
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 43 Jan/01/2012 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 4:00PM (Spanish) 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English)Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-775-1196  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương   951-775-6059 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại        858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn   951-213-1927 

Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 

Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý : Trí Mai  951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

CN Lễ Mẹ Thiên Chúa 
Lời Cảm Tạ 

 
 

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV chân thành cảm 
tạ: 
_ Cha Quản Nhiệm & các linh mục tu sĩ  
_ Quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn 
_ Quý bạn bè thân hữu 
Đã đến tham dự mừng Đại Lễ Giáng Sinh 
với Cộng Đoàn và quảng đại đóng góp vào 
việc Bái Ái Giáng Sinh 2011.  
Món quà chúng ta dâng tặng Chúa Hài 
Đồng qua những trẻ em nghèo khổ và 
khuyết tật tại VN là $ 6832.00 
Nguyện xin Chúa Hài Đổng chúc lành cho  
tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý vị. 
 
Chân thành cảm tạ. 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 
 



 2

TIN MỪNG 
Lc 2, 16-21 

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi 
tên Người là Giêsu". 

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse 
và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã 
báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các 
mục tử thuật lại cho họ. 

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những 
mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã 
xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người 
là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong 
lòng mẹ. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
Lễ Mẹ Thiên Chúa 

(Trích trong 'Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày' - Radio Veritas Asia) 

Đối với Giáo Hội Chính Thống, tước hiệu nổi bật nhất của Mẹ là "Mẹ 
Thiên Chúa", trong khi đó đối với Giáo Hội Công Giáo, Mẹ Maria trước 
tiên là Mẹ của loài người. 

Hai khía cạnh này của Mẹ Maria được làm nổi bật qua phụng vụ và nghệ 
thuật của hai Giáo Hội. Một bên những bức ảnh Icon của Giáo Hội Chính 
Thộng làm cho người ta nghĩ đến Đức Mẹ như một vị thần ngự trị trên 
Thiên Quốc hơn là người phàm. Đàng khác, trong Giáo Hội Công Giáo các 
bức tranh và tượng ảnh về Mẹ Maria xem ra nhấn mạnh đến khía cạnh 
nhân loại của Mẹ. Khía cạnh nhân loại này thường được chọn làm chân 
dung của Đức Mẹ. Như vậy, trong việc tôn kính chính thức của Giáo Hội 
cũng như trong tâm tình của người bình dân, tính siêu việt lẫn nhân trần 
của Mẹ Maria đều được nêu bật. 
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Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trân trọng cả hai truyền thống tôn kính 
này đối với Mẹ Maria. Ngài kêu gọi Âu Châu hãy thở bằng hai buồng phổi, 
một của Đông Phương, một của Tây Phương. Một sự dung hòa như thế mới 
có thể bảo tồn được sự tôn kính đúng đắn dành cho Mẹ Chúa Giêsu. 

Trong Phúc Âm thánh Luca, thánh sử nói về các mục đồng như sau: "Họ 
liền hối hả ra đi, đến nơi họ gặp thấy bà Maria cùng với Giuse và Hài Nhi 
được bọc trong khăn, đặt trong máng cỏ" (Lc 2,16). Theo các nhà chú giải 
Kinh Thánh thì đây là một cuộc cách mạng thinh lặng. Thật thế, lần đầu 
tiên trong Kinh Thánh người ta thấy tên của người Mẹ đặt trước tên của 
người Cha. Đây không phải là một đoạn tuyệt với truyền thống "trọng nam 
khinh nữ" của người Do Thái, nhưng tác giả muốn sắp xếp như thế để nói 
lên tầm quan trọng của người phụ nữ là Mẹ Maria. 

Trong Phúc Âm (Mc 10,14), thánh sử ghi lại thái độ của Chúa Giêsu đối 
với trẻ em, Chúa Giêsu nói như sau: "Hãy để trẻ em đến với Ta và đừng 
xua đuổi chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai nên giống như chúng. Ta 
bảo các ngươi, ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ em thì sẽ không 
được vào trong Nước ấy". 

Nhưng nên giống như trẻ em là gì nếu không phải là quay trở lại với Mẹ, 
tín thác nơi Mẹ. Một số nhà thần bí trong Giáo Hội xem đây như là một lời 
khuyến dụ kín đáo của Chúa Giêsu. Phải chăng Ngài chẳng muốn chúng ta 
tìm đến với Đấng vì là Mẹ của Con Người, cũng là Mẹ của tất cả mọi 
người. Dù sao một trong những nghịch lý lớn nhất mà Tin Mừng đề ra là 
tiến đến trong đời sống thiêng liêng không phải là luật tiến hóa mà là luật 
của cải hóa. 

Các cuộc Đức Mẹ hiện ra của thời hiện đại đã bắt đầu vào năm 1830, tại 
một cộng đoàn của Dòng Bác Ái Vinh Sơn tại đường Du Bac ở Paris Pháp 
Quốc, Đức Mẹ đã hiện ra cho thánh nữ Catherine Labouré và ủy thác cho 
thánh nữ quảng bá việc tôn kính ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Lời kinh 
được truyền phải đọc trong việc tôn kính ảnh Đức Mẹ có nội dung như sau: 
"Lạy Đức Maria, là Đấng đã được cưu mang mà không vướng mắc tội lỗi, 
xin cầu cho chúng con là những kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ". Nhờ việc 
này mà giúp cho Giáo Hội định tín về Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1854. 
Thật ra, đây cũng chỉ là một tước hiệu mà Đức Mẹ đã tự xưng khi hiện ra 
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cho Bernadetta ở hang đá Lộ Đức nước Pháp vào năm 1858. 

Thật thế, nếu Mẹ Maria là tạo vật duy nhất trong nhân loại đã được cưu 
mang mà không mang tỳ vết của tội lỗi, bởi vì tội nguyên tổ là một thực tế 
chứ không phải là một huyền thoại. Vào thời ấy, cùng với những khám phá 
và tiến bộ trong lãnh vực khoa học, con người thời đại xác tín một cách 
kiêu hãnh rằng: khoa học, văn hóa và kỹ thuật rồi ra sẽ biến thế giới thành 
một thứ thiên đàng trần gian, như vậy nó sẽ khử trừ mọi ý niệm về tội 
Nguyên Tổ. Với khả năng vô tận của mình, rồi ra con người sẽ tự cứu lấy 
mình chứ không cần phải trông chờ có một đấng cứu thế nào cả. 

Thế nhưng, lịch sử đã diễn ra không như con người của thời đại mơ tưởng, 
thứ nhân bản chủ nghĩa chối bỏ cái siêu việt của con người đều dẫn đến sự 
tự hủy cho con người. Hai trận thế chiến là sự hiện hữu hùng hồn nhất về 
sự hủy hoại con người. 

Như vậy, sứ điệp mà Đức Mẹ muốn nhắn gởi cho con người thời đại qua 
các cuộc hiện ra kể từ năm 1830, trước hết là một sứ điệp về chính tội lỗi 
của con người. Vì thế, việc tôn kính Đức Mẹ có giá trị giải phóng con 
người. Dù vậy, Giáo Hội không bao giờ áp đặt việc tôn kính đối với Mẹ 
Thiên Chúa, nhưng để tùy cảm xúc và sáng kiến của mỗi người tín hữu. Dĩ 
nhiên, Đức Giáo Hoàng, hàng Giáo Phẩm, các tác giả về tu đức có thể 
khuyên nhủ các giáo hữu chạy đến với Mẹ Thiên Chúa bằng nhiều hình 
thức tôn kính khác nhau. 

Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời của mình, Giáo Hội khuyên các tín hữu tôn 
kính Mẹ Maria. Tuy nhiên, Giáo Hội không bao giờ buộc phải tôn kính Mẹ 
Maria, sẽ không bao giờ Giáo Hội buộc tôn kính các lần hiện ra của Đức 
Mẹ, cho dù Giáo Hội công nhận các việc hiện ra đó. Giáo Hội sẽ không 
bao giờ áp đặt các việc tôn kính như lần chuỗi, đi hành hương như là việc 
làm cần thiết cho ơn cứu rỗi. Giáo Hội sẽ không bao giờ xem là lạc đạo hay 
có tội khi một tín hữu không tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ, hay một 
cuộc hành hương đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Giáo Hội sẽ không bao giờ chối 
bỏ ơn cứu rỗi mà các Giáo Hội khác xây dựng trên niềm tin Kitô của họ, 
như trong các Giáo Hội Tin Lành. 

Như vậy, việc tôn kính đối với Mẹ Maria không được nhìn theo phạm trù 
cần thiết mà là theo phạm trù tự do, không thuộc về lề luật mà thuộc về 
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tình yêu. Chính tính cách tự do ấy lại càng làm nổi bật sự thu hút và những 
ân huệ đặc biệt của lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa 
xem ra không muốn áp đặt lòng tôn kính dành cho Mẹ, bởi vì Mẹ vốn là 
người sống âm thầm, Mẹ cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Thánh 
Luca đã hai lần ghi lại như thế trong cùng một chương. Mẹ quả thật nói ít, 
hay đúng hơn Kinh Thánh nói rất ít về Mẹ, nhưng nhìn cho kỹ thì chính 
Mẹ lại là người gợi hứng cho Kinh Thánh. 

Dĩ nhiên, với sự kín đáo và thinh lặng của Mẹ, các nhà chuyên môn Kinh 
Thánh đều đồng ý rằng: Các chương nói về đời tư Chúa Giêsu kể từ khi 
Chúa Giêsu sinh ra thì chính Mẹ là người duy nhất đã biết thời thơ ấu của 
Chúa Giêsu và kể lại cho cộng đồng tiên khởi. Nhưng vẫn thái độ kín đáo 
và thinh lặng cố hữu, Mẹ luôn đứng ở đàng sau, chỉ có những ai biết tìm 
đến và lắng nghe mới có thể nhận ra được sự hiện diện và tầm quan trọng 
của Mẹ trong Giáo Hội. Đó chính là ý nghĩa của việc tôn kính Mẹ Maria 
mà các tín hữu Kitô đã dành cho Mẹ ngay từ thời Giáo Hội sơ khai. 

