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CN I MÙA CHAY NĂM B 
TIN MỪNG  

Mc 9, 1-9 (Hl 2-10) 

"Đây là Con Ta rất yêu dấu". 
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, 
và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, 
và Người biến hình trước mặt các ông, và 
áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như 
tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có 
thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê 
hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy 
giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu 
rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây 
thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, 
một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho 
Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các 
ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám 
mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có 
tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu 
dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". 
Bỗng nhìn chung quanh, các ông không 
còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa 
Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên 
núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các 
ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa 
xem thấy, trước khi Con Người từ cõi 
chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn 
đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi 
chết sống lại nghĩa là gì?" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
LÊN NÚI CÂU NGUYỆN 

Thomas Nguyễn Văn Hiệp 

Chuyện kể rằng: Có hai anh em ruột kia rất thương nhau, rất hợp tính và 
cùng có một mơ ước cao đẹp là sẽ sống một cuộc đời hết sức thánh thiện. 

Lớn lên, người anh cưới vợ, sinh con, chăm chỉ làm ăn và cũng không quên 
những bổn phận đạo đức hằng ngày. Còn người em thì đi tu, thành một thầy 
dòng, ngày ngày đi khắp nơi giảng đạo và giúp đỡ những người nghèo. 

Mười năm sau, người em làm thầy dòng trở về quê thăm lại anh mình. Hai 
anh em nói chuyện với nhau thật nhiều về cuộc sống và tâm tư của mình. 
Người anh khám phá ra rằng ngày xưa hai anh em tâm đầu ý hợp như thế, 
mà sao bây giờ lại khác nhau quá xa: người em thì vẫn thích thánh thiện 
như xưa và còn thánh thiện hơn xưa nữa, còn mình thì sao quá tầm thường 
không còn chút mơ ước nào về lý tưởng thánh thiện ngày xưa nữa. 

Người anh tìm đến một vị ẩn sĩ để hỏi cho biết nguyên do sự khác biệt ấy. Vị 
ẩn sĩ không trả lời thẳng mà dùng những hình ảnh thiên nhiên để giải thích 
cho anh ta. 

Trước tiên là đám mây trên trời: thường thường bầu trời ngày nào cũng có 
những đám mây, nhưng không có đám mây ngày nào giống đám mây ngày 
trước. Cũng là mây, nhưng mây ngày nay khác mây ngày hôm qua. 
Kế đến là một cái cây xanh: nó vẫn luôn luôn là cây thông xanh rì, nhưng 
năm trước nó nhỏ hơn, năm nay nó đã lớn hơn và cao hơn một tí, năm sau 
nó sẽ lớn và cao hơn tí nữa. Có nhiều cái lá của năm trước mà năm nay 
không còn, và có nhiều chiếc lá của năm nay sẽ rụng vào năm tới để thay 
bằng những chiếc lá khác. 

Và sau cùng chính là thân xác con người: các tế bào trong thân xác con 
người luôn luôn thay đổi, có cái chết đi và có cái sinh ra thêm. Khoa học 
tính rằng cứ sau 7 năm thì thân xác ta hoàn toàn đổi mới không còn một tế 
bào nào của 7 năm trước đây nữa. Sợi tóc, móng tay, làn da của ta năm nay 
hoàn toàn không chứa một tế bào nào của sợi tóc, móng tay và làn da của 7 
năm trước. 

Vị ẩn sĩ mới kết luận: tâm hồn con người cũng thế. Muốn lớn lên, muốn tươi 
trẻ mãi, muốn hăng say sinh động thì mỗi ngày cũng phải biết từ bỏ những 
thói quen xấu, những cám dỗ đam mê và đồng thời biết nổ lực luyện tập 
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những nhân đức tốt. Không đào thải đi và không thu nhận vào thì nó sẽ chết 
khô như một thân cây chết đứng, chứ không còn là một thân cây tươi tốt 
sống động vươn lên mỗi ngày. 

Sở dĩ người anh trở nên tầm thường, khô cằn vì suốt 10 năm qua anh ta luôn 
tự mãn với những cái mình đang có, không muốn bỏ đi cái xấu nào và cũng 
không nổ lực tập một nhân đức nào. Tức anh ta không chịu “lên núi” trong 
đời sống hằng ngày để cầu nguyện, để gặp Chúa, để được biến đổi. 

Bài Tin Mừng, thánh sử Maccô đã tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu biến 
hình trên núi trước mặt các môn đệ thân tín là: Phêrô, Giacôbê và Gioan. 
Qua biến cố ấy, Chúa Giêsu muốn để lại cho các tông đồ và mỗi chúng ta 
bài học hữu ích trong hành trình đức tin của người kitô hữu là phải “lên núi” 

“Đức Giêsu lên núi cầu nguyện” (Mc 9, 28). Đây là bài học căn bản và nền 
tảng mà Chúa Giêsu muốn dạy mỗi người chúng ta: Phải cầu nguyện, kết 
hiệp và tìm thánh ý Chúa sau và trước những công việc làm. Để thực hiện 
điều ấy, “Đức Giêsu lên núi”, tức phải vứt bỏ những vướng bận lo toan 
thành công thất bại, phải dành thời giờ cho việc leo núi, vượt thắng những 
cám dỗ đam mê, phải nổ lực phấn đấu không ngừng với thân xác nặng nề để 
leo lên độ cao khó khăn vất vả trong đời sống tâm linh mới có thể sống 
tương giao với Thiên Chúa và để lắng nghe thánh ý của Người. 

Nếu thiếu vắng đời sống tương giao kết hiệp với Thiên Chúa trong thinh 
lặng, trong thẳm sâu tâm hồn để kín múc sức sống thần linh từ Thiên Chúa, 
thì xem chừng cách cầu nguyện ấy đã đi vào vết xe đổ của kiểu cầu nguyện 
đầy hình thức bên ngoài mà Chúa Giêsu đã từng lên án những người Biệt 
Phái. Đó là kiểu cầu nguyện kể lể, huênh hoang báo cáo kết quả cho cấp trên 
là Thiên Chúa. Hay kiểu cầu nguyện xem Thiên Chúa chỉ là chỗ dựa tinh 
thần tạm thời. Khi gặp thất bại, gian truân thì sốt sắng đến với Thiên Chúa 
như chiếc phao cứu sinh của đời sống tâm lý để giải tỏa những xung đột, 
những bế tắc, để vượt qua những bĩ cực thương đau. Sự sốt sắng cầu nguyện 
hy sinh ấy là vì con người, chỉ dừng lại ở nhu cầu ích lợi cá nhân chứ chưa 
đi vào mối tương giao kết hiệp với Thiên Chúa để tìm thánh ý Người. Nhà 
thần học Bonneffeur bảo: Đó là kiểu cầu nguyện ngoại giáo; một kiểu cầu 
cạnh tư lợi. Người không biết Chúa và cả những người vô thần cũng làm 
như thế. Một kiểu cầu an! Còn Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải vượt thoát 
những vướng bận lo toan của đời thường để kết hiệp với Chúa, để tìm thánh 
ý Chúa trong từng biến cố, từng phút giây. Phải kết hiệp với Thiên Chúa 
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cách liên lỉ mọi lúc mọi nơi, mọi công việc. (x. Mc 18,1-8. 9-14) 

