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TIN MỪNG 
CN III MÙA CHAY năm C 
Lc 13, 1-9 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa 
Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người 
Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các 
vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các 
ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị 
ngược đãi như vậy là những người tội lỗi 
hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? 
Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng 
nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất 
cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. 
Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ 
xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi 
hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta 
bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các 
ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các 
ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". Ngài 
nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng 
một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến 
tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền 
bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay 
ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy 
có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất 
làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, 
xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào 
đất chung quanh và bón phân; may ra nó có 
quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt 
nó đi''. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Mùa chay, mùa đổi mới. 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 

Một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đời đi qua của mình như sau: 

- Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất 
mà tôi dâng lên Thượng Đế là: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi 
thế giới. 

Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng, một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi 
chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế: 
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được biến cải tất cả những người con gặp gỡ 
hằng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Và như vậy là đủ cho con rồi. 

Nhưng giờ đây, tóc đã bạc, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu 
ngón tay, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ nầy, tôi chỉ 
biết cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn thay đổi chính bản 
thân con. 

Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm 
quãng đời đã qua. 

Người xưa đã có lý khi dạy chúng ta: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… 
Theo trật tự của cuộc cách mạng, thì cách mạng bản thân – tu thân – là điều tiên 
quyết. 

Một nhà cách mạng nào đó đã nói: Chỉ cần mười người như thánh Phanxicô 
thành Assisi thì cuộc diện thế giới sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất 
cứ vị thánh nào cũng khởi sự, đó là cách mạng bản thân. 

Chúa Giêsu đã chuẩn bị ba năm sống công khai bằng 30 năm âm thầm, 40 đêm 
ngày ăn chay cầu nguyện… Và lời kêu gọi đầu tiên của Ngài là: Hãy sám hối và 
tin vào Tin Mừng. 

Hôm nay, Ngài lại kêu gọi chúng ta: “Hãy ám hối, nếu không chúng ta cũng sẽ bị 
tiêu diệt như những nạn nhân của biến cố tháp Silôê đổ, hay như những người bị 
thảm sát dưới thời Tổng trấn Philatô”. 

Đến bây giờ vẫn còn không ít người quan niệm “ác giả ác báo” theo lối suy luận 
từ hậu quả đến nguyên nhân. Lời Chúa hôm nay dạy ta không được suy nghĩ như 
thế, phần vì ta không có quyền xét đoán tha nhân, phần vì thường chúng ta xét 
đoán theo chủ quan và phiến diện nên dễ sai lầm. 

Mùa Chay là mùa sám hối, mùa đổi mới. Thiên Chúa nhân từ, kiên nhẫn chờ đợi. 
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Ngài còn hoãn lại cho chúng ta một kỳ hạn nữa. Hãy khẩn trương sám hối kịp 
thời. “Đừng để đến ngày mai việc gì bạn có thể làm được hôm nay”. 

Tục ngữ Pháp có câu: “Nếu trẻ mà hiểu ra, nếu già mà làm được” (Lúc trẻ thì 
không hiểu để làm, đến lúc già muốn làm thì không còn sức để làm nữa). Việt 
Nam chúng ta cũng có câu: “Lão lai tài tận” (Đến tuổi già thì tài năng cũng hết). 
Thế là bị rơi vào luật đào thải, như cây cằn cỗi, không sinh trái đã lâu, phải chặt 
đi thôi. Bao lâu còn sống, là như cây còn xanh tươi. Hoán cải, đổi mới, không 
bao giờ là quá trễ. Hãy tin tưởng, bắt đầu ngay hôm nay, kẻo không kịp nữa. 
Hằng ngày, báo chí, truyền hình, radio, đưa tin bao nhiêu tai nạn chết người: xe 
đụng, tàu chìm, phi cơ rớt, động đất, hoả hoạn, đó là chưa kể đến nạn khủng bố 
đe doạ biết bao người trên thế giới… 

Tại sao những người kia gặp nạn, chứ chưa phải là tôi? Đừng dựa vào những 
may mắn trong cuộc sống, để yên trí rằng mình sống trong sạch, tốt lành; để tạo 
cho mình mối an tâm được Chúa ưu đãi hơn những người khác; để không lo 
hoán cải, đổi mới. 

Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng thấy rõ hơn nỗi cô đơn trước 
những giới hạn của mình… nhất là nỗi sợ hãi trước cái chết, thân phận bi đát 
nhất của kiếp người. Khát vọng được sống và sống đời đời không ngừng đòi hỏi 
con người đổi mới để khỏi phải thấy sức sống tắt lịm trong tay của mình. Vì vậy, 
hoán cải là vấn đề tức thời và cấp bách. 

Mỗi người chúng ta đều là kẻ tội lỗi, đều có thể phải đối diện với Đấng phán xét 
bất cứ lúc nào. Bởi vậy, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng mang tính khẩn 
trương: đây có thể là ngày cuối, giờ cuối, phút cuối… trước khi ra mắt Đấng 
phán xét. Lời Chúa hôm nay phải thức tỉnh chúng ta. Đừng đấm ngực người 
khác, hãy đấm ngực mình mà sám hối cho thật, cho mau kẻo hối hận cũng không 
còn kịp nữa. 

Có thể chúng ta nghĩ rằng: mình là người tín hữu đạo đức, sốt sắng, mình đi dự 
lễ, rước lễ đều đặn, mình cũng làm việc bác ái, cũng đi xưng tội, vì thế lời kêu 
gọi sám hối không có liên hệ gì đến mình. Chính những người nghĩ như thế mới 
là người cần phải sám hối. Thánh Phaolô hôm nay đã nói: “Ai tưởng mình đứng 
vững thì hãy coi chừng kẻo ngã”. Việc sám hối trở lại không bao giờ chỉ làm một 
lần là xong. 

Quả thực, lời kêu gọi hoán cải sám hối trong Tin Mừng hôm nay liên hệ đến tất 
cả mọi người: bởi vì mỗi người chúng ta đều phải sống cuộc sống mới và vượt 
lên trên tất cả những gì cản trở chúng ta sống cuộc sống mới nầy, một cuộc sống 
hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho nhân loại. 
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Hành trình Mùa Chay không chỉ nhằm dẫn chúng ta quay trở lại quá khứ để ăn 
năn khóc lóc tội lỗi mình hay đến toà giải tội xưng thú tội lỗi mình… nhưng còn 
muốn dẫn chúng ta đến cuộc sống mới dồi dào hơn. Mùa Chay phải trở thành 
mùa đổi mới con người và xã hội, mùa nở hoa kết trái tình thương, mùa thực thi 
việc lành phúc đức… nếu không, chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt y như vậy hoặc có 
thể “năm tới sẽ bị chặt đi”. 

“Đổi mới hay là chết”. Có một thời người ta đã hô lớn khẩu hiệu này. Và đây 
cũng là đòi hỏi của Lời Chúa hôm nay. Xin cho thánh lễ hôm nay kết hiệp chúng 
ta mật thiết với Chúa Giêsu, để giúp chúng ta tiêu diệt dần dần đời sống cũ kỹ 
nhem nhuốc của mình, đồng thời chúng ta cũng dần dần trở nên thánh thiện 
phong phú hơn trong Chúa Giêsu. Ước gì mệnh lệnh hoán cải cấp bách sẽ được 
chúng ta thực hiện không chỉ ngay bây giờ mà còn kéo dài trong từng phút sống 
của cuộc đời ta. 

 
SỐNG ĐẠO 

MỘT ĐÁM TANG ĐÁNG GHI NHỚ    

Cách đây không lâu, tôi có đi dự một đám tang ở thành phố Houston, tiểu 
bang Texas. Tôi với người mãn phần, anh Giàu, có chỗ thân tình quen biết. Được 
tin anh đột ngột qua đời vì trụy tim, tôi sững sờ vì tuổi anh hãy còn trẻ, mới vừa 
tròn 48. Trong lúc sự nghiệp anh đang lên, có hai hãng tiện, hoạt động rất khấm 
khá, mặc dù kinh tế Mỹ đang trì trệ. 

Là một kỹ sư giỏi, nên anh Giàu biết nắm lấy cơ hội, trong lúc các hãng chế tạo 
máy bay đang phát triển, gởi đơn đặt hàng phụ tùng tới tấp. Nên sau khi thành 
lập được một hãng, anh đã mở thêm cái thứ hai để đáp ứng nhu cầu. 

Anh Giàu là một người chủ trẻ tuổi, năng nổ, bản tánh hòa nhã với mọi người, 
nhất là đối với công nhân của anh. Khi thấy công nhân mệt mỏi, anh Giàu liền 
kêu tắt máy tiện, mua thực phẩm đãi công nhân để bồi dưỡng. Trong lúc thợ thầy 
nghỉ giải lao, anh Giàu xách đàn ra đờn và hát rất ư là nghệ sĩ. Ngoài sự giúp đỡ 
các công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, anh Giàu còn dâng hiến tiền cho các nhà 
thờ quanh vùng anh ở. Về gia thế, anh Giàu có vợ và hai con (một gái lớn 17 và 
một trai 15 tuổi). Hôm xác anh còn để tại nhà quàn thì nhiều giáo dân trong vùng 
đến thăm viếng. Ngoài ra, còn có một số thân nhân, bà con và bạn bè từ Cali bay 
qua Texas để chia xẻ nỗi đau buồn của gia đình người quá cố. Nhiều vị thay 
phiên lên nói về công đức của anh. Sau đó, người đại diện gia đình lên nói lời 
cảm tạ. 

Tưởng đâu chương trình lễ tang sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bất ngờ, đứa con gái 
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lớn của anh Giàu là bé Sandy đứng lên từ hàng ghế dành cho thân nhân. Cô ta đi 
thẳng tới phía trước, cầm lấy microphone ấp úng nói: 

- Kính thưa quí cha. Kính thưa bà con thân tộc nội ngoại, các bác các chú - bạn 
của ba con. Các bác các chú công nhân hãng tiện và các bạn của con. Con mạo 
muội lên đây, trước hết con xin cảm tạ tất cả quí vị đã đến thăm viếng, phân ưu, 
gọi điện thoại, gởi vòng hoa, cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn ba con đến nơi an 
nghỉ cuối cùng. Con không biết nói gì hơn, vì con nói tiếng Việt chưa rành. Lúc 
ba con còn sống, ba con thường dạy con:  

_thứ nhứt là hãy yêu thương tất cả mọi người.  

