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TIN MỪNG 
CN II M ÙA CHAY năm C 
Lc 9, 28b-36 

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê 
và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang 
khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi 
khác thường và áo Người trở nên trắng 
tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo 
với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến 
uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ 
thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai 
bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy 
vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng 
với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô 
thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, 
chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng 
con xin làm ba lều, một cho Thầy, một 
cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, 
Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn 
đang nói, thì một đám mây bao phủ các 
Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám 
mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy 
giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây 
là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe 
lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì 
chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời 
gian đó, các môn đệ giữ kín không nói 
với ai những điều mình đã chứng kiến.  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hai ngọn núi 
Có một cuốn phim mang tựa đề “Mặt nạ”, kể lại một câu chuyện về chú bé 
16 tuổi, tên là Rocky. Chú mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho sọ và 
xương mặt chú phát triển khác thường, làm cho khuôn mặt chú bị biến dạng 
thật khủng khiếp. Nhiều người trông thấy chú, phải vội vã quay đi vì sợ hãi. 
Có kẻ lại chọc ghẹo, chế nhạo chú. Riêng chú thì chẳng bao giờ cảm thấy 
tủi thân, vì chú chấp nhận nó như một phần cuộc sống mình. Ngày nọ, chú 
và vài người bạn đi thăm khu công viên vui chơi. Họ vào một ngôi nhà được 
ráp kiếng-biến-dạng và bật cười vì khuôn mặt họ bị những tấm gương làm 
cho biến dạng. Còn chú thì giật mình khi nhìn vào một tấm gương đã biến 
khuôn mặt méo mó của chú thành một khuôn mặt bình thường, nếu không 
muốn nói là rất đẹp trai. Lần đầu tiên trong đời, bè bạn chú đã nhìn thấy 
chú trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Họ đã nhìn thấy con người thực 
sự xinh đẹp bên trong của chú được bộc lộ ra bên ngoài. 
Một điều tương tự như thế đã xảy ra cho Chúa Giêsu quan đoạn Tin Mừng 
sáng hôm nay. Trong lúc Ngài biến hình, các môn đệ đã nhìn thấy Ngài 
trong một trạng thái hoàn toàn mới lạ. Lần đầu tiên họ được trông thấy sự 
vinh quang tươi đẹp bên trong của Con Thiên Chúa được bộc lộ ra bên 
ngoài. Điều này khiến chúng ta tự hỏi: Tại sao cuộc biến hình lại được xếp 
vào Mùa Chay là mùa vốn mang màu sắc ảm đạm? 
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải đọc lại toàn bộ bài Phúc Âm nói 
đến cuộc biến hình. Việc này xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu báo cho các 
môn đệ rằng Ngài phải lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết. Khi nghe Chúa 
nói thế, Phêrô liền la lớn: Lạy Thầy, xin đừng để điều đó xảy ra cho Thầy. 
Lập tức Chúa Giêsu trả lời cho Phêrô một cách gay gắt:  
“Hỡi Satan, hãy xéo đi, đừng cản trở Ta. Ngươi không suy nghĩ theo đường 
lối Thiên Chúa mà chỉ theo đường lối của con người.” 
Có lẽ Phêrô, Giacôbê và Gioan cần được chích một mũi thuốc bổ thiêng 
liêng sau khi bị cú sốc Chúa hướng các ông về cuộc tử nạn. Và đó cũng là lý 
do khiến Giáo Hội nói về cuộc biến hình vào Mùa Chay như một trợ lực cần 
thiết cho chúng ta trước khi bước vào tuần thánh. 
Nếu để ý một chút chúng ta sẽ thấy được sự tương phản giữa cuộc biến hình 
và cơn hấp hối trong vườn Cây Dầu. Cả hai đều xảy ra trên những ngọn núi, 
trước sự chứng kiến của ba môn đệ thân yêu. Và cả hai sẽ bổ túc cho nhau. 



 3

Thực vậy, trên đỉnh Tabor ba môn đệ nhìn thấy Ngài xuất thần, và qua đó 
được chiêm ngắm thiên tính của Ngài. Còn trên núi Cây Dầu họ nhìn thấy 
Ngài hấp hối và qua đó nhân tính của Ngài được bộc lộ một cách rõ nét hơn 
cả. 
Tabor và Cây Dầu mạc khải nét tương phản sinh động giữa nhân tính và 
thiên tính của Ngài. Hai biến cố này không thể tách lìa nhau như hai mặt của 
một đồng bạc, và như thế cho chúng ta thấy Ngài vừa là người thật vừa là 
Thiên Chúa thật. 
Hãy chấp nhận thập giá cuộc đời để nhờ đó chúng ta sẽ được chia sẻ phần 
vinh quang phục sinh với Ngài. 

SỐNG ĐẠO 
Linh mục thụ thai trong vụ hiếp dâm kể lại hành trình tha thứ cho 
người bố mình 
Feb 18, 2013 (CNA) - Một linh mục đã được thành thai trong vụ hiếp 
dâm, khi mẹ của ông chỉ mới 13 tuổi, chia sẻ câu chuyện của ông đã gặp 
người cha như thế nào, đã tha thứ và nghe lời xưng tội của bố mình; 
hiện ông bố này đang sống đời đức tin. 
Cha Luis Alfredo Leon Armijos Loja, Nước Ecuador nói: "Lẽ ra tôi bị kết 
thúc cuộc đời trong thùng rác, nhưng tôi đã được phép sống ",  
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng Hai năm 2013 qua điện thoại 
với CNA, cha Leon, hiện là cha Sở giáo xứ Thánh Giuse tại Loja, cho 
biết về mẹ ông, bà Maria Eugenia Armijos Romero, đã làm công như một 
người giúp việc nhà để giúp bố mẹ nuôi tám đứa con. 