Ước mong Lời Chúa hôm nay soi dẫn mỗi người chúng ta biết “lên núi” mỗi 
ngày, biết từ bỏ những cám dỗ đam mê, những vướng bận đời thường, mà 
sống kết hiệp với Thiên Chúa qua Thánh lễ, kinh nguyện, xét mình, tĩnh 
tâm, lãnh bí tích Giao hòa …. 

Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor hôm nay là hình ảnh tượng trưng hành 
trình vác thập giá lên núi Canvê và phục sinh của Chúa Giêsu. Và đó cũng là 
hành trình đức tin của mỗi người tín hữu chúng ta. Mỗi người chúng ta phải 
“lên núi” mỗi ngày mới có thể “biến hình”, mới có thể phục sinh sáng láng 
như Đức Giêsu Kitô. Amen. 

 

SỐNG ĐẠO 
 

Lầm Lỗi Là Chuyện Thường 

George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. 
Con người đã có công đưa nước Mỹ đến độc lập, tự do và phồn thịnh ấy nổi 
tiếng là người nóng nảy, nhưng luôn biết phục thiện và yêu sự thanh liêm. 
Ngay từ lúc thiếu thời, ông đã tỏ ra là người đơn thành và sẵn sàng nhận lỗi 
của mình... 

Ngày kia, cậu bé George được trao cho một con dao để ra vườn làm cỏ. 
Trong vườn có một cây anh đào nhỏ mà cha mẹ cậu rất quý. Chưa phân biệt 
được thế nào là cỏ dại thế nào là cây trái, George đã chặt đứt cây anh đào vô 
cùng quý giá của cha mẹ mình. 

Cha của George đau lòng nhìn thấy cây anh đào đổ xuống mặt đất. Ông đã 
thoáng nghi George là thủ phạm, nên mới hỏi cậu: "Con có biết ai là người 
đốn hạ cây anh đào không? Cha không muốn thấy điều đó lập lại một lần 
nữa...". George suy nghĩ một lúc và trả lời: "Chính con là người đã đốn cây 
anh đào. Cha cứ phạt con đi". 

Và George ngạc nhiên vô cùng khi nghe cha cậu trả lời: "Ðiều con vừa làm 
là một điều sai trái.Nhưng con đã chữa được điều sai trái đó khi dám nói lên 
sự thật. Cha đánh giá lòng can đảm và sự thành thật của con cao hơn là trăm 
nghìn những cây đẹp như thế...". 

Không ai trong chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ, mà lại không sống với hy 
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vọng tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhưng phải thành thật mà nói thì cuộc đời 
không phải lúc nào cũng là con đường trải hoa, vì nhiều lần chúng ta gặp 
hoàn cảnh vô cùng tệ hại. Ðối với nhiều người, dường như hy vọng về 
những điều tốt đẹp chỉ thành tựu trong mơ mộng mà thôi và thực tế rất phũ 
phàng. 
Tuổi trẻ đi qua rất nhanh. Ngày tháng trôi qua, chúng ta chẳng mấy chốc già 
đi. Tóc trên đầu chúng ta mỗi lúc một điểm thêm nhiều muối tiêu. Sau 
khoảng 45, mỗi lần nhìn vào trong gương, chúng ta giật mình thấy mình già 
mau quá. Nhìn lại tập ảnh của gia đình, lắm khi chúng ta không có can đảm 
ngắm lâu hơn. Chẳng những gương mặt, mái tóc bên ngoài, mà tuổi già còn 
gặp nhiều hạn chế hơn tuổi trẻ. Những môn thể thao trước kia ưa thích, nay 
không còn đủ sức để chơi nữa. Cặp mắt sắc sảo đã phải đeo thêm kính mới 
đọc được sách. Khi bước vào lớp tuổi 60 trở lên, bước đi của chúng trở nên 
chậm chạp hơn. Trí nhớ mỗi lúc một ra kém cỏi... 

Tuổi trẻ là một chuỗi những vấp ngã, tuổi già là những tháng ngày để ân hận 
và hối tiếc khi chợt nhận ra giới hạn của mình. Cuộc đời là thế. Chúng ta có 
nên bi quan không? 

Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để sống hy vọng. Ðổ vỡ, thất bại 
không phải là những ngõ cụt trong cuốc sống, nhưng phải là bàn đạp để 
chúng ta vươn cao hơn. Cuộc đời không phải là một chuỗi ngày giữa chiếc 
nôi và ngôi mộ. Cuộc đời là một hành trình đi từ chỗ hữu hạn đến chỗ vô 
hạn, từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ đầy hy vọng. Và cuối cùng cánh cửa của sự 
chết mà chúng ta rồi đây sẽ bước qua chỉ là một khúc quanh của cuộc hành 
trình này mà thôi... 

Trích sách lẽ sống 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 

Đức Thánh Cha cổ võ nghiên cứu chống son sẻ 
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cổ võ các nhà khoa học nghiên cứu các 
phương pháp chống son sẻ, bằng những đường lối phù hợp với luân lý đạo 
đức. 

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25-2-2012, 
dành cho 200 nhà khoa học quốc tế đa ngành tham dự khóa họp toàn thể 
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lần thứ 18 của Hàn Lâm viện Tòa Thánh về sự sống, với chủ đề "Chẩn bệnh 
và trị liệu bệnh son sẻ". 

ĐTC nói: "Tôi muốn khích lệ sự lương thiện trí thức trong công việc của 
anh chị em, biểu lộ một khoa học biết giữ cho tinh thần tìm kiếm chân lý 
được luôn tỉnh thức, phục vụ thiện ích chân thực của con người và tránh 
nguy cơ chỉ là một việc thực hành thuần túy. Phẩm giá sự sinh sản về 
phương diện nhân bản và Kitô giáo không hệ tại tạo ra con người như "một 
sản phẩm", nhưng hệ tại liên hệ của nó với hành vi vợ chồng, diễn tả tình 
yêu phu phụ, sự kết hiệp của họ không những về phương diện sinh lý, nhưng 
cả về tinh thần nữa". 

