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TIN MỪNG 
CN VI Thường Niên B 
 Mc 1, 40-45 
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch". 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa 
Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng 
thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy 
khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người 
nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai 
biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để 
minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao 
và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào 
được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ 
khắp nơi tuôn đến cùng Người. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
 
BỆNH TẬT 

Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM 
Bệnh tật là một trong bốn nỗi khổ của kiếp người. Nó gắn liền với đời người 
vốn là hữu hạn. Bệnh tật mang những mặt tiêu cực đối với chúng ta, hiển 
nhiên quá rồi, nhưng nó cũng có những ý nghĩa nhân bản và tôn giáo rất 
quan trọng. 

I-  Tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn, và tuy chưa đến mức đam mê nhưng mỗi 
khi có dịp tôi ít muốn bỏ qua để đọc, để nghe nói về người nhạc sĩ-nghệ sĩ 
này. Mới đây thấy trên kệ một nhà sách bày bán cuốn sách dày cộm 575 
trang của nhiều tác giả, nhan đề Trịnh Công Sơn – Tôi là ai, là ai (nxb Trẻ, 
tái bản 2011), tôi lật ra coi qua rồi quyết định mua. Có một chi tiết về cuộc 
đời của ông khiến tôi chú ý. Đó là khi còn trẻ Trịnh Công Sơn là một chàng 
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trai vui vẻ, khỏe mạnh và đã giành nhiều giải thưởng thể thao trong các môn 
chạy, cử tạ, judo. Nhưng năm 18 tuổi, một tai nạn nặng trong lúc tập judo 
khiến ông phải nằm nhà thương gần hai năm tại Huế. Không ngờ thời gian 
rỗi rảnh nằm dưỡng bệnh này đã cho ông cơ hội suy nghĩ về kiếp người, 
cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, đọc rất nhiều thơ văn, triết học và tìm 
hiểu về ca nhạc. Ông quyết định chơi đàn guitare và bắt đầu sáng tác. Ông 
từng thổ lộ : “Khi rời khỏi giường bệnh, trong tôi đã có một đam mê khác – 
âm nhạc”. Tác giả bài Trịnh Công Sơn – tiếng hát dã tràng, đăng trong cuốn 
sách (tr 426-49) viết : “Tai nạn trên là một cái rủi cho ông về thể xác nhưng 
là một cái may cho nền âm nhạc Việt Nam. Nếu không có khúc quanh bất 
ngờ này, có lẽ ông đã tiếp tục chơi thể thao, đi học tiếp và không chừng đã 
trở thành một ông bác sĩ, hay kỹ sư nào đó… và chúng ta sẽ không bao giờ 
có được một nhạc sĩ tài hoa như ngày nay” (tr 428). 

II - Những gì đã xảy ra với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên bình diện nhân bản 
và nghệ thuật cũng thường xảy ra với vô số người trên bình diện tôn giáo, tu 
đức hay “đời sống thiêng liêng”. 

Tôi nghĩ tới Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226) và Thánh Inhaxiô Loyola 
1491-1556), hai vị thánh lớn đồng thời là hai vị sáng lập dòng lớn trong 
Giáo Hội Công giáo. Các ngài cũng giống nhau ở chỗ cả hai đều đã có lúc 
theo đuổi binh nghiệp, đã tham chiến và thất bại ; Phanxicô bị bắt làm tù 
binh còn Inhaxicô thì bị thương nặng ; chính qua những thử thách đó, các 
ngài được ơn Chúa tác động và dẫn tới chỗ chuyển hướng cuộc đời. Xin 
nhắc qua trường hợp thánh Phanxicô. 

Thánh Phanxicô khi còn trẻ là một thanh niên tuấn tú, con nhà giàu, thích ca 
hát vui chơi tiệc tùng  với bạn bè. Từ sớm, ngài đã nuôi mộng công danh 
trong cuộc đời binh nghiệp. Tháng 11 năm 1202,  chiến tranh nổ ra giữa hai 
thành phố Assisi và Pêrusia, ngài tham gia và bị bắt làm tù binh. Được trả tự 
do, Phanxicô trở về quê, nhưng cơn bệnh đã mắc phải trong tù chẳng những 
không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn và kéo dài một thời gian dài 
(1204). Qua những thử thách nặng nề đó, Phanxicô đã có dịp suy nghĩ và 
quay về với mình : đâu rồi mộng công danh? tất cả những chuyện này có 
nghĩa lý gì không? rồi đời mình sẽ ra sao đây? …Những câu hỏi nghiêm túc 
nhưng thật ra cũng chưa thay đổi ngay được cuộc đời chàng thanh niên trẻ 
trung đầy sinh lục và ham sống này sau khi anh khỏi bệnh. Còn phải có ơn 
Chúa thanh luyện, thúc đẩy và thêm sức…Nhưng dù sao chính chúng đã đặt 
Phanxicô vào một tâm trạng, tâm thế có thể hiều và đón nhận thánh ý Chúa 
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khi Người bày tỏ ra ít lâu sau tại Spoleto trong một giấc mơ của chàng chiến 
binh trẻ đang trên đường gia nhập đoàn quân Thập Tự của Tòa Thánh : “Này 
Phanxicô, con nghĩ xem : phục vụ ông chủ hay phục vụ người đầy tớ, đàng 
nào đúng hơn? … Thế sao con lại muốn phục vụ tên đầy tớ?” Mùa hè 1205, 
Phanxicô, “Ông Hoàng của giới trẻ” –như bạn bè đã quen tôn vinh ngài- 
tham dự cùng bạn bè một cuộc vui cuối cùng trước khi khởi sự cuộc đời 
hoán cải để rồi trở thành một trong những người canh tân Giáo Hội vĩ đại 
nhất. 

Liệu chúng ta có thánh Phanxicô không nếu như các dự tính tuổi trẻ của cậu 
con trai ông nhà giàu Pietro Bernadone này không bị những thử thách của tù 
đày và bệnh tật chận lại và giúp cho biết đi sâu vào nội tâm và sẵn sàng đón 
nhận ơn thánh của Chúa? 

III - Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy: 

“Bệnh tật và đau khổ là những thử thách nặng nề nhất trong cuộc sống con 
người. Khi lâm bệnh, con người cảm nghiệm sự bất lực, giới hạn và sự hữu 
hạn của mình. Bệnh tật khiến con người ý thức về cái chết nhiều hơn. 