"Người chủ nhà đã lợi dụng lúc bà Maria làm việc một mình, hãm hiếp cô 
và cô đã mang thai," 
Mẹ của cha luôn luôn bảo vệ sự bào thai trong bụng, dù cô còn trẻ và đơn 
độc một mình, cô cũng không có sự hỗ trợ của các người trong gia đình 
mình, họ còn gắng tìm cách phá thai, bằng cách pha chất độc hại vào nước 
cô uống và đấm vào bụng cô. 
Cha Leon nhớ lại: "Mẹ cha đã cầu nguyện và cảm thấy rằng Chúa nói 
với bà trong lòng rằng: "Hãy gắng bảo vệ đứa trẻ đó ở trong bụng con",  
Mẹ cha chạy trốn đến thành phố Cuenca, nơi đó bà đã sống một mình. Ngày 
10 Tháng Mười, 1961, cô đã sinh ra Luis Alfredo. 
Một thời gian ngắn sau đó, với sự giúp đỡ của cha đứa bé, cô quay trở lại 
Loja để bắt đầu một cuộc sống như một người mẹ độc thân. 
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Cha Léon nói: "Cô  đã an tâm với sự chăm sóc của tên hiếp dâm cô là cha 
tôi,  ông nhận tôi là con của ông và cho biết, ông sẽ chăm sóc cho tôi, nhưng 
điều đó không có nghĩa rằng mọi việc giữa hai người họ đều suông sẻ". 
Cha tiếp tục kể rằng, bố cha "luôn luôn đến thăm nhà chúng tôi và làm 
trọn nhiệm vụ của ông đối với chúng tôi. Họ đã có thêm ba đứa con nữa, và 
mối quan hệ của tôi với ông, tuy có khoảng cách, nhưng cũng dễ 
chịu. Tôi rất kính trọng ông, ông cho tôi cảm giác quyền bính nơi tôi, ông 
khó với tôi, nhưng đã đưa tôi đi kiếm việc làm. " 
Khi lên 16, Léon đã gặp Chúa Kitô qua lời mời của Khóa Canh Tân Đặc 
Sủng, anh bắt đầu rao giảng và dạy giáo lý "bất cứ nơi nào Thiên Chúa 
đưa cha đến" dù trên xe buýt hoặc với những người trẻ trong trại giam vị 
thành niên. 
Năm 18 tuổi, anh cảm thấy ơn gọi làm linh mục và đã gia nhập chủng viện 
bất chấp sự phản đối của cha mình. Anh được thụ phong linh mục ở tuổi 23 
với sự cho phép đặc biệt của Giám mục. 
Hai năm sau, cha gia nhập Đoàn Tân Giáo lý. Mẹ cha nói cho biết, cha được 
sinh ra như thế nào. Bà cố đã kết thúc mối quan hệ với ông bố của cha. Điều 
này đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc hành trình hòa giải cho 
hai người. Cha Leon đã giúp mẹ cha hiểu rằng bà không được ghét người 
chủ cũ mình, nhưng nên tha thứ cho ông ta. 
Cha nói: "Chúa cho phép tôi trở thành một linh mục, không phải để phán xét 
nhưng để tha thứ, để trở nên một công cụ của lòng Thương xót của Ngài, và 
tôi đã đánh giá cha tôi rất nhiều". 
Nhiều năm sau, cha nhận được một điện thoại từ ông bố mình, ông sắp trải 
qua một cuộc giải phẫu làm ông sợ. Ông xin con trai mình đến nghe ông 
xưng tội, và giúp trở về với đức tin Công giáo sau 30 năm không được Rước 
Mình Thánh Chúa. 
Tôi nói với ông: Bố ơi, bố đáng được vào Thiên đàng, đáng hưởng sự sống 
đời đời", và "lúc đó bố tôi đã khóc." 
Khi cha Leon giảng cho phụ nữ mang thai, những người phải trải qua thời 
kì khó khăn, cha nhắc nhở họ rằng họ giống như tiên tri Giêrêmia, Đức Chúa 
Trời hình thành con cái trong bụng người mẹ như vậy. 
Ông khuyến khích trẻ em tìm hiểu thế nào "để ý tới Tình yêu của Chúa yêu 
thương họ" như chính họ đã cảm nghiệm trong cuộc đời mình. 
Cha nói thêm:"Nếu bạn là một đứa trẻ hoặc là một người mẹ đơn độc, bạn sẽ 
thấy như thế nào Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng hằng chăm sóc cho 



 5

bạn trong cuộc sống của bạn". 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Mùa Chay là thời gian dấn thân để cho chân lý, đức tin và tình yêu 
thương trở thành điều quan trong nhất 
Vatican (Vat. 13-02-2013) - Trong Mùa Chay của Năm Ðức Tin chúng ta 
hãy canh tân dấn thân trên con đường hoán cải để vượt thắng khuynh hướng 
khép kín trong chính mình, và để dành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách nhìn 
thực tại hàng ngày với đôi mắt của Người... Hoán cải có nghĩa là không 
đóng kín trong việc tìm kiếm thành công, uy tín, địa vị riêng, nhưng làm sao 
để chân lý, niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương trở thành điều quan 
trong nhất mỗi ngày. 
Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã nói như trên với 8,000 tín hữu và du 
khách hành hương năm châu. Trong số hàng trăm nhóm hành hương hiên 
diện có phái đoàn 34 tín hữu Việt Nam Ðan Mạch và Thụy Ðiển do Linh 
Mục Nguyễn Minh Quang hướng dẫn. Bầu khí buổi tiếp kiến đã rất là cảm 
động vì tất cả mọi người hiện diện đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp 
Ðức Thánh Cha, một người cha chung rất hiền dịu và khiếm tốn 
Ðức Thánh Cha đã kể ra một số các thí dụ chứng minh cho các cuộc hoán 
cải lớn: chẳng hạn như trường hợp của thánh Phaolô trên đường đến thành 
Damasco, hay thánh Agustino. Nhưng ngay trong thời đại suy thoái ý nghĩa 
của sự thánh thiêng ngày nay, ơn thánh Chúa vẫn hoạt động và làm những 
điều kỳ diệu trong cuộc đời của biết bao nhiêu người. Chúa không mỏi mệt 
gõ cửa lòng con người trong các bối cảnh xã hội và văn hóa xem ra bị sự tục 
hóa nuốt trửng, như đã xảy ra cho Pavel Florenskij tín hữu chính thống Nga. 
Ðược giáo dục một cách vô ngộ hoàn toàn, đến độ thù nghịch với các giáo 
huấn tôn giáo, khoa học gia Florenskij kêu lên: "Không, không thể sống 
không có Thiên Chúa!", và ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống tới độ trở 
thành một đan sĩ. 
Thế rồi còn có gương mặt của chị Etty Hillversum, một thiếu nữ Hòa Lan 
gốc Do thái chết trong trại tập trung Auschwitz. Ban đầu chị sống xa Thiên 
Chúa, rồi khám phá ra Người, khi nhìn sâu vào chính mình và viết: "Một cái 
giếng rất sâu ở trong tôi. Và trong cái giếng ấy có Thiên Chúa. Ðôi khi tôi 
thành công trong việc đạt tới Người, nhưng thường hơn thì đá cát che dấu 
Người: khi đó Thiên Chúa bị chôn vùi. Cần phải đào Người lên" (Nhật Ký, 
97). Trong cuộc sống tản mác và bất an, chị tìm lại được Thiên Chúa chính 
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giữa thảm cảnh lớn lao của cuộc diệt chủng Do thái Shoah của thế kỷ XX. 
Người thiếu nữ mảnh khảnh và không được thỏa mãn này, đã được biến 
hình bởi đức tin, và trở thành một phụ nữ tràn đầy tình yêu, an bình nội tâm, 
có khá năng khẳng định như sau: "Tôi sống liên lỉ trong sự thân tình với 
Thiên Chúa". 
Khả năng chống lại các ve vãn ý thức hệ thời của chị để lựa chọn tìm chân 
lý và rộng mở cho sự khám phá ra đức tin, đã được làm chứng bởi một phụ 
nữ khác của thời đại chúng ta: đó là chị Dorothy Day, người Mỹ. Trong 
cuốn tiểu sử tự viết chị công khai tuyên xưng rằng chị đã bị rơi vào trong 
cám dỗ giải quyết tất cả với chính trị, bằng cách chạy theo đề nghị mác xít: 
"Tôi đã muốn đi với các người biểu tình, vào tù, viết, ảnh hưởng trên người 
khác và để lại cho thế giới giấc mơ của tôi. Có biết bao tham vọng và tìm 
kiếm chính mình trong tất cả những điều đó!" Con đường tiến về đức tin đã 
đặc biệt khó khăn trong một môi trường tục hóa như vậy, nhưng Thánh sủng 
vẫn hoạt động như chị đã nêu bật: "Chắc chắn là tôi đã cảm thấy thường 
xuyên hơn nhu cầu đến nhà thờ, qùy gối xuống, cúi đầu cầu nguyện. Một 
bản năng mù lòa, có thể nói thế, bởi vì tôi đã không ý thức cầu nguyện. 
Nhưng tôi đã đi, tôi đã tháp mình vào bầu khí cầu nguyện... ". Thiên Chúa 
đã đưa chị tới việc ý thức gắn bó với Giáo Hội, trong một cuộc sống tận hiến 
cho những người khốn khổ. 
Trong thời đại chúng ta không hiếm các cuộc hoán cải được hiểu như sự trở 
về của con người, sau một nền giáo dục Kitô hời hợt, đã xa rời đức tin biết 
bao nhiêu năm, và rồi tái khám phá ra Chúa Kitô và Tin Mừng của Người. 
Trong sách Khải Huyền chúng ta đọc thấy rằng: "Này đây: Ta đứng ngoài 
cửa và Ta gõ. Nếu ai lắng nghe tiếng Ta và mở cửa cho Ta, thì Ta sẽ đến với 
nó, sẽ dùng bữa tối với nó và nó cùng với Ta" (Kh 3,20). Con người nội tâm 
của chúng ta phải chuẩn bị để được Thiên Chúa viếng thăm, và chính vì thế 
không được để cho mình bị xâm lăng bởi các ảo ảnh, dáng vẻ bề ngoài, và 
các điều vật chất. 
 