ĐTC cảnh giác chống lại chủ trương trong việc chữa trị sự son sẻ, chỉ nhắm 
"tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, hoặc tệ hơn nữa là thái độ kiêu hãnh, tự mình thay 
thế Đấng Tạo Hóa.. Thực vậy, chủ trương duy khoa học và tiêu chuẩn lợi lộc 
ngày nay dường như đang thống trị lãnh vực son sẻ và sinh sản của con 
người, đến độ giới hạn nhiều lãnh vực nghiên cứu khác". 

ĐTC cho biết "Giáo Hội rất quan tâm đến những đau khổ của các đôi vợ 
chồng sơn sẻ, chăm sóc họ và vì thế, Giáo Hội khuyến khích các cuộc 
nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên khoa học không luôn luôn có thể đáp ứng 
những ước muốn của bao nhiêu đôi vợ chồng. Một lần nữa tôi muốn nhắc 
nhở các đôi vợ chồng sống trong tình trạng son sẻ rằng ơn gọi sống đời hôn 
nhân của họ không vì sự son sẻ mà bị thất bại. Do ơn gọi khi chịu phép rửa 
tội và thành hôn, các đôi vợ chồng luôn luôn được mời gọi cộng tác với 
Thiên Chúa trong việc sáng tạo nhân loại mới. Thực vậy, ơn gọi yêu thương 
là ơn gọi hiến thân, và không có hoàn cảnh cơ thể nào có thể ngăn cản ơn 
gọi ấy. Vì thế, nơi nào khoa học không tìm được câu trả lời, thì câu trả lời 
mà ánh sáng mang lại, đến từ Thiên Chúa". 

Sau cùng, ĐTC nhắn nhủ các nhà khoa học rằng: "Dân chúng tín nhiệm nơi 
anh chị em là những người phục vụ sử sống, họ tín nhiệm nơi quyết tâm của 
anh chị em nâng đỡ những người cần an ủi và hy vọng. Anh chị em đừng 
bao giờ chiều theo cám dỗ thu hẹp vấn đề của con người vào một vấn đề 
hoàn toàn là kỹ thuật chuyên môn! Sự dửng dưng của lương tâm đối với sự 
thật và sự thiện chính là một đe dọa nguy hiểm đối với tiến bộ đích thực của 
khoa học" (SD 25-2-2012) 

G. Trần Đức Anh OP 
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Chân dung nhà lãnh đạo Công Giáo Hoa Kỳ: Đức Hồng Y Timothy 
Dolan 

Trần Mạnh Trác 

Khi ngài lãnh mũ Hồng Y, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đây sẽ là vị 
Giáo Hoàng tương lai? 

 

Hàng ngàn người Mỹ đã bay 
sang Roma để tham dự lễ 
phong tước HY của ngài, 
mỗi bước ngài đi kéo theo 
một đoàn phóng viên đông 
đảo, máy quay phim luôn 
bám sát và từng cử chỉ của 
ngài đều được diễn giải 
thành một ý nghĩa nào đó. 

Thông thường người ta nghĩ 
rằng sẽ không có một người 
Mỹ nào có thể được bầu làm 

Giáo Hoàng, vì cùng một lý do là sẽ không có người Mỹ nào được bầu làm 
Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, vì như vậy sự quân bình chính trị sẽ bị phá 
vỡ, giới lãnh đạo thế giới muốn có một sân chơi bằng phẳng cho mọi quốc 
gia, chứ không phải là một sân chơi dành riêng cho một siêu cường. 

ĐHY Dolan luôn luôn coi ý kiến có thể làm Giáo Hòang là một câu chuyện 
thần thọai không tưởng, nhưng nếu giả thử ngài không phải là một HY Mỹ, 
thì việc ngài có khả năng kế vị ĐGH Benedict là một việc suy đoán nghiêm 
túc. Ngài có nhiều kinh nghiệm làm việc ở La Mã, đã nghiên cứu học hỏi 
nhiều năm tại thành phố vĩnh cửu, và đã hướng dẫn một chủng viện Mỹ ở 
đó. Kể từ năm 2009, ngài làm tổng giám mục của một giáo phận phức tạp 
nhất thế giới là New York, và được bầu làm chủ tịch Hội Đồng các Giám 
Mục Công Giáo Hoa Kỳ. Các Hồng Y khác kính trọng ngài, và nếu có 2 
hoặc 3 vị HY đang đứng cạnh nhau mà không biết phải nói chuyện gì với 
nhau, thì chỉ cần nhắc tới tên Timothy Dolan là mọi người đều có một giai 
thoại nào đó để mà hí hửng kể cho nhau nghe. 

Trong lúc mà hình ảnh của giáo hội Công giáo có nhiều vấn đề, ĐHY Dolan 
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là một nhà truyền thông có tài, biết nắm vững vấn đề và biết đâu là điểm 
quyết định. 

Trong cuộc tranh đấu với Obama về pháp lệnh cuỡng chế ngừa thai vừa rồi, 
ngài tuyên bố một cách hùng hồn rằng:  

"Người Amish không mua bảo hiểm y tế. Chính quyền tôn trọng nguyên tắc 
của họ. Những người theo phái khoa học Kitô giáo muốn chữa lành bằng lời 
cầu nguyện mà thôi, thì bộ luật cải tổ Y tế cũng tôn trọng họ. Người Quakers 
chống việc giết người kể cả lúc chiến tranh, và chính quyền cũng tôn trọng 
nguyên tắc đạo lý ấy. Nhưng chính phủ này, qua quyết định vừa rồi, đã 
không tôn trọng thỏa đáng vấn đề lương tâm của người Công giáo và của 
nhiều người khác là không coi việc mang thai là một căn bệnh." 
Ngài đã thành công trong việc chỉ rõ ra đây là một vấn đề không đơn giản, 
nó lớn hơn là ngừa thai, và lớn hơn cả Giáo Hội Công Giáo nữa. Đó là lý do 
tại sao các nhà lãnh đạo của 40 tổ chức ngoài Công giáo - Do Thái, Chính 
Thống Giáo, Tin Lành, Mennonite- đã cùng ký một lá thư phản đối tới tòa 
Bạch Cung. ĐHY Dolan nhấn mạnh rằng Tổng thống Obama "cần phải bãi 
bỏ pháp lệnh." 

