không 
có tinh thần truyền giáo, đa số các vụ theo đạo chỉ vì lý do hôn phối, có ý 
thức dấn thân sống đạo xác tín yếu kém, vụ hình thức bề ngoài, mà không có 
ảnh hưởng sâu đậm trên một môi trường xã hội băng hoại như xã hội Việt 
Nam hiện nay. Một trong những lý do khiến cho Giáo Hội công giáo Việt 
Nam không có ảnh hưởng nhiều có thể là vì đã không dám công khai can 
đảm mạnh mẽ lên tiếng về vận mệnh đất nước và bênh vực các quyền con 
người. (Avvenire 8-4-2012) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới cầu cho 
ơn gọi 

VATICAN. Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, 29-4-
2012 là Ngày Thế giới cầu cho Ơn Gọi lần thứ 49, với chủ đề "Ơn gọi, 
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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. 

Thực vậy, theo niên giám 2012 của Tòa Thánh mới công bố ngày 10-3 vừa 
qua, số tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng, lên tới 1 tỷ 
200 triệu người, nhưng nhân sự của Giáo Hội, số các LM tuy có phần gia 
tăng nhưng chậm hơn nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. 
Đáng lo nhất là số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng: năm 2010 có gần 722 
ngàn chị (721,935) tức là giảm mất 7.436 chị. Trong 40 năm qua, số nữ tu 
của Giáo Hội giảm mất một nửa: từ gần 1,4 triệu xuống còn hơn 700 ngàn 
như hiện nay. Riêng tại Hoa Kỳ, cách đây 40 năm có 119 ngàn nữ tu, nhưng 
nay chỉ còn lại 57 ngàn chị, tức là gần một nữa. 

Số chủng sinh gia tăng những vẫn còn quá ít ỏi so với nhu cầu lớn lao của 
Giáo Hội, chẳng những trong việc mục vụ cho các tín hữu và nhất là đối với 
công trình đẩy mạnh việc rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết 
Chúa. 

Như mọi năm, ĐTC đều cho công bố một sứ điệp để giúp các tín hữu đào 
sâu ý nghĩa của Ngày này và quảng đại góp phần vào việc khơi dậy, hướng 
dẫn và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến trong Giáo Hội. 
Ngài đặc biệt kêu gọi các vị mục tử và các thành phần khác của Giáo Hội 
hãy ân cần lắng nghe những người cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời LM 
hoặc đời sống thánh hiến, và tạo điều kiện cho các ơn gọi ấy được triển nở. 

Trung Quốc: Nhiều người Trung Quốc gia nhập đạo Công Giáo  

Hồ Bắc 23/04/12.- Cơ quan tin tức Công giáo Fides loan báo rằng tại Trung 
Quốc đã có 22,104 người được rửa tội vào Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua. 

Số liệu thống kê trên do Trung tâm nghiên cứu về Đức Tin ở Hồ Bắc cung 
cấp. Điều đáng chú ý là 75 phần trăm tân tòng là người lớn ở 101 giáo phận. 
Tại Hồ Bắc có 4.410 người đã được rửa tội vào ngày Lễ Phục Sinh, nhiều 
hơn năm ngoái là 615 người. Ở Hồng Kông có 3.500 được rửa tội. 

Tưởng cũng nên nói thêm nhiều giáo phận ở Trung Quốc không có tục lệ 
rửa tội cho nhiều người vào dịp lễ Phục Sinh. Tại Thượng Hải, vào dịp lễ 
Phục sinh vừa qua có 379 người được rửa tội nhưng tính tới cuối năm giáo 
phận báo cáo là có 1500 người. Ngoài ra Trung tâm nghiên cứu còn cho biết 
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vì có khó khăn trong vấn đề liên lạc nên nhiều giáo phận đã không cung cấp 
dữ liệu cho Trung Tâm. Do vậy con số người được rửa tội tại Trung Quốc 
mỗi năm có thể cao hơn nhiều. 

nguon: Vietcatholic.net 

Lễ Phục Sinh củng cố đức tin cho lao động Việt Nam ở Malaysia 

Phóng viên ucanews.com từ Kuala Lumpur 

 
Có khoảng 700 công nhân Việt Nam làm việc trong các nhà máy ở nhiều 
tỉnh thành lân cận thủ đô Kuala Lumpur đã tập trung tại bãi đậu xe của nhà 
thờ Chánh tòa St. John để tham dự các nghi thức Tuần Thánh bằng tiếng 
Việt do một linh mục dòng Phanxicô từ Việt Nam sang cử hành từ 31/3-9/4. 

Anh chị em còn biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn, dùng bữa tối và hàn 
huyên với nhau trong dịp hiếm có hàng năm này. 

Chị Anna Nguyễn Thị Mừng ngân nga bài “Chúa Đã Sống Lại” trong lúc 
bán sách Kinh Thánh và các tượng ảnh cho anh chị em công nhân đến dự lễ 
Vọng Phục Sinh. Cô công nhân làm cho một hãng điện tử nói: “Tôi rất hạnh 
phúc tham dự Thánh lễ bằng tiếng Việt dù phải mất 6 tiếng đồng hồ di 
chuyển và hai ngày làm việc”. 

Chị Mừng tham dự nghi thức Tuần Thánh hằng năm từ khi đến Malaysia 
làm việc năm 2005. 