Bật mí một vài sự kiện cuả cuộc Mật Nghị bầu tân Giáo Hoàng 

 TRẦN MẠNH TRÁC 

Khi tham dự cuộc Mật Nghị bầu cử tân giáo hoàng, các hồng y sẽ cầu 
nguyện và bỏ thăm mỗi ngày 2 lần tại nguyện đường Sistine bên trong cung 
điện Vatican. 
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" là luật cuả cuộc Mật Nghị. Chỉ trừ một vị 
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Hồng Y duy nhất là vị 'chánh án' cuả toà Ân Giải Tối Cao (HY Manuel 
Monteiro de Castro) có thể nhận những thỉnh cầu và ban ơn xá tội trong các 
trường hợp khẩn cấp, còn tất cả các hồng y khác đều không liên lạc với 
người ngoài.  
Trong những thời gian ở giữa các buổi họp, các hồng y sẽ về ở trong một 
nhà khách, tiện nghi, có vườn rộng rãi để trò chuyện thoải mái. Đó là khách 
sạn Domus Sanctae Marthae (Nhà Thánh Martha), nằm bên cạnh tường 
thành Vatican, ngay sau Sảnh đường Paul VI (Paul VI Hall), đối diện với 
hông bên trái cuả Đền Thờ Thánh Phêrô. 

Toà nhà năm tầng lầu này được xây dựng vào 
năm 1996 để làm chổ nghỉ ngơi cho các giáo sĩ 
và giáo dân tham dự các cuộc hội nghị cuả 
Vatican. Trong cuộc họp kín bầu Giáo hoàng, 
tất cả 131 phòng sẽ 'dành riêng' chỉ để cho các 
hồng y sử dụng. 

Toà nhà Domus không phải là một khách sạn 
sang trọng, chỉ cung cấp một loại tiện nghi tương đối. Tòa nhà có 105 phòng 
đôi (suite) và 26 phòng đơn. Nói chung mọi phòng ngủ đều có một bàn 'để 
đèn', một tủ 'nằm' để xếp quần áo và một tủ 'đứng' để treo quần áo, có phòng 
tắm riêng với vòi hoa sen. Các suite thì có thêm một phòng khách với một 
cái bàn, ba cái ghế và một bộ tủ lớn. 

Các phòng đều có máy điện thoại, nhưng các vị 
hồng y đều bị cấm sử dụng. Các hệ thống 
truyền hình cũng sẽ bị cắt. 
 
Vì ở sát tường thành Vatican, một số cửa sổ 
cuả các tầng bên trên có thể nhìn ra phố, do đó 
trong cuộc bầu cử giáo hoàng năm 2005, người 
ta đã niêm kín các cửa chớp không cho nhìn ra 
phiá ngoài và ở bên ngoài cũng không có máy 

ảnh nào có thể xoi moí vào phiá bên trong. 
Trong tòa nhà có một phòng họp lớn và nhiều phòng họp nhỏ. Nhưng nơi 
thoải mái nhất vẫn là phòng ăn. Tòa nhà còn có một nhà nguyện nhỏ chính 
và bốn nhà nguyện tư nhân, nằm ở cuối hành lang trên tầng thứ ba và thứ 
năm. 
Toà nhà được điều hành bởi các Sơ cuả Tu Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn 
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(Daughters of Charity of St Vincent de Paul.) 
Theo như những kỳ trước, các Hồng Y sẽ bắt thăm lấy phòng của mình. Thứ 
hạng cuả một vị hồng y sẽ không có hiệu lực về việc sử dụng loại phòng 
nào. Trong Mật Viện năm 2005, Đức Hồng Y Ratzinger đã được ở một căn 
phòng đơn mặc dù ngài là Niên Trưởng cuả Hồng Y đoàn và là một trong 
những hồng y phục vụ lâu năm nhất trong 'khối hành chánh Vatican' (Curia). 
Sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài được mời chuyển tới một 'suite' 
cho sang trọng hơn.  
Đức giáo hoàng mới, vốn khiêm tốn, được những người chứng kiến lúc đó 
mô tả là đã sửng sốt trước lời mời đến một phòng cao cấp hơn. 
Để đi tới nguyện đường Sistine, phần lớn các hồng y sẽ xử dụng xe buýt, 
nhưng trong năm 2005 đã có một số vị khăng khăng đòi đi bộ. Con đường từ 
Domus tới Sistine không xa lắm, đi hết vòng phiá sau cuả Đền Thờ Thánh 
Phêrô là tới. Trên suốt lộ trình, đoàn an ninh của Vatican rải nhân viên bảo 
vệ mọi ngõ ngách. 
Sẽ có một số nhân viên phục dịch cho cuộc Mật Nghị như nấu ăn dọn dẹp, 
đứng đầu là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, (cựu) quốc vụ khanh Toà Thánh, 
nay là 'viên trấn trưởng' (chamberlain) và ba vị hồng y phụ tá lãnh nhiệm vụ 
tuyễn chọn. 
Cũng giống như các hồng y, các nhân viên này phải tuyên thệ im lặng, giữ 
"bí mật tuyệt đối và vĩnh viễn" về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc bầu cử. 
Họ phải "hứa và thề sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị âm thanh hoặc video có 
khả năng ghi lại bất cứ điều gì xảy ra trong thời gian của cuộc bầu cử bên 
trong Vatican." 
Ngay tại cửa chính, các hồng y sẽ đi qua một bức tượng bán thân bằng đồng 
của Chân Phước Gioan Phaolô II, người đã quyết định vào năm 1996 rằng 
các vị hồng y nên được hưởng chút tiện nghi trong những ngày Mật Nghị. 
Trước đây, các hồng y   phải ngủ trên các ghế 'bố', ở các phòng ngột ngạt 
bên cạnh nhà nguyện Sistine. 

 

Caritas Kontum - Xuân Quý Tỵ 2013: Tết với người nghèo 

21/02/2013/Sau những ngày Tết Quý Tỵ 2013, mọi người gặp nhau thường 
ai cũng hỏi: “Tết này có gì vui không? Phát tài không?  Đi chơi ở đâu?.” 

...Những câu hỏi thân quen khiến tôi chợt nhớ đến những con đường quanh 
co, khúc khuỷu, bụi mù… Trên những con đường đó, Cha Phó Giám Đốc 
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Caritas  Kontum - Giacôbê Trần Tấn Việt đã đồng hành cùng đại diện giáo 
xứ Kon Jơdreh và anh chị em trong Ban BAXH - Caritas Kontum  mang 
những đòn bánh tét, những cặp bánh chưng, những thùng bánh thuẩn, bánh 
in, mứt gừng, mứt dừa  đến với anh chị em dân tộc nghèo ở những vùng xa, 
vùng sâu.. 

Chắc rằng sẽ dễ dàng hơn, nếu tặng quà với những phong bì, những gói bột 
ngọt, mì tôm, nước mắm mua sẵn, đóng gói và phân phát; Nhưng với những 
ưu tư cần phải làm cái gì đó cho những anh chị em của mình nơi những 
vùng xa xôi để họ cảm nhận được một không khí tết ấm cúng, an lành, chia 
sẻ. Cha PGĐ luôn trăn trở, thao thức…Hai năm về trước, cha đã thực hiện 
chương trình: Tết cho người nghèo chỉ ở nơi Giáo xứ Kon Jơdreh, nơi cha 
quản xứ. 