Bệnh tật có thể làm cho con người xao xuyến, yếm thế, đôi khi đưa tới tuyệt 
vọng và nổi loạn chống lại Thiên Chúa, nhưng cũng có thể làm cho con 
người chín chắn hơn, giúp họ nhận ra những điều phụ thuộc trong cuộc 
sống để biết quay về với những điều chính yếu. Thường bệnh tật hối thúc 
con người tìm kiếm Thiên Chúa và quay về với Người”. 

Những nhận định trên là của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, trong mục 
nói về Bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Tôi tìm đến đoạn giáo lý này sau khi đọc 
cuốn Hồi ký của anh bạn linh mục Đamianô Đoàn Văn Lữ, người vừa mới 
mừng 50 năm Khấn dòng cùng với tôi và hai bạn khác tại tu viện Phanxicô 
Thủ Đức hồi tháng 6, 2011, bởi vì qua cuốn Hồi ký, tôi bất ngờ khám phá ra 
nơi anh một đời sống nội tâm phong phú và có chiều sâu – một khía cạnh có 
thể nói là hoàn toàn mới mẻ, mà chính anh nhìn nhận là nhờ ơn Chúa tác 
động qua bệnh tật mới có. Phần lớn nội dung của tập sách không phải là 
“hồi ký” đúng nghĩa nhưng là những cảm nghiệm và suy tư xung quanh 
bệnh tật và cái chết. 

Anh viết như sau, không lâu trước khi mừng Kim Khánh : “Năm nay đúng 
50 năm con khấn dòng 1961-2011. Nhưng đời tu con chia làm hai giai đoạn 
rõ rệt : 1961-2007 và 2007 về sau ; giai đoạn tạm gọi là dấn thân và giai 
đoạn hồi tỉnh nằm trên giường bệnh. Nói cách khác, giai đoạn sống và giai 
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đoạn chiến đấu. Và theo con, lạy Chúa, giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn có 
ý nghĩa hơn, có giá trị hơn nếu có thể nói như vậy. Bệnh tật đã đem lại cho 
con một cái nhìn đúng hơn về cuộc đời và nhất là về ý nghĩa đời tu” (tr 226-
227). 

Anh Đamianô bị tai biến mạch máu não trưa ngày 2 tháng giêng 2007 khi 
đang ăn cơm trưa với cộng đoàn Thanh Hải của anh (Nha Trang). 

Một thử thách ghê gớm! 

“ Chúa biết không, bệnh tai biến làm cho con người mất hầu hết khả năng 
thể xác và tinh thần. Ai cười con cười theo, ai khóc con khóc theo” (tr 67). 
Anh thú nhận : “Khi lâm bệnh tai biến mạch máu não, cũng như những 
người bệnh khác, con gặp khủng hoảng. Hoang mang, không ngủ được ; 
không có một ngày được khỏe. Sống với nhiều mặc cảm và lo lắng. Tuy 
nhiên sau một thời gian, Chúa cho con lấy lại bình tĩnh từng ngày một…” (tr 
149) Và rồi : “Sau hơn một năm vật lộn với bệnh tật và nhiều lần nản lòng, 
con đã xin Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì xin cho con được chết. Nhưng hình 
như con chưa đền tội đủ và nhất là chưa ý thức đủ tình thương của Chúa đối 
với con, nên Chúa chưa để con chết. Nghĩ như vậy, con bắt đầu tập đi bộ và 
tập thể dục, quyết chiến đấu với bệnh tật ; vừa tập vừa cầu nguyện …Lúc 
đầu ngồi xe lăn mà sơ [soeur] Đ. đã kiếm cho mượn ; đẩy đi đẩy lại trong 
hiên, rồi từ từ đẩy ra đường, sau đó lại bỏ xe lăn, chống gậy đi ra đến bờ 
biển [cách tu viện khoảng 4, 5 phút đi bộ đối với người thường], ngồi một 
lúc rồi con lại chống gậy về, bước đi còn choạng vạng và cứ sợ đụng xe … 
Từ từ con đi khá hơn và tập thêm thể dục ở nhà. Nhờ thế mà con thấy mình 
lấy lại sự sáng suốt, con mở vi tính, thấy khó đọc, nhưng mỗi ngày một tý, 
con tập từ từ, thấy ngày càng tiến bộ. Tạ ơn Chúa!” (tr 68). 

Hồi tâm “trở lại” nhờ bệnh tật. 

“Qua cơn bệnh này Chúa đã giúp con trở lại với Chúa ; trở lại trong đời sống 
đạo đức, kết hiệp với Chúa có chất lựợng hơn, giờ kinh, thánh lễ có chất 
lượng hơn, tránh được các cơn cám dỗ dễ dàng hơn, tránh được dịp tội nhiều 
hơn. Đau khổ của bệnh tật giúp con gần Chúa hơn. Bệnh tật cũng là dịp để 
con ăn năn thống hối tội lỗi mình; nhìn lại đời mình rõ hơn ; nhất là nhận ra 
tình yêu Chúa cách thấm thía hơn (…) Nhờ dịp bệnh tật này mà con sống tin 
tưởng hơn vì con nhận ra tình thương Chúa hướng dẫn đời con từng bước 
một cho đến giờ phút này” (tr. 151). 

“Chúa hướng dẫn đời con”, tôi hiểu rồi, đó là một cảm nhận quan trọng 
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của anh Đamianô khi nhìn lại đời mình trong cơn bệnh tật, nên anh mới đặt 
cho tập Hồi ký cái đầu đề : CHÚA DẪN CON ĐI. 

Còn nhiều điều khác mà anh bạn tôi nói về lợi ích của bệnh tật đối với anh, 
tôi không thể ghi lại, nhưng có điều sau đây thì tôi không muốn bỏ qua : 
“Những ngày con bệnh nặng, con cảm nghiệm được rằng, cái vỏ bề ngoài đã 
vỡ tung ra, con trở nên trần trụi trước mặt Chúa và trước mặt con ; trần trụi 
về những yếu đưối và tội lỗi của con. Đó là sự thật mà qua bao cuộc tĩnh 
tâm con không tìm ra. Hôm nay con xuất hiện trong sự thật của mình với 
lòng thống hối ; và đồng thời con cũng cảm nhận một cách thấm thía lòng 
thương xót bao dung của Chúa. Chúa đã chờ đợi con ở giây phút này. Con 
cảm tạ Chúa muôn ngàn” (tr.99-100). 