 

SỐNG ĐẠO 
 

ẤN TƯỢNG VỀ GIÁO HỘI 2011 
Lm Nguyễn Hồng Giáo OFM (31.12.2011) 

Gần cuối năm, các phương tiện truyền thông thường nhìn lại những biến cố 
nổi bật trong năm trên đất nuớc mình hoặc trên toàn thế giới. Truyền thông 
công giáo cũng quen làm công việc tương tự đối với những biến cố hay 
tình hình đặc biệt xảy ra trong Giáo Hội địa phương và Giáo Hội toàn cầu. 

Tôi không thể nắm bắt được hết mọi biến cố quan trọng của Giáo Hội, dù 
là Giáo Hội Việt Nam gần gũi vì không hoạt động chuyên ngành truyền 
thông và cũng không thấy thật cần thiết phải tham khảo nhiều tài liệu 
phong phú liên quan, nên chỉ xin ghi lại vài ấn tượng về tình hình chung 
của Giáo Hội thế giới theo cách nhìn riêng với một ít cảm nghĩ kèm theo. 

1. 2011: một năm tương đối an lành 

Ta còn nhớ năm 2010, trong một thời gian dài các phương tiện truyền 
thông Tây phương tập trung phê phán Giáo Hội Công giáo không tiếc lời, 
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về những vụ bê bối tình dục trong hàng linh mục đối với trẻ em được 
phanh phui tại một số Giáo Hội địa phương ở Châu Âu. Thật là một thời 
điểm hết sức khó khăn cho Giáo Hội, một thách thức lớn lao cho các Gám 
mục và nhất là cho Đức Giáo Hoàng Bênêđitô mà không ít nhóm thù 
nghịch mốn lợi dụng cơ hội này để hạ uy tín. Nhưng Giáo Hội đã vượt qua 
cơn sóng gió một cách tích cực. Như một trận bão lụt, cuộc thử thách đã để 
lại những vết thương nhưng đồng thời cũng làm một cuộc “tẩy uế”, một 
cuộc “thanh luyện” rất hữu ích. Giáo Hội, bắt đầu từ hàng giáo sĩ, có một ý 
thức đổi mới về lòng khiêm nhường, lòng sám hối, và nhu cầu khẩn thiết 
về đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện và sự thánh thiện. 

Từ nay người Công giáo đã có thể hiểu một cách sâu sắc một tư tưởng mà 
Đức Thánh Cha thường lặp lại: Cái đe dọa Giáo Hội nặng nề nhất không 
phải là những tấn công của kẻ nghịch từ bên ngoài nhưng là chính tội lỗi 
của con cái Giáo Hội. 

So với 2010 thì năm nay Giáo Hội được tương đối an lành. 

2. 2011: Anh giáo gia nhập Công giáo 

Từ năm 2009 đã có những cộng đoàn Anh giáo rời bỏ “Giáo Hội-Mẹ” để 
gia nhập Giáo Hội Công giáo. Họ là những nhóm tín đồ Anh giáo gồm 
những giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân không hài lòng về một số thay 
đổi trong truyền thống cổ kính của Giáo Hội họ, như việc phong chức giám 
mục cho phụ nữ, việc chấp nhận các giáo sĩ đồng tính hay việc công nhận 
hôn phối giữa những người đồng tính. Phong trào gia nhập Công giáo này 
tiếp tục gia tăng trong năm 2010, và đến đầu năm 2011 vẫn còn một nhóm 
khá đông gồm 7 linh mục và 300 tín đồ Anh giáo xin gia nhập Công giáo.  

Ngay từ 2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban hành Tông hiến 
Anglicanorum Coetibus (4.11.2009) trong đó ngài quyết định sẽ cho thành 
lập những cơ cấu tương đương với giáo phận (ordinariates) trong các Giáo 
Hội địa phương có nhu cầu để đón nhận các thành viên mới này. Họ sẽ 
được phép giữ lại một số truyền thống riêng. Nên biết, Anh giáo có rất 
nhiều truyền thống giống với Công giáo. Chẳng hạn năm 2007, một cộng 
đồng Anh giáo đã quyết định sử dụng cuốn Giáo lý của Hội Thánh Công 
giáo. 
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3. 2011: mấy điểm nhấn của Đức Thánh Cha 

Có một điểm nhấn trong mục vụ của Đức Bênêđitô XVI được nhiều giới 
quan sát chú ý, đó là ngài dấn thân bênh vực đức tin công giáo. Điều này 
không mới mẻ. Ngay thời còn làm giáo sư, ngài đã viết cuốn Đức tin Kitô 
giáo hôm qua và hôm nay (nguyên tác: Einfuehrung in das Christentum. 
Vorlesungen ueber das apostolische Glaubensbekenntnis = Dẫn vào Kitô 
giáo, Những bài dạy về bản Tuyên tín của các Tông Đồ, 1968). Đó là một 
tác phẩm lớn, rất được chú ý. Người ta cho rằng  Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II đã gọi Tổng Giám mục Joseph Ratzinger từ địa phận Munich qua 
Rôma làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin (1981), chính là vì lập trường 
vững vàng, vừa mới mẻ vừa chính thống của tác giả được diễn tả cách đặc 
biệt trong tác phẩm đó. Chúng ta biết sau Công đồng chung Vaticanô II, 
Giáo Hội trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng ; người ta giải 
thích sai chủ trương canh tân của Công Đồng khi làm tan loảng đức tin 
Kitô giáo vì muốn cho Giáo Hội trở thành “hiện đại” và mang bộ mặt hấp 
dẫn đối với con người ngày nay. Trong vai trò linh mục-giáo sư, rồi tổng 
giám mục, rồi hồng y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, ngài đã luôn can đảm 
lên tiếng bảo vệ đức tin của Giáo Hội. Ký giả người Đức Peter Seewald đã 
nhận định về Hồng y Joseph Ratzinger rằng  “từ nhiều chục năm, ngài luôn 
lội ngược dòng chảy” (trong Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI, Muối cho 
đời, nxb Phương Đông, 2008, tr 108). Hiện nay trong chức vụ Giáo Hoàng, 
ngài vẫn phải lội ngược dòng trong nhiều vấn đề, đứng đầu là vấn đề đức 
tin. 

Nhưng nói tới đức tin tất phải nói tới “vấn đề Thiên Chúa”. Trong thư gởi 
các Giám mục liên quan tới cuộc tranh luận sau khi Đức Thánh Cha cất án 
tuyệt thông cho nhóm giám mục bảo thủ ly khai Lefèbvre (2009), ngài viết: 
“Ngày nay, trong những vùng rộng lớn trên địa cầu, đức tin có nguy cơ tắt 
ngúm như một ngọn lửa không còn được tiếp liệu nữa. (…) Vấn đề đích 
thực trong thời điểm này của lịch sử chúng ta, đó là Thiên Chúa biến mất 
khỏi chân trời của con người”. Đó mới là vấn đề ưu tiên phải quan tâm, chứ 
chưa phải là cơ chế Giáo Hội. “Giáo Hội (cơ chế) chỉ là như cái vỏ sò để 
đón nhận cái gì đáng giá và chỉ có đức tin mới nhận ra được điều đáng giá 
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đó : viên ngọc vô hình, nghĩa là mầu nhiệm đức Kitô và các nhiệm tích, bắt 
đầu là nhiệm tích Thánh Thể” (Theo Vittorio Messori, tài liệu Internet). 

Một mối quan tâm khác của Đức Thánh Cha là vấn đề chân lý. Chúng ta 
thấy ngài rất hay nói về chân lý. Nếu thông điệp đầu tiên của ngài là Thiên 
Chúa là Tình yêu (Deus caritas est, 2005) thì thông điệp thứ ba là Tình yêu 
trong sự thật (Caritas in veritate, 2009). Đến như cuộc hành hương của 
ngài đến Assisi (27.10.2011) nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gặp gỡ liên tôn 
lịch sử, ngài cũng đặt nó dưới dấu hiệu hòa bình và chân lý. Chủ đề của 
cuộc hành hương đó là: Những người hành hương của chân lý [là] những 
người hành hương của hòa bình (Pilgrims of truth, Pilgrims of peace). 

Thời nay, người ta không còn tin vào khả năng của con người đạt tới chân 
lý; người ta bằng lòng với những gì tương đối, nghĩa là tạm thời; không có 
chân lý tối hậu, chân lý phổ quát cũng như không có những giá trị chung, 
không có những quy tắc luân lý bền vững chung: mỗi nhóm người, thậm 
chí mỗi người có “chân lý” của mình, “giá trị” của mình, “quy tắc” của 
mình ; vai trò của lý tính (lý trí) được thay thế bởi vai trò của cảm tính. Vì 
thế mà nhiều nhà phân tích gọi thời đại ngày nay là thời khủng hoảng chân 
lý và khủng hoảng giá trị. 

Trong bối cảnh văn hóa như thế, hỏi đức tin Kitô giáo làm sao khỏi bị đe 
dọa trầm trọng? 

4. 2011: Kitô giáo tiếp tục bị tấn công 

Từ nhiều năm nay, và đến nay vẫn thế, người Kitô hữu liên tục là đối tượng 
cho những hành động kỳ thị, áp bức, vu khống, hăm dọa và cả bạo lực nữa, 
nhất là trong một số nước mà ở đó họ là thiểu số. Mới đây nhất, ngay trong 
ngày lễ Chúa Giáng Sinh 2011 này, ở Nigeria 27 người Kitô hữu đã bị 
đánh bom chết trong lúc họ đang mừng lễ trong nhà thờ Thánh Têrêsa tại 
Abuja; vụ khủng bố là do một nhóm Hồi giáo quá khích tên là Boko 
Haram. Năm ngoái cũng vào dịp Noel, nhóm này đã từng gây ra nhiều vụ 
đánh bom chống người Kitô hữu như thế. Không khó để nhận thấy rằng ở 
Phương Tây, giới truyền thông đã có một định kiến dứt khoát là khắt khe 
đối với những gì liên quan tới Kitô giáo và thông cảm, nhẹ nhàng đối với 
Hồi giáo. Cũng có thể là vì họ sợ những nhóm quá khích thuộc nhóm này. 
Chẳng hạn tờ Le Figaro, một báo lớn ở thủ đô Paris đã dành vỏn vẹn một 
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câu nhẹ nhàng thông tin về vụ đánh bom ngày lễ Noel nói trên như sau: 
“Nước Nigeria đã là nạn nhân của những bạo lực giữa các tôn giáo” (trích 
theo Internet). Thông tin vừa tránh né sự thật vừa gây hiểu lầm. Ai mà 
không biết tác giả của vụ đánh bom là một nhóm Hồi giáo? Hoặc nạn nhân 
của cuộc đánh bom là những người Kitô hữu? Và làm gì có chuyện bạo lực 
giữa các tôn giáo (violences interreligieuses) bởi vì cuộc tấn công là một 
chiều, và xưa nay vẫn là như thế. Câu đưa tin hóa ra là “giả hình”! Người 
Kitô hữu bên Phương Tây đã quen lắm với kiểu thông tin này rồi. 