_thứ hai là phải yêu thương kẻ thù.  

Điều dạy thứ nhứt thì con làm được, nhưng bảo con yêu kẻ thù, con thấy khó 
quá. Chỉ có Thiên Chúa và các vị ở đây mới làm được việc này, chứ con còn 
nhỏ, ăn chưa no lo chưa tới, làm sao con làm được, nhưng con sẽ cố gắng nghe 
lời ba con dạy dỗ. Thưa quí cha, thưa quí ông bà và các bạn. Con còn có một 
điều xin thưa là, trước đây con rất ghét gương mặt của con. Mặt của con to như 
mặt của ba con, con giống ba in hệt mà con thì rất muốn mặt con nhỏ nhắn, xinh 
xắn để con làm người mẫu. Trước đây khi con nhìn con trong gương là con thấy 
ghét gương mặt của con. Nhưng kể từ hôm nay, con sẽ không ghét gương mặt 
của con nữa. Vì mỗi lần nhìn vô gương là con thấy hình ảnh của ba con, con sẽ 
đỡ nhớ thương ba con hơn. 

Vừa nói xong là cô bé Sandy ôm măt khóc nức nở. Tất cả những người ngồi 
trong nhà quàn ngày hôm đó đã cùng khóc với bé Sandy. Họ khóc thật lâu, mắt 
người nào người nấy đều đỏ hoe. Một cô bé tuổi đời mới 17 mà nói lên được 
những câu nói này. Được biết Sandy sanh đẻ tại Hoa Kỳ, nói và hiểu tiếng Việt 
chưa rành, thật khó mà tưởng tượng được. 

Tôi đã từng tham dự nhiều đám tang, kể cả đám tang người thân trong gia đình 
nhưng chưa bao giờ xúc động thật sự như lần này. Chỉ cần một câu nói ngắn ngủi 
của Sandy mà tôi đã học được nhiều điều. Tôi là người ngoại đạo nên không thể 
yêu kẻ thù như anh Giàu đã yêu và đã dạy cho con. Còn về hiếu đạo, tôi nghĩ là 
tôi chưa làm tròn chữ hiếu đối với mẹ cha tôi. Một bài học cho những ai còn mải 
mê lo làm giàu mà không nghĩ đến những người xung quanh và con cái của 
mình. 

Anh Giàu chết đi, tài sản để lại cả triệu đô, tuy lớn lao nhưng mà không bằng 
chuyện anh đã dạy dỗ con, bé Sandy, trở thành người con có hiếu đạo. Chú (tác 
giả) thấy con làm được người lớn rồi đó. Chú chúc con và em con trong tương lai 
sẽ trở nên những người hữu dụng và ngoan đạo để yêu được kẻ thù. 



 6

Một đám tang thật đáng ghi nhớ. Một đám tang để đời! 
HOÀNG CHƯƠNG 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Bênêdictô XVI từ biệt tín hữu: ‘‘Ta là người lữ hành khởi đầu 
chặng cuối cuộc lữ hành trần thế" 

BY: LÊ ĐÌNH THÔNG 

(Tin Tổng hợp).- Sau khi đáp trực thăng từ Vatican đến nghỉ tại biệt điện Castel 
Gandolfo, Đức Bênêdictô XVI đã lên bao lơn ngỏ lời với các tín hữu như sau:  
 ‘‘Cám ơn các con. Ta rất sung sướng cùng các con với vẻ đẹp quanh đây của 
trời đất và tấm lòng của các con. Các con biết ngày hôm nay đối với ta thật là đặc 
biệt, mang lại bao điều tốt đẹp. Sau 20 giờ, ta không còn là Giáo hoàng của Hội 
thánh Công giáo nữa, chỉ là người lữ hành khởi đầu chặng cuối trong cuộc hành 
trình lữ thứ trần gian. Bằng con tim và tình yêu, với lời cầu nguyện và suy nghĩ, 
bằng tất cả sức lực, ta hằng muốn làm việc vì lợi ích chung, vì phúc lợi của Hội 
thánh và nhân loại. Để làm được việc này, ta luôn cảm nhận chân tình của các 
con đỡ nâng. Nào ta cùng tiến bước, đồng hành với Thiên Chúa phục vụ Hội 
thánh và thế giới. Vào lúc này, với tất cả chân tình, ta ban phép lành cho các con 
nhân danh Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con và Chúa Thánh Thần. Cha cám 
ơn các con. Cha chúc các con ngủ ngon.’’ 
Lời từ biệt của Đức Bênêdictô XVI thật là cảm động khiến nhiều khách thập 
phương phải rơi lệ.  
Vào đúng 20 giờ (19 giờ quốc tế), khi hồi chuông thánh đường đổ 8 tiếng, các vệ 
binh Thụy Sĩ đóng cổng biệt điện Castel Gandolfo ở đông nam kinh thành Rôma. 
Lá cờ trắng vàng của Tòa thánh cũng được hạ xuống, kết thúc một triều đại giáo 
hoàng, trước tiếng tung hô ‘‘Viva il papa’’ (Vạn tuế đức thánh cha). 
Tại Vatican, nơi ở của đức thánh cha được niêm phong, chờ có vị giáo chủ mới. 
Đức Bênêdictô XVI đứng đầu Hội thánh 1,2 tỷ tín hữu khắp năm châu, từ nay là 
Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, vị giáo hoàng nghỉ hưu. 
Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, trong sân thánh Damase, trước khoảng 50 vệ binh 
Thụy sĩ, các vị hồng y, linh mục và cộng sự viên thân tín lần lượt đến chào tiễn 
biệt ngài. Linh mục Georg Gänswein là bí thư riêng khóc nức nở, trong khi vị 
giáo chủ thân hình mảnh khảnh, chống gậy chậm chậm bước khỏi Tòa thánh. 
Chuông các thánh đường ở Roma réo rắt ngân vang tiễn biệt, khi trực thăng màu 
trắng bay ngang trên đền thánh Phêrô. Từ trực thăng, Đức Bênêdictô XVI viết 
điện thư nhắn nhủ: ‘‘Các con hãy rước Chúa Kitô vào giữa cuộc sống.’’  
Trong ngày cuối, tại phòng Clémentine, ngài chào từ biệt từng vị trong số 144 vị 
hồng y trong giáo triều và từ khắp năm châu. Ngài nói: ‘‘Trong số quý vị sẽ có 
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một vị giáo hoàng mới, tôi hứa sẽ tôn kính và vâng phục vô điều kiện vị tân giáo 
hoàng’’. Danh sách các vị hồng y công bố trong tờ Documentation catholique có 
tên ĐHY Phạm Minh Mẫn.  
Đức Bênêdictô XVI tạm nghỉ ở Castel Gandolfo khoảng hai tháng đến lúc mật 
nghị hồng y bầu vị tân giáo hoàng chậm lắm là giữa tháng 3. Có ít nhất 3 641 
nhà báo và 668 cơ quan truyền thông sẽ đến Roma để tường thuật cuộc bầu cử 
giáo hoàng.  
Khoảng cuối tháng 4, Đức Bênêdictô XVI sẽ quay về Vatican sống ẩn dật trong 
một đan viện cổ xưa trong khu vườn Tòa thánh. 
Tối nay, nhiều thủ đô châu Âu cử hành Thánh lễ Tạ ơn tiễn biệt. Tại Bá Linh, 
quê hương của ngài, thủ tướng Angela Merkel đã dự Thánh lễ do Đức TGM 
Robert Zollitsche, Chủ tịch HĐGM Đức, cử hành.   
8 giờ tối 28/02, ĐHY André Vingt-Trois đã chủ lễ Tạ Ơn tại Vương cung Thánh 
đường Notre Dame de Paris, với sự hiện diện của nhiều nhân vật tên tuổi. Trong 
bài giảng, ĐHY Chủ tịch HĐGM Pháp đã tán dương công đức của Đức 
Bênêdictô XVI: ngài có công kết hợp giữa đức tin và văn hóa, thực hiện đối 
thoại liên tôn.  
Việc ngài từ bỏ ngôi vị tối cao khiến tín hữu khắp nơi tiếc thuơng. Đại hồng 
chung mới của Vương cung Thánh đường Đức Bà Paris khắc tên triểu đại của 
ngài, từ nay sẽ ngân vang cung trầm, muôn đời ghi nhớ công ơn của Đức 
Bênêdictô XVI. 
Paris, ngày 28 tháng 2 năm 2013 
Lê Đình Thông 
 
Đôi lời từ biệt Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

1.Lạy Cha rất mến yêu. 
Giờ phút chia ly buồn lắm và đau đớn lắm.Cha thoái vị và 
ra đi, lúc đêm bắt đầu (20 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 
2013).Từ giờ phút đó, các thánh lễ tại Việt Nam sẽ không 
còn đọc tên Cha nữa (Thư Chung của HĐGMVN, ngày 
16.02.2013). 
2. Riêng con, con luôn nhớ đến tên Cha và gọi tên Cha.Con 