Xuân Quý Tỵ  năm nay, Cha muốn giang rộng vòng tay nhỏ bé của mình, 
ước muốn là cánh tay nối dài qua sự chia sẻ và đóng góp của tất cả mọi 
người. Cha mời gọi anh chị em trong giáo xứ cộng tác với anh chị em trong 
ban BAXH – Caritas cùng đến, cùng làm bánh thuẩn, bánh in, làm mứt, 
cùng gói và nấu bánh tét, trao tặng những sản phẩm với tấm lòng chia sẻ yêu 
thương để  tình yêu của Chúa Ki tô được hòa quyện trong hương sắc của 
Mùa Xuân và chút nắng gió bụi mù của miền cao nguyên xa thẳm. Những 
ánh mắt rạng rỡ của anh chị em dân tộc; Ánh lửa bập bùng của những nồi 
bánh tét cùng với khuôn mặt hân hoan của Cha khiến lòng chúng tôi vui vui 
trong cảm nhận mình đã làm một việc tốt lành.  
Ngoài giáo xứ Kon Jơdreh, chúng tôi đã đến với anh chị em nghèo ở Giáo 
xứ Đak Mut – Đak Hà (Cha Nhơn), Giáo xứ Kon Bơbăn - Đak Hà (Cha 
Minh), Giáo xứ Kon Trang - Đak Hà (Cha Hảo), Giáo xứ Kon Dũ -Đak Hà 
(Cha Long), Giáo xứ Kon Hring – Đaktô (Cha Lý), Giáo xứ Đak Chô - 
Đaktô (Cha Bình), Giáo xứ Tea Rơxá – Đaktô (Cha Dũng), Giáo xứ Đak 
Jâk, Đâk Tuk (Cha Vũ, Cha Huyên)  Giáo xứ Plei Kơbei- Sa Thầy (Cha 
Simon Bình), Giáo xứ Rơ Kơi - Sa Thầy (Cha Quốc), Giáo xứ Plei Pơdư - 
Sa Thầy (Cha Trung), Giáo xứ Konxơmluh – Kon Rẫy (Cha Hòa)…. 
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Giáo xứ Đak chô- Đaktô (Cha Ben 

Bình) 

 
Giáo xứ Kon Bơbăn- Đak Hà (Cha 

Minh) 

Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn hồng ân cho những người con thân yêu 
luôn sống trong tình thương - chia sẻ - cảm thông để những anh chị em ở 
những vùng sâu, vùng xa luôn cảm nhận Tình Chúa yêu thương. 

LV- Xuân Qúy Tỵ 2013 

Trung Quốc đòi tân giáo hoàng cắt đứt quan hệ với Đài Loan, không 
can thiệp vào chuyện nội bộ 

Đức Hồng y Trần Nhật Quân nói Vatican đừng để ý "bài ca cũ rích đó" của 
Trung Quốc. 
Trung Quốc đã gửi một thông điệp cho tân giáo hoàng người sẽ được bầu 
chọn vào tháng Ba kêu gọi ngài cắt đứt quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh 
với Đài Loan và đừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc trên 
danh nghĩa tôn giáo. Nhưng Đức Hồng y người Trung Quốc Joseph Zen nói: 
"Vatican không nên để ý đến bài ca cũ rích đó!" 
"Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Vatican nếu Vatican cắt đứt 
quan hệ ngoại giao với Đài Loan và từ bỏ can thiệp chuyện nội bộ của Trung 
Quốc" - người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại 
Bắc Kinh hôm 18-2, theo bản tin trên tờ Nhân dân Nhật báo. Tờ báo này là 
cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. 
AFP cho biết ông Hồng Lỗi đã phát biểu như thế khi được hỏi về phản ứng 
của Trung Quốc trước quyết định gây sốc của Đức Bênêđictô là sẽ từ nhiệm 
ngày 28-2. 
"Trung Quốc hy vọng Vatican sẽ thể hiện sự linh hoạt và thành thật tạo điều 
kiện cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican dưới triều đại giáo hoàng 
mới" – ông Hồng Lỗi tuyên bố. Người phát ngôn thúc giục Vatican 
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"thừa nhận chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là chính quyền hợp 
pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc, cũng như công nhận Đài Loan 
thuộc Trung Quốc". 
"Vatican còn phải bỏ can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, nhất là 
can thiệp trên danh nghĩa tôn giáo", ông nói. Ý này ám chỉ việc Tòa Thánh 
luôn khẳng định Đức Thánh cha phải có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ 
nhiệm các giám mục Công giáo ở Trung Quốc, một việc chưa được Bắc 
Kinh chấp nhận. 
Tuyên bố của ông được tường thuật trong bài báo có tựa: "Nguyên tắc một 
Trung Quốc, không can thiệp vào chuyện nội bộ là điều kiện cần thiết cho 
quan hệ Trung Quốc – Vatican". 
Tuy nhiên, Đức Hồng y Joseph Trần Nhật Quân ở Hồng Kông miêu tả tuyên 
bố của Trung Quốc là "một bài ca cũ rích". 
"Vào lúc này Tòa Thánh không nên để ý đến bài ca cũ rích đó" - Đức Hồng 
y nói với Vatican Insider qua điện thoại từ Hồng Kông. 
 
"Họ đơn phương chấm dứt đối thoại. Chúng ta không bao giờ từ chối đối 
thoại. Vì thế hãy để họ kêu gọi đối thoại" - ngài nhận xét. Ý ngài ám chỉ việc 
Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh và trục xuất đại diện 
Đức Thánh cha vào năm 1951, ngay sau khi cộng sản lên nắm quyền. 
"Họ cần thể hiện một chút thiện ý. Họ nên khiêm tốn và thể hiện họ muốn 
thay đổi. Bây giờ họ cần chứng tỏ điều đó một cách thành thật, thay vì nói 
người khác phải cư xử như thế nào" - Đức Hồng y Zen khẳng định. 
"Chúng tôi hy vọng các lãnh đạo mới dành một ít thời gian xem kỹ những 
người bên dưới đang làm gì với tôn giáo, cách họ đang nô dịch hóa các giám 
mục của chúng ta và làm những việc gây tổn hại cho đất nước chúng ta", 
Đức Hồng y Zen nói thêm. 
Phía Vatican chưa đưa ra bình luận gì, linh mục giám đốc Văn phòng Báo 
chí Tòa Thánh Federico Lombardi phát biểu với Vatican Insider. 

