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CN XXXIV TN C 

Lễ CHÚA KITÔ VUA 

 
Tạ ơn Thiên Chúa về mọi sự con có… 

Tất cả đều là những hồng ân  
Thiên Chúa yêu thương ban tặng. 

Tạ ơn đất nước & nhân dân Hoa Kỳ.
Tạ ơn những chiến sĩ đã và đang  

bảo vệ hoà bình cho toàn thế giới. 
Tạ ơn những ai trong lãnh vực  

khoa học đang cống hiến cho nền  
văn minh nhân loại. 

Tạ ơn những công nhân, nông dân  
đang âm thầm làm việc  

trong các nhà máy, nông trại. 
Tạ ơn Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang  
& cha Quản Nhiệm Trọng Nguyễn. 

Tạ ơn ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Tạ ơn bạn bè thân hữu…
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TIN MỪNG 
Lc 23, 35-43 
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã 
cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên 
Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống 
và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu 
Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY 
LÀ VUA DÂN DO THÁI". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá 
cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu 
chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi 
chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta 
chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và 
anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". 
Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng 
với Ta".   

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Xin nhớ đến tôi 
(Trích từ 'Manna') 

"Đáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên 
chưa được. Dù vậy tôi rất ư là Kitô hữu." 
Đó là lời của nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990. Cụ đã 
sung sướng khoe với mọi người như thế, và thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng tôi đã 
được đào tạo, nhờ đức tin và âm nhạc Kitô giáo." 
"Chúng tôi" ở đây muốn ám chỉ giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ. 
Đức tin đã thấm vào con người tài hoa ấy, và làm sản sinh những tác phẩm bất 
hủ. 
"Nếu tôi không hiểu Halêluia là gì, thì đã chẳng có bài "Làng tôi", cụ bảo vậy. 
Chẳng ai ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu, mà là Giêsu trên thánh giá. 
Từ năm 1954, cụ vẫn treo một thánh giá trước mặt. 
Giêsu trần trụi, Giêsu không còn gì. Nhưng đối với Văn Cao, có ai hơn Giêsu? 
Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên 
thập giá. Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này. "Đây là vua người Do 
thái", tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác thường. 
Không có vương miện, chỉ có vòng gai. Không có cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ 
nhuốc. Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. 
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Bị treo trên thập giá, Đức Giêsu nghe những lời mời mọc, ngọt ngào và tinh vi 
như các cơn cám dỗ buổi đầu. "Nếu ông là Đức Kitô thì hãy cứu lấy mình". "Hãy 
xuống khỏi thập giá" (Mt 27,40). Cứu lấy mình là điều Ngài chẳng hề nghĩ đến. 
Chính vì Ngài thật là Con của Cha, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá như 
xưa Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ. 
Đức Giêsu không muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. 
Ngài muốn chúng ta tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết với 
niềm vâng phục tín thác. 
Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ 
vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng. "Hôm 
nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Như thế kẻ gian phi lại là người đầu 
tiên được ơn cứu độ nhờ cái chết thập giá của Đức Giêsu. 
Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, chúng ta muốn khước từ những thần tượng 
giả mạo, muốn để Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình. Chúng ta muốn đưa Ngài 
đi vào mọi lãnh vực cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính 
trị, xã hội... Cần có đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu vẫn không ngừng lôi 
kéo cả thế giới về với Ngài bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ, trong đó có nẻo 
đường của cụ Văn Cao và anh trộm lành. 
Có người cho rằng: "Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng có nhiều 
tiện nghi vật chất, thì lòng đạo đức càng sa sút. Nước Chúa như bị thu hẹp lại." 
Bạn có đồng ý với nhận xét trên không? Làm sao để tiện nghi vật chất không làm 
người ta xa Chúa? 
Bạn đã làm gì để Nước Chúa đến với tập thể bạn đang sống như gia đình, xứ 
đạo, cộng đoàn, trường học, nơi làm việc? Bạn có gặp những khó khăn khi xây 
dựng Nước Chúa trong môi trường sống của bạn không? 
Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ nếu Chúa là vua của 413,418 linh mục, nếu Chúa là 
vua của 55,085 tu sĩ nam nữ, nếu Chúa là vua của hơn 1,2 tỉ người công giáo, thì 
thế giới này sẽ đổi khác. 
Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ. 
Nếu khối bột chẳng được dậy lên, thì là vì men đã mất phẩm chất. 
Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dữ trên địa cầu, có nhiều sự dữ do chính 
chúng con gây ra. 
Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến, nhưng lại không chịu xây dựng 
Nước ấy trên trần gian. 
Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ, chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa, giữ 
chặt Chúa ở trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa, dù Chúa đã đến 
trái đất này từ 2000 năm. 
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Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con, và không cho chúng con được yên 
ổn. 
Ước gì một tỉ người Công giáo chịu để Chúa chi phối đời mình và đưa Chúa đi 
vào những nơi Chúa chưa hề đến. Như thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên 
Chúa. 