Nền văn hóa hiện đại ở Phương Tây (vốn là Kitô giáo) lại tỏ ra thù nghịch 
với Kitô giáo. Trong năm 2011, ở Pháp có một sự kiện văn hóa có thể coi 
là tiêu biểu cho thái độ này: ngày 8 tháng 12, vở kịch nhan đề là  Golgota 
Picnic (tạm dịch: Bữa ăn ngoài trời trên đồi Gôngôta) của Rodrigo Garcia 
được công diễn ra mắt tại Nhà hát Rond-Point trên đại lộ Champs-Élysées, 
Paris. Vở kịch tấn công Đức Kitô trên thập giá, được trình bày như là 
“đấng mêsia của bệnh siđa”, hoặc “ tên điếm của quỉ”… Một số người Kitô 
giáo đã định phản đối bằng những hành động mạnh mẽ, nhưng các giám 
mục và một số nhân vật Kitô giáo đã can ngăn. Họ tổ chức một cuộc biểu 
tình ôn hòa để tỏ thái độ, và mời gọi những người thuộc các tôn giáo khác, 
các nhà trí thức, văn nghệ sĩ và cả người vô tín ngưỡng tham gia. Từng 
người, họ đến đặt những bông hoa trắng trước một tượng Chúa Kitô ngoài 
nhà hát để tỏ lòng tôn kính, nhưng đến lúc vở kịch sắp bắt đầu họ kéo nhau 
vào Nhà thờ Đức Bà cầu nguyện để tránh đụng độ với các khán giả. Một 
thái độ tuyệt vời! Người ta nhân danh tự do ngôn luận, tự do của nhà làm 
nghệ thuật để xúc phạm –một cách khó tưởng tượng nổi trong một thế giới 
văn minh - đối với Đức Kitô của gần 1 tỉ 500 triệu tín đồ Kitô giáo. Thế mà 
giới truyền thông cứ làm thinh! 

Hành động của người Công giáo Pháp chứng tỏ họ là những môn đệ trưởng 
thành của Chúa Kitô, đã thấm nhuần tinh thần của Chúa. Họ đáng là gương 
sáng cho chúng ta noi theo trong những hoàn cảnh bản thân chúng ta hay 
Đạo chúng ta bị xúc phạm hay bị đối xử bất công … 

Tôi nghĩ tới lời dạy của Thánh Phêrô gởi tín hữu đang gặp khó khăn: “Ai 
làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh 
em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những 
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kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn 
Người làm Chúa trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất 
cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng hãy trả lời cách hiền 
hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ 
phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ 
phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc 
lành, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác” (1 Pr 3,13-
17).  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ đêm Giáng Sinh  

 
VATICAN - Lúc 10 giờ tối 24-12-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã chủ sự 
Thánh lễ đồng tế Vọng Giáng Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô cùng với 30 
hồng y trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục và khoảng 9.000 tín 
hữu ngồi chật thánh đường. 

Đây là lần thứ ba Thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh được cử hành sớm hơn 2 
tiếng đồng hồ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó 1 tiếng, có phần canh 
thức với các Bài đọc Sách Thánh rút từ giờ độc vụ và bài ca giáo lịch 
(Kalenda) loan báo Lễ Giáng Sinh. 

Buổi lễ này cũng được hàng trăm đài truyền hình và phát thanh tại hơn 60 
nước trên thế giới truyền đi. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina, còn có 
ca đoàn ”Mẹ Giáo Hội” (Mater Ecclesiae) gồm 80 ca viên đảm trách. 

Trong bài giảng, ĐTC nhận xét: “Giáng Sinh ngày nay đã trở thành một đại 
lễ của các cửa tiệm, trong đó những ánh đèn lấp lánh che khuất mầu nhiệm 
khiêm hạ của Thiên Chúa, sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm 
tốn và đơn sơ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, qua cái nhìn của Ngài, giúp 
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chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay đến độ tìm 
thấy đằng sau chúng Hài Nhi trong máng cỏ Bêlem, để khám phá niềm vui 
và ánh sáng đích thực”. 

Giáng Sinh đó đây trên thế giới 

Vatican (Vat. 24/12/2011) - Trong bầu khí tươi vui của Ngày lễ Giáng 
Sinh mừng kính biến cố Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, chúng tôi 
xin kính mời qúy vị và các bạn cùng chúng tôi đi một vòng xem kitô hữu 
mừng lễ Giáng Sinh đó đây trên thế giới. 

Trước hết là tại một số nước Á châu. Tín hữu Kitô Philippines, nhất là tại 
Cagayan de Oro trên đảo Mindanao, năm nay đón mừng Giáng Sinh trong 
tang tóc, vì trận mưa bão Washi đã khiến cho hơn 1,000 người thiệt mạng, 
và hàng chục ngàn người không còn nhà ở. 

Tổ chức bảo vệ dân sự Philippines cho biết hậu qủa trận bão lụt đã liên lụy 
đến 338,000 người thuộc 13 tỉnh tại Mindanao. Vì sợ bệnh dịch lan tràn, 
chính quyền địa phương đã quyết định chôn tập thể các nạn nhân. Tổng 
thống Benigno Aquino đã tuyên bố tình trạng quốc nạn. 

Như qúy vị và các bạn đã biết, đêm 16 rạng ngày 17 tháng 12 năm 2011, 
mưa bão đã trút nước xuống trên toàn vùng khiến cho đất lở, sông lạch tràn 
bờ, cuốn trôi hàng chục làng mạc. 

Các tổ chức bác ái công giáo quốc tế đang cùng Caritas Philippines cứu trợ 
dân chúng tại đây. Ðức Cha Antonio Ledesma, Tổng Giám Mục Cagayan 
de Oro, cho biết Giáo Hội đang nỗ lực trợ giúp 35,000 người phải di tản. 
Hội Ðồng Giám Mục Italia đã bỏ ra ngân khoản 1 triệu Euros và Caritas 
Italia đã gửi 100,000 Euros để trợ giúp các nạn nhân. 

Tại Indonesia trên đảo Giava, kitô hữu tỉnh Bogor đã không thể công khai 
cử hành lễ Giáng Sinh, vì các nhóm hồi cuồng tín và chính quyền dân sự 
vào hùa với nhau, viện cớ bảo vệ an ninh công cộng và thi hành sắc lệnh 
cấm các sinh hoạt tôn giáo công khai, không cho cử hành lễ Giáng Sinh 
trong nhà thờ thánh Gioan Tiền Hô. Linh Mục Emmanuel Harjito, Giám 
đốc Hiệp Hội giáo hoàng truyền giáo Indonesia, cho biết năm ngoái các 
kitô hữu Bogor cũng đã gặp các khó khăn như vậy, đến nỗi họ đã phải tổ 
chức cử hành lễ Giáng Sinh trong một bãi đậu xe. Ngoài ra, trong năm 
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2011 đã xảy ra nhiều vụ bạo lực sách nhiễu và khủng bố các tín hữu kitô. 
Ðối với nhiều cộng đoàn kitô địa phương, quyền tự do thực hành đạo bị 
hạn chế hay bị khước từ. Các nhóm hồi cuồng tín này tuy nhỏ nhưng rất 
mạnh và ảnh hưởng trên giới chức chính quyền địa phương; họ công khai 
đi ngược lại năm nguyên tắc Pancasila và khuynh hướng đa nguyên của 
Indonesia. 

Bên Campuchia Giáo Hội công giáo tiếp tục lớn mạnh và Giáng Sinh năm 
nay có rất nhiều tin vui. Ðức Cha Olivier Schmitthaeusler, Giảm quản tông 
tòa Phnom Penh, cho biết một trong các tin vui đó là phong trào hướng đạo 
sinh công giáo đã được văn phòng mục vụ giới trẻ thành lập có trên 1,000 
thành viên; việc mở cửa "Làng hòa bình" tiếp đón các bệnh nhân liệt 
kháng; khai trương "Trường đức tin" là khóa học kéo dài 500 giờ dậy 
Thánh Kinh, thần học, tu đức, luân lý, với nhiều giáo dân tham dự. Ngoài 
ra giáo phận thủ đô Phnom Penh đã bằt đầu năm mục vụ với chủ đề "Ở với 
chúa", có 1,000 đại biểu tham dự. Thêm váo đó còn có đại hội của các 
Giám Mục Campuchia và Lào, cũng như việc thành lập "Liên Minh bác ái" 
quy tụ 20 tổ chức công giáo phi chính quyền trong việc trợ giúp người 
nghèo, người tàn tật, đau yếu, nhằm đáp ứng hữu hiệu hơn sứ mệnh tình 
yêu đươc trao phó cho tín hữu công giáo. Ngoài ra, còn có "đêm cầu 
nguyện cho ơn gọi" và lễ nghi mở án phong chân phước cho 19 vị tử đạo 
Campuchia, trong đó có Ðức Cha Salas Chmar, vị Giám Mục đầu tiên của 
Giáo Hội địa phương, cũng như lễ truyền chức linh mục cho 4 tân chức 
người Campuchia. 