Chị Anna Tô Thị Tuyên nói rằng các lao động Việt Nam khi gặp được đồng 
hương quá vui mừng đến nỗi đã thức suốt đêm Vọng Phục Sinh để nói 
chuyện. Người phụ nữ 38 tuổi này đã nấu các món ăn như thịt mỡ kho tàu, 
mì xào lòng heo và gà kho sả ớt để đãi 450 người dự lễ. 

“Cuộc gặp gỡ làm vơi đi sự cô đơn của tôi bởi vì tôi sống trong một vùng 
hẻo lánh và công việc nặng nhọc quá” – người mẹ của ba đứa con ở Việt 
Nam tâm sự. Chị làm việc trong nhà máy gỗ nội thất với mức lương 5,6 triệu 
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đồng tại khu công nghiệp Klang, cách Kuala Lumpur 34 kilômét về phía tây 
từ năm 2007. 

Anh Gioan Baotixita Vũ Thành Minh, người không dễ dàng tới nhà thờ vì 
không có giấy tờ hợp pháp, nói: “Tôi đã không xưng tội từ khi làm việc ở 
Malaysia vào năm 2004 bởi vì tôi đã ham mê cờ bạc và bê bối trong đời 
sống tình cảm.” 

Chị Maria Hoàng Thị Viên quê ở giáo phận Vinh giải thích rằng nghi thức 
bằng tiếng Việt dễ hiểu và đánh động tâm hồn của người lao động rất nhiều 
bởi vì họ không hiểu thánh lễ bằng tiếng Malaysia, Hoa và Anh tại các nhà 
thờ địa phương. 

Chị hy vọng có một linh mục Việt Nam thường xuyên ở tại Malaysia để làm 
mục vụ cho họ. 

Linh mục dòng Phanxicô còn cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh cho 
nhiều công nhân tại thị trấn Nilai, cách Kuala Lumpur 50 cây số, vào lúc 
23g bởi lúc đó công nhân mới tan ca. 

“Chúng tôi rất vui vì có một linh mục đến ăn uống và ngủ qua đêm tại căn 
lều tồi tàn của mình. Đó là hình ảnh về sự quan tâm của Giáo hội Việt Nam 
dành cho con cái của mình nơi hải ngoại” – anh Giuse Lê Văn Hoàn xúc 
động nói. 

Vị linh mục còn mất 5 giờ để di chuyển đến nhà máy nằm sâu trong một 
cánh rừng tại Rasa, cách thủ đô Kuala Lumpur 56 cây số về phía bắc. Ngài 
đã dùng bữa với họ vào lúc 1:00 giờ sáng và ngồi giải tội trên đường ống 
cống của nhà máy cho đến 3g sáng. “Bởi vì không có bất cứ chỗ nào thích 
hợp hơn trong dãy lều tạm bợ này” – ngài kể. 

Nhà máy thép này có bảy người Công Giáo trong số 80 lao động Việt Nam. 
Hầu hết không thể đến nhà thờ hàng tuần vì họ phải làm việc 12 giờ mỗi 
ngày và 30 ngày một tháng với mức lương 1.200 ringgit (khoảng 8,2 triệu 
đồng). 

Anh Hoàn nhận xét: “Vị linh mục thật tình giúp đỡ chúng tôi khi ngài chịu 
khó đi đến bất kỳ nơi đâu có công nhân Việt Nam làm việc”. 

Người cha của hai đứa con quê ở Nghệ An đã theo đạo năm 2010 khi anh 
nhận ra ơn Chúa gìn giữ anh bình an và mạnh khỏe trước áp lực hàng ngày 
của công việc. 

Nữ tu Anna Phan Thị Lý khẳng định rằng việc cử hành nghi thức Tuần 
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Thánh cùng với các sinh hoạt bên lề đã nâng đỡ đời sống của công nhân 
Việt Nam rất nhiều. 

“Tôi là người duy nhất phục vụ anh chị em tại Malaysia toàn thời gian bắt 
đầu từ năm 2010 và các linh mục chỉ được gởi đến đây vào những dịp Phục 
sinh, Giáng sinh và Tết” – nữ tu 48 tuổi dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ 
cho biết. 

Hiện nay có khoảng 90.000 lao động Việt Nam, kể cả chừng 7.000 người 
Công Giáo ở Malaysia. Thường có hai linh mục từ Việt Nam sang làm mục 
vụ cho họ ở Kuala Lumpur và Penang chỉ vào các dịp lễ lớn từ năm 2008. 

TGP Sài Gòn: Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa 2012 

 
WGPSG -- “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 
thương” 

Nhân dịp Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa, khoảng 20.000 người đã 
tham dự Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 
Khảm - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - chủ sự vào lúc 17g30 
ngày 15/4/2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP (TTMV), số 6 bis Tôn Đức 
Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. 

Đồng tế với ngài có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Giáo phận 
Đà Lạt, Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh - Tổng Linh hướng Cộng 
đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP, quý cha Hạt trưởng và quý linh mục 
trong và ngoài TGP. 

Đến tham dự còn có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Giám mục Giáo 
phận Thanh Hóa - Phó chủ tịch HĐGMVN, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân 
đến từ khắp nơi trên cả nước. 

Bắt đầu từ 13g00, chương trình lần lượt diễn ra: 

Cầu nguyện: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót suy niệm 05 mầu nhiệm 
Mân Côi mùa Mừng với 50 kinh Kính Mừng, sau đó là kinh Kính 
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Lòng Thương Xót Chúa thật sốt mến. Trong khi đọc kinh, tại nhà truyền 
thống, trước hang đá Đức Mẹ, nhiều người đã được nhận bí tích Hòa Giải. 