nhớ Cha, để cảm tạ Cha vì những ơn Cha đã làm cho con. Cha dạy con hãy luôn 
gặp gỡ thân mật với Đức Kitô và hãy bước theo Đức Kitô. 
Nhờ vậy, đời con chỉ phải là yêu thương, dâng hiến, trong tự do và cậy tin phó 
thác, theo gương Cha. Vì Cha bước theo Đức Kitô. Chỉ có thế, đời con mới có ý 
nghĩa và có hướng đi đúng đường.  
3. Cha ra đi, khi đã thoái vị Giáo Hoàng. Nhưng Cha không thể từ nhiệm 
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ơn gọi bước theo Chúa Kitô. Tối thứ Năm đó, Đức Kitô đã một mình ra đi. 
Người một mình đi vào Vườn Cây Dầu. Ở đó, Người sợ hãi xao xuyến. Người đã 
xin Đức Chúa Cha, nếu có thể, thì cho Người khỏi uống chén đắng đang kề. 
Nhưng, sau cùng, Người đã xin vâng ý Chúa Cha. Người không từ chối trách 
nhiệm đớn đau, mà Chúa Cha muốn Người phải thi hành. Người đi vào cuộc tử 
nạn một mình. Người vác thánh giá một mình. Người chịu đóng đinh trên thánh 
giá một mình giữa hai phạm nhân tử tội. Người một mình chịu thương khó, để 
dâng mình đền tội cho nhân loại. 
Cha đi, nếu Cha cũng sẽ được ơn gọi bước theo Đức Kitô như thế, thì thiết tưởng 
đó chính là một vinh quang, mà Năm Đức Tin cần tuyên xưng. Bởi vì theo đức 
tin, ơn cứu độ sẽ đến từ thánh giá Đức Kitô.  
4. Từ nay, trong cảnh tĩnh mạc của cuộc đời hưu, Cha sẽ có nhiều hoàn cảnh 
thuận lợi để cầu nguyện nhiều hơn. Trong đời cầu nguyện thẳm sâu ấy, xin Cha 
thương nhớ đến chúng con, nhất là những đứa con đang hấp hối, quằn quại, rên 
xiết, trong gian nan thử thách muôn vàn. Cha còn có chỗ, để ra đi. Còn chúng 
con, bao người đau khổ, chẳng có chỗ nào, để mà ra đi.  
5. Khổ nhất đối với chúng con là sự ác đang tăng mạnh bao vây chúng con. Con 
nhớ đến lời thánh Gioan tông đồ đã cảnh báo: “Tất cả thế gian đều nằm dưới 
ách của Ác Thần (Ga 5,19) và “Có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế 
gian” (1 Ga 4,1). Nếu thời điểm này đang ứng nghiệm những lời cảnh báo đó 
của thánh Gioan tông đồ, thì chúng con là những kẻ tội lỗi yếu hèn sẽ rất bơ vơ. 
Xin Cha thương cầu nguyện cho chúng con.  
6. Con xin gởi Cha gánh nặng của bao nỗi lòng. Nỗi lòng đau đớn nhất là thấy 
chính mình chúng con có thể đang là nguyên do gây cho Cha những buồn phiền, 
do sự chúng con sa sút về đạo đức. Có thể nhiều người chúng con đang là nỗi 
thất vọng cho Cha. Con xin Cha rộng lòng tha thứ. Thưa Cha, con vẫn nhìn thấy 
nơi Cha khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô. Do vậy, con tin 
Cha vẫn rất cần cho Hội Thánh nói chung, và cho chúng con nói riêng.  
Xin từ biệt Cha.  
Long Xuyên, ngày 25 tháng 02 năm 2013 
+ GB. BÙI TUẦN 
 
Lịch Sử Của Mật Tuyển Viện Bầu Giáo Hoàng 

Trong những thế kỷ đầu, các Giáo hoàng được chọn đến từ nhiều quốc gia khác 
nhau, nhưng nhìn chung, các Giáo hoàng người Ý đã chiếm đa số. 

Cách thức bầu Giáo hoàng cũng thay đổi qua các thời đại. Năm 1179, Hồng y 
đoàn (College of Cardinals) là cơ cấu cao nhất trong Giáo Hội được thành lập để 
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bầu Giáo hoàng. Lúc đầu số hồng y trong Hồng y đoàn được giới hạn là 24 vị. 
ĐGH Phaolô IV (1555-1559) nâng lên 70 vị, tượng trưng cho 70 trưởng lão dân 
Do Thái ngày xưa. Đến năm 1958, ĐGH Gioan XXIII tăng số hồng y lên 75 vị, 
và năm 1973, ĐGH Phaolô VI nâng lên 120 vị. Qua Tông 
huấn Universi Dominici Gregis, ĐGH Gioan Phaolô II đã đưa tổng số hồng y có 
thể lên tới 180 vị. 

Chỉ các hồng y dưới 80 tuổi mới được dự Mật viện (Conclave) để bầu Giáo 
hoàng, nhưng số hồng y này sẽ không quá 120 vị.  

Tổng số các hồng y hiện nay là 183 vị thuộc 66 quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ 
có 117 vị dưới 80 tuổi là được tham dự Mật Viện để bầu Giáo hoàng, chia ra như 
sau: 58 vị ở Âu châu, 21 vị ở châu Mỹ Latinh, 14 vị ở Bắc Mỹ, 11 vị ở Phi châu, 
11 ở Á Châu, và 2 vị ở châu Úc.  

Thể thức bầu Giáo hoàng hiện nay được ấn định do Sắc lệnh “Romano Pontifici 
Eligendo” (Sắc lệnh về bầu cử Giáo hoàng Roma) do Đức Giáo hoàng Phaolô VI 
ban hành năm 1975 được tu chỉnh và bổ túc bằng Tông huấn “Universi Dominici 
Gregis” (Mục tử toàn thể đoàn chiên Chúa) do ĐGH Gioan Phaolô II ký ban 
hành ngày 22-2-1996. Tông hiến này quy định chỉ có một cách bầu duy nhất là 
bỏ phiếu kín sau khi đã cân nhắc kỹ càng. Các vị hồng y sẽ viết tên người mình 
muốn bầu vào trong một lá phiếu có in hàng chữ Latinh “Eligo in summo 
Pontifice” (Tôi xin bầu lên chức vị Giáo hoàng), gấp lá phiếu lại làm bốn, giơ 
cao lên và từng vị đặt trên Chén Thánh lớn trên bàn thờ. 

Trong lịch sử của Giáo Hội trong 9 thế kỷ gần đây, có 3 cách bỏ phiếu đã từng 
được áp dụng. 

Thể thức bỏ phiếu thứ nhất là “acclamation” (tung hô) trong đó các vị bộc phát 
xướng tên của vị mà mình muốn bầu Giáo hoàng. Thể thức thứ hai là 
“commission” (uỷ quyền) trong đó các vị hồng y uỷ quyền cho một uỷ ban tối 
thiểu là 9 vị hồng y và tối đa là 15 vị hồng y và hứa tuân phục kết quả do uỷ ban 
này chọn ra. Trong thực tế, từ cuối thế kỷ thứ 14 đến nay, cả hai cách này đều 
không còn được áp dụng. 

Cuộc họp của các hồng y bầu Giáo hoàng vào tháng 11-1268 tại thành Viterbo 
(phía bắc thành phố Roma) kéo dài trong mấy tháng trời mà không có kết quả. 
Dân chúng thấy các vị hồng y nhóm họp bầu mãi mà không chọn được Giáo 
hoàng, họ đã lấy chìa khoá và khoá chặt dinh thự nơi các vị hồng y họp. Nhưng 
cũng không có kết quả, nên họ giảm phần ăn, chỉ cung cấp nước lã và bánh mì 
cho các vị mà thôi. Cuối cùng, mất gần 3 năm, vào tháng 9-1271 mới bầu được 
Giáo hoàng, đó là Đức Giáo hoàng Gregory X.  
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Rút kinh nghiệm, Đức Gregory X khi lên ngôi đã thiết lập Mật tuyển viện – 
conclave, nguyên ngữ Latinh là cum-clave (với chìa khoá) vào năm 1274, nhấn 
mạnh đến việc giữ kín về tất cả mọi sự việc diễn ra kể từ lúc các hồng y được 
thông báo về cái chết của Đức Giáo hoàng cho tới khi bầu cử được vị Giáo 
hoàng mới. Ngài còn ra chỉ thị từ ngày đó trở đi các cuộc bầu Giáo hoàng phải 
được tổ chức tại một nơi đóng kín nghiêm ngặt, và các vị hồng y phải sống trong 
điều kiện ăn ở tương đối vừa phải. 

Khói trắng sẽ bốc lên ở đây báo hiệu đã bầu được Giáo hoàng mới.  

Cuộc bầu Giáo hoàng thứ nhất theo chỉ thị này vào năm 1303, bầu ra Đức Giáo 
hoàng Bênêđictô XI. Sau cuộc bầu cử 1303, có thêm vị Giáo hoàng khác tại 
thành Avignon ở Pháp. Cuộc bầu Giáo hoàng kế tiếp tại Roma vào năm 1378 khi 
chọn ra Đức Giáo hoàng Urbanô VI. Sau đó có khoảng trống một thời gian lâu 
mới có cuộc bầu Giáo hoàng tại Roma vào năm 1455 để bầu cử Đức Giáo hoàng 
Calllistus III. Năm 1800, Đức Giáo hoàng Piô VII được bầu tại thành Venice chứ 
không phải tại Roma. 4 cuộc bầu Giáo hoàng sau đó được đưa về Roma, nhưng 
tại Điện Quirinal Palace, nay là Dinh của Tổng thống Italia.  

Năm 1870, Điện Quirinal Palace trở thành Dinh cư trú của Vua Italia, vì sau khi 
thống nhất các tiểu vương quốc của Italia thì Roma được chọn làm thủ đô của 
nước một quốc gia Italia thống nhất. 

Vào năm 1878, cuộc bầu Đức Giáo hoàng Lêô XIII diễn ra trong thành Vatican. 
Và cuộc bầu Giáo hoàng vào ngày 18-4-2005 là cuộc bầu Giáo hoàng lần thứ 54 
xảy ra tại Điện Sistine bên trong thành Vatican.  

Trong quá khứ có những cuộc bầu Giáo hoàng rất lâu và khó khăn. Đôi khi có 
những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc chọn lựa và bầu Giáo hoàng. Đó là 
các vua chúa các nước ở châu Âu muốn ảnh hưởng, làm áp lực và có khi còn 
muốn khống chế để bầu ra người mà các vua đó ưa thích.  

Một yếu tố khác nữa là khi đó không có phương tiện thông tin hữu hiệu, sau khi 
bầu xong Giáo hoàng thì nhiều vị hồng y sống ở xa mới được tin về vị Giáo 
hoàng đã chết, nên không thể tham dự cuộc bầu Giáo hoàng được. 

Thế kỷ 20 có 8 cuộc bầu Giáo hoàng, điểm qua các cuộc bầu cử này, phần nào 
thấy được những yếu tố lịch sử của Mật tuyển viện.  