Nguồn: Vatican Insider 
 
Người Việt Nam kỳ vọng vào tân giáo hoàng 
Giáo dân hy vọng tân giáo hoàng sẽ là người trẻ trung, sẵn sàng đối thoại 
nhằm cải thiện quan hệ với nhà nước Việt Nam. 
Khi nghe tin Đức Thánh cha Bênêđictô XVI thông báo từ nhiệm, nhiều giáo 
dân Việt Nam bày tỏ xúc động đồng thời họ cũng mong ước vị giáo hoàng 
kế nhiệm trẻ trung và đầy nhiệt huyết. 
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Nhiều người nói rằng họ không ngạc nhiên trước tin Đức Giáo hoàng từ 
chức vì có Chúa dẫn dắt Giáo hội. Việc Đức Giáo hoàng từ chức cũng thể 
hiện sự khiêm tốn và biết từ bỏ quyền lực của Ngài. 
Giuse Nguyễn Ngọc Thương, một giáo dân ở Phan Thiết, nói rằng Đức Giáo 
hoàng từ chức là một tấm gương tuyệt vời để các vị lãnh đạo Giáo hội hay 
nguyên thủ quốc gia suy ngẫm, học hỏi. “Phải biết rút lui kịp lúc vì đại sự, 
vì cộng đồng và không tham quyền cố vị” - anh Thương cho biết. 
Anh hy vọng vị tân giáo hoàng sẽ là người bình dị, gần gũi và yêu thương 
đoàn chiên, lắng nghe và tìm đến an ủi, vỗ về những thân phận yếu đuối 
nhất, bị bỏ rơi. Nhưng không vì thế mà vị tân giáo hoàng kém phần mạnh 
mẽ, máu lửa và nhiệt huyết – Thương nhấn mạnh. 
Ông Antôn Nguyễn Đình Lộc, một lãnh đạo giáo dân tại Hà Nội, cũng hy 
vọng vị giáo hoàng mới sẽ là người trẻ khỏe để có sức làm việc và quan tâm 
nhiều hơn đến Giáo hội Việt Nam và Á châu. 
“Nếu có vị giáo hoàng Á châu là tốt nhất. Qua vị giáo hoàng mới, tôi mong 
muốn mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh tiến lên một tầm 
cao mới là thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, có như thế mới đủ sức 
mạnh và ảnh hưởng để giải quyết những bất đồng còn tồn tại lâu nay” – ông 
nói. 
Ông Lộc cho rằng thế giới ngày nay có quá nhiều thay đổi về mọi phương 
diện như đức tin, chiến tranh, nghèo đói, bất công xã hội nên Giáo hội cần 
một vị giáo hoàng trẻ trung, năng động mới đủ sức đương đầu với những 
thách đố trên. 
Chị Anna Nguyễn Hoài Nhật cho biết: “Tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày xin 
Chúa ban cho Giáo hội có vị giáo hoàng mới có đủ nghị lực để dẫn dắt Giáo 
hội”. 
Nữ giáo lý viên ở thành phố HCM nhận xét rằng Đức Thánh cha Bênêđictô 
XVI đã có mối quan hệ tốt với chính phủ Việt Nam. “Tôi hy vọng vị giáo 
hoàng mới cũng sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó hầu giúp cho 
Giáo hội Việt Nam thuận lợi hơn trong các sinh hoạt tôn giáo”- chị nói. 
Chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm, một thành viên nhóm Bảo vệ Sự Sống Hà 
Nội, thuôc giáo phận Bắc Ninh, cho biết: “Tôi lấy làm tiếc là Đức Giáo 
hoàng Bênêđictô XVI chưa thực hiện được viếng thăm Việt Nam. Hy vọng 
vị Giáo hoàng tương lai làm được điều đó, vì đó là mong muốn cháy bỏng 
của giáo dân Việt Nam”. 

Theo ucanews 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chúc Xuân 
Đầu năm chúc Tết mọi người 
Chúc cha quản nhiệm rạng ngời sắc Xuân 
Chúc cha sức khoẻ muôn phần 
Khôn ngoan dìu dắt giáo dân vẹn toàn 
Hồng ân Thiên Chúa luôn ban 
Cho toàn giáo phận cộng đoàn La Vang 
Mong sao năm tới Xuân sang 
Nơi thờ phượng Chúa khang trang khánh thành 
Chúc chị chủ tịch Kim Oanh 
Tốt đời đẹp đạo đầu đàn làm gương 
Chúc anh phụ trách Bá Sương 
Thông tin đầy đủ mọi người gẫm suy 
Chúc bác thư ký Hữu Quỳ 
Luôn tròn trách nhiệm chép ghi âm thầm 
Chúc anh xã hội Thanh Tâm 
Hăng say công tác ai cần có ngay 
Chúc anh ngoại vụ Quang Dung 
Thành công trong mọi phân công trong ngoài 
Chúc anh Lời Chúa Thuận Quang 
Trích dẫn Lời Chúa truyền lan mọi nhà 
Chúc chị phòng thánh Đỗ Hà 
Chăm lo bàn thánh đẹp Nhà Chúa ta 
Chúc cho cậu trẻ Trí Mai 
Giaó Lý thông suốt không sai lời nào 
Còn một người nữa chúc sao? 
Chúc chị Bạch Tuyết ngọt ngào Thánh Linh 
Chúc thêm cô giáo Ngọc Liên 
Dạy tốt tiếng Việt không quên giống nòi 
Chúc ca đoàn hát thật sung  
Dâng lên Thiên Chúa làm rung động Ngài 
Cuối cùng chúc hết mọi người 
Một năm Quý Tỵ tuyệt vời nguyên niên. 
Hương Nhi 
Xuân Quý Tỵ 2013 
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Tản mạn mùa Xuân 
Năm 2009 một anh khách lạ đi lên đi xuống vùng Hemet đã dừng chân lãng tử 
khi gặp CĐ ĐMLV, một CĐ với số giáo dân khiêm nhường nhưng tình cảm thì 
lại bao la và đầy kiêu hãnh. 
Tôi tình cờ vào Website của CĐ ĐMLV và đọc được những chia sẻ này của 
người khách lạ ấy. Vừa đọc vài câu đầu của bài “Tình cha con” tôi đã đoán 
ra tác giả là ai? Và hôm nay đến lượt tôi cũng có duyên may như anh khách 
lạ kia được gặp CĐ ĐMLV Winchester như duyên tiền định. 
Ngay từ ngày đầu tiên đến dự Thánh Lễ tại nhà thờ nhỏ bé Blessed Tesera of 
Calcutta của CĐ người Việt nơi tôi sẽ gắn bó lâu dài… Tôi đã nhận được sự  
thân thiện chào hỏi của nhiều người, nhất là sự gần gũi niềm nở của chị chủ 
tịch Kim Oanh và anh ngoại vụ Quang Dung. Và đặc biệt là sự ân cần thăm hỏi 
của cha quản nhiệm:” Chị là người mới tới hả?” 
Quả thực tôi rất xúc động trước những mối chân tình này vì tôi chưa từng 
nhận được điều kỳ diệu này ở bất cứ đâu trước kia. Tôi thấy lòng rộn lên một 
niềm vui và nghe sao gần gũi quá!  
Sau đó tôi gia nhập và sinh hoạt trong ca đoàn, mong được góp phần nhỏ bé 
của mình qua lời ca tiếng hát dâng lên Thiên Chúa. Gần gũi với các ca viên 
luôn thân mật và chân thành khiến lòng tôi ấm lại giữa khí trời giá lạnh và 
giữa lúc mình đang chới với giữa lòng đời xuôi ngược… 
Qua các buổi cầu nguyện, các buổi sinh hoạt, các bữa tiệc liên hoan của CĐ, 
nhất là bữa tiệc mừng Xuân Quý Tỵ vừa qua tôi cảm nhận giữa mọi người 
trong CĐ hầu như không còn khoảng cách và tôi có cảm giác mọi người như 
những đứa con cùng chung một mái nhà… Tôi thực sự thấy “con tim đã vui 
trở lại…”. 
Mặc dù lớn tuổi nhưng lại là  đứa con sinh sau đẻ  muộn nhất CĐ. Ý tôi muốn 
nói tôi là người rời bỏ quê hương đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ muộn màng 
nhất nên có nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Sự chia sẻ giúp đỡ về tinh thần 
cũng như nhiều mặt khác từ các cô trong ca đoàn đã giúp tôi dễ dàng tham gia 
sinh hoạt với CĐ và thấy mình bình an tâm hồn… 
Tôi luôn tâm đắc với câu: “ Ngày ta chào đời mọi người cười chỉ mình ta khóc. 
Hãy sống thế nào để khi ta ra đi mọi người khóc thương và chỉ riêng ta mỉm 
cười”. Ước mong đây là kim chỉ nam giúp mọi người sống hoàn thiện hơn. 
Tôi chân thành cảm tạ cha quản nhiệm và mọi người về tất cả. Cầu xin 
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Chúa ban nhiều hồng phúc cho cha và mọi ngưòi trong CĐ. Cầu mong CĐ 
luôn đoàn kết yêu thương, mỗi người góp phần nhỏ bé của mình làm phát triển 
CĐ lớn mạnh trong tương lai. 
Đi đâu cũng thấy chẳng bằng 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang của mình 
Không tin cứ việc xác minh 
Giáo dân ít thiệt nhưng tình bao la… 
 