Diễn nguyện: Sau khi đọc kinh cầu nguyện, để tạo bầu khí vui tươi cho 
ngày kính Lòng Thương Xót Chúa, trên khán đài đã lần lượt diễn ra những 
điệu múa diễn tả những tác phẩm “Năm xưa trên cây sồi”, “Chuyện người 
đàn bà 2000 năm”, “Xin đừng bỏ con”, “Gặp Chúa trên quê hương”, và 
những bài đơn ca hát về Chúa thật sâu lắng, làm rung động tâm hồn. 

Tham gia diễn nguyện là những người đến từ TGP, trong đó có các ca sĩ 
Hoàng Hiệp, Diệu Hiền, Gia Ân. Đặc biệt có quý xơ dòng Mến Thánh Giá 
Cái Mơn, tỉnh Bến Tre cách TTMV trên 100 cây số. 

Chia sẻ: Sau khi diễn nguyện, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chia sẻ với 
cộng đoàn. Trước hết, ngài chào mừng quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam 
nữ và anh chị em thành viên con cái của Lòng Thương Xót Chúa. Sau đó, 
Đức cha tâm sự về sự phát triển của phong trào Lòng Thương Xót Chúa, 
nhất là ở giới trẻ. Đức cha cho rằng đây là một sự kỳ diệu của Lòng Thương 
Xót Chúa, và là bằng chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa có thể thực hiện 
được tất cả những gì Ngài muốn. 

Trong bài chia sẻ, chủ yếu Đức cha nói về tiểu sử của Thánh nữ Faustina 
cho đến 03 giờ chiều, đó là lúc Chúa tắt hơi thở cuối cùng, giờ của ân sủng, 
giờ được ơn tha thứ, giờ nhắc nhở chúng ta hãy chia sẻ những đau đớn và 
cuộc khổ nạn cũng như cái chết của Chúa, giờ có thể thay đổi con tim của 
chúng ta, làm cho chúng ta giầu có phong phú hơn, cũng là lúc chúng ta chia 
sẻ và hợp tác với Chúa để thay đổi bộ mặt của gia đình, xã hội và nhân loại. 

Đức cha nhắn nhủ: Mỗi lần chúng ta cầu nguyện trước ảnh Lòng Thương 
Xót Chúa là chúng ta đang được Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào trong 
cuộc đời của mình. 

Thánh lễ: Đây là phần trọng tâm của ngày đại lễ. Trước Thánh lễ, Cha 
Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thái Minh - chánh xứ giáo xứ Phước Khánh, 
Giáo phận Xuân Lộc - đã nói lên niềm hân hoan khi cùng với Mẹ Giáo Hội 
long trọng mừng đại lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Cha nhắc lại lịch sử, ý 
nghĩa, ngày sùng kính Lòng Thương Xót Chúa qua Thông Điệp “Thiên 
Chúa giầu lòng thương xót” của Chân phước Gioan Phaolô II năm 1980. 

Cha chia sẻ một số hình thức giúp cho chúng ta sùng kính Lòng Thương Xót 
Chúa mà chính Chúa mặc khải cho Thánh nữ Faustina:  
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(1) Tôn kính linh ảnh Lòng Thương Xót Chúa với lời cầu nguyện “Lạy Chúa 
Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa”.  

(2) Lần chuỗi thương xót.  

(3) Tôn kính giờ tử nạn của Chúa vào lúc 3 giờ chiều.  

(4) Bí tích Hòa giải.  

(5) Bí tích Thánh thể. 

(6) Mừng kính đại lễ Lòng Thương Xót Chúa. 

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Phêrô tâm tình: Thánh Gioan kể lại, 
khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Người hiện đến và sau khi nói với các 
môn đệ: “Bình an cho các con”, Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh 
sườn. Hai lần, Thánh Gioan đều nhắc đến chuyện Chúa Giêsu Phục Sinh cho 
các môn đệ xem tay và cạnh sườn Người. Như vậy chắc hẳn những thương 
tích trên thân mình của Đấng Phục Sinh phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt. 

Đức cha Phêrô tâm tình: Những thương tích trên thân mình của Đấng Phục 
Sinh là bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, Đấng chịu đóng đinh 
trên thập giá và Đấng Phục Sinh chỉ là một, của Lòng Thương Xót, của tình 
yêu liên đới. 

Những thương tích trên mình Người là hậu quả của tội lỗi, của sự độc ác của 
con người, trong đó có cả chúng ta đã gây ra. Nhưng Lòng Thương Xót của 
Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. 

Vì thế, trong ngày lễ hôm nay cũng như trong mỗi ngày, vào lúc 3 giờ chiều 
mà anh chị em tụ họp lại để làm việc kính Lòng Chúa Thương Xót. Khi 
chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì hãy khiêm tốn nhận ra 
tội lỗi của mình và khám phá ra Lòng Chúa Thương Xót lớn hơn tội lỗi của 
mình để đón nhận ơn tha thứ. 

Đức cha nói tiếp: Khi ta đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin 
Chúa hãy mở lòng chúng ta để mình biết chia sẻ Lòng Thương Xót của 
Thiên Chúa cho anh chị em của mình bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất, một 
lời cầu nguyện, một tâm tình chia sẻ, một sự hiện diện để nâng đỡ, và nếu có 
thể là những hành động lớn hơn nữa. 
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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 
hàng tuần về Tiến Trình Bầu Cử theo từng giai đoạn để quý ông bà anh chị 
em tiện theo dõi. 