Sống hữu ích. 

“Con tàn nhưng không phế, bệnh tật nhưng con vẫn cảm thấy được khía 
cạnh tích cực của bệnh tật, bệnh nhưng vẫn có ích, ích cho mình và cho 
nhiều người khác. Tạ ơn Chúa muôn vàn!” (tr. 150). Ích cho mình, thì chúng 
ta vừa thấy qua một đôi nét, nhưng ích cho kẻ khác ở chỗ nào? Câu trả lời 
tìm thấy rõ nhất trong cuốn Hồi ký, đó là : cái máy vi tính. “Trong thời 
gian chờ lễ vượt qua [cái chết], sau khi sức khỏe được phục hồi phần nào, 
Chúa lại soi sáng cho con làm việc tông đồ trên máy tính : mỗi ngày con cố 
gắng dọn một bài suy gẫm theo các bài đọc của thánh lễ hôm sau, và gởi cho 
các emails quen thân. Khi được các người nhận bài suy gẫm tỏ ra ủng hộ và 
khuyến khích con tiếp tục, thì con lại đề nghị với họ phát tán bài suy gẫm đó 
ra cho các emails quen thân của họ” (tr. 69). Tôi thường nghỉ hè tại cộng 
đoàn Thanh Hải của anh, và tôi nhận thấy anh rất siêng làm việc trên máy vi 
tính. “Cám ơn Chúa đã soi sáng cho con làm công việc nhỏ bé này trước là 
để giúp đời sống thiêng liêng của con, sau là để giúp ích cho người ta, được 
chừng nào hay chừng ấy. Sống tuổi già bệnh tật, nhưng Chúa vẫn hướng dẫn 
con làm việc cho Chúa. Con cám ơn Chúa” ( tr. 69). 

Tập Hồi ký kết thúc vào ngày lễ Phục sinh 2011 với bài suy gẫm về “sa 
mạc” : … “Muốn vào đất hứa phải qua sa mạc, và Israel đã đi một chặng 
đường dài suốt 40 năm, con mới đi được một chặng nhỏ bốn năm rưỡi! Chúa 
đưa Israel vào sa mạc để thanh tẩy họ trước khi được vào đất hứa. Chúa 
cũng đưa con vào sa mạc để thanh tẩy tội lỗi con trước khi đưa con vào đất 
hứa của con. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn kiên nhẫn để con tiếp tục 
thanh tẩy mình”. Sau câu này, anh Đamianô viết thêm hai chữ : “Còn tiếp”. 
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Anh nghĩ mình sẽ viết tiếp Hồi ký vì có thể Chúa thấy anh chưa được thanh 
luyện đủ để vào “đất hứa” của mình. Nhưng anh lầm. Chắc hẳn Chúa đã 
thấy anh sẵn sàng cho cuộc “vượt qua” sa mạc trần gian rồi ! 

Ngày 7 tháng 8, 2011, vào lúc 9g00 sáng, Chúa đã gọi anh lên đường thanh 
thản bình an. 

SỐNG ĐẠO 
Luật mới 
Đức Giêsu nhắc lại ý hướng nguyên thủy của Thiên Chúa diễn tả qua Lề 
Luật, đó là Tình Yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương 
quan giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. 
Có hai vợ chồng thường hay cãi nhau. Một hôm khi hai người đang cãi nhau 
rất hăng say, thì người chồng đề nghị với vợ: “Thôi, chúng ta đừng cãi nhau 
nữa. Bây giờ mỗi người hãy lấy giấy, viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật 
xấu của người kia, rồi trao cho nhau”. Người vợ đồng ý. Người chồng cầm 
lấy tờ giấy, nhìn người vợ và cúi mặt xuống bắt đầu viết. Người vợ thấy 
chồng bắt đầu viết, liền hối hả viết liên tục. Người chồng chỉ viết một câu 
rồi dừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những dòng 
chữ kể ra tất cả những tật xấu của người chồng, và người vợ xem ra hả dạ, vì 
đã viết nhiều hơn. 
Đến lúc không còn gì để viết nữa, hai người trao cho nhau tờ giấy kể tội của 
nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt của người vợ bỗng biến 
đổi vì xúc động. Bà vội vàng đòi lại tờ giấy của mình đã đưa cho chồng. Vì 
trong tờ giấy của người chồng, bà chỉ đọc được một câu duy nhất: “Anh yêu 
em!”. 

(Reader’s Digest, số tháng 11 năm 1985) 

Bạn thân mến! Tình yêu chính là “Luật Mới” mà Đức Giêsu đã muốn đặt 
tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, 
và giữa con người với nhau. “Yêu Chúa hết lòng và mến thương tha nhân 
như chính mình”. 
Nếu tình yêu chân thật là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với 
Thiên Chúa, thì con người sẽ không bao giờ dám lên tiếng phàn nàn than 
trách Thiên Chúa. Nếu tình yêu là nền tảng cho mối tương quan giữa người 
với người, thì sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau 
nữa. 
Luật Mới sẽ tạo nên những con người mới, xã hội mới, và tạo nên “Nước 
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Trời”: “Anh em hãy trở nên hoàn thiện như chính Thiên Chúa là Đấng Hoàn 
Thiện”. 
Trong một số ví dụ được Đức Giêsu đưa ra như giết người, gian dâm, bội 
thề… Luật mới không chỉ dừng lại ở những hành động tội ác, mà đòi hỏi 
phải đổi mới tận chiều sâu của tâm hồn, tận trái tim yêu thương: 
- Trước kia, trong luật cũ, có giết người mới được coi là phạm Luật, mới 
phải ra toà. Nhưng từ đây, trong Luật Mới, chỉ có thái độ giận dữ, hay buông 
lời nhục mạ anh em là đã được coi là vi phạm Luật rồi. Thậm chí chưa tích 
cực giải hòa với một người anh em đã gây căng thẳng, bất bình, cũng coi 
như là phạm Luật, không còn quyền dâng của lễ cho Thiên Chúa nữa. 
- Luật cũ xử phạt người có hành động ngoại tình. Từ đây, Luật Mới đòi buộc 
phải trong sáng từ ánh mắt đến tận tâm hồn. Phải tôn trọng và bảo vệ người 
bạn đời của mình. 
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta tránh lối sống giả hình, giữ luật một cách máy 
móc như các luật sĩ, kinh sư và nhóm Biệt phái Pharisêu. Họ đã bị Chúa 
Giêsu vạch trần là giả hình, là “mồ mả tô vôi”: Giữ luật rất kỹ, rất chi li chặt 
chẽ, nhưng là để cho bản thân mình được nổi danh đạo đức trước người 
khác. Lời Chúa hôm nay khuyên nhủ ta: “Nếu anh em không ăn ở công 
chính hơn các kinh sư và nhóm Pharisêu, thì anh em sẽ chẳng được vào 
Nước Trời” (Mt 5:20).  
Luật mới là một “Giao Ước Mới”, một “hợp đồng tình thương” với những 
điều khoản được Chúa “ghi tạc tận đáy lòng, tận trái tim con người” (Gr 
31:33). Ngôn sứ Êzêkiel còn diễn tả qua hình ảnh cụ thể hơn nữa: “Ta sẽ 
ban tặng các con một trái tim mới, Ta sẽ đặt vào lòng các con một tinh thần 
mới, Ta sẽ lấy trái tim chai đá ra khỏi lòng các con và ban tặng các con một 
trái tim thịt mềm biết yêu thương. Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào lòng các 
con để làm cho các con theo đúng luật của Ta” (36,23-27). 