Anna Nguyễn Hương Nhi 
Xuân Quý Tỵ 2013 
 
Chân thành cảm tạ 
Ban Mục Vụ chân thành cảm tạ cha quản nhiệm, quý ông bà anh chị em, 
quý bạn bè thân hữu khắp nơi đã đến chung vui ngày Tết CĐ mừng Xuân 
Quý Tỵ được tổ chức vào ngày CN 17/2/2013 vừa qua. 
Chân thành cảm tạ cha quản nhiệm đã lì xì CĐ $500.00, chị Kim Loan 
$100.00, ông bà La Úc $50.00, cô Hương Nhi $50.00,  một người ẩn danh 
tặng $20.00, anh chị Nghĩa Hạnh $50.00 (tất cả số tiền trên được dùng vào 
việc chi phí cho bữa tiệc Xuân CĐ). 
Chân thành cảm tạ ban-ẩm-thực-tự-nguyện đã thức khuya dậy sớm, cống 
hiến nhiều thời giờ, công sức, phụ thêm tiền để thực hiện những món ăn 
truyền thống ngày Tết cho CĐ. 
1/ AC. Thuận Lan: phở bò  
2/ C. Hương: bò bóp thấu, gà nướng 
3/ C. Liên: heo quay, bò ragu 
4/ C. Mai: chả giò  
5 C. Thoại: gỏi  
6/ C. Phương: gỏi cuốn  
7/ C. Sa: mì xào, miến xào  
8/ C. Tuyết: cơm chiên, xôi mặn 
9/ AC. Dung Linh: xôi gấc & 50 pounds bánh phở 
10/ C. Hà: nước đậu xanh 
11/ Trí Mai: nước đá, nước ngọt 
12/ AC. Sương Thoại: 100 bánh chuối chiên 
13/ AC. Nghĩa Hạnh: 1000 vịt lộn 
15/ AC. Thuận Lan: rau xà lách trộn 
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16/ AC. Phục Liễu ủng hộ 2 thùng Heineken 
17/ AC. Cường Vân: bánh mì & lô tô 
Chân thành cảm tạ các bạn trẻ đã cố gắng hết mình tập dợt múa lân trong 
một thời gian kỷ lục 2 ngày để cùng CĐ đón xuân trong tiếng trống múa lân 
rộn rã. 
Chân thành cảm tạ chị Sa và nhóm vũ phụng vụ với bài tiến vũ trong Thánh 
Lễ Minh Niên mang đậm màu sắc dân tộc. 
Chân thành cảm tạ bà cụ Thức đã lì xì cho các em thiếu nhi $20.00. 
Chân thành cảm tạ Ban Nhạc: cha Trợ, cha Ký, cha Minh, anh Khôi, anh 
Thiện và Ca Đoàn đã giúp vui cho chương trình văn nghệ mừng Tết CĐ thật 
đặc sắc và vui nhộn. 
Chân thành cảm tạ anh chị Thu Oanh đã rất quảng đại mở rộng cửa đón tiếp 
CĐ đến mừng Xuân. 
Chân thành cảm tạ tất cả những đóng góp âm thầm trong việc trang trí, dọn 
dẹp, rửa chén, thu dọn… 

Những ngày đầu năm đã qua đi nhưng những ấm áp tình xuân Cộng Đoàn 
chúng ta đã trao tặng nhau nhân ngày mừng Tết truyền thống Xuân Quý Tỵ 
như những nụ tâm xuân đang nở rộ trong lòng mỗi người chúng ta. Ước 
mong những hy sinh đóng góp của mỗi người cho CĐ như những giọt mưa 
xuân thấm vào lòng người, tưới mát những nụ tâm xuân kia mãi xinh tươi 
không bao giờ tàn úa. 

Chân thành cảm tạ và kính chúc. 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
XIN BỎ NGOÀI TAI NHỮNG TIN ĐỒN VÔ CĂN CÚ CỦA CÁC 
TIÊN TRI GIẢ 

Lm.Phanxicô  Xaviê  Ngô Tôn Huấn 

 

Nhân biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từ chức, trong mấy ngày qua, 
nhiều tin đồn đã được  đưa ra trên Internet về việc chọn Đức Giáo Hoàng 
mới, gây hoang mang cho nhiều tín hữu khi vô tình đọc được  những  tin này 
qua  emails. 

Cụ thể , các “tiên tri” giả này đã phóng đại tưởng tượng của họ về Tân Giáo 
Hoàng sẽ  là người thế này thế nọ và còn “tiên tri” rằng ngày tận thế đã gần 
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kề và quỉ vương sẽ ra đời !. 

Liên quan cụ thể đến điều họ gán cho ngôn sứ Malachi đã “tiên tri” về tân 
Giáo hoàng,  xin được minh xác như sau: 

1-  Tiên tri hay Ngôn sứ Malachi ( hay Malakia = Sứ thần của Ta) là ngôn sứ 
cuối cùng trong thời Cựu  Ước, sống vào khoảng thế kỷ thứ V trước Chúa 
Giáng Sinh. Sách của ngài chỉ có 3 chương được chia làm hai phần nói về 
tình thương của Chúa đối với dân Israel và phê phán giới tư tế đã không chu 
toàn trách nhiệm tế lễ của họ. 

Cụ thể, qua miệng ngôn sứ, Thiên Chúa nhắc lại tình thương của Người cho 
Israel  mặc dù dân này luôn phản bội, hoài nghi tình thương của Chúa: “ Ta 
đã yêu thương các ngươi, Đức Chúa phán,thế mà các ngươi nói: Ngài yêu 
thương chúng con ở chỗ nào ? ( Ml 1:2) 

2-  Không những dân Israel bội bạc với Chúa, sống xa đường lối của Người, 
mà hàng tư tế Israel  cũng không chu toàn nhiệm vụ tế lễ của họ cách xứng 
hợp   khiến  Chúa đã phải quở  trách họ như sau:  “ Ta chẳng hài lòng chút 
nào về các ngươi, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán, và Ta  chẳng ưng thuận 
lễ phẩm từ tay các ngươi dâng.” ( Ml 1 :10) 

Như thế cho thấy là ngôn sứ Malachi chỉ nói về dân Do Thái phản bội tình 
thương bao la của Thiên Chúa dành cho họ, cũng như nói về hàng tư tế Do 
Thái đã không chủ trọng thi hành  nhiệm vụ tế lễ của họ mà thôi. Tuyệt 
nhiên, ngôn sứ Malachi không tiên tri điều gì về các thế hệ tương lai khiến 
người ta có thể dựa vào để tiên đoán về những việc sẽ xảy ra trong Giáo Hội 
sau này. 

Có chăng là những lời “tiên tri” mà người ta gán cho Thánh Malachy 
(1094-1148), Tổng giám mục Armagh, người đã có công canh tân phụng vụ 
Ái Nhĩ Lan dựa theo Phụng Vụ Rôma cũng như đã góp phần tái lập kỷ luật 
của Giáo Hội và đưa các tu sĩ Dòng Xi-tô ( Cistercian Monks) vào Ái Nhĩ 
Lan ( Ireland). 

Ngài mất năm 1148 trong Tu viện Clairvaux (Pháp) và ít năm sau được 
phong thánh. Lễ kính ngài là ngày 2 tháng 11. 

Sau  khi ngài mất năm 1148, đến thế kỷ 16, người ta thấy xuất hiện những 
lời “tiên tri” gán cho ngài là tác giả. Những lời tiên tri huyền hoặc này nói 
về 111 vị Giáo Hoàng kế  tiếp lên ngôi sau khi Đức Giáo Hoàng Celestine II 
qua đời năm 1144. Mỗi vị Giáo Hoàng kế vị đó đều được mang một biệt 
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danh bằng tiếng Latinh. Nhưng cho đến nay,  không một lời “tiên tri” nào   
bịa đặt  nói trên đã  ứng nghiệm với các Giáo Hoàng nối tiếp lên ngôi sau 
Giáo Hoàng Celestine II như những lời “tiên tri “ huyền hoặc kia đã bịa đặt. 

