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CN LỄ THÁNH GIA   
TIN MỪNG 

Mt 2, 13-15. 19-23 
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa 
hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và 
bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và 
mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho 
tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa 
tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông 
thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên 
đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban 
đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê 
băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa 
dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta 
gọi con Ta ra khỏi Ai-cập". Bấy giờ 
Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, 
nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết 
tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, 
từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian 
vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng 
nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại 
Rama, người ta nghe những tiếng khóc 
than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than 
khóc con mình, bà không chịu cho người 
ta an ủi bà, vì các con bà không còn 
nữa. Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên 
thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc 
mơ bên Ai-cập và bảo: 
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TIN MỪNG (tiếp theo) 
"Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại 
mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về 
đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là 
cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông 
lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng 
nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".   

CHIA SẺ TIN MỪNG 
NHỮNG HÊ RÔ ĐÊ THỜI NAY 

R.Veritas 
Đoạn Tin Mừng sáng hôm nay kể lại câu chuyện thánh Giuse đem Chúa 
Giêsu trốn sang Ai Cập, để thoát khỏi sự bách hại của Hêrôđê và sau đó 
quay về Israel. Đặt bối cảnh câu chuyện trên trong Chúa nhật lễ Thánh Gia, 
chúng ta có thể hiểu đây là một lời nhắc nhở đến bổn phận của người làm 
cha làm mẹ đối với con cái. 
Quả thực là ngày nay, không còn có những Hêrôđê dám công khai ra lệnh 
tru diệt hàng loạt trẻ nhỏ, những hình ảnh gần gũi nhất với Chúa. Nhưng nói 
thế không có nghĩa là không còn những Hêrôđê hiện đại tàn ác có khi còn 
hơn cả ngày xưa nữa. Không kể đến những Hêrôđê chuyên giết chết trẻ em ở 
Brazil, những Hêrôđê chuyên bắt cóc trẻ em để bán làm mãi dâm ở 
Bangkok... trong cuộc sống thường ngày, vẫn có thể có những Hêrôđê đang 
rình rập để phá hoại trẻ em: Một nền văn hoá không lành mạnh, với những 
phim ảnh, sách vở và báo chí khiêu dâm, một xã hội thiếu những giá trị đạo 
đức, luôn cổ võ cho bạo lực, khủng bố. 
Ngay trong bầu khí gia đình, những Hêrôđê thời nay có thể là chính những 
người cha, những người mẹ đã tàn nhẫn giết chết con mình từ trong trứng 
nước bằng những hành động ngừa thai và phá thai mà mỗi ngày một gia 
tăng. 
Những Hêrôđê thời nay có thể là những người cha, những người mẹ đã 
không biết nhường nhịn chịu đựng lẫn nhau, để rồi đã phá huỷ bầu khí gia 
đình bằng cách ly dị, đẩy con cái vào chốn bơ vơ lạc lõng. 
Những Hêrôđê thời nay có thể là những người cha, những người mẹ không 
sống gương mẫu, dù chỉ là một hành vi nhỏ mọn, cũng có thể tác hại đến 
con cái của mình, ít nữa là về phương diện tinh thần. Không phải chỉ khi nào 
làm các em đau đớn về thể xác hay tinh thần, mà ngay cả khi nuông chiều 
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một cách thái quá và vô lý... cũng đã là một cách đẩy các em vào chỗ chết. 
Và trong cuộc sống hiện nay không thiếu những trường hợp như thế, để cuối 
cùng các em trở thành những tội phạm. 
Vì thế, thái độ tỉnh táo của thánh Giuse trước cuộc sống để bảo vệ Hài nhi 
Giêsu vẫn là tấm gương cho các bậc phụ huynh noi theo trong việc chăm sóc 
và giáo dục con cái mình. 
Lập trường của Chúa Giêsu trong vấn đề này thật là quyết liệt như chúng ta 
đã từng thấy Ngài tuyên bố: Ai làm gương mù gương xấu cho một trong 
những trẻ này, thì thà cột cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. 
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức và chu toàn bổn phận giáo dục 
con cái, để gia đình chúng ta có được một bầu khí yêu thương và đạo đức 
như Thánh Gia ngày xưa. 

SỐNG ĐẠO 
Từ Việt Nam đến Argentina: Từ bụi đời trở thành linh mục truyền giáo 

Trong khi ngồi chuẩn bị viết một vài chia sẻ 
cho người đàn em, người học trò vừa mới 
chịu chức linh mục tại xứ sở Tango, 
Argentina, chúng tôi chợt nhớ đến những vị 
Thánh mà mình ngưỡng mộ từ lâu về cuộc 
đổi đời mà từ khi còn bé chúng tôi được các 
linh mục kể lại, và sau khi vào Dòng chúng 
tôi được đọc lại cuộc sống của các ngài qua 