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, 
xin biến đổi con qua cầu nguyện. 
Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. 
Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. 
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. 
Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. 

Ước chi mọi người nhìn thấy Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng 
của Chúa trong lời nói của con. Amen. 
Tổng hợp từ R. Veritas 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Công bố Sứ Ðiệp Mùa Chay 2012 của Ðức Thánh Cha  

Vatican (SD 7-2-2012) - Trong Sứ điệp Mùa Chay 
năm 2012, công bố sáng ngày 7 tháng 2 năm 2012, 
Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI cổ vũ các tín hữu 
quan tâm đối tới nhau, để khích lệ nhau trong việc 
thực thi bác ái và các việc lành. 

 Chủ đề của Sứ điệp Mùa Chay là câu 24 trong 
đoạn thứ 10 của thư gửi tín hữu Do thái. Trong 
đoạn này tác giả giải thích thành quả việc đón nhận 

Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo 3 nhân đức hướng thần, đó 
là: tiến đến gần Chúa "với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức 
tin" (c.22), giữ vững "việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta" (c.23) 
trong sự luôn chú ý thi hành "đức bác ái và các việc lành" (c.24) cùng với 
các anh em khác. 

Ðức Thánh Cha tố giác cám dỗ ngày nay của nhiều người sống trong nguội 
lạnh, bóp nghẹt Thánh Linh, từ khước làm sinh lợi những nén bạc đã được 
ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân (x. Mt 25,25ss). 

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: "Ðứng trước một thế giới đang đòi 
hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng 
trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết phải nỗ lực thi 
nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành (x. Dt 6,10). Lời kêu gọi này 
đặc biệt mạnh mẽ trong mùa thánh chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh". 

G. Trần Ðức Anh, OP 
 
Ðoàn Y Bác Sĩ Tâm Việt Sài Gòn khám bệnh và phát quà tại Giáo xứ 
Kim Ngọc. 

Phan Thiết, Việt Nam (5/02/2012) - Ngày 4 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 
13 tháng Giêng Tết Nhâm Thìn, đoàn Y Bác Sĩ Tâm Việt, Sài Gòn, đến 
khám và phát thuốc cho 1,577 bệnh nhân nghèo trong địa phương các Xã 
Hàm thắng, Hàm đức và Hàm nhơn, Hàm liêm, Hàm chính, Phú long, Thánh 
Mẫu, Phú hài. 
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Ðoàn cũng phát 100 phần quà, mỗi phần gồm 7kg gạo, mì tôm, bột ngọt cho 
100 người tàn tật già cả neo đơn. Caritas Kim ngọc nhiệt thành cộng tác từ 
việc phát phiếu khám bệnh cho đến việc hổ trợ các Bác sĩ giúp các bệnh 
nhân và người nghèo. 

Với phương châm: "Ðầu năm gieo phước rước lộc cả năm", đội ngũ đông 
đảo 180 thành viên của đoàn Tâm Việt khởi động đầu xuân chương trình 
hoạt động từ thiện năm 2012. 

Bác sĩ Hồ Hoàng Tuấn, trưởng đoàn cùng với 20 bác sĩ, các y sĩ dược sĩ nha 
sĩ và các thiện nguyện viên đi từ Sài gòn lúc 9giờ đêm, vượt qua 200km đến 
Kim ngọc lúc 2giờ sáng. Tranh thủ ngũ vài tiếng đồng hồ để bắt đầu công 
việc từ sáng sớm. Nhiều bệnh nhân đang chờ đợi từ tinh mơ để được khám 
trước. Ðoàn làm việc tích cực, khám và phát thuốc cho đến bệnh nhân cuối 
cùng. Kết thúc ngày làm việc, có chương trình văn nghệ mừng xuân với sự 
tham gia của giáo xứ và các Y Bác sĩ. Sau đó đoàn về khu du lịch Hòn Non 
Nước - Ðồi Sứ đốt lửa trại sinh hoạt rồi ngày mai tắm biển và về lại Sài gòn. 

Những người nghèo khi bị bệnh hoạn, thường là không có tiền để đi bệnh 
viện để khám và mua thuốc chữa bệnh. Nhờ các Bác sĩ đến khám bệnh và 
phát thuốc miễn phí, họ vui mừng và tri ân. 

