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CN III PHỤC SINH NĂM B 
TIN MỪNG 
 Lc 24, 35-48 
"Họ nhận ra được Người khi họ nhận 
bánh do Người bẻ trao cho". 
 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã 
xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra 
Người lúc bẻ bánh như thế nào. 
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa 
Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: 
"Bình an cho các con! Thầy đây, đừng 
sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình 
thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối 
rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy 
xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy 
sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các 
con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người 
đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn 
chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, 
Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn 
không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá 
nướng và một tảng mật ong. Người ăn 
trước mặt các ông và đưa phần còn lại 
cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời 
Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở 
với các con, là cần phải ứng nghiệm hết 
mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật 
Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". 
Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu 
Kinh Thánh. 

(tiếp theo trang 2)
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TIN MỪNG 
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và 
ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao 
giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ 
thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều 
ấy". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
  
NHỮNG BÓNG MA TƯỞNG TƯỢNG 
ĐGM. Ngô Quang Kiệt 
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài 
rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc bén. Nhờ tài ba, ngài 
đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để 
cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, 
ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bại cay đắng đó, ngài thấy như 
cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi 
trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. 
 
Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, 
chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình 
an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa 
muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành 
linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, 
ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong những thất bại để đưa ngài về 
con đường theo ý Chúa. Chính Chúa đã dùng những đau khổ để huấn luyện 
ngài trong đức khiêm nhường phó thác. Chính bàn tay Chúa đã hạ ngài 
xuống trong danh vọng trần thế để nâng ngài lên trong vinh quang Nước 
Trời. 
 
Trong sách Tin Mừng ta thấy thuật lại nhiều trường hợp tương tự. Khi 
thuyền của các môn đệ đang vất vả vượt qua sóng gió, Đức Giêsu đi trên 
mặt biển đến với các ông. Các ông tưởng là ma nên càng sợ hãi hơn. Nhưng 
đó chính là Đức Giêsu. Người làm cho biển êm sóng lặng và thuyền các ông 
tới bến bình an... Có lần Đức Giêsu cùng ở trên thuyền với các ông, nhưng 
Người ngủ say đến nỗi sóng gió dữ dội mà vẫn không hay biết gì. Các ông 
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hoảng hốt đánh thức Người dậy. Và Người đã đe sóng gió khiến chúng phải 
im lặng. 
 
Hôm nay cũng thế, Người đến bất ngờ khiến các môn đệ sợ hãi. Họ đang bị 
cái chết đau thương của Người ám ảnh. Nên khi Người đến họ tưởng là ma 
hiện hình. Đức Giêsu phải trấn an họ. Cho họ xem những vết thương ở tay 
chân. Cùng ăn uống với họ và giải nghĩa Thánh Kinh cho họ. Nhờ thế, họ 
được bình an, được vui tươi và tin tưởng. 
 
Trong đời sống chúng ta cũng thế. Rất nhiều lần trong đời ta tưởng Chúa là 
bóng ma đến đe dọa đời sống ta. Có những biến cố lịch sử làm đảo lộn đời 
ta, tưởng chừng như đưa cuộc đời ta vào ngõ cụt. Nhưng không ngờ chính 
Chúa dùng biến cố lịch sử dẫn đưa ta vào một con đường mới theo thánh ý 
Chúa. Có những khi ta gặp thất bại ê chề tưởng chừng như không còn gượng 
dậy nổi. Nhưng không ngờ chính Chúa đã dùng thất bại để cảnh tỉnh ta, giúp 
tâm hồn ta vươn lên trong một đời sống mới cao cả tươi đẹp hơn. Có những 
khi ta gặp phải những nỗi đau buồn tê tái tưởng như chết đi được. Ta cứ 
tưởng Chúa đã bỏ rơi ta. Nhưng không ngờ chính Chúa hiện diện trong 
những đau buồn đó để giúp ta sống trưởng thành, sâu xa, phong phú hơn. 
 
Khi đức tin các tông đồ còn yếu kém, họ tưởng Chúa là ma. Khi đức tin đã 
được củng cố, các ngài mới thấy Đức Giêsu là có thực. Đức tin của các tông 
đồ đã được củng cố nhờ được gặp gỡ tiếp xúc thân mật với Đức Giêsu và 
được nghe Người giải nghĩa Thánh Kinh. Đức tin của ta còn rất non yếu. Ta 
hãy biết bắt chước các tông đồ củng cố đức tin bằng cách năng gặp gỡ Đức 
Giêsu. Hãy đến gặp Người trong Thánh Lễ. Hãy đến gặp Người trong giờ 
kinh tối trong gia đình. Nhất là hãy đến gặp Người trong những giờ cầu 
nguyện riêng tư, một mình đối diện tâm sự thân mật với Chúa. 
 
Hãy củng cố đức tin bằng cách học hỏi Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh hằng 
ngày để hiểu biết Chúa hơn. Suy niệm Thánh Kinh để tìm ra thánh ý Chúa. 
Và nhất là hãy biết thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày. Khi 
đã gặp gỡ Chúa và đã thấu hiểu Lời Chúa, ta sẽ chẳng còn bị những bóng 
ma ám ảnh. Ta sẽ nhìn thấy Chúa trong tất cả các biến cố vui buồn của đời 
sống. Cuộc sống ta sẽ tràn đầy niềm vui và niềm bình an. 
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Lạy Đức Giêsu Phục Sinh, con tin Chúa đang ở bên con. Con xin phó thác 
cuộc đời con trong tay Chúa. 
 

SỐNG ĐẠO 
Lòng Chúa Thương Xót thật bất công? 

 (Suy tư nhân lễ Lòng Chúa Thương Xót) 

“Em đạo dòng. Đạo từ đời ông cố, ông sơ. Ông 
nội em là ông trùm cả 20 năm liền. Bà nội em 
không từ nan một việc gì khi giúp các Đấng. Đến 
thời Cha Mẹ em cũng đóng góp không biết bao 
nhiêu là thời gian cho việc nhà Chúa. Vợ chồng 
em cũng theo gương ấy mà cộng tác đủ các việc 
nhà thờ…. Nhưng, lắm lúc buồn lắm anh ạ. Nhìn 
lại cái cảnh nhà mình, không giống ai. Ông xã em 
với chiếc xe Honda cánh én hơn 20 năm rồi, cọc 

cạch cọc cạch đi lễ đi làm việc nhà thờ. Có mấy lần bị thiên hạ mời và bị 
hỏi: “Làm ở nhà thờ lương tháng bao nhiêu mà hăng vậy?”. Thấy mà 
thương! Mấy đứa nhỏ đi học ở Sài Gòn, đứa nào cũng phải tự bươn chải 
vừa học vừa làm kiếm tiền học phí, tiền ăn, tiền nhà trọ… Tội nghiệp! 
Mấy hôm nay chuẩn bị Lễ Lòng Chúa Thương Xót, có vài người đến nói với 
chồng em xin cho họ được làm chứng về LCTX trong Đại Hội. Nghe chuyện 
vài người kể với nhà em, người thì được ơn chữa lành, người trúng đất, 
người mới mua được đất, người mua được xe…, đủ các thứ mà người ta cho 
là Lòng Chúa Thương Xót đã thương xót họ. Hầu hết đó là những người mà 
trong con mắt em họ chẳng ra chi, hoặc là người tân tòng mới theo đạo vài 
năm mà ra vẻ, hoặc là người đã từng tội lỗi công khai, giang hồ, tai tiếng 
mà nay đi đâu cũng Chúa Xót Thương, Chúa Thương Xót…. 
Trong số những người xin làm chứng, đáng kể nhất là một người tân tòng: 
một chị, lấy chồng đạo được 9 năm nay kể rằng: ban đầu, chị đến với LCTX 
nhờ mấy chị bạn rủ đi đọc kinh và chị đã kêu cầu Chúa như vái tứ phương, 
cầu may, hên xui. Không ngờ Chúa đã ban cho chị được như ý. Ông bố của 
chị ghét đạo kinh khủng, đến mức đã không cho chị theo đạo, rồi khi chị có 
đứa con trai là thằng cu Bin, vợ chồng chị đem con đi rửa tội và mời Ông 
ngoại sang ăn đầy tháng. Ổng không đến, không cho bà ngoại đến, cấm các 
cậu các dì đến, còn chửi em thậm tệ: “Mới đẻ, nó có tội gì mà đè nó ra xối 
rửa”. Từ đó, ổng từ chị luôn. Đến với Lòng Chúa Thương Xót, chị chỉ xin là 
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“nếu bố con có ghét Chúa thì kệ ổng, xin cho ổng đừng ghét con”. Hơn sáu 
tháng chị van vái cầu may, chị thấy bố thay đổi. Chiều thứ năm tuần thánh 
5-4-2012, tự động ổng đến thăm Cu Bin, nay đã 7 tuổi rồi, cho cu Bin 100 
ngàn. Ổng nói: “Mai, là ngày Chúa tụi mày chết, rồi nghe nói vài hôm ổng 
sống lại. Tao qua thăm tụi mày. Cho Cu Bin 100 ngàn nè. Nói với ổng nếu 
tao có chết, thì cho tao sống lại với”. Thế là chị nghĩ Lòng Chúa Thương 
Xót đã thương xót chị. Chuyện Ba của chị đến với Chúa thì chưa biết, nhưng 
ít là Ba của chị đã đến thăm con, cháu… 
Anh nghĩ xem, có phải thấy mà phát ghét, nghe mà phát ganh, nhìn mà phát 
điên tiết không! Chúa có Lòng Thương Xót như vậy sao? Thật bất công quá! 
Em đạo dòng…. Xin Chúa hoài mà chẳng thấy Chúa ban cho điều gì. Còn 
mấy thứ ngưòi kia….”. 
Thiết nghĩ, trong chúng ta không ít người có lòng ganh tỵ như người kể 
chuyện trên đây. Có khi phản ứng bất bình với Chúa còn hơn như vậy nữa. 
Phát ghét, còn đỡ hơn là người thấy người khác được Chúa Xót Thương mà 
đâm ra thù hận, tìm cách hại người. 
Ước gì mỗi chúng ta đều nhận ra Lòng Chúa đang Thương Xót từng người, 
và ban ân lộc cho từng người “như mưa xuống trên ruộng người lành, lẫn 
ruộng kẻ dữ’. Thiên Chúa không bất công nhưng Ngài khôn ngoan và cân 
nhắc cho con cái Ngài từng chút một, từng việc nhỏ. Ngài luôn dành cho 
chúng ta những gì tốt nhất theo ý Ngài, không phải tốt nhất theo ý của chúng 
ta. Mà, ý tốt nhất của Thiên Chúa là “để chúng ta được cứu rỗi”, “để chúng 
ta được sống đời đời” kẻo uổng công trình trút hết giọt máu, giọt nước cuối 
cùng để chết đi vì yêu rồi sống lại vì yêu, sống lại để người mình yêu được 
sống lại. 
Trở lại câu chuyện của chị đạo dòng, thiết tưởng, chị phải nhận ra rằng Chúa 
đã ban cho cả họ tộc của chị, và cho chồng chị nữa một ơn đặc biệt là sống 
nghèo hèn thanh thoát trước của cải phù vân, sống cho danh Thiên Chúa cả 
sáng, cho Nước Thiên Chúa trị đến… là đã sống trước cuộc sống phục sinh 
ngay trên dương thế này rồi. Như vậy, chắc hẳn sẽ khác với những người 
đang sống ở trần gian mà không tin có đời sau, không tin sự sống lại,  không 
dám chắc một cuộc sống mai hậu chứ? Hơn nữa, của cải vật chất Chúa ban 
cho là để chúng ta sử dụng cho được Nước Trời, được sống đời đời, nào 
phải để chúng ta hưởng dùng cho thoải mái ở đời này đâu. 
Tôi không dám giải thích gì cho chị, người kể. Nhưng bất ngờ, qua một chị 
bạn của chị, tôi mới hiểu một nguyên nhân vui vui là: “Người ta lên đời cả 
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rồi, bạn chị, đứa thì Air Blade, đứa thì Atila, đứa còn có chiếc 7 chỗ, còn 
chị, ngồi sau chiếc cánh én cũ rích mà mắc cỡ…”. 
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có thể giống như chị kia, luôn than thở 
trách móc Lòng Chúa Thương Xót bất công quá. Xin cho chúng con nhận ra 
lòng Chúa Xót Thương không bao giờ bất công cả, vì Chúa là Đấng Khôn 
Ngoan, luôn dành cho mỗi chúng con điều tốt nhất là cho chúng con được 
phục sinh trong Nước Thiên Chúa. Amen. 