cuốn “Hạnh Các Thánh”, đó là Thánh Augustino, một thanh niên thông 
minh, nhanh nhẹn nhưng đã nhiều phen làm người mẹ đau buồn vì lạc lối, 
thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn và Thánh 
I-nha-xi-ô,vị sáng lập Dòng Tên. Các vị Thánh này đã từ bỏ tất cả những 
vinh hoa, lợi lộc trần thế để theo đuổi một điều mà người đời ngày nay cho 
là điên khùng, viễn vông nhưng đó lại là điểm đến của những người theo 
Chúa. 
Chúng tôi cũng chợt nhớ đến vị sáng lập các anh chị em tiểu muội và tiểu 
đệ- Charles de Foucauld, có một cuộc đổi đời ngoạn mục và được nâng lên 
hàng chân phước vào năm 2005. Khi đọc lại tiểu sử của vị chân phước 
người Pháp này khiến chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng vì sự thay đổi 180 độ 
của ngài dù rất tài ba nhưng từng là một người có tai tiếng xấu. Rồi đến khi 
ngài say mê kể chuyện về những chiến tích của ngài khi ngài còn tại ngũ cho 
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gia đình người chị nghe thì đứa cháu gái bé nhỏ của ngài đã hỏi ngài một 
câu khiến ngài suy nghĩ: “Cậu ơi, những việc làm của cậu thật hiển hách, 
nhưng cậu hãy tự hỏi, cậu đã làm được gì cho Chúa chưa?”. Cũng chính câu 
chất vấn của đứa cháu gái bé bỏng này đã thức tỉnh và làm cho Foucauld đổi 
đời. 
Rồi người anh em linh mục thuộc Tu Hội Vinh Sơn học trên chúng tôi vài 
lớp là tu sĩ Augustino Nguyễn Viết Chung, hiện đang làm việc truyền giáo 
tại Kontum, từng là một Phật tử với bằng cấp chuyên môn là bác sĩ da liễu, 
đã quyết chí vào đạo Công Giáo và ước mong trở thành linh mục khi tuổi 
đời đã lớn vì đã thấy được những tấm gương sáng của Đức Cha Jean 
Cassaigne và một Nữ tu thuộc Tu Hội Bác Ái Vinh Sơn. Chính những 
gương sáng này đã làm cho bác sĩ Chung từ bỏ tất cả để trở thành một linh 
mục Công Giáo và hết lòng phục vụ những người nghèo khổ và phong cùi 
bằng chính nghề bác sĩ linh mục của mình. 
Và người em vừa lãnh nhận tác vụ linh mục hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 12 
vừa qua cũng đã có một cuộc đổi đời ngoạn mục khi trước đây từng là một 
trẻ bụi đời với biệt danh “Đại Ca Đen” đã từng làm cho người mẹ thân yêu 
của em khóc đứng khóc ngồi và giáo xứ, xóm làng nơi em từng sống ở khu 
Chợ Mới nhiều phen khiếp vía, đã trở thành linh mục truyền giáo. Đức Cố 
Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã từng chia sẻ trong dịp 
chuẩn bị bài giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều Rô-ma rằng Thiên Chúa biết viết 
thẳng trên những đường cong. Đúng, Thiên Chúa có cách của Ngài để làm 
những gì mà con người không thể ngờ được. 
Khi gia đình em thông báo ngày em chịu chức linh mục tại Argentina, nhiều 
người từng quen biết em không thể tin được và tự hỏi tại sao một con người 
từng hư hỏng như thế nay lại có thể trở thành một linh mục truyền giáo 
được! 
Người em mà chúng tôi đang nói đây có một cái tên rất dài là Mi-ca-e 
Nguyễn Hoàng Thanh Tuyên vừa gia nhập hàng giáo sĩ với bài sai truyền 
giáo đầu tiên là làm việc với những người thổ dân Mapuche ở Argentina, 
giáp với biên giới Chile. Cái tên dài lòng thòng này không một người dân 
Argentina hay Nam Mỹ nào đọc đúng được, vì thế họ gọi tên thánh là 
Miguel hay tên Việt là “Tu-yen” vì người nước ngoài quen đọc đa âm tiết. 
Ngay từ những năm cuối cấp II, Tuyên từng là một đứa trẻ nghịch ngợm, 
quậy phá nên chúng bạn cùng lớp đã phong cho chức đại ca và vì da ngăm 
đen nên gọi là “Đại Ca Đen”. Đại Ca Đen ngay từ lúc 15 tuổi đã biết hút 
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thuốc, uống rượu và phá làng, phá xóm khiến những người láng giềng bực 
mình và thường gièm pha. Dù sống trong một gia đình Công Giáo và có 
người Dì ruột là một Nữ tu thuộc Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, “Đại 
Ca Đen” đã không thèm học giáo lý, bỏ lễ thường xuyên và vào một ngày lễ 
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8 “Đại Ca Đen” này đã say bí tỉ và ngủ trên 
đường không biết trời trăng mây đất gì nữa khiến nhiều người đi lễ bắt gặp 
và gọi gia đình đưa về. Người mẹ đã bao phen khốn khổ vì đứa con ngỗ 
nghịch này. Chưa hết, cậu đã từng nhiều lần bỏ nhà ra đi khiến người mẹ 
hiền phải long đong, vất vả kiếm tìm khắp nơi để mong gặp lại đứa con thân 
yêu của mình dù biết nó hư hỏng. Dù trẻ tuổi nhưng “Đại Ca Đen” này hầu 
như tứ đổ tường đều kinh qua. Nghe bạn bè xấu xúi dục và chọc giận máu 
anh hùng khi bọn chúng nói rằng nếu “Đại Ca Đen” mà dám bắt làm thịt con 
gà trống đá của ông ngoại để làm mồi nhậu thì bọn chúng sẽ tôn làm đại ca 
vĩnh viễn, “Đại Ca Đen” đã không chần chừ và chỗm ngay con gà quí của 
người Ông khiến ông ngoại ngày ấy tức tối vô cùng. Một người bác họ ngày 
ấy giúp Giáo Xứ Chợ Mới, nay đang là Giáo Sư Đại Chủng Viện Sao Biển 
và là linh mục Chính Xứ Giáo xứ Ba Làng, Nha Trang đã từng giúp đỡ, 
khuyên răn người cháu mình để mong cháu thay đổi nên người nhưng dường 
như tính nào tật nấy khiến người bác cũng buồn lòng. Không có tình thương 
nào như tình thương của người mẹ dù hàng xóm, và ngay cả gia đình gièm 
pha, dị nghị, nhưng người mẹ này đã bỏ ngoài tai tất cả và ngày đêm cầu 
nguyện như Thánh nữ Mô-ni-ca ngày xưa với đứa con ngỗ nghịch 
Augustino và thường chạy đến nhờ các Nữ tu Dòng Kín Nha Trang cầu 
nguyện để chỉ mong đứa con trai của mình có một ngày thay đổi.  
Và ngày thay đổi đó đã đến khi lần cuối cùng “Đại Ca Đen” bỏ nhà đi bụi 
đời hơn một tháng dài lang thang trên đường phố Sài Gòn tìm việc làm và 
hàng đêm cứ vật vờ trong những cơn say. Người anh họ và em gái khi tìm 
được thuyết phục trở về, và trong một đêm vào năm 1999, “Đại Ca Đen” vắt 
tay suy nghĩ về những việc mình đã làm, cậu trẻ nghịch ngợm này đã cầu 
nguyện với Chúa rằng nếu kỳ thi vào đại học lần này mà đậu thì cậu sẽ nhất 
quyết đi tu. Cậu đã thổ lộ điều này với người mẹ và khi nghe tin này người 
mẹ đã khóc vì vui sướng. 
Chúa đã nhậm lời và kỳ thi năm ấy, “Đại Ca Đen” đã trúng tuyển đại học 
ngoại ngữ tại Sài Gòn, một trong những tiêu chuẩn để gia nhập Đệ Tử Viện 
Dòng truyền giáo Ngôi Lời. Tuy nhiên, cuộc sống tu trì không mấy dễ dàng 
với một người từng thích thong dong, bay nhảy và nói năng bặm trợn. Trong 
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thời gian đầu đối với “Đại Ca Đen” ngày nào không mấy dễ dàng vì phải đi 
vào khuôn phép. Vị hữu trách ngày ấy hiểu được hoàn cảnh của người đệ tử 
dở chứng này nên có những cách cư xử mềm dẻo hơn nhưng không vì thế 
mà quên sửa dạy những thói hư tật xấu. Với tư chất thông minh, thích ứng 
mau lẹ với hoàn cảnh và có máu văn nghệ, “Đại Ca Đen” đã dần chinh phục 
những tình cảm của các bạn đồng môn và các nhà huấn luyện, và lột xác 
nhanh chóng. 
Rồi sau khi hoàn tất đại học, cậu ta vào Tập viện tại Nha Trang. Trong phần 
nhận xét trước khi cho khấn lần đầu, vị Tập Sư đã viết rằng: “Trước khi em 
này đi tu, em có một quá khứ không mấy tốt đẹp là quậy phá, nhật nhẹt, hút 
xách…”. Lời nhận xét ấy không sai tý nào nhưng cuối cùng là em đã thay 
đổi. Đây mới là một trang sử mới trong cuộc đời của em. 
Sau khi khấn Dòng tại Nha Trang với bao lời chúc mừng và người vui nhất 
là người mẹ khi thấy con mình trong chiếc áo chùm thâm. “Đại Ca Đen” lúc 
này là thầy Tuyên được gởi vào Sài Gòn học Triết tại Học Viện Đa Minh và 
Nhà Dòng đã giao cho chúng tôi phụ trách cùng với 11 thầy khác thuộc 
nhiều lớp khác nhau. Tất cả đều nhận xét rằng thầy Tuyên là người sống có 
tình, luôn chu toàn những bổn phận của một thành viên trong cộng đoàn và 
có một tư chất thông minh. 
Sau những năm học Triết, thầy được gởi đi thực tập truyền giáo tại 
Argentina, Nam Mỹ. Lúc này chúng tôi cũng đã ở Paraguay, quốc gia láng 
giềng của Argentina như một nhà truyền giáo. Thỉnh thoảng chúng tôi có dịp 
tiếp xúc với nhau qua email, điện thoại và nếu có ai qua lại Argentina thì 
chúng tôi có tý quà gởi cho người đàn em mình. 
Rồi chúng tôi được bổ nhiệm làm việc trong Ban Đào Tạo Tỉnh Dòng ở 
Paraguay nên chúng tôi được tiếp xúc nhiều với các nhà Đào Tạo của thầy 
Tuyên bên Argentina nên biết thầy quyết định ở lại Argentina để học thần 
học. Những nhà Đào Tạo và ngay cả cha Giám Tỉnh người Argentina cũng 
phải khâm phục tư chất thông minh của nhà truyền giáo trẻ Việt Nam này vì 
tiếng Tây Ban Nha không mấy dễ học, nhưng chỉ có một điều phàn nàn là 
“thầy Tu-yen” mập quá vì ăn thịt nướng và uống rượu vang nhiều! 
Cuối năm ngoái 2012, trong chuyến về Việt Nam thọ tang người mẹ yêu dấu 
của mình, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình của “Đại Ca Đen” gần nhà thờ 
Chợ Mới để báo tin cho gia đình vui về ngày lãnh nhận chức Phó tế vào 
tháng 12. Người mẹ của “Đại Ca Đen” đã vui mừng khôn xiết và nói với 
chúng tôi rằng vậy mà nó không báo gì cho gia đình biết. Bà còn đưa chúng 
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tôi qua nhà ông ngoại gần đó để chào thăm và nói thêm thông tin về người 
cháu ngoại đã từng trộm con gà đá của Ông. Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu vì 
đã ngoài 80, nhưng khi nghe tin như thế ông như muốn nhảy lên vì sung 
sướng và chúng tôi nói với ông hãy cố chờ người cháu ngỗ nghịch ngày nào 
của ông trở về với tư cách là một linh mục để giài tội cho ông và để hai ông 
cháu cùng tha lỗi cho nhau, ông chỉ cười và nói chỉ biết phó thác cho Chúa. 
Tuy nhiên Chúa đã gọi ông về cách đây vài tháng và ước nguyện được gặp 
đứa cháu bụi đời nay trở thành linh mục truyền giáo vẫn chưa thực hiện 
được. 
Và ngày vui đã đến khi lần đầu tiên trong lịch sử đất nước Argentina, Đức 
Tổng Giám Mục José María Arancedo của Tổng Giáo Phận Santa Fe, kiêm 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Argentina vào lúc 20 giờ Thứ Bảy ngày 14 
tháng 12 năm 2013 vừa qua đã đặt tay truyền chức linh mục cho Tu Sĩ Mi-
ca-e Nguyễn Hoàng Thanh Tuyên, người Việt Nam thuộc Dòng truyền giáo 
Ngôi Lời. Thật là hãnh diện vì Giáo Hội có thêm một tân linh mục trong 
Mùa Vọng và càng hãnh diện hơn khi tân linh mục đó là người Việt Nam 
chịu chức ở Argentina. 
Người mẹ thân yêu cũng muốn tham dự ngày Đại Hỉ của con nhưng vì lý do 
sức khỏe nên không đến được. Buổi lễ thật trang trọng và sốt sắng với sự 
hiện diện của các nhà truyền giáo cùng Dòng thuộc nhiều quốc gia đang làm 
việc tại Argentina. Chúng tôi cũng bay từ Paraguay qua để hiệp thông và cầu 
nguyện cho em với tư cách vừa là người đồng hương, vừa là người đồng 
hành trong những ngày đầu của tân linh mục. Cũng có một anh em linh mục 
và hai tu sĩ trẻ Việt Nam cùng Dòng có bài sai ở Argentina đến dự lễ. Một 
đôi vợ chồng người Việt Nam từng ở Argentina gần 30 năm qua mà chúng 
tôi quen biết cũng đến tham dự và được giao cho phần dâng áo lễ. Một 
người Việt nữa vừa mới đến nhân chuyến du lịch cũng được mời tham dự 
nên tân chức cũng bớt phần tủi thân. Kể ra nơi đất khách quê người cũng thú 
vị và người dân ở đây họ cũng tận tình lo lắng cho thánh lễ.  
Trong bài giảng lễ khoảng 10 phút, Đức Giám Mục chủ phong đã khích lệ 
tân chức rất chân tình của một hiền phụ, ngài nói với tân chức khi trở nên 
linh mục thì không chỉ là linh mục cho người Việt Nam, cho Dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời mà là cho cả Giáo Hội của Chúa Kitô. Bởi thế linh mục phải 
là người phục vụ quên mình và sống chết vì đàn chiên. Linh mục mà không 
biết chiên là một linh mục thiếu trách nhiệm.  
Trong phần tri ân bằng tiếng Tây Ban Nha, tân linh mục trước hết dâng lời 
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tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ, che chở và biến đổi từ một người bụi đời trở 
thành linh mục truyền giáo. Tân linh mục đã không quên nhắc đến công ơn 
trời bể của người mẹ hiền đã hết nước mắt vì con. Tân linh mục cũng không 
quên tri ân những người thân yêu trong gia đình, họ hàng bằng nhiều cách 
đã nâng đỡ, tha thứ những lầm lỗi trong quá khứ và luôn giúp lời cầu 
nguyện. Rồi những anh em trong Dòng ở Việt Nam và Argentina đã luôn 
dìu dắt và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong những năm tháng tu học ở Việt 
Nam và ở Argentina. Tân linh mục cũng dâng lời cảm ơn đến vị Giám mục 
chủ phong qua bí tích truyền chức, đã biến đổi tân chức từ một người thấp 
hèn với biết bao tội lỗi trở thành linh mục của Chúa Kitô. Và cuối cùng là 
cảm ơn người dân Argentina đã đón nhận và cưu mang tân chức trong 
những năm qua. Chúng tôi, những người Việt Nam hiện diện trong thánh lễ, 
được Cha Giám Tỉnh mời lên dâng một lời nguyện bằng tiếng Việt cho tân 
chức, chúng tôi đã cùng nhau đọc một kinh Kính Mừng và Sáng Danh bằng 
tiếng Việt để xin Mẹ Maria che chở tân chức. Một tràng pháo tay vang lên 
rộn rã theo phong cách của vũ điệu Tango.  
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” (Xc, Lc 1,37tt). 
Thiên Chúa biết viết thẳng trên những đường cong và Thiên Chúa đã thực 
hiện điều đó nơi con người của tân linh mục Mi-ca-e Tuyên qua lời cầu 
nguyện liên lỉ của người mẹ và những người thân, trong đó có các Nữ Tu 
Dòng Kín Nha Trang. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và đồng hành với tân linh 
mục để trong cuộc đời truyền giáo sắp tới, người anh em chúng con biết đem 
lại nhiều linh hồn cho Chúa.  
Xin chúc mừng Tuyên, người anh em cùng Dòng luôn biết giữ ngọn lửa 
truyền giáo cháy sáng để thắp ngọn lửa ấy lên nơi mà em chuẩn bị thi hành 
sứ vụ với người thổ dân. Trước đây đời em tưởng như bỏ đi nhưng giờ đây 
em đã là linh mục của Chúa, hãy làm hết sức mình có thể, để mẹ em và 
những người thân yêu của em hãnh diện về em để mỗi khi xướng kinh 
Magnificat trong giờ Kinh Chiều mỗi ngày thì mọi người mạnh dạn tuyên 
xưng: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao những kẻ khiêm 
nhường” (Xc. Lc 1, 46-55).   

 Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD. 15/12/2013 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Giáng Sinh là ngày lễ của niềm hy vọng, sự công bằng và tình huynh đệ 

Ước gì mỗi gia đình có một căn nhà để ở. Ước chi quyền này và các quyền 
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nền tảng khác đối với sự sống được bảo vệ, mà không dùng bạo lực. Ước chi 
Giáng Sinh sắp là một ngày lễ của niềm hy vọng, sự công bằng và tình 
huynh đệ cho tất cả mọi người. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời cầu chúc trên đây trong buổi đọc 
Kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập 
tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Chúa Nhật IV 
Mùa Vọng cũng được gọi là Chúa Nhật của Chúa Hài Đồng, vì các trẻ em 
Roma có thói quen đem tượng Chúa Hài Đồng đến để cho Đức Thánh Cha 
làm phép, rồi đặt vào trong máng cỏ ở nhà. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô, vị Giáo hoàng làm đảo lộn thế giới 

Nhìn sang Vatican, « Một vị Giáo hoàng làm đảo lộn thế giới », đó là tựa đề 
bài viết đầu tiên của Le Figaro nằm trong loạt bài năm kỳ nói về « Hiện 
tượng Phanxicô ». Tờ báo nhận xét, ngay cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 
II trước đây cũng không tạo được vầng hào quang toàn cầu nhanh chóng như 
thế. 

Tạp chí Time uy tín của Mỹ đã chọn Đức Giáo hoàng Phanxicô là Nhân vật 
của năm 2013. Đây là vị Giáo hoàng thứ ba được vinh dự này kể từ năm 
1927, năm mà Time bắt đầu chọn lựa các nhân vật trong năm. Đức Giáo 
hoàng đầu tiên được trao danh hiệu này là Giáo hoàng Gioan XXIII, người 
đã tổ chức Công đồng Vatican II, và tiếp đó là Đức Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II, nhưng phải chờ đến tận năm 1994, tức là 16 năm sau khi ở ngôi vị 
Giáo hoàng, trong khi Giáo hoàng Phanxicô mới cách đây một năm còn 
chưa được ai biết đến. Time nhận xét :« Điều quan trọng ở Giáo hoàng 
Phanxicô là Ngài đã nhanh chóng thu hút nhiều triệu người trước đây đã 
không còn hy vọng nào nơi Giáo hội ». 

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng được tạp chí Forbes xếp vào hàng thứ tư 
trong danh sách các nhân vật ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế giới, chỉ sau 
nguyên thủ các nước Nga, Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt tạp chí của cộng 
đồng người đồng tính The Avocate hôm 16/12 đã dành cho trang nhất cho 
Đức Giáo hoàng Phanxicô với câu nói nổi tiếng của ngài : « Tôi là ai mà 
phán xử ? » 

Công ty Mỹ The Global Language Monitor chuyên thu thập thông tin trên 
internet cho biết cái tên được sử dụng nhiều nhất trên mạng bằng tiếng Anh 
trong năm 2013 là « Pope Francis » (Đức Giáo hoàng Phanxicô). Tương tự, 
đây là chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên Facebook, còn tài khoản của 
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Đức Giáo hoàng trên Twitter có đến 11 triệu người theo dõi. 

Caritas Sài Gòn tổ chức mừng Giáng Sinh cho 4000 trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt 

VRNs (24.12.2013) – “Đến Để Yêu Thương” đó là chủ đề lễ hội Giáng Sinh 
2013 được tổ chức tại Trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn ngày 
21.12.2013 được bắt đầu lúc 15g00. Do ban bác ái xã hội Caritas tổng giáo 
phận tổ chức cho khoảng 4000 em có hoàn cảnh đặt biệt. 

Với lòng khao khát phục vụ, Caritas TGP Sài Gòn ước nguyện được chia sẻ 
niền vui Giáng Sinh với các em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi và 
các em lớp học tình thương không phân biệt tôn giáo, sắc tộc với sự cộng tác 
và hổ trợ của Caritas 14 giáo hạt, giáo xứ. 

Từ sáng sớm chúng tôi có mặt tại trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn, không 
khí nơi đây rất nhộn nhịp vui vẻ và với những nét mặt vui tươi có, lo lắng 
có, trầm tư cũng có của quí Cha, quí Sr và các Anh chị em thành viên 
Caritas  trong ban tổ chức và phục vụ cho lễ hội, cho hội chợ, cho chương 
trình của ngày hội, ban trang trí thì vất vả căng những tấm băng rôn khá là 
lớn, các pano xung quanh khu vực và cả cổng chào cùng với bong bóng, Các 
anh làm rất hăng say cho kịp giờ để đón tiếp các em và kịp chương trình,  
không thể làm trước vì đêm hôm trước 20.12.2013 là đêm Thánh Ca mừng 
Chúa Giáng Sinh 

Khoảng 9 giờ thì các thành viên Caritas các giáo hạt, giáo xứ đã đến để lo 
cho những phần việc của mình, mỗi giáo hạt, giáo xứ đều có những phần 
việc và món hàng mà họ sẽ phục vụ cho các em trong chiều và tối ngày 
21.12.2013. Để có được ngày này thì các Cha, các Sr , các ân nhân và các 
liên kết của TGP đã họp bàn rất nhiều lần và phân công chi tiết,cụ thể từng 
phần việc cho các giáo hạt và giáo xứ 

Khoảng 13 giờ chúng tôi nhận thấy có vài nhóm, mái ấm và các lớp tình 
thương đã đến tham dự lễ hội càng về chiều thì càng đông dần, ban đón tiếp 
và các ông già Noel hỗ trợ cho các em cùng với các huynh trưởng hướng 
đạo tận tình hướng dẫn và giúp các em trong việc điểm danh lấy quà và lấy 
phiếu để mua thức ăn, đồ uống ở những gian hàng ẩm thực, hoặc là quà lưu 
niệm và kèm theo là những phiếu rút thăm trúng thưởng trong chương trình 
ca nhạc, ngoài ra may mắn ai được phiếu may mắn thì nhận quà ở gian hàng 
may mắn. 
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Trong suốt buổi chiều các em được những người phụ trách hướng dẫn đến 
những gian hàng để mua những phiếu mà mình đã có và các em ăn uống rất 
vui vẻ, vô tư  tạo nên bầu khí lễ hội vui tươi, nhộn nhịp,trong khi đó chúng 
tôi nhận thấy Cha Giám đốc cùng với mấy chị trong ban Caritas đi lượm rác 
xung quanh khu vực ăn uống do các em vức bỏ sau khi ăn. Sau đó các em 
vui chơi và vào chỗ ngồi đã sắp sẵn của ban tổ chức để chuẩn bị cho phần 
giao lưu văn nghệ Giáng Sinh, hoạt cảnh Giáng Sinh với sự đóng góp của 
các em khiếm thị và khiếm thính trong các mái ấm và đội kèn Tân Thái Sơn, 
phần ca nhac Giáng Sinh với sự góp mặt của các ca sĩ. 