 
Viếng mộ cha P.X. Trương Bửu Diệp 
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Tôi đến Gx Tắc Sậy lúc 3 giờ 30 sáng ngày 7-2-
2012, nhà thờ còn đóng cổng. Vậy là suốt một đêm 
thức trắng, có lẽ do háo hức nên không mấy người 
chợp mắt trên xe, vì đây là lần đầu tiên tôi được đến 
viếng mộ cha P.X. Trương Bửu Diệp. 
Trời còn sớm nhưng các hàng quán đã mở cửa. Tôi 
tìm một quán cà-phê đối diện nhà thờ Tắc Sậy để 
vừa uống cà-phê cho tỉnh táo vừa chờ nhà thờ mở 
cổng lúc 4g. 
Thấy đã có vài xe đến trước tôi ít phút. Hỏi thăm thì 

họ nói từ Chợ Mới (An Giang) và Long Thành (Đồng Nai) tới. Giao tiếp với 
dân địa phương thấy họ thật chân chất và hiền hòa, chính hiệu “con nai 
vàng” của bản chất người dân Nam bộ miệt vườn. 
Đúng 4 giờ sáng, cổng nhà thờ được mở. Mọi người kéo nhau vào viếng mộ 
cha Diệp. Số người khấn nguyện tại mộ cha Diệp lúc này khoảng 100 người. 
Tiếng kinh râm ran, khói nhang nghi ngút. Trong số đó thấy có nhiều người 
ngoại giáo, biết vậy nhờ nhìn cách thắp nhang: hai tay cầm nhang để trên 
đầu trước trán và lâm râm khấn vái. Một bà hỏi tôi: “Không có trái cây thì 
cúng tiền được không?”. Tôi hỏi: “Bà có Công giáo không?”. Bà 
nói: “Không”. Tôi nói: “Không cần trái cây hay tiền bạc gì cả, cứ thành 
tâm là được. Còn nếu bà muốn dâng cúng thì dâng tiền tốt hơn dâng trái 
cây”. Bà cười. Tôi hỏi: “Bà ở đâu tới?”. Bà đáp: “Tui ở quận Tư (Saigon) 
tới”. Bà vừa cười vừa cảm ơn tôi và bước đi. 
Hai bên phía trước mộ cha Diệp có câu đối còn mang âm hưởng mùa 
Xuân: “Tết đến, Xuân sang, người nô nức – Năm qua, tuổi tới, Chúa chúc 
lành”. Không khí Xuân vẫn còn, Chúa Xuân còn mãi. Nhà thờ đã được xây 
mới hoàn toàn, Đức cố GM Emmanuel Lê Phong Thuận đặt viên đá đầu tiên 
ngày 24-2-2004. Nhà thờ trông rất hùng vĩ với lối kiến trúc khá ấn tượng. 
Các bức tượng ở đây đa số bằng gỗ quý, nét điêu khắc tinh vi. Phía trước 
nhà thờ có câu đối: “Vũ trụ nhiệm mầu, chính đạo bao trùm trời đất – Thiên 
nhiên kỳ vỹ, ơn lành tỏa khắp thế gian”. 
5 giờ sáng bắt đầu giờ phụng vụ. Trước giờ lễ, mọi người đọc kinh Truyền 
tin rồi cùng đọc kinh Nhật Tụng (kinh của Giáo hội, nhưng thường chỉ có 
các giáo sĩ và tu sĩ đọc). Có lẽ đây là “nét khác” của Gx Tắc Sậy so với các 
giáo xứ khác. Đồng tế thánh lễ là LM chính xứ Tắc Sậy và 2 LM hành 
hương. Số người tham dự thánh lễ khoảng 500 người. 

 
Cha P.X. Trương Bửu 
Diệp (1897-1946) 



 12

Trời càng sáng, xe tới càng nhiều. Đặc biệt trong số đó thấy có một xe có 
dán cờ Phật giáo trước xe, họ từ Châu Đốc (An Giang) tới. Trời càng sáng, 
xe tới càng nhiều. Đặc biệt trong số đó thấy có một xe có dán cờ Phật giáo 
trước xe, họ từ Châu Đốc (An Giang) tới. 