"Chúng tôi sẽ không ngừng cho đến khi nào tự do tôn giáo được phục hồi." 
ĐHY Dolan không lựa chọn cuộc chiến, ngài bị bắt buộc phải tham chiến 
một cách miễn cưỡng, nhưng khi đã đụng trận thì ngài tỏ ra là một thiên tài. 
Obama phân bua và lên giọng dậy đời:" Sống trong xã hội, mọi người đều 
phải thỏa hiệp chứ" 

Câu trả lời là: "Chúng tôi không hề được chính phủ tham khảo" 

Đúng vậy, nếu nói tới "thỏa hiệp" mà không có tham khảo với nhau thì còn 
có ý nghĩa gì đây? Obama từ đó hoàn toàn im tiếng.  

ĐHY Dolan đang nhanh chóng trở thành khuôn mặt của đạo Công Giáo ở 
Mỹ. Nhiều hy vọng đã ló dạng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội 
Hoa Kỳ, toàn thể 180 giám mục của 180 địa phận Công Giáo đã công khai 
lên tiếng chống lại pháp lệnh của Obama. Chưa bao giờ người ta thấy các 
Giám Mục Hoa Kỳ đoàn kết như thế. 

Các tôn giáo khác cũng lần lượt nhập cuộc. 

Phát biểu tại hội nghị Quốc gia Các đài truyền hình tôn giáo ở Nashville, vị 
Chủ tịch Tony Perkins cho biết hơn 2.500 mục sư và các nhà lãnh đạo 
truyền giáo Tin Lành đã ký một lá thư cho Tổng thống Obama yêu cầu ông 
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đảo ngược pháp lệnh. 

Mục sư Bryant Wright, Chủ tịch Southern Baptist Convention và các cộng 
sự viên cũng chính thức lên tiếng ủng hộ lập trường của Công Giáo. Như 
vậy hầu như tất cả các giáo hội Kitô và Do Thái đã lên tiếng nhập cuộc. 
Các Thống kê mới nhất cho biết số ủng hộ lập trường của Giáo Hội gia tăng, 
Rasmussen cho biết 65% dân Công Giáo đi bầu chống pháp lệnh của 
Obama. Còn thống kê của Pew Forum on Religion thì cho bíêt 55% dân 
chúng Mỹ ủng hộ cuộc tranh đấu của các giáo hội. 

Cuộc tranh đấu dành lấy con tim đang trên đà chiến thắng. 

Trở lại chuyện bầu cử Giáo Hòang, người ta chưa có lý do gì để bàn thêm 
bởi vì đức Benedicto trông còn khỏe mạnh lắm, tuy nhiên càng ngày người 
ta càng so sánh với những nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo rất cam go 
của Giáo Hội ở bên Đông Âu mà kết quả là cả một hệ thống cai trị sắt máu 
đã xụp đổ. 

Giống như ngày xưa, một vị hồng y có tên là Wojtyła (ĐGH Gioan Phaolo 
II) đã phải đương đầu với một chính thể vô thần Cộng Sản coi tôn giáo là 
thuốc phiện, nhưng nhờ những nỗ lực kiên trì và khôn ngoan của Ngài mà 
thế giới Vô Thần Cộng Sản đã phải xoay chiều. 

ĐHY Dolan ngày nay đang bảo vệ một giáo hội bị vây bủa bới một chủ 
nghĩa Thế Tục cực đoan coi tôn giáo là cổ hủ, lỗi thời. Phải chăng Chúa 
Thánh Thần cũng đang dùng các biến cố để tác động xoay chiều một thế 
giới duy Thế Tục - Duy Lợi Nhuận này chăng? 

 

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2012_ Toà Giám Mục Bắc Ninh 

Kính gửi: quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình Dân Chúa Bắc 
Ninh. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn bình an của Chúa Giêsu Kitô. 

Mùa Chay năm nay chúng ta kỷ niệm 150 năm 100 vị đầu mục tử đạo. Nhân 
dịp này, xin gửi đến toàn thể gia đình Giáo Phận một vài tâm tình. 

Sự kiện lịch sử 

Có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết sự kiện chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội 
tại cổng thành Bắc Ninh ngày 4.4.1862: 100 người đứng đầu các nhóm tín 
hữu đã cùng bị kết án tử hình vì đức tin. Năm 1859 vua Tự Đức ra lệnh tập 
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trung các đầu mục để yêu cầu họ bỏ đạo. Trong 2 năm kế tiếp, một số người 
khác thay thế những người đã bị bắt và một số quân nhân cũng bi bắt giam 
tại thành Bắc Ninh. Bị giam giữ, dụ dỗ, xiềng xích, gông cùm, dọa nạt, tra 
tấn nhiều lần để buộc phải bước qua Thánh Giá, một số đã “quá khóa”. Còn 
lại đúng 100 vị trung thành đã bị kết án tử hình. Chừng 5 hay 6 vị bị chém 
chết trước khi bị đẩy xuống 2 hố đào sẵn ở cổng thành; hầu hết các vị còn lại 
bị chôn sống. Sau khi lấp đất, quan cho voi đến giày xéo để không ai sống 
sót. Các ngài đã được Tòa Thánh công nhận là các vị tử đạo. 

Gương đức tin 

Đạo Chúa đến Việt Nam đã gặp nhiều hiểu lầm và chống đối. Các vua triều 
Nguyễn vào giữa thế kỷ 19 đã ban hành hàng loạt lệnh cấm đạo. Đa số các 
linh mục bị giết. Muốn tiêu diệt đạo, vua Tự Đức ra lệnh “phân sáp”: phá 
hủy các nhà thờ, tịch thu tài sản người Công Giáo, phân tán họ đến các làng 
không Công Giáo, vợ chồng con cái mỗi người một nơi. Ngoài ra, ở một số 
nơi, các đầu mục bị bắt giam. Đây là trường hợp ở Bắc Ninh. Các vị đầu 
mục bị bắt vì đức tin, chỉ có một tội là không tuân lệnh vua quan bước qua 
Thánh Giá.         