Nay nhân việc Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đột nhiên từ chức vì lý do sức 
khỏe, và trong lúc Giáo Hội sắp tiến hành thủ tục bầu Tân Giáo Hoàng lên 
thay thế, một số người giầu tưởng tượng và muốn làm “tiên tri”  đã vội vin 
vào những lời tiên tri giả gán cho thánh Malachy, lưu truyền từ thế kỷ 16, để 
đưa ra những lời “tiên tri hoang đường” về Tân Giáo Hoàng sắp được bầu 
lên để kế vị  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.. 

Chắc chắn đây là những lời “tiên đoán huyền hoặc” không có chút cơ sở 
giáo lý, Kinh thánh hay tài liệu căn bản nào của Giáo hội cho người tín hữu 
tin và hy vọng. 

Do đó, là tín hữu chân chính, chúng ta chỉ nên cầu nguyện để Chúa Thánh 
Thần soi sáng, chỉ dẫn cho các Hồng Y sắp họp Mật Nghị (Conclave) để các 
ngài chọn đúng người Chúa muốn lên kế vị Đức Thánh Cha Biển Đức để cai 
trị Giáo Hội và chăn dắt toàn dân Chúa trong giai đoạn mới này  mà thôi. Vị 
tân Giáo Hoàng chắc sẽ không phải là người mà những “tiên tri giả” kia 
đang loan truyền. Nghĩa là chúng ta phải bỏ ngoài tai mọi lời “tiên tri giả” 
mọi tin đồn vô căn cứ, mọi suy đoán theo khôn ngoan của người đời quanh 
việc chọn Tân Giáo Hoàng cho Giáo Hội. 

Đây phải là công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và dẫn 
dắt Giáo Hội của Chúa Kitô từ thủa sơ khai ban đầu cho đến ngày này và 
còn mãi về sau cho đến ngày cánh chung. 

Có thể nói: nếu không có Chúa Thánh Thần hiện diện và dìu dắt, thì Giáo 
Hội không thể trường tồn và huy hoàng  như  ngày nay được, vì có quá 
nhiều “sóng gió” làm nghiêng ngửa Con Thuyền Phêrô, chở Giáo Hội trong 
quá khứ.. 

Mặc dù có thời Giáo Hội đã sai lầm trong việc chọn các vị lãnh đạo cũng 
như sai lầm trong việc điều hành, nhưng Chúa Thánh Thần đã giúp Giáo Hội 
kịp sửa sai để trở nên Hiền Thê đích thực và trung tín của Chúa Kitô, Đấng 
đã thiết lập và yêu thương Giáo Hội là Hiền Thê, là Thân Thể Nhiệm mầu 
của Người trong trần thế. 

Vậy Chúng ta  hãy sốt sắng cầu xin  Chúa Thánh Thần trong những ngày 
này để Người  hướng dẫn Giáo Hội - cụ thể là các Hồng Y sắp nhóm họp, để 
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các ngài chọn đúng Chủ Chăn mới cho Giáo Hội,  đáp đúng nhu cầu rao 
giảng và làm chứng cho Tin Mừng trong hoàn cảnh quá nhiễu nhương và 
thách đố của thế giới hiện nay. Chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ và 
dẫn dắt Giáo Hội trong mọi lãnh vực để giúp Giáo hội chu toàn sứ mệnh mà 
Chúa Kitô đã trao phó. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 Từ ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông trở thành kẻ ăn mày 

Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, người 
hâm mộ điện ảnh và truyền hình không chỉ ở 
Hồng Kông mà khắp Châu Á đều phải thán 
phục trước vẻ đẹp yêu kiều khó cưỡng và tài 
năng diễn xuất của cô. 
Ấy vậy mà hồng nhan bạc phận, liên tiếp 
những bi kịch trong cuộc đời đã biến ngọc 
nữ thuở nào thành kẻ không gia đình, không 

tiền bạc, sống vật vờ nhờ vào lòng thương hại của xã hội. 
 
Con đường sự nghiệp trải hoa hồng 
Lam Khiết Anh sinh ngày 27/4/1964 trong gia đình khá đầy đủ về vật chất. 
Cha mẹ cô kinh doanh cửa hàng thực phẩm, dù không thuộc hàng “đại gia” 
nhưng cũng có của ăn của để. Khiết Anh là con gái duy nhất, từ nhỏ đã 
thông minh lanh lợi lại kiều diễm khả ái nên được cha mẹ cưng chiều hết 
mực. 
Chẳng có gì “tiểu công chúa” muốn mà họ không đáp ứng cho bằng được, từ 
quần áo đẹp đến đồ chơi đắt tiền. Khiết Anh sớm biết mình xinh đẹp nên 
luôn thích thú được trở thành tâm điểm của sự chú ý, được mọi người tâng 
bốc và khen ngợi. 
 