PM. Cao Huy Hoàng 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 Sinh nhật lần thứ 85 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 

VATICAN. Ngày 16-4-2012, ĐTC Biển Đức 16 
đã tròn 85 tuổi. Nhiều điện văn từ các nơi đã được gửi về Vatican để chúc 
mừng ngài. 
ĐTC đã yêu cầu Đức ông bí thư riêng của ngài đừng tổ chức các buổi mừng 
trọng thể. Tuy nhiên, cũng có một số sinh hoạt: Ban sáng, ĐTC đã đồng tế 
thánh lễ tạ ơn trong nhà nguyện Paolina ở dinh Tông Tòa với một số HY, và 
các GM miền Bavaria, Đức TGM Chủ tịch Robert Zollitsch, và anh ruột của 
ngài là Đức Ông Georg Ratzinger; trong số những người tham dự có thủ 
tướng bang Bavaria, Ông Horst Seehofer và phái đoàn 170 người. 
Đầu thánh lễ, ĐHY Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã đại diện 
mọi người chúc mừng ĐTC và cám ơn ngài vì việc phục vụ dành cho Giáo 
Hội hoàn vũ và giáo huấn của ngài. ĐHY gọi triều đại của Đức Giáo Hoàng 
Biển Đức 16 thực là một món quà của Giáo Hội Đức dành cho Giáo Hội 
hoàn cầu. 
Sinh nhật của ĐTC được nối tiếp với kỷ niệm 7 năm ngài được bầu làm 
Giáo Hoàng, vào ngày 19-4 năm 2005. Chiều ngày 20-4, tổng thống Italia, 
ông Napoletano, tổ chức một buổi hòa nhạc ở thánh đường Phaolô VI để 
mừng ĐTC. 
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Cha Lombardi Giám đốc 
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Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết có hai tâm tình trong hai dịp kỷ niệm 
này, trước tiên là tâm tình cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị Giáo 
Hoàng hướng dẫn Giáo Hội trong sự can đảm, hiền từ và đức tin. Đây thực 
là một hồng ân của Chúa. Tâm tình thứ hai là lòng ngưỡng mộ: tuy bắt đầu 
sứ vụ cai quản Giáo Hội hoàn vũ ở tuổi khá cao, nhưng triều đại của ĐTC 
đương kim thật là phong phú và khẩn trương, với nhiều cuộc viếng thăm, và 
những biến cố rất quan trọng, sứ vụ giáo huấn phong phú . Vì thế, chúng 
ta phải nói rằng những gì ĐTC làm được trong 7 năm qua, thật là một điều 
đáng ngưỡng mộ". 
Nhìn lại 7 năm qua, Cha Lombardi cho biết những vấn đề mà ĐTC cảm thấy 
cần quan tâm hơn cả, đó là sự tục hóa, quên lãng Thiên Chúa, trào lưu duy 
tương đối và tình trạng nhiều người ngày nay đánh mất sự tham chiếu định 
hướng. Về tình hình Giáo Hội, điều làm ĐTC đau buồn, chắc chắn là sự kiện 
nhiều người không sống hợp với đức tin và không trung thành với sứ mạng, 
với phẩm giá. Trong những năm qua và hiện nay, chúng ta cũng đau lòng 
nhận thấy các cuộc thảo luận về nạn lạm dụng tình dục. 
Tuy nhiên, Cha Lombardi cũng nói rằng "ĐTC là một con người của đức tin, 
một tín hữu chân thực. Ngài là người có thể giúp đỡ và phục vụ Giáo Hội 
như một đá tảng của đức tin, vì ngài là người đầu tiên tin tưởng. Theo nghĩa 
đó, đức tin là nguồn mạch mang lại sự thanh thản và niềm vui sâu xa mà 
không ai có thể tước đoạt. Căn cội sự thanh thản trong tâm hồn ĐTC Biển 
Đức XVI chính là đức tin, và từ đó cũng nảy sinh niềm hy vọng". (SD 16-4-
2012) 

G. Trần Đức Anh OP 

Hơn 10,000 tín hữu Kitô giáo và Ấn giáo cùng cử hành Lễ Phục Sinh 

Bhubaneshwar, Ấn Ðộ (AsiaNews 12/04/2012) - Theo tin từ hãng tin 
Asianews, phát đi hôm 12 tháng 04 năm 2012, thì lần đầu tiên, hơn 10,000 
tín hữu Kitô giáo và Ấn giáo cử hành lễ Phục Sinh với nhau ở bang Orissa 
của Ấn Ðộ. Ðáng chú ý nhất, việc cử hành được tổ chức ở khu đất của 
Trường Công Giáo Vijaya thuộc Raikia, quận Kandhamal, hiện trường của 
những vụ tàn sát bạo lực chống Kitô giáo vào năm 2008 của các phần tử quá 
khích Ấn giáo. 

Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, gồm trẻ em, người già, phụ nữ, các 
chính trị gia, viên chức chính phủ, trưởng làng, tu sĩ và nữ tu, đã tham dự 
một nghi thức cầu nguyện dài 12 giờ và tham gia vào các cuộc gặp gỡ văn 
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hoá khác nhau. 

Sau những bài hát, những bài đọc Kinh Thánh và lời cầu nguyện, các Kitô 
hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau đã trình diễn các màn độc tấu, biểu 
diễn và vũ hội nhỏ. 

Cha Jorlal Singh, thuộc Giáo xứ Ðức Mẹ Bác Ái thuộc Giáo phận Raikia 
cho Hãng tin AsiaNews hay: "Mục tiêu của chúng tôi là củng cố sự hiệp 
nhất của mình và trở nên chứng tá Kitô giáo cho tất cả mọi người". Phát biểu 
về buổi lễ, cha Ajaya Sabhasundar cho hay: "Sự sống lại của Chúa Giêsu 
đem lại niềm hy vọng mới để vượt qua những khó khăn trong đời sống. Ðó 
là một cơ hội để làm việc cho hòa bình, công lý và hiệp nhất trong xã hội Ấn 
Ðộ". 

Ðã có 25 dự tòng gia nhập Giáo hội Công giáo trong dịp lễ Phục sinh 
2012 tại Giáo xứ  

`Việt Nam Paris 

Paris (VietCatholic News 12/04/2012) - Hôm lễ Phục sinh mùng 08 tháng 
04 năm 2012, Giáo xứ Việt Nam Paris đã đón nhận thêm 25 anh chị em gia 
nhập Giáo hội, trong đó có giáo sư Vũ Quốc Thúc. Ðây là một hồng ân 
nhưng không mà Chúa đã ban cho Giáo xứ Việt Nam tại Paris. 

Trước và sau nghi lễ rửa tội, trong dịp trao đổi về "lý do tại sao tôi tin", một 
anh thanh niên kể rằng: "Cách đây đúng 4 năm, em không phải là Công 
giáo, nhưng thích sinh hoạt và du lịch, đã ghi danh dự ngày Quốc Tế Giới 
trẻ tại Sydney. Em đã gặp được vài người bạn. Gương bác ái của họ làm em 
xúc động và suy nghĩ rồi quyết định đi sinh hoạt theo họ. Trong các sinh 
hoạt đó, em gặp được một thiếu nữ Công giáo. Em muốn xây dựng cuộc đời 
lâu dài với nàng và để đảm bảo hạnh phúc lâu bền gia đình, em đã xin học 
giáo lý vào đạo". 