Ngày nay, không ai bị buộc phải “quá khóa” nữa. Có người tiếc vì không 
còn cơ hội chết vì đức tin. Nhưng chúng ta luôn luôn được mời gọi sống đức 
tin. Chăm chỉ học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích 
Giao Hòa và bí tích Thánh Thể, siêng năng cầu nguyện, đón nhận ánh sáng 
và sức mạnh thần linh để sống như Chúa Giêsu, theo gương Đức Mẹ và các 
thánh. Đừng để tinh thần thế gian, đặc biệt là thói kiêu căng tự mãn và tính 
ích kỷ chế ngự từng người cũng như cả gia đình hay cả xứ họ. Hãy chừa bỏ 
tội lỗi và cả tránh xa dịp tội, như gian dối, gian tham và gian ác. Hãy giữ sự 
hiệp nhất trong gia đình Thiên Chúa là Hội Thánh, từ các hội đoàn đến xứ 
họ và Giáo Phận. 

Theo lời dạy trong Thánh Kinh, hãy tránh xa lối sống theo “thế 
gian” và “xác thịt” mà hoa quả là “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, 
phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè 
phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều tương tự”; trái lại hãy sống 
theo Chúa Thánh Thần để có hoa quả là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn 
nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” 

Gương phục vụ và hi sinh 

Các đầu mục đã phục vụ cộng đoàn trong giai đoạn hết sức khó khăn. 
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Chẳng những luôn bị vua quan đe dọa đến mạng sống, gần như không có 
linh mục và tu sĩ hướng dẫn, không có cả nhà thờ hay nhà nguyện, các ngài 
đã can đảm chấp nhận đứng mũi chịu sào những con thuyền nhỏ bé và mong 
manh là các cộng đoàn tín hữu non nớt trong các làng quê. Đa số các ngài là 
nông dân chất phác, ít học. Một số trong các ngài là lương y hay thầy đồ, 
được học hành khá hơn. Với khả năng rất hạn hẹp, trong hoàn cảnh rất khó 
khăn, các ngài đã trở thành những người phục vụ dân Chúa hẳn là vì tin rằng 
có “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

Chắc chắn các ngài đã phải hi sinh rất nhiều. Muốn tham dự một thánh lễ, 
các ngài phải đi bộ thường là rất xa. Muốn đón một cha đến dâng lễ âm thầm 
lại càng khó hơn nữa. Đọc kinh, rửa tội... tất cả phải làm trong âm thầm, 
thường vào đêm tối. Có lẽ chúng ta không ở trong hoàn cảnh của các ngài 
nên khó hình dung được bao nhiêu hi sinh các ngài đã chịu vì yêu mến 
Chúa, vì yêu mến đoàn chiên bơ vơ của Chúa. Có thể chắc được rằng những 
hi sinh của chúng ta hiện nay rất nhỏ bé và ít ỏi so với những hi sinh của các 
ngài. Đặc biệt các ngài đã chấp nhận bị bắt giam, bị tra tấn, bị xiềng xích 
gông cùm, nhưng nhất định không chịu bước qua Thánh Giá. Trong nơi 
giam giữ, các ngài cùng nhau đọc kinh sáng, trưa, tối, giữ chay các ngày thứ 
hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần. Ngoài ra, các ngài khích lệ nhau chịu đau 
khổ vì Chúa, sẵn sàng chịu chết vì Chúa. 

Ngày nay Giáo Hội vẫn cần đến những người hiến thân phục vụ cộng đoàn 
Dân Chúa, từ các hội đoàn đến các xứ họ, từ Giáo Phận đến Hội Thánh toàn 
cầu. Đôi khi người ta phung phí tiền của, thời gian và cả sức khỏe trong 
những cuộc vui vô bổ, thậm chí là tai hại và tội lỗi. Noi gương các vị đầu 
mục, chúng ta hãy sử dụng những nén bạc Chúa ban để góp phần vào việc 
xây dựng đời sống Giáo Hội và cải thiện đời sống xã hội. Bất chấp những 
thái độ thờ ơ hay phá hoại của người này người khác, hạt giống Tin Mừng 
chúng ta gieo xuống đất nhờ ơn Chúa sẽ nảy mầm, lớn mạnh và sinh hoa kết 
trái. 

Các vị đầu mục đã hi sinh vì Chúa vào mùa hoa gạo. Chúng ta biết cây gạo 
là một loại cây rất bình thường, nhưng luôn luôn muốn vươn lên. Một bông 
hoa gạo không hẳn là đẹp nhất trong các loài hoa, nhưng một cây gạo đầy 
hoa đỏ giữa trời xanh luôn gợi cho chúng ta ý tưởng về một gia đình, một 
đoàn thể, một xứ họ tươi đẹp. Và cả Giáo Phận Bắc Ninh có thể là một vườn 
hay một rừng hoa gạo sẽ rực rỡ biết bao. Nhờ lời chuyển cầu của các vị đầu 
mục, xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể, 



 12

mỗi xứ họ luôn biết vươn lên, trở nên những cây hoa gạo, và cả Giáo Phận 
trở thành một vườn hoa gạo của Chúa. 

Bắc Ninh, ngày 22.2.2012 
+Cosma Hoàng Văn Đạt 

Giám mục Giáo Phận Bắc Ninh 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Đàng Thánh Giá mùa Chay 

Trong suốt mùa chay giáo xứ tổ chức suy niệm Đàng Thánh Giá vào mỗi 
chiều thứ sáu lúc 7:00 pm, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để cùng 
tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô và được thêm sức mạnh vác 
Thánh Giá cuộc đời mình theo Chúa. 

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 5 tháng 4 năm 2012 

Thánh lễ đa ngôn ngữ vào lúc 7:00 pm 

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 6 tháng 4 năm 2012 

Đàng Thánh Giá vào lúc 12: pm (English) 

Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá  

_ 6:00 pm: Spanish 

_ 7:30 pm: English 

Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 7 tháng 4 năm 2012 

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: 8:00 pm (English) 

CN Mừng Đại Lễ Phục Sinh ngày 8 tháng 4 năm 2012 

7: 30 am: English 

9: 00 am: Spanish 

1: 30 pm: Vietnamese 

Tại Monteleone Meadows có 2 Thánh Lễ vào lúc 9:15 am & 11:15 am 
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Ca Đoàn Tĩnh Tâm & Hội Thảo 

Cộng Đồng Công Giáo San Bernardino sẽ tổ chức tĩnh tâm và hội thảo dành 
cho tất cả các Ca Đoàn  

vào ngày thứ sáu 16/3/2012 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con  

1775 S. Main St., Corona, Cali  

thời gian: 7:45 pm – 9:00 pm  

Nhằm mục đích giúp các ca viên chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Phục Sinh 
và trao đổi thảo luận về những vấn đề liên quan đến Thánh nhạc và Phụng 
vụ. 

Linh mục đặc trách Ca Đoàn kính mời. 