1. Tháng 8-1903, 62 vị hồng y họp để bầu ra người kế vị Đức Lêô XIII. Đây là 
cuộc bầu Giáo hoàng cuối cùng có thế quyền ảnh hưởng vào. Khi đó, các Vua 
nước Áo, Vua nước Pháp và Vua nước Tây Ban Nha còn đang có quyền “veto” 
(quyền phủ quyết) các ứng cử viên Giáo hoàng. Chính vì thế, Vua nước Áo đã 
dùng quyền này loại trừ một ứng cử viên rất vượt trội là Hồng y Mariano 
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Rampolla. Sau này người ta không biết rõ ràng Hồng y Rampolla có phải là 
người mà các vị hồng y khác chọn làm Giáo hoàng hay không. Thế nhưng trong 
cuộc bầu này, Hồng y Giuseppe Sarto đã trở thành Giáo hoàng Pius X. Thời gian 
Mật tuyển viện họp bầu là 4 ngày. Sau khi lên ngôi Giáo hoàng, việc đầu tiên vị 
Giáo hoàng này làm là viết một sắc lệnh huỷ bỏ đặc quyền “veto” của các vua. 
Về sau Đức Piô X đã được phong Thánh.  

2. Năm 1914, những ngày đầu của Chiến tranh Thế giới I, Đức Giáo hoàng Piô X 
băng hà, có 57 vị hồng y họp bầu Hồng y Giacomo Della Chiesa lên ngôi Giáo 
hoàng sau 3 ngày, qua 10 lần bỏ phiếu, tước vị là Giáo hoàng Bênêđictô XV. 
Đức Hồng y Chiesa khi đó không phải là ứng cử viên sáng giá và trong danh 
sách “papabili”, nhưng khi đó ngài là Tổng Giám mục thành Bologna, được coi 
là nhà ngoại giao khéo léo, một khả năng hữu dụng để ngài dẫn dắt Giáo Hội trải 
qua cơn khủng hoảng Âu châu đang phân hoá và khó khăn vì cuộc đại chiến. 

3. Cuộc bầu Giáo hoàng năm 1922 được coi là cuộc tranh cử giữa hai nhân vật 
nổi bật trong Giáo triều Vatican: một bên là Hồng y “bảo thủ” Merry del Val, 
bên kia là Hồng y “cấp tiến” Gasparri. Cuộc bầu cử vì thế kéo dài 5 ngày. Sau 
đợt bỏ phiếu lần thứ 14 (lần bầu lâu nhất thế kỉ 20) mới chọn được Đức Hồng y 
Achille Ratti của thành Milan và ngài lên làm Giáo hoàng Piô XI. Trong lần bầu 
cử này, các vị hồng y Hoa Kỳ không tham dự được vì họ đã không tới Roma 
trước 10 ngày khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu diễn ra.  

4. Cuộc bầu Giáo hoàng năm 1939, châu Âu sắp bước vào cuộc Thế chiến II. 
Lần bầu cử này, một nhân vật rất được tín nhiệm và tin tưởng với các hồng y: 
Hồng y Eugenio Pacelli lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao Toà Thánh và trước đây 
từng là Sứ thần Toà Thánh tại Đức. Tuy có câu nói “Đi vào là Giáo hoàng mà ra 
khỏi phòng họp vẫn là Hồng y”, nhưng luật trừ này đã dành cho Đức Hồng y 
Pacelli. Chỉ sau 2 ngày, qua 2 lần bỏ phiếu, 63 vị hồng y đã chọn ngài làm Giáo 
hoàng Piô XII. Thực ra, Đức Piô XII đã được 2/3 số phiếu trong vòng bỏ phiếu 
thứ 2 nhưng ngài yêu cầu bỏ phiếu lại để xác nhận. Đức Giáo hoàng Piô XII là vị 
nổi bật trong kỳ bầu Giáo hoàng lần đó nên chỉ không đầy 26 giờ đồng hồ Mật 
nghị đã có kết quả. Đây là Mật nghị ngắn nhất trong lịch sử các cuộc Mật nghị 
bầu Giáo noàng.  

5. Trước cuộc bầu Giáo hoàng vào năm 1958, ai cũng để ý tới tên tuổi của vị 
Tổng Giám mục Giovanni Battista Montini thuộc thành Milan, dù lúc đó ngài 
vẫn chưa phải là một hồng y. Ngài là nhân vật lừng lẫy và tài danh. Ai cũng đoán 
là ngài sẽ là Giáo hoàng. Thế nhưng khi 51 vị hồng y vào phòng họp bầu, sau 4 
ngày, các ngài đã chọn Hồng y Thượng phụ Giáo chủ thành Venice là Angelo 
Roncalli. Sau cuộc bầu các nhà phân tích nhận định rằng: các hồng y đã chọn 
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một nhân vật tuổi có vẻ cao (77 tuổi) vì hy vọng một triều đại Giáo hoàng ngắn 
ngủi chuyển tiếp mà thôi. Thế nhưng các nhà phân tích cũng sai. Triều đại của 
Đức Gioan XXIII đã xảy ra một biến cố rất lớn và có tầm ảnh hưởng quan trọng 
trong lịch sử Giáo Hội, đó là ngài triệu tập Công đồng Vatican II đưa Giáo Hội 
nhập cuộc vào thế giới tân tiến của thời đại ngày nay.  

6. Năm 1963, cuộc bầu Giáo hoàng diễn ra giữa lúc Công đồng Vatican II còn 
nhóm họp. Lần này, người ta lại hướng về Tổng Giám mục Montini thành Milan. 
Đức Montini được quan niệm là nhà lãnh đạo lý tưởng để hướng dẫn Giáo Hội 
qua những thay đổi nội bộ. Lần họp bầu này số hồng y đã tăng thêm nhiều, tất cả 
gồm 80 vị và các vị đại diện cho nhiều quốc gia, số hồng y người Ý đã giảm 
xuống trông thấy. Tuy nhiên, người ta cũng đoán trúng, sau 3 ngày Mật tuyển 
viện họp bầu, Đức Hồng y Montini đã được chọn làm Giáo hoàng với danh hiệu 
là Phaolô VI.  

7. Khi Giáo hoàng Phaolô VI qua đời, Hồng y đoàn đã tăng thêm và càng có tính 
cách quốc tế hơn. Đức Phaolô VI cũng đặt ra luật lệ là các hồng y trên 80 tuổi sẽ 
không được tham gia Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng, tuy vậy số hồng y dưới 80 
tuổi tất cả là 111 vị đã họp bầu tân Giáo hoàng vào tháng 8 năm 1978. Đây là 
cuộc bầu Giáo hoàng quan trọng ngay sau Công đồng Vatican II, trong thời đại 
mà phương tiện du lịch quốc tế mau chóng đưa con người gần lại với nhau hơn, 
các phương tiện truyền thông cũng đang trên đà phát triển mạnh, cuộc bầu Giáo 
hoàng lần này kéo sự chú ý của toàn thế giới. Thế giới của các vị hồng y lan rộng 
tới các lục địa. Các hồng y qua Công đồng Vatican II đã có dịp làm quen và biết 
nhau nhiều hơn, hiểu thêm về các vấn đề của thế giới thứ ba và sự tiến triển ngày 
càng bột phát của kinh tế và thương mại. Chủ nghĩa thực dân đã chấm dứt, 
nhưng các nước giàu và nghèo lại có thêm khoảng cách sâu rộng thêm. Các Giáo 
hội địa phương qua các Thượng Hội đồng muốn chia sẻ với thế giới hoàn vũ. 
Trong bầu khí đó việc tìm chọn ra một Giáo hoàng tương lai với những đức tính 
và tài năng đáp ứng cho thới đại mới càng trở nên quyết liệt hơn, thao thức 
hơn… Tên vị Hồng y được nhắc tới nhiều nhất trong giai đoạn này là Hồng y 
Giuseppe Siri thành Genoa. Thế nhưng kết quả cuối cùng của cuộc bầu sau 2 
ngày được trao về cho Hồng y Thượng phụ Giáo chủ thành Venice là Hồng y 
Albino Luciani. Ngài lấy tên hiệu là Gioan Phaolô I. Cuộc bầu diễn ra trong 
không khí nóng nực của mùa hè. Thật khó chịu và khổ sở cho các hồng y phải 
sống ngay tại Nguyện đường Sistine chật chội và thiếu phương tiện!  

8. Triều đại của Đức Gioan Phaolô I chỉ kéo dài có 33 ngày. Có lẽ vì vậy mà lần 
này, các hồng y nghĩ đến một vị Giáo hoàng tương lai trẻ trung hơn, mạnh khoẻ 
hơn hầu đương đầu được với những đòi hỏi của thời đại mới. Tháng 10-1978, khi 
có cuộc bầu Giáo hoàng người ta lại cũng nhắc tới tên tuổi Hồng y Siri 
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thành Genova và Hồng y Benelli của Florence. Thế nhưng sau 3 ngày Mật tuyển 
viện nhóm họp, kết quả thực bất ngờ khi tân Giáo hoàng là người Ba Lan, báo 
giới và dân chúng chưa từng nghe tên tuổi vị này. Đối với các vị hồng y khác thì 
vị Hồng y người Ba Lan có tên là Karol Wojtyla đã làm cho các vị có ấn tượng 
rất đặc biệt, vì trong thời gian họp Công đồng Vatican II, Hồng y Woytyla đã có 
những đóng góp đáng kể và nhất là ngài đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Krakow 
của ngài rất thành công. Vị tân Giáo hoàng lấy tên là Gioan Phaolô II đến từ một 
nước xã hội nhủ nghĩa, trẻ trung, đầy nhiệt huyết, bình dân, đạo đức, thực sự đã 
làm thay đổi bộ mặt của Giáo hội trong thời điểm mà thế giới và xã hội khắp nơi 
có những thay đổi mạnh mẽ, phi thường về mọi mặt. Vị Giáo hoàng đầu tiên sau 
455 không phải là người Ý này đã biến đưa Giáo hội nhập cuộc vào thế giới biến 
đổi hiện nay.  

Cuộc bầu vừa qua, các hồng y phải sống trong bầu khí nóng bức chật chội, nên 
khi lên ngôi, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho xây nhà trọ Santa Martha tại nội 
địa cấm thành Vatican. Nhà này có cả hơn 100 phòng làm nơi cho các hồng y cư 
trú trong suốt thời gian các ngài họp bầu vị tân Giáo hoàng. Những hồng y thuộc 
Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng ngày 18-4-2005 là những người đầu tiên sống 
trong nhà trọ này. 