 

 

 

 

Sau phần giao lưu 
văn nghệ Cha 

Giám đốc Caritas Việt Nam Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng lên tuyên bố khai mạc 
đêm lễ hội Giáng Sinh 2013 “Đến Để Yêu Thương” Cha Vinh Sơn nói “hôm 
nay các con vui thì Cha đây cũng vui lắm theo ghi nhận từ ban tổ chức thì có 
trên 4000 người, và hơn 600 người gồm các Cha các Sr, các cô, các chú, các 
bác và các anh chị trong ban Caritas  tất cả đều vui và muốn diễn tả lòng yêu 
mến của họ với chúng con, cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ cùng đến để chia vui 
với chúng con, đặc biệt có Đức Tổng Phó, Cha Tổng Đại diện cũng hiện 
diện cùng với chúng con, và ngày hôm nay chúng ta đến đây tất cả là vì lòng 
yêu mến chúng con, tất cả đều mong muốn mang niềm vui, tình thương đến 
với chúng con. Chúng con có biết tại sao chúng ta có thể qui tụ với nhau 
trong tình yêu thương này không? Đó chính là vì Giêsu đây, hơn 2000 năm 
trước Hài nhi Giêsu khi sinh ra đã không đến nơi giàu có mà đã đến một cái 
hang bò lừa ở đồng quê Bêlem; Chúa đã chọn và qui tụ những người chăn 
chiên nghèo khổ, đồng thời Ngài cũng qui tụ các Thiên thần đến bên các 
người chăn chiên đó để cùng hát lên bài hát ca tụng tình yêu của Thiên 
Chúa; bài hát đó là “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế 
cho loài Người Chúa Thương”.  Vậy chúng con thấy đấy hôm nay tại Trung 
Tâm Mục Vụ này Hài Nhi Giêsu cũng đã qui tụ chúng con, qui tụ rất nhiều 
người trong các Giáo xứ, qui tụ những ân nhân… tất cả vì lòng yêu mến 
chúng con. 
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Sau phần tuyên bố khai mạc của Cha Giám Đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc 
Đồng là lời nhắn nhủ và chúc mừng Giáng Sinh của Đức Tổng Giám Mục 
phó Giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi văn Đọc: “Các con ơi! các con có biết 
Chúa Giêsu Hài Đồng không? Các con có biết Chúa Giêsu yêu thương ai 
nhất không? Yêu thương chúng con nhất, chúng con có biết Đức Thánh Cha 
không? Đức thánh Cha tên gì? Tên là Phanxicô, chúng con có biết Đức 
Thánh Cha yêu ai nhất không? Yêu chúng con nhất, Chúa Giêsu yêu thương 
chúng con nhất thì Giáo Hội cũng yêu chúng con nhất và khi yêu thương thì 
muốn cho người mình yêu được vui. Những điều mà Chúa  Giêsu muốn, 
Đức Thánh Cha muốn tất cả đều muốn cho chúng con vui, hôm nay Cha rất 
vui vì ban Bác ái xã hội Caritas tổ chức để qui tụ các con đến đây để chúng 
con được vui với nhau, hoan hô ban Bác ái xã hội”. 

Tiếp theo là những phần biểu diễn các nhóm xiếc, hoạt cảnh Giáng Sinh, ca 
nhạc và với sự góp mặt của ca sĩ Hà Bảo Thu, ca sĩ Hiền Thục, và đặc biệt là 
tiếng hát của LM Nguyễn Sang đến từ Giáo phận Mỹ Tho. Các em lắng 
nghe say sưa và thích nhất là tiếng hát của Bảo Thu và Hiền Thục, sau tiếng 
hát của Bảo Thu và Hiền Thục thì rất đông các em ùa lên xin chữ ký của hai 
ca sĩ. 

Em Minh 14 tuổi khiếm thính chia sẻ em mong muốn cho chương trình luôn 
được tổ chức mỗi năm để mang niền vui cho nhiều người như chúng con 
hơn nữa 

Em Hồng 12 tuổi khiếm thị nói chúng con muốn cho các bạn tham dự mỗi 
năm vui hơn và chúc cho các Cha, các Sr và các cô chú dồi dào sức khỏe để 
mỗi năm tổ chức cho chúng con vui chơi giao lưu, xin Chúa Hài Đồng chúc 
lành cho cho tất cả mọi người đã cho chúng con ngày hội hôm nay. 

Em Nguyệt lớp tình thương Q Thủ Đức: “Con cầu xin ơn trên ban cho các 
cô, chú, anh chị luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục lo cho chúng con và các 
bạn khác nữa chưa biết hoặc không thể tham dự lễ hội hôm nay như chúng 
con có được niềm vui như chúng con. Chúng con cám ơn những người đã tổ 
chức ngày họp mặt hôm nay cho chúng con” 

Chương trình kết thúc khoảng 20 giờ. Sau khi các em ra về thì ban tổ chức 
lại thu dọn đến 22 giờ mới xong, mọi người ai cũng thấm mệt nhưng trong 
lòng lại thấy vui vì mình đã làm một điều gì đó cho các em vui và xung 
quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh hãy 
mang niềm vui Giáng Sinh đến cho mọi người mà ta gặp, đặt biệt là những 
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anh chị em đặc biệt khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. 

Giáng sinh ở vùng tâm bão Haiyan 

Đường phố trang hoàng với cây thông Noel hay nhà thờ đổ nát chật kín giáo 
dân là những cảnh tượng được ghi nhận tại Tacloban, thành phố bị siêu bão 
Haiyan tan phá nặng nề nhất, trước thềm lễ Giáng sinh. 

"Không gì có thể ngăn cản chúng tôi đón 
mừng lễ Giáng sinh, mặc dù chúng tôi đã 
mất hết nhà cửa", AFP dẫn lời bà Ellen 
Miano, 63 tuổi, một người dân Tacloban 
hiện sống trong khu ổ chuột ở trung tâm 
thành phố. Những khu ổ chuột như thế này 
nhiều lên nhanh chóng sau siêu bão Haiyan. 

Bà Manilo cùng người chồng làm nghề bán 
thịt và 4 đứa cháu sống trong một căn nhà ọp ẹp rộng 6 m2, được lắp tạm từ 
các tấm gỗ và kim loại. Người phụ nữ này cho biết, cả gia đình vẫn sẽ có 
một bữa ăn tối mừng lễ Noel truyền thống, với mì xào và bánh mì mà bà 
nhận được từ trung tâm cứu trợ. 

Anh Ronfrey Magdua, người hàng xóm 20 tuổi của họ, thậm chí còn tận 
dụng gỗ vụn để dựng nên một chiếc đèn ông sao với ba màu đỏ, trắng và 
xanh dương của quốc kỳ Philippines. Magdua dựng ngôi sao trong sân của 
một gia đình đã thiệt mạng trong siêu bão. 

"Tôi làm điều này vì danh dự của người đã chết. Tôi đã khiến nhiều hàng 
xóm cảm thấy hạnh phúc. Một số người còn nói với tôi, họ thấy bớt căng 
thẳng đi nhiều", Magdua nói. Anh đã dành 45 USD tiền tiết kiệm của mình 
để hoàn thành ngôi sao. 

Các nhà thờ tại Tacloban và thị trấn gần đó mở cửa đón chào giáo dân từ 
sáng sớm 24/12 cho đến trước bình minh. "Sẽ luôn có những điều tốt đẹp 
sau những gì chúng ta trải qua", cha Bernardo Pantin, linh mục của một giáo 
xứ thuộc thành phố Palo, nói với các con chiên. 

Khoảng 100 người đã tham gia xây dựng ngôi nhà thờ tạm tại giáo xứ này từ 
gỗ dừa và vải bạt sau khi nhà thờ cũ bị bão Haiyan phá hủy. "Siêu bão đã 
thay đổi cuộc đời chúng tôi, nhưng chúng tôi biết điều tốt đẹp sẽ đến. Đương 
nhiên những điều đó cần thời gian" cha Pantin chia sẻ. 

Trong khi đó, tại giáo xứ San Joaquin thuộc Palo, em nhỏ 6 tuổi 
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Clifford Cobacha và chú của mình thắp nến cầu nguyện trước ngôi mộ của 
mẹ và hai người anh trai. Ba ngôi mộ được đặt trong sân sau của nhà thờ và 
được đánh dấu bằng ba cây thánh giá gỗ. 

"Sẽ rất khó khăn để mừng lễ Giáng sinh khi chúng tôi đã mất 15 người 
thân", anh Rico Cobacha, chú của bé Clifford nói. Cobacha cũng cho biết, 8 
trong số họ được chôn trong các ngôi mộ tập thể và anh trai của anh, bố của 
Clifford, hiện còn mất tích. 