Về phần giáo sư Vũ Quốc Thúc, trong bữa tiệc tiếp tân chúc mừng, do Hội 
Ái Hữu Ðại Học Ðà Lạt tại Âu Châu, quy tụ các cựu giáo sư và sinh viên 
Viện Ðại Học Ðà Lạt, tổ chức sau lễ rửa tội, ông đã đặc biệt nhắc đến ba 
điều ông đã thấy và đã tin. 

Ông đã thấy ơn Ðức Mẹ. Ông kể rằng "Tôi còn nhớ vào năm 1976, trong lúc 
tinh thần hoang mang, chờ người ta đến bắt mình đi "cải tạo", chưa biết 
tương lai sẽ ra sao, một lòng chỉ muốn ra khỏi nước. Lúc đó tôi đã lên cầu 
xin Ðức Mẹ ở Bình Triệu. Nhà tôi ở Saigon, gần nhà thờ Dòng Chúa Cứu 
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Thế, đường Kỳ Ðồng, có tượng Ðức Mẹ Lộ Ðức. Trong lúc hoang mang, tôi 
đến cầu Ðức Mẹ. Hôm đó tôi đã lên Bình Triệu và đã có sự linh ứng. Tôi có 
lời nguyện, tôi xin Ðức Mẹ cứu cho vợ chồng tôi và bốn con còn nhỏ ra 
được ngoại quốc, thì tôi sẽ xin nguyện đem tất cả những năm còn lại trong 
đời tôi, trước hết để tranh đấu cho dân tộc, và tranh đấu cho tôn giáo. Sau 
khi tôi vừa cầu nguyện xong, thì tượng Ðức Mẹ sáng rực lên và trong lòng 
tôi thấy bồi hồi vô cùng, và sau lần đó tôi đã vận động và sang được bên 
Pháp này. Còn nhiều chuyện tôi không muốn nói ra đây, nhưng quả thật là 
linh ứng". 

Từ khi sang Pháp, ông thường xuyên gặp một người cựu học trò ở Trường 
Chính Trị Kinh Doanh Ðại Học Ðà Lạt khi xưa, khóa I, 1964-1968. Ông đã 
thấy gương đức tin của anh. Ông quyết định xin học giáo lý, vào đạo Công 
giáo, giữ lời hứa với Ðức Mẹ Fatima Bình Triệu. Ông xin anh làm bõ đỡ 
đầu. Ðó là anh Lê Ðình Thông. Ông nói: "Trong việc đi tìm Chúa, người mà 
tôi phải cảm tạ vô cùng, cảm tạ rất đặc biệt là giáo sư Lê Ðình Thông. Anh 
Thông quả thực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, có lẽ đến cả chục năm nay, tôi đã 
tâm sự với anh về bao nhiêu những vấn đề đã khiến cho tôi phải trăn trở. Và 
khi tôi nói đến chuyện trăn trở của tôi về cõi thiêng liêng thì chính anh đã có 
những lời tâm tình làm tôi cảm động, và chính anh đã giúp tôi làm các thủ 
tục và luôn luôn dìu dắt tôi để cho tôi khỏi mệt nhọc. Và hôm nay, anh 
Thông đã đối xử với tôi, quả thật không khác chi là một người anh em ruột 
thịt, xin cám ơn anh, cám ơn anh". 

Giáo sư Vũ Quốc Thúc muốn xin được rửa tội công khai và trang trọng theo 
đủ các nghi thức của Giáo hội, như mọi tân tòng khác, như một biểu lộ và 
dấu chứng làm chứng nhân, công khai công bố đức tin của mình. 

Giáo sư Vũ Quốc Thúc là cựu Khoa Trưởng Trường Luật Khoa Sài Gòn, 
cựu Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cựu Giáo sư Đại học Paris 
XII, đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị 
Việt Nam Cộng Hoà. Nhiều người xem ông là chứng nhân của lịch sử, đã 
theo sát những thăng trầm của đất nước trong một giai đoạn kéo dài trên nửa 
thế kỷ.  

Người tín hữu Trung quốc mừng lễ Phục Sinh lặng lẽ dưới áp lực của 
công an 

Bắc Kinh, Trung Quốc (AsiaNews, Vietcatholic 8/04/2012) - Theo tin từ 
hãng thông tấn Asianews hôm 08 tháng 04 năm 2012, thì năm 2012, lễ Phục 
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Sinh được cộng đoàn Công giáo thầm lặng ở Trung Quốc cử hành "rất kín 
đáo". Thực tế là nhiều vị lãnh đạo cộng đoàn, các giám mục và linh mục, bị 
công an triệu tập để làm việc và thậm chí đã phải chịu đựng những tuần lễ 
tuyên truyền về chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền. Một số nhà quan sát 
Giáo hội đã thấy rõ một chiến dịch đang được tiến hành nhằm "chuyển biến" 
các cộng đoàn này vào Giáo hội chính thức thuộc nhà nước. 

Một linh mục thuộc cộng đoàn thầm lặng cho hãng thông tấn AsiaNews hay: 
"Năm nay, chúng tôi sẽ cử hành Lễ Phục Sinh trong lặng lẽ và thận trọng, 
không có bất kỳ nghi thức long trọng nào. Vào những năm khác, chúng tôi 
đã phải tìm địa điểm đủ lớn để có thể cùng nhau cử hành. Năm nay, chúng 
tôi đã cử hành lễ Phục Sinh trong các nhóm nhỏ. Giống như mọi năm, cũng 
có rửa tội cho người lớn và trẻ em. Trong giáo xứ của tôi có 10 người. Năm 
nay ít hơn bình thường vì chúng tôi muốn nâng cao mức đào tạo, và thực 
hiện theo các quy tắc của Giáo hội, dạy giáo lý ít nhất là một năm". 

Cũng theo vị linh mục này, sự thận trọng và lặng lẽ năm nay do thực tế là 
công an manh động hơn: vào tháng Mười sẽ có sự thay đổi lãnh đạo, với chủ 
tịch mới và thủ tướng mới thay thế cho Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo. 

Vị linh mục này nói rằng ngài và những linh mục khác đã nhận được lời mời 
từ công an triệu tập để "trò chuyện". Ở Ôn Châu (Chiết Giang), Ðức cha 
Peter Shao Zhumin, Ðức Giám mục Phụ tá, và cha chưởng ấn Paul Jiang 
Sunian, đã bị công an mời làm việc hôm 19 tháng Ba vừa qua, đồng thời bắt 
tham gia khóa học kéo dài một tuần. Ðức Giám mục Shao, 49 tuổi, hiện 
chăm sóc cộng đoàn thầm lặng ở Ôn Châu, được Tòa Thánh bổ nhiệm và tấn 
phong giám mục vào năm 2007, nhằm đẩy mạnh sự hòa nhập giữa 2 cộng 
đoàn chính thức và không chính thức. Tòa Thánh quyết định Ðức cha Shao 
là giám mục phụ tá, trong khi Giám mục chính tòa là Ðức cha Vincent Zhu 
Weifang. Hai cộng đoàn này đang nỗ lực để hòa nhập với nhau. Nhưng công 
an đang cố gắng tìm cách thúc đẩy cộng đoàn hầm trú trở thành một phần 
của Giáo hội chính thức, bằng cách đăng ký gia nhập Hiệp hội Yêu nước và 
ý định một Giáo hội độc lập với Ðức Giáo hoàng. 

Ðại hội suy tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ 12 tại Long Beach, 
California, Hoa Kỳ 
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Hoa Kỳ (VietCatholic News 17/04/2012) - Hôm Chúa nhật ngày 15 tháng 4 
năm 2012, Ðại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 12, do Phụ tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngọai và Cơ Sở Truyền Thông Ðức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp, đã được tổ chức tại Hội trường Walter Pyramid của Ðại học California 
State University thuộc thành phố Long Beach. 

Với sự quy tụ của 5,000 người tham dự từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ cũng 
như từ một số quốc gia Âu châu và cả Úc châu, Ðại hội đã diễn ra từ 9 giờ 
sáng đến 6 giờ chiều với nhiều phần khác nhau như Hát Ca ngợi, Khấn Lòng 
Chúa Thương Xót, Giảng Thuyết, Chứng từ Cảm nghiệm Hồng ân, Kịch và 
Ca vũ về Lòng Chúa Thương Xót, Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và Cầu 
nguyện Chữa lành. 

Về phần Ca, Vũ và Kịch do các ca đoàn Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ca đoàn 
thiều nhi Sêraphim, Nhạc đoàn Thương Xót, Nhóm Cầu nguyện Magnificat 
ở Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach đảm trách; riêng Ca đoàn Tổng 
hợp Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Los Angeles phụ trách 
trong Thánh lễ đại trào. 
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Giảng thuyết do cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, Dòng Chúa Cứu Thế, và cha 
Anthony Ðào Quang Chính. Trong phần Cảm Nghiệm Hồng Ân, có 5 người 
lên làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong đó 
có chứng từ của Nữ ca sĩ Carol Kim về việc chị đã được ơn Chúa để trở 
thành người Công giáo trong dịp Lễ Phục sinh năm nay. 

Cao điểm của Ðại hội là Thánh lễ đại trào lúc 2 giờ chiều do Ðức cha 
Mátthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn, chủ tế 
cùng với sự đồng tế của Ðức cha Joseph Sartoris, Giám mục phụ tá nghỉ hưu 
của Tổng Giáo phận Los Angeles, và 30 linh mục từ nhiều nơi đến, kể cả từ 
Việt Nam. 

Trong bài giảng thật súc tích, Ðức cha Mátthêu Khôi đã trình bày cho mọi 
người thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người như thế 
nào và đến lượt người Kitô hữu cũng phải đáp trả tình Chúa bằng hành động 
thương xót đối với tha nhân. 