I/ Công Bố việc Tổ Chức Bầu Cử BMV Nhiệm Kỳ 2012 – 14:22/4/2012 

        _ Cha Quản Nhiệm công bố việc tổ chức bầu cử BMV nhiệm kỳ 

           2012 – 2014 trước CĐ. 

        _ Cha Quản Nhiệm mời gọi 3 vị tình nguyện tham gia vào Ban Tổ chức      

           Bầu Cử. 

        _ Ban Bầu Cử không được tự ứng cử hoặc được đề cử nhưng có quyền  

           bầu cử. 

II/ Công Bố Ban Tổ Chức Bầu Cử: 29/4/2012 

       _ Cha Quản Nhiệm trao trách nhiệm tổ chức bầu cử cho Ban Tổ Chức  

          Bầu Cử trước CĐ. 

       _ Trưởng Ban Bầu Cử trình bày tiến trình và phương thức bầu cử.  

 
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. 
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 _ những người tham dự Bầu Cử sẽ điền tên 5 vị mình tín nhiệm vào 
    phiếu Đề Cử & Ứng Cử BMV.  

       _ 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. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 

CÓ BUỘC DỰ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT VÀ KIÊNG VIÊC XÁC 
KHÔNG ? 

Lm. PX. Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: xin cha giải thích rõ luật buộc xem lễ ngày Chúa Nhật và các ngày 
Lễ trọng và luật kiêng việc xác các ngày này. 

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi cần nói qua về ý nghĩa và mục 
đích cử hành Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc trong phụng vụ của 
Giáo Hội. 

Như chúng ta biết, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền cho dân Do 
Thái phải giữ ngày Sabat, thức ngày thứ bảy trong tuần như sau: 

“ ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, 
ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là 
ngày Sabát kính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi 
không được làm công việc gì, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ 
nam nữ gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi..” (Xh 20:8-10). 

Đây là nguồn gốc của luật giữ ngày Chúa Nhật, các ngày lễ trọng và luật 
kiêng làm việc xác những ngày này trong Giáo Hội Công Giáo ngày nay. 

Thật vậy, Thiên Chúa muốn cho dân Do Thái dành riêng một ngày để thờ 
kính Ngài và suy niệm về công trình sáng tạo vũ trụ và tạo dựng loài người 
cách riêng của Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, Ngài cũng không có ý bắt buộc họ phải giữ ngày Sabat một 
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cách máy móc, nghiêm ngặt đến nỗi không cho ai làm bất cứ điều gì trong 
ngày này kể cả chữa bệnh cho người đau ốm hoặc cho người đói khát ăn 
uống. Đây chính là sự mù quáng của nhóm Biệt phái và luật sĩ thời Chúa 
Giêsu khi bọn này bắt bẻ Chúa chữa bệnh trong ngày Sabat, khiến Người đã 
phải nghiêm khắc nói với họ như sau: “ Ai trong các ông có con chiên độc 
nhất bị sa xuống hố ngày Sa bát lại không nắm lấy nó mà kéo lên sao ? 
Mà người thì quí hơn chiên biết mấy. Vì thế, ngày Sabat được phép làm 
điều lành.” (Mt 12:11-12) 

Như thế cho thấy rõ là Chúa Giêsu không hài lòng về cách giữ ngày Sabat 
của nhóm Biệt phái và luật sĩ Do Thái vì họ hoàn toàn hiểu sai mục đích 
Thiên Chúa mong muốn cho dân tuân giữa ngày này. Họ giữ theo luật để bắt 
bẻ người khác không giữ luật cách máy móc như họ chứ không phải giữ vì 
lòng mến Chúa thực sự. 

I- Luật buộc giữ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng trong Giáo Hội 
ngày nay. 

Người tín hữu ngày nay không buộc giữ ngày Sabat  nhưng phải giữ ngày 
Chúa Nhật. Trước hết, theo giáo lý của Giáo Hội thì ngày Chúa Nhật được 
gọi là Ngày của Chúa (Dies dominica) theo tinh thần Thánh Vịnh 118: 24: 

“ Đây là ngày CHÚA đã làm ra, Nào ta hãy vui mừng hoan hỉ” 

Mặt khác, ngày Chúa nhật cũng là ngày kỷ niêm Chúa Kitô sống lại từ cõi 
chết. Vì thế, Giáo Hội dạy rằng : “ việc cử hành Ngày của Chúa và Hy tế Tạ 
Ơn của Chúa (The Eucharist) mỗi ngày Chúa Nhật là trung tâm điểm của đời 
sống Giáo Hội. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày cử hành Mầu Nhiệm vượt qua 
theo truyền thống Tông Đồ, và phải được tuân giữ trong toàn thể Giáo Hội 
như ngày lễ buộc chính yếu.” (x. SGLGHCG, số 2177; giáo luật số 1246). 

Như thế, ngày Chúa Nhật vữa hoàn tất tinh thần ngày Sabat ca tụng Thiên 
Chúa về công trình sáng tạo của Ngài vừa làm sống lại Mầu Nhiệm Phục 
Sinh của Chúa Kitô qua phụng vụ thánh để nhắc nhở mọi tín hữu về sự viên 
mãn của công trình cứu chuộc và hy vọng vào ơn cứu độ nhờ Chúa Kitô. 