 
Được biết Gx Tắc Sậy được thành lập năm 1925, hiện nay có khoảng 1.800 
giáo dân, tọa lạc tại Ấp 2, Xã Tân Phong, huyện Giá rai, tỉnh Bạc Liêu, 
thuộc hạt Bạc Liêu (GP Cần Thơ). LM quản xứ hiện nay là G.B. Nguyễn 
Thanh Bình (sn 1958), và vừa có thêm một LM phụ tá còn trẻ và một phó tế 
về giúp xứ. 
Mỗi ngày Gx Tắc Sậy có 3 thánh lễ. Giờ lễ Chúa nhật: 5 giờ, 7 giờ và 17 
giờ. Giờ lễ ngày thường: 5 giờ, 9 giờ và 17 giờ 30. Ngày nào cũng có nhiều 
đoàn hành hương về viếng mộ cha Diệp, mỗi ngày có đến cả ngàn người. 
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 01-01-1897 tại làng Tấn Đức(nay 
thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), được rửa 
tội ngày 02-02-1897 tại họ đạo Cồn Phước (nay cũng thuộc ấp Mỹ Lợi, xã 
Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). 
Cha ngài là ông Micae Trương Văn Đặng, mę ngài là bà Lucia Lê Thị 
Thanh. Lúc ngài 7 tuổi (1904) thì mę mất. Cha ngài chuyển gia đình sang 
Battambang (Campuchia), sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ 
ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước (sn 1890), cũng quê gốc tại 
Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu sinh cô con gái tên là Trương Thị 
Thìn (1913), sống tại họ đạo Bến Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh 
Đồng Tháp. 
Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào Tiểu chủng viện Cù Lao 
Giêng (thuộc xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang). Học xong tại Tiểu Chủng 
Viện, ngài lên Đại chủng viện Nam Vang (Campuchia – lúc đó các họ đạo 
An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận Pnom Penh). Năm 1924 
, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời 
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Đức cha G.B. Chabalier người Pháp. Lễ vinh quy và tạ ơn được tổ chức ở 
nhà cô ruột là bà Sáu Nhiều tại họ đạo Cồn Phước. 
Từ 1924–1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Trư 
(một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandal, Campuchia). Từ năm 
1927–1929, ngài về làm giáo sư tại Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng, tỉnh An 
Giang. 
Tháng 03-1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ và thành lập 
nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu 
Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. 
Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945–1946, chiến tranh loạn 
lạc, bà con nhân dân di tản, cha bề trên đįa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần 
Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt, 
khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy, nhưng Ngài trả 
lời:“Con sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, 
không đi đâu cả”. 
Ngày 12-03-1946, Ngài bį bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ 
đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo Sự ở Cây Dừa. 
Người ta định giết hết tất cả nhưng ngài nói:“Chính tôi là chủ chăn các 
con chiên đó, vậy tôi xin chết thay cho các con chiên của tôi”. Họ chấp 
nhận. Mọi người được thả còn ngài bị đem đi thủ tiêu. 
Những người trong họ đạo kể rằng đêm hôm ấy ngài về báo mộng cho các vị 
chức sắc trong họ đạo biết xác ngài bị vứt xuống cái ao nhà ông giáo Sự. 
Người ta đến nơi được báo mộng thì vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với 
một vết chém ngang cổ chổ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. 
Không hiểu sao thân xác ngài bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu 
trên Thánh giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và 
nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. 
Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong phòng thánh nhà thờ 
Khúc Tréo (ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu. Thành lập năm 1920, hiện nay có khoảng 570 giáo dân – nhà ông giáo 
Sự thuộc họ đạo Khúc Tréo), làm vậy kín đáo hơn đưa về Tắc Sậy. Như vậy 
ngài đã tử vì đạo ngày 12-3-1946, nhằm ngày 9-2 năm Bính Tuất. 
23 năm sau (năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, di dời về nhà thờ Tắc 
Sậy, nơi ngài đã làm chủ chăn trong 16 năm và là cha sở thứ nhì của họ đạo 
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Tắc Sậy. Trong 16 năm quản xứ Tắc Sậy, cha Diệp đã rửa tội 1643 người. 
20 năm sau nữa (năm 1989), mộ ngài được trùng tu thành một ngôi nhà mộ 
nho nhỏ lợp tôn ở phía sau nhà thờ Tắc Sậy và được khánh thành vào ngày 
04/06/1989. 
Đầu năm 2010, một ngôi nhà mồ khang trang và hiện đại được xây dựng 
xong, hài cốt ngài được di chuyển vảo đó với nghi lễ cải táng rất long trọng 
do Đức cố GM giáo phận Cần Thơ Emmanuel Lê Phong Thuận cử hành. 
Ngày nào cũng có các tín hữu ở khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài 
nước, bên lương cũng như bên giáo, tới kính viếng và tin tưởng khấn nguyện 
với ngài. Rất nhiều người đã được ơn. Trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy 
hiện nay thấy có rất nhiều bảng tạ ơn. 
Những bức tượng cha Diệp “bị” khách hành hương hàng ngày lấy tay vuốt 
đến bạc màu tay, bay màu áo. Có nhiều phụ nữ thành kính vừa vuốt vừa nói 
chuyện lớn như đang đối thoại trực tiếp với ngài vậy. Trong một phòng bên 
phải nhà thờ còn lưu giữ 2 tấm ván hòm của ngài. 
Nói về cha Diệp, ĐGM G.B. Bùi Tuần nhận định: “Tâm lý người Việt Nam 
hôm nay tuy vốn trân trọng những đấng anh hùng, nhưng thích tìm đến 
những vị lãnh đạo dễ thương. Dễ thương ở chỗ có đời sống bình dị, đơn sơ, 
gần gũi, biết đưa con người vào chiều kích thiêng liêng bằng những thái 
độ sống cảm thương và thương xót. Sau khi gặp gỡ với những vị lãnh đạo 
dễ thương, họ cảm thấy mình được kính trọng, được yêu thương, được hy 
vọng. Thiết tưởng đó là một khởi đầu tôt cho mục vụ truyền giáo”. 
Một nhận xét “thú vị” và cần thiết. Mong sao Giáo hội có những chủ chăn 
đích thực, xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, biết noi gương LM 
thánh Gioan Vianney và LM P.X. Trương Bửu Diệp. 
Hiên nay, Tòa thánh đang mở án phong chân phước cho LM P.X. Trương 
Bửu Diệp. Xin cho Thánh Ý Chúa nên trọn nơi tôi tớ trung tín Chúa, người 
đã xả thân vì đoàn chiên Chúa, đúng như Chúa Giêsu xác định: “Không có 
tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì 
bạn hữu của mình” (Ga 15:13). 
Lạy Chúa, nhờ lời nguyện giúp cầu thay của cha P.X. Trương Bửu 
Diệp, xin thêm đức Tin, Cậy, Mến để chúng con can đảm làm nhân 
chứng trên cuộc lữ hành trần gian. Chúng con cầu xin nhân danh Đức 
Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen. 