Ðược biết, vào năm 2000 sau khi Ðức Chân phước Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II quy định Ngày Chúa nhật thứ 2 Mùa Phục sinh là Ngày Lễ Kính 
Lòng Chúa Thương Xót, theo mặc khải của Chúa Giêsu cho Thánh nữ 
Faustina Kowalska, thì kể từ năm 2001, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải 
Ngọai và Cơ Sở Truyền Thông Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng với nhiều anh 
chị em thiện nguyện cũng như những ân nhân đã không tiếc công sức để tổ 
chức Ðại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót hằng năm thành một ngày lễ 
để mọi người cùng đến ca ngợi tình yêu thương bao la của Thiên Chúa cũng 
như khấn xin Ngài đoán thương đến những nhu cầu của họ. Cũng như mọi 
năm, việc vào Hội trường tham dự Ðại hội, cũng như việc đậu xe, ăn trưa 
đều miễn phí. Tuy nhiên, cũng hơi đáng tiếc một điều là, một số người đến 
Ðại hội đã phải ra về vì quy định về an toàn của Ðại học không cho phép số 
người tham dự vượt quá con số 5,000 người. 

Trong những kỳ Ðại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót được tổ chức 
trước đây cũng tại Hội trường Ðại học California State Long Beach vào 
những năm 2008, 2009 và 2010, số người tham dự đã vượt quá con số dự 
kiến. Ban Tổ chức Ðại hội rất mong mọi người thông cảm và hứa sẽ cố gắng 
tìm cách để tất cả đều có cơ hội đến tham dự Ðại hội vào năm sau không gặp 
phải tình trạng này nữa. 

Ngày Hội nghị cuối cùng Khóa họp Thường niên kỳ I năm 2012 của Hội 
đồng Giám mục Việt Nam 



 13

Xuân Lộc, Việt Nam (WHÐ 13/04/2012) - Hôm 12 tháng 04 năm 2012, Hội 
nghị Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam bước vào ngày thứ ba với những góp ý 
cuối cùng cho Quy chế và Nội quy của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, góp 
ý cho bản thảo Quy chế Hội đồng giáo xứ, làm rõ một vài yếu tố giáo luật về 
tuổi kết hôn. Sau đó, Ðức cha giáo phận Nha Trang chia sẻ về việc đào tạo 
linh mục, cách riêng về mặt tri thức và việc liên kết của Ðại chủng viện Sao 
Biển với Ðại học Urbaniana ở Roma. Suốt buổi sáng còn lại, các Ðức Giám 
mục bàn thảo về việc xây dựng các trụ sở thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt 
Nam trong tương lai. Sau cùng, các Ðức cha thống nhất với một ý chung, là 
cần phải tách bạch ba nhu cầu khác nhau của Giáo hội tại Việt Nam: 1/ nhu 
cầu cấp thiết nhất hiện nay là một trụ sở cho văn phòng Tổng thư ký Hội 
Ðồng Giám Mục gồm cả các Ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục; 2/ kế 
đến, trong tương lai xa hơn, nhu cầu về một học viện hay chủng viện giáo 
hoàng tương tự như Giáo hoàng học viện trước đây; 3/ Trụ sở Hội Ðồng 
Giám Mục Việt Nam đặt tại Hà Nội. 

Buổi chiều, các Ðức cha còn tiếp tục trao đổi về Học viện thần học rất sôi 
nổi. Ðể đào tạo một hàng linh mục với chuyên môn cao, hướng đến mục tiêu 
đào tạo toàn diện, mức độ đều cả về trí thức, nhân bản, thiêng liêng và mục 
vụ, hay thiên về trí thức hơn; học viện sẽ chỉ dành cho linh mục, hay mở 
rộng cho tất cả mọi người, còn là những lựa chọn phải làm. 

Thời giờ còn lại, Hội nghị lắng nghe Ðức cha Giáo phận Cần Thơ trình bày 
thỉnh nguyện xin phong thánh cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp; 
thỉnh nguyện này được toàn thể Hội Ðồng Giám Mục bày tỏ sự hiệp thông 
và đồng tình. Một vài chi tiết cuối cùng xác định Ban Xây dựng công trình 
Ðức Mẹ La Vang; về mục vụ truyền thông. Sau cùng, Hội nghị cũng đề cử 
hai Ðức cha Phaolô Bùi Văn Ðọc và Phêrô Nguyễn Văn Ðệ làm đại biểu 
Giáo hội Việt Nam cùng với hai đại biểu đương nhiên là Ðức cha chủ tịch 
Hội Ðồng Giám Mục và Ðức hồng y, đi dự Hội Nghị Khoáng Ðại của Liên 
Hội Ðồng Giám mục Á châu (FABC). 

Kết thúc những ngày hội nghị, Ðức cha chủ tịch nói lên cảm tưởng và lòng 
biết ơn đối với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, với bao ơn 
lành Ngài đã ban cho trong những ngày hội nghị vừa qua; cám ơn các Ðức 
cha hiện diện và đóng góp với hết lòng yêu mến quảng đại và trách nhiệm để 
chăm lo cho lợi ích chung của Dân Chúa. 

Trong giờ chầu Thánh Thể và kinh tối, toàn thể Hội Ðồng Giám Mục Việt 
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Nam sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen, cảm mến, chúc tụng tình 
thương bao la của Thiên Chúa quan phòng đưa Hội nghị đến kết thúc tốt 
đẹp. Hội nghị dành sáng thứ sáu 13/04 hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc 
khánh thành ngôi nhà mới của Tòa Giám mục và Ðại chủng viện thánh 
Giuse Xuân Lộc. 

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi giáo dân bảo vệ tự do tôn giáo 

Washington, Hoa Kỳ (Apic 16/04/2012) – Hôm 12 
tháng 04 năm 2012, Ủy Ban Ðặc Nhiệm (commission ad hoc) về Tự Do Tôn 
Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã công bố một văn kiện có tựa đề: 
“Tự do đầu tiên và quý giá nhất của chúng ta: tuyên ngôn về tự do tôn giáo”, 
nhằm vận động anh chị em giáo dân dấn thân bênh vực tự do tôn giáo, 
chống lại những luật pháp bất công của Chính phủ tổng thống Obama về 
chương trình bảo hiểm sức khoẻ. 

Ðối với các Giám mục Hoa Kỳ, những tín hữu Công giáo cần phải chống lại 
những đạo luật bất công. Ðây là một bổn phận của công dân, và là một đòi 
buộc của đức tin. Các ngài đề nghị thời gian “15 ngày tranh đấu cho tự do 
tôn giáo”, bắt đầu từ ngày 21 tháng 06, ngày lễ phụng vụ kính hai thánh 
Gioan Fisher và thánh Tôma More, và kéo dài cho tới ngày 04 tháng 07 năm 
2012, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. 

Trong thời gian đặc biệt 15 ngày này, các Giám mục khuyên các tín hữu hãy 
cầu nguyện, học hỏi giáo lý và có những hành động công khai khác, nhắm 
nhấn mạnh đến “phần gia tài tự do” vừa có đặc tính Hoa Kỳ vừa có đặc tính 
Kitô giáo. 

Cách riêng, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi từng giáo phận và từng giáo xứ 
trong toàn quốc hãy chọn một ngày đặc biệt trong thời gian 15 ngày nói trên, 
để tổ chức một biến cố riêng ủng hộ cho sự tự do tôn giáo. Tất cả những 
hoạt động này được liên kết trong một chiến dịch toàn quốc nhằm ủng hộ 
cho tự do tôn giáo. 

Trong văn kiện nói trên, các Giám mục Hoa Kỳ cũng đã nêu ra rõ ràng 
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những hành động cụ thể chống lại tự do tôn giáo mà Phân Bộ về Sức Khoẻ 
và các Dịch Vụ Xã Hội của chính phủ tổng thống Obama đang khai triển, 
bao gồm cả việc ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, cung cấp miễn phí 
những loại thuốc phá thai, mặc cho những chống đối của Công giáo muốn 
trung thành với các nguyên tắc luân lý của đức tin. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Giỗ 100 ngày cụ Dominic Lương Văn Lân 

Nhân ngày Giỗ 100 ngày của thân phụ anh chị Ngọc-Liên, anh chị trân trọng 
kính mời cha Quản Nhiệm và toàn thể CĐ ĐMLV đến tham dự thánh lễ cầu 
nguyện cho linh hồn cụ Dominic vào lúc 12:00 pm ngày thứ Bẩy 28/4/2012 
tại tư gia: 34280 Judith Rd. Winchester, CA 92596. 

Sau Thánh Lễ kính mời cha và toàn thể quý vị cùng chia sẻ với gia đình anh 
chị trong bữa cơm giỗ thân phụ. 

Anh chị Ngọc-Liên trân trọng kính mời. 

Giỗ 100 ngày cụ Inhaxiô Vũ Văn Mão 

Nhân ngày Giỗ 100 ngày của thân phụ anh chị Thu-Oanh và anh chị Khôi-
Tuyết, các anh chị trân trọng kính mời cha Quản Nhiệm và toàn thể CĐ 
ĐMLV hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Inhaxiô và vui lòng 
bớt chút thời giờ đến chia sẻ với gia đình trong bữa cơm giỗ thân phụ vào 
ngày CN 29/4/2012 tại tư gia anh chị Thu-Oanh ngay sau Thánh Lễ CN. 