Rev. Toàn Minh 

Đại Hội Giới Trẻ & Giáo Dục Tôn Giáo 

Sẽ tổ chức vào các ngày 22, 23, 24, 25/3/2012 

Tại Anaheim Convention Center 

Từ 9:30 am – 3:30pm  

Bạn trẻ nào muốn tham dự liên hệ với Trí Mai: 951.795.0120 

Lệ phí $20.00/ngày, giáo xứ tài trợ cho giới trẻ. 

Quý vị nào muốn tham dự những buổi hội thảo về giáo dục tôn giáo có thể 
ghi danh dự những buổi thảo luận tiếng Việt. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 

Để đánh dấu một năm Bản Tin Cộng Đoàn phát hành (CN I Mùa Chay 
2011), Ban Biên Tập giới thiệu cùng độc giả Trang Mỗi Tuần Một Vấn Nạn 
nhằm mục đích đào sâu hơn về Giáo Lý Công Giáo qua những câu hỏi mà 
đôi khi chúng ta tự hỏi mình hoặc được một ai đó hỏi nhưng vẫn chưa tìm ra 
một câu trả lời thỏa đáng. Những câu trả lời do các linh mục giáo sư uyên 
bác về thần học và giáo luật đưa ra ước mong sẽ mang lại nguồn ánh sáng 
đức tin soi dẫn cuộc hành trình bước theo Chúa của chúng ta. 
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Tại Sao Cần Phải Xưng Tội Với Một Linh Mục? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: Anh em Tin Lành cho rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyển tha tội 
mà thôi. Vậy tại sao chúng ta, người Công Giáo, lại phải xưng tội với một 
linh mục, cũng là người như mọi người? 

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần nói lại một lần nữa về 
niềm tin của các anh em Tin Lành. Nói chung, họ tin có Thiên Chúa và công 
nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, nhưng họ khác với Công Giáo về những 
điểm căn bản sau đây: 

1- Về tín lý: Họ không tin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh và hồn xác lên trời 
(Assumption). Họ chỉ tin Đức Mẹ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa Giêsu 
mà thôi. Nhưng sau sinh Chúa, thì theo họ, Mẹ còn sinh thêm một số người 
con khác, nên Mẹ không còn đồng trinh nữa. 

2- Về bí tích: Họ chỉ nhìn nhận và thực hành một bí tích Rửa tội mà thôi. 
Nghĩa là họ không công nhận các bí tích khác, đặc biệt là bí tich Thánh Thể 
và Hòa giải (xưng tội). Vì họ không tin Chúa Giêsu đã lập Phép Thánh Thể 
và Chức Linh Mục trong Bữa Tiệc Ly như Giáo Hội Công Giáo và Chính 
Thống Giáo tin (Orthodox Churches). Cũng vì không tin Chúa Giê su đã lập 
Chức Linh Mục thừa tác để các Tông Đồ trước tiên và Giáo Hội ngày nay 
“làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 21:19 ; 1 Cor 11:25), tức là tiếp tục 
cử hành Thánh lễ Tạ Ơn (The Eucharist) để làm sống lại Hy Tế thập giá và 
Bữa Tiệc Ly trong đó bánh và rượu nho được biến đổi bản thể 
(Transubstantiation) thành Mình và Máu Chúa Kitô. Vì không tin nên họ 
không có Thánh Lễ, chỉ có hội họp và giảng Kinh Thánh mà thôi. Nhiều 
nhóm Tin Lành cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nhưng vì thừa tác 
viên của họ không có chức Linhh mục, nên không thể đọc lời truyền phép 
(consecration) hữu hiệu để có Thánh Thể được. Mặt khác, họ cũng không tin 
Chúa Kitô đã ban quyền tha tội cho Giáo Hội, nên họ không thực hành việc 
xưng tội với bất cứ ai là người phàm, mà chỉ trực tiếp cáo mình vói Chúa mà 
thôi. 

3- Về quyền bính: Họ không nhìn nhận Đức Giáo Hòang là người kế vị 
Thánh Phêrô, nên không hiệp thông và vâng phục Ngài là Thủ Lãnh của 
Giáo Hội hoàn vũ. 

Đó là những điểm khác biệt cơ bản giữa các giáo phái Tin Lành và Giáo Hội 
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Công Giáo. 

Là người Công Giáo, chúng ta phải tin và thực hành những gì Giáo Hội là 
Mẹ, nhân danh Chúa là Cha, để dạy đỗ không sai lầm về các lãnh vực Giáo 
lý (Doctrine, )Tín lý (Dogma), Luân lý (Morals), Kinh Thánh (Scripture), 
Mặc khải (Revelation) và Thánh Truyền (Tradition). 

Cụ thể, chúng ta phải nghe và thực hành những gì Giáo Hội dạy với Quyền 
Giáo Huấn (Magisterium) mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ xưa kia: 
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; 
mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10:16). 

Anh em Tin Lành chỉ tin có Kinh Thánh nhưng hiểu và cắt nghĩa theo cách 
riêng của họ, nên không phù hợp với niềm tin Công Giáo vể nhũng điểm căn 
bản nêu trên. Do đó, chúng ta không thể nói như họ là chỉ cần “xưng tội với 
Chúa, chứ không qua một người nào hết, vì chỉ có Chúa là Đấng có quyền 
tha tội”. Đúng, chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội, nhưng Chúa Kitô đã 
trao quyền này cho Phêrô trước tiên khi Người nói: “Thầy sẽ trao cho anh 
chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 
cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo gỡ điều gì, trên trời cũng sẽ tháo gỡ 
như vậy” (Mt 16:19). 

Sau này, khi từ cõi chết sống lại, Chúa Ktô hiện ra với các Tông Đồ và đã 
nhắc lại việc trao quyền tha tội cho các ông như sau: “Anh em tha tội cho ai 
thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 
20:23). 

Đây là nền tảng của Bí tích hòa giải hay tha tội mà Giáo Hội cử hành ngày 
nay. 

Linh mục và Giám mục chỉ là thừa tác viên (ministers) chính thức của các bí 
tích; nghĩa là các ngài chỉ cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô (in 
persona Christi) chứ không nhân danh chính mình. Do đó, khi ta xưng tội 
với một linh mục thì ta cáo mình với Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục và 
tha tội cho ta qua tay của linh mục đó, dù cho linh mục ấy là người bất xứng 
đến đâu theo nhãn quan người đời. 