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines ngày 8/11, xóa sổ hoàn toàn nhiều 
vùng ven biển. Ước tính số người chết lên đến gần 6.000, khoảng 1.700 
người vẫn còn mất tích và gần 4 triệu dân bị mất nhà cửa. 
CÂU CHUYỆN MÙA GIÁNG SINH Ở MỸ: ĐỨC PHANXICÔ VÀ 
NHỮNG GIÒNG SỮA NGỌT 
Nếu chưa hết năm, Đức Giáo Hoàng rất có thể sẽ được tặng thêm vinh dự là 
Nhân Vật Trong Năm của một vài tờ báo phụ nữ hoặc một vài ấn bản về 
dinh dưỡng ở Hoa Kỳ. 
Chúng ta đều biết Ngài đã được báo Time chọn làm Người cuả Năm 2013, 
rồi ngay sau đó một tờ báo cổ động cho đồng tính và luôn luôn tìm cách 
chống đối Giáo Hội là tờ The Advocate cũng chọn Ngài làm Người cuả 
Năm! 
Tờ The Advocate biểu lộ một ý đồ thiếu trong sạch khi họ lợi dụng tên cuả 
ĐGH để 'chửi xéo' những người mà họ gọi là ' 9 tay Công Giáo cần phải biết 
nghe theo Giáo Hoàng' trong đó họ liệt kê những nhân vật nổi tiếng cuả 
Giáo Hội HK như ĐHY Timothy Dolan, ĐGM Thomas Tobin và chủ tịch 
các đoàn thể Công Giáo ở NY, ông Bill Donohue.  
Thảo nào, không có mấy tờ báo khác đã bàn thêm hoặc phụ hoạ cho tờ The 
Advocate. 
Nhưng ngược lại, những lời khen cuả giới phụ nữ thì tỏ ra nghiêm túc và 
trong sáng, và đã nhận được nhiều hưởng ứng từ hệ thống truyền thông cuả 
Hoa Kỳ cũng như cuả Anh Quốc.  
Kéo dài cả một tuần qua, người ta bàn hết chuyện này qua chuyện khác, lân 
la đến cả những câu chuyện mùa Giáng Sinh, rồi bàn đến việc Đức Mẹ là 
một bà mẹ nuôi con. 
Lời kêu gọi cuả Đức Giáo Hoàng 
Những lời khen ngợi bắt nguồn từ một đọan phỏng vấn cuả ĐGH trên tờ La 
Stampa cuả Ý. Đoạn văn đó đã được anh Vũ Văn An dịch như sau: 
“Với những thực phẩm dư thừa và bị ném đi, ta có thể nuôi sống nhiều 
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người. Nếu ta có khả năng chấm dứt việc hoang phí và bắt đầu tái chế biến 
thực phẩm, thì nạn đói trên thế giới sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng 
trước con số thống kê cho rằng cả mười ngàn trẻ em chết vì đói mỗi ngày 
trên khắp thế giới. Hiện có quá nhiều trẻ em đang kêu than vì đói. Trong một 
buổi yết kiến hôm thứ tư trước đây, có một bà mẹ trẻ đứng phía sau hàng 
rào, tay bồng đứa con sơ sinh chừng vài tháng. Đứa trẻ gào khóc đến lòi con 
ngươi ra lúc tôi bước qua. Người mẹ vuốt ve em. Tôi nói với bà: thưa bà, tôi 
nghĩ đứa trẻ đang đói bụng. Bà trả lời: “Vâng, có lẽ đã đến giờ…”. Tôi bảo: 
“Xin bà cho em thứ gì để ăn đi!”. Bà mắc cỡ và không muốn vạch vú cho 
con bú ở nơi công cộng, trong khi giáo hoàng đứng đó. Tôi muốn nói với 
nhân loại cùng một điều ấy: cho người ta thứ gì đó để họ ăn đí! Người đàn 
bà đó có sữa để cho con mình; chúng ta có đủ thực phẩm trên thế giới để 
nuôi sống mọi người. Nếu ta chịu làm việc với các tổ chức nhân đạo và có 
thể nhất trí đừng phí phạm thực phẩm nhưng gửi nó tới những người cần nó, 
ta đã làm rất nhiều để giúp giải quyết vấn đề đói khát trên thế giới. Tôi muốn 
nhắc lại với nhân loại điều tôi nói với người đàn bà kia: hãy cho người đói 
thực phẩm họ cần! Ước chi niềm hy vọng và sự dịu hiền của Ngày Giáng 
Sinh Chúa sẽ lay tận gốc sự dửng dưng của chúng ta”.  
Trong đoạn phỏng vấn trên, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người hãy cứu đói 
và Ngài lấy việc một đưá bé khóc làm thí dụ dẫn chứng. Nhưng khi báo chí 
Hoa Kỳ thuật lại, thì câu chuyện biến thành là vấn đề 'Nuôi Con Bằng Sữa 
Mẹ' và 'tranh đấu cho quyền cuả các bà mẹ được cho con bú'. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Cảm Tạ 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ quý ông bà anh chị em, mỗi 
người bằng cách này hay cách khác đều đã góp phần nhỏ bé của mình để 
đêm mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2013 vừa qua mang lại niềm vui và 
bình an đích thực cho mọi người trong CĐ. 
_ cám ơn chị Sa, Trí Mai, các em thiếu nhi và giới trẻ đã trình diễn hoạt 
cảnh Chúa Sinh Ra Đời thật đơn sơ và dễ thương. 
_ cám ơn Ca Đoàn Thánh Linh với những bài thánh ca du dương giúp mọi 
người nâng tâm hồn lên Chúa trong Đêm Thánh. 
_ cám ơn anh Tâm Nguyễn & Thi Nguyễn phụ trách trang hoàng và thiết kế 
âm thanh cho buổi lễ mang mầu sắc Noel. 
_ cám ơn chị chủ tịch Oanh Vũ, chị Tuyết Vũ, chị Hương và các chị em 
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trong Ca Đoàn đã nấu nướng và tiếp phần ẩm thực thật ngon miệng sau 
thánh lễ. 
_ cám ơn anh chị Tâm Hương đã ủng hộ birthday cake mừng sinh nhật cha 
quản nhiệm. 
_ cám ơn quý vị đã tặng quà riêng cũng như đóng góp tặng quà chung mừng 
sinh nhật cha quản nhiệm. 
Nguyện xin tình yêu và sự bình an của Hài Nhi mãi ngự trị trong lòng mỗi 
người cũng như trong CĐ ĐMLV để cho danh Chúa được rạng sáng. 
Chân thành cảm tạ. 
BMV CĐ ĐMLV 

Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm 2013 & Thánh Lễ Tân Niên Dương Lịch 
2014 
Ngày 31/12/2013: 5:00 PM (English), 7:00 PM (Spanish) 
Ngày 01/1/2014  : 7:30 AM & 9:00 AM (English) 
Mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ: Thứ bẩy 1/02/2014 @ 7:00 – 9:30 PM 

        I/ địa điểm: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
        II/mục đích: _ gây quỹ xây dựng Thánh Đường         
                         _ Cộng Đoàn ĐMLV ăn Tết 
                         _ giới thiệu văn hoá & ẩm thực Tết truyền thống Việt Nam cho 
                            các Cộng Đoàn bạn 

 III/giá vé: $20.00/ người lớn 
                     $10.00/ trẻ em dưới 12 tuổi 
                     Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí 

Tất cả mọi lợi nhuận thu được sẽ xung vào Quỹ Xây Dựng Thánh Đường. 

Thánh Lễ Tân Niên Giáp Ngọ: CN 2/02/2014 @ 1:30 PM 
_ bái nhang kính nhớ tổ tiên 
_ dâng lễ vật đầu năm 

Giỗ cụ ông Phêrô Nguyễn Bá Linh: Giờ kinh cầu nguyện tại gia 
Thời gian: 4:30 pm ngày CN 29/12/2013 
Địa chỉ: 13775 Calle Seco 
              Poway, CA 92064  
Anh chị Sương & Thoại trân trọng kính mời. 
Điện thoại liên hệ: Nguyễn B. Sương 858.206.5795  
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VƯỜN ADONG & EVA 
Món quà Giáng Sinh tuyệt vời từ người vợ quá cố 

 
Bà Brenda và ông David Schmitz 

Brenda Schmitz, người vợ và người mẹ của bốn đứa con, qua đời vào tháng 
9 năm 2011 ở tuổi 46 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư 
buồng trứng. 

Một tháng trước khi chết , Brenda đã viết một bức thư cho đài phát thanh 
Des Moines, ở Iowa , và nhờ một người bạn gửi đến đài phát thanh một khi  
chồng cô, David có bạn đời mới. 

David vừa mới đính hôn với Jane, một phụ nữ đã có hai đứa con riêng. 
David được chương trình phát thanh Star 102.5 mời đến phòng thu để chia 
sẻ lá thư của người vợ quá cố vào những ngày cận kề Noel 2013 vừa rồi. 

" Anh David yêu quý, khi anh  nhận được thư này, em đã ra người thiên cổ. 
Em viết bức thư này cho anh và nhờ cô bạn thân của em thực hiện khi tới 
đúng thời điểm em mong muốn. Em chỉ đánh máy được ít dòng vì tay em 
quá yếu, run rẩy không thể gõ nhiều hơn được . Em đã nói với cô bạn khi 
nào người chồng yêu quý của em gặp được một người nào đó để chia sẻ 
cuộc sống gia đình với anh, thì hãy gởi lá thư này cho đài phát thanh… " 

Hàng năm, đài phát thanh Des Moines yêu cầu các thính giả của đài gởi thư 
Giáng Sinh với những điều ước và đài sẽ chọn lá thư nào hay nhất và đài sẽ 
xin các nhà tài trợ giúp thực hiện các điều ước Giáng sinh ấy. 

Branda viết tiếp:” Vào những tháng cuối đời em đã suy nghĩ rất nhiều và em 
cũng đã nói cho anh biết về những ước nguyện của em sau khi em từ giã cõi 
đời này. Em tin anh luôn là một người chồng tuyệt vời với những đức tính 
tốt và lòng can đảm. Em biết anh đã rất khó xử khi em muốn anh chọn một 
người phụ nữ khác thay thế em chăm sóc, yêu thương, nuôi nấng các con 
trai của chúng mình.” 
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Ước muốn đầu tiên của Brenda là dành cho người vợ mới của David: “ có 
được một ngày, hoặc hơn nữa là một cuối tuần được chiều chuộng yêu 
thương một cách đặc biệt trong mọi góc cạnh của cuộc sống vì cô ấy xứng 
đáng được điều đó." 

Branda viết thêm cho người vợ mới của David: “ Tôi muốn nói lời cám ơn 
chị rất nhiều. Tôi yêu mến chị cho dù chị có là ai đi nữa!” 

Brenda cũng mong muốn một chuyến đi du lịch thật  thú vị cho gia đình mới 
8 người của David, và một bữa ăn tối thịnh soạn với đầy đủ đồ ăn thức uống 
đãi các bác sĩ đã từng chữa trị bệnh cho cô ta tại bệnh viện Mercy Medical 
Hospital.  

Các doanh nghiệp địa phương đã đồng ý tài trợ tất cả ba điều ước của 
Brenda, bao gồm một chuyến đi du lịch bốn ngày cho gia đình mới của 
David tại Disney World. 

Chương trình phát thanh Star 102,5 đã viết trên website của họ: " Trong suốt 
hơn 20 năm thực hiện tài trợ các điều ước Giáng sinh, chúng tôi chưa bao 
giờ nhận được một điều ước nào giống như những gì chúng tôi nhận được từ 
Brenda Schmitz. 

Ông Scott Allen giám đốc đài phát thanh kể lại: Khi đọc lá thư của Brenda 
không một ai trong phòng thâu có thể kiềm được nước mắt. 

Tuy bất ngờ nhưng David nói ông không ngạc nhiên trước những lời ước 
nguyện cuối đời của vợ vì cô ấy là người rất thực tế, một người mẹ rất 
thương con và là một người vợ tuyệt vời. 

Khi nói về người vợ quá cố Brenda trên làn sóng phát thanh, David không 
thể kiềm chế được những giọt nước mắt. 

Jane, vợ mới của David cũng tâm sự, “Tôi gần như không biết nói gì hơn. 
Bà ấy đã làm cho tôi cảm thấy mình đặc biệt.” 