Anh chị Thu-Oanh & Khôi-Tuyết trân trọng kính mời. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
DỰ TIỆC CƯỚI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG LẤY NHAU KHÔNG HỢP 
LẼ ĐẠO THÌ BỊ VẠ TUYỆT THÔNG ? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Tôi được hai người cho biết 2 việc như sau : 
1-  Bên Việt Nam, có nơi đã ra vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của đôi 
hôn nhân nào rơi vào trường hợp “rối” chưa được tháo gỡ nhưng cứ lấy 
nhau và tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng...? 
2- Một linh mục đang coi một Cộng Đoàn Việt Nam ở Mỹ đã rửa tội cho 
người tân tòng ngày Thứ sáu Tuần Thánh (Good Friday) lấy cớ là  Cộng 
Đoàn không có Lễ Vọng Phục Sinh tối thứ bảy. Linh mục này còn 
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“thêm sức” cho người tân tòng nhưng nói đó là “tạm thêm sức “ thôi, chờ 
ngày được Giám Mục cho thêm sức thiệt !!! 
Tôi thực quá  ngạc nhiên và không hiểu được  về 2 việc kể trên. Nhưng nếu 
đó là sự thật đã và đang xảy ra như người ta đã kể lại thì quả thực đây là 
những điều đáng nói lên để mọi người cùng suy nghĩ. 
I -  Trước hết, về vấn đề vạ Tuyệt Thông (Anathema = Ex-
communication): đây là một hình phạt nặng  nhất mà Giáo Hội bất đắc dĩ  
phải tạm thời áp dụng cho một thành viên nào của Giáo Hội như giáo sĩ 
(Giám mục, linh mục, phó tê) tu sĩ hay giáo dân. Bất đắc dĩ vì không còn 
chọn lựa nào khác đối với ai đã cố  tình vi phạm và  ngoan cố không chịu 
nhìn nhận lỗi đã làm liên quan đến các phạm vi tín lý, giáo lý, luân lý,  giáo 
luật, phụng vụ  và  kỷ luật bí tích của Giáo Hội.   
Căn cứ theo bộ Giáo Luật mới ban hành năm 1983 thì có một số trường 
hợp nghiêm trọng  phải áp dụng vạ tuyệt thông như sau: 
Nhưng trước hết, chúng ta cần đọc kỹ  Giáo luật số 1318 qui định rõ ràng 
thế này:  “Nhà lập pháp chỉ nên ngăm đe hình phạt tiền kết (Latae 
sententiae) khi phải chống lại vài tội phạm đặc biệt cố tình phạm, mà hoặc 
chúng có thể gây gương xấu lớn, hay không thể phạt hữu hiệu bằng hình 
phạt hậu kết (Ferendae sententiae)... Ngoài ra  chỉ nên thiết lập các vạ, nhất 
là vạ tuyệt thông một cách hết sức hạn chế và dành cho những tội khá 
nặng mà thôi.” 
Như thế có nghĩa là không phải ai muốn ra vạ tuyệt thông thì cứ tùy tiện mà 
làm, không cần biết xem có phù hợp với giáo luật, nghĩa là có lý do chính 
đáng để  làm hay không. Cũng cần nói ngay ở đây là giáo quyền địa 
phương - cụ thể là Giám mục Giáo phận - chỉ có thể ra vạ tuyệt thông hậu 
kết (ferendae sententiae) sau khi đã thất bại trong cố gắng thuyết phục can 
phạm nhìn nhận lỗi nặng đã phạm và bằng lòng sửa sai. 
Sau đây là những trường hợp vi phạm nặng phải áp dụng vạ tuyệt  thông 
tiền kết (latae sententiae) theo  Giáo luật mới năm 1983, áp dụng chung 
trong toàn Giáo Hội Công Giáo: 
1- Giáo luật số 1364, triệt 1 nói rõ : người bội giáo (apostate), lạc giáo 
(heretic) hay ly giáo (schismatic) sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết. (latae 
sententiae) 
2- Giáo luật số 1367  phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho ai ném bỏ Bánh 
thánh (bánh đã được truyền phép trong Thánh lễ Tạ Ơn)  lấy hoặc giữ với 
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mục đích phạm thánh. (Sacrilege) 
3- Giáo luật số 1382 phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho Giám mục nào truyền 
chức Giáo mục cho người khác mà không có ủy nhiệm thư của Đức Thánh 
Cha. Người được truyền chức cũng bị chung vạ này. 
4- Giáo luật số 1370. Triệt 1 phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho ai hành hung 
Đức Thánh Cha. 
5- Giáo luật số 1388, Triệt 1 phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho Linh mục 
nào giải tội mà vi phạm trực tiếp ấn bí tích (ấn tòa giải tội = Seal of 
confessions). Triệt 2 : thông dịch viên giúp cha giải tội mà tiết lộ bí mật 
nghe được từ người xưng tội cũng có thể bị vạ tuyệt thông. 
6- Giáo luật số 1398 phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho ai phá thai hoặc giúp 
người khác phá thai có kết quả. 
7- Giáo luật số 1378 phạt vạ tuyệt thông tiền kết cho: 
a - Linh mục giải tội cho đồng lõa phạm tội nghịch điều răn thứ sáu 
b- không phải là linh mục mà dám cử hành Thánh Lễ cũng như giải tội cho 
người khác. 

Cũng xin giải thích thêm là vạ tuyệt thông tiền kết (latae sententiae) là vạ 
tự động (automatic excommunication) áp dụng cho người vi phạm điều gì 
đã cấm và chỉ Tòa Thánh được tháo gỡ mà thôi. 

Ngoài 7 trường hợp trên đây, tôi không thấy có khoản giáo luật nào cho 
phép phạt vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới của đôi vợ chồng không kết 
hôn theo đúng phép Đạo. 

Nhưng thử hỏi: ai không kết hôn hợp pháp theo giáo luật, hay nói nôm na 
là hợp phép Đạo,  thì có  tức khắc  bị vạ tuyệt thông tiền kết không, hay chỉ 
tạm thời không được phép xưng tội và rước Mình Thánh bao lâu tình trạng 
hôn phối chưa được giải quyết theo giáo luật ? 

Nếu kết hôn không hợp pháp theo giáo luật, tức là “rối”  mà không tức 
khắc bị vạ tuyệt thông theo giáo luật,  thì tại sao người đi dự tiệc cưới lại bị 
hình phạt nặng nhất này ? 

Giáo luật số 1347, triệt 1 nói rõ : Không thể tuyên kết cách hữu hiệu 
một vạ, nếu trước đó phạm nhân đã không được khuyến cáo ít là một 
lần để chấm dứt sự cố chấp và được dành một thời gian xứng hợp để 
hối cải. 
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Như thế có nghĩa là giáo quyền, trước hết,  phải cảnh cáo và dành cho can 
phạm thời gian để kịp nhận lỗi để khỏi bị trừng phạt cách nào thích hợp. 

Đành rằng  việc trai gái sống chung không kết hôn, (rất thông thường ở Mỹ 
và  Âu Châu)  hoặc vợ chồng  không kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội là 
gương xấu phải tránh, và ai sống trong tình trạng này là sống trong tội, nên 
tạm thời không được thông công với hai bí tích hòa giải và Thánh Thể, 
nhưng chắc chắn đây không phải là tội lớn lao đến mức phải bị vạ tuyệt 
thông tiền kết hay hậu kết được,  vì không có khoản giáo luật cũ mới nào 
cho phép làm việc này. Lại càng vô lý và bất công khi phạt những người đi 
dự tiệc cưới của họ. 

Trong thực tế thì ở đâu cũng vậy, ai được mời dự tiệc cưới thì người ta cứ 
đi chứ có ai đi hỏi giấy phép của đôi tân hôn xem họ có lấy nhau hợp phép 
Đạo hay không. Vả lại,  có nơi nào cha xứ  đã cấp giấy phép này cho ai 
chưa, và có luật nào buộc  những người muốn dự tiệc cưới của ai thì phải 
hỏi giấy phép này trước khi đi  để khỏi  bị vạ tuyệt thông ? 

Chắc chắn là không có nơi nào trong toàn Giáo Hội có luật này. 

Thêm nữa, nếu cha xứ mà  rao trên tòa giảng rằng đôi vợ chồng nào đó đã 
không kết hôn đúng phép đạo và ra vạ tuyệt thông cho ai đi dự tiệc cưới 
của họ, thì đó là hành vi bêu xấu công khai người khác (có thể bị truy tố ra 
tòa về tội public insult theo luật pháp Mỹ) mà không linh mục nào được 
phép làm vì lỗi đức ái và vi phạm đời tư của người khác. Linh mục –đặc 
biệt là cha xứ- chỉ có bổn phận dạy  hay giải thích rõ cho giáo dân biết  là 
phải kết hôn đúng theo giáo luật đòi hỏi thì mới được thông công bí tích 
với Giáo hội. Nghĩa là ai không tuân giữ thì không được thông công, hay 
cụ thể là tạm thời  không được xưng tội và rước Mình Thánh Chúa cho đến 
khi tình trạng hôn phối được giải quyết thỏa đáng theo giáo luật. 

Đó là trách nhiệm mục vụ của linh mục, cách riêng của các cha sở (pastor). 

Nhưng không hề có luật  nào trục xuất họ ra khỏi Giáo Hội với vạ tuyệt 
thông cả. Ở Mỹ, có biết bao cặp vợ chồng đã  sống chung và có con cái  
nhưng không hề kết hôn trong Giáo Hội mà có cha xứ nào dám nêu tên tuổi 
của  họ ra  cho giáo dân  biết hoặc từ chối không cho họ vào nhà thờ để dự 
lễ và cầu nguyện đâu ? Hay ngược lại,  chỉ cố gắng khuyên bảo và giúp họ 
sớm hợp thức hóa tình trạng hôn phối  để được thông công bí tích với mọi 
người trong giáo xứ hay cộng đoàn mà thôi. 
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Như vậy, nếu ở đâu làm chuyện “ngược đời”  là ra vạ tuyệt thông như câu 
hỏi được đặt ra thì chắc chắn giáo quyền của địa phương ấy đã lạm dụng 
quyền (abuse of power) để tự ban hành giáo luật riêng áp dụng cho địa 
phương mình. Nhưng thử hỏi: giáo quyền địa phượng có được phép tự tiên 
làm việc này không ??? Hay tại vì sống trong một xã hội mà luật pháp quốc 
gia không thống nhất áp dụng  đồng đều ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ,  nên 
“luật của giáo Hội địa phương” cũng tùy tiện lạm dụng theo luật pháp của 
xã hội ? 

Thế thì còn gì là hiệp nhất (unity) và hiệp thông ( communion) với Giáo 
Hội hoàn vũ  trong mọi phạm vi giáo lý, tín lý, luân lý,  giáo luật và phụng 
vụ nữa ? 