Tại Lào, các kitô hữu không được yên hàn mừng lễ Giáng Sinh. Ngày 16 
tháng 12 năm 2011 đã có 8 thủ lãnh thiểu số kitô bị cảnh sát bắt tại làng 
Boukram, tỉnh Savannakhet, đang lúc họ hướng dẫn một buổi cầu nguyện 
giúp 200 tín hữu hiện diện chuẩn bị tinh thần mừng lễ Giáng Sinh. Trước 
đó, họ đã xin phép, và chính quyền địa phương đã đồng ý. Nhưng rồi cảnh 
sát đã ập đến và bắt 8 người đem về đồn. Bốn người bị bịt mắt và còng tay. 
Hiện họ vẫn còn bị giam giữ, và cũng không biết mình bị bắt vì tội gì. 
Ngày 18 tháng 12 năm 2011, vài nhân viên của Giáo Hội Tin Lành Lào đã 
thương lượng với chính quyền và xin trả tự do cho ông Kingnamosorn, sau 
khi đóng số tiền 1 triệu Kíp, tương đương với 123 mỹ kim, tức gấp ba lần 
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lương tháng của một công nhân. 

Từ trước tới nay, nhà nước cộng sản Lào vẫn đàn áp tôn giáo. Tại Lào 67% 
trên tổng số 6 triệu dân theo Phật giáo; tín hữu công giáo chỉ chiếm 0.7% 
và thường bị bách hại và sách nhiễu. Hồi tháng 2 năm nay 2011 đã có 65 
nông dân kitô bị bỏ đói vì không chịu bỏ đạo. Cách đây 6 tháng nhà nước 
cộng sản Lào đã bắt giữ 2 mục sư tin lành và cho tới nay chưa trả tự do cho 
các vị. 

Nhưng chẳng cần nói gì xa xôi, ngay tại Việt Nam, các tín hữu kitô nhiều 
nơi cũng không thể mừng lễ Giáng Sinh yêu hàn. Không kể các nơi liên tục 
bị các nhóm công an và côn đồ sách nhiễu, quấy phá, chửi bới mất dậy tục 
tĩu, ngay trong lúc linh mục và giáo dân cử hành thánh lễ như Thái Hà, Con 
Cuông, Mỹ Lộc... ngay tại giáo xứ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chính 
quyền cũng cấm cử hành thánh lễ đêm Giáng Sinh và cấm luôn việc làm 
hang đá trên lễ đài Ave Maria nữa. Việc đại diện các ban ngành của nhà 
nước cộng sản Việt Nam tới chúc mừng lễ Giáng Sinh giáo xứ chỉ là trò hề 
giả dối, trơ trẽn. 

Trong giáo phận Kontum cũng có môt số nơi tín hữu không được phép cử 
hành lễ Giáng Sinh. Nhưng bù lại, một số nơi khác lần đầu tiên tín hữu có 
thể tổ chức mừng lễ sau mấy chục năm không có thánh lễ. 

Năm 2011 cũng là lần đầu tiên các sinh viên học sinh được yên lành mừng 
lễ, vì đã thi xong học kỳ trước lễ, thay vì phải thi đúng ngày 25 tháng 12 
như các năm trước. Chính sách thù ghét và chủ trương tiêu diệt tôn giáo đã 
khiến cho nhà nước nghĩ ra mọi hình thức cản ngăn và hành khổ các kitô 
hữu. Nhưng thực ra họ không bao giớ có thể loại bỏ lễ Giáng Sinh, vì 
Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ quốc tế, được mừng khắp nơi trên thế giới. 
Dù có ý thức hay không có ý thức, và có muốn hay không muốn, biến cố 
Ðức Giêsu Kitô giáng sinh đã trở thành mốc ghi thời gian cho lịch sử mọi 
dân tộc toàn thế giới. 

Từ Việt Nam chúng ta sang Ấn Ðộ. Trong giáo phận Cuttack-Bhubaneswar 
thuộc bang Orissa, mỗi khi lễ Giáng Sinh về, các kitô hữu lại lo sợ bị các 
nhóm ấn giáo cuồng tín tấn kích và bách hại. 

Ðức Cha John Barwa, Tổng Giám Mục giáo phận cho biết cộng đoàn Kitô 
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cử hành lễ Giáng Sinh "trong tỉnh thức và thận trọng", và Ðức Cha đã yêu 
cầu chính quyền đưa ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho tín hữu. Lý do 
là vì tổ chức "Kui Samaj Seva Samity", đặc trách phục vụ xã hội và bộ tộc, 
được các nhóm ấn giáo cuồng tín "Rashtriya Swayamsevak Sangh" ủng hộ, 
đã tuyên bố đình công trong các ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2011 để 
phản đối chính quyền đã không cho họ các ngân khoản trợ giúp. Tín hữu 
kitô lo sợ vì trong một cuộc đình công tương tự hồi năm 2007, đã xảy ra 
các vụ đàn áp bách hại khiến cho 5 kitô hữu thiệt mạng. Ðức Tổng Giám 
Mục Barwa cũng cho biết kể từ khi xảy ra các vụ bách hại kitô hữu tại 
Kandhamal hồi năm 2008, khiến cho 90 người thiệt mạng và 56 ngàn 
người phải di cư tị nạn, cộng đoàn kitô vẫn tiếp tục sứ mệnh làm chứng cho 
đức tin. Tuy tình hình hiện nay có yên hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng 
vẫn xảy ra các vụ sách nhiễu, đe dọa; và tại một vài nơi kitô hữu vẫn bị 
cưỡng bách theo Ấn giáo hay phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống. 

Trong những ngày qua Linh Mục Florence Ranasingh, thuộc tổng giáo 
phận Cuttack-Bhubaneswar, đã thăm viếng các tù nhân tại Balliguda thuộc 
quận Kandhamal, nơi đã xảy ra các vụ sát hại, tấn kích và đốt phá nhà của 
các kitô hữu trong năm 2007 và 2008 khiến cho hàng chục kitô hữu bị chết, 
trong đó có cả linh mục tu sĩ. 

Cha cho biết trong nhà tù cha đã gặp một tù nhân ấn giáo. Anh ta đọc cho 
cha nghe bài thơ anh đã sáng tác, rồi bật khóc nức nở. Anh nói: "Trong các 
tháng qua con đã sống trong tuyệt vọng, vì nghĩ rằng con đã bị gia đình và 
mọi người kể cả Thiên Chúa bỏ rơi, xa lánh, khinh miệt. Một bạn tù đã cho 
con cuốn Thánh Kinh và con đã bắt đầu đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Bây 
giở con biết và cảm thấy Thiên Chúa ở với con và cùng đau khổ với con 
trong tù. Và hôm nay Chúa đến thăm con qua con người của cha". 

Sang đến Pakistan: tại đây chính quyền đã huy động 2,500 cảnh sát giữ an 
ninh cho 430 nhà thờ, chống lại các vụ khủng bố của các nhóm hồi cuồng 
tín, để các kitô hữu có thể mừng lễ Giáng Sinh trong an bình. Tại Pakistan 
kitô hữu chỉ chiếm 3% trên tổng số hon 177 triệu dân; và họ bị kỳ thị, chèn 
ép, và là nạn nhân của các vụ khủng bố bạo lực. 

Trong khi tại Nepal lần đầu tiên kitô hữu có thể cử hành lễ Giáng Sinh 
trong tươi vui mà không sợ bị tấn công. Các nhà thờ, khách sạn và nhà 
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thường dân đều được trang hoàng hoa đèn rất đẹp. Giới trẻ kitô đã tổ chức 
các buổi trình diễn thánh ca giáng sinh tại nhiều tư gia. Trong các năm gần 
đây các nhóm tôn giáo thiểu số như kitô và hồi giáo đã là nạn nhân của các 
tổ chức ấn giáo cuồng tín, và đã có các vụ đặt bom nhà thờ chính tòa Ðức 
Mẹ hồn xác lên trời hồi năm 2009, đặt bom đền thờ hồi giáo năm 2008. 
Cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Kathmandu, cho biết có cảnh sát 
và các người thiện nguyện túc trực canh giữ an ninh cho kitô hữu trong 
suốt tuần lễ Giáng Sinh. 

Bây giờ mời qúy vị và các bạn sang vùng Trung Ðông. Năm 2011 các tín 
hữu kitô Siria đã không thể mừng lễ Giáng Sinh trong an bình, vì làn sóng 
biểu tình phản đối chính sách cai tri độc tài của tổng thống Assad kéo dài 
từ gần 10 tháng qua và tình hình nội chiến trong các tuần qua đã khiến cho 
hơn 5,000 người thiệt mạng. Trong khi tại Irak, tuy Hoa Kỳ đã rút quân 
sau 9 năm chiếm đóng, nhưng chính quyền Irak còn qúa yếu ớt, và các vụ 
khủng bố vẫn tiếp diễn khiến cho hàng chục người chết. Ðức Cha Shlemon 
Warduni, Giám Mục phụ tá Baghdad, cho biết vì tình hình an ninh không 
khả quan, thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ chiều 24 tháng 12 năm 2011 
thay vì nửa đêm, và sau đó đã có chương trình mừng lễ và phát qùa cho trẻ 
em và người trẻ. Ðức Cha cho biết Irak vẫn chưa có hòa bình. Từ năm 
2003 tới nay số kitô hữu rời bỏ Irak di cư đi nới khác nhiều hơn số tín hữu 
di cư trong 200 năm trước đó. 

Bên Ai Cập, kitô hữu cũng xã không thể mừng lễ Giáng Sinh trong an bình 
vì tình hình chính trị xã hội tiếp tục sôi động. Các cuộc biểu tình phản đối 
chính quyền quận đội vẫn tiếp diễn tại quảng trường Tahkrir. Quân đội đã 
bắn vào đoàn biểu tình khiến cho cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng và binh 
lính đã đánh đập nhiều người một cách rất tàn bạo. 

Tuy tình hình chính trị xã hội bất ổn như thế nhưng Linh Mục Luciano, 
Verdoscia thừa sai dòng Comboni, làm việc trong khu phố Mansheya, là 
khu xóm ổ chuột của những người sống về nghề lượm rác, đã tìm cách tổ 
chức lễ Giáng Sinh cho 650 trẻ em làm nghề này bằng cách phát qùa cho 
các em trong đó có quần áo và bánh kẹo. 