Dung Nguyễn chuyển ngữ 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Trung úy trẻ tuổi gốc Việt đậu Thủ Khoa 
tại Học viện sĩ quan Hải quân Canberra 
Ngày 13/12/2013 vừa qua Nguyễn Khoa Nam 
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là một em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Melbourne Úc Châu, đã ra 
trường tại Đại học Quân đội Hoàng gia Úc tại Canberra với quân hàm Trung 
úy Hải quân. Nhưng điều đáng nói là Khoa Nam đỗ thủ khoa của khoá huấn 
luyện sĩ quan Quân đội Hoàng gia tại Đại học Quân sự Hoàng gia ở Thủ 
đô Canberra. 
Khoa Nam được vinh dự đại diện khóa cầm kiếm dẫn đầu 265 tân sĩ quan 
tiến ra lễ đài và đại diện trường để tuyên thệ trước bà Toàn quyền Quentin 
Bryce, Đại diện Nữ hoàng Anh tại Úc và Dân biểu Stuart Robert, Tổng thư 
ký của Quốc hội và phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng, cùng Đại tướng David 
Hurley của Quân đội Hoàng gia Úc. 
Điều ngạc nhiêu hơn nữa khi Vị chưởng ấn của Học viện Hải quân xướng 
tên Khoa Nam Nguyễn được lãnh huy chương xuất sắc cao qúi nhất về sự 
hoàn tất việc đào luyện quân sự lẫn văn học của toàn Học viện… 
Khoa Nam là người xuất sắc đã giữ được huy chương xuất chúng này hai 
năm liền, điều mà chưa từng xảy ra tại Học viện quân sự này. 
Khi nghe tên “Khoa Nam” anh chị Khoa Mai, ba mẹ của Khoa Nam đang 
tham dự lễ ra trường của con mình đã bật khóc vì hãnh diện mà con mình đã 
đạt được không chỉ cho riêng mình mà vẻ vang cho dân tộc Việt. Khi được 
hỏi Khoa Nam có được biết trước là Khoa Nam được đoạt Huy chương cao 
qúi đó không? Khoa Nam cho biết là không vì tất cả mọi tân sĩ quan đều 
phải biết cách thức phải lãnh nhận Huy chương… Nên khi nghe đọc tên 
Khoa Nam Nguyễn, Khoa Nam mừng và thầm nghĩ “Khoa Nam đạt được 
vinh dự này trước tiên là đáp đền công ơn cha mẹ và sau nữa làm rạng danh 
người trẻ ViệtNam”. Được biết trong khóa huấn luyện này có hai người Việt 
đó là Khoa Nam và Nguyễn Linh, một sĩ quan trong Quân đội Việt Nam Xã 
hội Chủ nghĩa gửi qua du học! 
Khoa Nam khi còn là học sinh Trung học đã tham gia Thiếu Sinh Quân và 
cuối tuần em thường tới giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick để sinh hoạt 
đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian. Ngay từ còn là học sinh Khoa Nam đã tỏ 
ra xuất sắc là một trưởng có tài chỉ huy trong Đoàn Thanh Thiếu Niên 
Salesian tại Giáo xứ, nơi mà ba Nam đang nắm giữ chức chủ tịch Ban Mục 
vụ. 
Trong bốn năm đào luyện tại Đại học quân sự Quân sự, Khoa Nam tuy là 
một sinh viên trẻ nhưng luôn hăng say dấn thân trong nhiều lành vực xã hội 
và lao mình vào các việc từ thiện… Khoa Nam luôn sinh hoạt rất tích cực 
nên đã từng được đề cử là đại diện của sinh viên sĩ quan trẻ của Quân đội 
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Hoàng gia Úc châu tham dự Đại hội huấn luyện sĩ quan trẻ Quốc tế tại 
Slovakia và Singapore… Khoa Nam dù sinh ra và lớn lên tại Úc nhưng rất 
thông thạo tiếng Việt Nam nên đã từng là thông dịch viên cho những cuộc 
gặp gỡ giữa quân đội Hoàng gia Úc và Việt Nam…  
Khoa Nam đã từng là cố vấn trẻ tuổi của bộ trưởng quốc phòng và cho thủ 
tướng Tony Abbott khi ông còn nắm giữ vai trò chủ tịch Liên đảng trong 
cương vị là nhân vật đối lập tại quốc hội trước khi thắng cuộc bầu cử Liên 
bang vào tháng 9/2013 và trở thành vị Thủ tướng thứ 28 của nước Úc… 
Vào tháng 7/2013 Khoa Nam đã nghiên cứu về mối liên hệ và giao tế hỗ 
tương của Hải quân các nước Á châu trước việc tranh chấp lãnh thổ tại các 
hải đảo trong vùng biển Đông nên đã được mời tham dự cuộc họp bàn về 
các vấn đề biển đảo của biển Đông tại Singapore…  
Tương lai Khoa Nam sẽ phục vụ trên những tầu chiến trên vùng biển Úc 
Á… Khoa Nam sẽ mở ra một trang sử hào hùng làm rạng danh cho người 
trẻ Việt Nam tại Úc Châu... Xin chúc mừng Khoa Nam. 

Thanh Quảng 

Người Con Lai và Chiếc Vỏ Ốc 
Hoàng Thanh 

Bước vào tiệm food to go, tôi thoáng thấy một phụ nữ da đen - mà tôi nghĩ 
ngay là người Mỹ đen hay Phi châu, đứng trước quầy thức ăn dường như 
đang lựa chọn. Như thường lệ, tôi đứng đợi tới phiên mình. Bỗng dưng nghe 
cô ta nói rất rõ ràng bằng tiếng Việt "Bán cho tui một phần cơm chiên nhỏ", 
làm tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, vì không ngờ cô ta nói tiếng Việt rành thế. 
Da cô này rất đen, đúng điệu là dân lai Mỹ đen chính hiệu. Khi tôi ra bàn 
ngồi ăn, cô gái bước đến rụt rè chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi và hỏi "Tui 
ngồi đây được không?" Tôi gật đầu. 
Trời Cali vào đông lành lạnh, ngồi gắp từng đũa mì Nam vang nóng mà 
nghe ấm cả lòng. Đang múc muỗng nước lèo thì chị da đen lên tiếng "Trời 
lạnh quá, ăn cái này ngon lắm mà không chắc bụng". Tôi quay sang nhìn thì 
bắt gặp cô đen vừa đưa tay chỉ chỉ  vào tô mì tôi đang ăn, vừa nói với ánh 
mắt có vẻ thèm thuồng. Chị đen nói với cái giọng chân chất rất nhà quê 
"Cơm chiên nó hổng ngon bằng nhưng nó chắc cái bụng, tui mới khiêng đồ 
nặng nổi". Thấy ái ngại, tôi nói ngay "Chị ăn không, tôi kêu tặng chị một 
tô". Chị đen lắc đầu "Giờ ăn hổng kịp đâu, trễ xe bus là cả tiếng nữa mới có 
chuyến sau". Tôi hỏi "Chị làm gì mà phải khiêng nặng?". Chị đáp "Tui lau 
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chùi cầu tiêu, lau sàn nhà, chùi rửa hết tất cả phòng, sắp xếp đồ đạc lại ngay 
ngắn, khiêng bàn ghế, nhiều bàn ghế nặng lắm, cái gì tui cũng làm hết đó, để 
mười giờ người ta vô thì mọi thứ phải sạch sẽ đâu vô đó". Rồi chị tiếp "Tui 
ở xa, nên 7 giờ phải dậy rồi, đi xe bus tới đây thì phải đổi xe bus khác mới 
tới. Nhưng đói quá nên tui phải xuống mua đồ ăn cho no bụng cái đã rồi mới 
lấy bus đi tiếp đến chỗ làm". Tôi cứ nghĩ chắc chị đen này đi làm thêm 
overtime ngày cuối tuần, nên tôi nói "Chị làm thêm cuối tuần vậy, họ trả chị 
khá không?" Chị nói ngay "Tôi đâu có lãnh lương, làm cho nhà thờ mà, cái 
này là tui tự nguyện làm, tui làm là cho Chúa, mà tui làm nhiều năm nay 
rồi...". 
Vừa thấy tội nghiệp cho chị đen, tôi vừa thầm khâm phục chị đã có can đảm 
mà đứng chờ hai chuyến bus từ 7 giờ sáng, ngày chủ nhật - lúc mà ai nấy 
đều đang ngon giấc với khí trời rất lạnh ở bên ngoài. Chị không những đã 
làm được điều phi thường đó, không có lương, một cách vui vẻ, mà lại từ 
nhiều năm qua... 
Bỗng dưng tôi muốn làm quen "Chị tên gì? Mà tại sao chị lại tự nguyện làm 
công việc này từ bao lâu nay, nhà thờ không có người nào phụ chị sao?". 
Thấy có người quan tâm, chị đen có vẻ xúc động, nỗi xúc động mà tôi linh 
cảm như của một con người thường bị hất hủi bỏ rơi. Chị nói nhỏ lại "Tui 
tên Amy, là tên Mỹ đó, còn tên Việt nam, tui không thích nó...". Chị có tên 
Việt nam? "Ừa, mà tui ghét nó lắm...". Tôi ngạc nhiên "Tại sao chị lại ghét 
tên mình?" Chị đen im lặng, và rồi chị kể, bằng cái giọng quê mùa một mạc . 
 