Tóm lại, người Công Giáo không thể nói như anh em Tin Lành rằng “linh 
mục cũng là người phàm như mọi người, nên không đuợc phép 'nghe tội' của 
ai”. Là người phàm, đúng, nhưng nhờ thánh chức và tác vụ Hội Thánh trao, 
linh mục trở nên công cụ hữu hiệu cho Chúa Kitô xử dụng để ban ơn thánh 
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của Chúa cho chúng ta trong Giáo Hội. Nói khác đi, khi Giám mục hay linh 
mục cử hành bất cứ bí tích nào thì chính Chúa Kitô hiện diện và cử hành bí 
tích ấy qua công cụ con người là các thừa tác viên có chức thánh như Phó 
Tế, Linh mục và Giám Mục. 

Anh em Tin Lành không chia sẻ niềm tin này nên tiếp tục không hiệp thông 
(communion) với Giáo Hội Công Giáo cho đến nay. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
8 người Việt tại hải ngoại được nhiều người biết tới trong năm 2011 

 

1. Philipp Roesler - Phó Thủ tướng Đức 

 
Philipp Roesler 38 tuổi, sinh tại Khánh Hưng (tỉnh Ba Xuyên - nay là Sóc 
Trăng). Khi được 9 tháng tuổi, cậu bé mồ côi người Việt này được một cặp 
vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và đưa sang Đức. Năm 4 tuổi, bố 
mẹ nuôi của ông ly dị và ông được cha là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. 
Ông kết hôn với vợ là Wiebke là bác sĩ, 31 tuổi và có hai con gái Grietje và 
Gesche, sinh đôi vào năm 2008. 
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Philipp Roesler đã trở thành người gốc Việt thành đạt nhất thế giới khi nắm 
giữ cương vị Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) 
- đảng trong liên minh cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel. 

Năm 2000, Rösler trở thành thư ký của FDP tại tiểu bang Niedersachsen. 

Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ tịch FDP tại 
Niedersachsen. 

Tháng 6.2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, Rösler được tái bầu làm 
thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

Ngày 8.10.2009, ông trở thành Bộ trưởng liên bang trẻ nhất nước Đức và 
cũng như là người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu 
Âu. 

Ngày 13.5.2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng 
Dân chủ tự do (FDP) đồng thời giữ chức Phó thủ tướng của đất nước này. 

 

2. James H. Nguyễn – Thần đồng y khoa gốc Việt 

 
James H. Nguyễn, 28 tuổi đã được nhận giải thưởng cao quý năm 2011 dành 
cho các cựu học sinh xuất sắc do Liên đoàn Các trường Cao đẳng Cộng 
đồng của tiểu bang California, Hoa Kỳ ngày 19/11, hiện đang là bác sĩ 
chuyên khoa tim tại bệnh viện University Medical Center (UMC). Mới đây, 
anh đã được khắc tên vào Bảng Vàng Danh dự Đại Học Santa Ana năm 
2011. 
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James H. Nguyễn đã tốt nghiệp hạng danh dự với bằng cao đẳng môn sinh 
vật học năm 1998 khi chỉ mới 14 tuổi. 

Năm 2009, bác sĩ gốc Việt này vượt qua 420 thuyết trình viên đến từ những 
bệnh viện hàng đầu của Mỹ để giành quán quân với nghiên cứu so sánh 
phương pháp chụp quang tuyến đa chiều. 

Được biết, gia đình James H. Nguyễn định cư tại thành phố Garden 
Grove (Mỹ) vào giữa thập kỷ 1970. 

Anh từng theo học chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm tại Nội Khoa 
(Department of Internal Medicine) thuộc bệnh viện Orlando Regional 
Medical Center. 

 

3. GS Nguyễn Hùng tranh giải 'Người Australia của năm 2012' 

 
Ngày 20.5 vừa qua, nhà phát minh nổi tiếng người Úc gốc Việt, GS.TS 
Nguyễn Hùng vừa được chọn làm nhân vật đại diện cho tiểu bang New 
South Wales tranh giải "Người Australia của năm 2012”. Theo nguồn tin từ 
báo chí Úc, việc công bố kết quả chính thức cho danh hiệu này sẽ diễn ra 
vào ngày 26.1.2012. 

GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang cư trú ở Castle Hill, và là Phó trưởng khoa 
Kỹ thuật & Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ Sydney (gọi 
tắt UTS). 
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20 năm qua, ông được mệnh danh là "Thầy của những phát minh” vì đã có 
khá nhiều sáng chế về y khoa hết sức hữu ích, tiện dụng cho các bệnh nhân. 

Ông có rất nhiều phát minh, sáng chế khác đang trong quá trình nghiên cứu 
và sẽ trở thành những ứng dụng mới trong xã hội như: thiết bị phát hiện sớm 
ung thư vú, thiết bị giúp con người điều khiển các thiết bị điện tử bằng tín 
hiệu của bộ não... 

Tuy nhiên, đỉnh cao nhất trong các phát minh của ông Nguyễn Hùng là xe 
lăn thông minh, tạo ra cuộc đổi mới trong sinh hoạt của những người bị tê 
liệt. Nó có khả năng như một robot tự động kết hợp với điều khiển bằng ý 
nghĩ con người. 

Tạp chí Anthill của Australia đã từng xếp phát minh này vào hạng 3 trong số 
100 phát minh hàng đầu ở trong nước. 

 

4. GS Trịnh Xuân Thuận nhận giải Kalinga của UNESCO 
Ngày 5.11.2011, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc 
(UNESCO) đã trao giải thưởng Kalinga cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một 
nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Vệt tại diễn đàn khoa học thế giới ở thủ 
đô Budapest của Hungary. Kalinga là giải thưởng thường niên dành cho 

những người có 
công phổ biến 
kiến thức khoa 
học tới công 
chúng. 

 

 

UNESCO đánh giá: "Trịnh Xuân Thuận là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế 
giới, người từng phát hiện thiên hà trẻ nhất vào năm 2004. Ông đã viết hơn 
200 bài báo khoa học về các thiên hà và xuất bản nhiều cuốn sách. Trong số 
những tác phẩm của ông có một cuốn sách minh họa lịch sử của vụ nổ lớn 
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(Big Bang) khai sinh ra vũ trụ". 

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông có sở thích về 
nghiên cứu thiên văn khi còn nhỏ. Năm 1967 đến 1970, ông học tại Viện 
Công nghệ California; năm 1970 đến 1974, học ở Đại học Princeton. Ông là 
chủ quyền của luận án tiến sĩ tại Đại học Princeton và giảng dạy vật lý thiên 
văn tại Đại học Virginia từ năm 1976 tới nay. 