Theo EMTY 20-02-2013 
 
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC ĐÃ CÓ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ 
  
Hôm 28-02-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ 
nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là Giám đốc 
Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, làm Giám mục 
phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala. 
  
Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 02 tháng 03 năm 
1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. 
      - Học Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu (1961-1964), Đại 
chủng viện Sài Gòn (1964-1965), và Đại học giáo hoàng Roma (1965-1971). 
      - Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 03 năm 1971, trong Tổng giáo phận Sài 
Gòn. 
      Sau khi chịu chức linh mục, ngài giữ các trách vụ: 
      - 1971-1976: Du học Roma và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học 
Alfonsianum, cư ngụ tại Đại học giáo hoàng Thánh Phêrô; 
      - 1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền 
giáo Quốc tế (C.I.A.M.); 
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      - 1980-2009: Giáo sư tại Phân khoa Truyền giáo - Đại học giáo hoàng 
Urbano, và Viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo; 
      - 1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI; 
      - 1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học giáo hoàng Gregoriana, cư 
ngụ tại Đại học giáo hoàng Urbano; 
      - 1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ 
Giáo sĩ; 
      - 1992-2001: Thành viên Tổ chức “Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa 
Thánh về Đối thoại Liên tôn; 
      - 1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Năm Thánh 2000; 
      - 1999-2005: Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải 
ngoại, tại Bộ Truyền giáo; 
      - 2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn; 
      - Từ năm 2010: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 
Đây là bổ nhiệm giám mục cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trước 
khi Ngài từ nhiệm sứ vụ Giáo hoàng. 

 
Giáo phận Hải Phòng chia sẻ với người nghèo khó nhân dịp xuân Quý 
Tỵ 
18/02/2013/ Những ngày Tết cận kề, ai lấy đều rộn ràng chuẩn bị những 
món quà thật ý nghĩa để trao tặng nhau, khiến cho người tặng và người được 
nhận đều cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. 
Tại Hải Phòng, Vị Chủ Chăn Giáo Phận cùng với Ban bác ái xã hội, quý 
linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã chuẩn bị rất nhiều món quà dành tặng cho 
những anh chị em nghèo khó, kém may mắn, không chỉ có món quà tinh 
thần mà còn cả những món quà vật chất gói trọn những sự yêu thương, chia 
sẻ của hết mọi người trong giáo phận. 
Ngay từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch, theo lời mời gọi của Đức Cha 
Giuse, “chia sẻ với người nghèo trong dịp tết” tại các giáo xứ, mỗi gia đình 
góp gạo để làm việc bác ái, vì vậy mà, hết thẩy người nghèo trong các giáo 
xứ đều có quà. Ngoài ra có rất nhiều giáo xứ, còn gửi gạo về Tòa giám mục, 
để Ban bác ái xã hội - Caritas giáo phận chia sẻ với những người nghèo khổ, 
bệnh tật, kém may mắn. 
Ngày 16/1/2013 những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi huyện đảo Cát 
Hải – Cát Bà xa xôi được đón Xuân sớm hơn các nơi khác, khi họ được Cha 
giám đốc Caritas cùng với nhân viên đem đến tặng những chiếc bánh chưng 
xanh cùng với món quà của quý ân nhân dành tặng. 
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Tiếp đến ngày 19/01/2013  Caritas giáo phận đã trao tặng ngôi nhà tình 
nghĩa cho gia đình ông Đặng Văn Lý ở Quận Ngô Quyền có hoàn cảnh khó 
khăn, với lòng nhiệt thành của những người thợ công giáo, sau những ngày 
gấp rút xây dựng với mong muốn dành tặng cho họ niềm vui thật trọn vẹn 
kịp đón Xuân Qúy Tỵ 2013. 
Ngày 23/1/2013 Đức Cha cùng với quý Cha trong Ban giám đốc và quý ân 
nhân đã đến thăm, tặng quà, tổ chức hội chợ và ăn tết với anh chị em bệnh 
nhân phong Chí Linh – Hải Dương khiến cho mỗi bệnh nhân đều cảm thấy 
như được đón Xuân với những người thân yêu trong gia đình họ. 
Ngày 26/1 Caritas đã gửi 10 chiếc xe lăn tới 10 bệnh nhân khuyết tật có 
hoàn cảnh khó khăn đang phải nằm liệt giường, giúp họ có thể đón ánh nắng 
của những ngày đầu Xuân mới này. 
Tiếp đến ngày 27/1/ và ngày 3/02/2013 giáo xứ An Hải cùng với Nhóm 
ve chai nhân ái Hải Phòng có chương trình hội trợ dành cho người có 
HIV/AIDS và người nghèo được diễn ra tại giáo xứ An Hải, với không khí 
thân tình, ấm áp và vui tươi. 
Ngày 28/1/2013, mặc dầu rất bận rộn với những chương trình của ngày tết, 
sau khi nghe tin nhà thờ Ngọc Lâm giáo phận Bắc Ninh bị sập, Cha giám 
đốc Caritas  giáo phận đã cùng với Cha giám đốc Caritas Thái Bình, Cha 
phó giám đốc, nhân viên và tình nguyện viên tới tận nơi thăm hỏi và chia sẻ 
với các nạn nhân. 
Ngày 01/02/2013 Những trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, khiếm 
thính, khiếm thị, cũng được đón nhận những món quà của rất nhiều quý ân 
nhân gửi đến qua Caritas giáo phận, các em là những trẻ kém may mắn nhờ 
có sự yêu thương của mọi người và sự tận tình thầy cô từng ngày chiến đấu 
với bệnh tật để dành lại sự sống. 
Chương trình cuối cùng Caritas Hải Phòng thực hiện trong năm 2012 (âm 
lịch) khi ngày 28/12 (8/2) Caritas giáo phận đã đến với bệnh nhân tại bệnh 
viện Việt – Tiệp, tặng những phần quà nhỏ bé cùng với túi lì xì chúc tuổi các 
bệnh nhân, động viên họ khi phải đón giao thừa tại bệnh viện cảm thấy vui 
hơn. 
Trong dịp tết này, Caritas cũng giúp tăng vốn cho các hộ gia đình buôn bán 
nhỏ khu vực thuyền chài có vốn mua thêm hàng bán trong dịp tết này. 
Những việc làm trên chỉ là món quà rất nhỏ mà Chúa muốn gửi đến những 
người nghèo khó qua Ban bác ái xã hội và mọi thành phần trong giáo phận 
Hải Phòng nhân dịp Xuân Qúy Tỵ 2013, như tình yêu thương của Thiên 
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Chúa luôn muốn đem niềm vui, niềm hạnh phúc đến với những người nghèo 
khổ, kém may mắn. 
Hy vọng, trong năm Đức Tin 2013 Thiên Chúa sẽ tiếp tục dùng mọi thành 
phần trong giáo phận để chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ 
giúp họ cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống, để Đức Tin luôn 
được thể hiện rõ nét qua Đức Mến. 

Caritas Hải Phòng 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 
Tượng thánh du Đức Mẹ Fatima thăm giáo xứ Blessed Teresa of 
Calcutta 
Thứ hai 4/3/2013 Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du sẽ đến Giáo Xứ Blessed 
Teresa of Calcutta. 
Giờ cầu nguyện với Mẹ Fatima dành riêng cho CĐ ĐMLV: 2:30-3:30 pm 
Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự. 
 
NGÀY XUÂN CHÚC GIÁO XỨ Đ.M. LA VANG 
Xuân về nắng ấm lộc non 
Mái hiên che khuất nắng bên ánh vàng 
Giáo dân từ tốn bao khoan 
Tông đồ mục vụ chuyên cần giảng rao 
Xuân là biển rộng trời cao 
Là muôn ý sống cho bao nụ cười 
Nhưng mùa xuân lại mau trôi 
Đưa tình thương trải tô thêm ngọt ngào 
Chúc xuân mới Cha nhiều sức khỏe 
Tương lai dài Cha mãi trẻ ra 
Cậy nhờ ơn chúa phép trên 
Dắt dìu dân chúa tiến lên đồng hành 
Cha Trọng chánh xứ Cộng Đoàn 
Cha cùng dân chúa gặp nhiều khó khăn 
La Vang Xứ, Cha thật vất vả 
Giúp con chiên cả đạo lẫn đời 
Cha còn chia ngọt sẻ bùi 
Tiết canh rựa mận Cha cùng nâng ly 
Cha Trọng hướng dẫn đường đi 
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Bước theo chân chúa trái tim nhân lành 
Bà Oanh Chủ Tịch Cộng Đoàn 
Dấn thân mục vụ lo toan trong ngoài 
Giáo dân ai cũng biết là… 
Nguyện xin thiên chúa xuống Bà ơn trên 
Chúc Ca Đoàn Ông Trưởng giỏi tài 
Nhịp nhàng cung điệu tuyệt giai 
Đẹp lời thấm cả mọi phần 
Đoàn chiên sống đạo tinh thần hăng say 
Chúc dân chúa La Vang thắng vội 
Cố trưởng thành trên bước đường dài 
Rao truyền lời chúa triển khai 
La Vang lớn mạnh tương lai huy hoàng 
Giáo Xứ La Vang phân ranh giới 
Thuộc xã nhỏ trong Quận Riverside 
Cao nguyên thành phố lai rai 
Nơi này có chỗ đánh bài Chăng Ga (Pechanga) 
Là Giáo Xứ Việt Nam nhỏ nhất 
Sơ lược qua ghi chép mấy vần 
Nghề nghiệp đa số nông dân 
Làm nail nuôi vịt trồng rau là mầu 
Westminter thuận đường bỏ mối 
Hàng giao đi sớm tối vẫn tươi 
Gia đình rộn rã tiếng cười 
La Vang Giáo Xứ Chúa Trời ban cho 
 Tác giả: Nguyễn Cao Ngọc Lan 
 
Quỹ Phát triển Giáo phận DDF  
Chúng ta là một cộng đồng các tín hữu đã được kêu gọi qua lời hứa của Bí 
Tích Rửa Tội để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh và phục vụ cộng 
đoàn Dân Chúa thông qua lời cầu nguyện, qua việc hỗ trợ tài chính, và qua 
việc truyền giáo. 
DDF là Quỹ Phát triển Giáo phận, là một lời kêu gọi hàng năm từ 1/1-12/31 
nhằm huy động khoảng 8 triệu USD để cung cấp nguồn tài trợ chánh chính cho 
nhiều Bộ và nhiều dự án, hầu giúp phương tiện cho các giáo dân làm những công
tác trong Giáo Phận San Bernardino tại 93 giáo xứ và 4 cơ sở truyền giáo, phục 
vụ gần 1,2 triệu người Công giáo. DDF là một lời nhắc nhở hàng năm và là lời 
mời gọi sống lời hứa của Bí Tích Rửa Tội bằng cách quyên góp từ các giáo dân 
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trong nhà thờ đóng góp một khoản đầu tư tài chính tinh thần. 
 