Nói khác đi, tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật trước hết là để ca ngợi và 
cảm tạ Thiên Chúa về công trình sáng tạo và cứu chuộc của Ngài qua Chúa 
Kitô, đồng thời cũng nói lên hy vọng vào ơn cứu độ, vào sự sống chung 
cuộc trong  Nước Thiên Chúa sau khi đã sống và làm chứng tá đích thực cho 
Tin Mừng Cứu Độ nơi trần thế này. Như vậy, các tín hữu phải sốt sắng và 
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vui sướng được tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật thay vì ngần ngại hay 
miễn cuỡng phải giữ vì luật buộc. Nghĩa là phải coi luật buộc này như sự 
nhắc nhở đặc biệt của Giáo Hội về ý nghĩa và mục đích của phụng vụ thánh 
ngày Chúa Nhật chứ không phải sự gò bó làm mất tự do của ai. 

Nói về luật buộc, thì ngoài ngày Chúa Nhật quanh năm, giáo luật cũng liệt 
kê thêm các ngày lễ trọng khác như lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển Linh , lễ Phục 
Sinh, lễ Chúa Lên Trời, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, lễ Đức Mẹ là Mẹ 
Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm , lễ Đức Mẹ lên Trời, lễ Thánh Giuse, lễ 
Thánh Phaolô và Phaolô Tông Đồ, lễ các Thánh nam nữ . (x. giáo luật số 
1246,triệt 1) 

Tuy là luật buộc, nhưng không có nghĩa là bó buộc trong mọi hoàn cảnh, 
không chút nhân nhượng nào như thái độ giữ ngày Sabat của nhóm Biệt phái 
và luật sĩ Do Thái xưa. 

Nói rõ hơn, trong điều kiện bình thường, thì mọi tín hữu (giáo sĩ, tu sĩ và 
giáo dân) buộc phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng 
khác. “ Những ai lỗi phạm nghĩa vụ này cách có suy nghĩ thì phạm một  
tội trọng” (x.SGLGHCG số2181). Nhưng trong những truờng hợp bất khả 
kháng như đau yếu, phụ nữ sinh con, người săn sóc bệnh nhân trong nhà 
thương hay tư gia, sinh sống ở nơi không có nhà thờ Công Giáo, bị bắt buộc 
phải đi làm theo lệnh hay đòi hỏi của chủ nhân trong ngày Chúa nhật, nhân 
viên công lực phải làm nhiệm vụ, hoặc binh sĩ tác chiến ngoài trận địa….. 
thì đó là những lý do chính đáng  không buộc phải giữ ngày Chúa Nhật và 
các ngày Lễ trọng , tức là không có tội nếu không tham dự được thánh lễ các 
ngày đó. 

Điều quan trọng cần lưu ý là phải giữ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trong 
vì lòng yêu mến Thiên Chúa, tôn kính Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh 
..chứ không phải vì sợ lỗi luật buộc hay sợ người ta phê bình là “khô đạo”. 

II- Luật kiêng làm việc ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ trong. 

Kinh Thánh cho biết :  “..Khi làm xong mọi công việc của Người , ngày 
thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.” ( St 2,2). 

Đây là lý do khiến Giáo Hội mong muốn cho các tín hữu tạm ngưng nghỉ 
các công việc làm ăn bận rộn hàng ngày để dành thì giờ và tâm trí cho việc 
thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa cách đặc biệt trong Ngày của Chúa, đồng 
thời cũng có chút thì giờ để thư giãn thể xác và tâm hồn hầu lấy lại sức cho 
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những sinh hoạt tiếp tục sau đó. Như vậy luật kiêng việc xác ngày Chúa 
Nhật và các ngày lễ trọng cũng nhằm giúp chu toàn bổn phận thiêng liêng 
trong các ngày đó một cách tốt đẹp, hài hoà giữa thể xác và tâm trí. (giáo 
luật số 1247; SGLGHCG số 2184) 

Tuy nhiên, cũng như luật giữ ngày Chúa Nhật, luật kiêng làm việc cũng 
không nhất thiết áp dụng khắt khe trong mọi trường hợp. Thông thường khi 
không có lý do chính đáng thì các tín hữu phải chú tâm chu toàn việc thờ 
phượng Chúa và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, để 
kính nhớ sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa trong ngày thứ bảy sau khi Ngài đã 
hoàn tất mọi việc sáng tạo trong sáu ngày. Tuy nhiên trong hoàn cảnh xã hội 
ngày nay, nhất là ở những nơi người ta chủ yếu hoạt động thương mại và 
dịch vụ  vào những ngày cuối tuần khiến rất nhiều người phải đi làm hay mở 
của hàng buôn bán, lo dịch vụ  trong  ngày thứ bảy và chúa nhật. Do đó vì lý 
do sinh sống thực sự cho gia đình hay vì lợi ích của xã hội thì đây là “ những 
lý do chính đáng để chuẩn miễn việc buộc nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật” 
(x. Sđd, số 2185). 

Điều quan trọng là phải chu toàn việc thờ phượng Chúa trong ngày Chúa 
Nhật và các ngày lễ buộc, nghĩa là không được tự ý gây trở ngại cho việc đi 
dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. 

Nói khác đi, khi có điều kiện cho phép thì phải giữ các ngày lễ buộc và 
kiêng việc xác trong những ngày này. Nhưng nếu vì lý do kinh tế, phải đi 
làm những ngày đó mới đủ sống cho bản thân và gia đình, hoặc phải đi làm 
theo đòi hỏi của người thuê mướn: bác sĩ , y tá làm việc ở các bệnh viện, 
nhân viên cấp cưú, nhân viên an ninh công cộng phải làm theo nhu cầu của 
lợi ích chung thì không thể giữ luật buộc để nghỉ việc được. Đó là lý do 
chính đáng để được miễn trừ theo lương tâm và theo giáo lý của Giáo Hội. 