 
SỐNG ĐẠO 

Ông quan tài miễn phí 
Lúc nào trong nhà ông cũng có vài ba chiếc quan tài để sẵn, không phải để phòng 
người nhà bị chết mà là để lo cho... thiên hạ. Không ai ép buộc, ông tự đặt ra cho 
mình "thiên chức" cung cấp quan tài cho những người nghèo khổ trong vùng bị 
chết. Ông là Đỗ Hữu Triều (SN 1946) ở khu Thạnh Thắng, phường Thường 
Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. 
Công việc không giống ai 
Đến khu Thạnh Thắng hỏi thăm đường vào nhà ông Triều, người dân trong vùng 
ai cũng biết ông Triều "quan tài". Họ đặt cho ông cái biện danh lạ lùng như vậy 
là bởi: "Cả ngày ông ấy ở nhà hì hục đóng quan tài mà không đi đâu, vì vậy mà 
dân ở đây thường gọi ông ấy bằng cái tên trìu mến là Triều "quan tài"". 
Vào năm 1999, ấp Thạnh Thắng mở Hòm từ thiện, do một số người cao tuổi đảm 
trách. Công việc của những thành viên trong Hòm từ thiện là tình nguyện đi quên 
góp tiền, gạo, áo quan cho những gia đình nghèo trong ấp chẳng may có người 
chết. 
Đến năm 2006, thành viên của hội Hòm từ thiện không còn mấy người, do các cụ 
tuổi cao sức yếu, người mất người còn nên hội tan rã. Thế nhưng theo thói quen, 
cứ ai nghèo trong ấp bị chết là người nhà của họ đến nhà ông Triều mặt mày ủ rũ 
xin đồ tang lễ. "Họ đến xin mà mình không có cho người ta, tôi áy náy lắm. Họ 
nghèo khổ, chết không có đồ khâm liệm mới tìm đến mình", ông Triều nói. 
Từ suy nghĩ đó mà bắt đầu từ cuối năm 2006, ông Triều một mình đứng ra làm 
cái chuyện không giống ai là cả ngày ở nhà hì hục đóng quan tài không công cho 
thiên hạ. 
Để có được những chiếc quan tài vuông vức cho những người đến xin, ông Triều 
phải một thân một mình vận động từ nhiều nguồn khác nhau. Ban đầu ông liên 
hệ với một số nhà chùa trên Sài Gòn để xin những cỗ quan tài đã cũ, chưa sử 
dụng chuyển về Cần Thơ để ông sửa chữa. Đó là những cỗ quan tài đóng theo 
kiểu lục giác, không phù hợp với kiểu quan tài của người dân địa phương nơi 
đây. Bởi vậy, ông phải tháo dỡ những chiếc quan tài này ra, đóng lại. Cứ ba 
chiếc quan tài ở Sài Gòn gửi xuống là ông đóng mới được hai chiếc. 
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"Cũng may tôi quen một số nhà chùa trên đó, họ biết tôi làm từ thiện nên cứ có 
là họ chuyển cho tôi, kinh phí vận chuyển nhà chùa chịu, tôi chỉ việc tháo dỡ rồi 
đóng lại quan tài", ông Triều cho biết. 
Thế nhưng, việc nhà chùa cung cấp quan tài chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ 
nhu cầu của người dân nghèo miệt sông nước. Một số nhà hảo tâm đã quyên góp 
bằng tiền mặt để ông Triều trực tiếp đi mua gỗ về đóng quan tài. Đây là một 
công việc nhọc nhằn, vất vả. Không ngại khó, ngại khổ, một mình ông lặn lội 
khắp nơi trong vùng để chọn mua được loại gỗ tốt nhất về ngâm dưới nước. 
Trong nhà của ông lúc nào cũng có vài mét khối gỗ, sẵn sàng phục vụ cho việc 
đóng quan tài. 
"Có thời điểm nhiều người đến xin quan tài quá tôi phải làm cật lực, không kể 
nắng hay mưa", ông Triều chia sẻ. Thấy ông "quan tài" vất vả quá, một số người 
dân trong xóm, nhất là những người đã có tuổi nhưng vẫn có sức khoẻ đã sang 
nhà ông giúp sức. Họ cùng ông thực hiện các công đoạn từ xẻ gỗ, đến việc đóng 
lắp quan tài, rồi trang trí, sơn hoa văn... "Hiện nay có khoảng 5 người hàng xóm 
giúp đỡ tôi việc đóng quan tài. Tất cả đều tình nguyện mà không một đồng phụ 
cấp", ông Triều cho biết. 
Khi nào chết mới thôi đóng quan tài 
Hằng ngày thấy ông vất vả rìu búa đóng quan tài, vợ ông Triều thường động viên 
an ủi và tự tay pha cho ông những cốc nước chanh đường mát lạnh. Con cái của 
ông có 4 đứa đều được ăn học đàng hoàng. "Vợ chồng đứa út làm việc ở ngân 
hàng trên thành phố, tháng nào cũng gửi tiền cho tôi làm từ thiện. Tôi luôn dạy 
con là phải biết làm ăn lương thiện, có tiền nhưng không được quên người 
nghèo", ông Triều chia sẻ. 
Hiện nay, cơ sở từ thiện của ông lớn mạnh. Những người đến với ông không chỉ 
xin chiếc quan tài mà nhờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp, ông còn cung cấp 
thêm các đồ liệm cho người nghèo xấu số như vải mùng, cao su, chiếu, mền, đồ 
liệm vàng, đồ liệm trắng và 15kg gạo. 
Tiếng lành đồn xa, việc ông Triều cung cấp quan tài miễn phí cho người chết lan 
rộng khắp vùng. Ông không chỉ cung cấp quan tài miễn phí cho người dân trong 
ấp mà mở rộng ra khắp các địa phương trong tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang. 
Trong mấy năm cung cấp miễn phí quan tài cho người chết, ông Triều gặp không 
ít chuyện bi hài "cười ra nước mắt". Sự việc chiếc quan tài mà ông cung cấp bị 
nổ tung khi đang khâm liệm xảy ra cách đây độ hơn 2 năm khiến ông nhớ mãi 
không thể quên và đó là bài học đắt giá để ông rút kinh nghiệm. 
Ông nhớ lại, đó là chiếc quan tài đã cũ được nhà chùa hiến tặng. Sau khi mang 
về ông tu sửa qua loa rồi có người ở huyện Châu Thành (Cần Thơ) đến xin. Khi 
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mang về, đang trong quá trình làm lễ ma chay thì bỗng dưng cỗ quan tài nổ bung 
ra, xác người lăn lóc ra nền nhà khiến mọi người hoảng loạn. Trong tang gia bối 
rối, gia đình phải kiếm ngay cỗ quan tài mới thay thế, kèm theo đó là rất nhiều 
phiền lụy, tiếng xấu bàn tán xôn xao của bà con hàng xóm. "Đấy là sự cố đáng 
tiếc mà tôi nhớ mãi không quên. Từ lần đó tôi cẩn thận hơn rất nhiều trong việc 
tháo dỡ và đóng lại quan tài cũ, không thể để xảy ra tình trạng tương tự thêm lần 
thứ hai", ông Triều thổ lộ. 
Còn hồi giữa năm ngoái, khi đó trong nhà còn đúng một cỗ quan tài thì có một 
người đàn ông trạc 60 tuổi đến xin và được ông Triều đồng ý. Do còn sớm nên 
ông này ra quán cà phê ngồi đợi xe đến chở. Một hồi sau lại có thêm một người 
đàn ông cũng trạc tuổi 60 đến xin quan tài và ông Triều đồng ý vì ông tưởng là 
ông trước đó. Khoảng 20 phút sau khi ngồi uống xong ly cà phê, người đàn ông 
quay lại nhận quan tài thì đã không còn nữa. Thế là ông đành lủi thủi buồn bã 
quay bước ra về. "Lúc ấy còn lại đúng một chiếc quan tài, mà tôi lại chủ quan 
không phân biệt được ông đến trước ông đến sau, cứ ngỡ là một ông nên thành ra 
nhầm lẫn. Nhìn ông kia lủi thủi bước đi về mà tôi thấy áy náy vô cùng. Từ đó lúc 
nào tôi cũng phải làm sẵn 2 - 3 chiếc quan tài, không để tình trạng "cháy hàng" 
xảy ra". 
Làm nhiều việc có phúc cho những người xung quanh, nhưng chính bản thân ông 
Triều cũng đang phải đối diện với bệnh tật. Năm nay ông bước sang tuổi 66, sức 
khoẻ yếu đi. Vài năm trở lại đây ông mắc thêm bệnh tim mạch, tháng nào cũng 
phải lên viện thăm khám. Nhưng nhắc đến công việc đóng quan tài làm từ thiện 
của mình, mắt ông lại sáng lên: "Tôi còn sức thì còn làm, đến khi nào không làm 
được nữa thì tôi mới chịu cất rìu cất búa", ông Triều quả quyết. 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC Phanxicô: Thiên Chúa dạy chúng ta tôn trọng người già 

Trong bài giảng vào lễ sáng ngày thứ 3, ngày 19 tháng 11 tại nhà nguyện Thánh 
Matta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, ai không yêu quý người già, người ấy 
không có tương lai. 