Tại sao tôi phải tham gia DDF? 
Như những mẫu gương sống động của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay, 
đức tin của chúng ta được đặt sống trong một cộng đồng tín hữu. Không ai 
có thể nói mình theo Chúa Kitô mà đứng riêng rẽ một mình. Chúng ta được  
nối kết với nhau trong nhiệm thể Chúa Kitô. Là một thành viên của cộng 
đồng Công giáo, món quà dâng hiến của chúng ta cho dù hàng ngàn, hàng 
trăm, hoặc chỉ một vài đô la đều không thành vấn đề vì đó là tặng phẩm của 
chính chúng ta; hãy luôn luôn ghi nhớ câu chuyện của bà góa trong Phúc  
Âm đã cho tất cả những gì bà có. 
 
Tôi nhận được gì khi tham gia DDF? 
Cuộc sống của chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa và có mục đích khi chúng ta trở 
nên một thành phần của một cái gì đó lớn hơn bản thân mình. Là một thành 
viên của cộng đồng Công giáo, việc dâng hiến cho Quỹ  DDF giúp chúng ta 
cơ hội chia sẻ một cái gì đó mạnh mẽ và trường tồn cho sự vinh danh Thiên 
Chúa, và Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta nhiều phước lành. Hãy luôn luôn ghi 
nhớ điều này, "Thiên Chúa sẽ không bao giờ nhường bước trước lòng quảng 
đại của chúng ta dành cho Ngài!" 
 
(Dung Nguyễn chuyển ngữ theo lời đề nghị của cha xứ Tom Burdick) 
 

VƯỜN ADONG & EVA 
 

NHỮNG KHÁC BIỆT NƠI NGƯỜI VỢ 
Những ngày hẹn hò đã qua. Những giây phút thần tiên của tuần trăng mật 
cũng đã hết. Bây giờ là cuộc sống chung mà đôi vợ chồng trẻ phải giáp mặt 
và cùng nhau xây dựng. Thực tế trước tiên mà họ phải đương đầu chính là 
những khác biệt giữa hai người. 
Lâu đài tình yêu không chỉ được xây dựng bằng những viên gạch đồng điệu 
với nhau mà còn cần có những thứ vật liệu khác nhau nữa. 
Do đó, nguyên tắc tối quan trọng để xây dựng đời sống chung là ý thức được 
sự khác biệt của nhau, và chấp nhận sự khác biệt ấy như một kho tàng giúp 
phong phú hóa lẫn nhau. 
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1. Với người chồng trẻ, chúng tôi xin phép khuyên ngay điều này: Họ cần 
tâm niệm rằng người vợ có những điểm hoàn toàn khác biệt với họ. Chỉ khi 
nào chấp nhận sự thật ấy thì người chồng mới thấy rằng hiểu vợ mình là một 
điều cần thiết.  
Hiểu vợ mình hay nói chung, hiểu một người đàn bà là chấp nhận rất nhiều 
điều mà người đàn ông chỉ có một ý niệm lờ mờ. Những người chồng bắt 
đầu tỏ ra hờ hững và vô tình kể từ lúc họ cho rằng chuyện của vợ mình là 
chuyện vớ vẩn, hoặc vợ mình là người kém hiểu biết. 
Thật ra người vợ có cái lý của họ. Những gì mà người chồng cho là vô lý 
nơi vợ mình, thực ra chỉ là những điều mà ông ta không hiểu hoặc không 
muốn hiểu. Lắm khi người đàn bà tỏ ra vô lý để buộc người chồng phải xử 
sự như một người đàn ông. 
Tiếng “không” mà đôi khi người vợ phải thốt lên với chồng là một dấu hiệu 
rõ ràng cho thấy rằng ông không thể xử sự với vợ chỉ bằng lý luận khúc 
chiết của ông, mà trái lại còn phải có tình thương, có sự cảm thông hơn, có 
sự khoan nhượng hơn. 
Người vợ nói “không” là để thách thức người chồng để ông xử sự như một 
người chồng. Kỳ thực như một tác giả đã nói: “Người đàn ông chỉ thực sự là 
đàn ông khi có người đàn bà”. Người chồng chỉ thực sự là người chồng khi 
có sự thách thức của người vợ. 
Người chồng đừng bao giờ quên rằng: người vợ, tự bản chất, mong muốn 
cho những người thân của mình được hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên theo cách 
thế của đàn bà. Khi mong muốn cho người thân của mình được hạnh phúc, 
người đàn bà cũng có thể tỏ ra độc tài như là muốn mọi người phải làm theo 
ý của mình. 
Thế nhưng cái ý muốn làm cho người khác được hạnh phúc và bắt người 
khác phải làm theo ý mình thực ra cũng là một hình thức dâng hiến của 
người đàn bà. 
Người ta thường nói: người đàn bà thường hành động bằng tình cảm hơn 
bằng lý trí. Đó là lý do khiến người đàn bà dễ khăng khăng với lập trường 
của mình hơn. “Vợ muốn là trời muốn” là thế. 
Khác với đàn ông, người đàn bà nhìn vào thực tế bằng một cái nhìn phân 
tích. Họ dừng lại ở những đặc điểm nhỏ và chi tiết của sự vật, do cảm tính 
thúc đẩy và hướng dẫn. Cái nhìn của đàn bà về cuộc sống thường nồng 
nhiệt, hăng say hơn cái nhìn của người đàn ông. Họ dễ cảm xúc hơn đàn ông 
khi đứng trước nỗi khổ của người khác. 
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Người ta gọi cái nhìn của đàn bà là cái nhìn trực giác. Nghĩa là đàn bà nhìn 
xuyên suốt qua bản chất của sự vật và thích nghi với thực tế dễ dàng hơn 
đàn ông. Chính vì cái nhìn trực giác ấy mà có lẽ tính khí của đàn bà dễ thay 
đổi hơn đàn ông. 
 
2. Trong một đại hội Y Khoa Quốc Tế mới đây, người ta khẳng định rằng cơ 
thể của người đàn bà bù đắp cho sự yếu đuối của bắp thịt bằng hiệu năng của 
những giác quan và hệ thống thần kinh. Do đó, thực là sai lầm khi cho rằng 
có một phái mạnh và một phái yếu. 
Lịch sử Việt Nam cũng như thế giới, và nhất là lịch sử Giáo Hội cho chúng 
ta thấy rằng có biết bao người đàn bà đã viết lên những trang sử oai hùng, 
hoặc chính nhờ những người đàn bà mà người đàn ông mới có thể có những 
thành công hiển hách.  
Tác giả Asler Montéguy trong một quyển sách nhan đề “Sự trổi vượt của 
đàn bà” đã viết như sau: 
“Đàn bà yêu thích những gì thuộc về nhân tính. Người đàn ông, nói chung, 
có thái độ ngược lại. Đàn ông hành động như thể họ không được yêu thương 
đầy đủ, như thể họ phải chịu những uất ức làm phát sinh trong tâm hồn họ 
sự thù ghét. Trở nên gây hấn, người đàn ông cho rằng sự gây hấn là một đặc 
tính tự nhiên, và đàn bà là những kẻ thấp hèn bởi vì họ tử tế và hòa nhã. Sự 
trổi vượt của người đàn bà trên người đàn ông được thể hiện trong sức mạnh 
yêu thương của họ, cũng như sức đẩy nội tại khiến họ có thái độ hợp tác hơn 
là gây hấn”. 
Chúng ta đừng quên rằng sức đẩy yêu thương và cộng tác là điều tự nhiên 
của tâm hồn con người. Sự sống còn và định mệnh của nhân loại tùy thuộc ở 
tình yêu và sự tương trợ. Vai trò của người đàn bà chính là dạy cho người 
đàn ông sống nhân bản, sống nên người hơn. 
Một tác giả đã ví von như sau: Người đàn bà đối với người đàn ông cũng 
như con số không đối với những con số khác. Tự nó số không chẳng có giá 
trị nào. Nhưng thêm vào đó một đơn vị nó sẽ tăng gấp mười lần giá trị của 
một con số. 
 
3. Đời sống Hôn Nhân là khởi đầu của một cuộc khám phá. Yêu nhau, nên 
một với nhau, không có nghĩa là xóa bỏ mọi khác biệt, cũng không có nghĩa 
là bắt người khác phải nên giống mình. Sự hòa hợp chỉ có khi hai bên biết 
tôn trọng những khác biệt của nhau. Mãi mãi người phối ngẫu vẫn là một 



 21

mầu nhiệm để chiêm ngưỡng. 
Bao lâu người chồng ý thức rằng vợ mình có những khác biệt trong sự suy 
nghĩ, trong hành động, trong cách cư xử, và cố gắng để tôn trọng và hoà hợp 
với những khác biệt ấy thì đó là dấu chỉ cho thấy người chồng còn tha thiết 
với tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. 
Trái lại, khi người chồng không nhìn nhận những khác biệt ấy và cưỡng 
bách người vợ phải khuôn rập theo cách suy nghĩ, hành động và ý muốn của 
mình, lúc đó sẽ không còn có tình yêu nữa mà chỉ còn là sự nô lệ và sợ hãi. 
Khởi đầu cuộc sống vợ chồng, người chồng trẻ nên tâm niệm mỗi ngày rằng 
vợ mình có những điểm khác biệt với mình, và những khác biệt ấy không 
phải là một cản trở cho tình yêu, mà trái lại là một yếu tố giúp cho mình 
được thêm phong phú, và cần thiết cho việc vun xới và củng cố tình yêu vợ 
chồng. 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 Những Giấc Mơ 
(Viết nhân chuyến đi Đài Bắc, một lần được nghe 
tâm sự của một cô dâu ViệtNam.) 
 