Tại Libia, Ðức Cha Giovanni Martinelli, Giám quản tông tòa Tripoli đã cử 
hành lễ Giáng Sinh cho các tín hữu kitô gốc Philippines trong thành phố 



 16

Misurata. Tình hình ổn định đã cho phép Ðức Cha mở lại các sinh hoạt 
mục vụ và giúp thăng tiến hòa giải giữa các thành phần xã hội. 

Bên Algeria, Ðức Cha Alphonse Georger, Giám Mục Orano, mời gọi tín 
hữu trong mùa Giáng Sinh năm nay cầu nguyện nhiều cho cuộc đối thoại 
kitô hồi giáo tiến triển để góp phần thăng tiến công ích. 

Bên Sudan, Ðức Cha Edward Hilboro Kussala, Giám Mục Tombura 
Yambio, thuộc Nam Sudan, cho biết từ 2 tháng qua dân chúng trong vùng 
không bị các tấn kích của phong trào phiến quân Uganda "Quân đội kháng 
chiến của Chúa" tấn công nữa, nhưng bóng đen của chiến tranh du kích vẫn 
còn đó, vì từ tháng 7 năm nay đã có nhiều nhóm du kích hiện diện trong 
vùng này. 

Sau cùng là tại Thánh Ðịa, chiều ngày 24 tháng 12 năm 2011 Ðức Thượng 
Phụ Latinh Fouad Twal đã chủ sự cuộc rước truyền thống từ Giêrusalem 
tới thành Bếtlehem. Tiếp theo sau là buổi hát kinh chiều trọng thể và thánh 
lễ do Ðức Thượng Phụ cử hành trong Ðền Thờ Giáng Sinh, có sự hiện diện 
của tổng thống Mahmoud Abbas và chính quyền Palestine. Tuy tình hình 
chính trị xã hội tại Thánh Ðịa vẫn căng thẳng vì các vụ chiếm đất, xây 
tường và lập làng của người do thái trên đất của người Palestine, năm nay 
cũng có hàng chục ngàn du khách hành hương tham dự các lễ nghi Giáng 
Sinh tại Bếtlehem. 

Linh Tiến Khải 
Nhóm bảo vệ sự sống Huế cầu nguyện tại Nghĩa trang Thai Nhi 
Phóng viên UCA News từ Huế 

 
Vào ngày lễ các Thánh Anh Hài, khoảng 200 người gồm thành viên nhóm 
bảo vệ sự sống và phụ huynh từng phá thai đã tham dự Thánh lễ đặc biệt tại 
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Nghĩa trang Anh Hài lớn nhất Việt Nam ở Giáo xứ Ngọc Hồ thuộc tỉnh 
Thừa Thiên - Huế. 

Họ còn làm vệ sinh, cắm hoa và thắp nhang trên các mộ phần tại nghĩa 
trang. 
Linh mục Phêrô Trần Văn Quý, đặc trách Caritas Huế, và 6 linh mục nữa 
cùng đồng tế trong Thánh lễ. 

Trong Thánh lễ, Cha Quý mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn các 
thai nhi được hưởng cõi phúc và tha thứ tội lỗi cho cha mẹ, cũng như cầu 
nguyện cho các y bác sĩ nhận ra hành động phá thai là một tội ác. 

Cha cho biết nhóm bảo vệ sự sống đã thu lượm và chôn cất được 45.000 
thai nhi bị giết tại nghĩa trang trong gần 2 thập niên qua kể từ khi nhóm 
được thành lập năm 1992. Nhóm hiện có 100 thành viên này cũng đã cứu 
1.000 thai nhi không bị phá. 

“Chúng tôi đến 8 cơ sở tư nhân nạo phá thai ở 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và 
Quảng Trị để cố gắng thuyết phục các bà mẹ không phá thai và dẫn đưa họ 
về nhà những người Công giáo để chăm sóc cho tới khi sinh nở” - một chị 
tình nguyện viên không muốn nêu tên kể. 

Chị nói có 898 em bé sau khi sinh được các gia đình Công giáo nhận nuôi 
và hơn 200 em khác bị khuyết tật được 6 trung tâm của tổng giáo phận 
nhận nuôi. 

Anh Gioan Baotixita Trương Văn Năng, 49 tuổi, người trông coi hơn 5.000 
ngôi mộ hài nhi, cho biết hằng năm vào các ngày lễ Thánh Anh Hài, ngày 
rằm, Tết,… mỗi ngày có từ 50-200 người đến thắp nhang và cắm hoa lên 
các mộ. Một số nhờ các cha làm lễ để tỏ lòng sám hối. 

Mỗi tuần anh Năng nhận 45-50 thai nhi để chôn. 

Bà Maria Nguyễn Thị Hồng cùng chồng đưa con trai 13 tuổi đến nghĩa 
trang thắp nhang trên phần mộ người con đầu lòng mà họ đã quyết định 
phá cách đây 15 năm. 

“Chúng tôi cắn rứt lương tâm và xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng tôi” - 
bà vừa nói vừa khóc khi cắm nhang - “mẹ mong con hãy tha cho ba mẹ”. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Phân Ưu 

Cụ ông Phêrô Nguyễn Bá Linh, ba của anh chị Sương-Thoại đã được Chúa 
gọi về lúc 2:18 am ngày 28 tháng 12 năm 2011 tại Everett, Massachusetts. 

Gia đình ông bà Nguyễn Bá Linh là một trong 7 thành viên tiên khởi của 
CĐ, đã đóng góp rất nhiều công sức trong quá trình hình thành và phát 
triển CĐ. 

CĐ Đức Mẹ La Vang chân thành phân ưu cùng cụ bà, anh chị Sương Thoại 
và tang quyến. 

Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào hưởng Nước Thiên 
Đàng vĩnh phúc. 

Thánh Lễ An Táng tại Nhà thờ Sacred Hearts Parish, Malden, MA 02148 

Vào lúc 10:00-11:00 am ngày thứ Ba Jan.03, 2012 

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang: 

The Garden of Holy Cross Cemetery 

175 Broadway, Malden, MA 02148 

 Dư Âm Mùa Giáng Sinh 

 
Little Drum Boy (Cậu Bé Đánh Trống) là tựa đề một bài hát Giáng Sinh 
ngoại quốc khá phổ biến, kể chuyện chú bé David con của chủ quán trọ 
trong Phúc Âm đã để Mẹ Maria và Thánh Giuse trú đêm trong chuồng bò 
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nhà mình. Cậu bé David luôn mang theo mình chiếc trống đồ chơi và 
thường ngồi chơi gõ trống một mình vì cả nhà ai cũng bận rộn. Cha cậu 
bận rộn đón khách, mẹ nấu nướng suốt ngày trong bếp, chị lo lau dọn 
phòng trọ, anh cậu chăm sóc chuồng bò. 

Sáng hôm sau nghe cha kể chuyện có một em bé mới sanh trong chuồng 
bò, David tò mò vào xem. Cậu gặp baby và cha mẹ em cùng với các em 
chăn chiên trong vùng. Sau khi nghe các bạn chăn chiên kể chuyện: baby 
Giêsu chính là Vua các vua vừa mới hạ sanh; David liền tiến tới gần Mẹ 
Maria và nói với baby Giêsu: Vua Giêsu bé nhỏ ơi, con cũng chỉ là một 
đứa trẻ nghèo, con chẳng có gì dâng tặng Vua Giêsu.  Vậy con đánh trống 
cho Vua Giêsu nghe nha… 

Trong bữa tiệc mừng Chúa Giáng Sinh 2011 của CĐ ĐMLV, tiết mục mở 
màn chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn của các em thiếu nhi và giới 
trẻ đã gây ấn tượng hơn cả. Bài hát Silent Night các em hát tới câu thứ ba 
mới đúng cung giọng. Bài hát We Wish You a Merry Christmas hát hay 
hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn trật nhịp. Đây là tiết mục các em tự biên tự 
diễn, chỉ tập dợt một buổi chiều nhưng các em đã hát với tất cả tâm hồn 
nên mọi người đều vỗ tay hoan hô các em không ngớt. 

 
Số tiền gây quỹ bác ái Giáng Sinh 2011 của CĐ chẳng là bao so với những 
buổi lạc quyên của Hội H.O Thương Phế Binh & Cô Nhi Quả Phụ hoặc 
Hội Bạn Người Cùi tổ chức hàng năm tại Nam Cali thu được hàng trăm 
ngàn USD, nhưng điểm đáng nói là chúng ta đã làm việc bác ái trong tâm 
tình sống mầu nhiệm Giáng Sinh: yêu thương, chia sẻ, trao bao, dâng tặng. 
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Ngay cả các em thiếu nhi cũng gom góp từng đồng xu để chia sẻ niềm vui 
Giáng Sinh với những em cùng trang lứa ở Việt nam, vì sự nghèo đói và 
khuyết tật đã cướp đi tuổi thơ của các em kém may mắn ấy. 

Hơn hai ngàn năm trước Ba Vị Đạo Sĩ đã dâng tặng Hài Nhi những phẩm 
vật quý giá: vàng, nhũ hương, mộc dược. Bên cạnh đó là những chú chiên 
cừu bé nhỏ dễ thương mà các mục đồng dâng tặng baby Giêsu.  Câu 
chuyện của họ đã và sẽ còn được hậu thế lưu truyền mãi mãi không phải 
bởi giá trị của món quà nhưng bởi món quà đã được trao tặng với tất cả tấm 
lòng. 

Lễ Giáng Sinh đã qua đi nhưng dư âm ngọt ngào thánh thiêng vẫn còn 
đọng lại trong tâm hồn mỗi chúng ta vì ai cũng đóng góp một phần nhỏ bé 
để tạo niềm vui lớn cho mọi người. 

Các anh chị em ca đoàn Thánh Linh cùng với Cha Toàn Minh, cha Phan 
Trợ, anh Khôi Nguyễn đã dành nhiều thời gian tập luyện những bài thánh 
ca trong Thánh Lễ và những bài tình ca cho văn nghệ. 

Thi Nguyễn đã thực hiện Slide Show phần canh thức vọng Giáng Sinh về 
lịch sử ơn cứu độ với những câu chuyện Kinh Thánh: Adam & Eva bất 
tuân, dân Do Thái bị lưu đày bên Babylon, Truyền Tin và Chúa Giáng Sinh 
thật sâu lắng. 