Bài giảng được gọi hứng bởi câu chuyện của E-la-da trong sách Maccabe quyển 
thứ 2. Khi phải đối diện với sự lựa chọn giữa bỏ đạo hay trung tín, thay vì lo lắng 
cho mình, E-la-da lại nghĩ đến những người trẻ, những người mà hành động can 
đảm của ông sẽ khích lệ họ và “để lại cho thanh niên một tấm gương cao đẹp.” 
Ông đã chọn tử đạo để trung tín với Thiên Chúa: Hiến tế chính mình hơn là đạt 
được sự cứu độ bằng thứ đạo đức giả. 
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Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta lưu ý đến sự nhất quán của ông lão này: “Sự 
trung tín của niềm tin và trách nhiệm để lại một tài sản quý giá, một tài sản đích 
thực. Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà những người già không được 
xem trọng. Thật xấu hổ khi nói về điều ấy, nhưng đó là điều rõ ràng, đúng 
không? Tại sao ta lại thấy khó chịu với điều ấy. Người già là những người mang 
cho chúng ta lịch sử, là những người mang cho chúng ta giáo thuyết, đức tin và 
trao ban cho chúng ta một di sản. Là những người, như một loại rượu ngon lâu 
năm, người già có nguồn sức mạnh lớn từ bên trong để trao ban cho chúng ta 
một di sản quan trọng.” 

“Thật tốt nếu chúng ta biết nghĩ về biết bao người già, những người sống trong 
viện dưỡng lão, và nhiều người khác…bị bỏ mặc. Họ là kho tàng của xã hội 
chúng ta.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ông bà chúng ta, bao nhiêu lần họ 
đã có một vai trò anh hùng trong việc thông truyền đức tin trong thời kỳ bách 
hại. 

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với một lời chú giải về điều răn thứ 4. Ngài 
nói “Điều răn thứ tư là điều răn duy nhất hứa hẹn một phần thưởng. Đó là một 
lệnh truyền về lòng thương xót. Chúng ta hãy biết thương cảm đối với các bậc 
tiền nhân. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ân sủng từ những vị Thánh Cao Niên – 
thánh Simone, thánh Anna, thánh Policarpo và thánh E-la-da – và tất cả vị Thánh 
Cao Niên. Hãy cầu xin ân sủng để biết chăm sóc, lắng nghe và tôn kính tổ tiên và 
ông bà của chúng ta. 

Hiệu Ứng Đức Thánh Cha Phanxicô 

Vatican Insider- Đức Thánh Cha Phanxicô đã tạo ra một làn sóng trong Giáo Hội 
về số người tham dự thánh lễ và xưng tội. Điều này đánh dấu một bước chuyển 
tích cực sau những thập niên giảm sút, theo báo cáo của tờ Sunday Times dựa 
vào kết quả của một cuộc điều tra nơi các tín hữu Công Giáo tại Anh và xứ 
Wales. 

Trong vòng 8 tháng kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Giáo 
hoàng, số tín hữu tham dự thánh lễ tại các nhà thờ chánh tòa ở Anh tăng 20%, 
con số này bao gồm những người tân tòng cũng như những người lâu năm không 
đến nhà thờ. Bản báo cáo còn cho biết, có hơn một nửa các linh mục ở Ý đã làm 
một cuộc điều tra, và họ nhận thấy rằng số người ủng hộ Giáo hội ngày càng gia 
tăng. 

Ở Tây Ban Nha người ta cũng nhận ra điều tương tự. Các lãnh đạo Công Giáo ở 
Mỹ, Pháp và Châu Mỹ Latinh cũng nhận thấy một sự gia tăng của các tín hữu 
tham dự thánh lễ. Tại quê hương của Đức Thánh Cha, số người tự nhận mình là 
tín hữu Công Giáo tăng 12% so với trước đây. 
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Những kết quả này cho thấy rằng “ngọn lửa” của Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
thổi một luồng gió mới vào Giáo hội vốn đã bị vấy bẩn bởi một số vụ bê bối. 
Tổng Giám Mục Westminster, Vincent Nichols cho rằng, những thay đổi tích 
cực này đến từ “hiệu ứng Phanxicô”. 

Thực hư âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Phanxicô của Mafia Ý 

Mấy ngày gần đây, một số hãng truyền thông quốc tế và truyền thông Công Giáo 
lẫn 1 số báo chí thuộc nhà nước Việt Nam (trích dẫn lại các nguồn quốc tế) dẫn 
lời ông Nicola Gratteri, 55 tuổi, công tố viên nhà nước trong vùng Calabria thuộc 
miền nam nước Ý, nơi tổ chức tội phạm “Ndrangheta hoạt động rất mạnh, nói 
rằng những nỗ lực cải cách Giáo hội của Đức Thánh Cha đang khiến cho tổ chức 
Ndrangheta ‘rất bất an’”. 

Ông Gratteri là người nổi tiếng trong việc quyết tâm chống mafia từ năm 1989. 
Hiện nay ông được cảnh sát Ý bảo vệ rất cẩn mật 24/24 giờ mỗi ngày. 

Theo lời ông này được đăng trên báo “Sự kiện thường nhật” của Ý, Đức Thánh 
Cha Phanxicô đang đứng trước nguy cơ bị ám sát: “Tôi không thể nói là tổ chức 
này có khả năng làm như thế này, nhưng chúng nguy hiểm và đáng cảnh giác. 
Nếu các tay trùm tội phạm muốn tìm cách ngăn cản ngài, chúng sẽ nghiêm túc 
cân nhắc chuyện này”. “Những kẻ từ trước đến nay hưởng lợi từ thế lực và tiền 
bạc từ Giáo hội đang rất lo lắng”, ông nói thêm. 

Gratteri lưu ý rằng các tay trùm tội phạm có tổ chức ở miền nam nước Ý có quan 
hệ thân thiết và công khai với 1 số lãnh đạo Giáo hội địa phương, những người 
giúp cho hoạt động của các tay trùm tội phạm trở nên hợp pháp. 