Có lúc trăng soi dạng lưỡi liềm, nhọn như dao, 
không khắc vào tim mà lòng vẫn nhói đau. Cũng 
có lúc trăng chênh chếch như giọt nước mắt 
khổng lồ thổn thức giữa bầu trời hiu quạnh đen 
tuyền màu u uẩn. Bao tiếng gió miên man rầm rì 

giữa hàng cây lá vẫn không làm trăng tươi. Trăng ủ rũ, trăng tư lự, trăng 
ngẩn ngơ buồn, trăng soi rọi tâm tư lũ con gái chúng tôi. 
Tôi nằm bên chồng, nghe tiếng ngáy đều của anh mà thấy lẻ loi, cô độc vô 
cùng. Chợt thấy thương má, thương mình. Má đã bao nhiêu năm nằm một 
mình, hẳn má thấy lạnh lẽo, cô đơn trong đêm về tịch mịch. Nhưng còn tôi, 
hơi thở của chồng xoắn xít quanh đây mà sao sương đêm vẫn hoang lạnh? 
Tôi phải tập yêu chồng tôi, vị cứu tinh cho đời sống chật vật của gia đình 
tôi. Điều này trên lý thuyết cũng không khó lắm. Nhưng trong trái tim ngoan 
cố của tôi, cho đến bây giờ sự biết ơn vẫn còn rõ nét hơn nỗi rạo rực yêu 
tương. 
 
Tôi như hàng vạn người con gái Việt Nam về quê hương chồng Đài Bắc này 



 22

để tìm một lối thoát cho cuộc sống vô vọng đã đeo đuổi chúng tôi ngay từ 
thuở lọt lòng. Quê mẹ nghèo quá, bàn tay mẹ gầy guộc quá, vì thế dù lòng 
mẹ có thật bao la cũng không giữ được lũ con gái chúng tôi ở lại vùng đất 
quê hương. 
 
Tôi ra đời sau thời chinh chiến. Nhưng má luôn đăm chiêu thở dài, hòa bình 
đã về nhưng sao đất nước lại đìu hiu tiêu điều hơn lúc nào hết. Ánh mắt má 
ngày càng da diết nỗi sầu muộn. Sau ngày thống nhất là ngày hận thù được 
thăng hoa, ba phải đi vào tù cải tạo. Má là cô giáo một trường tiểu học. Đất 
nước thanh bình, ai cũng nghèo, người ta cần gạo cơm chứ đâu cần chữ 
nghĩa nữa. Má như một kẻ thua trận, gồng gánh đưa lũ con về quê ngoại. Má 
giã từ Sài Gòn nhốn nháo, giã từ dĩ vãng, giã từ cuộc sống an bình ngày xưa. 
Má tảo tần nuôi con, nuôi chồng. Rồi ba cũng về sau những tháng ngày lao 
tù học làm người của xã hội chủ nghĩa. Rồi tôi ra đời. Và rồi ba lại ra đi 
kiếm tìm tự do trên những con tàu chơi vơi. Ba đi tìm tương lai cho cả gia 
đình, nhưng ba đã không bao giờ trở lại. Ba đã yên nghỉ trong lòng đại 
dương. Đã không còn phiền não, không còn trầm tư trong đôi mắt ôn nhu 
ngày nào. Chỉ thương cho Ba, ra đi trước khi được về thăm quê nội ở 
bên kia bờ Bến Hải. (Tôi đã được nghe chuyện kể về một dòng sông nhỏ 
nhưng đã có một thời là lằn ranh ngăn cách lãnh thổ độc tài phía Bắc và 
vùng đất tự do phương Nam). Ba ghé nhân gian ngắn ngủi nhưng để lại nỗi 
đau dài cho người cô phụ. Nụ cười hiếm hoi trên môi má đã tắt lịm từ ngày 
ba vĩnh viễn ra đi. Má vượt qua nỗi chết của tâm hồn, gắng gượng sống cho 
đàn con. 
Má tôi vẫn mặc cảm, sợ lũ con thất học, cho nên vẫn cố gắng dạy chúng tôi 
học. Tựa như trong thời buổi gạo châu, củi quế, má bất lực không tìm được 
thức ăn đưa vào miệng mồm nên để bù lại má ra sức nhồi chữ nghĩa vào đầu 
chị em tôi. Bây giờ đôi khi nghĩ lại tôi vẫn thầm trách má làm những việc 
tào lao. Chút vốn liếng sách vở đã không đem được sự no ấm cho gia đình 
chúng tôi, có chăng chỉ rọi sáng tâm tư khắc khoải, nỗi hoài nghi trong một 
xứ sở đã thống nhất thanh bình. Nỗi bâng khuâng ngày càng lan tỏa, và cái 
nghèo túng như những mạng lưới chằng chịt, dù đã vùng vẫy chúng tôi vẫn 
không tài nào thoát khỏi sự bủa vây của túng quẫn, nhọc nhằn. Chị em tôi bó 
gối nhìn nhau, nhìn má ngày càng võ vàng vì những cơn bệnh trầm kha 
không phương tiện chữa trị. Để rồi một ngày, tôi vùng mình đứng dậy, đốt 
hết những giấc mơ vốn dĩ rất đơn giản đến tội nghiệp của mình, nhắm mắt, 
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khép lòng đi tìm tương lai trong những nơi chốn lạ lùng. Ở đó chúng tôi đã 
hết là người, đơn thuần là những món hàng, quên hết kiêu hãnh ngượng 
ngùng, tôi đứng trơ khoe bày tấm thân thể ngà ngọc, danh từ má gọi yêu 
thương ngày nhỏ. Tại nơi chốn bát nháo đó, nơi mà ranh giới người và vật 
đã thật mờ nhạt, tôi gặp chồng tôi. 
 
Chồng tôi thoát chết sau một trận hoả hoạn lúc còn bé. Tai nạn này đã để lại 
những vết tích không xoá được trên gương mặt nhăn nhúm của anh làm cho 
anh có vẻ dữ dằn, hung tợn. 
Cũng may là còn đôi mắt lấp lánh tình người, đôi mắt thật đôn hậu tương 
phản với nét cau có gây nên bởi những vết sẹo phỏng năm xưa. Cũng may là 
ngày đầu gặp gỡ, giữa chốn chợ người, anh đã không sờ soạng, nắn bóp tôi 
cho tôi quên đi cái mặc cảm mình là món hàng biết khóc, biết nói, biết đau, 
biết tủi. 
Mãi sau này tôi mới biết tại sao chồng tôi đã chọn ngay tôi gìữa bao nhiêu 
cô gái khác. Tôi đã biết tại sao anh đã chọn tôi mà không cần vạch mắt, căng 
miệng tôi ra khám xét như những người đàn ông khác. Tôi không đẹp nhưng 
tôi có cái may mắn nhang nhác giống cô láng giềng mà anh thầm yêu trộm 
nhớ ngày xưa. Sau này anh tâm sự, ngay khi chạm mặt tôi lần đầu anh đã 
giật mình tưởng được tao ngộ cùng cố nhân. Tất nhiên cố nhân đã thật xa 
ngoài tầm tay với của anh. Tất nhiên, người con gái ngày xưa đã chẳng bao 
giờ đoái hoài đến cậu thanh niên tật nguyền, dị dạng. Và bây giờ chồng tôi 
tìm niềm an ủi bên tôi. Đã bao nhiêu lần, tôi vẫn cám ơn thượng đế về sự 
trùng hợp huyền diệu này. Nó đã cho tôi cơm ăn, áo mặc, tiền thuốc men 
cho má và một mái gia đình với một người chồng dù dị hình, xấu xí, dù 
không đồng ngôn ngữ, không đồng quá khứ, dù gia đình chồng nhìn tôi bằng 
những ánh mắt lãnh đạm, đôi khi rõ nét miệt khinh. Mà có sao đâu những 
cuộc hôn nhân lệch lạc, má vẫn nói nghĩa vợ chồng bền chặt hơn tình yêu 
lãng mạn, mong rằng tôi và chồng tôi vẫn sóng bước đồng hành để trong đời 
sống của tôi không phải chỉ có những mất mát. Tôi nhớ ơn chồng nhưng 
chưa yêu anh được. Cho đến bây giờ mỗi lần ân ái, tôi vẫn phải nhắm 
nghiền mắt để che dấu nỗi e dè, ngại ngùng khi khuôn mặt nứt nẻ những vết 
thẹo dọc ngang của anh thật cận kề. Có lẻ vì chưa yêu nên tôi chẳng hề ghen 
tuông với người trong mộng của chồng. Hay khi người ta đã quá nghèo khổ, 
quá cơ cực, quá tuyệt vọng thì điều chúng ta băn khoăn nhất không phải là 
những yêu ghét giận hờn. Vả lại, ở xứ sở này, trong hoàn cảnh chúng tôi, cứ 
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hãy ngu ngơ như cỏ cây, và phẳng lì như phiến đá để tâm hồn được an tịnh 
hơn là để những suy tư chao động cho lòng thêm chất ngất những niềm đau. 
 