Các anh Thu, Tâm, Hùng, Khôi đã giúp trang hoàng Hang Đá, sân khấu, 
phòng tiệc. 
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Cô chú Tứ đã tặng cha Quản Nhiệm Birthday Cake thật lớn. 

 

AC Thu Oanh ủng hộ tiền mua vật liệu đóng hơn 20 bàn ăn cho CĐ và cho 
mượn địa điểm ăn mừng lễ. 

Các anh chị Sương Thoại, Hùng Kim, Nghĩa Hạnh, Thu Oanh , Dung Linh 
đã bảo trợ cho phần thưởng vé số tình thương. 

Chị Oanh chủ tịch và các chị trong CĐ đã lo ẩm thực cho bữa Réveillon và 
bữa tiệc thật chu đáo và ngon miệng. 
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Anh chị Sương Thoại đã in ấn Bản Tin số đặc biệt Mừng Chúa Giáng Sinh 
in màu thật đẹp mắt. Hai anh chị đã âm thầm hàng tuần in ấn Bản Tin CĐ 
như một món ăn tinh thần không thể thiếu của Cộng Đoàn. 

Một que diêm không xé tan được màn đêm nhưng nhiều que diêm cùng 
cháy sáng sẽ xóa tan bóng tối đêm đen. Những việc chúng ta làm tuy nhỏ 
bé nhưng góp phần thắp sáng niềm tin cho những trẻ em bất hạnh biết tin 
vào cuộc đời, vào tương lai và vào tình yêu thương nhân loại. 

Dung Nguyễn/ Dec 30. 2011 
Cộng Đoàn Đọc Kinh Đầu Tháng 
Cộng Đoàn ĐMLV sẽ đọc kinh đầu tháng  cũng là ngày giỗ 49 ngày của cụ 
ông Phêrô Trần Văn Thức. 
Vào ngày Chủ Nhật 01/1/2011 
Vào lúc: 4:00 pm (sau Thánh Lễ CN) 
Địa chỉ: 32073 Fern St., Winchester, CA 92596 
Cụ bà Trần Văn Thức kính mời. 
Thánh Lễ Di Dân Lần VI 
Chủ Nhật 15/1/2012 vào lúc 2: 00 pm 
tại Nhà Thờ St. Francis de Sales 
4268 Lime St., Riverside, CA 92501 
Chủ Tế: ĐGM Gerald Barnes 
Tiệc trà sau Thánh Lễ 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Người bán vé số lương thiện hoàn trả vé trúng 6.6 tỷ  
LONG AN 29-12 (NV) -Một người phụ nữ nghèo, kiếm ăn đắp đổi qua 
ngày với việc bán vé số đã trao cho người mua, chỉ hứa mua qua điện 
thoại, những tờ vé số trúng độc đắc. 

Phạm Thị Lành, 29 tuổi, nhà nghèo ở tỉnh Ðồng Tháp đến độ “không có 
cục đất chọi chim” đã cùng chồng đến thị trấn Bến Lức tỉnh Long An thuê 
nhà trọ và đi bán vé số độ nhật. 

Ngày 15 tháng 12 năm 2011, khoảng 4 giờ chiều thấy còn ế hơn 20 vé, chị 
Lành gọi điện thoại cho một khách hàng quen thuộc là Ðỗ Ngọc Tuấn, 41 
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Chị Phạm Thị lành ( Hình: Báo Dân Việt) 

tuổi, sống bằng nghề chạy xe ba gác, nài nỉ mua giùm. Ông này đã từng 
hứa mua như vậy và trả tiền sòng phẳng dù không trúng gì. 

Theo lời kể trên các báo Thanh Niên và Dân Việt, ông Tuấn hứa lấy 20 tấm 
trong đó có dãy số X91207, do tỉnh Bến Tre phát hành. 

Không ngờ những vé số này có 10 vé lại vừa trúng độc đắc vừa an ủi tổng 
cộng 6.6 tỉ đồng (hay khoảng $330,000 USD). 

Nhiều đồng nghiệp bán vé số khuyên chị Lành nên giữ lấy những tấm vé số 
đó vì người mua chưa trả tiền, coi như chưa mua. Tuy nhiên, “chị Lành gạt 
phăng và cho rằng anh Tuấn là một trong những khách hàng thường xuyên 
mua vé số ủng hộ chị. Rất nhiều lần anh mua qua điện thoại và dù không 
trúng lần nào nhưng anh vẫn trả tiền sòng phẳng. Do đó, không thể vì tiền 
mà chị đánh mất chữ tín.” Báo dân Việt kể. “Ngay lập tức, chị bấm điện 
thoại gọi anh Tuấn đến quán cà phê để bàn giao số trúng. Cảm kích trước 
lòng tốt của người bán vé số, anh Tuấn đã tặng 1 tờ trúng giải đặc biệt cho 
người bán vé số nghèo.” 

Báo Thanh Niên kể rằng “đang hì hục vác mấy thanh sắt để giao cho khách 
hàng, chuông điện thoại của bác tài lái xe ba gác Ðỗ Ngọc Tuấn (41 tuổi, 
ngụ khu phố 2, đường Bà Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức) reo vang. Thấy 
màn hình hiện tên ‘Lành vé số’, anh Tuấn bấm nghe, trong bụng thầm nghĩ 
chắc người bán vé số gọi đòi nợ 20 tờ vé số mà anh mua thiếu. Ðầu dây 
bên kia là giọng nữ hơi run run: ‘Anh cầm 200,000 đồng tới quán cà 
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phê Cây Mai trả cho tui đi. Mấy tờ anh mua thiếu trúng độc đắc rồi nè’. 
‘Thôi đừng có xạo. Ðang kẹt tiền phải không? Ðể giao hàng xong tui lấy 
tiền người ta rồi đem lại trả’, dứt lời anh Tuấn tắt máy, tiếp tục vác cho hết 
đống sắt đang chất trên xe.” 

Báo Thanh Niên kể tiếp rằng “Khi nhận tiền công của khách hàng, anh 
Tuấn chạy xe tới quán Cây Mai để trả tiền cho Lành vé số. Thấy ông chủ 
quán Cây Mai và nhiều người khác đang xôn xao, anh Tuấn còn tưởng cô 
bán vé số và mọi người đùa dai. Vừa ngồi xuống bàn, chị Lành tay run run 
mở cái túi nhỏ lấy ra xấp vé số đài Bến Tre giao cho anh Tuấn: ‘Anh cầm 
đi, lốc này có 10 tờ số đuôi 07 trúng hết rồi. Có 4 tờ trúng đặc biệt, còn lại 
là giải an ủi’. Dãy số 191207 trên tờ vé số trùng khít với con số ở giải đặc 
biệt trên cuốn sổ dò. Vẫn không tin vào mắt mình, anh Tuấn run run bấm 
điện thoại nhắn tin dò qua tổng đài. Tin nhắn kết quả sau đó vẫn là dãy số 
191207. Rút ngay một tờ vé trúng kèm 200,000 đồng, anh Tuấn đưa cho 
Lành: ‘Tôi trả nợ cho cô, tặng cô một tờ để làm vốn’...” 

Nhờ có tiền trúng số, Ðỗ Ngọc Tuấn có tiền thuê thợ xây nhà ở thị trấn Bến 
Lức nhưng vẫn không bỏ nghề chạy xe ba gác. 

“Hồi nhận mấy tờ vé trúng, tôi còn nói với cổ rằng nếu cổ không muốn đưa 
thì tôi cũng không làm gì được. Tôi nghe mấy người rành luật nói giao dịch 
này chưa hoàn thành, cổ có giữ lại tôi cũng không làm gì được. Mà nói 
thiệt, cô Lành không nói vợ chồng tôi cũng không biết”, ông Tuấn kể trên 
báo Thanh Niên. 

Còn Phạm Thị Lành khi được hỏi lý do tại sao không giữ lại những tấm số 
trúng đó, đã trả lời: “Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng 
hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, 
trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì 
nữa!”. 

Theo báo Dân Việt, vợ chồng chị Lành trước đây sống cùng mẹ ruột là bà 
Phạm Thị Thèm trong một căn nhà cũ nát rộng chỉ 27m2, dựng nhờ trên 
đất của một người thân ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Ðồng Tháp. 

Hai người anh trai của chị Lành, một người bị tâm thần, một chết sớm 
trong khi các chị dâu lại bỏ đi, để lại đến 6 đứa bé côi cút cho bà Thèm và 
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chị Lành nuôi dưỡng. Do bà Thèm đau ốm liên miên lại không có đất sản 
xuất nên vợ chồng chị Lành đang tính tới chuyện đưa đại gia đình lên Bến 
Lức hành nghề bán vé số. 

“Hôm đó tôi để dành cho mình một tờ, lại được tặng thêm một tờ nên đổi 
thưởng được gần 3 tỷ đồng. Số tiền này, vợ chồng tôi đem về quê cất nhà 
mới cho mẹ, số còn lại gửi ngân hàng lấy lãi nuôi các cháu. Hiện giờ mọi 
người bảo tôi là ‘tỷ phú’ nhưng hàng ngày tôi vẫn đi bán vé số để kiếm tiền 
sinh sống”.  

 
Câu chuyện đêm Giáng Sinh 

Chủ Nhật 25-12-2011  

Kỷ niệm Giáng Sinh với nghệ sĩ đoàn Thanh Minh Thanh Nga 

Nhân Mùa Giáng Sinh, Nguyễn Phương dành chương trình đặc biệt hôm 
nay để cùng ôn lại những kỷ niệm với các nghệ sĩ cải lương đoàn Thanh 
Minh Thanh Nga vào dịp lễ Noel cách đây gần nửa thế kỷ. 

Nhân Mùa Giáng Sinh, có thính giả gửi email hỏi Nguyễn Phương: Tại sao 
sân khấu cải lương trình diễn những vở tuồng về Tiên, về Phật, những 
tuồng về chuyện Liêu Trai ma quái mà lại chẳng có tuồng đề cập đến đạo 
Chúa, đến Lễ Giáng Sinh. Ông lại hỏi trong ngày Lễ Giáng Sinh, có nghệ 
sĩ nào hay đoàn hát nào tổ chức cho nghệ sĩ đi nhà thờ xem lễ hay tổ chức 
tiệc nửa đêm mừng Thiên Chúa giáng sinh không. 