Những lời của ông Nicola Gratteri đã làm dấy lên sự quan ngại đối với an ninh 
của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vốn vẫn thường tiếp cận gần gũi với dân chúng 
trong những cuộc tiếp kiến, những chuyến tông du… mà không sử dụng ô tô 
chắn đạn chuyên dụng. Người ta không khỏi nghĩ về biến cố Đức Chân Phước 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng là một vị Giáo hoàng cởi mở và gần gũi, bị 
Mehmet Ali Agca bắn bị thương vào ngày 13.5.1981. 

Tuy nhiên, phản ứng lại những đồn thổi của báo giới, linh mục  Federico 
Lombardi, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh khẳng định rằng đây là một 
chuyện hoàn toàn bịa đặt và không có cơ sở. Ngài nói rằng lời tuyên bố của ông 
Nicola Gratteri khá mơ hồ và không cụ thể khi ông ta đề cập đến cuốn sách của 
mình trong đó viết về những quan hệ mờ ám giữa tổ chức Mafia và 1 số viên 
chức Giáo Hội tại Ý. 

Trả lời hệ thống truyền hình ABC tại Mỹ cha Federico Lombardi nói “ Không có 
lý do cụ thể nào làm chúng tôi phải quan tâm, cũng không thấy có lý do gì hỗ trợ 
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cho lời cảnh báo đó.” 
Thánh Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin: Quyên Góp Giúp Đỡ Người Dân 
Philippin 

Tòa Thánh vừa ra thông báo sẽ có một quyên góp đặc biệt vào Thánh lễ kết 
thúc Năm Đức Tin do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại quãng trường 
Thánh Phê-rô. Thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 10h 30 sáng Chúa Nhật ngày 24 
tháng 11. 

Số tiền có được từ việc quyên góp này sẽ dành cho người dân Philippin đang 
phải gánh chịu những hậu quả nặng nề sau cuộc càn quyét của cơn bảo 
Haiyan vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân 
Phúc Âm Hóa, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella đã công bố quyết định 
này vào ngày thứ 2 vừa qua. 

Theo Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa, trước thánh lễ, những 
người thiện nguyện sẽ đến với các tín hữu và khách hành hương tại quảng 
trường thánh Phê-rô để nhận quyên góp. Cuộc quyên góp dành cho người 
dân Philippin là cuộc quyên góp đầu tiên được thực hiện theo cách thức này, 
vì theo các viên chức tại Vatican, họ chưa thấy một cuộc quyên góp nào 
tương tự trong các thánh lễ của Đức Thánh Cha trong thời gian gần đây. 
Được biết, chính Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là người quyết định cách thức 
phân chia những gì quyên góp được dành cho người dân Philippin. 

Chính quyền Philippin dự đoán có hơn 3900 người thiệt mạng khi cơn bảo 
tấn công vào nước này. Tổ chức Lao Động Quốc Tế dự đoán cuộc sống của 
hơn 5 triệu công nhân tại nước này sẽ bị đảo lộn. 

Giáo Hội Pháp cần các linh mục thừa sai sống nêu gương 

LỘ ĐỨC. Trong diễn văn bế mạc Đại Hội mùa thu của các Giám Mục Pháp tại 
Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức hôm 10.11 vừa qua, Đức Cha Pontier, Chủ Tịch 
Hội Đồng Giám Mục Pháp chia sẻ rằng Giáo Hội Công Giáo Pháp đang cần các 
linh mục thừa sai sống nêu gương cho đoàn chiên đã được ủy thác cho các linh 
mục. 

Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng các linh mục tương lai của Giáo Hội phải có một 
đời sống huynh đệ đích thực, say mê Chúa Kitô để có thể hiến trọn cuộc đời 
mình cho Tin Mừng và phải quan tâm đến những người đang đau khổ và bị loại 
ra bên lề cuộc sống. Ngài cho biết: “Chúng tôi muốn chuẩn bị các linh mục đảm 
nhận trọng trách mục vụ trong những hoàn cảnh của các giáo phận chúng ta ngày 
nay.” 
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Giáo hội Công giáo Hàn Quốc hỗ trợ cô dâu nước ngoài 

Thời gian qua, tại Việt Nam, chuyện cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đã 
trở nên quen thuộc. Bên cạnh đó, chuyện cô dâu Việt Nam gặp khó khăn trên đất 
người trong hội nhập hoặc do bị chồng hành hạ cũng dần trở nên phổ biến. 
Tuy nhiên, trên đất khách, các cô dâu Việt Nam nói riêng và cô dâu ngoại quốc 
nói chung đã bắt đầu được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại, và của cả Giáo hội 
Công giáo. Nhìn nhận về sự giúp đỡ hiệu quả của Giáo hội Công giáo trong hồ 
sơ này, nhật báo La Croix đăng bài "Tại Hàn Quốc, Giáo Hội hỗ trợ các bà vợ 
ngoại quốc". 
Người Hàn Quốc do bị ám ảnh bởi các cuộc chiến tranh xâm lược các nước lân 
cận, nên đã dần có tâm lý bài ngoại. Thế nhưng, dân số Hàn Quốc đứng trước 
nguy cơ lão hoá, tỷ lệ sinh hiện chỉ đạt 1,4 con/phụ nữ. Đàn ông Hàn Quốc, nhất 
là ở các vùng tỉnh lẻ, do thu nhập thấp, nên không thể cưới được vợ trong nước. 
Hơn nữa, xã hội Hàn Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hoá Nho 
giáo là coi trọng vai trò của đàn ông trong việc phải có con để kế tục dòng họ. 
Tất cả những yếu tố trên khiến đàn ông Hàn Quốc có xu hướng đi kiếm vợ ở 
những nước nghèo hơn. 
Tờ báo cho biết, các cô dâu lấy chồng Hàn Quốc thường có tuổi đời nhỏ hơn 
chồng rất nhiều, và phải chấp nhận hy sinh bản thân để giúp cha mẹ thoát nghèo. 
Thế nhưng, khi đến Hàn Quốc, những cô dâu này gặp nhiều trở ngại trong hội 
nhập do bất đồng ngôn ngữ và văn hoá. Vì thế, họ bị gia đình chồng khinh rẻ và 
hành hạ. Ngay cả con cái của họ khi sinh ra cũng bị người Hàn Quốc nhìn bằng 
con mắt khác vì đó là những đứa con lai. 
Để giúp đỡ cho những cô dâu ngoại quốc này, chính quyền Hàn Quốc đã nhập 
cuộc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cũng tham gia. Tờ báo dẫn ra trường hợp 
một Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa Văn hoá tại Seoul. Trung tâm này được sự hỗ 
trợ tài chính của chính quyền địa phương, hiện có 2 linh mục Công giáo quản lý 
cùng với nhiều tín hữu và người dân tình nguyện. Mỗi ngày trung tâm đều có lớp 
học miễn phí dành cho các bà vợ ngoại quốc. 
Chương trình "đào tạo" của Trung tâm kéo dài 5 năm, bao gồm 3 giai đoạn: 1) 
Lớp dạy tiếng Hàn và dạy nấu ăn cho những người mới bắt đầu;  