Tuy nhiên cái nghèo đói quá độ cũng có những khuyết điểm của nó. Cái 
nghèo đã như màn đêm dày dặc chôn kín giấc mơ tươi đẹp thời con gái. 
Những cánh đóm lập loè trên cánh đồng chết không có đủ sức để thắp sáng 
những giấc mơ đầu đời. Và những ngọn gió èo uột đã không chở nổi những 
suy tư của chúng tôi ra khỏi tầm hạn cơm gạo đói no. Hình như vì thế tôi đã 
đánh mất thói quen mơ mộng, có lẽ như thế lại hay. 
Có những buổi chiều ra chợ, tôi thoáng gặp những đồng hương. Những cô 
gái thất thểu, mỏi mệt lạc lõng giữa rừng người. Tim tôi luôn nao nao nỗi 
xúc cảm, không phải vì đôi khi phát giác ra những vết tím bầm trên mí mắt 
vành môi của một hai chị bạn mà là nét đặc thù của nhân dáng Việt Nam 
trên thành phố Đài Bắc này; những chiếc bóng xiêu xiêu chịu đựng, những 
ánh mắt thảng thốt, hoang mang và buồn vô tận. Tôi tưởng tượng trong vô 
vàn cảnh vật, tôi khó mà lẫn lộn được những hình hài tang thương và lẻ loi 
đó. Các chị nhìn tôi ước ao thèm muốn: chị may mắn, một chồng một vợ. 
Còn tụi tui không hơn một món hàng hết qua tay người này lại đến tay người 
khác. Riết rồi không còn biết ai mới thật là chồng…Hay là: kiếp trước tui ở 
ác, nên bây giờ phải chịu nghiệp quả. Mà thật, tôi đã quá may mắn, tôi 
không bị đánh đập, không bị chuyền tay từ người đàn ông này qua người 
đàn ông khác. Nhưng tim tôi vẫn khắc khoải, hồn tôi vẫn cô đơn, tâm tư tôi 
vẫn chia sẻ niềm tủi nhục của những chị bạn. Có nơi nào trên trái đất tuổi 
đôi mươi đồng nghĩa với những đường cùng ngõ hẹp như ở quê hương tôi? 
Tất cả chúng tôi đều ôm ấp một niềm đau, chúng tôi đã không bao giờ có 
tuổi thanh xuân. Hạnh phúc là một từ trừu tượng, tương lai đồng nghĩa với 
bấp bênh, vực bẫy. Có ai hiểu những khuấy động trong tâm hồn đã chịu 
nhiều thương tổn của lũ con gái chúng tôi mà xót xa tội nghiệp?? Chúng tôi 
thường đọc thấy những nét rẻ khinh trong mắt người bản xứ, tôi thường 
phân vân tự hỏi mình đã làm gì nên tội ngoài cái tội dám mơ ước thoát cảnh 
khốn cùng. Chỉ mong sao những người cùng tiếng nói đừng khinh miệt 
những cánh chim phiêu bạt đáng thương của lũ chúng tôi. 
Có những chiều nhìn từng đàn chim bay về cuối trời, đôi khi nghe tiếng 
cánh vỗ chấp chới hai tiếng “về đâu”, “về đâu”; tim tôi rưng rưng khóc. Ở 
quê nhà tôi cũng nghe tiếng chim kêu trong nắng chiều chập choạng nhưng 
không thê lương như ở quê chồng. Về đâu, biết đâu mà về. Chúng tôi đã 
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nhận nơi này làm quê hương nhưng tại nơi này biết bao nhiêu thân phận đàn 
bà Việt Nam đã bị vùi dập. Còn quê nhà tuy không xa tít mịt mờ nhưng như 
đã khép lối. Tôi nhớ hoài những ngày tuổi nhỏ, bên thân cầu, nhìn đám lục 
bình lênh đênh giữa dòng sông, lòng cứ thầm hỏi những cánh hoa tim tím 
này sẽ trôi về đâu. Bây giờ, bâng khuâng nhớ lại những cánh lục bình ngày 
xưa, tôi chợt ngậm ngùi, số phận mình đã như đám lục bình nổi trôi. Ôi 
những mảnh đời trôi giạt giữa dòng đời vô tình, biết sẽ ra sao ngày mai. 
 
Thật ra tôi vẫn còn quyến luyến quê hương mình. Một quê hương đã không 
biết nuôi dưỡng, bảo vệ những người con gái yếu đuối, đa cảm. Để trong 
đêm về trên thành phố Đài Bắc, có bao tiếng khóc Việt Nam, tỉ tê nức nở, 
khóc cho mình, cho những giấc mơ sớm bị tàn lụi. Lỗi về ai, trách nhiệm về 
ai? Trên đất nước với ngọn cờ máu, không ai có can đảm nhận. Và từng đàn 
thiếu nữ tựa những con thiêu thân vẫn cứ ào ạt ra đi như nước tràn thác lũ. 
Có bao nhiêu con thiêu thân đã cháy rụi trong ngọn lửa hững hờ, và có bao 
nhiêu người được sự may mắn tình cờ như tôi. 
Dẫu nhiều cay đắng, dẫu lắm oan khiên, quê hương ta đó, làm sao quên 
được. 
Đến một ngày, tôi không có tháng, người uể oải, chếnh choáng với những 
cơn nôn mửa bất chợt. Rồi giật mình, mình sắp có con. Tôi nhớ mãi cái cảm 
giác ngất ngây trước những diệu kỳ của đời sống. Lần đầu tiên trong đời, lạc 
lõng nơi thành phố này, trong tôi có sự kết tạo, có nỗi chờ mong và một tình 
cảm tuy đang manh nha nhưng đã thật dạt dào, mãnh liệt. Đêm đã thôi âm u 
trầm mặc, ngày đã bớt lê thê muộn phiền. Tiếng khóc chào đời của con chưa 
rơi xuống trần, nhưng ước mơ hạnh phúc đã vội vã vươn cao. Ôi cái sinh 
linh nhỏ bé đang nhỏ từng giọt hồi sinh nhiệm mầu trên tâm hồn héo úa của 
tôi. Ngọn lửa đã được khơi dậy từ những tàn tro. Tôi đã sống dậy từ bao nỗi 
chết. Trong tôi bao phác họa muôn màu về một ngày mai khi đứa con bé nhỏ 
của tôi bước những bước thơ ngây vào đời. Tôi lại bắt đầu nuôi dưỡng 
những giấc mơ. Rồi từng ngày tháng trôi đi trong háo hức lẫn băn khoăn tư 
lự. Con chưa mở mắt, nhưng tim đã ấp ủ bao lời tâm sự của má. Quê hương 
Việt Nam ngàn trùng xa mà những điệu hò ru con đã rất nồng nàn quanh 
đây. Con sẽ được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ, bằng trái tim tha thiết tình 
hoài hương. Ước ao sao con sẽ yêu thương quê ngoại như má luôn trân trọng 
nơi chốn má chào đời. 
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Nếu một ngày nào, theo bước của ba, con về quê ngoại tìm người bạn đời. 
Con hãy nhìn bằng mắt và bằng tim. Đừng sử dụng đôi tay mà gây vỡ vụn 
những trái tim mảnh khảnh, nhỏ nhít, đáng thương. Tội lắm cho người con 
gái. Con có biết sau những nụ cười gần như vô cảm là những tiếng nỉ non, 
thút thít đến não nề, ai oán. Con có hay sau những thân thể toàn vẹn là 
những tâm hồn tơi tả với những đắn đo, sợ hãi, tủi hờn bởi quá nhiều giông 
bão chung quanh. 
 
Má ao ước, một ngày con lớn khôn, má để dành được tiền, ta về quê thăm 
ngoại. Về quê má, con sẽ hỏi tại sao quê ngoại nghèo quá, sao quê ngoại tiêu 
điều, buồn bã quá. Sao những người quê ngoại mang đôi mắt xa xăm, u 
hoài, như mắt của má. Má cũng như con đã không bao giờ biết đến một thời 
trên quê ngoại, mùa giáp hạt cũng là mùa nụ cười nở trên môi mọi người. 
Tiếng sáo diều dập dìu trên khắp nẻo quê hương, tiếng cười đùa trẻ thơ đã 
gảy nên những tấu khúc tuyệt vời của làng quê năm cũ, những năm quê ta 
chưa có ngọn cờ đỏ. Ta có sẽ bao giờ nghe được giọng hò trong thanh trên 
những cánh đồng thênh thang trĩu nặng bông lúa vàng của những ngày đất 
nước thật sự thanh bình. Ngày ấy có những thanh niên thiếu nữ sẽ để giấc 
mơ đầu đời, giấc mộng tình yêu bay bổng vươn cao qua gió ngàn, mênh 
mang trải trên những cánh đồng bát ngát để thấy tình mình cũng đơm hoa 
như những cánh đồng ngập lúa. Ôi những giấc mơ no ấm, an hòa bao giờ ta 
sẽ có… 
 
Lời ngoại kể về quê hương êm đềm của ngày xưa cũ như một chuyện cổ 
tích. Nhưng má vẫn nuôi niềm mơ ước về một ngày mai quê ta hết nghèo 
đói cho những người đàn bà Việt Nam không phải thân cò lặn lội đường xa, 
làm dâu xứ lạ với những ê chề như những người trong thế hệ sinh sau ngày 
chiến thắng của phương Bắc. 
 
Má sẽ đặt tên con là Sinh, sự Hồi Sinh của niềm hy vọng tưởng đã lụn tắt 
sau bao gió bão. Má sẽ dạy cho con làm người Việt Nam thật sự, những 
người sanh ra từ bên này biển Thái Bình với tâm tư chất chứa hồn Quốc 
Toản, Bắc, Giang. Qua bao đói no thăng trầm, qua bao hệ lụy thử thách, xa 
quê hương, hướng về quê mẹ, má chợt thấy mình chín chắn trưởng thành, 
lòng yêu mến quê cha đất tổ trỗi dậy thắm thiết. Hơn bao giờ hết má thấy 
mình thật gắn bó với quê nhà lận đận. 
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Việt Nam, Việt Nam, quê hương xa xôi quá, còn có bao giờ nhớ đến chúng 
tôi ? Xin một ngày quê tôi thật sự an bình để những người con Việt Nam có 
thể trở về nơi đất mẹ. Ngày ấy những giấc mơ sẽ thật sự được trổi mầm, cho 
trái tim Việt Nam được xanh một màu hy vọng, cho con người 
Việt Nam được kết sáng những giấc mơ kiêu hãnh. Ngày ấy đêm Đài Bắc sẽ 
thôi không còn tiếng khóc của những thiếu nữ lạc loài. Ngày ấy chúng tôi 
thôi hết kiếp luân lưu nhục nhằn. 
 
Xin một ngày, giấc mơ trở thành hiện thực! 
 
Cấn Thị Bích Ngọc 
 
 

 
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 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên 
lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

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



 28

  

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 hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
  951-672-4900                                              951-302-6900  

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: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Grand Opening 
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 

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 

 
 