Trầm Thiên Thu 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
NỤ TÂM XUÂN 
Chuyện kể rằng: từ thưở ban đầu loài Rồng sống ở trên trời giúp Ngọc 
Hoàng Thượng Đế thực hiện việc mưa thuận gió hòa cho trần gian bằng việc 
hút nước từ sông biển rồi phun mưa khắp miền đồng bằng đồi núi. Loài 
Rồng lười sinh sản, không đủ quân số thực hiện lệnh Trời nên Ngọc Hoàng 
đã tổ chức một cuộc thi cho các loài sinh vật ở thủy cung tham dự. Con vật 
nào thắng 3 cuộc thi vượt sóng lớn sẽ được biến thành Rồng. Trường thi tổ 
chức tại Vũ Môn là một cái vực rất sâu ở thượng du sông Trường Giang, 
tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Hoa. 
Suốt một tháng không một con vật nào vượt được đợt sóng đầu. Sang tháng 
thứ hai cá rô vượt được ngọn sóng đầu tiên nên mình có vây và vẩy khá lớn. 
Kế đến con tôm vượt được 2 đợt sóng đầu nhưng yếu sức không vượt qua 
được đợt sóng thứ ba, ngã bổ xuống nên lưng bị khoằm lại, tuy nhiên ruột 
gan vẩy râu và đuôi đã gần biến thành Rồng. 
Đến lượt cá chép tuy thân mình mảnh mai nhưng có lòng dũng cảm đã cố 
sức vượt liên tiếp 3 ngọn sóng lọt được vào cửa Vũ Môn. Vẩy đuôi râu sừng 
tự nhiên mọc đủ khiến cá chép lộ nguyên hình Rồng trông thật oai phong 
lẫm liệt… 
Trong dịp tổ chức mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 vừa qua CĐ Đức Mẹ La 
Vang đã thực sự hoá Rồng. Cộng Đoàn tuy nhỏ bé nhưng đã tổ chức mừng 
Tết mang đầy mầu sắc văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam. 
Ngày 30 Tết trong Thánh Lễ tất niên, cha quản nhiệm, bác La Úc và Kelly 
đại diện cho ba thế hệ bái hương tổ tiên ông bà trước bàn thờ Tổ Tiên. Ngày 
Tết là ngày đoàn tụ gia đình, Cộng Đoàn đã quy tụ lại trong ngôi thánh 
đường nhỏ bé trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và nhớ ơn tổ tiên ông bà. 
Trong Thánh Lễ các em thiếu nhi đã dâng những lễ vật ngày Xuân mang 
đậm nét văn hoá Việt Nam gồm bánh chưng, mâm ngũ quả và những đóa 
hoa xuân rực rỡ. 
Cộng Đoàn cùng xum họp ăn Tết vào ngày mùng bẩy Tết sau Thánh Lễ Tân 
Niên có hái lộc Lời Chúa và nhận tiền lì xì từ cha quản nhiệm. Từ người lớn 
đến trẻ em ai cũng hân hoan nhận tiền lì xì từ cha quản nhiệm hoặc từ nhiều 
người khác. Bao lì xì không chỉ gói ghém chút tiền nhưng còn gói cả một 
tình cảm yêu thương của người cho ban tặng người nhận. Một nét văn hóa 
độc đáo chỉ tìm thấy nơi người Á Đông. 
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Bước vào hội trường mừng Tết tại tư gia anh chị Thu-Oanh, hai câu đối Tết 
do anh Ba Nghĩa viết tặng Cộng Đoàn như một lời chúc Xuân thật chân tình: 
Cung Chúc Đồng Hương Tấn Đức Tấn Tài Đa Phú Quý 
Tân Xuân Cộng Đoàn Mến Chúa Yêu Người Giàu Tình Thương 
Mùa Xuân đúng là một hội hoa Xuân, các loài hoa thi đua khoe sắc thắm 
nhưng nổi bật hơn cả là những nhánh mai vàng và những cành đào hồng 
tươi. Mai là đặc sản của miền Nam và Đào chỉ tìm thấy ở miền Bắc Việt 
Nam nhưng Cộng Đoàn ĐMLV ăn Tết có cả Mai lẫn Đào khiến cho bầu khí 
Tết tha hương mang đậm màu sắc quê nhà. Cám ơn anh chị Thu-Oanh, anh 
chị Thuận-Lan đã tặng Mai và Đào cho CĐ trưng Tết. 
Ẩm thực ngày Tết không thể thiếu: thịt mỡ dưa hành và bánh chưng xanh…, 
nhưng đa số người Việt bị mắc các lọại “bệnh cao”: cao máu, cao mỡ, cao 
đường nên thực đơn ngày Tết chuyển thành: bê thui phở tái bò lúc lắc/ tái 
chanh bò nướng bánh chưng xanh. Cám ơn hai chị bếp trưởng Liên & Hà và 
tất cả các chị trong CĐ đã bận rộn việc bếp núc để ẩm thực ngày Tết thật đa 
dạng và ngon miệng. 
CĐ đặc biệt cám ơn cha quản nhiệm đã lì xì một con bò cho CĐ ăn Tết. 
Không chỉ một con bò nhưng cha còn lì xì cho CĐ một niềm vui Tết thật 
đầm ấm. Gia đình quây quần, cha con chúc mừng chúc tuổi lẫn nhau và 
cùng dành cho nhau những giây phút linh thiêng đầu năm cùng đón mừng 
mùa Xuân mới của đất trời.  
Chương trình văn nghệ đón Xuân được mở màn với phần chúc thọ các vị 
niên trưởng với bài thơ chúc thọ do bé Tammy đọc: 

Kính dâng ông vạn lời chúc thọ 
Tuổi thất tuần hồn xác khang an 
Kính chúc bà ngày tháng an nhàn 
Vui vầy con cháu nhà hạnh phúc. 