Theo tôi nghĩ, nghệ sĩ cải lương, công nhân sân khấu, soạn giả hay bầu 
gánh hát đều là những người thờ ông Tổ cải lương, theo đạo thờ cúng tổ 
tiên ông bà và đạo phật. Soạn giả cải lương không biết rành về đạo Thiên 
Chúa nên không dám viết tuồng để nói đến những điều mà mình không 
biết. Trong đêm Noel, đoàn hát cũng phải hát và vì nghệ sĩ không có đạo 
Chúa nên không có nghệ sĩ nào đi nhà thờ xem lễ hoặc tổ chức tiệc nửa 
đêm. 
Nhưng từ năm 1962 trở về sau, mỗi lần Noel, nữ nghệ sĩ Thanh Nga tổ 
chức tiệc nữa đêm mừng Chúa Giáng Sinh ngay tại nhà cô, mời nhiều nghệ 
sĩ trong đoàn và đặc biệt cho hai em Mộc và Mão cùng tham dự. Hai em 
Mộc và Mão tuy là người giúp việc cho đoàn hát nhưng lại là hai nhân vật 
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chính trong câu chuyện thương tâm xảy ra trong dịp Noel làm cho cô 
Thanh Nga và nhiều nghệ sĩ rất xúc động thương cảm. Sau đó, cô Thanh 
Nga tuy thờ tổ nghiệp nhưng cô cũng tin có Chúa ở trên trời, mỗi năm 
Thanh Nga đến nhà thờ một lần vào dịp Noel và tổ chức tiệc nửa đêm để 
cho hai em Mão và Mộc chung vui, đồng thời gợi nhớ một kỷ niệm rất đẹp 
của các nghệ sĩ đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong dịp Noel năm 1962. 
Câu chuyện như sau: Năm 1962, đoàn Thanh Minh Thanh Nga hát ở rạp 
Biên Hùng, tỉnh Biên Hoà. Vì đoàn hát thường diễn tuồng xã hội cận đại, 
trang trí những cảnh nhà giàu có bộ salon đẹp, tủ thờ hoặc tủ trưng bày đồ 
mỹ nghệ. Bà bầu Thơ nhờ tôi và hoạ sĩ Phan Phan đi đến các xưởng mộc 
đóng bàn ghế ở Hố Nai, Gia Kiệm để lựa mua. Cô Thanh Nga muốn mua 
một cái tủ bàn phấn bằng gỗ cây nu nên cô cùng đi với chúng tôi. Anh Năm 
Địa, tài xế của bà bầu Thơ lái xe đưa chúng tôi đi, anh đến gần Nhà thờ Gia 
Kiệm để có chỗ đậu xe. Tôi và hoạ sĩ Phan Phan định đi lựa mua bộ salon ở 
gần đó, nhưng cô Thanh Nga thấy trong sân nhà thờ có trưng bày hang 
Bethlehem rất đẹp nên cô kêu chúng tôi cùng vào xem. 

Lần đầu tiên Thanh Nga thấy được hang Bethlehem, cô ngắm nhìn tượng 
nhỏ rất đẹp của Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ Maria, ông Thánh Giuse, 
hình Thiên thần, hình Ba Vua, mục đồng, dê, cừu, bò… Thanh Nga thích 
lắm nên đứng ngắm nghía hoài không muốn đi nơi khác. Một bà Sơ biết 
Thanh Nga là người ngoại đạo vì cô vô nhà thờ mà không biết làm Dấu 
Thánh Giá, bà Sơ đi bên cạnh Thanh Nga giảng giải sự tích Chúa Giáng 
Sinh. Tôi và hoạ sĩ Phan Phan cũng đi theo nghe bà Sơ kể chuyện. 

Một cô gái độ 14 tuổi, mặc áo rách vai, ốm yếu, nước da trắng xanh, đi 
theo sau lưng Thanh Nga. Cô bé cầm một tấm bìa carton quạt quạt cho 
Thanh Nga. Cô Thanh Nga cảm thấy mất tự nhiên vì giữa nơi công cộng 
mà có người đi theo sau lưng quạt như trong tuồng hát trên sân khấu nên 
Thanh Nga quay lại nói: “Cám ơn em, em đừng quạt cho chị nữa. Chị 
không nực đâu”. 

Cô bé nói: “Mồ hôi của cô thấm áo sau lưng kìa… trên trán cũng lấm tấm 
giọt mồ hôi…”.  

Thanh Nga lấy khăn lau mồ hôi rồi nói: “Vậy thì em cho chị mượn tấm 
carton đó, chị tự quạt được rồi. Em đâu biết chị là ai đâu, sao tốt với chị 
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quá vậy?”. 

Cô bé buộc miệng nói mau: “Cô đẹp như thiên thần…”. 

“Sao lại nói thế!…”, bà Sơ không bằng lòng khi nghe cô bé ví Thanh Nga 
đẹp như thiên thần. Cô bé nghe bà Sơ nhắc nhở, em trao tấm carton cho 
Thanh Nga rồi vội vàng chạy đi nơi khác. 

Bà Sơ cho biết em bé tên Mão, cha mẹ em mất sau một năm đến định cư tại 
Gia Kiệm. Mão sống với anh ruột, tên Mộc, 17 tuổi. Anh trai của bé Mão 
giúp việc cho trại thợ mộc gần đó, còn Mão thì đi bán khoai lang luộc và 
tới quét dọn nhà thờ mỗi sáng và những ngày lễ, thầy Cả và các Sơ thường 
cho gạo, bắp hoặc một ít tiền để hai anh em sống qua ngày. Hai anh em 
không nhà, họ che một tấm tôn làm mái sát sau vách nhà thờ để tạm trú, 
che mưa tránh nắng. 

Cô Thanh Nga nghe chuyện của bé Mão, cô rất xúc động. Sự gặp gỡ của 
Thanh Nga và bé Mão tuy là ngẫu nhiên nhưng phải nói là có duyên với 
nhau. Vì sau đó khi Thanh Nga ra đến bờ lộ thì thấy bé Mão đứng chờ kế 
bên xe của Thanh Nga. Thanh Nga mở bóp lấy 20 đồng cho em. Bé Mão 
không nhận tiền và nói: “Em thích cô nên ra đây để được nhìn cô, em 
không xin tiền…”. 

Thanh Nga cũng nhét tiền vào tay cô bé rồi nói: “Chị cũng thích em nên 
cho tiền để em mua quà, em không nhận, chị giận đó!” 

Mão nói: “Nếu cô thích em thì cô cho em theo giúp việc cho cô đi. Em 
không biết nấu ăn nhưng em giặt giũ, quét dọn hoặc làm những việc khuân 
vác nặng nhọc được. Em không lãnh lương, chỉ xin cô cho em cơm ăn, áo 
mặc và ngủ trong nhà xe hay ở dưới bếp cũng được. Em mồ côi, anh của 
em đi làm không đủ tiền để tự lo cho ảnh nên em cũng phải tự lo cho em”. 

Cô bé nói tới đó rồi bỗng ôm mặt khóc. 

Thanh Nga nói: “Chị cũng phải xin phép má của chị, nếu má hổng đồng ý 
thì chị cũng không biết làm sao mà giúp em. Tối nay em với anh của em tới 
rạp hát, vô hậu trường nói chị Thanh Nga biểu tới…”.  

Đêm đó, hai anh em Mộc và Mão tới rạp hát Biên Hùng. Anh Mười Âm 
Phi cần một người phụ giúp anh kéo dây micro trong mỗi đêm hát nên anh 
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xin bà bầu thu nhận em Mộc vô ban âm thanh của anh. Thanh Nga cũng 
xin mẹ nhận cho em Mão theo giúp việc để lo tủ làm tuồng cho cô. Cô bé 
Mão mừng quá, rối rít cám ơn Thanh Nga rồi quay về hướng nhà thờ, làm 
dấu Thánh, lẩm bẩm đọc kinh cám ơn Chúa. 

Hai anh em Mộc và Mão không có hành lý hay nhà cửa gì để thu xếp, hai 
người chỉ có mỗi người một bộ y phục dính da nên hai anh em theo đoàn 
hát luôn đêm đó. Đây là đêm đầu tiên trong đời, hai anh em Mộc và Mão 
được cô Thanh Nga cho tiền, ra quán cơm bên hông rạp hát, ăn một bữa 
thật ngon và thật no lòng. Đêm đó hai anh em được ngủ trên sân khấu, có 
mùng mền của bà Sáu đồ hội cho mượn. Hôm sau bà bầu Thơ đưa tiền cho 
bà Sáu đi chợ Biên Hoà mua mùng mền, hai bộ quần áo và áo lạnh cho hai 
anh em Mộc và Mão vì đoàn hát sẽ đi diễn bán dàn ở Đà Lạt. 

Đến Dà Lạt, bà bầu Thơ, Thanh Nga, Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Kim Giác, 
Út Bạch Lan, Thành Được, Hữu Phước, Phan Phan và soạn giả mướn 
phòng ở khách sạn Palace, bé Mão và cô Liễu Thuận, hai người giúp việc 
cho Thanh Nga, cũng được ở một phòng nhỏ gần phòng của cô Thanh Nga. 
Một số đào kép khác với các anh dàn cảnh, chuyên viên ánh sáng và âm 
thanh chia nhau chỗ ngủ trong rạp Hoà Bình. Em Mộc ở chung một chỗ với 
anh Mười Âm-pli. 