2) Lớp trung cấp dạy cách đảm bảo quan hệ tốt với gia đình chồng, và cách giáo 
dục Hàn Quốc;  

3) Lớp cao cấp thiên về những thủ tục hành chính và tìm việc làm. 
Trung tâm ra đời năm 2007. Từ đó đến nay, trung tâm này đã “đào tạo” được 
hơn 250 cô dâu nước ngoài. La Croix dẫn ra trường hợp một cô dâu Việt Nam đã 
nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của trung tâm. Cô dâu này cũng đã gặp khó khăn 
trong hội nhập và đã từng bị chồng hành hạ, đánh đập. 
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Tuy nhiên, La Croix cũng cho biết thêm, Hàn Quốc còn phải làm nhiều hơn nữa 
để giúp đỡ các cô dâu ngoại quốc, vì ước tính hiện tại ở nước này có đến 270.000 
cô dâu ngoại quốc và 160.000 đứa con ra đời từ những cuộc hôn nhân như trên. 
Thêm vào đó, hội nhập được vào xã hội Hàn Quốc không phải dễ dàng gì. 
Tờ báo dẫn lời một linh mục của Trung tâm nói trên cho biết về những đòi hỏi 
như sau: “Các cô dâu ngoại quốc phải rành ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc, phải 
biết lịch sử và thời sự của đất nước, phải biết hát quốc ca...” Chỉ bấy nhiêu thôi 
đã không phải là chuyện dễ. La Croix cho hay, ngoài Giáo phận Seoul, nhiều 
trung tâm theo kiểu nêu trên cũng đang được dự tính thành lập ở những giáo 
phận khác. 

Hội Đồng Giám Mục Kỳ cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Sắc 
Lệnh ủy Quyền của Bộ Y Tế (HHS Mandate) 

Hội Đồng Giám Mục Kỳ cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Sắc Lệnh ủy 
Quyền của Bộ Y Tế (HHS Mandate), sẽ hiệu lực từ 1/1/2014. HĐGMHK vừa 
phát hành một " thông điệp đặc biệt " sau khi bầu tân ban chấp hành tại Đại hội 
hàng năm ở Baltimore.  
" Trong lúc mà Sắc Lệnh Y Tế của chính phủ chống lại chúng ta sắp được mang 
ra thi hành, hàng giám mục chúng tôi thống nhất đứng chung trong quyết tâm 
chống lại gánh nặng này và bảo vệ sự tự do tôn giáo của chúng ta," theo bản 
thông điệp.  
Các giám mục lưu ý rằng nghiã vụ của người Công Giáo là rao giảng Tin Mừng, 
" nuôi người nghèo, chữa người bệnh, giáo dục giới trẻ" 
"Tuy nhiên, với sắc lệnh cưỡng chế của Bộ Y tế (HHS Mandate), chính phủ từ 
khước không duy trì nghĩa vụ tôn trọng quyền tôn giáo, "  
Sắc lệnh y tế HHS đòi hỏi mọi người lao động phải sử dụng bảo hiểm phá thai, 
triệt sản, và các biện pháp tránh thai. Những tổ chức không tuân thủ sắc lệnh có 
thể bị phạt tiền $ 100 cho mỗi nhân viên mỗi ngày, trong nhiều trường hợp, số 
tiền phạt có thể lên tới hàng triệu đô la một năm.  
Các giám mục đã nêu ra ba mối quan tâm chưa được phải quyết. Đầu tiên, những 
miễn trừ không bao gồm nhiều cơ sở mục vụ, và do đó " giảm thiểu sự tự do tôn 
giáo thành ra là tự do thờ phượng mà thôi", thứ hai, nó buộc những cơ sở đó phải 
cung cấp cho nhân viên những dịch vụ vi phạm nghiêm trọng giáo huấn luân lý 
Công Giáo, và thứ ba, nó không có miễn trừ 'lương tâm' cho các chủ doanh 
nghiệp tư. 
Các giám mục tuy nhất trí trong việc phản đối sắc lệnh nhưng chưa thống nhất về 
những biện pháp ứng phó nếu cuộc chiến không thành công. 
Một số giám mục tuyên bố sẽ trả tiền phạt, và cuối cùng là đóng cửa các cơ sở, 
chứ không chịu tuân theo pháp luật bất công.  
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Ngày Thứ Ba vừa qua, khi lên làm chứng tại Toà án Liên Bang, Đức Giám Mục 
David Zubik của Pittsiburgh và Đức Giám Mục Lawrence Persico của Erie cho 
biết họ sẽ không lùi bước ngay cả khi phải đối mặt với tiền phạt.  
"Tôi sẽ không thể sống với bản thân mình khi biết rằng tôi đang mâu thuẫn với 
những gì tôi tin, " là lời của ĐGM Zubik nói theo tin của tờ Pittsburgh Tribune-
Review.  
Nhưng cũng có vị GM cho rằng như vậy là đi quá xa.  
Trong một bài phỏng vấn với tờ báo Boston Globe, Đức Hồng Y Sean O'Malley 
của Boston cho rằng "Việc đóng cửa các cơ sở mục vụ thì cũng là một tai họa 
không kém." 
Tuy nhiên, Đức Hồng Y O'Malley đã từng đóng cửa các dịch vụ con nuôi của 
Công Giáo ở Boston khi Massachusetts áp đặt một bộ luật đòi hỏi các cơ sở này 
tạo điều kiện cho người đồng tính nhận con nuôi.  
Cho nên Thông điệp của các giám mục cũng hé lộ cho thấy những khó khăn phải 
ứng phó như thế nào. 
" Ngay cả trong khi các giám mục chúng tôi đấu tranh để giải quyết vấn đề, 
chúng tôi cũng cùng nhau phấn đấu để phát triển những lối thoát khả dĩ có thể 
đáp ứng với tình hình khó khăn này. Chúng tôi tìm kiếm câu trả lời có thể thoả 
mãn lời gọi của Phúc Âm để phục vụ người láng giềng, đáp ứng nghĩa vụ cung 
cấp bảo hiểm y tế cho mọi người, bảo vệ tự do tôn giáo, và không bị cưỡng chế 
phải vi phạm lương tâm. " 
"Chúng tôi xin được tỏ lòng biết ơn đối với với những người Mỹ của tất cả các 
tôn giáo và không tôn giáo đã biểu lộ tình đoàn kết, chia sẻ quan điểm của chúng 
tôi trong lĩnh vực này. Hy vọng của chúng tôi là các cơ sở mục vụ và giáo dân 
của chúng tôi sẽ có khả năng tiếp tục cung cấp bảo hiểm một cách phù hợp với 
đức tin của Giáo Hội. " 
Và thông điệp cũng cho biết cuộc tranh đấu trên hai mặt trận Chính Trị và Tư 
Pháp sẽ tiếp tục. 
"Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực ở Quốc hội và đặc biệt là các sáng kiến đầy 
hứa hẹn ở tòa án để bảo vệ tự do tôn giáo, bảo đảm  khả năng của chúng ta có thể 
thực hiện đầy đủ Tin Mừng bằng cách phục vụ lợi ích chung. " 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những ngày Mừng Kính Trọng Thể cuối tháng 11&12/2013 