... " Khi Má sinh ra tui thì mọi người ai cũng đã ghét tui rồi. Chỉ vì tui ra đời 
dưới ngôi sao xấu, bởi vì cái màu da đen đúa không sao che dấu được của 
tui. Tui đâu có quyền được chọn màu da gì để sinh ra, cả Má tui cũng không 
chọn được cho tui. Nhà tui nghèo lắm, ở ven bờ một con sông. Gia đình tui 
gồm có sáu người: Má và năm chị em, chị Hai, chị Ba, chị Tư, tui, rồi đến 
em trai Út. Mấy chị và em trai là da vàng, chỉ có tui là đen thui thôi. Nhà tui 
nghèo mạt rệp, cả căn nhà dột nát không có cả cái bàn hay cái giường, cái 
ghế. Một mình Má đi mò ốc cả ngày để bán lấy tiền mua đồ ăn cho sáu 
miệng ăn. Mới ba, bốn tuổi là tụi con nít đã ghét tui. Tui tên Tí, họ Mai là họ 
của Má, vì Ba bỏ Má từ khi Má mới có bầu tui. Tụi con nít cả đám cứ đi 
theo sau tui hát nhạo là "Cút về Mỹ đi con Tí đen". Có đứa còn lấy que tre 
vít cứt chim, cứt gà rồi kêu cả bọn xúm lại đè tôi xuống, trét vô miệng tui, 
tới khi nào tui lạy, tui khóc thì tụi nó mới tha. Năm sáu tuổi, Má cho tui với 
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mấy chị đi học trường làng, nhưng tụi học trò khinh ghét tui lắm. Có lần tụi 
nó hè hội đồng tống một đống cứt gà vô miệng, tui không chống cự được 
nên nuốt vô cổ họng, nghe thúi ình và chua loét. Tui oẹ ra, tụi nó bóc nhét 
vô lại. Tui vùng vẫy, la hét. Thấy tui khóc dữ quá, mấy chị và em trai xúm 
lại binh, thì tụi nó đánh mấy chị, vừa đánh tụi nó vừa chửi " Đồ Mỹ đen 
không cha cút về nước đen mà sống ". Lần đó tui chạy về khóc với Má sưng 
cả mắt. Má cứ im lặng và rồi bà cho tui nghỉ học luôn. Nhiều lúc tui thèm 
được đi học, thèm được chơi chung, bất cứ trò chơi nào với chúng bạn, vậy 
mà đứa nào cũng chê là tui đen, tui dơ, tui thúi... hổng ai thèm chơi. 
Tui tủi thân lắm nên hỏi Má. Má bảo là "Ba bỏ Má từ lúc tui chưa sinh ra 
nữa". Tôi ức lắm, hỏi lại "Thế Ba tên gì? Sao Má không đi tìm?". Má im 
lặng, rồi Má khóc. Tui thương Má quá, và tui ghét Ba lắm. Tui thề sẽ có một 
ngày tui tìm gặp Ba và hỏi Ba cho ra lẽ...". Im lặng. Chị đen tiếp "Tại Ba mà 
giờ này tui vẫn chưa biết đọc, biết viết. Người ta nói là tui mù chữ. Mắt tui 
sáng mà, tui thấy đường, nhìn tờ báo thì tui chỉ thấy hình, chớ không biết 
đọc"... 
Rồi từ đó tui thui thủi chơi một mình. Nhà nghèo quá làm gì có tiền mua đồ 
chơi, nên tui cứ quanh quẩn bên bờ biển mà lượm mấy cái vỏ ốc, hốt cát bỏ 
vô đó, rồi đổ đi, rồi lại hốt vào. Hễ có lượm được cái vỏ ốc nào đẹp đẹp, tui 
để dành vô cái thùng giấy, lâu ngày có nhiều, tui đem ra ngắm một mình , 
thích lắm. Tui nhớ lần nọ tui đem ra khoe con bạn, nó lại kêu mấy đứa khác 
tới coi. Tui khoái lắm, trong bụng chắc mẫm thế nào bọn nó cũng khen cho 
coi. Ai dè, tự dưng thằng Tọc giựt mạnh một cái làm rách thùng giấy, rồi nó 
quăng tung tóe hết cả chục cái vỏ ốc của tui ra biển. Tui hoảng hốt giơ hai 
tay chụp lại nhưng không kịp, thế là mất hết đống vỏ ốc " gia tài " mà tui 
gom góp gần cả năm trời. Tui đứng đó khóc ròng, cúi xuống nhìn thì chỉ còn 
sót lại trên cát một cái vỏ ốc to bằng nửa bàn tay, một bên màu đen còn nửa 
bên kia màu trắng. Tui lật đật lượm lên, dấu vào túi áo. Đám trẻ xúm quanh 
la to "Cút về Mỹ mà lượm vỏ ốc. Ở đây không có thứ gì cho mầy đâu, đồ da 
đen". Tui tủi thân quá chạy về nhà khóc với Má. Lần đó Má cũng khóc. 
Hôm đó Má nói "Làm cái vỏ ốc mà còn sướng hơn Má con mình, bởi nó 
không biết buồn, không biết khóc, nó tự do khi thì nằm trên cát, lúc lại nhập 
vào biển cả bao la. Còn Má con mình, suốt đời chỉ sống nhục mãi ở đây 
thôi". Tui quý cái vỏ ốc trắng đen này lắm, cứ lâu lâu đem ra nhìn. Phần nửa 
màu đen, sao mà đen thủi đen thui giống da của tui, còn bên kia màu trắng 
lại óng ánh như có pha lê. Nhớ có lần Má tui dạy "Con người ta giống cái vỏ 
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ốc này vậy, có đen có trắng, có tốt có xấu. Da con dù có đen như bên này, 
nhưng con phải sống tốt, sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa mà óng ánh như 
nửa bên kia"... 
Một hôm bỗng dưng Má nói  "Tí đen ơi, đúng là Trời thương Má con mình, 
mình sắp hết khổ rồi...". Thì ra là chính phủ nước của Ba tui (chính phủ Mỹ) 
cho nhà tui đi theo diện con đen (con lai). Má và tui mừng hơn bắt được 
vàng. Lúc vô phỏng vấn, tui run quá nên cứ khóc, mà tay chân thì lạnh ngắt. 
Tui cứ sợ ông Bill - tên ông hỏi chuyện Má tui, mà thấy tui  đen, tui xấu, tui 
hôi, tui dơ... ổng không cho đi thì tui phải ở đây suốt đời tui khổ lắm. Má tui 
cũng khóc, năn nỉ cô thông dịch xin ông Bill cho đi Mỹ. Lúc đó tui nghe ai 
cũng nói ở Mỹ sướng lắm, con nít được đi học, dù mình đen cũng không ai 
đánh mình, không ai nhét cứt vô miệng mình... Khi đó chị Hai và chị Ba có 
chồng rồi, còn chị Tư và em trai thì chưa. Má định nếu được đi Mỹ rồi thì 
Má sẽ nhờ người làm đơn xin chính phủ cho chị Tư và em tui đi sau. Đêm 
trước hôm phỏng vấn, Má lo quá không ngủ được, mấy mẹ con cứ ngồi ôm 
nhau khóc cả đêm. Với gia đình tui, thì nước Mỹ là thiên đàng, chỉ tới Mỹ 
thì chúng tui mới hết khổ. Khi ông Bill biết rằng chị Tư và em trai còn độc 
thân, ông nói "Chiến tranh đã làm cho Bà và các con cực khổ, nên nay vì 
nhân đạo, chúng tôi cho Bà, cô con gái lai và cả hai người con độc thân cùng 
đi để qua Mỹ đùm bọc nhau mà sống". Cả nhà tui khóc, vì mừng quá, đến 
nỗi quên cả nói lời cám ơn ông Bill... 