Nhưng thử hỏi : nếu lấy lý do tránh gương xấu để  phạt vạ tuyệt thông hậu 
kết cho những người đi ăn cưới của đô 

i tân hôn không kết hôn theo phép Đạo,  thì tại sao nhiều  việc khác,  không 
những là tai tiếng, là gương xấu to lớn công khai mà còn có tội về luân lý 
và giáo luật, thế mà  không hề  bị vạ tuyệt thông ? Cụ thể  như linh mục 
công khai có vợ con mà vẫn làm mục vụ trong bao nhiêu năm, công khai ra 
ứng cử vào cơ quan công quyền, hoặc làm tay sai cho chế độ để trục lợi cá 
nhân, có nơi giáo sĩ buôn thần bán thánh (tội Simonia) hiểu ngầm dưới 
danh nghĩa  “Trồng cây nhớ Bác” mà người ta đã rỉ tai nhau từ bao năm 
nay ở một số địa phương. 

Vậy tại  sao Giám mục địa phương  không ra vạ tuyệt thông cho những 
người này để làm gương cho người khác và bảo vệ uy tín và giáo luật của 
Giáo Hội ???.  Chưa hết, tại một số địa phương, cha xứ  đã áp dụng  cứng 
nhắc  luật cấm đồng tế trong tang lễ hay lễ cưới, dù cho linh mục là  họ 
hàng thân thích của người quá cố hay đôi tân hôn. Nhưng “khi quen biết “ 
và là người giầu có  thì lại cho hàng chục linh mục đồng tế và cho mang 
quan tài vào trong nhà thờ cũng như thân hành  ra nghĩa trang để làm nghi 
thức cuối cùng,  thay vì chỉ có “nghi thức ông Trùm” (ông trùm ra làm nghi 
thức cuối cùng ngoài nghĩa trang) như áp dụng cho những người nghèo, 
không thân quen!! 

Như vậy có công bằng và bác ái không,  và nhất là có tránh được hay còn 
tạo thêm gương xấu to lớn khiến giáo dân phải xa lìa Giáo Hội vì chủ chăn 
thiếu công bằng, bác ái của Phúc Âm  ??? 
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Và như thế thì còn gì là hiệu quả của việc Phúc Âm hóa môi trường, tức là 
mời gọi thêm nhiều người  nhận biết Chúa Kitô và gia nhập Giáo Hội của 
Người ??? ." 

"ai có tai nghe thì nghe”. Đó là lời Chúa. (Mc 4: 23; Lc 8:8) 

II-   Chuyện “lạ đời” thứ hai ở một Công Đoàn Công giáo Việt Nam ở 
Mỹ. 
Tôi thực không hiểu linh mục nào đang làm mục vụ ở đây đã học Thần học 
 bí tích và Phụng Vụ  ở đâu mà lại thực hành  “ngược đời” như một giáo 
dân thuộc Cộng Đoàn đã tố cáo như trên. 
Theo luật phụng vụ, thì ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) là ngày 
dành riêng để kính nhớ cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu trên thập 
giá , nên cấm  cử  hành mọi  nghi thức phụng vụ  kể cả tang lễ hay lễ cưới 
trong ngày  này. Vậy tai sao lại rửa tội cho người tân tòng (catechumen) 
vào ngày này ??? 
Nếu Cộng Đoàn không có Lễ Vọng Phục Sinh (Vigil Easter) thì có thể  rửa 
tội  vào  ngày Chúa Nhật Phục Sinh chứ tại sao lại làm trong ngày tưởng 
niệm Chúa chết là Thứ Sáu Tuần Thánh? 
Lại nữa, sở dĩ Giáo Hội dạy rửa tội, thêm sức cho người Tân tòng 
(catechumens) trong lễ Vọng Phục Sinh (tối thứ bảy Tuân Thánh) vì trong 
đêm này nước và lửa được làm phép để thắp sáng Nến Phục Sinh là Ánh 
Sáng Chúa Kitô Phục Sinh (Lumen Christi) và cử hành nghi thức tái sinh 
cho người mới nhập Đạo qua Phép rửa, nên không những phải  rửa tội cho 
người Tân tòng trong đêm này mà các giáo hữu đã được rửa tội rồi cũng 
phải tuyên xưng lại những lời hứa khi được rửa tội lúc còn bé. Ngoài ra, 
theo nghi thức nhập Đạo khai tâm  (RICA) dành cho người tân tòng , thì họ 
được lãnh 3 bí tích trong đêm Vọng Phục Sinh là rửa tội, thêm sức và rước 
Mình Thánh Chúa lần đầu. Ở các Giáo Phận, mọi linh mục đều được Giám 
Mục của mình ủy quyền (delegate) cho phép cử hành bí tích Thêm sức cho 
người tân tòng và việc ban bí tích này là thành sự và hợp pháp (valid and 
licit). Nghĩa là không có luật bí tích hay giáo luật nào nói là linh mục chỉ 
được “tạm thêm sức” chờ ngày được Thêm Sức thiệt cả. Chắc chắn như 
vậy. 
Do đó, ai nói và  làm như trên là không hiểu gì về Thần học bí tích và luật 
phụng vụ của Giáo Hội áp dụng thống nhất ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội. 
Tóm lại, mọi linh mục đều được mong đợi học hành đến nơi đến chốn để 
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khi thi hành sứ vụ (priestly ministries)  không tự ý mình làm những việc sai 
trái về phụng vụ và bí tích, khiến gây hoang mang và thiệt hại cho giáo dân 
chẳng may rơi vào trách nhiệm mục vụ của mình. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Giấy chứng nhận làm nguời 
Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người 
đàn ông lớn tuổi đi làm thuê. 
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc: 
- Vé tàu! 
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, 
cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra. 
- Ðây là vé trẻ em. 
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp: 
- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao? 
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé 
biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi: 
- Anh là người tàn tật ? 
- Vâng, tôi là người tàn tật. 
- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật. 
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp: 
- Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng 
nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em. 
Cô soát vé cười gằn: 
- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người 
tàn tật? 
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên. 
Anh chỉ còn một nửa bàn chân. 
Cô soát vé liếc nhìn, bảo: 
- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận 
tàn tật”, có đóng con dấu của Hội người tàn tật! 
Người đàn ông đứng tuổi giải thích: 
- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn 
tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy 
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ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám 
định… 
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần 
nữa trình bày với trưởng tàu, tôi là người tàn tật, tôi đã mua một chiếc vé có 
giá trị bằng vé của người tàn tật… 
Trưởng tàu cũng hỏi: 
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu? 
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau 
đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình. 
Trưởng tàu cũng không nhìn, cứ nhất quyết nói: 
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng 
nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được 
hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. 
- Anh mau mau mua vé bổ sung. 
Người đứng tuổi bỗng thẩn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và 
hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh 
nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc: “ Sau khi bàn chân tôi bị máy cán 
đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến 
về quê cũng không về được. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp 
mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lòng thương, tha cho tôi.” 
Trưởng tàu nói kiên quyết: 
- Không được 
Thừa dịp cô soát vé nói với trưởng tàu; 
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ. 
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý: 
- Cũng được! 
Một vị lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai 
gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi: 
- Anh có phải là đàn ông không? 
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại: 
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không? 
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải là đàn ông hay không? Anh đưa giấy chứng 
nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem? 
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Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói: 
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông già? 
Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói: 
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy 
chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông 
không phải đàn ông. 
Vị trưởng tàu tịt ngòi ngay không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra 
giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với vị lão thành: 
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi. 
Vị lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng: 
- Cô hoàn toàn không phải người!  
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé: 
- Ông ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không là người thì là gì? 
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói: 
- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận 
“người” của cô ra xem nào? 
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm 
lên một lần nữa. 
Chỉ có một người không cười. Ðó là người 
đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn 
trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết 
tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi 
thân, xúc động, hay thù hận.... 

“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để 
gió cuốn đi….” 

 
Nguyên nhân tội ác với linh mục, giáo dân và các trẻ em tại Chương 
Mỹ, Hà Nội: Sự phân biệt tôn giáo trắng trợn 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 
Mấy ngày nay, tin về việc linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình bị đánh tàn khốc 
đã lan nhanh trong TGP Hà Nội và cả nước. Nhiều câu hỏi được đặt ra là 
tại sao, nguyên nhân nào linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình bị đánh? Trả lời 
câu hỏi này không khó, chẳng cần điều tra thì ai ai cũng biết những kẻ côn 
đồ xông vào phá ngôi nhà dành cho trẻ mồ côi, không nơi nương tựa kia là 
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ai và ai là người tổ chức động thủ hành hung linh mục Giuse Nguyễn Văn 
Bình. 
Câu hỏi khó trả lời hơn, lại là tại sao trong một cái gọi là “nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa”, ngay ở Thủ đô, những hành động này diễn đi, diễn 
lại cứ đều đều đối với người công giáo – một bộ phận của dân tộc – lại được 
áp dụng liên tục như vậy mấy năm nay và quy mô ngày càng trắng trợn, 
khốc liệt hơn? 