1/ Lễ Kitô Vua: CN 24/11/2013 @ 1:30 PM 

2/ Thánh Lễ Tạ Ơn/ Thanksgiving Day: Thứ Năm 28/11/2013 @ 9:00 AM 



 13

3/ Sổ Số Cây Thông Noel Gây Quỹ Xây Dựng Thánh Đường do hội   

    Knights of Columbus tổ chức: 

    Thứ sáu 6/12/2013 @ 6:00 PM/ Giá vé: $5.00 

4/ Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Guadalupe: 

    Thứ năm 12/12/2013 @ 5:30 PM 

     

VƯỜN ADONG & EVA 
ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM 

Anh, một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang 
trải học phí. Em, tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia 
đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em 
cũng không phân biệt được 
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với 
đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em 
áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh. 
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ 
vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh 
không làm được gì cho em thì thôi... 
Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em 
đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn 
cho mình người đàn ông của cả cuộc đời 
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang 
thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng 
như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ. 
Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả 
mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em 
từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng 
hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền. 
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà 
viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành 
người vợ đảm. Đi chợ mặc cả quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt 
hơn những người phụ nữ khác 
Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày 
vẫn bóp chân cho anh, hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có 
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một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày 
một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng. 
Anh nhìn em khóc: Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, 
em quá khổ vì anh. 
Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận 
được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có 
ngày hôm nay. 
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình ba năm, anh do dự, em nói: phải đi, cơ 
hội không đến hai lần. 
Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa... Chồng, con, vất vả, thân 
hình gầy gò ốm yếu. Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi 
sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: em và anh đã trải qua bao nhiêu 
sóng gió, vì một việc thế này em không sợ mất anh. 
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. 
Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra 
đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, cứ xe từ sân bay về là em không bỏ 
qua chuyến nào. 
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em, 
tình yêu của em làm anh đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau... 
Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như 
một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, hạt sen rất đắng. 
Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.  

  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nước Mỹ số một..??? 

Phượng Vũ 
“Đi cho biết đó biết đây 
Ở hoài một chỗ, biết ngày nào “khôn” 
Ông bà ta từ ngàn xưa đã có cái “nhìn xa trông rộng” thấy được nhu cầu phát 
triển sự hiểu biết, sự “khôn” lên qua việc đi đó đây. Vì thế ngày nay du lịch là 
ngành “kỹ nghệ không khói” nhưng đem lại lợi nhuận lớn cho rất nhiều nước 
trên thế giới. Ngoài ra nhờ đi đó đây, ta mới có dịp mở rộng tầm nhìn, có dịp so 
sánh để “biết mình, biết người”. 
Ở Mỹ lâu năm, quen hưởng những tiện nghi đời sống căn bản của mọi người 
trong xã hội (kể cả người nghèo), riết trở thành quen, thấy bình thường và xem 
đó là lẽ đương nhiên. Ví dụ như nhu cầu vệ sinh: ở Mỹ cầu tiêu công cộng có ở 
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khắp nơi, giấy vệ sinh, giấy lau tay xài thoải mái, vòi nước uống cũng được thiết 
kế khắp nơi. Các công viên, các khu “rest area” dọc các xa lộ, thậm chí ở những 
buổi meeting, hội chợ... cũng có những cầu tiêu tạm cho mọi người dùng khi cần 
đến và chẳng bao giờ phải tốn một xu nào. 
Nhưng khi du lịch ra nước ngoài mới “thấm thía”! Cái gì cũng phải trả tiền, kể cả 
nhu cầu vệ sinh (giá từ 1$ - 1.5$/1 lần, tùy nơi, tùy nước). Không phải chỉ tốn 
tiền mà còn “gian nan” khi hữu sự, để tìm cho ra “nơi cần đến”, ngay cả ở những 
thủ đô văn minh lẫy lừng lâu đời của thế giới! Tôi nhớ có một lần khi thăm thủ 
đô Paris, một người trong đoàn cần toilet, bác tài chạy xuôi, chạy ngược, vòng 
vòng mãi mà vẫn không tìm ra! Cuối cùng một sáng kiến được nêu ra: tới một 
nhà hàng nào đó vô mua bất kỳ món gì đó để được đi toilet! Đó là nỗi khổ tâm 
lớn của các vị cao niên khi đi du lịch châu Âu, các vị phải nhắc nhau nhịn uống 
nước (điều này lại rất hại cho sức khỏe) để khỏi “khốn đốn” khi hữu sự!  
Tôi nhớ một lần ở Rome, hướng dẫn viên dẫn một bà đi mãi qua đường này, tới 
ngõ nọ mà vẫn không tìm ra “nơi phải đến”, “bí” quá bèn hỏi: 
- Bà có chịu tốn 10 Euro để vô restaurant kia mua thứ gì đó để được đi WC 
không? 
- Nín hết nổi rồi, bây giờ không phải 10 Euro mà 20 Euro tôi cũng chịu luôn! 
Có những WC có người ngồi thâu tiền còn đỡ, có những nơi, họ thiết kế sẵn phải 
bỏ đúng số tiền (cắc) quy định thì cổng mới mở cho vô. Khi đi du lịch đâu phải 
ai cũng có sẵn tiền cắc (Euro) trong túi, có một bà “mắc” quá nhưng không đổi 
được tiền cắc, nên phải mượn tứ tung trong đoàn, mỗi người thương tình móc 
hầu bao bỏ vô máy một ít, máy nuốt hết nhưng còn thiếu mấy xu, chưa đủ tiền, 
máy không mở cổng! Thật khốn đốn với máy móc vô tình! 
Ở một số nước châu Á như Trung quốc, khách du lịch phải luôn thủ sẵn giấy vệ 
sinh trong bóp, vì trong toilet không có giấy vệ sinh. Tôi cứ bị “ấn tượng” mãi về 
một lần thăm Bắc Kinh (cách đây hơn 10 năm), đoàn du khách được một dàn các 
cô gái trẻ đẹp mặc xường xám đón chào tưng bừng ngay từ lối vào nhà hàng. 
Nhà hàng thiết kế rực rỡ sang trọng, đèn đuốc sáng choang như... cung đình. Sau 
bữa ăn khi cần đi WC, tôi ngạc nhiên khi bước vào thấy có một bàn trải khăn 
trắng bóc, trên bàn có một bình hoa tươi thật to, đẹp, và một cô gái xinh đẹp rực 
rỡ mặc xường xám ngồi đó chỉ để làm nhiệm vụ phát cho mỗi khách 1- 2 miếng 
giấy vệ sinh nhỏ. Ôi “cung đình” mà không có giấy vệ sinh! Đúng là CS, hình 
thức trình diễn thì xôm tụ, nhưng nhu cầu căn bản thì không được đáp ứng. 
Trong đời sống có những nhu cầu xem ra có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng khi 
cần đến mà không có thì nó trở thành một trở ngại lớn, khiến người ta “điêu 
đứng” vì nó. Nghe kể có một đoàn du khách nước ngoài viếng các lăng tẩm của 
triều đình Huế, đi từ lăng này đến lăng kia, cảnh đẹp hùng vĩ bao la..., bỗng một 
du khách cần đi WC, hướng dẫn viên tìm hoài không ra, bèn chỉ khách vào 
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bụi cây xài đỡ, khách cương quyết không chịu! Vậy là cả đoàn phải ngưng tham 
quan, ra xe trở về khách sạn. 
Phi trường ở Mỹ, ghế ngồi chờ đợi cho hành khách là ghế nệm dày và lúc nào 
cũng dư thừa, thậm chí lúc ít khách có thể nằm ngủ thoải mái. Toilet và vòi nước 
uống có khắp nơi, bây giờ lại có thêm những chỗ cho hành khách charge pin điện 
thoại, laptop, I pad, I phone... Nhưng khi tới phi trường Paris (CDG) những nhu 
cầu căn bản đó hình như biến mất. Thực ra trước đây tôi đã đến phi trường Paris 
nhiều lần, nhưng đều đi ra ngay luôn. Lần này chuyến bay chuyển ở Paris trước 
khi tới Berlin nên tôi mới có cơ hội thâm nhập CDG. Trước hết khi máy bay đáp 
xuống CDG, tôi ngạc nhiên khi thấy phải đi cầu thang sắt xuống, với va li carry-
on, nếu kéo đi thì nhẹ nhàng, nhưng phải xách nó lên và leo mấy chục bậc thang 
xuống thì không dễ chút nào! Sau đó, leo lên xe buýt chở vô phi trường. Vô đây 
tôi lại tiếp tục chạy vòng vòng, mệt “bở hơi tai” vì phải xách carry-on lên xuống 
cầu thang nhiều lần đi từ khu này qua khu khác, phải qua khu x-ray (khám bằng 
tay là chính) rồi mới tới được cổng đổi chuyến bay! Khu nhà kiếng tương đối 
nhỏ nhưng có tới 12 cổng, mỗi cổng chỉ vỏn vẹn có một quầy nhỏ và một 
computer. Có một số băng ghế sắt trong khu vực cho hành khách ngồi đợi nhưng 
quá ít so với nhu cầu, nên hành khách ngồi la liệt dưới đất, khắp lối đi. Một số 
ông thì ngồi vắt vẻo trên các lan can, bờ tường. Tôi vừa mỏi chân, vừa mệt vừa 
khát nước, nhưng nhìn quanh cả khu vực không thấy có vòi nước uống nào, cả 
WC cũng không có, chỉ thấy toàn người là người.  
 