Buổi chiều ngày 24-12, Hữu Phước nhớ là ngày Chúa Giáng Sinh, anh mua 
một băng nhạc Giáng Sinh, đưa cho anh Mười Âm-pli nhờ phát loa trước 
rạp hát. Chúng tôi uống cà phê phin trong quán bên kia đường, ngồi lắng 
nghe. Nhạc mở đầu là hồi chuông giáo đường đổ, ngân dài trong không 
gian se lạnh. Tiếng ca nghe trầm ấm, lan toả trên không trung của một 
thành phố đầy hoa và đèn ngôi sao lấp lánh: 
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, 
Nằm trong hang đá nơi máng lừa… 
 Nghệ sĩ Hoàng Giang đi chơi về, nghe loa phát thanh bài hát Hang Belem, 
anh phát la lên: “Trời đất! Bộ muốn mạt hay sao mà rạp hát lại hát bài Đêm 
Đông lạnh lẽo… Lạnh lẽo là vắng khách đó, mấy cha! Thay bài hát quảng 
cáo khác đi…”. Vậy là Hữu Phước và Hoàng Giang cãi nhau về cái vụ nên 
tin hay không tin dị đoan qua bài hát quảng cáo. Tôi và Phan Phan quan 
tâm đến một chuyện khác: Chúng tôi thấy cô bé Mão đứng tựa cửa rạp hát, 
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lắng nghe “Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời” một cách say sưa thành 
kính. Cô bé chấp tay như khấn nguyện… 

Cô Liễu Thuận từ trong rạp ra, thấy vậy, nhảy tới hù một tiếng lớn. Bé Mão 
giật mình, la: “Giời ơi! Chết tôi rồi!” Cô bé khóc liền sau đó. Tôi đến nói 
với Mão: “Chị em giỡn với nhau như vậy, có gì mà mày khóc”. 

- Con đang cầu nguyện Chúa, con bị hù, giật mình, cầu nguyện chưa 
xong… 

- Thì mày cầu nguyện lại, Chúa còn ở trên trời… chớ có đi đâu đâu mà 
mày sợ Chúa không nghe…Mà mày cầu xin Chúa điều gì… Nếu muốn 
thành đào hát thì thắp nhang lạy ông Tổ nghiệp trong rạp hát kìa… Còn 
cầu xin Chúa thì… tao không hiểu mày muốn xin Chúa điều gì… 
- Con muốn đến giáo đường rước lễ, muốn đọc kinh Kính Mừng vào giờ 
Chúa giáng sinh… 

Tôi nói: “Tao mà còn không biết nhà thờ trên Đà Lạt này ở đâu, gánh hát 
mới tới đây, mày đừng có đi ẩu, lạc đường rồi bị chết lạnh đó, nghe không. 
Với lại mày giúp việc cho cô Thanh Nga, muốn đi đâu phải xin phép cô 
Nga, biết chưa”.  

Đêm đó khách sạn Palace tổ chức tiệc nửa đêm ở khách sạn, bà bầu Thơ 
đóng tiền dự tiệc cho tất cả chúng tôi. Chuông nhà thờ vọng lại, âm vang… 
xa vắng. Ông chủ khách sạn mời bà bầu Thơ và tất cả khách dự tiệc cùng 
nâng ly rượu chúc mừng Giáng Sinh. Cuộc tiệc mới bắt đầu mà đã ồn ào 
náo nhiệt. Tiệc có rượu chat, gà lôi quay, pâté, thịt nguội, bánh mì, bơ, 
fromage và những nụ cười, những tiếng nói thân tình. Các nghệ sĩ chuốc 
rượu cho nhau, những tiếng hô “Vô Vô” cổ vũ cho cuộc thi uống rượu 
khiến cho bầu không khí trong khách sạn như được hâm nóng bừng lên. 
Tôi nhìn quanh không thấy cô bé Mão, liền hỏi Thanh Nga sao không cho 
cô bé đó cùng dự tiệc. Thanh Nga tưởng là cô bé đi ngủ sớm rồi, bà bầu 
Thơ bảo cô Liễu Thuận đi gọi bé Mão thức dậy, ra ăn tiệc với mọi người 
cho vui và đỡ nhớ nhà. Tiệc rượu càng lúc càng ồn ào náo nhiệt thì Liễu 
Thuận hơ hãi chạy đến la lên: Con Mão mất tích… Con Mão mất tích rồi… 
Liễu Thuận đã về phòng của cô và Mão ở, không có Mão ở đó, mà kiếm 
khắp các phòng của bà bầu, của Thanh Nga và các nghệ sĩ, không tìm thấy 
cô bé Mão ở đâu cả. 
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Cuộc tiệc đang ồn ào náo nhiệt, cái tin bé Mão bị mất tích như thùng nước 
lạnh xối tắt đóm lửa vừa nhen nhúm lên. Tôi nói: Hồi chiều cháu Mão 
muốn đi nhà thờ để rước lễ, tôi không biết nhà thờ ở đâu, nếu có người dẫn 
đường, có thể kiếm được bé Mão. Bà bầu Thơ nói: “Phải cho người đi 
kiếm con Mão về. Mình nhận con của người ta theo đoàn hát, không thể để 
cho nó đi đâu mất được. Ông chủ khách sạn cho người bồi phòng dẫn tôi đi 
đến Nhà thờ Domaine de Marie hay Nhà thờ Con Gà để tìm, Phan Phan và 
Kiên Giang cùng đi với tôi. 

Anh Hoàng Giang đề nghị tổ chức thêm 4 toán, đi 4 ngã đường để tìm con 
Mão. Hoàng Giang cầm đầu một toán, Hữu Phước một toán, Kim Quang 
và Minh Điển đi thành hai toán nữa. Trước khi đi, Hoàng Giang dặn ông 
chủ khách sạn khoan dẹp bàn tiệc vì khi kiếm được con Mão về, anh em sẽ 
ăn nhậu tiếp cho đến sáng. 

Khách đi lễ nửa đêm đã vắng trên đường, ba chúng tôi và anh bồi phòng 
như 4 kẻ lạc loài giữa chốn hoang vu. Kiên Giang bỗng cao hứng, ngâm 
mấy câu thơ: 
Đêm hiện dần lên những chấm sao, 
Lòng trời đương thấp, bỗng nhiên cao, 
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh 
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào.  

Phan Phan cười hề hề: Lạnh thấy mẹ mà thơ thẩn gì nổi… bỗng anh la lớn: 
Kìa kìa, phải con Mão đó không… một đống nằm lù lù bên đường kìa… 
Tôi chạy lại, đỡ lên, tôi la: Đúng là con Mão nè… Nó lạnh cúm, muốn xỉu 
nè… 
Tiếng Mão nói run run, thật yếu: Ông ơi, cứu con, con lạnh quá… Cứu con. 
Tôi cởi chiếc áo mưa hai lớp mà tôi đang mặc để chống lạnh, trùm cho nó, 
cho nó ngậm một viên kẹp ho để cho ấm lại. Anh bồi phòng vác nó lên vai, 
chạy thật nhanh về khách sạn. Ba đứa chúng tôi chạy theo sau, vừa chạy 
vừa la: Kiếm được con Mão rồi, kiếm được con Mão rồi…Về đến khách 
sạn, con Mão được để gần lò sưởi, ông chủ khách sạn cho nó uống một 
chút nước súp nóng. Da mặt của nó trở lại hồng hào. Bà Bầu Thơ không có 
ngủ, biết kiếm được Mão bà bèn xuống xem nó ra sao. Nhiều nghệ sĩ về 
đến. Con Mão tỉnh lại, nó thấy Bà Bầu và Thanh Nga, nó sợ quá, lúc đó em 
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Mộc, anh của Mão cũng vừa đến, hai anh em ôm nhau mà khóc. 
Em Mộc đến trước bà Bầu, khoanh tay lại nói: Thưa bà, thưa các bác các 
chú, em con muốn đến nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ… Con đã đi nhà thờ 
cầu nguyện cho mẹ con mà không dẫn em đi vì em con giúp việc cho cô 
Ba, con không muốn em nó bê trễ phận sự. Mẹ con mất vào ngày 24-12, 
ngày Lễ Chúa Giáng Sinh. Hồi đó mẹ con đau nặng, mẹ muốn đến hang Bê 
Lem, nhìn tượng Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ Đồng Trinh để cầu nguyện… 
Con và em con dìu mẹ đi đến hang đá của giáo đường, nhưng đi gần tới thì 
mẹ quỵ xuống, mẹ đã về Nước Chúa mà không thực hiện được nguyện 
vọng cuối cùng… Mẹ muốn nguyện cầu trước tượng Chúa Hài Đồng mà 
không được. Em con muốn thay mẹ đọc kinh Kính Mừng... 

Nghe Mộc nói đến đây, con Mão oà khóc lớn. Hai anh em nó ôm nhau mà 
khóc. 
Thanh Nga nói: Muốn cầu nguyện cho mẹ thì ở đây cũng có hang đá, có 
tượng Chúa Hài Đồng, tượng Đức Mẹ Maria, sao không ở đây cầu 
nguyện?… 
- Dạ, vì ở đây sang trọng quá, nhiều cô bác, ông bà, em không dám. Khi đi 
nhà thờ, em đi chưa tới nhưng lạnh quá, cóng tay, cóng chân, đi không nổi 
nữa, em khuỵu xuống, tưởng chừng giống như mẹ đã về Nước Chúa khi đi 
chưa tới hang Bê Lem… Em sợ quá, muốn kêu cứu mà kêu không được. 
Nếu các ông không tới kịp thì có lẽ em đã về Nước Chúa theo mẹ rồi… 
Nó càng nói càng khóc, bà bầu Thơ lắc đầu, gạt nước mắt, đi chậm chậm 
trở về phòng của Bà. Cuộc tiệc tưởng sẽ được tiếp tục nhưng một nỗi buồn 
lây lan đến với mọi người, anh em lặng lẽ trở về phòng mình. 
Đó vì chuyện của Mão mà hằng năm Thanh Nga tổ chức tiệc nửa đêm, lắng 
nghe những bài thánh ca, hồi tưởng lại một thời đẹp đẽ giữa tình nghệ sĩ 
đối với nhau trong hoàn cảnh sống xa nhà. 

Ngày nay ở xứ người, mỗi dịp Noel, nghe tiếng chuông giáo đường ngân 
vang, nghe nhạc khúc Hang Belem, tôi bồi hồi nhớ lại chuyện cũ năm xưa. 
Hồi đó sao mà người nghệ sĩ lại có thể thương mến nhau một cách rất chân 
tình như vậy. 

Nguyễn Phương 
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