 
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình - Chánh xứ Yên Kiện 

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình và ngôi nhà tình thương dành cho 
trẻ mồ côi 
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình, trước đây là Phó quản lý của Tòa TGM 
Hà Nội, rồi được bổ nhiệm về làm Phó xứ Thịnh Liệt, sau một thời gian, 
Tòa TGMHN bổ nhiệm ngài làm Chánh xứ Yên Kiện, thuộc huyện Chương 
Mỹ, Hà Tây. 
Tại đây, ngoài việc mục vụ chăm sóc các linh hồn, linh mục Giuse Nguyễn 
Văn Bình đã hỗ trợ khá nhiều Giáo họ, giáo xứ trong và ngoài khu vực. Đặc 
biệt, ngài đã thực hiện một số công việc giúp những trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn, không nơi nương tựa. Để làm được những việc như vậy trong điều 
kiện khó khăn về kinh tế, linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình đã thành lập 
một dự án sản xuất nước tinh khiết nhằm giúp bà con nơi đây có nước sạch 
để dùng, đảm bảo sức khỏe, tạo công ăn việc làm cho một số người và có 
kinh phí để giúp đỡ những trường hợp khó khăn trong cuộc sống, trong đó 
có các trẻ em bất hạnh. 
Thế rồi, từ đó tôi cũng không có thời gian gặp ngài, chỉ thỉnh thoảng vài câu 
chúc mừng qua điện thoại nhân dịp các ngày lễ, ngày tết. 
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Bỗng nhiên, ngày 4/3/2012, tôi nhận được điện thoại của ngài, ngài cho biết: 
Ngài có mua một mảnh đất, trên đó có căn nhà cấp 4 đã hỏng, nay sửa sang 
lại và đưa các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến tạm ở và coi sóc chỗ đó. 
Nhưng xe chở các cháu đến từ trưa đến giờ vẫn đang bị chính quyền giữ 
không cho các cháu xuống khỏi xe. 
Chúng tôi rủ nhau vào Gò Cáo, nơi đang xảy ra sự việc. Ở đó, căn nhà đã 
được sửa sang lại trên cơ sở ngôi nhà cấp 4 cũ, giếng nước và dấu tích còn 
đó. Diện tích căn nhà không lớn, chỉ mấy mét mặt đường. Xung quanh là 
những ngôi nhà đã xây dựng từ lâu, những ngôi nhà hai tầng, tường rào, 
cổng ốp đầy đủ bề thế đứng sừng sững. Nhưng điều lạ là trước hiên nhà, 
trong và xung quanh ngôi nhà mới sửa chữa, hàng đoàn người đứng rình rập 
ngăn cản. 
Tiếp xúc những người đang đứng đó, chúng tôi được giới thiệu gồm có Chủ 
tịch UB Mặt trận Tổ quốc Xã, Công an Xã, các đoàn thể như Phụ nữ, thanh 
niên, dân quân… đều thuộc xã Thủy Xuân Tiên đang bao vây khu vực. Khi 
chúng tôi hỏi lý do việc bao vây không cho các cháu xuống khỏi xe, trong 
khi trời mưa gió cả ngày? Họ cho biết là được lệnh của chính quyền ngăn 
cản vì đây là nhà trái phép. Chúng tôi nói với họ: “Một việc làm tốt đẹp cho 
những công việc xã hội, lẽ ra chính Mặt trận Tổ Quốc, Hội phụ nữ, Thanh 
niên là những nơi phải đứng ra lo việc này. Nhưng một linh mục đã làm 
thay việc đó thì lại ngăn cản?” Họ cho biết chỉ làm theo mệnh lệnh. Chúng 
tôi nói rằng: “Mặt Trận TQ, Công an, các hội đoàn không có trách nhiệm 
trong việc đến đây gây sự vì ngôi nhà trái phép hay phải phép. Việc đó là 
của chính quyền”. Thế rồi họ ra về và các cháu ở tạm vào đó đến nay. 

 
Ngôi nhà cấp 4 được mua và sửa lại cho các cháu ở tạm 
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Linh mục Bình cho biết: Mảnh đất này ngài ủy quyền cho một giáo dân mua 
lại, nguyên là của một sĩ quan quân đội được giao với thời hạn 50 năm, trên 
đó có ngôi nhà cấp 4 đã hư hỏng, nay sửa chữa lại dùng tạm nhằm cho mục 
đích từ thiện của mình. 

Thế rồi tưởng rằng mọi việc cũng qua đi, tôi không có thời gian chú ý đến 
nữa. 

Ngày 20/3/2012 khi có việc đi qua Chương Mỹ, linh mục Bình có nói với tôi 
là Phó Chủ tịch Huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông mời ngài đi ăn cơm trưa 
nhưng ngài không muốn đi một mình và muốn tôi lái xe đưa ngài đi cùng. 
Tôi đồng ý. 

Chúng tôi đến một quán ăn sang trọng bề thế, ông Phó Chủ tịch huyện 
Chương Mỹ Vũ Văn Đông đến hỏi han chủ nhà hàng như với người thân 
thiết. Chủ nhà hàng mừng rỡ như gặp khách ruột và dẫn chúng tôi vào một 
phòng riêng. Ở đó, ngoài Phó Chủ tịch Huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông 
còn có một người lái xe, cha Bình và tôi. 

 
Vũ Văn Đông, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ, tổ trưởng Tổ công tác 427 

về vấn đề của linh mục Bình 

Phó chủ tịch Huyện Chương Mỹ: Lấy ngân sách xã mua lại để đập, nếu 
không được thì sẽ không bàn nữa 

Bữa cơm hôm đó, ông Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông giới 
thiệu mình là Tổ trưởng tổ 427 của Huyện lập ra để xử lý vụ này và hôm nay 
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ông có toàn quyền giải quyết vụ việc. Nếu hôm nay mà không giải quyết 
được, thì sẽ thôi không bàn nữa. 

Mở đầu, ông nói rằng đây là khu đất của Quốc Phòng, nên việc giao đất là 
sai, có trách nhiệm là của huyện trong vụ này. Mặt khác đây là đất trồng cây 
lâu năm, không được xây dựng nhà… 

Cách giải quyết được ông nêu ra, là UBND Xã sẽ đứng ra mua lại khu đất 
này cộng với số tiền mà linh mục Bình đã bỏ ra mua đất và xây dựng, còn 
nếu Chú Bình (cách gọi của ông PCT huyện) giữ nguyên quan điểm là tôi 
không cần bồi hoàn, đất của tôi mua thì tôi cứ dùng thì không bàn nữa(!). 
Nếu chú Bình đồng ý, ngay chiều nay sẽ xuất ngân sách xã để mua lại. Điều 
đặc biệt là ông nói sau khi bán cho xã, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm tiền thuê 
người đập ngôi nhà đó(?). Rồi ông lại cho biết là sẽ làm dự án nhà trẻ ở vị trí 
đất này. 

Đợi ông nói xong, tôi hỏi lại: Theo anh, đất này của Bộ Quốc Phòng, tại sao 
huyện, xã lại giao đất 50 năm cho dân? Đất 50 năm không được làm nhà, 
vậy những ngôi nhà xung quanh xây kiên cố 1, thậm chí cả 2 tầng hàng rào 
kiên cố thì đó có phải là đất trồng cây lâu năm không? Lý do gì mà việc sửa 
chữa một ngôi nhà hư hỏng thì các anh làm khó khăn buộc phải bán lại để 
đập, còn những nhà khác thì vẫn bình an? Tại sao anh bảo đây là đất của Bộ 
Quốc phòng mà anh lại đập cái nhà này đi để làm nhà trẻ? 

Với những câu hỏi đó, ông Phó Chủ tịch Huyện Chương Mỹ Vũ Văn Đông 
chỉ trả lời “Không bàn đúng sai, nhưng phải đập”. Ông cũng tỏ ra rất “tử tế” 
đối với linh mục Nguyễn Văn Bình là “Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với 
linh mục Xuyên, Linh mục Xuyên đề nghị để linh mục Bình không thiệt hại 
về kinh tế”(?). 

Nhưng chỉ một câu hỏi: “Vậy đề nghị anh là Tổ trưởng giải quyết vấn đề 
này, có đầy đủ dữ kiện trong tay, anh cho biết việc mua đất, sửa nhà của 
linh mục Bình ở đây có chỗ nào sai?” thì ông Đông không thể trả lời. Ông 
Đông giơ ra một nắm các quyết định, báo cáo trong tay, tôi đề nghị ông cho 
xem một bản nhưng ông không đồng ý, (những văn bản liên quan đến vụ 
việc này, cho đến khi bị đập nhà và linh mục Bình bị đánh vẫn không hề 
được giao, được tiếp xúc). Trong văn bản ông Đông giơ ra trên bàn ăn, có 
một tờ ghi “Việc xây dựng công trình tôn giáo ở đây là trái phép”. Tôi nói: 
“Văn bản ghi rằng đây là công trình tôn giáo là không đúng sự thật, hiện tại, 
đó chỉ là việc sửa lại ngôi nhà cấp 4 đã hỏng, đơn giản thế thôi”. 
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Tuy nhiên, dù ông Đông có nói từ đầu là chiều nay ông được toàn quyền 
quyết định việc xuất tiền ngân sách xã trả nếu linh mục Bình đồng ý bán lại. 
Nhưng ông cũng cho biết rằng ông là cán bộ, phải chấp hành mệnh lệnh cấp 
trên, và rằng nếu linh mục Bình không đồng ý, thì ông sẽ chấp nhận không 
hoàn thành nhiệm vụ và chấp nhận kỷ luật vì ông cũng chỉ còn vài năm nữa 
là về hưu. 

Trước việc cố tình ép linh mục Bình phải từ bỏ ý định giúp đỡ trẻ em bất 
hạnh tại khu vực ngôi nhà cấp 4 đang sửa chữa mà không đưa ra được bất cứ 
lý do nào về việc sai trái pháp luật trong vụ việc. Tôi nói với ông 
Đông: “Theo tôi dù có là mệnh lệnh, dù có chỉ là người thi hành đi nữa, thì 
là con người, chúng ta có trí não và có trái tim. Cho nên chúng ta cũng 
phân biệt được đúng, sai chứ không phải chỉ là cái đũa cứ bảo gắp là gắp 
hoặc chỉ là khẩu súng cứ bảo bắn là bắn. Còn ở đây, vấn đề chính là ở 
chỗ Đây là một sự phân biệt tôn giáo một cách trắng trợn, nếu ông Bình 
đây không phải là linh mục, không phải là công giáo, thì cả trăm ngôi nhà 
đã xây dựng ở đó hoàn toàn thoải mái, kể cả xây dựng 2, 3 tầng”. 