Khi lên được máy bay Air France, ngồi yên chỗ quan sát, tôi có cảm tưởng nó là 
“xe đò bay” thì đúng hơn (khi so sánh với máy bay Mỹ mà tôi vừa đi) vì ghế 
ngồi và thiết bị cũ kỹ như từ thế kỷ trước. Lúc máy bay cất cánh tôi nghe nó gầm 
gừ “phành phành” rồi “ạch ạch” như đang cố sức nâng cái thân già nua bốc lên 
khỏi mặt đất, tôi chỉ lo nó rớt (may là tôi có mua bảo hiểm rồi nên đỡ lo). Cuối 
cùng sau một hồi “lắc lư con tàu” nó cũng bay lên được. Yên tâm rồi, tôi mệt 
mỏi ngủ thiếp đi (vì chẳng có phương tiện giải trí nào: nhạc, tivi...). 
Cơn khát nước làm tôi chợt tỉnh, thấy chung quanh ai cũng có ly nước, tôi bèn 
yêu cầu một nam tiếp viên cho xin ly nước, nhưng hắn trố mắt ra ngó tôi như tôi 
đang đòi hỏi một điều gì quá đáng, rồi hắn phớt lờ (đúng là tính “ga lăng” của 
đàn ông Pháp đã trở thành quá khứ). Có lẽ họ cho rằng họ chỉ phát nước theo giờ 
của họ, hết giờ là hết phát? Sau khi yêu cầu 2 lần không được, khát quá tôi đợi 
lúc bà tiếp viên trưởng đi ngang để lập lại yêu cầu, bà bảo tôi đợi một lát và 
mang đến cho tôi một ly nước nhỏ. Hình như nước trở thành hiếm quý và cách 
phục vụ lịch sự cũng hiếm quý luôn! Ôi Air France! một thuở mơ ước khi tôi còn 
học trung học ở Saigon, lúc nhìn những hình ảnh quảng cáo của Air France trên 
các tạp chí nước ngoài! Ôi mộng và thực đúng là “nghìn trùng xa cách”! 
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Xin tạm biệt Air France và phi trường Paris (kinh đô ánh sáng một thời) mà 
không mong ngày gặp lại! Có lẽ từ đây nếu có du lịch châu Âu, tôi phải lo học 
thuộc lòng câu của William Shakespear: “I always feel happy, you know why? 
Because I d'ont expect any thing from anyone.” 
Tới phi trường Berlin (TXL) lại cũng phải đi cầu thang sắt xuống, rồi đi xe bus 
vô phi trường, xem ra phi trường này còn nhỏ và thiếu tiện nghi hơn phi trường 
Paris, tôi lại tiếp tục xách carry-on mệt nghỉ, chứ không kéo đi nhẹ nhàng như ở 
các phi trường Mỹ. May mà hai nước Pháp và Đức là hai nước lớn lại có nền 
kinh tế vững mạnh trong khối châu Âu! 
Đúng là có đi ra ngoài mới thấy nước Mỹ là số một, đó là chưa kể đến vụ so sánh 
giá cả hàng hóa ở Mỹ và châu Âu, hàng hóa ở Mỹ vừa nhiều vừa rẻ. Sau này về 
đến phi trường LAX tôi thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái, tất cả đều được chuẩn bị 
phục vụ chu đáo nhanh gọn, lịch sự. Đúng là “sweet home” Ôi! “My beautiful 
America”. Bây giờ tôi mới cảm thấy thực sự yêu mến và tự hào về quê hương 
thứ 2 của tôi: Nước Mỹ yêu dấu! Quả là: 
“Phải chờ đến xế chiều 
Ta mới thấy ánh sáng ban ngày rạng rỡ biết bao!” 
 