Ông cũng từng làm việc cho Viện Vật lý thiên văn Paris và là một trong 
những người sáng lập Hiệp hội Khoa học và Tôn giáo quốc tế. 

 

5. Nguyễn Tường Khang 12 tuổi được mời thỉnh giảng tại trường đại học 

 
Nguyễn Tường Khang và ban giám khảo  

tại cuộc thi thuyết trình hồi năm 2010 

Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, được trường đại học ở 
bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình 
mỗi tuần 4 giờ. Được biết, mỗi giờ thuyết giảng, Khang được trả 250 USD 
(khoảng 5 triệu VNĐ). Thông tin về thần đồng nhí gốc Việt này được lan 
truyền trên các website thế giới. 

Nguyễn Tường Khang sinh ngày 31.2.1999, lúc đang học lớp 6 trường tiểu 
học Hunters Woods ở Fairfax. Cậu bé khi mới 8 tuổi đã được bố cho học về 
diễn thuyết trước công chúng tại Câu lạc bộ diễn giả trẻ (YSC). 

Tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 với chủ đề giáo dục 
dành cho lứa tuổi từ 11 đến 19, do Hiệp hội Thăng tiến cho Người da màu 
bảo trợ và được tổ chức tại thành phố Suffolk (Virginia), Nguyễn Tường 
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Khang đã giành chiến thắng với bài thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế 
nào với tôi”. 

Tuy nhiên cậu bé lại nổi danh nhất với bài hùng biện về giáo dục. Những ý 
tưởng của Tường Khang được coi là đánh giá hữu hiệu vào bài phát biểu về 
giáo dục của Tổng thống Obama, đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ 
huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. 

Bên cạnh việc học hùng biện, thần đồng 12 tuổi này còn biết chơi đàn 
violon, cờ vua và đặc biệt rất giỏi võ. 

 

6. Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập đoàn IBM 

 
Ông Dzung T. Bùi (Bùi Tiến Dũng) hiện là Phó Chủ tịch phụ trách nhóm 
điều hành kinh doanh toàn cầu và là người Việt thành công nhất tại tập đoàn 
máy tính IBM. 

IBM (International Business Machines) là một trong những tập đoàn công 
nghệ máy tính đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở tại Armonk, New York 
(Mỹ) với hơn 350.000 nhân viên trên 170 quốc gia trên thế giới. 

Bùi Tiến Dũng sinh ra tại làng Trình Phố, An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. 
Khi lớn lên, ông theo cha mẹ vào sống ở Sài Gòn. Năm 17 tuổi, Bùi Tiến 
Dũng sang Mỹ du học và không ngại dấn thân trong mọi lĩnh vực. 
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7. Jacquelyn Ngô – họa sĩ nhí thiên tài 

 
Cô bé Jacquelyn Ngô người Australia gốc Việt 6 tuổi, được thế giới biết đến 
là một thần đồng và là niềm hy vọng của thế giới hội họa, sau khi trổ tài 
trước giới truyền thông trong gần 3 giờ. 

Bé Jacquelyn Ngô đã chứng tỏ tài năng hội họa từ khi mới 3 tuổi. Chỉ 3 năm 
sau, những bức tranh của Jacquelyn Ngô đã làm ngạc nhiên giới hội họa bởi 
màu sắc và cái hồn trong những bức tranh của cô bé. 

Cũng như những đứa trẻ khác, Jacquelyn thích vẽ người, động vật và phong 
cảnh. Những tác phẩm được thực hiện với cái nhìn trung thực, hồn nhiên về 
cuộc sống như mở ra trong tâm trí người xem một thế giới tưởng tượng đầy 
ngọt ngào và ngây thơ của trẻ em. 

Jacquelyn Ngô thổ lộ, Vincent van Gogh là họa sĩ mà cô bé yêu thích nhất. 
Và bức tranh mà cô bé cảm thấy yêu thích nhất là bức Hoa hướng dương 
cùng bức Phòng ngủ ở Arcles của danh họa Hà Lan này. 

Điều đặc biệt là, Jacquelyn không đồng ý bán bất kỳ bức vẽ nào của mình, 
mặc dù được trả giá rất cao. Mẹ bé cho biết, cô bé rất yêu những bức vẽ của 
mình và muốn giữ nó làm kỷ niệm. 

Tài năng của cô bé gốc Việt đã được công nhận qua những cuộc triển lãm 
tranh cá nhân tại Liverpool và Sydney. Sau thành công ban đầu của 
Jacquelyn, các nhà mỹ thuật quốc tế đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương 
lai của thần đồng hội họa nhí gốc Việt này. 

Nhiều chuyên gia tin rằng, trong tương lai, Jacquelyn có thể sẽ đoạt các giải 
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thưởng hội họa lớn Archibald hay Moran của Úc. 

8. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng - cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack 
Obama 

 
Ngày 10-7-2011, Tổng thống Brack Obama đã chính thức bổ nhiệm tiến sĩ, 
bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng là một người Mỹ gốc Việt vào làm thành viên 
Ủy ban Cố vấn Tổng thống về Người Mỹ gốc Châu Á – Thái Bình Dương. 

Ông Tùng hiện đang giữ chức Giám đốc Dự án nâng cao sức khỏe cộng 
đồng người Việt và là Điều tra viên hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu và 
nâng cao nhận thức về ung thư cho cộng đồng người Mỹ gốc Á tại UCSF. 

Ông cũng đang là Chủ tịch hội tình nguyện người Châu Á - Thái Bình 
Dương của Hiệp hội ung thư Mỹ tại California. 

Năm 2002, ông được trao giải thưởng ngăn ngừa bệnh ung thư của tổ chức 
American Cancer Society vì thành tích xuất sắc về điều trị và nghiên cứu 
của ông. 

Nguyễn Thanh Tùng từng theo học tại trường trung học San Jose, năm 1982, 
tốt nghiệp thủ khoa với học bổng toàn phần của đại học Harvard. 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học tại Harvard, Nguyễn Thanh 
Tùng theo học ngành Y khoa tại đại học Stanford. Đỗ bằng bác sĩ, ông đã 
được đại học UC San Francisco mời làm chuyên gia nghiên cứu, điều trị và 
giảng dạy. 

Được biết, vợ của bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng là bà Cao Lệ Huyền - một bác 
sĩ chuyên môn về bệnh truyền nhiễm. Gia đình bác sĩ Tùng có hai con trai và 
một con gái. 
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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 