Vẻ kiều diễm của Lam Khiết Anh thời trẻ từng làm người hâm mộ say đắm 
Lớn lên 1 chút, cô đã nuôi mộng trở thành diễn viên nổi tiếng. Tốt nghiệp 
cấp 3, Khiết Anh không tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà đầu quân 
vào lớp thực tập sinh của đài TVB. 
Cùng lứa với cô thời ấy còn rất nhiều gương mặt sáng giá khác như Lưu Gia 
Linh, Tăng Thiên Hoa, La Huệ Quyên… nhưng không thể phủ nhận rằng 
Lâm Khiết Anh luôn là 1 trong những tài năng trẻ ưu tú nhất. 
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Ngay sau khi tốt khiệp khóa đào tạo diễn xuất, khi các bạn học còn đang 
loay hoay tìm đường lập nghiệp thì nhờ vào khuôn mặt xinh xắn và khả 
năng ăn nói lưu loát của mình, Khiết Anh đã lập tức được các nhà sản xuất 
để ý tới. 
Họ mời cô làm người dẫn chương trình cho một số tiết mục giải trí. Tên tuổi 
của Lam Khiết Anh bắt đầu được nhiều người biết đến. Vẻ ngây thơ, trong 
sáng như thiên sứ, kiều diễm nhưng không ủy mị, dịu dàng mà thông minh, 
sắc sảo của cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn lớn. 
Có thể nói, con đường sự nghiệp của Khiết Anh trải đầy hoa hồng. Năm 
1984, cô tham gia bộ phim đầu tay “Nữ kế song tinh” và quả nhiên được 
khán giả đặc biệt yêu thích. 
Những hợp đồng mới tới tấp “bay” đến với Khiết Anh, nhưng cô gái trẻ 
không vội vã. Cô khá kén chọn kịch bản và chỉ nhận 1 đến 2 bộ phim 1 lần, 
bởi Khiết Anh biết rõ với tài năng, trí tuệ và sắc đẹp trời cho, cô sẽ sớm đạt 
được tất cả những gì mình muốn. 
Quả nhiên, Lâm Khiết Anh nhanh chóng đứng vào hàng ngũ “ngọc nữ” 
trong làng giải trí Hồng Kông những năm cuối thập kỷ 80 và nhiều lần được 
bình chọn là nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt hoàn hảo nhất. 
Thời ấy, người ta vẫn nói đùa rằng, tất cả những tay nhiếp ảnh, quay phim 
từng làm việc với Khiết Anh đều như bị “bỏ bùa” bởi vì cô cực kỳ ăn hình 
và khả năng biểu cảm lại vô cùng tốt. Làn da trắng mịn màng không tì vết, 
đôi mắt long lanh với nụ cười rạng rỡ, quả thật thượng đế đã quá ưu ái cho 
cô gái trẻ này. 
Dĩ nhiên, đám đàn ông theo đuổi “đại mỹ nhân” khi đó nhiều không kể hết, 
từ đồng nghiệp cho tới cả các đại gia. Có chàng công tử con nhà danh giá đã 
kiên quyết cãi lời cha mẹ, bỏ dở cả việc du học để về nước tranh giành cho 
kì được trái tim người đẹp. 
Chẳng ít kẻ vì không được nàng để mắt tới mà định quyên sinh. Thậm chí 
nghe đồn, ngay cả Lương Triều Vĩ cũng không khỏi xao xuyến trước vẻ kiêu 
sa, diễm lệ của Khiết Anh còn Lưu Đức Hoa thì âm thầm ái mộ nàng. 
Nhưng nữ minh tinh không để bất kỳ scandal tình ái nào làm ảnh hưởng đến 
hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Mỗi lần bị phóng viên “truy hỏi”, 
cô đều khôn khéo trả lời: “Tôi vẫn còn trẻ lắm, tội gì vội vã yêu đương để 
chuốc thêm rắc rối vào mình”. 
Đó là những năm tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời Lam Khiết Anh. Được 
khán giả mến mộ cuồng nhiệt, đồng nghiệp xem trọng, các nhà sản xuất 
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cưng chiều, cô giống như chú chim trong lồng vàng, kiêu kì cất tiếng hót 
véo von. Có người hỏi cô đã bao giờ hối hận vì gia nhập làng giải trí chưa? 
Khiết Anh quả quyết: 
“Dĩ nhiên là chưa bao giờ. Thế giới giải trí rất phức tạp và đầy cám dỗ. Giữ 
cho bản thân luôn tỉnh táo không phải là việc dễ dàng. Bạn có thể phải mất 
mát rất nhiều nhưng ánh hào quang sẽ là vĩnh cửu”. Ngày ấy, cô còn quá trẻ 
để có thể hiểu rằng số phận đôi khi tàn nhẫn đến mức nào. 
Hồng nhan bạc phận 
Vào những năm đầu thập kỷ 90, Khiết Anh thực sự là 1 trong những ngôi 
sao sáng nhất trên bầu trời phim ảnh Hồng Kông. Suốt sự nghiệp của mình, 
cô đã đóng khoảng trên dưới 30 bộ phim, phần lớn là các tác phẩm thành 
công rực rỡ như: “Chân Mạng Thiên Tử”, “Nghĩa bất dung tình”, “Bão tố 
thời đại”, “Người phụ nữ hái sao”… 
Biết rõ vị thế của mình, Khiết Anh bắt đầu trở nên tự mãn và có phần kiêu 
ngạo. Hồi ấy, cô nổi tiếng là nữ minh tinh nhiều “yêu sách” nhất. Không chỉ 
về chuyện ăn uống, chỗ nghỉ ngơi mà ngay cả phục trang khi lên hình cũng 
phải chiều theo ý thích của cô hết. 
Thậm chí có lần đã đến sát ngày quay mà Khiết Anh vẫn kiên quyết không 
chịu cắt tóc giống như tạo hình của nhân vật. Lời nói của đạo diễn hay lệnh 
của giám đốc đài, cô cũng chẳng thèm nghe nếu không thấy lọt tai. 
Nhưng TVB vốn nổi tiếng là 1 thế giới vô cùng khắc nghiệt. Bạn có thể 
được đưa lên vị trí cao nhất, được nuông chiều, cung phụng thì cùng có thể 
dễ dàng bị hạ bệ, thậm chí là bị “đóng băng”. 
Quả nhiên, từ năm 1992 trở đi, những bộ phim mà Lam Khiết Anh tham gia 
ngày một thưa thớt dần và toàn là những vai diễn không mấy ấn tượng. Sự 
nghiệp của cô nhanh chóng đi xuống. 
Thời gian đó, những bất hạnh khác lần lượt trút xuống cuộc sống của Lam 
Khiết Anh. 2 người bạn trai lần lượt tự tử, để lại cho cô vết thương lòng 
không thể nguôi ngoai. Năm 1994, cô được đài TVB “tha thứ” và giao cho 1 
vai trong tác phẩm truyền hình thuộc hàng “bom tấn” lúc đó, chính là bộ 
phim “Đại thời đại”. 
Nhân vật người phụ nữ trẻ phát điên vì tình của cô để lại ấn tượng sâu sắc 
trong lòng khán giả. Thế nhưng người ta nói rằng, vì quá nhập tâm, Lam 
Khiết Anh đã không bao giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn ấy được 
nữa và thần kinh của cô bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. 
Chưa hết, cha mẹ cô lần lượt qua đời trong vụ tai nạn giao thông vào năm 
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1996 khiến cho tâm trạng của Khiết Anh càng thêm tồi tệ. Sau đó không lâu, 
bạn trai của cô, vốn là công tử con nhà có thế lực, đã bỏ cô để kết hôn với 
người phụ nữ khác. 
Những cú sốc liên tiếp ập đến khiến cho Lam Khiết Anh hoàn toàn suy sụp. 
Năm 1998, cô nhập viện vì va chạm với phương tiện khác trong lúc đang lái 
xe ô tô. Nữ diễn viên bị chấn thương nặng ở đầu. 
Kể từ khi ra viện, thỉnh thoảng Lam Khiết Anh lại rơi vào trạng thái ngơ 
ngẩn như người mất hồn. Nhiều lần, cô tìm đến phim trường, van xin được 
quay về đóng phim. Tuy nhiên, dù được nhà đài hết lòng giúp đỡ, mọi 
chuyện vẫn không thể suôn sẻ. 
Cô không còn là Lam Khiết Anh của ngày xưa nữa mà chỉ như 1 hình hài 
nửa điên nửa tỉnh, có lúc còn mở to đôi mắt ngây dại nhìn mọi người xung 
quanh, và luôn nghi ngờ họ có ý đồ hãm hại mình. 
Cuộc đời cô từ chỗ huy hoàng trong nhung lụa, chỉ trong vòng 10 năm đã 
hoàn toàn đảo lộn. 
Không còn gia đình, người yêu, sự nghiệp tiêu tan, tiếng tăm lẫn danh vọng 
đều sụp đổ, số phận đại mỹ nhân thuở nào cứ thế trượt dài xuống hố sâu 
tuyệt vọng. 
Năm 1999, cô được đưa vào bệnh viện tâm thần. Từ đó trở đi, khán giả hầu 
như lãng quên mất bóng hình nàng ngọc nữ. 
 
Năm 2006, Lam Khiết Anh tuyên bố phá sản và sống bằng trợ cấp của chính 
phủ, khoảng 3400 đô la Hồng Kông mỗi tháng, nhưng số tiền đó rõ ràng là 
không đủ với thói quen ăn tiêu của cô. Đồng nghiệp cũ ban đầu còn rủ nhau 
hùn tiền giúp đỡ, song thay vì cố gắng làm lại cuộc đời, Khiết Anh lại đem 
tất cả nướng vào sòng bạc. 
Rút cuộc, ngay cả những người bạn thân nhất cũng bắt đầu cảm thấy mệt 
mỏi và dần xa lánh cô. Thời gian gần đây, các phóng viên chụp được cảnh 1 
người phụ nữ tóc bạc phơ, nhan sắc tàn tạ, làn da nhăn nheo xấu xí lang 
thang trên đường phố, luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó và thỉnh thoảng lại hét 
toáng lên những từ vô nghĩa. 

 
Phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra đó là nữ 
minh tinh nổi tiếng ngày nào. Mới chưa đầy 50 
tuổi mà trông Khiết Anh chẳng khác gì bà lão 70. 
Có khi Khiết Anh còn mặc nguyên quần áo ngủ 
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vật vờ giữa đường, gương mặt ngơ ngác như người mất hồn. 
Lần khác, người ta bắt gặp cô ngồi bệt trên vỉa hè, vừa hút thuốc vừa xin 
tiền người qua lại. Từ ngôi sao nổi tiếng trở thành kẻ ăn mày, có lẽ Lam 
Khiết Anh là nữ diễn viên với số phận bi kịch nhất trong lịch sử làng giải trí 
Hương Cảng. 
 

 
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
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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 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 

 
 