Nói đến niềm tự hào về nước Mỹ, tôi lại nhớ đến sự việc trên chuyến Cruise 
Coastal vừa đi. Ngày thứ hai lên tàu thì toilet trong phòng bị nghẹt, tôi gọi điện 
cho họ sửa mấy lần mà tình trạng vẫn không thay đổi, tôi phải xuống chỗ 
“Customer Service” để xếp hàng đi khiếu nại.Thật ngạc nhiên khi họ “tỉnh bơ” 
cho biết không phải chỉ riêng phòng tôi mà các phòng ở tầng 2,5,8 đều bị như 
vậy, họ đang sửa, khi nào xong họ sẽ thông báo. Tôi bèn hỏi: 
- Trong khi chờ sửa, thì khách giải quyết vụ toilet ra sao? 
- Đi kiếm mấy cái toilet công cộng mà xài 
- Nhưng chúng ở đâu? 
Sau một hồi thắc mắc tới lui, họ mới chịu lục sơ đồ ra để tìm và cho biết một cái 
ở lầu 9, một cái khác ở lầu 4. Nghĩa là khi hữu sự phải “ôm bụng” chạy vòng 
vòng mấy tầng lầu để đi tìm cái toilet công cộng và xếp hàng chờ tới phiên. Chắc 
là dân châu Âu quen kiểu này rồi nên không thấy phiền? 
Trở về phòng, tôi bực bội kể lại cho chị bạn cùng phòng nghe, chị là bác sĩ hưu 
trí ở Đức. Sáng nay chị đã là nạn nhân “ôm bụng” chạy vòng vòng, may mà tình 
cờ tôi nhớ ra cái toilet công cộng ở lầu 9 cạnh bên nhà hàng, nên chỉ cho chị. Do 
đó tôi tưởng chị là “đồng minh” bèn nói: 
- Hệ thống phục vụ trên tàu quá tệ! Đã vậy xem ra họ còn thản nhiên cho đó là 
chuyện nhỏ, không hề có một lời xin lỗi khách hàng. Ở Mỹ thì họ đã xin lỗi ríu 
rít rồi.. 
Không ngờ chị phản ứng mạnh: - Mệt quá, Mỹ cái gì cũng tốt, cũng 
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ngon lành hết! Dân Mỹ được nuông chiều quá hóa hư! Bởi vậy trên thế giới, Mỹ 
đi đâu cũng bị chúng ghét, bị khủng bố cho chết hết là đúng rồi! Lúc nào cũng 
đòi hỏi thứ này, thứ kia, còn đòi xin lỗi...“nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ 
ruột”... 
Chị mắng cho một hồi “tràng giang đại hải” mà vẫn chưa hả cơn giận. Tôi ngơ 
ngác vì bỗng dưng mình bị “giũa” một trận te tua chỉ vì là “dân Mỹ” mà nào tôi 
có đòi hỏi điều gì cao cấp đâu, chỉ là những nhu cầu căn bản thôi. Thôi “một sự 
nhịn chín sự lành”, nên tôi nín nhịn vì chị lớn hơn tôi nhiều, coi như mình nhịn 
“chị hai” trong nhà cho mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp trong chuyến đi chơi! Suy ra 
mới biết tinh thần “bài Mỹ” ở các nước Âu châu khá mạnh (ghé vô Nga 1 ngày 
tham quan cũng phải nộp tiền làm đơn xin visa). Kiểu này qua các nước Trung 
Đông chắc bị “xơi tái” quá, nhưng tôi nhớ một lần cách đây 5,6 năm dân Mỹ qua 
Ai cập thì lại được đối xử như VIP, đi đâu cũng được ưu tiên và có xe jeep hộ 
tống “tiền hô, hậu ủng” rất oai! 
Hôm sau tâm sự với một chị bạn khác về nỗi ấm ức bị mắng oan. Chị trả lời: 
- Chắc tại chị ấy ở Đức lâu, nên ngấm tinh thần “tự tôn dân tộc” của dân Đức, 
không muốn nước nào qua mặt, mà như vậy là tự ái dân tộc dỏm, vì dù gì mình 
cũng là người Việt Nam! (Chị cười) Ai bảo Mỹ giàu hơn, mạnh hơn nên dễ bị 
chúng ghét! 
Tôi chán ngán: 
- À thì ra vậy! Hèn gì em nghe người ta thường nói “ở đời mình thua chúng 
khinh, mình hơn chúng ganh ghét, mình bằng chúng nói xấu”. 
Không biết đến bao giờ các dân tộc trên thế giới sẽ sống với nhau trong tâm 
trạng “để hận thù người người lắng xuống” hầu không còn ai cảm thấy: 
“Đôi khi ta muốn thoát ly 
Đi thật xa khỏi cuộc đời này 
Xa lìa chuyện ganh đua với chê bai” (L.H.H.) 
 
Dù sao nhờ có đi ra ngoài, có dịp mở rộng tầm nhìn, có dịp so sánh, tôi mới biết 
trân quý hơn những điều tôi đang được hưởng mỗi ngày ở xã hội này, mà đôi khi 
quá quen, tôi cứ xem đó là lẽ đương nhiên, là chuyện thường tình (giống như 
trong đời sống gia đình có nhiều người có phước có được những bà vợ, ông 
chồng rất tốt, rất tử tế, nhưng họ không hề biết quý và cứ nghĩ đó là chuyện 
đương nhiên và bình thường, cho đến khi không còn nữa mới hối tiếc thì đã 
muộn!). Khi ý thức lại những tiện nghi của đời sống ở Mỹ mà tôi vẫn xem đó là 
chuyện bình thường, tôi mới biết đôi khi nó là niềm ước mơ của biết bao người 
trên thế giới nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Họ không chỉ cần những 
nhu cầu vật chất căn bản của đời sống nhưng còn cần những nhu cầu căn bản về 
tinh thần (quyền làm người, quyền tự do...) mà họ khát khao nhưng không hề 



 19

được đáp ứng! 
Xin cám ơn Chúa, xin cám ơn đời đã cho tôi có một cuộc sống tương đối an lành 
trên xứ Mỹ này, để từ đó tôi biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những 
mảnh đời bất hạnh khác nơi quê nhà, vì có thể “Một tình thương cho cuộc sống 
đang chờ đợi ta” bởi: 
“Tình yêu là trái chín của mọi mùa 
Nằm trong tầm với của mọi bàn tay” (Mẹ Theresa) 
Phượng Vũ 
9/2013 
 
 
 
 

 
 
 

 
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

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
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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 951-473-0325  

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 