Tóm lại, luật chỉ áp dụng trong những trường hợp bình thường để tránh thói 
lười biếng hay cố ý lơ là những bổn phận thiêng liêng mà thôi. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Từ binh nhì biệt động quân, thành linh mục  

Huy Phương 

Năm 1972, một người nông dân ở Kinh B, Cái Sắn, Lê Văn Khơi cũng như 
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những người trai thời loạn khác, vừa đủ 18 tuổi, tình nguyện vào quân đội, 
chọn binh chủng Biệt Ðộng Quân. 

Gia đình ông quê quán ở Thái Bình, năm 1954 song thân của ông đem hai 
người con cùng xuống tàu di cư vào Nam, trong lúc mẹ ông đang mang thai 
gần đến ngày sinh. Trên con tàu trực chỉ đi về miền Nam rời bến chưa được 
bao lâu thì bà mẹ chuyển bụng sinh được một đứa con trai. Lúc bấy giờ con 
tàu đi tìm tự do đang ra khơi, cha mẹ đặt tên cho ông là Lê Văn Khơi, và 
năm ông sinh ra đời, người Việt chúng ta không thể không biết, đó là năm 
1954, năm của Hiệp Ðịnh Geneve, chia cắt đất nước. Nếu là một cái tên định 
mệnh thì đáng lẽ ông Khơi đã vào binh chủng Hải Quân, nhưng ông đã chọn 
binh chủng Biệt Ðộng Quân mà ông đã ưa thích và khâm phục. 

Trong suốt thời gian ba năm trong quân ngũ, Binh II Lê Văn Khơi phục vụ 
tại Ðại Ðội 1, Tiểu Ðoàn 33 thuộc Liên Ðoàn 5 BÐQ. Ông đã cùng đơn vị tử 
thủ, trấn đóng tại thị xã An Lộc, tham gia trận Phước Long. Năm 1975, giã 
từ An Lộc, đơn vị về Nhị Bình, vào mật khu Hố Bò thì Lê Văn Khơi bị 
thương ở vai và tay, được trực thăng đưa về bệnh viện Củ Chi. Vào những 
ngày cuối cùng, đơn vị đang ở An Lộc, được di chuyển về Chơn Thành, rồi 
tan hàng ở Lai Khê, Bình Dương. Tuổi đời mới 21, cởi áo lính, Lê Văn Khơi 
trở về Bình Thuận với cha mẹ, rồi sau đó toàn gia đình về làm ruộng ở kinh 
Rivera, một khu dinh điền cũ ở Rạch Giá. Sau ba ngày “học tập,” người lính 
BÐQ ngày trước từng có mặt trên những chiến trường sôi động nhất an phận 
làm một nông dân sống qua ngày. Năm 1977, Lê Văn Khơi bị sung vào đội 
“dân quân hỏa tuyến,” có nhiệm vụ mang vác chuyển đạn cho chiến trường 
trong thời gian quân Khmer Ðỏ đánh chiếm nhiều điểm ở các huyện Tân 
Biên, Bến Cầu, Châu Thành (tỉnh Tây Ninh). Ðã là một người lính cầm súng 
giữa trận địa trước năm 1975, đây là những giờ phút lo sợ, căng thẳng nhất 
của ông, khi cũng giữa một trận địa, đầy bom đạn, bất trắc, mà trong tay 
không có một thứ vũ khí nào. 

Năm 1981, thân phụ của ông Lê Văn Khơi qua đời, vì vào lúc đó phương 
tiện di chuyển khó khăn, gia đình lo việc chôn cất mà không báo tin cho con 
cháu hay. Mãi đến mấy tháng sau Lê Văn Khơi mới đi Long Thành báo tin 
cha mất cho người chị cả. Nhà người chị ở gần Ðan Viện Thiên Bình của 
dòng tu Biển Ðức, nên mỗi lần đi lễ, Lê Văn Khơi đều có dịp gặp gỡ chuyện 
trò với các vị trong tu viện. Cũng như mỗi lần đi chợ, ông phải đi qua những 
khu ruộng, trông thấy những vị tu sĩ của dòng tu này, ngoài thời gian sinh 
hoạt tôn giáo, sau một hồi chuông sáng, đều ra đồng chăm chỉ cấy cày, 
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làm ruộng, sống một đời sống đạm bạc như một nông dân, lòng ông rất xúc 
động. Ông muốn dừng lại nơi này, nơi mà lòng ông cảm thấy bình an. Lúc 
đầu Lê Văn Khơi xin vào làm thuê cho các linh mục trong nhà thờ, sau đó 
dốc lòng khấn nguyện muốn đi tu, trở thành một linh mục. Bảy năm sau 
(2005), tại nhà thờ Chánh Tòa Long Khánh, người lính LÐ 5 BÐQ 36 năm 
về trước, được thụ phong linh mục, là LM. Micae Lê Văn Khơi, lúc bấy giờ 
đã 51 tuổi. 

 
Linh mục Micae Lê Văn Khơi 

Ngồi trước chúng tôi, Linh Mục dòng Biển Ðức Lê Văn Khơi, dáng người 
tầm thước, khuôn mặt khôi ngô, đôn hậu khiến người đối diện, trong những 
phút giây đầu tiên đã có cảm tình, khiến cho tôi có ý nghĩ Chúa đã chọn 
đúng người để làm “chủ chăn.” 