Dùng cây đậu để đun hạt đậu 

Cũng giống như các trường hợp thường xảy ra nhiều nơi trên đất nước này, 
khi cần giải quyết những vấn đề khó khăn đối với nhà thờ, đất đai tôn giáo, 
việc dùng các nhà thầu, các cá nhân có uy tín rồi bơm cho chút tiền bạc, 
quyền lợi để dùng chính họ xung kích trong các công việc nhà nước cần 
nhưng khó làm. Đó là phương sách dùng cây đậu để đun hạt đậu, nhằm tạo 
ra những mâu thuẫn sâu sắc ngay trong chính nội bộ tôn giáo. Con bài này 
đã được thực hiện nhiều nơi và đã tỏ ra khá hiệu quả, tùy từng nơi, từng lúc. 
Nhiều nơi, những công việc liên quan đến đất đai của Giáo xứ, giáo họ, các 
nhà thầu, các cá nhân là người công giáo hoặc gốc công giáo đã rất được ưu 
ái cho nhận thầu dễ dàng, chính những người công giáo này, với mối lợi 
trước mắt đã nhắm mắt làm tất cả những gì mà nhà nước muốn thực hiện. 

Ở Giáo xứ Đồng Chiêm trước khi xảy ra vụ đập phá Thánh Giá, những con 
đường ở Giáo xứ Đồng Chiêm bao năm không được đầu tư. Khi cây Thánh 
giá được dựng lên, nhà cầm quyền đã nhiều lần đưa miếng mồi là Giáo xứ tự 
đập phá cây Thánh Giá và nhà nước sẽ đầu tư con đường qua xứ thật nhanh 
và thật đẹp. Thế nhưng Giáo xứ Đồng Chiêm đã không mắc miếng mồi đó 
và tội ác Phạm Thánh đã xảy ra với cây Thánh Giá trên Núi Thờ. 

Ở vụ việc này cũng vậy, trên đường đi, linh mục Bình đã cho tôi biết ý định 
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của Huyện Chương Mỹ là thuê hẳn Ban Hành giáo hai giáo xứ cạnh đó đập 
phá ngôi nhà của linh mục Bình đã xây. Thậm chí, Ban Hành giáo xứ Gò 
Cáo còn được hứa hẹn sau khi xong việc, huyện sẽ đầu tư con đường đi 
trong xứ cho họ. Câu chuyện trong bữa ăn, chính ông Phó Chủ tịch Huyện 
Vũ Văn Đông đã nói rõ ý định sẽ lo tiền thuê Ban Hành giáo đập ngôi nhà 
này nếu đồng ý bán lại cho xã. 

Nhà nước nào pháp luật đó, nhà nước sinh ra pháp luật là để phục vụ 
nhà nước? 

Suốt bữa cơm, ông Phó CT Huyện Chương Mỹ nhất định không trả lời câu 
hỏi hoặc chỉ ra sự bất nhất trong những điều ông ta nói ra trước những câu 
hỏi của chúng tôi. Chúng tôi nói rõ rằng: Việc đập phá nếu cần thiết và đúng 
pháp luật, chúng tôi đồng ý. Nhưng trước hết cần chỉ ra việc này sai luật chỗ 
nào? 

Ông Vũ Văn Đông nói rằng, nếu luật pháp không nghiêm, thì đất đai không 
quản lý được. Chúng tôi đồng ý là pháp luật phải nghiêm, vậy những ngôi 
nhà kia, những mảnh đất kia được mua bán, xây nhà có trái luật không? Ông 
Đông nói rằng có những điểm sai nhưng phụ thuộc vào thời điểm… Chúng 
tôi hỏi ông, vậy thời điểm nào thì xử lý sai trái và thời điểm nào thì không 
xử lý? Có phải chỉ vào thời điểm linh mục Bình mua đất ở đây mới xử lý, 
còn trước đó thì thôi? 

Ông Vũ Văn Đông không trả lời được mà chỉ nói rằng: Nếu hôm nay, linh 
mục Bình trả lại nhà và đất cho địa phương, thì tôi giao xã Thủy Xuân Tiên 
là chúng bay phải lo tiền, trả lại Linh mục Bình. Khi chúng tôi nói: Anh là 
người đi giải quyết vấn đề, nhưng anh vẫn phải xin chỉ thị, vậy những lời 
anh nói, những thỏa thuận nếu có ở đây lát nữa anh về xin chỉ thị không 
được nhất trí, thì cũng bằng không. Ông trả lời “tôi ăn lương nhà nước tôi 
phải chấp hành, nhưng ở việc này thì nếu đồng ý, chỉ một tiếng đồng hồ sau 
là có tiền”.(?) 

Khi ông Đông đưa ra đám giấy tờ ghi rằng linh mục Bình xây cơ sở Từ thiện 
xã hội là trái pháp luật, tôi nói rằng: Kết luận đó là vớ vẩn, tại sao chỉ là sửa 
ngôi nhà mà không điều tra trực tiếp người làm xem làm gì đã kết luận là cơ 
sở từ thiện xã hội? Ông Đông nói lại, đối với nhà nước, chỉ được nói là chưa 
đúng, không được nói là vớ vẩn. Tôi đáp, với văn bản kết luận hồ đồ này, thì 
đó là sai, đã sai là vớ vẩn. 

Tôi hỏi ông Vũ Văn Đông rằng: Nếu anh có ngôi nhà anh mua cho con 
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anh ở Hà Nội, con anh vào sửa sang và ở một thời gian, tự dưng có chính 
quyền đến buộc anh phải trả lại cho người mua mà không có bất cứ văn bản 
hoặc lời giải thích nào, thì anh có chịu không? 

Quả thực, chúng tôi rất lạ là tại sao, chỉ mục đích duy nhất là đập phá ngôi 
nhà đó mà cả Huyện Chương Mỹ phải nhọc công vất vả làm vậy? Nếu họ có 
lý, có pháp luật trong tay, hẳn họ đã không phải có những động tác này. Tiếc 
rằng, họ không hề có bất cứ một chút lý và hoàn toàn trái pháp luật nên việc 
này đã xảy ra. 

Ông Đông nói tiếp: Nhà nước nào, pháp luật đó, Pháp luật do nhà nước sinh 
ra là cũng để bảo vệ nhà nước. Tôi hỏi: Vậy nhà nước ta là nhà nước của 
dân, do dân vì dân thì pháp luật bảo vệ ai? Pháp luật quy định mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật thì để ở đâu? Tại sao chỉ vì linh mục Bình làm 
việc này thì phải phá? Nhưng, tất cả những điều đó, hầu như chẳng tác dụng 
gì với ông Phó Chủ tịch Huyện được phong Tổ trưởng này. 

Trước tình hình không thể trả lời được những câu hỏi đặt ra, ông Đông nói 
rằng: Như vậy là việc hôm nay không thành, tôi sẽ về báo cáo và chịu kỷ 
luật vì không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi trả lời, việc rất dễ thành nếu 
có sự chân thành và đúng lẽ phải, nếu anh không thành, chỉ vì anh không có 
sự thật và không có lẽ phải mà thôi. 

Ông cũng vài lần cho biết rằng ông mới cho đập phá một ngôi chùa nào gần 
đó, chúng tôi trả lời rằng chúng tôi không quan tâm lắm việc đó, và nếu việc 
làm sai pháp luật thì đập phá hay bất cứ hành động nào cũng phải chấp nhận. 
Có điều là một nhà nước pháp quyền XHCN thì cần rõ ràng và thực thi pháp 
luật đúng đắn. 

Ông Đông nói rằng: Tôi là cán bộ ăn lương nhà nước, phải thi hành nhiệm 
vụ và Nhà nước này còn mạnh lắm. Tôi có nói lại với ông: Dù là theo nhiệm 
vụ, dù là nhà nước hoặc chủ nghĩa nào đi nữa, thì luật Nhân – Quả đều được 
thừa nhận, có thể việc làm của anh hôm nay anh chưa thấy, nhưng sau vài ba 
năm nữa anh nghỉ hưu, anh sẽ nghĩ đến việc làm hôm nay của mình. Và 
những việc làm thất đức của mình hôm nay, con cháu mình sẽ được hưởng. 

“Nếu sai, thì phải sửa, nhưng nếu nhờ linh mục Bình mà sửa thì lợi chưa 
thấy, chỉ thấy cái hại”- Đó là câu nói cuối cùng của ông Vũ Văn Đông trước 
khi chia tay. Câu nói đó một lần nữa thể hiện sự phân biệt sâu sắc và trắng 
trợn đối với tôn giáo của vị quan chức này. 
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Chúng tôi ra về, được một đoạn, máy điện thoại của linh mục Bình reo vang, 
đầu dây bên kia là giọng ông Vũ Văn Đông: “Chú cẩn thận, ông Vinh này là 
giáo dân ở Thái Hà, là đối tượng chúng tôi đang nghiên cứu”. Tôi bật cười 
nói với cha Bình: “Bảo với ông ta không việc gì phải nghiên cứu cho mất 
thời gian, cứ đến Công an TP Hà Nội hoặc Bộ Công an, thì hồ sơ đã đầy 
đủ”. 

Thế rồi từ đó đến nay, linh mục Bình không nhận được bất cứ văn bản nào 
về việc xây dựng, mua bán hoặc bất cứ văn bản nào về việc sai trái hoặc 
đúng pháp luật từ phía cơ quan chính quyền. Chỉ có trước đó, nhiều lần cán 
bộ công an xã, huyện đã đến kiểm tra hộ khẩu, tạm trú tạm vắng đối với 
những người đã ở đây. 

Thế rồi đến hôm nay, nhận được tin báo linh mục Bình và giáo dân bị đánh 
đập tàn tệ, ngôi nhà bị phá tan tành và các cháu nhỏ đang bơ vơ không nơi 
trú thân. 

 

 

Ngôi nhà bị đập phá tan tành 

Nhận được tin này, tôi không thấy ngạc nhiên, vì con đường đi của sự dữ, 
của bóng tối chỉ là dối trá và bạo lực. Chỉ đáng thương và đáng tiếc cho 
những ai đang không tỉnh thức mà vẫn bị lừa dối và mắc mưu. 
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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 