Ngoài bài thơ chúc thọ, anh Ba Nghĩa còn đại diện Cộng Đoàn nói lên ý 
nghĩa của lòng Hiếu Thảo trong việc chúc thọ và các em thiếu nhi đại diện 
CĐ tặng quà mỗi cụ một CD Lẽ Sống của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu. 
Cám ơn anh chị Nghĩa Hạnh đã ủng hộ quà tặng CD. 
Tiết mục thi Mặc Quốc Phục dành cho các cháu thiếu nhi đã lôi cuốn mọi 
người và thú vị hơn cả là những câu trả lời của các cháu về những câu đố 
Tết. 
Phần ca nhạc do các ca sĩ Trần Tâm, Minh Tuyết, Hương Thủy, Ý Lan, Kim 
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Sa, Thoại Đoàn, Thiên Kim trình diễn. Các chị không chỉ hát hay trên sân 
khấu mà còn giỏi giang trong việc chế biến ẩm thực ngày Xuân, lại còn 
đứng phục vụ đồ ăn cho mọi người. Những đóa hoa Xuân biết nói này đã tô 
điểm thêm hương sắc cho bầu trời Xuân CĐ. 
Tiết mục hào hứng sôi nổi lôi cuốn mọi người nhất là màn xóc bầu cua tôm 
cá. Ban tổ chức đã dùng màn hình để mọi người theo dõi dễ dàng. Có người 
thắng người thua nhưng mọi người đều được hưởng một bầu khí ăn Tết thật 
đầm ấm vui tươi. Cám ơn 2 mạnh thường quân là anh chị Sương-Thoại 
($50.00) và anh chị Nghĩa-Hạnh ($50.00) đã lì xì cho giới trẻ vốn liếng làm 
chủ xóc.  
CĐ chân thành cám ơn anh chị chủ tịch Thu-Oanh đã mở rộng cánh cửa đón 
CĐ vào ăn Tết. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sự quảng đại của anh 
chị. 
Cánh cửa năm cũ đã khép lại nhường chỗ cho cánh cửa năm mới mở ra 
hướng về tương lai tràn đầy hy vọng và ước mơ. Cộng Đoàn ĐMLV đã 
bước sang tuổi thứ tư. Nhìn lại 3 năm qua có thể ví như chúng ta đã vượt 
qua được 3 ngọn sóng lớn để lọt vào Vũ Môn. 
Vạn sự khởi đầu nan: thành lập CĐ với con số thật khiêm nhường gồm 7 gia 
đình tiên khởi. Khi CĐ ngày càng lớn mạnh (70 gia đình ghi danh) thì 
những nhu cầu cũng phát sinh và Ban Mục Vụ đầu tiên đã được thành lập 
sau bao nhiêu khó khăn và thử thách. Đợt sóng thứ ba cả CĐ đã cùng dũng 
cảm vượt qua đó là ngọn sóng thần của hiểu lầm, đố kỵ, chia rẽ…  
Cộng Đoàn ĐMLV không chỉ có một mình cha quản nhiệm Giuse Nguyễn 
Trọng nhưng còn có BMV gồm 13 thành viên đầy nhiệt tình, năng nổ luôn 
sát cánh bên cha chèo lái con thuyền CĐ vượt mọi thác ghềnh. Không chỉ 
dừng lại ở con số 13 thành viên, CĐ còn có 10 lần 13 (10x13) những thành 
viên khác đang âm thầm xây dựng CĐ bằng nhiều hình thức qua lời cầu 
nguyện, hy sinh, góp công sức, hiện vật, hiện kim… khiến CĐ ĐMLV đã trở 
thành ngôi nhà thứ hai của mọi người, nơi ấy ai cũng tìm được niềm vui, sự 
nâng đỡ tinh thần để cùng nhau Sống Đạo, Sống Đức Tin. 
Từ một cô bé lọ lem ở Hemet, CĐ ĐMLV đã biến thành một nàng thiếu nữ 
Việt Nam duyên dáng xinh đẹp ở nhà xứ Blessed Teresa of Calcutta. Ước gì 
năm mới Nhâm Thìn mỗi người chúng ta đều trở thành một con Rồng nhỏ 
mang theo những đặc tính của loài Rồng: sức mạnh, dũng cảm và lòng nhân 
ái. 
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Trong 12 con giáp Rồng xếp hàng thứ 5 sau con chuột, trâu, cọp và mèo. 
Một lần kia Ngọc Hoàng gọi 12 con giáp về chầu thiên đường. Ngọc Hoàng 
ngạc nhiên thấy Rồng là loài có sức mạnh nhất lại về hàng thứ năm. Rồng kể 
rằng: trên đường về chầu Ngọc Hoàng nhìn thấy dân chúng bị hạn hán khổ 
cực, Rồng quay về biển hút nước phun mưa cho dân chúng bớt khổ cực nên 
về chầu trễ. Lòng nhân ái đã trang điểm cho Rồng thêm xinh đẹp hơn.  
Xuân đến rồi Xuân lại đi nhưng ai có Nụ Tâm Xuân trong tâm hồn sẽ giữ 
mãi được mùa Xuân trong lòng mình. Nụ Tâm Xuân ấy chính là lòng nhân 
ái. Mỗi khi chúng ta ban tặng cho người khác một nụ cười, một lời nói thân 
ái, một sự tha thứ, một cử chỉ khích lệ ủi an, một câu kinh nguyện, một chút 
nhường cơm sẻ áo… là chúng ta đã tặng cho người ấy một bông hoa bất tử 
và chính lúc ấy chúng ta cũng được nhận lại một nguồn vui thầm kín trong 
tâm hồn, đó chính là những Nụ Tâm Xuân. 
Cầu chúc CĐ ĐMLV sẽ mãi là vườn hoa Xuân muôn màu muôn vẻ điểm tô 
cho cánh đồng truyền giáo vùng đất Riverside dấu yêu này. 

Dung Nguyễn 
 
Sân Chơi Chiều thứ bầy bắt đầu sinh hoạt hàng tuần 
Bắt đầu từ tháng 2/ 2012 Sân Chơi chiều thứ bẩy sẽ sinh hoạt hàng tuần. 
Thời gian: 1:00 – 4:00 pm 
Địa điểm: Abelia Park trên đường Winchester 
Sẽ có tập thể dục dưỡng sinh thích hợp cho mọi lứa tuổi. 
Sau thể dục dưỡng sinh là sinh hoạt trò chơi ngoài chơi dành cho giới trẻ và 
thiếu nhi. 
Đề nghị quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia sân chơi lành mạnh 
này. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh ! 

 
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng 
tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt 
tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình. 
Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e 
thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc. 

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. 
Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng 
tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. 
Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình 
cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần. 

Vợ tôi là một công chức chính phủ. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với 
nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường 
nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi 
nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo 
trộn bởi những đổi thay không ngờ... 
Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm 
vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối 
yêu đương cùng nàng.. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy. 
Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu 
nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, 
nàng nói: "Nếu là đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ 
nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang 
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phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình. 
Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? 
Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì 
tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện 
trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không 
thể. 
Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề 
cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn 
thương sâu sắc. Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy 
cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. 
Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi 
lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi 
thư giãn. 
Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly 
hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không 
nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô 
ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng 
tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó. 
Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa 
bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh 
mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. 
Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm 
cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt 
ấy. 
Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình 
sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần 
chừ thêm được nữa. 
Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. 
“Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. 
Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải 
mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang 
suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức 
nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng. 
Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. 
“Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời 
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của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh 
không phải là đàn ông!”. 
Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô 
ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng 
tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về 
Dew. 
Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu 
căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ 
đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ 
nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một 
ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói. 
Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. 
Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn 
dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt 
và mạnh mẽ. 
Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi 
đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa 
đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp. 
Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng 
tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong 
thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình 
thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc 
kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của 
chúng tôi đổ vỡ. 
Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em 
đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này 
chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật 
đầu và nói: “Anh còn nhớ”. 
“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có 
một yêu cầu là anh phải bế em ra vào đến ngày chúng ta ly hôn. 
Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình 
vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những 
chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc 
lãng mạn. 
Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho 
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rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì 
chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một 
cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu. 
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly 
hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi 
bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay 
theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim 
tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi 
đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ 
nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật 
đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy 
đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty. 
Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. 
Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác 
của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ 
thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một 
vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng. 
Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn 
đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, 
tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi 
đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về 
Dew trở nên mờ nhạt dần. 
Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy 
để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu 
nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ 
nhiều hơn. 
Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi đã cảm thấy bế cô ấy dễ 
dàng hơn. 
Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với 
cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”. 
Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay 
một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở 
dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột 
nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ 
không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả 
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niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, 
tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy. 
Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - 
nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu 
trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. 
Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót. 
Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành 
lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô 
ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi 
thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều. 
Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng 
tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ 
ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già" Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: 
"Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã 
thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi". 
Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ 
bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. 
Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. 
Anh nói thật đấy”. 
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. 
Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy 
ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly 
dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra 
giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì 
anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa 
cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy 
đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”... 
Dew như choàng tỉnh. 
Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. 
Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên 
đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn 
viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào 
mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”. 
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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 