 
Mặc dù đã là một Linh mục, ông Lê Văn Khơi và đồng đội vẫn giữ tình 

'huynh đệ chi binh' 

LM Khơi cho biết, từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, chưa bao giờ có ý 
định đi tu, mặc dầu thuộc một gia đình “đạo dòng.” Vào thời điểm sau năm 
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1975, sau khi trở về đời sống dân giả, Lê văn Khơi cũng có đem lòng yêu 
một đôi người, và cũng có người yêu ông, chỉ cần bước đến một bước nhỏ, 
ngày nay ông cũng như mọi người đã có một mái gia đình, có vợ con. 
Nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy ông về Long Thành, được gần gũi với dòng tu 
Biển Ðức, và may mắn, ông đã trở thành một linh mục. Sau những năm cầm 
súng chiến đấu, qua một cuộc đổi đời quá đột ngột, đã làm cho lòng ông 
cảm thấy hụt hẫng. Ông thấy có được một cảm giác an bình khi đến với Ðan 
Viện Thiên Bình, điều đó làm cho ông dốc lòng tu học để trở thành một linh 
mục. Hiện nay LM Lê Văn Khơi là Phó Bề Trên Ðan Viện Thiên Bình, cho 
biết LM xuất ngoại đến Mỹ trong một thời gian ngắn để gặp gỡ và cảm tạ 
đồng bào ân nhân ở hải ngoại lâu nay đã yểm trợ giúp đỡ cho Ðan Viện 
Thiên Bình, Long Thành. 

 

ĐỨC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN 

PHÙNG VĂN PHỤNG 

Một ngày vào năm 1973, các báo ở Sàigòn đồng loạt đưa tin về cái chết của 
Jean Cassaigne, một người Pháp, nguyên là Giám Mục Sàigòn nhưng lại qua 
đời tại một trại phong ở Di Linh, một nơi đèo heo hút gió trên đường từ 
Sàigòn đi Đà Lạt. Nguyễn Viết Chung đọc tiểu sử của vị cố Giám Mục trên 
báo và không hiểu do đâu anh lại mong muốn được nên giống ngài ở chỗ 
phục vụ người cùng khổ cho đến hơi thở cuối cùng. Anh chẳng biết gì về 
Đạo Công Giáo, thế mà Đức Cha Cassaigne lại là thần tượng của anh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Cha Cassaigne và hai bệnh nhân phong tại Di Linh 

Năm 1974, Chung học Y Khoa Đại Học Sàigòn. Tại đây anh gặp người Công 
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Giáo đầu tiên trong đời anh, giáo sư bác sĩ Lichtenberger người Bỉ, dạy môn 
Mô phôi học. Chung ngưởng mộ sự uyên bác khoa học vô song của ông. Các 
bài giảng vô cùng sinh động và phong phú của nhà khoa học uyên thâm một 
cách lạ lùng làm cho Chung mê mẩn. Chung kinh ngạc khám phá vị giáo sư 
khả kính này là một Linh Mục Dòng Tên. Anh thường cùng các bạn trường Y 
đến Nhà Thờ để xem Giáo sư Lichtenberger dâng lễ.  

Những năm học Y khoa không phải là dễ dàng đối với Nguyễn Viết Chung 
anh phải làm thêm nhiều việc nặng nhọc kể cả đạp xích lô để kiếm tiền ăn 
học và phụ giúp gia đình.  

 
Năm 1984, bác sĩ Chung khi đó 29 tuổi, xin được bổ nhiệm lên trại phong 
Di Linh để thực hiện giấc mơ lớn nhất của đời anh. Nhưng theo đúng thủ tục 
hành chánh thì anh phải trình diện và chịu sự điều động của Sở Y Tế Lâm 
Đồng. Bà trưởng phòng ngạc nhiên hỏi: 

- Anh có điên không hay là anh bị cùi ? 

- Nếu tôi cùi thì bà đã thấy rồi. Còn có điên hay không thì tôi không 
biết, nhưng điều tôi biết là tôi mong muốn phục vụ những người cùi.  

Từ ngày 1.7.1986 anh về làm việc tại phòng chống sốt rét của tỉnh Đồng Nai 
cho tới năm 1989. Từ năm 1990 – 1992 đổi về làm tại phòng xét nghiệm của 
bịnh viện da liễu Sàigòn. Ở đây anh xin học thêm chuyên khoa Da Liễu, vì 
anh không bao giờ anh quên mộng ước của mình.  

Năm 1993, bác sĩ Chung tình nguyện lên công tác tại trại Phong Bến Sắn, 
Bình Dương. Tại đây, anh làm việc hăng say như để đạt được tâm nguyện 
của mình giống như Đức Giám Mục Cassaigne trong việc phục vụ bịnh 
phong cùi. Anh hết sức tận tụy không nề hà. Nhưng dù như thế anh vẫn thấy 
mình thua xa các Nữ Tu Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn trong việc yêu thương 
phục vụ người bịnh. Các Nữ Tu luôn nhẫn nại lắng nghe phục vụ người bịnh 
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hết lòng, không bao giờ làm họ buồn tủi. Tinh thần hy sinh, quảng đại đó 
khiến cho anh cảm phục. Anh cho rằng muốn có được tinh thần yêu thương 
người nghèo khổ như thế, anh phải trở thành một người giống như các Nữ 
Tu. Anh chưa phải là người Công Giáo, nên anh không thể hiểu được tinh 
thần làm việc của các Sơ. Anh cũng muốn được phục vụ với tinh thần giống 
như các Sơ.  