Đặt chân đến "thiên đàng" Virginia, bốn Má con tui không biết một chữ 
tiếng Anh, nói không được câu nào, mà đọc cũng rặn không ra, còn viết thì 
một chữ bẻ đôi cũng không biết. Một người quen cùng làng ngày xưa nhận 
ra Má nên giúp tìm dùm cho chúng tôi thuê một căn appartment nhỏ xíu một 
phòng ngủ để cả nhà ở chung. 
Cả nhà tui đi làm đủ thứ nghề nặng nhọc để đắp đỗi qua ngày. Tui còn nhớ 
lần thi vô quốc tịch, tui lo quá chừng, cứ học thuộc lòng những câu hỏi như 
con vẹt, vì tui có đọc và hiểu được chữ nào đâu. Có một chị người Việt đọc 
cho tui nghe các câu hỏi rồi biểu tui học cho thuộc, hễ người ta hỏi câu nào 
thì trả lời y như đã thuộc. Vậy mà may mắn ghê, tui đậu. Khi họ hỏi tui 
muốn có tên Mỹ không, hay vẫn muốn giữ cái tên Việt nam là Tí Mai, thì tui 
khóc. Không biết nói tiếng, tui nhờ cô thông dịch nói dùm với ổng là "Tui 
ghét lắm cái tên Tí đen, vì nó đen như màu da tui, đen như tuổi thơ nghèo 
hèn của tui". Ông Mỹ trắng hỏi tui muốn tên gì. Lúc đó tui chỉ nhớ đến đứa 
cháu họ xa, đi lính cho quân đội Mỹ. Có một lần về thăm Má con tui ở 
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Virginia, nó nói lý do nó đi lính là vì nó muốn đền ơn chính phủ. Tui nhớ 
mang máng nó có nói quân đội Mỹ gọi là... "AMI"... gì đó thì phải. Thiệt 
tình khi đó tui không biết chữ "AMI" viết làm sao nữa, nên tui nói đại với cô 
thông dịch là "Tui muốn cám ơn chính phủ Mỹ, cám ơn ông Bill đã thương 
mà cho Má con tui đi, nên tui muốn có tên Mỹ là AMI, có nghĩa là quân 
đội". Tui còn nhớ khi nghe tui nói vậy thì cô này cười, dễ thương lắm, và cô 
viết tên tôi lên tờ giấy đưa cho ông Mỹ. Thế là passport của tui có cái tên 
Amy Mai từ đó. Mãi sau này tui mới biết là cô đã quên chữ e rờ (R), vì quân 
đội viết là "army", nhưng sao có người lại nói với tui là cô ta cố tình quên...? 
Sau đó vài năm thì phát hiện ra là Má tui bị có nước trong phổi. Bác sĩ sau 
khi hỏi cặn kẽ thì giải thích rằng "Do Má ngâm nước lạnh hằng mấy chục 
năm liền khi đi mò ốc, nên giờ phổi Má yếu lắm". Mấy chị em sợ quá, đứa 
nào cũng đi làm quần quật mà không sao đủ tiền mua thuốc cho Má. May 
mà Trời thương, nên lại có người hàng xóm ngày xưa biết chuyện, bảo chị 
em tui qua Cali ở đi thì khí hậu ấm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của Má. Nhưng 
tiền đâu mà mua vé máy bay? Cô Anh bảo "Khi xưa lúc chồng cô mới chết, 
cô một mình với con nhỏ, sức khỏe yếu nên không sao ngâm nước nổi, nhờ 
Má cho cô bữa bịch ốc, khi mấy con tôm mà sống qua ngày, nên cô muốn 
đền ơn Má bằng cách mua bốn vé máy bay cho chúng tôi qua Cali, cô cũng 
đã thuê sẵn một appartment nhỏ (cô Anh đã trả trước một tháng tiền nhà) 
cho Má con tui. 
Thế là cả nhà kéo nhau qua Cali. Cả tháng trời không ai xin được việc làm. 
Khi chỉ còn vài ngày là hết tháng, tụi tui lo lắm vì tiền đâu để trả cho tháng 
tới? Gọi phone cho cô Anh thì cô và gia đình đi đâu rồi nên không sao liên 
lạc được. Một buổi tối trước ngày Giáng sinh, mấy Má con đứng đón bus về 
nhà. Trời lại lạnh, bụng ai cũng đói, nên không còn sức để mà đi, cứ đứng 
mà run. Chúng tôi thấy nhiều người đi vào một nhà thờ nhỏ. Vì lạnh quá, 
nên chúng tôi cũng đi vô đại định tìm một chỗ trú cho ấm chút rồi sẽ về. Đó 
là buổi tối đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời chúng tui. Trên kia, 
mục sư Bảo đang giảng về tình yêu của Chúa. Ông nói "Chúa luôn dang 
rộng vòng tay yêu thương cho mọi người". Có lẽ lúc ấy, vì quá buồn, mỏi 
mệt và tủi thân, nên bốn Má con đứng khóc ròng. Một người đàn bà bước lại 
hỏi thăm ( sau này tui mới được biết làvợ mục sư Bảo). Má con tui thật lòng 
kể hết. Vợ chồng mục sư cùng một vài cô chú ở nhà thờ thấy tội nghiệp nên 
chở dùm mấy Má con về nhà, rồi hôm sau người ta đem đồ đến cho, bàn 
ghế, quần áo, tiền bạc, thức ăn. Rồi đích thân vợ chồng mục sư giúp điền 
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đơn dùm Má con tui để xin tiền bệnh, tiền trợ cấp. Cũng chính nhờ sự động 
viên, nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần mà má con tui mới sống nổi qua 
ngày... 
Và từ đó chúng tui đi nhà thờ mỗi chủ nhật. Cám ơn Chúa. Cầu nguyện cho 
Má mau hết bệnh. Cầu nguyện cho mấy chị em có công ăn việc làm. Các cô 
chú trong nhà thờ đối xử rất tốt với tui, không ai nhìn màu da tui mà khinh 
khi hết. Tui vui lắm khi mọi người cứ kêu "Amy, đến phụ cô làm cái này 
đi!", "Amy, ăn chút gì cho có sức rồi hẵng làm chứ cháu ..". Và tui biết là ở 
nơi nào có Chúa, thì tui có tình thương... 
Mang ơn vợ chồng mục sư Bảo và các cô chú trong nhà thờ, nên mấy chị em 
tui tình nguyện làm bất cứ việc gì nhà thờ cần. Tiền thì không có, nên chúng 
tui đóng góp bằng công sức và thời gian. Tui không bao giờ buồn vì công 
việc mình làm hết.  Mà cầu tiêu ở Mỹ sạch sẽ lắm kìa, không có dơ, không 
có thúi như mấy đống cứt gà mà hồi nhỏ tui phải nuốt đâu. Tui vui lắm, dù 
công việc có cực nhọc cách mấy, vì tui biết mình làm là đền đáp công ơn 
Chúa... 
Và rồi một ngày Chúa gọi Má tôi về với Ngài. Bà chết khi trong túi mấy chị 
em cộng lại hết vẫn chưa được một đồng. Lúc còn sống, Má cứ ước có tiền 
về Việt nam thăm chị Hai, chị Ba và các cháu. Vậy mà mơ ước chưa thành, 
Má đã ra đi. Tui còn nhớ lúc biết mình sẽ không qua khỏi, Má nói với các 
chị em tui "Ngày xưa Má cứ ước ao cả nhà mình qua đến được thiên đàng, 
nhưng nếu như Má có mất thì mấy con ráng lo cho Má về Việt nam mà chôn 
cất, dù gì nằm bên bờ sông ngày xưa với mấy con ốc, Má vẫn thấy ấm lòng 
hơn...". Cả nhà ai cũng đều biết ước nguyện cuối cùng của Má là được chôn 
nơi miền quê cha đất tổ, mà đào đâu ra tiền để chở xác Má về Việt nam? Tụi 
tui chỉ biết khóc, vì không mua nổi một quan tài cho Má. Vợ chồng mục sư 
Bảo biết rõ ước nguyện của Má, nên tối nào mục sư cũng lên đài kêu gọi 
mọi người giúp một tay. Đêm nào mấy chị em cũng ngồi trên đài với mục sư 
Bảo và tụi tui cứ khóc, thương Má, mang ơn vợ chồng mục sư và tất cả 
những người hảo tâm. Nhiều người mang tiền đến tận nhà giúp. Cuối cùng 
quyên góp được 16 ngàn đồng - cả một gia tài mà mấy chị em tui không bao 
giờ dám mơ tới. Phải, 16 ngàn đồng - con số này suốt đời tui  không thể nào 
quên. Đó là công ơn của hằng trăm người, mà nhiều nhất là vợ chồng mục 
sư Bảo và bác sĩ Nguyễn Hùng. Anh Tuấn ở nhà quàn biết hoàn cảnh nhà 
tui, nên anh bớt cho hai ngàn tiền chi phí chuyên chở xác Má về Việt Nam. 
Em trai tui được mua vé đi cùng về Việt Nam với Má. Rồi số tiền còn lại thì 
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mục sư đưa cho em tui về mua đất và lo chôn cất Má. Thế là cuối cùng Má 
cũng được về yên nghĩ vĩnh viễn bên vùng ven biển ngày nào với những con 
ốc nhỏ ngày xưa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn những tấm lòng... 
Hôm đưa em trai ra phi trường, tui đưa nó gói giấy trong đó có cái vỏ ốc 
trắng đen. Tui dặn nó nhớ thảy xuống huyệt khi chôn Má. Nó không chịu, 
hỏi lại là " Chị quý nó lắm mà ? ". Tui gật đầu. Nhưng tui biết Má thích 
biển, và đặc biệt là cái vỏ ốc này, Má cũng quý nó như tui. Lời Má dạy con 
ghi nhớ, con không tiền, không có gì tặng Má. Thôi con gửi Má cái vỏ ốc 
này, Má mang theo mà về với Chúa. Mong Má nói với Ngài rằng "Con Tí 
đen vẫn luôn cố gắng sống tốt, sao cho cuộc đời đẹp và có ý nghĩa như nửa 
trắng óng ánh bên kia của vỏ ốc... 
Chị Amy ngừng kể. Tôi im lặng, vì tôi biết có nói gì cũng sẽ là rất thừa thãi 
vào giây phút này. Bất chợt chị nói "Tui không biết tên Ba, phải chi tui được 
gặp lại ông Bill năm nào phỏng vấn, có thể tui nhờ ổng tìm ra  Ba tui... " 
- Chị mong gặp lại Ba chị à? Chị không giận Ba sao ? 
- Ngày xưa tui ghét Ba lắm. Nhưng Chúa dạy rằng "Mình phải biết tha thứ 
và yêu thương. Tui chỉ mong gặp Ba, để nhìn ông và kêu một tiếng "BA" 
một lần trong đời". Ngừng một chút, chị tiếp "Và tui sẽ nói rằng "Ba đã làm 
Má khổ và con buồn. Vậy thôi..." 
 
Gió ngoài trời lành lạnh, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại sắp đến. Tôi 
hỏi "Năm nay Giáng sinh, chị sẽ làm gì?". Chị Amy buồn buồn đáp "Tui đến 
nhà thờ dọn nhà cầu, khiêng bàn ghế, lau chùi các phòng, dự Thánh lễ rồi về 
nhà... nhớ Má. Má mới mất năm ngoái thôi, nên tui nhớ bả lắm, nhớ cả cái 
vỏ ốc trắng đen ngày xưa...". Chị lại tiếp "Năm nào tui cũng đâu có tiền mà 
mua gì dâng tặng nhà thờ, hay tặng vợ chồng mục sư - người mà gia đình tui 
mang ơn cả đời, nên tui chỉ biết cầu nguyện cho mọi người. Nhiều lúc tui 
buồn lắm, vì không năm nào có tiền mua món quà gì dâng Chúa..." 
- Những gì chị làm, chắc chắn là Ngài sẽ biết mà. Tôi tin chắc là thời gian, 
công sức và tấm lòng của chị, sẽ là một trong những món quà mà Ngài ưng 
ý nhất... 
Chị Amy chỉ cười, không nói. Tự dưng chị hỏi "Khi nào cuộc đời tui đăng 
lên báo, chị cho tui xin ba tờ được không?" 
- Được chứ. Tôi đáp ngay. 
- Tui sẽ mang biếu vợ chồng mục sư Bảo một tờ, bác sĩ Nguyễn Hùng một 
tờ, còn một tờ tui sẽ nhờ ai đó đọc cho tui nghe, tại tui không biết chữ, rồi 
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thì tui sẽ giữ nó mãi suốt đời. Phải chi Má còn sống, nghe đọc tờ báo này, 
chắc Má tui vui lắm...". 
Chị Amy nhờ tôi gửi bài viết này kính tặng vợ chồng Mục sư Nguyễn Xuân 
Bảo, bác sĩ Nguyễn Hùng cùng tất cả những tấm lòng nơi Thánh đường 
Sàigòn. Chị nói "Đây là món quà - từ trái tim, chị dâng tặng mọi người nhân 
mùa lễ Giáng Sinh ". 
Trước khi chia tay, tôi hứa sẽ mang tặng chị Amy ba tờ báo, và sẽ đọc cho 
chị nghe. Chị nói "Cám ơn người đẹp". Tôi ngượng ngùng "Chị đừng gọi tôi 
là người đẹp, kỳ lắm". Amy đáp "Đẹp chứ, bởi vì chị trắng hơn tui.."... 
Tôi quay đi. Chạnh cả lòng. Nhìn xuống làn da mình, tôi tự hỏi "Cuộc đời 
này có được bao người thật sự "trắng da" hơn chị?" 
Hoàng Thanh 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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 

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 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                 Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Cho share Phòng 

Nhà gần freeway 15 và Clinton 
Keith, dư 2 phòng cho share,  
bao giặc, sấy, điện và nước, 

điều kiện dễ dàng 
liên lạc: 951-473-0533  
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

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 phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

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 

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 

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 951-813-5362  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 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 

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: 951-445-9362

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

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