Ngày 28.8.1993, bác sĩ Chung đến gặp cha Hoàng Văn Đoàn, Dòng Tên, tại 
Bình Dương xin học Giáo Lý Tân Tòng. Ngày 15.5.1994, bác sĩ Chung 
được cha chính xứ Bến Sắn, Linh Mục Trần Thế Thuận làm lễ rửa tội cho 
anh tại Nhà Nguyện trại phong Bến Sắn. Nhưng bác sĩ Chung không hài 
lòng khi chưa được trở nên giống các Sơ để có thể yêu thương phục vụ 
người nghèo. Ở tuổi tứ tuần theo đuổi ơn gọi Tu Sĩ là một điều quá khó 
khăn.  

Ngày 15.9.1994, bác sĩ Chung trở thành tập sinh lớn tuổi nhất của Dòng 
Vinh Sơn Nam số 40 đường Trần Phú, Đà Lạt. Ngày Lễ Truyền Tin 
25.3.2003, Giáo Hội trao tác vụ Linh mục cho thầy Augustinô Nguyễn Viết 
Chung qua lễ đặt tay của Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống tại Nhà Thờ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn.  

Ngày 3.4.2003, Linh Mục Nguyễn Viết Chung quay về trại phong Bến Sắn 
dâng Thánh Lễ tạ ơn trong sự hân hoan của các bịnh nhân phong với sự hiện 
diện của cha sở Bến Sắn, người mà 9 năm trước đây đã làm lễ rửa tội cho 
cha. Vẫn thái độ khiêm nhường, yêu thương và cung kính với các người 
bịnh vẫn xưng mình là “con” khi nói chuyện với các bịnh nhân lớn tuổi.  

Tháng 3 năm 2009, tôi có về Sàigòn có dẫn người cháu đến thăm Linh Mục 
Nguyễn Viết Chung, cha dong dỏng cao, hơi ốm, nói năng nhỏ nhẹ: “Con” 
cũng chỉ là cái máng để hứng lấy tình yêu thương của mọi người để mang 
đến cho những người kém may mắn”.  

Nhà văn Hương Vĩnh có viết: “Ba vị đã tác động mạnh mẽ trên ơn gọi của 
cha Chung là Giám Mục Jean Cassaigne, Linh Mục Lichetenberger và Dì 
Hai Loan ( phục vụ trại phong Bến Sắn 17 năm, chết vì bịnh ung thư ở tại 
trại này ). Cả ba cùng có mẫu số chung – như lời cha Chung – đó là họ đã 
rao giảng Tin Mừng cho cha bằng cuộc sống chứ không phải bằng lời nói.  

Trong bài “Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ”, cố giáo 
sư Trần Duy Nhiên đã viết trong đoạn kết của bài này như sau: 
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“Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời Nguyễn Viết Chung bằng những bước đi 
nhè nhẹ. Nhưng mỗi lần Ngài đến là Ngài để lại dấu ấn sâu sắc trong một 
tâm hồn biết lắng nghe. Giữa bao nhiêu thần tượng trên thế gian, Nguyễn 
Viết Chung biết chắt lọc một vài khuôn mẫu định hướng cho cuộc đời mình: 
Đức Cha Cassaigne, Cha Lichtenberger, Dì Hai Loan… đấy là chưa kể đến 
nhiều người khác trong đó có thân mẫu của mình, một người mẹ đã suốt đời 
âm thầm chịu đựng cho đến khi mù lòa.  

Giữa các gương mặt ấy có một nhân vật gần giống như Nguyễn Viết Chung: 
Linh Mục bác sĩ Marcel Lichtenberger. Thế nhưng con đường Chúa dẫn hai 
vị đi thì hoàn toàn trái ngược nhau. Năm 25 tuổi Cha Lichtenberger, vì tình 
yêu Thiên Chúa thúc bách, phải đến với những con người bất hạnh tại Trung 
Hoa. Và trước những thương tích của Chúa Kitô thể hiện trên hình hài các 
bịnh nhân, cha đã trở về ngồi lại trên ghế nhà trường để rồi trở thành bác sĩ 
năm 48 tuổi. Ngược lại, bác sĩ Nguyễn Viêt Chung tốt nghiệp bác sĩ năm 25 
tuổi, thế rồi muốn chia sẻ trọn vẹn sự khốn cùng của bịnh nhân nên rốt cục đã 
gặp Chúa Kitô chịu đóng đinh trong những con người bất hạnh. Và điều này 
khiến cho vị bác sĩ tận tâm kia từ bỏ mọi sự để trở thành Linh Mục của Chúa 
vào tuổi 48. ” 

KẾT LUẬN 

Theo Vietcatholic news: Ngày 18. 10. 2009, Giáo Phận Xuân Lộc đón nhận 
1.114 tân tòng và hơn 2.000 người là thân nhân, họ hàng, bạn bè của các 
Tân Tòng. Chủ sự Thánh Lễ, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám 
Mục Giáo Phận Xuân Lộc cùng đồng tế có Đức Cha Micae Hoàng Đức 
Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum và hơn 50 cha trong Giáo Phận.  

Ở mỗi Giáo Xứ hay mỗi Nhà Thờ hàng năm đều có làm lễ “Rửa Tội” cho 
người lớn, thông thường con số cũng vài chục người. Trong số những người 
nhận Bí Tích Thanh Tẩy, con số không nhỏ là những người trí thức.  
Con đường đến với Thiên Chúa Tình Yêu, đến với Hội Thánh Chúa bằng 
nhiều cách khác nhau. Tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương mời gọi tìm 
về suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa toàn năng, để được an ủi, để được 
hạnh phúc đời này lẫn hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, sau khi mất.  
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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   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 951-473-0532  

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 


